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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Doctor of Philosophy Program in Tourism and Hotel Management
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

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

:
:
:

1681
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
Doctor of Philosophy Program in Tourism and Hotel
Management

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม)
ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
Doctor of Philosophy (Tourism and Hotel Management)
Ph.D. (Tourism and Hotel Management)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1 จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
4.2 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1 จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี
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5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
- สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ย วและการโรงแรม) มหาวิทยาลัย
พะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2654
เปลี่ย นแปลงชื่อหลั ก สู ตรจาก ปรัชญาดุษ ฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ย ว
และโรงแรม
6.2 คณะกรรมการคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 วันที่ 22 กันยายน 2563
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ ............ วันที่ ..................................
6.6 สภาวิชาชีพ........................ รับรองหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ ............ วันที่ ..................................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565

3
a8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. อาจารย์ผู้สอน ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2. ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมในหน่วยงานภาครัฐ
3. ผูบ้ ริหาร ผูป้ ระกอบการ ในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
4. นักวิจัย
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัว ตาแหน่งทาง
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ประชาชน
วิชาการ
จัดการเรียนการสอน ณ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จังหวัดพะเยา
1

นางสาวประกอบศิริ
ภักดีพนิ ิจ

35601001XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปร.ด.

ศศ.ม.
ศศ.ม.

2

นางสาวพัจน์พติ ตา
ศรีสมพงษ์

36698001XXXXX

อาจารย์

บธ.บ
ปร.ด.
ศศ.ม.

การจัดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมกับการ
ท่องเที่ยว
วัฒนธรรมศึกษา
การจัดการอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
การจัดการธุรกิจ
การจัดการการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
การจัดการการโรงแรม
และการท่องเทีย่ ว

Master of
International
Tourism and Hotel
Management
บธ.บ.
การท่องเที่ยว (เกียรติ
นิยมอันดับ 2)

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2552

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2550
2545

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2542
2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2548

Southern Cross University, Australia

2547

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2545

4
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ลาดับ
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ชื่อ - นามสกุล
นายวารัชต์ มัธยมบุรุษ

เลขบัตรประจาตัว ตาแหน่งทาง
ประชาชน
วิชาการ
35099006XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

บริหารศาสตร์ (บริหาร
อุตสาหกรรมบริการ)
การจัดการธุรกิจ (การ
จัดการการเงิน)
การจัดการธุรกิจการ
ท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2552

มหาวิทยาลัยพายัพ

2543

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2539

Language and
Linguistics
Language and
Linguistics
History and Philosophy
of Art
Tourism Management
Tourism Management
and Marketing
การตลาด

UNIVERSITE DE PARIS III, France

2519

UNIVERSITE DE PARIS III, France

2508

Universite De Grenoble, France

2504

University of Otago, New Zealand
Bournemouth University, England

2550
2542

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2541

จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร
4

นางพยอม ธรรมบุตร

31014009XXXXX รองศาสตราจารย์

Ph.D.
M.A.
B.A.

5

นางสาวชมพูนุช จิตติถาวร

39305001XXXXX

อาจารย์

Ph.D.
M.Sc.
บธ.บ.

5

6
ลาดับ
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ชื่อ - นามสกุล
นางผกามาศ ชัยรัตน์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
34201001XXXXX

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด.
ศศ.ม.
รป.ม.
ค.บ.
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2554
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
รัฐบาลไทยได้กาหนดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบกั บแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชาติ ฉบับที่ 2 โดยเน้นการสร้าง
มูลค่าและคุณค่าเพิ่มทางด้านการท่องเที่ยว เป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนในแต่ละ
เมื อ ง โดยใช้ ทุ น ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม และชี ว ภาพ ที่ ผ สมผสานมาจากนวั ต กรรมและ
เทคโนโลยี เ พื่ อ แปลงเป็ น สิ น ค้ า และบริ ก ารทางด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว เชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ ภาคบริ ก าร
อุตสาหกรรม วัฒนธรรมและการเกษตรเข้าด้วยกันให้เป็นกลุ่มสินค้า เช่น ธุรกิจมหกรรม ด้านท่องเที่ยว
สุขภาพ การท่องเที่ยวอาหาร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวโดยฐานชุมชน เป็นต้น บนพื้นฐาน
ของความคิดสร้างสรรค์ที่เน้น อัตลักษณ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เชื่อมโยงกับทางพลิกผันทาง
นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจทิ ัล
ประเด็นที่สาคัญสถานการณ์ของโลกกาลังสร้างสถานการณ์ใหม่กับการท่องเที่ยว คือ การ
พลิกผันทางเทคโนโลยี หรือ Technology Disruptive ที่ส่งผลทาให้กระบวนการการท่องเที่ยวเปลี่ยนไป
อย่างรวดเร็ว ทั้งการตลาดการท่องเที่ยว พฤติกรรมการท่องเที่ยว แนวคิดทางการท่องเที่ยว
สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ต่อศักยภาพและการพัฒนาต่อยอดของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ให้เป็นไปอย่างมีทิศทางและจริงจัง จาเป็นต้องมีการพัฒนาและ สร้างองค์
ความรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณชน ในรูปแบบของกิจกรรม การสร้างแหล่งค้นคว้าและ
แหล่งเรียนรู้ การเผยแพร่ผลงานวิจัย การบรรยาย และการจัดการเรียนการสอน โดยการนาองค์ความรู้
ดังกล่าวลงสู่การปฎิบัติ ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมต้องมีการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม
มีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ปรากฎการณ์ในแต่ละพื้นที่ บนบริบทของการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศไทยและของโลก ซึ่งจะส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การที่หน่วยงานรัฐได้ส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
เคียงคู่กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึง
ผลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมของชุ ม ชนที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของระบบ การ
ท่ อ งเที่ ย วจึ ง ท าให้ เ กิ ด แนวคิ ด การสร้ า งความมี ส่ ว นร่ ว มจากชุ ม ชนในพื้ น ที่ จุ ด หมายปลายทางทั้ ง
ระดับประเทศและนานาชาติ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการให้ความสาคัญ กับทุกภาค
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ส่วนในการบูรณาการที่จะมาส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการโรงแรม ให้ประสบ
ผลสาเร็จได้และยั่งยืน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมก่อให้เกิดการจ้างงานและ ทาให้เกิดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในการกระจายรายได้และผลประโยชน์เป็นอย่างดี ในทั้งในแง่ของพื้นที่ และสาขาการผลิต
หรือบริการต่างๆ รวมถึงมีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสังคมของท้องถิ่น และยังเชื่อมโยง
ไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ อีกเป็นจานวนมากด้วย ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นปัจเจตบุคคล
มากขึ้น ที่เป็นลักษณะของ Experince Tourism หรือการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ รวมทั้งการสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจที่พัฒนามาจากการท้องถิ่น ซึ่งทางรัฐบาลไทยได้ให้ความสาคัญในประเด็นนี้ก่อให้่
เกิดการท่องเที่ยวชุมชน (Community Tourism) จานวนมากที่นารากฐานของทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
ของชุมชนนามาพัฒนา ต่อยอด เป็นจานวนมาก เกิดการสร้างงานในพื้นที่ รวมทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมที่มาจากการท่องเที่ยว
นอกจากนี้ ยังมีแนวคิด ทาง BCG MODEL หรือ B (Bio Economy) หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ,
C (Circular Economy) หรือ เศรษฐกิ จหมุนเวีย น และ G (Green Economy) หรือ เศรษฐกิจ สีเ ขีย ว ซึ่ง
ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศระยะยาวหรือ ไทยแลนด์ 4.0 ที่นานวัตกรรมมา
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกมิติ เร่งเศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดบนฐานการพัฒนายั่งยืน ซึ่งเป็น
ประเด็นที่สาคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ SDGS (การพัฒนาอย่างยั่งยืน ของ สหประชาชาติ)
โดยเฉพาะทางด้านการกาหนดนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยื น การมีระบบการตรวจสอบ
ผลกระทบที่ เ กิ ด จากการท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง การส่ ง เสริ ม ประเทศก าลั ง พั ฒ นาและหมู่ เ กาะได้ รั บ
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวเที่ยว นอกจากนีย้ ังมีแนวคิดของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC
: Global Sustainable Tourism Council) ได้กาหนดมิติการพัฒนาอย่างยั่ งยืนใน 2 ประเด็น คือ 1) GSTC
Industry Criteria (for hotels and tour operators) ได้เน้นการบริหารอย่างยั่งยืนในส่วนของการท่องเที่ยว
และการโรงแรม และ 2) GSTC Destination Criteria ได้เ น้นการบริหารอย่างยั่ งยืนในส่วนของแหล่ ง
ท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตามจาเป็นต้องมีความสมดุลกับทุกด้าน เช่นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การรณรงค์ในเรื่องวัฒนธรรม การบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การรณรงค์ให้ทุกฝ่ายเคารพมาตรฐานในวิชาชีพคุณธรรมและ
จริยธรรม การกระตุน้ ให้ประชาชนตระหนักถึงความภาคภูมิใจและรากฐานทางประวัติศาสตร์ ประเพณี
วัฒนธรรม การใช้ทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและนาไปสู่การกระจายให้ประชาชนทุกคนได้ประโยชน์ และ
การเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขันตลอดจนการมีธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญในการในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชุมชน พร้อมการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมไทยให้
สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม
2. ให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์และมีศักยภาพเป็นผู้นาในอนาคตเพื่อการแข่งขันระดับสากล
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมสามารถ คิดวิเคราะห์ และ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งทางนโยบาย เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
1. ผลผลิตเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ
2. งานวิจัยมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม ระบบเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
3. ส่งเสริมให้วัฒนธรรม ของประเทศ เป็นที่รู้จักทั่วโลก
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.4 การบริหารจัดการ
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษ ฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ย วและการโรงแรม ผลิต
บัณฑิต นักวิจัย บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ให้มีสมรรถนะสูง เพื่อสามารถจัดการการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง สามารถเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการทอ่งเที่ยวและโรงแรม รวมทั้ง
สร้างเครื่อข่ายการพัฒนา ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
เพื่อให้เป็นผู้ที่มอี งค์ความรูท้ ี่สามารถประยุกต์ และสร้างสรรค์องค์ความรูใ้ นมิตติ ่างๆ
1.2 ความสาคัญ
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรม มี
ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม ให้มคี วามรูด้ ้านทฤษฎีและวิจัย
เป็นรากฐานการพัฒนาเป็นนักวิชาการและนักวิจัย บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมรวมทั้ง
เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยขั้นสูงตลอดจน การพัฒนาให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ดิ จิ ทั ล ตามหั ว ข้ อ ที่ ผู้ เ รี ย นสนใจศึ ก ษาอย่ า งลึ ก ซึ้ ง สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ซึ่ ง ก่ อ ประโยชน์ ส าหรั บ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่อง เที่ยวและโรงแรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให้ มี ทั ก ษะทั้ ง ด้ า นการวิ จั ย การบริ ห ารจั ด การ ในสภาวะของการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งทางด้านนโยบาย เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
2. พั ฒ นาทั ก ษะในการนั ก บริ ห ารจั ด การด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและ การโรงแรม ที่ มี
ความสามารถ พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
3. พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีทักษะเกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ วิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ได้ทุกมิติ ตลอดจนความสามารถในการพัฒนาแบบบูรณาการณ์เพื่อมุ่งความสาเร็จ
4. พัฒนานักวิจัยที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2. แผนการปรับปรุง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีแผนพัฒนา
ปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะ
ดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลง และ
ตอบสนองต่อความต้องการในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม

การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลง และ
ตอบสนองต่อความต้องการในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม

กลยุทธ์
ปรับปรุงหลักสูตรทุก 4 ปี โดยนา
ผลจากการประเมินผลหลักสูตร
ด้านคุณสมบัติของผู้สาเร็จ
การศึกษาตามความต้องการของ
อุตสาหกรรม ในการสารวจความ
คิดเห็นจากผูใ้ ช้บัณฑิต

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
หลักฐาน
1.รายงานสรุปผลการสารวจ
2.รายงานการปรับปรุงตาม
ผลที่ได้รับจากการสารวจ

สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
แสวงหาความคิดเห็น การร่วมมือ
ทางวิชาการ การวิจัย

หลักฐาน
1. รายงานการประชุม
กรรมการหลักสูตร
2. บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อ
ความร่วมมือการพัฒนา
หลักสูตร

ตัวบ่งชี้
1.ระดับความพึงพอใจ และ
ระดับความเห็นต่อหลักสูตร

ตัวบ่งชี้
1.จานวนหน่วยงาน/บุคคล ที่
ลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการ/กิจกรรม หรือ
2. จานวนกิจกรรมทาง
วิชาการที่ทางคณาจารย์หรือ
นิสติ ในหลักสูตรเข้าร่วม
การปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการ
เรียน

1. สารวจความต้องการของผูเ้ รียน หลักฐาน
2. การสารวจความต้องการของ 1.รายงานสรุปผลการสารวจ
คณาจารย์
2.รายงานการปรับปรุงตาม
ผลที่ได้รับจากการสารวจ
ตัวบ่งชี้
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

การปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการ
สอน

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. อุปกรณ์และห้องเรียน ห้อง
นิสติ ที่ตอบสนองต่อการเรียน
การสอน
2. อุปกรณ์/เครื่อง
คอมพิวเตอร์/ระบบ
สารสนเทศ/ฐานข้อมูลวิจัย ที่
สนับสนุนการเรียนการสอน

จัดหาและจัดสรรทุนเพื่อปรับปรุง
ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
ให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เช่นระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ตารา
เรียน และวิทยานิพนธ์

หลักฐาน
1.จานวนงานวิจัยที่อยู่ในระบบ
ฐานข้อมูล
2. จานวนตาราที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
3. จานวนวิทยานิพนธ์
ตัวบ่งชี้
1.จานวนงานวิจัยที่อยู่ในระบบ
ฐานข้อมูล
2. จานวนตาราที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
3. จานวนวิทยานิพนธ์
4. ระบบสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอน

การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับการ
อบรมความรู้ใหม่ๆ ด้านการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งการไปเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะในประเเทศและ
ต่างประเทศ

หลักฐาน
1.หัวข้อที่อาจารย์เดินทางไป
อบรม หรือสัมมนา หรือ
เพิ่มพูนความรู้ หรือทักษะ
2. บทความทางวิชาการที่
ตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
1.จานวนครั้งที่อาจารย์
เดินทางไปอบรม สัมมนา
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
2. จานวนบทความทาง
วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
(ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์)
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น เดือนมิถุนายน
ถึง เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
หรือ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่องการเปิดการเรียนการสอน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
ข้อที่ 7 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
7.1 วุฒิการศึกษา
7.1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้เข้าศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทวงศึกษาธิการรับรองหรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
7.1.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง ผู้เข้าศึก ษาจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
7.1.3 ปริญญาโท ผู้เข้าศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่กระทวงศึกษาธิการรับรองหรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
7.1.4 ปริญญาเอก ผู้เข้าศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มี
ผลการเรียนดีมาก หรือสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทวง
ศึ ก ษาธิ ก ารรั บ รองหรื อ ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ รอง และมี ผ ลสอบภาษาอั ง กฤษได้ ต ามเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการอุดมศึกษากาหนดหรือตามระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
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7.2 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอั นได้
กระทาโดยความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
7.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
7.4 เป็นผู้มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
7.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
สาหรับนิสิต ที่ตอ้ งการเข้าศึกษา ต่อในแผน 1.1.
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาการโรงแรม
หรือสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผน ก หรือ แผน ก แบบ ก2
1.1) เป็นนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ
1.2) เป็นอาจารย์สอนในสาขาการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่ อการ
ท่องเที่ยว หรือบริหารธุรกิจ อย่างน้อย 3 ปี
2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาการโรงแรม
หรือสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผน ข
2.1) เป็นนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรื อหัวหน้าโครงการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างน้อย 3 เรื่อง หรือ
2.2) เป็นอาจารย์สอนในสาขาการท่องเที่ย ว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการ
ท่องเที่ยว หรือบริหารธุรกิจ อย่างน้อย 3 ปี
สาหรับนิสิต ที่ตอ้ งการเข้าศึกษา ต่อในแผน แผน 2.1
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาการโรงแรม หรือ
สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง แผน ก หรือ แผน ก แบบ ก2 หรือ แผน ข
1) เคยเป็นนักวิจัยหลัก ในโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ
2) เคยเป็นนักวิจัยร่วมในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือกีฬาเพื่อ
การท่องเที่ยว อย่างน้อย 2 เรื่อง หรือ
3) เคยมีประสบการณ์สอนในสาขาการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกี ฬาเพื่อ
การท่องเที่ยว หรือบริหารธุรกิจ อย่างน้อย 1 ปี
2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
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2.4 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสติ ยังขาดทักษะในประเด็นต่อไปนี้
1. การเข้าใจถึงทฤษฎี แนวคิดต่าง ๆ ที่มีสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวและการโรงแรม การ
บริหารจัดการ การพัฒนาการท่องเที่ยว
2. ความรูแ้ ละทักษะในการทาวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม
3. ทักษะภาษาต่างชาติ ในการพูด อ่าน เขียน เชิงวิชาการ
2.5 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตกศึกษาในข้อ 2.4
1. การกาหนดให้นสิ ิตลงเรียน(อบรม)ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
2. จัดการฝึกอบรม ปรับความรู้พื้นฐานให้แก่นิสิตเมื่อเข้ามาเรียนในเทอมแรก หรือก่อน
เปิดภาคการศึกษา
3. จัดการฝึกอบรม ด้านการวิจัยเกี่ยวกับทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
4. การศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม แหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ รวมถึงสถานที่หรือกิจกรรมที่สร้างขึ้น ทั้งภายในและต่างประเทศ
2.6 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จัดการศึกษา ณ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จังหวัดพะเยา
แบบ 1.1
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2564 2565 2566 2567 2568
ชั้นปีที่ 1
10
10
10
10
10
ชั้นปีที่ 2
10
10
10
10
ชั้นปีที่ 3
10
10
10
รวม
10
20
30
30
30
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
10
10
10
แบบ 2.1
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2564 2565 2566 2567 2568
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
40
60
60
60
20
20
20
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จัดการศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร
แบบ 1.1
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2564 2565 2566 2567 2568
ชั้นปีที่ 1
5
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 2
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 3
5
5
5
รวม
5
10
15
15
15
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
5
5
5
แบบ 2.1
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2564 2565 2566 2567 2568
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
30
30
30
10
10
10

