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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

Bachelor of Arts Program Tourism and Hotel 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย   คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร : 0202 

 ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ช่ือเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบณัฑติ (การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม) 

 ช่ือย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 

 ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Tourism and Hotel) 

 ช่ือย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Tourism and Hotel) 

 

3. วิชาเอก  

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสตูร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ี

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 5.3 ภาษาท่ีใช้ 

  ภาษาไทย 

 5.4 การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรือต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

  ไม่ม ี

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2565 ปรับปรงุมา

จากหลักสตูร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

 6.2 คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เหน็ชอบหลักสูตร                  

ในการประชมุครั้งที ่8/2564 วันท่ี 24 สิงหาคม 2564 

 6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร                                  

ในการประชมุครั้งที ่14/2564 วันท่ี 18 ตุลาคม 2564 

 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสตูรของมหาวทิยาลัยพะเยา เห็นชอบหลกัสูตร     

ในการประชมุครั้งที ่5/2564 วันท่ี 21 ตุลาคม 2564 

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลกัสูตร ในการประชมุครั้งที ่.................. วันที่ ..................

เดือน .......................พ.ศ. .......................   

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2565 
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8. อาชีพท่ีสามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 8.1 พนักงานในหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรมและ

อุตสาหกรรมการบริการ เช่น บริษัทน าเที่ยว มัคคุเทศก์ พนักงานสายการบิน พนักงานโรงแรม 

พนักงานร้านอาหาร พนักงานจัดการประชุมและนิทรรศการ พนักงานธุรกิจบันเทิง ฯลฯ 

 8.2 ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม และอุตสาหกรรมการบริการ 

 8.3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การโรงแรม และอุตสาหกรรม

การบริการ 
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี 

1 นายสุรยิา สม้จันทร์ 36599007XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

ศศ.ม. 

บธ.บ. 

การจัดการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 

การจัดการอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว 

การจัดการธุรกิจการทอ่งเที่ยว 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 

2545 

2540 

2 นางสาวกรัณน์ฑรัตน ์ 

คะวัตกิูล 

36106003XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

ศศ.ม. 

M.I.T.H.M. 

 

บธ.บ. 

พัฒนาการท่องเที่ยว 

(การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว) 

การจัดการโรงแรมและทอ่งเที่ยวนานาชาติ 

 

 

การทอ่งเที่ยว 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Southern Cross University, 

Australia 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 

 

2547 

2547 

 

2545 

3 นางสาวนิรมล พรมนิล 54805900XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

M.B.A. 

 

 

 

บธ.ม  

บธ.บ. 

Hospitality & Tourism 

 

International Hospitality Management 

 

 