18
2.7 งบประมาณตามแผน
จานวนนิสิต
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี
รวมรายจ่าย








2564

ปีงบประมาณ
2565
2566
2567

2568

2,400,000 2,520,000 2,646,000 2,778,300 2,917,215
360,000 378,000 396,900 416,745 437,582
200,000 210,000
200,000 210,000
200,000 210,000
50,000
52,500
165,000 165,000
3,575,000 3,7450,500

220,500 231,525 243,101
220,500 231,525 243,101
220,500 231,525 243,101
55,125 57,881 60,775
165,000 165,000 165,000
3,924,525 4,112,501 4,309,875

2.8 ระบบการศึกษา

แบบชั้นเรียน

แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก

แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก

แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)

แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต

อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1 จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
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กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1 จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ.
แบบ 1.1 แบบ 2.1

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
แบบ 1.1 แบบ 2.1

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564
แบบ 1.1 แบบ 2.1

1. งานรายวิชา (Course work)
ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาพื้นฐาน
1.1 วิชาเอกบังคับ
1.2 วิชาเอกเลือก

-

12

-

21

-

-

-

9
6
6

2. วิทยานิพนธ์

48

36

57

36

57

36

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

48

48

57

57

57

57

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1
1) วิทยานิพนธ์
419898 วิทยานิพนธ์
Dissertation

419811

419812
419813

-

21
9
6
6

57 หน่วยกิต
57 หน่วยกิต

3.1.3.2 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1
1) งานรายวิชา (Course work) ไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐาน
9 หน่วยกิต
ทฤษฎีและจริยธรรมการจัดการในการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (2-2-5)
ขั้นสูง
Advanced Theories and Ethics Management in Tourism and Hotel
วิธีวิจัยเชิงปริมาณทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Quantitative Research Methodology in Tourism and Hotel
การวิจัยผสมผสานวิธีทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Mix Research Methodology in Tourism and Hotel

20

419821
419822

419831
419832

419833
419834

419899

วิชาเอกบังคับ
การจัดการนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง
Advanced Tourism and Hotel Innovative Management
การสัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Seminar in Contemporary tourism and hotel Issue

6 หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

วิชาเอกเลือก
6 หน่วยกิต
การวางแผนและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advamced Tourism Destination Planning and Development
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัยสาหรับการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
และการโรงแรม
Contemporary Cultural Tourism Management for Tourism and Hotel
การบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมสาหรับโรงแรมขัน้ สูง 3 (2-2-5)
Advanced Hygiene and environmental for Hotel Management
การจัดการที่พักแรมขัน้ สูง
3 (2-2-5)
Advanced accommodation management
2) วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
Dissertation

36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
419898

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

7 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

419898

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น

419898

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

419898

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
419898

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

419898

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
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3.1.4.2 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
419811

419812

419821

ทฤษฎีและจริยธรรมการจัดการในการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 (2-2-5)
ขั้นสูง
Advanced Theories and Ethics Management in Tourism and
Hotel
วิธีวิจัยเชิงปริมาณทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Quantitative Research Methodology in Tourism and
Hotel
การจัดการนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 3 (2-2-5)
Advanced Tourism and Hotel Innovative Management
รวม
9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

419813
41983X
41983X
419899

การวิจัยผสมผสานวิธีทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 3 (2-2-5)
Advanced Mixed Methodology Research in Tourism and Hotel
วิชาเอกเลือก
3 (X-X-X)
Major Elective
วิชาเอกเลือก
3 (X-X-X)
Major Elective
วิทยานิพนธ์
3 หน่วยกิต
Dissertation
รวม
12 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
419822

419899

การสัมมนาร่วมสมัยประเด็นทางด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
Seminar in Contemporary tourism and hotel Issue
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

3 (2-2-5)

6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
419899

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น

419899

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

419899

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
419811
ทฤษฎีและจริยธรรมการจัดการในการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 3 (2-2-5)
Advanced Theories and Ethics Management in Tourism and Hotel
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม แนวคิดในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว แนวคิดในการสร้างรูปแบบการท่องเที่ยว ระบบการท่องเที่ยว ระบบโรงแรม แนวคิดทางด้าน
จริยธรรมทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม การวิเคราะห์ระบบและทฤษฎีจริยธรรม การเชื่อมโยง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทฤษฎีผสมผสาน วิวัฒนาการและรูปแบบ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และโรงแรม บทบาท
การท่องเที่ยวและการโรงแรมที่เป็นปัจจัยการพัฒนาประเทศและโลก
Concept and theories of tourism and hotel, tourism development, tourism model
design, tourism system, hotel system, moral concepts of tourism and hote, analysis of systems and
ethical theories, linkage of situations in field of tourism and hotel, integrated theories, evolution and
integration of tourism and hotel, tourism environment and hotel laws, role of tourism and hotel as a
factor in Thailand and world to development
419812

วิธีวิจัยเชิงปริมาณทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Quantitative Research Methodology in Tourism and Hotel
ปรัชญา กระบวนทัศน์ การสร้างทฤษฎี เครื่องมือและทักษะที่จาเป็นสาหรับการวิจัยเชิง
ปริ ม าณ การก าหนดรอบความคิ ด ปั ญ หาวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ การสร้ า งเครื่ อ งมื อ และการตรวจสอบ
เครื่องมือการวิจัย เชิงปริมาณ กระบวนการการเก็ บ ข้อมูลเชิงปริมาณ การใช้สถิติก ารวิเ คราะห์ใ น
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณขั้นสูง การแปลความหมาย การเขียนรายงานผลวิจัย
Quantitative research philosophy, quantitative research paradigm, quantitative
research design, tools and skills necessary in quantitative research, conceptual analysis of
quantitative research problem, collecting quantitative data using a variety of finding the truth in
research process theorizing tools and skills needed for research techniques, applying multivariate
statistical techniques to analy of quantitative data, analyzing, interpreting, reporting and presenting
research results correspond to standards of scholarly journals in tourism and hotel
419813

การวิจัยผสมผสานวิธีทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Mixed Methodology Research in Tourism and Hotel
ปรัชญา กระบวนทัศน์ ความหมาย ทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม การสร้าง
กรอบความคิดในงานวิจัยที่ผสมผสานวิธีของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูลในพื้นที่
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การตีความ การให้ความหมาย การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ปรากฎการณ์ การสรุปผลการวิจัย การ
อภิปรายผล การเขียนรายงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
Research philosophies, quantitative research paradigms, meanings, tools and skills
necessary in quantitative research and qualitative research, conceptual analysis of research problem,
collecting quantitative data using variety of study of phenomenon of tourism and hotels, using
qualitative research with variety of learning, area to study phenomenon of tourism and hotels,
including analysis of articles related research
419821

การจัดการนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Tourism and Hotel Innovative Management
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
การจัดการสมัยใหม่ นวัตกรรมการตลาด การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
จัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติก การพัฒนาและการต่อยอดของการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยใช้
นวัตกรรม
Concepts, principles and theories in tourism and hotel innovation management.
modern management Innovation in marketing, strategic management, human resource management,
supply chain management and logistics, development and extension of tourism and hotels using
innovation
419822

การสัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 (2-2-5)
Seminar in Contemporary tourism and hotel Issue
การสัมมนาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมเกี่ยวกับ ปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มที่
เผชิญหน้าการพัฒนาที่รวดเร็วของกิจกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ระดับชาติและนานาชาติ
รูปแบบและพัฒนาการของการท่องเที่ยวและการโรงแรม กรณีศกึ ษาในพืน้ ที่ท่องเที่ยวและโรงแรมทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ
Seminar in tourism and hotel in current problems and trends confronting fast
development of tourism and hotel activity at national and international levels, model and development
of tourism and hotel, field study in tourism and hotel area in domestic and international
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419831

การวางแผนและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Tourism Destination Planning and Development
การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน การ
จัดการด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมทางด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน การบริหารจัดการผลกระทบ การจัดการในสภาวะวิกฤต การจัดการความเสี่ยง
Tourism destination planning and development of government sector, private sector
and community sector, social cultural economic and environment management, tourism sustainable,
development impact management, crisis management, risk management
419832

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัยสาหรับการท่องเที่ยว 3 (2-2-5)
และการโรงแรม
Contemporary Cultural Tourism Management for Tourism and Hotel
ทิศทางโลกของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในปัจจุบัน มุมมองระดับท้องถิ่นและระดับ
โลก รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น ตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของโลก การสร้าง
เอกลั ก ษณ์ท างวั ฒนธรรม การพั ฒนาการท่องเที่ย วเชิงวั ฒนธรรม สิ่งดึงดูดทางวัฒนธรรมในการ
ท่ อ งเที่ ย ว แรงจู ง ใจ ผู้ เ ข้ า เยี่ ย มชม พฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย ว กิ จ กรรมพิ เ ศษและงานประเพณี ท าง
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางศาสนา ผลกระทบของท้องถิ่นที่มาจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ
การสร้างรูปการท่องเที่ยวที่เหมาะสมต่อชุมชน
Current and global trends of cultural tourism, global and local perspectives, emerging
styles of cultural tourism, global cultural tourism market, shaping of cultural identity, developing
cultural tourism, cultural attractions in tourism, visitors’ motivations, tourist behavior, cultural events
and festivals, and religious tourism, community impact from cultural tourism and cultural tourist model
design for communities
419833

การบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมสาหรับโรงแรมขั้นสูง 3 (2-2-5)
Advanced Hygiene and environmental for Hotel Management
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับโรงแรม การศึกษาธุรกิจสีเขียวสาหรับโรงแรม การ
ออกแบบและพัฒนา สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมในโรงแรม การศึกษาพฤติกรรมของผู้พักแรม การจัดการ
ด้านปัญ ญาประดิษ ฐ์ใ นโรงแรม การบริหารทรัพยากรมนุษ ย์ใ นโรงแรม การศึก ษาด้านกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง กรณีศกึ ษาและทัศนศึกษาในโรงแรม
Environmental management for hotels, study of green business concept for hotels,
hygiene environmental design and development in hotels, study of guest behavior management of
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artificial intelligence in hotels, human resource management, study hotel law, case studies and field
trips in hotels
419834

การจัดการที่พักแรมขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced accommodation management
การบริหารที่พักแรมขั้นสูง การศึกษาพฤติกรรรมของผู้พักแรม รูปแบบของที่พักแรม
การสร้างและออกแบบที่พักแรม การบริหารคุณภาพบริการ
Advanced accommodation management, study of gust behavior, accommodation
type, construction and design of accommodation, service quality management
419898

วิทยานิพนธ์
57 หน่วยกิต
Dissertation
การพัฒนา การสร้างองค์ความรู้ใ หม่ท างด้า นการท่องเที่ย วและการโรงแรมอย่ า งมี
ระบบ ถูกต้องตามหลักกระบวนการวิจัยขั้นสูง
Development and create new paradigm in area of tourism and hotel with advanced
research
419899

วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Dissertation
กระบวนการศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้วย
กระบวนการวิจัยอย่างมีระบบ
Education process and cognitive development of tourism and hotels with a systematic
research process
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก
หมายถึง
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
2.1 เลข 7
หมายถึง
2.2 เลข 8
หมายถึง
3. เลขในลาดับที่ 5
หมายถึง
4. เลขในลาดับที่ 6
หมายถึง
4.1 เลข 1
หมายถึง
4.2 เลข 2
หมายถึง
4.3 เลข 3
หมายถึง
4.4 เลข 4
หมายถึง

สาขาวิชา
ระดับชั้นปีของการศึกษา
รายวิชาในระดับปริญญาโท
รายวิชาในระดับปริญญาเอก
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
อนุกรมของรายวิชา
วิชาพืน้ ฐาน
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
วิทยานิพนธ์
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3.2. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัว ตาแหน่งทาง
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ
ประชาชน
วิชาการ
จัดการเรียนการสอน ณ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จังหวัดพะเยา
1* นางสาวประกอบศิริ
ภักดีพนิ ิจ

35601001XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปร.ด.

ศศ.ม.
ศศ.ม.

2

นายสุรยิ า ส้มจันทร์

36599007XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

บธ.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา

การจัดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมกับการ
ท่องเที่ยว
วัฒนธรรมศึกษา
การจัดการอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
การจัดการธุรกิจ
การจัดการการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
การจัดการอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
การจัดการธุรกิจการ
ท่องเที่ยว

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2552

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2550
2545

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2542
2555

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2545

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2540

30

31
ลาดับ
3

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวกรัณน์ฑรัตน์
คะวัติกูล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36106003XXXXX

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด.

ศศ.ม.

4

นางสาวนิรมล พรมนิล

54805900XXXXX

อาจารย์

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
ปี
จากสถาบัน
พัฒนาการท่องเทีย่ ว (การ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2558
จัดการนันทนาการและ
การท่องเที่ยว)
การจัดการโรงแรมและ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2547
การท่องเที่ยวนานาชาติ
Southern Cross University, Australia 2547

Master of
International
Tourism and Hotel
Management
บธ.บ.
การท่องเที่ยว (เกียรติ
นิยมอันดับ 2)
Ph.d.
Hospitality & Tourism
บธ.ม.
บธ.บ.

การจัดการการโรงแรม
และการท่องเทีย่ ว

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2545

Oxford Brookes University, United
Kingdom
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2562

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2545

2549

31

32
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

5* นางสาวพัจน์พติ ตา
ศรีสมพงษ์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36698001XXXXX

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด.
ศศ.ม.

6

นางฤทัยภัทร พิมลศรี

35601011XXXXX

อาจารย์

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
ปี
จากสถาบัน
การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2554
และการโรงแรม
การจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
2548
และการท่องเทีย่ ว
Southern Cross University, Australia 2547

Master of
International
Tourism and Hotel
Management
บธ.บ.
การท่องเที่ยว (เกียรติ
นิยมอันดับ 2)
ปร.ด.
พัฒนาการท่องเทีย่ ว (การ
จัดการนันทนาการและ
การท่องเที่ยว)
วท.ม.
อุทยานและนันทนาการ
วท.บ.
จิตวิทยา (อุตสาหกรรม)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2545

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2553

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2547
2541

32

33
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

7* นายวารัชต์ มัธยมบุรุษ

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35099006XXXXX

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา
บริหารศาสตร์ (บริหาร
อุตสาหกรรมบริการ)
การจัดการธุรกิจ (การ
จัดการการเงิน)
การจัดการธุรกิจการ
ท่องเที่ยว

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปี
2552

มหาวิทยาลัยพายัพ

2543

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2539

Universite De Paris III, France
Universite De Paris III, France
Universite De Grenoble, France

2519
2508
2506

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2521
2514

จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร
8* นางพยอม ธรรมบุตร

31014009XXXXX รองศาสตราจารย์

Ph.D.
M.A.
B.A.

9

31006021XXXXX รองศาสตราจารย์

อ.ม.
อ.บ.

นางชวลีย์ ณ ถลาง

Language and Linguistics
Language and Linguistics
History and Philosophy of
Art
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์

33

34
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

Southern Illinois University, United
States
Northwestern University, United
States
The University of Washington,
United States
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2521

จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร
10 นายเสรี วงษ์มณฑา

11* นางผกามาศ ชัยรัตน์

12* นางสาวชมพูนุช จิตติถาวร

31017024XXXXX รองศาสตราจารย์

34201001XXXXX

39305001XXXXX

อาจารย์

อาจารย์

Ph.D.

Journalism

M.Sc.

Journalism

M.A.

Teachers

ศศ.บ.

วรรณคดีและ
ภาษาต่างประเทศ
การจัดการการท่องเที่ยว
การจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
รัฐประศาสนศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
Tourism Management
Tourism Management
and Marketing
การตลาด

ปร.ด.
ศศ.ม.
รป.ม.
ค.บ.
Ph.D.
M.Sc.
บธ.บ.

2518
2514
2513

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2560
2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
University of Otago, New Zealand
Bournemouth University, United
Kingdom
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2551
2546
2550
2542
2541

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

34
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

1

ดร. เฉลิมชัย ปัญญาดี

รองศาสตราจารย์

2

ดร.เทิดชาย ช่วยบารุง

ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
ปรด
ศษ.ม.
วท.บ.
Ph.D
M.Soc.Sc

3

ดร.ราณี อิสิชัยกุล

รองศาสตราจารย์

4

ดร.เกศรา สุกเพชร

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

5

ดร.ชุลีรัตน์ จันทร์เชือ้

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

6

ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

7

ดร.สุดสันต์ สุทธิพศิ าล

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ศศ.บ
D.B.A.
M.A.
รบ.
ปร.ด.
บธ.ม.
ศษ.บ.
ปร.ด.
กศ.ม.
ค.บ.
ศศ.ด.
อม.
ศศ.บ.
ปร.ด.

ศศ.ม

วท.บ.

สาขาวิชา
ประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์
จิตวิทยา
Tourism Planning and
Management
Tourism Planning and
Management
ภาษาอังกฤษ
Tourism
Public Administration
รัฐศาสตรบัณฑิต
บริหารศาสตร์ (บริหาร
อุตสาหกรรมบริการ)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
บริหารศาสตร์ (บริหาร
อุตสาหกรรมบริการ)
หลักสูตรและการสอน
ครุศาสตร์บัณฑิต
พัฒนาสังคม
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์เพื่อการ
ท่องเที่ยว
การจัดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
การจัดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
เทคนิคการแพทย์

36
ลาดับ
8

ชื่อ - นามสกุล
ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D
ศศ.ม

9

ดร.ปานแพร เชาว์ประยูร

อาจารย์

ศศ.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม
ศศ.บ.

สาขาวิชา
Architectural Heritage
Management and Tourism
การจัดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
ภาษาฝรั่งเศส
บริหารศาสตร์ (บริหาร
อุตสาหกรรมบริการ)
ภูมิภาคศึกษา
ประวัติศาสตร์

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้นิสิต ที่เลือกเรียน แบบ 1.1 จัดทาวิทยานิพนธ์ และนิสิตที่เลือกเรียน
แบบ2.1 ให้นิสิตลงเรียนรายวิชาที่กาหนดและทาวิทยานิพนธ์โดยตามประเด็นทีสนใจภายใต้การแนะนา
ของคณะกรรมการที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
เพื่อให้นสิ ิตมีทักษะทั้ง 7 ด้าน ตามที่กาหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สามารถศึกษาการ
วิจัย สังเคราะห์และสามารถนาเสนอผลงานทางวิชาการได้
5.3 ช่วงเวลา
สาหรับนิสิต ที่เลือกเรียน แบบ 1.1 จะเริ่มในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษาที่ 1
สาหรับนิสิต ที่เลือกเรียน แบบ 2.1 จะเริ่มในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษาที่ 1
5.4 จานวนหน่วยกิต
สาหรับนิสิต ที่เลือกเรียน แบบ 1.1 มีหน่วยกิต 57 หน่วยกิต
สาหรับนิสิต ที่เลือกเรียน แบบ 2.1 มีหน่วยกิต 36 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
แผน 1.1.
1. ทางหลักสูตร กาหนดให้นิสิตลงทะเบียน ใน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษาที่ 1 จานวน 7
หน่ ว ยกิ ต เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ นิ สิ ต ได้ พั ฒ นาหั ว ข้ อ งานวิ ท ยานิ พ นธ์ และก าหนดอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิท ยานิพ นธ์ ตรงกั บ ประเด็ นที่นิสิตสนใจ โดยประเด็นหัวข้อทางหลัก สูตรจะจัดให้มีก ารสอบหัวข้อ
วิทยานิพนธ์
2. แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
พะเยา และการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
3. จัดโครงการติดตามรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในการดาเนินวิทยานิพนธ์ก่อน
และหลังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (จัดโครงการอย่างน้อย 4 ครั้งในรอบ 1 ปี) จัดโดยคณะกรรมการ
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
4. ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับเขียน บทความวิจัย การนาเสนอ และตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
ผ่านการให้าคาปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษา และหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แผน 2.1.
1. ทางหลักสูตร กาหนดให้นิสิตลงทะเบียน ใน ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษาที่ 1 จานวน 3
หน่วยกิต เพื่อผลักดันให้นิสิตได้พัฒนาหัวข้องานวิทยานิพนธ์ และกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรงกับประเด็นที่นสิ ิตสนใจโดยประเด็นหัวข้อทางหลักสุตรจะจัดให้มกี ารสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
2. แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
พะเยา
3. จัดโครงการติดตามรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในการดาเนิน วิทยานิพนธ์ก่อน
และหลังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (จัดโครงการอย่างน้อย 4 ครั้งในรอบ 1 ปี) จัดโดยคณะกรรมการ
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
4. ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับเขียน บทความวิจัย การนาเสนอ และตีพิ มพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
ผ่านการให้คาปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษา และหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. การพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ชองคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. ประกาศ วั น เวลา สถานที่ ที่ ส อบโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ บ น website ของคณะและ
สื่อ Social Media ของหลักสูตร เพื่อให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมฟังการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
3. สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
4. ประเมินผลและตรวจสอบความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
5. สอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
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6. ประกาศ วั น เวลา สถานที่ ที่ ส อบปกป้ อ งวิ ท ยานิ พ นธ์ บน website ของคณะและ
สื่อ Social Media ของหลักสูตร เพื่อให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมฟังการนาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
7. การตรวจสอบการแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามคาแนะนาของกรรมการสอบ (ภายใน 15 วัน)
8. การตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์
9. การตรวจสอบการนาเสนอ การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์จานวน 2 บทความ (ตีพิมพ์
ผลงานวิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีก ารอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 เป็นอย่างน้อย 1
บทความ และตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ตามประกาศ กพอ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลทางวิชาการ 1 บทความ หรือ
ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพ นธ์ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 จานวน 2
บทความ และนาเสนอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 บทความ) เป็นไปตามประกาศหรือข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
ประพฤติตนตามศีลธรรม สามารถปรับวิถี
ชีวติ ในความขัดแย้งทางค่านิยม
มีความรอบรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาคทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ สามารถ
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลได้ชัดแจ้ง
มีความสามารถวิเคราะห์/สังเคราะห์
สถานการณ์โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจ
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนอย่าง
เป็นระบบในการแก้ปัญหา และสามารถ
เผชิญการเปลี่ยนแปลงได้
หมั่นแสวงหาความรู้ ช่างสังเกต ตัดสิน
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีภาวะผู้นา เป็นผู้
ให้แก่สังคม
มีความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการ การนาเสนอผลงาน การติดต่อ
สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ ใฝ่หา
ความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง สามารถใช้ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้ในระดับดี

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1 สอดแทรกเนือ้ หาไว้ในรายวิชาที่เรียน
2 เรียนรู้จากแบบอย่างที่ดีในสังคม
3 กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
1 เรียนรู้ในชัน้ เรียน
2 มีการอบรมสัมมนา
3 เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ
1 บรรจุในรายวิชาสัมมนา
2 ฝึกฝนจากการเรียนเป็นกรณีศกึ ษา
3 พบปะผูท้ รงคุณวุฒิ/ผูป้ ระกอบการที่ประสบ
ความสาเร็จในงานวิชาชีพ
1 ฝึกโดยใช้กรณีศึกษา
2 ให้นสิ ิตจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน
1 จัดกิจกรรมอบรม/สัมมนาเสริมหลักสูตร
2 ให้ทุนสนับสนุนผู้เรียนที่มีงานดีเยี่ยมในการต่อยอด
งานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ขนั้ สูงต่อไป

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.1.2 มี วิ นั ย และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม เคารพกฎระเบี ย บและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
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2.1.1.3 เคารพสิท ธิ และรั บ ฟั งความคิ ดเห็น ของผู้ อื่น รวมทั้งเคารพในคุ ณค่ า และ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2.1.1.4 สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดี
งาม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2.1 การบรรยายในชั้นเรียน โดยใช้กรณีศึกษาและสอดแทรกประเด็นต่างๆ
2.1.2.2 การให้นสิ ิตทารายงาน ศึกษาจากสถานทีจริง และการนาเสนอผลการศึกษา
2.1.2.3 การศึกษากับวิทยากร ผูท้ รงคุณวุฒิ และอาจารย์พิเศษ
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.3.1 ผลการทดสอบ
2.1.3.2 ผลจากการนาเสนอ จากรายงาน การศึกษาในสถานที่จริง
2.1.3.3 คุณภาพงานวิจัย
2.1.3.4 ผลการประเมินจากการสังเกตโดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.1.1 มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึง้ ในองค์ความรูท้ ี่เป็นแก่นในสาขาวิชา
2.2.1.2 มี ค วามเข้ า ใจในเทคนิ ค การวิ จั ย และพั ฒ นาข้ อ สรุ ป ซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ใน
สาขาวิชาได้
2.2.1.3 สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
2.2.1.4 มีความเข้าใจอย่างลึกซึง้ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในสาขาวิชา ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.2.1 การบรรยายในชั้นเรียน โดยใช้กรณีศึกษาและสอดแทรกประเด็นต่างๆ
2.2.2.2 การทาการวิจัยและให้ค้นคว้า
2.2.2.3 การให้นสิ ิตทารายงาน ศึกษาจากสถานทีจริง และการนาเสนอผลการศึกษา
2.2.2.4 การอภิปรายเป็นกลุ่ม การจัดเวทีนาเสนอผลการศึกษา
2.2.2.5 การศึกษากับวิทยากร ผูท้ รงคุณวุฒิ และอาจารย์พิเศษ
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.3.1 ผลการทดสอบ
2.2.3.2 ผลจากการนาเสนอ จากรายงาน การศึกษาในสถานที่จริง
2.2.3.3 คุณภาพงานวิจัย
2.2.3.4 ผลการประเมินจากการสังเกตโดยอาจารย์ผสู้ อนและอาจารย์ที่ปรึกษา
2.2.3.5 การประเมินตนเองโดยผูเ้ รียน
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1.1 สามารถนาทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
2.3.1.2 สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฏี
เพื่อพัฒนาความรูใ้ หม่อย่างสร้างสรรค์
2.3.1.3 สามารถพัฒนาองค์ความรู้หรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบ
และดาเนินการวิจัย
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.2.1 การบรรยายในชั้นเรียน โดยใช้กรณีศึกษาและสอดแทรกประเด็นต่างๆ
2.3.2.2 การทาการวิจัยและให้ค้นคว้า
2.3.2.3 การให้นสิ ิตทารายงาน ศึกษาจากสถานทีจริง และการนาเสนอผลการศึกษา
2.3.2.4 การอภิปรายเป็นกลุ่ม การจัดเวทีนาเสนอผลการศึกษา
2.3.2.5 การศึกษากับวิทยากร ผูท้ รงคุณวุฒิ และอาจารย์พิเศษ
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.3.1 ผลการทดสอบ
2.3.3.2 ผลจากการนาเสนอ จากรายงาน การศึกษาในสถานที่จริง
2.3.3.3 คุณภาพงานวิจัย
2.3.3.4 ผลการประเมินจากการสังเกตโดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
2.3.3.5 การประเมินตนเองโดยผูเ้ รียน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
2.4.1.2 สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
2.4.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาทางวิชาการหรือวิชาชีพ ตลอดจนสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์
2.4.1.4 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและวางแผนในการพั ฒ นาตนเองและองค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
2.4.2.1 การทาการวิจัยและให้ค้นคว้า
2.4.2.2 การให้นสิ ิตทารายงาน ศึกษาจากสถานทีจริง และการนาเสนอผลการศึกษา
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2.4.2.3 การอภิปรายเป็นกลุ่ม การจัดเวทีนาเสนอผลการศึกษา
2.4.2.4 การศึกษากับวิทยากร ผูท้ รงคุณวุฒิ และอาจารย์พิเศษ
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
2.4.3.1 ผลจากการนาเสนอ จากรายงาน การศึกษาในสถานที่จริง
2.4.3.2 ผลการประเมินจากการสังเกตโดยอาจารย์ผสู้ อนและอาจารย์ที่ปรึกษา
2.4.3.3 การประเมินตนเองโดยผูเ้ รียน
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า
และเสนอแนะแก้ไขปัญหา โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
2.5.1.2 สามารถสื่อสารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการ
วิชาการ วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิ พ์ทางวิชาการ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2.1 การทาการวิจัยและให้ค้นคว้า
2.5.2.2 การให้นสิ ิตทารายงาน ศึกษาจากสถานทีจริง และการนาเสนอผลการศึกษา
2.5.2.3 การอภิปรายเป็นกลุ่ม การจัดเวทีนาเสนอผลการศึกษา
2.5.2.4 การศึกษากับวิทยากร ผูท้ รงคุณวุฒิ และอาจารย์พิเศษ
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.3.1 ผลจากการนาเสนอ จากรายงาน การศึกษาในสถานที่จริง
2.5.3.2 ผลการประเมินจากการสังเกตโดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
2.5.3.3 การประเมินตนเองโดยผูเ้ รียน
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
2.6.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
2.6.2.1 การให้นสิ ิตทารายงาน ศึกษาจากสถานทีจริง และการนาเสนอผลการศึกษา
2.6.2.2 การอภิปรายเป็นกลุ่ม การจัดเวทีนาเสนอผลการศึกษา
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2.6.2.3 การศึกษากับวิทยากร ผูท้ รงคุณวุฒิ และอาจารย์พิเศษ
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
2.6.3.1 ผลจากการนาเสนอ จากรายงาน การศึกษาในสถานที่จริง
2.6.3.2 ผลการประเมินจากการสังเกตโดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
2.6.3.3 การประเมินตนเองโดยผูเ้ รียน
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ (ถ้ามี)
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1.1 มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
2.7.1.2 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.2.1 การให้นสิ ิตทารายงาน ศึกษาจากสถานทีจริง และการนาเสนอผลการศึกษา
2.7.2.2 กาหนดเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทาในรายวิชา
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
2.7.3.1 ผลจากการนาเสนอ จากรายงาน การศึกษาในสถานที่จริง
2.7.3.2 การประเมินตนเองโดยผูเ้ รียน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
7. ทักษะการ
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
6.
สื่อสาร และ
สุขภาพและ
สุนทรียภาพ
การใช้
พัฒนา
เทคโนโลยี
บุคลิกภาพ
สารสนเทศ
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

























































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)
1. งานรายวิชา (Course work) ไม่น้อยกว่า
419811 ทฤษฎีและจริยธรรมการ
จัดการในการท่องเที่ยวและการ

โรงแรมขั้นสูง
419812 วิธีวจิ ัยเชิงปริมาณทางการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง
419813 การวิจัยผสมผสานวิธี
ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้น 
สูง
419821 การจัดการนวัตกรรม
ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้น 
สูง
419822 การสัมมนาร่วมสมัย
ประเด็นทางด้านการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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รายวิชา

419831 การวางแผนและการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวขั้นสูง
419832 การจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมร่วมสมัยสาหรับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง
419833 การยริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมสาหรับโรงแรมขั้นสูง
419834 การจัดการที่พักแรมขั้นสูง
2. วิทยานิพนธ์
419898 วิทยานิพนธ์
419899 วิทยานิพนธ์

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
7. ทักษะการ
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
6.
สื่อสาร และ
สุขภาพและ
สุนทรียภาพ
การใช้
พัฒนา
เทคโนโลยี
บุคลิกภาพ
สารสนเทศ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
1. ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอนและการสอบ
2. จัดตัง้ กรรมการทวนสอบ เพื่อสุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาผูเ้ รียน
3. การจัดทาโครงการรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
1. มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินมาตรฐานงานวิจัยของนิสิต
2. ประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้ของนิสิตจากการตอบรับตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
โดยสถาบันต่าง ๆ
3. สารวจความคิดเห็นเกี่ยวมาตรฐานของนิสิต ที่จบการศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวดที่ 5 การสาเร็จการศึกษา ข้อ 29 การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัตปิ ริญญา
ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะสาเร็จการศึกษา นิสิตต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาต่อมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ภายใน 4 สัปดาห์ นับ
จากวันเปิดภาคการศึกษา
29.1 นิ สิ ต ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เพื่ อ ขออนุ มั ติ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญา จะต้ อ งผ่ า นเงื่ อ นไขต่ า ง ๆ
ดังต่อไปนี้
29.1.5 ปริญญาเอก แบบ 1
1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
5) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการเผยแพร่
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
6) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
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29.1.6 ปริญญาเอก แบบ 2
1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ
5) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
6) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
7) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับ การเผยแพร่
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
8) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
29.2 นิสติ ต้องไม่มพี ันธะเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1. จัดหลักสูตรการอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ ซึ่งอาจจัดขึน้ ในระดับมหาวิทยาลัย หรือคณะ
2. ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผมู้ ีประสบการณ์
3. จัดระบบแนะนา/ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system) แก่อาจารย์ใหม่
4. จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
5. จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร และการ
จัดทา รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอนกลยุทธ์ในการ
สอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา
2. สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ
ความคิดเห็นกับผูส้ อนอื่นหรือผูช้ านาญการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1. สนับสนุนให้ผู้สอนทางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน
2. พัฒนาให้ผสู้ อนได้ศึกษาต่อเมื่อทางานได้ระยะหนึ่ง และมีผลงานดีเด่น
3. ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่
4. สนับสนุนให้ผู้สอนได้รับประสบการณ์จริง โดยส่งไปฝึกงานในสถานประกอบการและจัด
สวัสดิการในการฝึกงานให้ตามสมควร
5. สนับสนุนให้ผู้สอนไปให้บริการทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคม เพื่อให้สามารถนาประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน
6. เปิดโอกาสหรือจัดงบประมาณให้ผู้สอนซื้อตาราเรียนใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน
รวมทั้งอานวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการใน ห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ
7. จัดโครงการศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8. มอบประกาศเกียรติคุณและให้รางวัลอาจารย์ที่มีคุณภาพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยและการโรงแรม) ได้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2. บัณฑิต
หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม) ได้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
แผน 1.1 สอบผ่ า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying Examination) เพื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ข อท า
วิ ท ยานิ พ นธ์ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และภายนอกสถาบันและ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อง
ได้รับ การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ การยอมรับ ให้ ตีพิ มพ์ใ นวารสารระดับ ชาติห รือนานาชาติ ที่ มี
คุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ จานวน 2 บทความ (ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูล
ของศู น ย์ ดั ช นี ก ารอ้ า งอิ ง วารสารไทย (TCI) กลุ่ ม 1 เป็ น อย่ า งน้ อ ย 1 บทความ และตี พิ ม พ์ ผ ลงาน
วิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ กพอ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลทางวิชาการ 1 บทความ หรือ TCI กลุ่ม 1 จานวน 2 บทความ และ
นาเสนอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 บทความ) เป็นไปตามประกาศหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่
่ากว่
ต่ า 3.00 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัด คุณสมบัติ (Qualifying
Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่ าน การสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟังได้ สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพ นธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อ ยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใ นวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จานวน 2 บทความ (ตีพิมพ์
ผลงานวิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีก ารอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 เป็นอย่างน้อย 1
บทความ และตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ตามประกาศ กพอ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลทางวิชาการ 1 บทความ หรือ TCI
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กลุ่ม 1 จานวน 2 บทความ และนาเสนอที่ป ระชุมวิชาการระดับ นานาชาติ 1 บทความ) เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
3. นิสิต
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
สาหรับนิสิต ที่ตอ้ งการเข้าศึกษา ต่อในแผน 1.1
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาการโรงแรม หรือ
สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผน ก หรือ แผน ก แบบ ก2
1.1) เป็นนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ
1.2) เป็นอาจารย์สอนในสาขาการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว หรือ
บริหารธุรกิจ อย่างน้อย 3 ปี
2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาการโรงแรม หรือ
สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผน ข
2.1) เป็นนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างน้อย 3 เรื่อง หรือ
2.2) เป็นอาจารย์สอนในสาขาการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว หรือ
บริหารธุรกิจ อย่างน้อย 3 ปี
แผน 2.1
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาการโรงแรม หรือสาขา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง แผน ก หรือ แผน ก แบบ ก2 หรือ แผน ข
1) เคยเป็นนักวิจัยหลัก ในโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ
2) เคยเป็นนักวิจัยร่วมในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างน้อย 2 เรื่อง หรือ
3) เคยมีประสบการณ์สอนในสาขาการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
หรือบริหารธุรกิจ อย่างน้อย 1 ปี
4. คณาจารย์
การรับอาจารย์ใหม่
การกาหนดคุณสมบัติ
1. คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา
2. คุณสมบัติของผูส้ มัคร
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2.1 ส าเร็จการศึก ษาระดั บปริญ ญาเอก หรือมีตาแหน่งวิชาการด้านการท่องเที่ยว หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวโดยตรง
2.2 มี ป ระสบการณ์ ก ารสอน หรื อ เป็ น วิ ท ยากรเชิ ง วิ ช าการด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ใน
ระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 2 ปี
2.3 มีผลงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับ
3. การคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
3.1 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
3.1.1 จัดประชุมอาจารย์ในหลักสูตรดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการ ดาเนินงานตาม
แผนงานประจาปีของหลักสูตร
3.1.2 แต่งตัง้ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งทาหน้าที่ทบทวนการบริหารหลักสูตร
ทุกสิน้ ภาคการศึกษา และประจาปี เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร
3.1.3 สารวจความต้องการจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง หลักสูตร
3.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
3.2.1 มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และ บาง
หัวข้อที่ตอ้ งการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง
3.2.2 จัดระบบคัดกรองคณาจารย์ที่จะเชิญมาบรรยายในบางเวลา และสอนพิเศษ โดย
กาหนดหลักเกณฑ์กว้าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือก เช่น ผลงานทางวิชาการ เป็น ผู้เชี่ยวชาญที่
ยอมรับในวิชาชีพ เป็นต้น
3.2.3 ขออนุมัตกิ ารเชิญตามระเบียบของสถาบัน
3.2.4 คณาจารย์ที่สอนบางเวลา และสอนพิเ ศษต้องมีแผนการสอนตาม คาอธิบ าย
รายวิชาที่ สถาบันจัดทาไว้ประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
1. การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมาย
ผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่อง อุปกรณ์การเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอานวย
ความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการติดตามผลการเรียนการสอนและการจัดทารายงาน
2. การติด ตามการจั ด การเรีย นการสอน ผู้รับ ผิดชอบหลัก สู ตรจัดท าระบบสั งเกตการณ์
จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และขีดความสามารถของผูส้ อน
3. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทาระบบการประเมินผลผู้สอน โดย
ผูเ้ รียน ผูส้ อนประเมินการสอนของตนเอง และผูส้ อนประเมินผลรายวิชา
4. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผลการประเมินคุณภาพ การสอน
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
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5. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี ผู้รับผิดชอบหลัก สูตรจัดท าร่างรายงานผลการ
ดาเนิน งานหลักสูตรประจาปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ เสนอต่อหลักสูตร/สาขา/คณบดี /ผู้อานวยการวิทยาลัย
6. อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รจั ด ประชุ ม อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รวิ เ คราะห์ ผ ลการ
ดาเนินงาน หลักสูตรประจาปี และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน ทักษะของอาจารย์ผู้สอน
ในการใช้ก ลยุ ท ธ์ ก ารสอน และสิ่งอานวยความสะดวกที่ส่งผลต่อคุณภาพของหลัก สูตร และจัดท า
รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย
7. เมื่อครบรอบ 4 ปี มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการดาเนินงานหลักสูตร
โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร และจัดประเมินคุณภาพหลักสูตร
โดยนิสิตชั้นปีสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษาและผูใ้ ช้บัณฑิต
8. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับ ปรุงหลักสูตร ที่มีจานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ
สกอ. เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิต
ใหม่ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมา
ประกอบการพิจารณา
ขั้นตอนการรับเข้า
1. การประชุมเพื่อกาหนดจานวนการรับเข้าและคุณสมบัติของนิสิต
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบประชุมก่อนการเปิดรับสมัคร 1 เดือน
1.2 พิจารณาตามเกณฑ์ และจานวนตาม มคอ 2
1.3 ประกาศมหาวิทยาลัย
2. การรับสมัคร และสอบคัดเลือก
2.1 การสอบข้อเขียนสาหรับ ปริญญาเอก (องค์ความรูด้ ้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม/
ระเบียบวิธีวิจัย/ประเด็นที่สนใจการทาวิทยานิพนธ์
2.2 การสอบสัมภาษณ์ปริญญาเอก (ปริญญาเอก ประเด็นที่สนใจทาวิทยานิพนธ์/องค์
ความรู้ทางด้านการบริหาร/องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ปริญญาโท ประเด็นที่สนใจทาวิทยานิพนธ์/
เป้าหมายในการศึกษาต่อ)
3. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบประชุมผลการสอบ
3.2 ประกาศผลการสอบและพิจารณาคุณสมบัติอื่น เช่น วันที่จบการศึกษาจากวุฒิเดิม
ขั้นตอนการเรียนการสอน
1. อาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบหลั กสูตรประชุม เพื่อ กาหนดตารางสอน ประจาภาคการศึก ษา/ปี
การศึกษา
2. การกาหนด ตารางเรียน/ห้องเรียน/วิทยากรพิเศษ ให้กับกองบริการการศึกษา
3. จัดการเรียนการสอน
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4. การประเมินผลการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมเพื่อสรุปผลการ
เรียน เป็นรายวิชาและหาขอเสนอเกี่ยวกับนิสติ
5. ประธานหลักสูตรลงนามในผลการศึกษา/คณบดีลงนามผลการศึกษา
6. ประกาศผลการการศึกษาในระบบทะเบียนนิสติ
ขั้นตอนการสอบ วัดคุณสมบัติ ก่อนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
1. อาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบหลักสูตรประชุมก่อนการสมัครสอบ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 1
เดือน
1.1 การกาหนดแนวข้อสอบให้สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัย และผูอ้ อกข้อสอบ
1.2 เกณฑ์การตัดสินการสอบ
1.3 วันสอบ จานวนเวลาในการสอบ
2. การสมัครสอบและการสอบ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมผลการสอบ ภายใน 5 วัน
3.1 พิจารณาผลการสอบ
3.2 การส่งผลการสอบให้กับมหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยพิจารณาผลการสอบ
4.1 ประกาศผลการสอบ
ขั้นตอนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
1. แต่งตัง้ ที่ปรึกษา
1.1 นิสติ จะต้องพิจารณาหัวข้อ และหาที่ปรึกษาเหมาะสมโดยคณะกรรมการหลักสูตร
1.2 นิสติ นาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
1.3 แต่งตัง้ ที่ปรึกษา ประมาณชั้นปีที่ 2
2. พัฒนาโครงร่าง
2.1 นิสติ และคณาจารย์ที่ปรึกษา พัฒนาหัวข้อร่วมกัน
2.2 การรายงานความก้าวหน้าและสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
3. ทาเรื่องยื่นขอสอบโครงร่าง
3.1 ประธานหลั ก สู ตรและอาจารย์ ผู้รับ ผิด ชอบหลัก สูต ร พิจารณาความสมบูรณ์ ข อง
เนือ้ หา และพิจารณากรรมการสอบ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
4. สอบโครงร่าง
4.1 ขอเชิญกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกนั่งประธานในการสอบ
4.2 นิสติ ทาการนาเสนอโครงร่างและตอบข้อสักถามของกรรมการสอบ
5. พิจารณาผลการสอบโครงร่าง
5.1 สอบไม่ผ่าน ให้ทาเรื่องขอสอบใหม่ภายใน 60 วัน
5.2 สอบผ่าน ปรับแก้ไขตามกรรมการ
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6. คณะวิชา
6.1 ออกประกาศให้ดาเนินดาเนินวิทยานิพนธ์
ขั้นตอนการดาเนินงานวิทยานิพนธ์
1. ประกาศให้ดาเนินงานวิทยานิพนธ์
2. การจัดหนังสือต่าง ๆ เช่นขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือ
3. การรายงานความก้าวหน้า ทุก 3 – 4 เดือน
4. การนาเสนอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง
5. การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์จานวน 2 บทความ (ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูล
ของศู น ย์ ดั ช นี ก ารอ้ า งอิ ง วารสารไทย (TCI) กลุ่ ม 1 เป็ น อย่ า งน้ อ ย 1 บทความ และตี พิ ม พ์ ผ ลงาน
วิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ กพอ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลทางวิชาการ 1 บทความ หรือ ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูล
ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 จานวน 2 บทความ และนาเสนอที่ประชุมวิชาการ
ระดั บ นานาชาติ 1 บทความ) เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
6. การขอสอบปกป้อง
ขั้นตอนการสอบปกป้อง
1. นิสติ ยื่นเอกสารขอสอบปกป้องโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา
2. การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์อย่างน้อยจานวน 1 บทความ (ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ใน
ฐานข้อมูลของศูนย์ดั ชนีก ารอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 เป็นอย่างน้อย 1 บทความ หรือตีพิมพ์
ผลงานวิทยานิพ นธ์ใ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ กพอ เรื่องหลักเกณฑ์ก ารพิจ ารณา
วารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลทางวิชาการ 1 บทความ หรือ ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ใน
ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 อย่างน้อยจานวน 1 บทความ และนาเสนอ
ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ 1 บทความ) เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมและพิจารณา
2.1 กาหนดกรรมการสอบและประธานสอบตามประกาศมหาวิทยาลัย
2.2 กาหนดตารางสอบ
2.3 ประกาศการสอบปกป้อง อย่างเปิดเผย
4. การสอบปกป้อง
4.1 การสอบปกป้องเปิดเผย
4.2 นิสติ นาเสนอผลการวิจัย
4.3 นิสติ ตอบคาถาม ข้อสงสัยของกรรมการ
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5. การพิจารณาผลการสอบ
5.1 สอบไม่ผ่าน เก็บข้อมูลใหม่หรือแก้ไข ทาการสอบภายใน 15 วัน
5.2 สอบผ่านอย่างมีเงือนไข แก้ไขข้อมูล ภายใน 15 วัน
นิสิต แผน 1.1
1. เทอม 1 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
1.1 การค้นหาความจริง
1.2 การหาประเด็นวิจัย
1.3 ประธานหลักสูตรรับผิดชอบ
2. เทอม 2 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
2.1 การหาความสาคัญของปัญหา
2.2 การสังเคราะห์เนือ้ หาในบทที่ 2
2.3 การออกแบบงานวิจัย
2.4 รายงานความก้าวหน้า
2.5 นิสติ หาที่ปรึกษาหลัก ตามความถนัด เริ่มแต่งตั้งที่ปรึกษา
2.6 พิจารณาหัวข้อ และหาที่ปรึกษาเหมาะสมโดยคณะกรรมการหลักสูตร
2.7 นิสิตนาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
2.8 ประธานหลักสูตร ร่วมกับที่ปรึกษา
3. เทอม 3 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
3.1 สอบวัดคุณสมบัตินิสติ ปริญญาเอก
3.2 การขอสอบโครงร่าง
3.3 รายงานความก้าวหน้า
3.4 คณะกรรมการที่ปรึกษา
4. เทอม 4 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
4.1 การสอบโคร่งร่าง (ถ้าสอบผ่าน QE)
4.2 รายงานความก้าวหน้า
5. เทอม 5 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
5.1 ดาเนินการวิทยานิพนธ์
5.2 รายงานความก้าวหน้า
6. เทอม 6 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
6.1 ดาเนินการวิทยานิพนธ์
6.2 รายงานความก้าวหน้า
7. จบการศึกษา
7.1 การสอบปกป้อง
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 5 เครื่อง สาหรับให้นิสติ ค้นคว้างานวิจัย
2. เครื่อง LCD Projector 2 เครื่อง
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมมากกว่า 200 งานวิจัย
4. Program SPSS version 20 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 5 เครื่อง
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารยประจาหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี
ส่วนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ7. ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดป
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กาหนดในมคอ.3 และ
มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนาดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจาทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถ้ามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมที่มตี อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1. การประชุ ม ร่ ว มกั น ของอาจารย์ ใ นสาขาวิ ช าเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และขอ
คาแนะนาข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพื่อนาไปวางแผนกลยุทธ์ การ
สอนสาหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ
2. การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการโดยใช้ แบบสอบถาม
หรือ การสนทนากับกลุ่มนิสติ ระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
3. การประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิ จกรรมและผล
การสอบ
4. การปรึ ก ษาหารื อ กั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นหลั ก สู ต รหรื อ วิ ธี ก ารสอน ในกรณี ที่ ต้ อ ง
พัฒนา/ ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. การประเมินการสอนโดยนิสติ ทุกปลายภาคการศึกษาโดยกองบริการการศึกษา
2. การประเมิ น ผลการสอนของอาจารย์ จ ากการสั ง เกตในชั้ น เรี ย นถึ ง วิ ธี ก ารสอน
กิจกรรมงานที่มอบหมายแก่นสิ ิต โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา
3. การประเมินการสอนโดยผู้สอน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ ผลการ
เรียนของนิสิตและเขียนไว้ในรายงานรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1. ประเมิ น จากนิ สิ ต ปั จ จุ บั น และบั ณ ฑิ ต ที่ จ บตามหลั ก สู ต รโดยใช้ แ บบสอบถามนิ สิ ต ใน
โครงการปัจฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ตัวแทนของนิสิต/บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย์ และการเปิดเว็บไซต์
(Web site) เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากนิสิตและ ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
2. ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเอง
ของผู้สอนและรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
3. ประเมินจากนายจ้างหรือผู้ มีส่วนเกี่ย วข้องโดยประเมิ นความพึงพอใจต่อ คุณภาพของ
บัณฑิต การวิพากษ์หลักสูตร และการสารวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและความก้าวหน้า ของบัณฑิตที่
ก้าวขึ้นไปสู่ตาแหน่งระดับผูน้ าในองค์กร
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
1. ประเมินผลการสอบของนิสิตโดยนาผลมาจากการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
2. การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ จั ด ท าการประเมิ น การสอบของนิ สิ ต จ านวน 3 คน
ซึ่ง ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน
3. รายงานผลการประเมินให้แก่ ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับปรุงหรือ หาขบวนการ
พัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งนิสิต ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์หลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อประเมินผลการสอนและการศึกษาหลักสิ้นภาค
การศึกษา และนาผลการประเมินปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป
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ภาคผนวก

61

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

ภาคผนวก ข
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา

76

77

78

ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบปรับปรุง
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม พ.ศ. 2559
กับหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2564

79
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ.

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564

แบบ 1.1

แบบ 2.1

แบบ 1.1

แบบ 2.1

แบบ 1.1

แบบ 2.1

1. งานรายวิชา (Course work)
ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาพื้นฐาน
1.1 วิชาเอกบังคับ
1.2 วิชาเอกเลือก

-

12

-

21

-

21

-

-

-

9
6
6

2. วิทยานิพนธ์

48

36

57

36

57

36

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

48

48

57

57

57

57

9
6
6
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 แผน 1.1
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
วิทยานิพนธ์ 57 หน่วยกิต
419898 วิทยานิพนธ์
Dissertation

57 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

419898

วิทยานิพนธ์
Dissertation

57 หน่วยกิต

สาระที่
ปรับปรุง
คงเดิม

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 แผน 2.1
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
งานรายวิชา (Course work)
หมวดวิชาพื้นฐาน
9 หน่วยกิต
419811 ทฤษฎี และจริยธรรมในการท่องเที่ยวและ
419811
โรงแรม
Theories and Ethics in Hotel and Tourism
3(3-0-6)
ทฤษฎีการท่องเที่ยวและโรงแรม ระบบ
การท่องเที่ยว ระบบโรงแรม แนวคิดทางด้าน
จริยธรรม การวิเคราะห์ระบบและทฤษฎี
จริยธรรม การเชื่อมโยงสถานการณ์ที่เกิดขึน้
ในวงการการท่องเที่ยวและโรงแรม ทฤษฎี
ผสมผสาน วิวัฒนาการและการผสมผสาน
การท่องเที่ยวและโรงแรม บทบาทการ
ท่องเที่ยวและโรงแรมที่เป็นปัจจัยการพัฒนา
ประเทศและโลก
Theories of tourism and hotel,
tourism system, hotel system, moral
concepts, analysis of ethical systems and
theories, linkage of ethical situations in field
of tourism and hotel, integrated theories,
evolution and integration of tourism and
hotel, role of tourism as a factor in Thailand
and world to development

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ทฤษฎีและจริยธรรมการจัดการในการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง
Advanced Theories and Ethics Management
in Tourism and Hotel 3(2-2-5)
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม แนวคิดในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว แนวคิดในการสร้าง
รูปแบบการท่องเที่ยว ระบบการท่องเที่ยว
ระบบโรงแรม แนวคิดทางด้านจริยธรรม
ทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม การ
วิเคราะห์ระบบและทฤษฎีจริยธรรม การ
เชื่อมโยงสถานการณ์ที่เกิดขึน้ ในวงการการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ทฤษฎีผสมผสาน
วิวัฒนาการและรูปแบบการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
สิ่งแวดล้อม และโรงแรม บทบาทการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมที่เป็นปัจจัยการ
พัฒนาประเทศและโลก
Concept and theories of tourism and
hotel, tourism development, tourism model
design, tourism system, hotel system, moral
concepts of tourism and hotel, analysis of
systems and ethical theories, linkage of
situations in field of tourism and hotel,
integrated theories, evolution and
integration of tourism and hotel, tourism
environment and hotel laws, role of tourism

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับชื่อรายวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา

81

419812

419813

วิธีวจิ ัยเชิงปริมาณทางการท่องเที่ยวและ
419812
โรงแรมขั้นสูง
Advanced Quantitative Research
Methodology in Tourism and Hotel
3(2-2-5)
ปรัชญา กระบวนทัศน์ การสร้างทฤษฎี
เครื่องมือและทักษะที่จาเป็นสาหรับการวิจัย
เชิงปริมาณ การกาหนดรอบความคิดปัญหา
วิจัยเชิงปริมาณ การสร้างเครื่องมือและการ
ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ
กระบวนการการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ การใช้
สถิตกิ ารวิเคราะห์ในวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณขั้นสูง การแปลความหมาย การเขียน
รายงานผลวิจัย
Quantitative research philosophy,
quantitative research paradigm,
quantitative research design, tools and skills
necessary in quantitative research,
conceptual analysis of quantitative research
problem, collecting quantitative data using
a variety of finding the truth in research
process theorizing tools and skills needed
for research techniques, applying
multivariate statistical techniques to
analysis of quantitative data, analyzing,
interpreting, reporting and presenting
research results correspond to standards of
scholarly journals in tourism and hotel
วิธีวจิ ัยเชิงคุณภาพ ทางการท่องเที่ยวและ
419813
โรงแรมขั้นสูง
Advanced Qualitative Research
Methodology in Tourism and Hotel
3(2-2-5)
ปรัชญา กระบวนทัศน์ ความหมาย
ทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม การสร้าง
กรอบความคิดในงานวิจัยเชิงคุณภาพ การ
เก็บข้อมูลในพื้นที่ การตีความ การให้
ความหมาย การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์
เชิงประวัติศาสตร์ การสรุปผลการวิจยั การ
อภิปรายผล การเขียนรายงานวิจัยเชิง
คุณภาพ

and hotel as a factor in Thailand and world
to development
วิธีวจิ ัยเชิงปริมาณทางการท่องเที่ยวและการ คงเดิม
โรงแรมขั้นสูง
Advanced Quantitative Research
Methodology in Tourism and Hotel
3(2-2-5)
ปรัชญา กระบวนทัศน์ การสร้างทฤษฎี
เครื่องมือและทักษะที่จาเป็นสาหรับการวิจัย
เชิงปริมาณ การกาหนดรอบความคิดปัญหา
วิจัยเชิงปริมาณ การสร้างเครื่องมือและการ
ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ
กระบวนการการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ การใช้
สถิตกิ ารวิเคราะห์ในวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณขั้นสูง การแปลความหมาย การเขียน
รายงานผลวิจัย
Quantitative research philosophy,
quantitative research paradigm, quantitative
research design, tools and skills necessary
in quantitative research, conceptual analysis
of quantitative research problem, collecting
quantitative data using a variety of finding
the truth in research process theorizing tools
and skills needed for research techniques,
applying multivariate statistical techniques
to analy of quantitative data, analyzing,
interpreting, reporting and presenting
research results correspond to standards of
scholarly journals in tourism and hotel
การวิจัยผสมผสานวิธีทางการท่องเทีย่ วและ
ปรับชื่อรายวิชา
การโรงแรมขั้นสูง
และคาอธิบาย
Advanced Mix Research Methodology in
รายวิชา
Tourism and Hotel
3(2-2-5)
ปรั ช ญา กระบวนทั ศ น์ ความหมาย
ทางด้า นการท่องเที่ยวและการโรงแรม การ
สร้างกรอบความคิดในงานวิจัยที่ผสมผสานวิธี
ของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ
เก็ บ ข้ อ มู ล ในพื้ น ที่ ก ารตี ค วาม ก ารให้
ความหมาย การเปรียบเทียบ การวิเ คราะห์
ปรากฎการณ์ การสรุ ป ผลการวิ จั ย การ
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Quantitative research philosophy,
quantitative research paradigm, meaning,
tools and skills necessary in quantitative
research to conduct advanced research
ethically, conceptual analysis of research
problem, collecting quantitative data using
variety of study of phenomenon of tourism
and hotels, using qualitative research with
variety of learning, area to study
phenomenon of tourism and hotels,
including analysis of articles related
research
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาเอก บังคับ 6 หน่วยกิต
419821 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการขั้น
419821
สูง
Philosophy, Concepts, and Theories in
Advanced Management
3(3-0-6)
แนวคิด และหลักการของปรัชญา และ
ทฤษฎีการจัดการชั้นสูง การจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน ค้นหาข้อเท็จจริงและองค์
ความรู้ ตรรกศาสตร์ การคิดเชิงเหตุผลอย่าง
เป็นระบบ การตั้งสมมุติฐาน การวิเคราะห์
และสังเคราะห์องค์ความรู้และทฤษฎีด้านการ
จัดการ ประเด็นที่กาลังเป็นที่สนใจ
Concepts and principles of philosophy
and advanced management theory logistics
management and supply chain, facts and
knowledge, logic, logical systematic thinking
analysis and synthesis of knowledge and
management theories, currently interesting
issues
419822

สัมมนาทางการท่องเที่ยวและโรงแรม
419822
Seminar in Tourism and Hotel
3(2-2-5)
การสัมมนาทางการท่องเที่ยวและ
โรงแรมเกี่ยวกับ ปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มที่
เผชิญหน้าการพัฒนาที่รวดเร็วของกิจกรรม
การท่องเที่ยวและโรงแรม ระดับชาติและ
นานาชาติ กรณีศกึ ษาในพื้นทีท่ ่องเทีย่ วและ
โรงแรมทั้งในและต่างประเทศ

อภิปรายผล การเขียนรายงานวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ
Research philosophies, quantitative
research paradigms, meanings, tools and
skills necessary in quantitative research and
qualitative research, conceptual analysis of
research problem, collecting quantitative
data using variety of study of phenomenon
of tourism and hotels, using qualitative
research with variety of learning, area to
study phenomenon of tourism and hotels,
including analysis of articles related research

การจัดการนวัตกรรมทางการท่องเทีย่ วและ
การโรงแรมขั้นสูง
Advanced Tourism and Hotel Innovative
Management
3 (2-2-5)
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางการ
จัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม การจัดการสมัยใหม่ นวัตกรรม
การตลาด การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
และโลจิสติก การพัฒนาและการต่อยอดของ
การท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยใช้นวัตกรรม
Concepts, principles and theories in
tourism and hotel innovation management
Modern management Innovation in
marketing Strategic management Human
resource management Supply chain
management and logistics Development
and extension of tourism and hotels using
innovation
การสัมมนาร่วมสมัยประเด็นทางด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
Seminar in Contemporary tourism and hotel
Issue
3 (2-2-5)
การสัมมนาทางการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมเกี่ยวกับ ปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มที่
เผชิญหน้าการพัฒนาที่รวดเร็วของกิจกรรม
การท่องเที่ยวและการโรงแรม ระดับชาติและ

ปรับชื่อรายวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับชื่อรายวิช า
และค าอธิ บ าย
รายวิชา
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Seminar in tourism and hotel in
current problems and trends confronting
fast development of tourism and hotel
activity at national and international levels,
filed study in tourism and hotel area in and
outbound

วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต
419831 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
Human Resource Management in Hotel and
Tourism
3(2-2-5)
จิตวิทยาสังคมในการบริหารคน การ
วิเคราะห์ตลาดแรงงานสาหรับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและโรงแรม บทบาทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม เศรษฐศาสตร์แรงงาน
ยุทธวิธีและเทคนิคทางปฏิบัติ ต้นทุนแรงงาน
การใช้ประโยชน์แรงงาน พฤติกรรม
ตลาดแรงงาน การวัดทัศนคติ ความสัมพันธ์
ลูกค้ากับลูกจ้าง
Social psychology of people
management, analysis of labor market for
tourism and hotel industry, role of human
resource management in tourism and hotel
industry, economic labor, strategy and
practical techniques, labor costs, labor
utilization, labor market behavior, attitude
measurement, customer-employee
relations
419833 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วม
สมัยสาหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม
Contemporary Cultural Tourism for Tourism
and Hotel
(3(2-2-5)
ทิศทางโลกของการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในปัจจุบัน มุมมองระดับท้องถิ่น
และระดับโลก รูปแบบการท่องเที่ยวเชิง

นานาชาติ รูปแบบและพัฒนาการของการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม กรณีศกึ ษาในพื้นที่
ท่องเที่ยวและโรงแรมทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
Seminar in tourism and hotel in
current problems and trends confronting fast
development of tourism and hotel activity at
national and international levels, model and
development of tourism and hotel, field
study in tourism and hotel area in domestic
and international
ปิดรายวิชา

419832

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วม
สมัยสาหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Contemporary Cultural Tourism for Tourism
and Hotel
(3(2-2-5)
ทิศทางโลกของการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในปัจจุบัน มุมมองระดับท้องถิ่น
และระดับโลก รูปแบบการท่องเที่ยวเชิง

ปรับรหัส
รายวิชา
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419832

419834

วัฒนธรรมที่เกิดขึน้ ตลาดการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมของโลก การสร้างเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม สิ่งดึงดูดทางวัฒนธรรมในการ
ท่องเที่ยว แรงจูงใจ ผู้เข้าเยี่ยมชม พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว กิจกรรมพิเศษและงานประเพณี
ทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางศาสนา
ผลกระทบของท้องถิ่นทีม่ าจากการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม และการสร้างรูปการท่องเที่ยว
ที่เหมาะสมต่อชุมชน
Current and global trend of cultural
tourism, global and local perspectives,
emerging styles of cultural tourism, global
cultural tourism market, shaping of cultural
identity, developing cultural tourism,
cultural attractions in tourism, visitors’
motivations, tourist behavior, cultural events
and festivals, and religious tourism,
community impact from cultural tourism and
cultural tourist model design for
communities
การวางแผนและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
Tourism Planning and Destination
Development
(3(2-2-5)
การวางแผนจัดการและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
การวางแผน การบริหารจัดการ ผลกระทบ
การแก้ไขปัญหา การจัดองค์กรและการ
พัฒนาจุดสนใจของนักท่องเที่ยว และบริการ
ทางการท่องเที่ยว ในชุมชน และรอบชุมชน
Management planning and
developing for tourism attractions of
government sector and private sector in
tourism organization, planning,
management, impact, problem solving,
identifying fundamentals of tourism
organization and design tourism destination,
tourism service in communities
การจัดการ ประชุม นิทรรศการ และการ
ท่องเที่ยวเพื่อรางวัล

วัฒนธรรมที่เกิดขึน้ ตลาดการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมของโลก การสร้างเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม สิ่งดึงดูดทางวัฒนธรรมในการ
ท่องเที่ยว แรงจูงใจ ผู้เข้าเยี่ยมชม พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว กิจกรรมพิเศษและงานประเพณี
ทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางศาสนา
ผลกระทบของท้องถิ่นทีม่ าจากการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม และการสร้างรูปการท่องเที่ยว
ที่เหมาะสมต่อชุมชน
Current and global trends of cultural
tourism, global and local perspectives,
emerging styles of cultural tourism, global
cultural tourism market, shaping of cultural
identity, developing cultural tourism, cultural
attractions in tourism, visitors’ motivations,
tourist behavior, cultural events and
festivals, and religious tourism, community
impact from cultural tourism and cultural
tourist model design for communities
419831

การวางแผนและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขั้น
สูง
Advanced Tourism Destination Planning and
Development
3 (2-2-5)
การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน การ
จัดการด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมทางด้านการท่องเที่ยว การ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การบริหาร
จัดการผลกระทบ การจัดการในสภาวะวิกฤต
การจัดการความเสี่ยง
Tourism destination planning and
development of government sector, private
sector and community sector, social cultural
economic and environment management,
tourism sustainable, development impact
management, crisis management, risk
management

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา และ
ปรับรหัส
รายวิชา

ปิดรายวิชา
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419835

Meeting, Incentives, Conferencing,
Exhibitions Management
3(2-2-5)
แนวคิด หลักการ องค์ประกอบและ
ความสาคัญของอุตสาหกรรมการจัดประชุม
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจูงใจ การประชุม
ใหญ่และนิทรรศการ (MICE) ทั้งในระดับเชิง
ปฏิบัติงานและเชิงกลยุทธ์
Concepts, principles, elements and
importance of Meeting Incentive Conference
and Exhibition Industry (MICE) in both
operational and strategic
การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
Hotel and Tourism Innovative Management
3(2-2-5)
แนวคิด หลักการของการจัดการ
นวัตกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม รูปแบบ
การท่องเที่ยวและโรงแรมใหม่ๆ การต่อยอด
องค์ความรู้ การสร้างรูปแบบการท่องเที่ยว
รูปแบบของโรงแรม การกาหนดอัตลักษณ์
ของการท่องเที่ยว การกาหนดอัตลักษณ์ของ
โรงแรม
Concepts principle of innovation
management in tourism and hotels, new
model of tourism and hotels, further
extension of knowledge, theme of hotel,
determining of identity in tourism,
determining of identity in hotel

ปิดรายวิชา และ
นาเนือ้ หาไป
รวมกับ การ
จัดการ
นวัตกรรม
ทางการ
ท่องเที่ยวและ
การโรงแรมขั้น
สูง

419833

การบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมสาหรับโรงแรมขั้นสูง
Advanced environmental for Hotel
Management
3 (2-2-5)
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับ
โรงแรม การศึกษาธุรกิจสีเขียวสาหรับโรงแรม
การออกแบบและพัฒนา สุขอนามัย
สิ่งแวดล้อมในโรงแรม การศึกษาพฤติกรรม
ของผู้พักแรม การจัดการด้านปัญญาประดิษฐ์
ในโรงแรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
โรงแรม การศึกษาด้านกฏหมายที่เกีย่ วข้อง
กรณีศกึ ษาและทัศนศึกษาในโรงแรม

วิชาใหม่
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419834

วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
419899 วิทยานิพนธ์
Dissertation

36 หน่วยกิต

419899

Environmental management for
hotels, study of green business concept for
hotels, hygiene environmental design and
development in hotels, study of guest
behavior management of artificial
intelligence in hotels, human resource
management, study hotel law, case studies
and field trips in hotels
การจัดการที่พักแรมขั้นสูง
Advanced accommodation management
3 (2-2-5)
การบริหารที่พักแรมขัน้ สูง การศึกษา
พฤติกรรรมของผู้พักแรม รูปแบบของที่พัก
แรม การสร้างและออกแบบที่พักแรม การ
บริหารคุณภาพบริการ
Advanced accommodation
management, study of gust behavior,
accommodation type, construction and
design of accommodation, service quality
management
วิทยาพนธ์
Dissertation

36 หน่วยกิต

วิชาใหม่

คงเดิม
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 แผน 1.1.
แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
419899 วิทยานิพนธ์
10 หน่วยกิต
Dissertation
รวม
10 หน่วยกิต
แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
419899 วิทยานิพนธ์
10 หน่วยกิต
Dissertation
รวม
10 หน่วยกิต
แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
419899 วิทยานิพนธ์
10 หน่วยกิต
Dissertation
รวม
10 หน่วยกิต
แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
419899 วิทยานิพนธ์
10 หน่วยกิต
Dissertation
รวม
10 หน่วยกิต

419898

419898

419898

419898

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์
7 หน่วยกิต
Dissertation
รวม
7 หน่วยกิต
แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
10 หน่วยกิต
Dissertation
รวม
10 หน่วยกิต
แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์
10 หน่วยกิต
Dissertation
รวม
10 หน่วยกิต
แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
10 หน่วยกิต
Dissertation
รวม
10 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
419899 วิทยานิพนธ์
10 หน่วยกิต
Dissertation
รวม
10 หน่วยกิต
แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
419899 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
Dissertation
รวม
6 หน่วยกิต

419898

419898

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์
10 หน่วยกิต
Dissertation
รวม
10 หน่วยกิต
แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
10 หน่วยกิต
Dissertation
รวม
10 หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 แผน 2.1.

419811

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ทฤษฎี และจริยธรรมในการ
3(3-0-6)
ท่องเที่ยวและโรงแรม
Theories and Ethics in Tourism
and Hotel

419812 วิธีวจิ ัยเชิงปริมาณทางการ
3(2-2-5)
ท่องเที่ยวและโรงแรมขั้นสูง
Advanced Quantitative
Research Methodology in
Tourism and Hotel
419821 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีในการ 3(3-0-6)
จัดการขั้นสูง
Philosophy Concepts and
Theories in Advanced
Management
รวม
9 หน่วยกิต

419813

*
41983X
*
41983X
419899

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
วิธีวจิ ัยเชิงคุณภาพ ทางการ
ท่องเที่ยวและโรงแรมขั้นสูง
Advanced Qualitative Research
Methodology in Tourism and
Hotel
วิชาเอกเลือก 1
Major Elective I
วิชาเอกเลือก 2
Major Elective II
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

419811

419812

419821

รวม

3(2-2-5)

419813

3(X-X-X)

* 41983X

3(X-X-X)

* 41983X

3 หน่วยกิต

419899

12 หน่วยกิต

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ทฤษฎีและจริยธรรมการจัดการ 3 (2-2-5)
ในการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ขั้นสูง
Advanced Theories and Ethics
Management in Tourism and
Hotel
วิธีวจิ ัยเชิงปริมาณทางการ
3 (2-2-5)
ท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง
Advanced Quantitative
Research Methodology in
Tourism and Hotel
การจัดการนวัตกรรมทางการ
3 (2-2-5)
ท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง
Advanced Tourism and Hotel
Innovative Management

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
การวิจัยผสมผสานวิธีทางการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง
Advanced Mix Research
Methodology in Tourism and
Hotel
วิชาเอกเลือก 1
Major Elective I
วิชาเอกเลือก 2
Major Elective II
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

9 หน่วยกิต

3 (2-2-5)

3(X-X-X)
3(X-X-X)
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
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419822

419899

419899

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
สัมมนาทางการท่องเที่ยวและ 3(2-2-5)
โรงแรม
Seminar in Tourism and Hotel

9 หน่วยกิต

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
การสัมมนาร่วมสมัยประเด็น
3 (2-2-5)
ทางด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
Seminar in Contemporary
tourism and hotel Issue
วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
Dissertation
รวม
9 หน่วยกิต

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
Dissertation
รวม
9 หน่วยกิต

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
Dissertation
รวม
9 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
419899 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
Dissertation
รวม
9 หน่วยกิต
แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
419898 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
Dissertation
รวม
9 หน่วยกิต

419822

419899

419899

419898

419898

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
Dissertation
รวม
9 หน่วยกิต
แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
Dissertation
รวม
9 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

92

93

94

ภาคผนวก จ
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร

95

การประชุมหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 และ 2564
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาตร์
วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
รายงานการประชุม
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดร.วารัชต์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม
ดร.ผกามาศ
ดร.ชมพูนุช
ดร.พัจน์พิตา

มัธยมบุรุษ
ภักดีพินจิ
ธรรมบุตร
ชัยรัตน์
จิตติถาวร
ศรีสมพงษ์

ประธานหลักสูตร (ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการหลักสูตร (ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการ (ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการ (ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการ (ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)
กรรมการหลักสูตรและเลขานุการ
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 วัตถุประสงค์ของการประฃุม
เพื่อให้กรรมการหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจาหลักสูตร
ทราบถึงข้นตอนและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร ระเบียบและคุณวุฒิของคณาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
มติการประชุม รับทราบ
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1.1.2 ประธานแจ้งเรื่องคาสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้แก่
1. ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินจิ
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม ธรรมบุตร
กรรมการ
4. ดร.ผกามาศ ชัยรัตน์
กรรมการ
5. ดร.ชมพูนุช จิตติถาวร
กรรมการ
6. ดร.พัจน์พิตา ศรีสมพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
มติการประชุม รับทราบ
1.1.3 ประธานแจ้งเรื่ องอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้แก่
ชื่อ ลาดับ
นามสกุล
1* นายวา
รัชต์
มัธยม
บุรุษ

เลขบัตร
ตาแหน่งทาง
ประจาตัว
วิชาการ
ประชาชน
35099006XXXXX
-

2* นางสาว 35601001XXXXX
ผู้ช่วย
ประกอบ
ศาสตราจารย์
ศิริ ภักดี
พินิจ

คุณวุฒิ
ปร.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.

ปร.ด.

ศศ.ม.

ศศ.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
การจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว
การจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มรดกทาง
สถาปัตยกรรม
กับการ
ท่องเที่ยว
การจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
ศึกษา
การจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ธุรกิจ

ปี
2552
2543
2539

2551

2545

2550
2542
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เลขบัตร
ตาแหน่งทาง
ประจาตัว
วิชาการ
ประชาชน
3* นางสาว 36698001XXXXX
พัจน์พติ
ตา ศรี
สมพงษ์

ชื่อ ลาดับ
นามสกุล

คุณวุฒิ
ปร.ด.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2554
การท่องเที่ยว
และการ
โรงแรม
Master of Hotel and
Southern Cross University 2547
International Tourism
Tourism and Management
Hotel
Manageme
ศศ.ม. การจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2548
การโรงแรม
และการ
ท่องเที่ยว
บธ.บ. การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร
2545
(เกียรตินยิ ม
อันดับ 2)
4 นาย
36599007XXXXX ผู้ช่วย
ปร.ด. การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2555
สุริยา ส้ม
ศาสตราจารย์
การท่องเที่ยว
จันทร์
และการ
โรงแรม
ศศ.ม. การจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2545
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
บธ.บ. การจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2540
ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว
5 นางฤทัย 35601011XXXXX
ปร.ด. พัฒนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2553
ภัทร
ท่องเที่ยว
พิมลศรี
วท.ม. อุทยานและ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นันทนาการ
วท.บ. จิตวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2541
6 นางสาว 36106003XXXXX
ปร.ด. พัฒนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2558
กรัณน์ฑ
ท่องเที่ยว
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ชื่อ ลาดับ
นามสกุล
รัตน์ คะ
วัตกิ ูล

7* นาง
พยอม
ธรรม
บุตร

8 นางนุช
นาฎ
หมื่น
จันทร์

9*

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
Master of
International
Tourism and
Hotel
Manageme
ศศ.ม.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

Hotel and
Southern Cross University
Tourism
Management

การจัดการ
โรงแรมและ
การท่องเที่ยว
นานาชาติ
บธ.บ. การท่องเที่ยว
(เกียรตินยิ ม
อันดับ 2)
31014009XXXXX
รอง
Ph.D.
Language
ศาสตราจารย์
and
Linguistics
M.A.
Language
and
Linguistics
B.A.
ประวัตแิ ละ
ปรัชญาศิลปะ
36505001XXXXX
ปร.ด. การจัดการ
การท่องเที่ยว
บธ.ม. Hotel and
Tourism
Management
ศศ.ม. การจัดการ
โรงแรมและ
การท่องเที่ยว
นานาชาติ
บธ.บ. การท่องเที่ยว
34201001XXXXX
ปรัชญาดุษฎี การจัดการ
บัณฑิต การท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2547

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2545

UNIVERSITE DE PARIS III 2519

UNIVERSITE DE PARIS III 2508

Universite De Grenoble

2506

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2561

Southern Cross University 2548

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2549

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา

2545
2560
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ชื่อ ลาดับ
นามสกุล

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

นางผกา
มาศ ชัย
รัตน์

10* นางสาว 39305001XXXXX
ชมพูนุช
จิตติ
ถาวร

11 นางสาว 54805900XXXXX
นิรมล
พรมนิล

คุณวุฒิ
ศศ.ม.

-

-

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

การจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงแรมและ
การท่องเที่ยว
Master of รัฐประศาสน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
Public ศาสตร์
นคร
Administration
ค.บ.
การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร
Ph.D.
Tourism
University of Otago
Management
M.Sc. Tourism
Bournemouth University
Management
and
Marketing
บธ.บ. การตลาด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Doctor of Hospitality & Oxford Brookes University
Philosophy Tourism
บธ.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บธ.บ. การจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การโรงแรม
และการ
ท่องเที่ยว

ปี
2554

2551

2546
2550
2542

2541
2562
2549
2545

มติการประชุม รับทราบ
1.1.4 ประธานแจ้งเรื่องคาสั่ งมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะ
บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้แก่
1. ดร.วารัชต์
มัธยมบุรุษ
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย
ช่วยบารุง
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย
ปัญญาดี
กรรมการ
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินจิ
กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม
ธรรมบุตร
กรรมการ

100
6. ดร.ผกามาศ
7. ดร.ชมพูนุช
8. ดร.พัจน์พิตา

ชัยรัตน์
จิตติถาวร
ศรีสมพงษ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มติการประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร
2.1. เพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ด้วยการจัดทาหลักสูตร ปรด.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดการเรียน
การสอนที่วิทยาลัยการจัดการ อีก 1 สถานที่ จึงจาเป็นต้องผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร ดังต่อไปนี้
ชื่อ เลขบัตร
ลาดั
ตาแหน่งทาง
นามสกุ
ประจาตัว
บ
วิชาการ
ล
ประชาชน
1 นายวา 35099006XXXX
รัชต์
X
มัธยม
บุรุษ

2 นางสาว 35601001XXXXX ผู้ช่วย
ประกอบ
ศาสตราจาร
ศิริ ภักดี
ย์
พินิจ

คุณวุฒิ

บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บธ.ม.
บธ.บ.

บริหารธุรกิจ
การจัดการ
ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว
การจัดการ
มรดกทาง
สถาปัตยกรร
มกับการ
ท่องเที่ยว
การจัดการ
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
วัฒนธรรม
ศึกษา
การจัดการ
ธุรกิจ
การจัดการ
การท่องเที่ยว

ปร.ด.

ศศ.ม.
บธ.บ.
-

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปร.ด.

ศศ.ม.

3 นางสาว 36698001XXXXX
พัจน์พติ

สาขาวิชา

ปร.ด.

มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี
255
2
2543
253
9

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2551

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2545

มหาวิทยาลัยมหิดล

255
0
2542

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2554
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ชื่อ ลาดั
นามสกุ
บ
ล
ตา ศรี
สมพงษ์

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

และการ
โรงแรม
Master of Hotel and
Southern Cross University
International Tourism
Tourism and Management
Hotel
Manageme
ศศ.ม. การจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การโรงแรม
และการ
ท่องเที่ยว
บธ.บ. การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร
(เกียรตินยิ ม
อันดับ 2)
4 นาง
31014009XXXXX
รอง
Ph.D. Language UNIVERSITE DE PARIS III
พยอม
ศาสตราจาร
and
ธรรม
ย์
Linguistics
บุตร
M.A.
Language UNIVERSITE DE PARIS III
and
Linguistics
B.A.
ประวัตแิ ละ Universite De Grenoble
ปรัชญาศิลปะ
5 นางผกา 34201001XXXXX
ปรัชญาดุษฎี การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
มาศ ชัย
บัณฑิต การท่องเที่ยว
รัตน์
ศศ.ม. การจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงแรมและ
การท่องเที่ยว
Master of รัฐประศาสน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
Public ศาสตร์
นคร
Administratio
n
ค.บ.
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร

ปี

2547

2548

2545

2519

250
8
250
6
256
0
2554

2551

2546
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ชื่อ ลาดั
นามสกุ
บ
ล

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

6 นางสาว 39305001XXXXX
ชมพูนุช
จิตติ
ถาวร

-

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ศศ.บ.

การจัดการ
โรงแรมและ
การท่องเที่ยว
Tourism
Management
Tourism
Management
and
Marketing
การตลาด

Ph.D.
M.Sc.

บธ.บ.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ 2561
นคร
University of Otago

255
0
Bournemouth University 2542

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต 2541
ร์

มติการประชุม อนุมัติ
2.2. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ.
แบบ 1.1 แบบ 2.1

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
แบบ 1.1 แบบ 2.1

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564
แบบ 1.1 แบบ 2.1

1. งานรายวิชา (Course work)
ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาพื้นฐาน
1.1 วิชาเอกบังคับ
1.2 วิชาเอกเลือก

-

12

-

21

-

-

-

9
6
6

2. วิทยานิพนธ์

48

36

57

36

57

36

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

48

48

57

57

57

57

มติการประชุม อนุมัติ

-

21
9
6
6
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2.3. รายวิชาในหมวดต่าง ๆ
2.3.1. กรณีการจัดการการศึกษา แบบ 1.1.
ก. วิทยานิพนธ์
จานวนไม่น้อยกว่า
419898 วิทยานิพนธ์
Dissertation
419898 วิทยานิพนธ์
Dissertation

57

หน่วยกิต
7 (0-21-11)
10 (0-30-15)

มติการประชุม อนุมัติ
2.3.2. กรณีการจัการการศึกษา แบบ 2.1
ก. งานรายวิชา
จานวนไม่น้อยกว่า
21
หน่วยกิต
1. หมวดวิชาพื้นฐาน จานวนไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
419811 ทฤษฎีและจริยธรรมการจัดการในการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
ขั้นสูง
Advanced Theories and Ethics Management in Tourism and
Hotel
419812 วิธีวิจัยเชิงปริมาณทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Quantitative Research Methodology in Tourism and
Hotel
419813 การวิจัยผสมผสานวิธีทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Mix Research Methodology in Tourism and Hotel
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวนไม่น้อยกว่า
6
2.1. วิชาเอก บังคับ จานวนไม่น้อยกว่า
6
419821 การจัดการนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง
Advanced Tourism and Hotel Innovative Management
419822 การสัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
Seminar in Contemporary tourism and hotel Issue

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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2.2. วิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
โดยให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
419831 การวางแผนและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advamced Tourism Destination Planning and Development
419832 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัยสาหรับการ
3 (2-2-5)
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
Contemporary Cultural Tourism Management for Tourism and
Hotel
419833 การบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมสาหรับโรงแรม
3 (2-2-5)
ขั้นสูง
Advanced Hygiene and environmental for Hotel Management
419834 การจัดการที่พักแรมขัน้ สูง
3 (2-2-5)
Advanced accommodation management
ข. วิทยานิพนธ์
หน่วยกิต
419899 วิทยานิพนธ์
Dissertation
419899 วิทยานิพนธ์
Dissertation
419899 วิทยานิพนธ์
Dissertation
มติการประชุม อนุมัติ

จานวนไม่น้อยกว่า

3

6
3 (0-9-5)
6 (0-18-9)

9 (0-27-14)
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2.4. แผนการศึกษา
2.4.1 กรณีจัดการศึกษา แบบ 1.1
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
419898

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

7 (0-21-11)
7 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

419898

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

10 (0-30-15)
10 หน่วยกิต
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น

419898

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

10 (0-30-15)
10 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

419898

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

10 (0-30-15)
10 หน่วยกิต
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น

419898

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

10 (0-30-15)
10 หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาปลาย
419898

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

10 (0-30-15)
10 หน่วยกิต

มติการประชุม อนุมัติ
2.4.2 กรณีจัดการศึกษา แบบ 2.1
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
419811

419812

419821

ทฤษฎีและจริยธรรมการจัดการในการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 (3-0-6)
ขั้นสูง
Advanced Theories and Ethics Management in Tourism and
Hotel
วิธีวิจัยเชิงปริมาณทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Quantitative Research Methodology in Tourism and
Hotel
การจัดการนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 3 (2-2-5)
Advanced Tourism and Hotel Innovative Management
รวม
9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

419813
41983X
41983X
419899

การวิจัยผสมผสานวิธีทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 3 (2-2-5)
Advanced Mixed Methodology Research in Tourism and Hotel
วิชาเอกเลือก
3 (X-X-X)
Major Elective
วิชาเอกเลือก
3 (X-X-X)
Major Elective
วิทยานิพนธ์
3 หน่วยกิต
Dissertation
รวม
12 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
419822

419899

การสัมมนาร่วมสมัยประเด็นทางด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
Seminar in Contemporary tourism and hotel Issue
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

3 (2-2-5)

6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
419899

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น

419899

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

419899

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

2.5 การประกันคุณภาพหลักสูตร
2.5.1 เรื่องคุณสมบัตินิสิต
ประธานหลักสุตรฯ ได้นาเสนอคุณสมบัติการรับเข้านิสิตดังต่อไปนี้
เป็ น ไปตามประกาศหรื อ ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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สาหรับนิสิต ที่ตอ้ งการเข้าศึกษา ต่อในแผน 1.1.
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาการโรงแรม
หรือสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผน ก หรือ แผน ก แบบ ก2
1.1) เป็นนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ
1.2) เป็นอาจารย์สอนในสาขาการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่ อการ
ท่องเที่ยว หรือบริหารธุรกิจ อย่างน้อย 3 ปี
2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาการโรงแรม
หรือสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผน ข
2.1) เป็นนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างน้อย 3 เรื่อง หรือ
2.2) เป็นอาจารย์สอนในสาขาการท่องเที่ย ว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการ
ท่องเที่ยว หรือบริหารธุรกิจ อย่างน้อย 3 ปี
แผน 2.1
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาการโรงแรม หรือ
สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง แผน ก หรือ แผน ก แบบ ก2 หรือ แผน ข
1) เคยเป็นนักวิจัยหลัก ในโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ
2) เคยเป็นนักวิจัยร่วมในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือกีฬาเพื่อ
การท่องเที่ยว อย่างน้อย 2 เรื่อง หรือ
3) เคยมีประสบการณ์สอนในสาขาการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อ
การท่องเที่ยว หรือบริหารธุรกิจ อย่างน้อย 1 ปี
มติการประชุม อนุมัติ
2.5.1 เรื่องคุณสมบัติของอาจารย์
ประธานหลักสูตรฯ ได้หารือในที่ประชุมเรื่อง คุณสมัติของอาจารย์ ในหลักสูตร ปรด.
การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยมีประเด็นต่อไปนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น่า
ต่ ปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ การศึกษา
เพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา และเป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในการ
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พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า หรือขั้น่าปริ
ต่ ญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ ที่
ไม่ใ ช่ส่ว นหนึ่งของการศึก ษาเพื่อ รับ ปริญ ญา และเป็นผลงานทางวิ ช าการที่ไ ด้ รับ การเผยแพร่ ต าม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่ างน้อย 3 รายการ ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น่าปริ
ต่ ญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับ
การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจา ต้องมีคุณวุฒิ และ
ผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สาหรับอาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสาร ที่มชี ื่อ
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
5 เรื่อง
กรณี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ ไ ม่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละผลงานทางวิ ช าการ ตามที่
กาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็ น ที่ ย อมรั บ ซึ่ ง ตรงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนัน้ และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
4. อาจารย์ ผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งประกอบด้ ว ยอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ตอ้ งมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
4.1. กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น
่าปริ
ต่ ญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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4.2. กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง กรณีผทู้ รงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่
มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ ตามที่กาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดย
ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
5. อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษ ท่่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้น่าปริ
ต่ ญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมี
ผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใ ช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ ที่มี
คุ ณวุ ฒิระดั บ ปริญญาโทหรือเที ย บเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการต่่ากว่ารองศาสตราจารย์ ท าหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนได้ ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
ประเด็ น ในการหารื อ ในส่ ว นของ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอน เกี่ยวกับประเด็น
งานวิจัย ตามคุณสมบัติ
มติ ก ารประชุ ม ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการทุ ก ท่ า นมี ม ติ ร่ ว มกั น คื อ อาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ผู้สอน ต้องมีงานวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตที่ตนเองเคยเป็นที่
ปรึกษา อย่างน้อย 1 งานวิจัย และต้องได้รับเผยแพร่แบบใดแบบหนึ่ง (เช่นผลงานตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ หรือบทความวิจัยในวารสารที่ได้รับการรับรอง (ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2))
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
-ไม่ม-ี
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ปิดการประชุม

11.00 น.

(ดร.พัจน์พิตา ศรีสมพงษ์)
กรรมการและเลขนุการ
ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม

(ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ)
ประธานกรรมการ
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วาระการประชุมหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาตร์
วันศุกร์ท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
รายงานการประชุม
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.วารัชต์
มัธยมบุรุษ
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย
ช่วยบารุง
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย
ปัญญาดี
กรรมการ
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินจิ
กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม
ธรรมบุตร
กรรมการ
6. ดร.ผกามาศ
ชัยรัตน์
กรรมการ
7. ดร.ชมพูนุช
จิตติถาวร
กรรมการ
8. ดร.พัจน์พิตา
ศรีสมพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 วัตถุประสงค์ของการประฃุม
เพื่อให้กรรมการหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจาหลักสูตร
ทราบถึงข้นตอนและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร ระเบียบและคุณวุฒิของคณาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
มติการประชุม รับทราบ
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1.1.2 ประธานแจ้งเรื่องคาสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้แก่
1. ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินจิ
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม ธรรมบุตร
กรรมการ
4. ดร.ผกามาศ ชัยรัตน์
กรรมการ
5. ดร.ชมพูนุช จิตติถาวร
กรรมการ
6. ดร.พัจน์พิตา ศรีสมพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
มติการประชุม รับทราบ
1.1.3 ประธานแจ้งเรื่องอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้แก่
ชื่อ ลาดับ
นามสกุล
1* นายวา
รัชต์
มัธยม
บุรุษ

เลขบัตร
ตาแหน่งทาง
ประจาตัว
วิชาการ
ประชาชน
35099006XXXXX
-

2* นางสาว 35601001XXXXX
ผู้ช่วย
ประกอบ
ศาสตราจารย์
ศิริ ภักดี
พินิจ

คุณวุฒิ
ปร.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.

ปร.ด.

ศศ.ม.

ศศ.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
การจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว
การจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มรดกทาง
สถาปัตยกรรม
กับการ
ท่องเที่ยว
การจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
ศึกษา
การจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ธุรกิจ

ปี
2552
2543
2539

2551

2545

2550
2542
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เลขบัตร
ตาแหน่งทาง
ประจาตัว
วิชาการ
ประชาชน
3* นางสาว 36698001XXXXX
พัจน์พติ
ตา ศรี
สมพงษ์

ชื่อ ลาดับ
นามสกุล

คุณวุฒิ
ปร.ด.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การท่องเที่ยว
และการ
โรงแรม
Master of Hotel and
Southern Cross University
International Tourism
Tourism and Management
Hotel
Manageme
ศศ.ม. การจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การโรงแรม
และการ
ท่องเที่ยว
บธ.บ. การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร
(เกียรตินยิ ม
อันดับ 2)
4 นาย
36599007XXXXX ผู้ช่วย
ปร.ด. การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สุริยา ส้ม
ศาสตราจารย์
การท่องเที่ยว
จันทร์
และการ
โรงแรม
ศศ.ม. การจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
บธ.บ. การจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว
5 นางฤทัย 35601011XXXXX
ปร.ด. พัฒนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภัทร
ท่องเที่ยว
พิมลศรี
วท.ม. อุทยานและ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นันทนาการ
วท.บ. จิตวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 นางสาว 36106003XXXXX
ปร.ด. พัฒนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรัณน์ฑ
ท่องเที่ยว

ปี
2554

2547

2548

2545

2555

2545

2540

2553

2541
2558
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ชื่อ ลาดับ
นามสกุล
รัตน์ คะ
วัตกิ ูล

7* นาง
พยอม
ธรรม
บุตร

8 นางนุช
นาฎ
หมื่น
จันทร์

9*

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
Master of
International
Tourism and
Hotel
Manageme
ศศ.ม.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

Hotel and
Southern Cross University
Tourism
Management

การจัดการ
โรงแรมและ
การท่องเที่ยว
นานาชาติ
บธ.บ. การท่องเที่ยว
(เกียรตินยิ ม
อันดับ 2)
31014009XXXXX
รอง
Ph.D.
Language
ศาสตราจารย์
and
Linguistics
M.A.
Language
and
Linguistics
B.A.
ประวัตแิ ละ
ปรัชญาศิลปะ
36505001XXXXX
ปร.ด. การจัดการ
การท่องเที่ยว
บธ.ม. Hotel and
Tourism
Management
ศศ.ม. การจัดการ
โรงแรมและ
การท่องเที่ยว
นานาชาติ
บธ.บ. การท่องเที่ยว
34201001XXXXX
ปรัชญาดุษฎี การจัดการ
บัณฑิต การท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2547

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2545

UNIVERSITE DE PARIS III 2519

UNIVERSITE DE PARIS III 2508

Universite De Grenoble

2506

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2561

Southern Cross University 2548

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2549

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา

2545
2560
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ชื่อ ลาดับ
นามสกุล

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

นางผกา
มาศ ชัย
รัตน์

10* นางสาว 39305001XXXXX
ชมพูนุช
จิตติ
ถาวร

11 นางสาว 54805900XXXXX
นิรมล
พรมนิล

คุณวุฒิ
ศศ.ม.

-

-

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

การจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงแรมและ
การท่องเที่ยว
Master of รัฐประศาสน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
Public ศาสตร์
นคร
Administration
ค.บ.
การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร
Ph.D.
Tourism
University of Otago
Management
M.Sc. Tourism
Bournemouth University
Management
and
Marketing
บธ.บ. การตลาด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Doctor of Hospitality & Oxford Brookes University
Philosophy Tourism
บธ.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บธ.บ. การจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การโรงแรม
และการ
ท่องเที่ยว

ปี
2554

2551

2546
2550
2542

2541
2562
2549
2545

มติการประชุม รับทราบ
1.1.4 ประธานแจ้งเรื่องคาสั่ งมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะ
บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้แก่
1. ดร.วารัชต์
มัธยมบุรุษ
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย
ช่วยบารุง
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย
ปัญญาดี
กรรมการ
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินจิ
กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม
ธรรมบุตร
กรรมการ

117
6. ดร.ผกามาศ
7. ดร.ชมพูนุช
8. ดร.พัจน์พิตา

ชัยรัตน์
จิตติถาวร
ศรีสมพงษ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มติการประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร
2.1. เพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ด้วยการจัดทาหลักสูตร ปรด.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดการเรียน
การสอนที่วิทยลัยการจัดการ อีก 1 สถานที่ จึงจาเป็นต้องผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร ดังต่อไปนี้
ชื่อ ลาดับ
นามสกุล
1

นายวา
รัชต์
มัธยม
บุรุษ

เลขบัตร
ตาแหน่งทาง
ประจาตัว
วิชาการ
ประชาชน
35099006XXXXX
-

2 นางสาว 35601001XXXXX
ผู้ช่วย
ประกอบ
ศาสตราจารย์
ศิริ ภักดี
พินิจ

คุณวุฒิ
ปร.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.

ปร.ด.

ศศ.ม.

ศศ.ม.
บธ.บ.
3 นางสาว 36698001XXXXX
พัจน์พติ
ตา ศรี
สมพงษ์

-

ปร.ด.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
การจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว
การจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มรดกทาง
สถาปัตยกรรม
กับการ
ท่องเที่ยว
การจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
ศึกษา
การจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ธุรกิจ
การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การท่องเที่ยว
และการ
โรงแรม

ปี
2552
2543
2539

2551

2545

2550
2542
2554
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ชื่อ ลาดับ
นามสกุล

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
Master of
International
Tourism and
Hotel
Manageme
ศศ.ม.

สาขาวิชา

ปี

Hotel and
Southern Cross University 2547
Tourism
Management

การจัดการ
การโรงแรม
และการ
ท่องเที่ยว
บธ.บ. การท่องเที่ยว
(เกียรตินยิ ม
อันดับ 2)
4 นาง
31014009XXXXX
รอง
Ph.D.
Language
พยอม
ศาสตราจารย์
and
ธรรม
Linguistics
บุตร
M.A.
Language
and
Linguistics
B.A.
ประวัตแิ ละ
ปรัชญาศิลปะ
5 นางผกา 34201001XXXXX
ปรัชญาดุษฎี การจัดการ
มาศ ชัย
บัณฑิต การท่องเที่ยว
รัตน์
ศศ.ม. การจัดการ
โรงแรมและ
การท่องเที่ยว
Master of รัฐประศาสน
Public ศาสตร์
Administration
ค.บ.
การศึกษา
ศศ.บ.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

การจัดการ
โรงแรมและ
การท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2548

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2545

UNIVERSITE DE PARIS III 2519

UNIVERSITE DE PARIS III 2508

Universite De Grenoble

2506

มหาวิทยาลัยพะเยา

2560

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร

2551

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร

2546
2561
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เลขบัตร
ตาแหน่งทาง
ประจาตัว
วิชาการ
ประชาชน
6 นางสาว 39305001XXXXX
ชมพูนุช
จิตติ
ถาวร

ชื่อ ลาดับ
นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

Tourism
University of Otago
2550
Management
Tourism
Bournemouth University 2542
Management
and
Marketing
การตลาด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541

M.Sc.

บธ.บ.

มติการประชุม อนุมัติ
2.2. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2559
สกอ.
พ.ศ. 2564
หมวดวิชา
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1
12
21
21
งานรายวิชา ไม่น้อยกว่า
48
36
36
36
วิทยานิพนธ์
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อย
กว่า
มติการประชุม อนุมัติ

48

48

57

57

57

57

120
2.6. รายวิชาในหมวดต่าง ๆ
2.6.1. กรณีการจัดการการศึกษา แบบ 1.1.
ก. วิทยานิพนธ์
จานวนไม่น้อยกว่า
419898 วิทยานิพนธ์
Dissertation
419898 วิทยานิพนธ์
Dissertation

57

หน่วยกิต
7 (0-21-11)
10 (0-30-15)

มติการประชุม อนุมัติ
2.6.2. กรณีการจัการการศึกษา แบบ 2.1
ก. งานรายวิชา
จานวนไม่น้อยกว่า
21
หน่วยกิต
1. หมวดวิชาพื้นฐาน จานวนไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
419811 ทฤษฎีและจริยธรรมการจัดการในการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
ขั้นสูง
Advanced Theories and Ethics Management in Tourism and
Hotel
419812 วิธีวิจัยเชิงปริมาณทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Quantitative Research Methodology in Tourism and
Hotel
419813 การวิจัยผสมผสานวิธีทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Mix Research Methodology in Tourism and Hotel
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวนไม่น้อยกว่า
6
2.1. วิชาเอก บังคับ จานวนไม่น้อยกว่า
6
419821 การจัดการนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง
Advanced Tourism and Hotel Innovative Management
419822 การสัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
Seminar in Contemporary tourism and hotel Issue

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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2.2. วิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
โดยให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
419831 การวางแผนและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advamced Tourism Destination Planning and Development
419832 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัยสาหรับการ
3 (2-2-5)
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
Contemporary Cultural Tourism Management for Tourism and
Hotel
419833 การบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมสาหรับโรงแรม
3 (2-2-5)
ขั้นสูง
Advanced Hygiene and environmental for Hotel Management
419834 การจัดการที่พักแรมขัน้ สูง
3 (2-2-5)
Advanced accommodation management
ข. วิทยานิพนธ์
หน่วยกิต
419899 วิทยานิพนธ์
Dissertation
419899 วิทยานิพนธ์
Dissertation
419899 วิทยานิพนธ์
Dissertation
มติการประชุม อนุมัติ

จานวนไม่น้อยกว่า

3

6
3 (0-9-5)
6 (0-18-9)

9 (0-27-14)
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2.7. แผนการศึกษา
2.7.1 กรณีจัดการศึกษา แบบ 1.1
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
419898

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

7 (0-21-11)
7 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

419898

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

10 (0-30-15)
10 หน่วยกิต
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น

419898

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

10 (0-30-15)
10 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

419898

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

10 (0-30-15)
10 หน่วยกิต
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น

419898

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

10 (0-30-15)
10 หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาปลาย
419898

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

10 (0-30-15)
10 หน่วยกิต

มติการประชุม อนุมัติ
2.7.2 กรณีจัดการศึกษา แบบ 2.1

419811

419812

419821

419813
41983X
41983X
419899

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ทฤษฎีและจริยธรรมการจัดการในการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 (3-0-6)
ขั้นสูง
Advanced Theories and Ethics Management in Tourism and
Hotel
วิธีวิจัยเชิงปริมาณทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Quantitative Research Methodology in Tourism and
Hotel
การจัดการนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 3 (2-2-5)
Advanced Tourism and Hotel Innovative Management
รวม
9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
การวิจัยผสมผสานวิธีทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 3 (2-2-5)
Advanced Mixed Methodology Research in Tourism and Hotel
วิชาเอกเลือก
3 (X-X-X)
Major Elective
วิชาเอกเลือก
3 (X-X-X)
Major Elective
วิทยานิพนธ์
3 หน่วยกิต
Dissertation
รวม
12 หน่วยกิต
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419822

419899

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
การสัมมนาร่วมสมัยประเด็นทางด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
Seminar in Contemporary tourism and hotel Issue
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

3 (2-2-5)

6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
419899

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

9 (0-27-14)
9 หน่วยกิต
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น

419899

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

9 (0-27-14)
9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

419899

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

9 (0-27-14)
9 หน่วยกิต

คาอธิบายรายวิชา
419811
ทฤษฎีและจริยธรรมการจัดการในการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 3 (3-0-6)
Advanced Theories and Ethics Management in Tourism and Hotel
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม แนวคิดในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว แนวคิดในการสร้างรูปแบบการท่องเที่ยว ระบบการท่องเที่ยว ระบบโรงแรม แนวคิดทางด้าน
จริยธรรมทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม การวิเคราะห์ระบบและทฤษฎีจริยธรรม การเชื่อมโยง
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สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทฤษฎีผสมผสาน วิวัฒนาการและรูปแบบ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และโรงแรม บทบาท
การท่องเที่ยวและการโรงแรมที่เป็นปัจจัยการพัฒนาประเทศและโลก
Concept and theories of tourism and hotel, tourism development, tourism model
design, tourism system, hotel system, moral concepts of tourism and hote, analysis of systems and
ethical theories, linkage of situations in field of tourism and hotel, integrated theories, evolution and
integration of tourism and hotel, tourism environment and hotel laws, role of tourism and hotel as a
factor in Thailand and world to development
419812

วิธีวิจัยเชิงปริมาณทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Quantitative Research Methodology in Tourism and Hotel
ปรัชญา กระบวนทัศน์ การสร้างทฤษฎี เครื่องมือและทักษะที่จาเป็นสาหรับการวิจัยเชิง
ปริ ม าณ การก าหนดรอบความคิ ด ปั ญ หาวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ การสร้ า งเครื่ อ งมื อ และการตรวจสอบ
เครื่องมือการวิจัย เชิงปริมาณ กระบวนการการเก็ บ ข้อมูลเชิงปริมาณ การใช้สถิติก ารวิเ คราะห์ใ น
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณขั้นสูง การแปลความหมาย การเขียนรายงานผลวิจัย
Quantitative research philosophy, quantitative research paradigm, quantitative
research design, tools and skills necessary in quantitative research, conceptual analysis of
quantitative research problem, collecting quantitative data using a variety of finding the truth in
research process theorizing tools and skills needed for research techniques, applying multivariate
statistical techniques to analy of quantitative data, analyzing, interpreting, reporting and presenting
research results correspond to standards of scholarly journals in tourism and hotel
419813

การวิจัยผสมผสานวิธีทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Mixed Methodology Research in Tourism and Hotel
ปรัชญา กระบวนทัศน์ ความหมาย ทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม การสร้าง
กรอบความคิดในงานวิจัยที่ผสมผสานวิธีของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูลในพื้นที่
การตีความ การให้ความหมาย การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ปรากฎการณ์ การสรุปผลการวิจัย การ
อภิปรายผล การเขียนรายงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
Research philosophies, quantitative research paradigms, meanings, tools and skills
necessary in quantitative research and qualitative research, conceptual analysis of research problem,
collecting quantitative data using variety of study of phenomenon of tourism and hotels, using
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qualitative research with variety of learning, area to study phenomenon of tourism and hotels,
including analysis of articles related research
419821

การจัดการนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Tourism and Hotel Innovative Management
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
การจัดการสมัยใหม่ นวัตกรรมการตลาด การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
จัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติก การพัฒนาและการต่อยอดของการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยใช้
นวัตกรรม
Concepts, principles and theories in tourism and hotel innovation management.
modern management Innovation in marketing, strategic management, human resource management,
supply chain management and logistics, development and extension of tourism and hotels using
innovation
419822

การสัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 (2-2-5)
Seminar in Contemporary tourism and hotel Issue
การสัมมนาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมเกี่ยวกับ ปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มที่
เผชิญหน้าการพัฒนาที่รวดเร็วของกิจกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ระดับชาติและนานาชาติ
รูปแบบและพัฒนาการของการท่องเที่ยวและการโรงแรม กรณีศกึ ษาในพืน้ ที่ท่องเที่ยวและโรงแรมทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ
Seminar in tourism and hotel in current problems and trends confronting fast
development of tourism and hotel activity at national and international levels, model and development
of tourism and hotel, field study in tourism and hotel area in domestic and international
419831

การวางแผนและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Tourism Destination Planning and Development
การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน การ
จัดการด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมทางด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน การบริหารจัดการผลกระทบ การจัดการในสภาวะวิกฤต การจัดการความเสี่ยง
Tourism destination planning and development of government sector, private sector
and community sector, social cultural economic and environment management, tourism sustainable,
development impact management, crisis management, risk management
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419832

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัยสาหรับการท่องเที่ยว 3 (2-2-5)
และการโรงแรม
Contemporary Cultural Tourism Management for Tourism and Hotel
ทิศทางโลกของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในปัจจุบัน มุมมองระดับท้องถิ่นและระดับ
โลก รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น ตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของโลก การสร้าง
เอกลั ก ษณ์ท างวั ฒนธรรม การพั ฒนาการท่องเที่ย วเชิงวั ฒนธรรม สิ่ งดึงดูดทางวัฒนธรรมในการ
ท่ อ งเที่ ย ว แรงจู ง ใจ ผู้ เ ข้ า เยี่ ย มชม พฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย ว กิ จ กรรมพิ เ ศษและงานประเพณี ท าง
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางศาสนา ผลกระทบของท้องถิ่นที่มาจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ
การสร้างรูปการท่องเที่ยวที่เหมาะสมต่อชุมชน
Current and global trends of cultural tourism, global and local perspectives, emerging
styles of cultural tourism, global cultural tourism market, shaping of cultural identity, developing
cultural tourism, cultural attractions in tourism, visitors’ motivations, tourist behavior, cultural events
and festivals, and religious tourism, community impact from cultural tourism and cultural tourist model
design for communities
419833

การบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมสาหรับโรงแรมขั้นสูง 3 (2-2-5)
Advanced Hygiene and environmental for Hotel Management
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับโรงแรม การศึกษาธุรกิจสีเขียวสาหรับโรงแรม การ
ออกแบบและพัฒนา สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมในโรงแรม การศึกษาพฤติกรรมของผู้พักแรม การจัดการ
ด้านปัญ ญาประดิษ ฐ์ใ นโรงแรม การบริหารทรัพยากรมนุษ ย์ใ นโรงแรม การศึ ก ษาด้านกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง กรณีศกึ ษาและทัศนศึกษาในโรงแรม
Environmental management for hotels, study of green business concept for hotels,
hygiene environmental design and development in hotels, study of guest behavior management of
artificial intelligence in hotels, human resource management, study hotel law, case studies and field
trips in hotels
419834

การจัดการที่พักแรมขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced accommodation management
การบริหารที่พักแรมขั้นสูง การศึกษาพฤติกรรรมของผู้พักแรม รูปแบบของที่พักแรม
การสร้างและออกแบบที่พักแรม การบริหารคุณภาพบริการ
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Advanced accommodation management, study of gust behavior, accommodation
type, construction and design of accommodation, service quality management
419898

วิทยานิพนธ์
57 หน่วยกิต
Dissertation
การพัฒนา การสร้า งองค์ความรู้ใ หม่ท างด้านการท่องเที่ย วและการโรงแรมอย่ า งมี
ระบบ ถูกต้องตามหลักกระบวนการวิจัยขั้นสูง
Development and create new paradigm in area of tourism and hotel with advanced
research
419899

วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Dissertation
กระบวนการศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้วย
กระบวนการวิจัยอย่างมีระบบ
Education process and cognitive development of tourism and hotels with a systematic
research process
มติการประชุม อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
3.1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบารุง ได้เสนอให้ทาง
หลักสูตร ปรับชื่อหลักสูตร จาก ปรด.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็น ปรด.การจัดการ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม เนื่องจากให้ตรงกับหลักการใช้ภาษา
มติการประชุม อนุมัติ
ปิดการประชุม
12.00 น.

(ดร.พัจน์พิตา ศรีสมพงษ์)
กรรมการและเลขนุการ
ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม

(ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ)
ประธานกรรมการ
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ภาคผนวก ฉ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ
Assistant Professor Prakobsiri Pakdeepinit, Ph.D
นางสาวประกอบศิริ ภักดีพินจิ
35601001XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
0-5446-6666 ต่อ 1512
โทรศัพท์
0-8505-6004-1
prakobsirip@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2551
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการ
ท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2550
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2545
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2542
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา จังหวัดพะเยา
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิจัย
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และการท่องเที่ยว)
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ

ศศ.ม.
ศศ.ม.
บธ.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
บธ.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
Master of
International
Tourism and Hotel
Management
บธ.บ.
Ph.d.
บธ.ม.
บธ.บ.

การท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 2)
Hospitality & Tourism

2564

2565

สาขาวิชา
2566

45

90

90

90

90

45

90

90

90

90

45

90

90

90

90

45

90

90

90

90

2567

2568

การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

155

156

ลาดับ
5

6

7

ชื่อ-นามสกุล
น.ส.พัจน์พิตตา
ศรีสมพงษ์

นางฤทัยภัทร
พิมลศรี

นายวารัชต์
มัธยมบุรุษ

เลขประจาตัว
ประชาชน
36698001XXXXX

35601011XXXXX

35099006XXXXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ปร.ด.
Master of
International
Tourism and Hotel
Manageme
ศศ.ม.
บธ.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา
การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 2)
พัฒนาการท่องเที่ยว (การจัดการนันทนาการ
และการท่องเที่ยว)
อุทยานและนันทนาการ
จิตวิทยา (อุตสาหกรรม)
บริหารศาสตร์ (บริหารอุตสาหกรรมบริการ)
การจัดการธุรกิจ (การจัดการการเงิน)
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว

2564
45

2565
90

สาขาวิชา
2566
90

45

90

90

90

90

45

90

90

90

90

2567
90

2568
90

156

157

ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร
8
นางพยอม
31014009XXXXX
รอง
ธรรมบุตร
ศาสตราจารย์
9

นางชวลีย์
ณ ถลาง
นายเสรี
วงษ์มณฑา

31006021XXXXX

11

นางผกามาศ
ชัยรัตน์

34201001XXXXX

อาจารย์

12

นางสาวชมพูนชุ
จิตติถาวร

39305001XXXXX

อาจารย์

10

31017024XXXXX

รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

Ph.D.
M.A.
B.A.
อ.ม.
อ.บ.
Ph.D.
M.Sc.
M.A.
ศศ.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
รป.ม.
ค.บ.
Ph.D.
M.Sc.
บธ.บ.

สาขาวิชา

Language and Linguistics
Language and Linguistics
History and Philosophy of Art
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
Journalism
Journalism
Teachers
วรรณคดีและภาษาต่างประเทศ
การจัดการการท่องเที่ยว
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
รัฐประศาสนศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
Tourism Management
Tourism Management and Marketing
การตลาด

2564

2565

สาขาวิชา
2566

45

90

90

90

90

45

90

90

90

90

45

90

90

90

90

45

90

90

90

90

45

90

90

90

90

2567

2568

157

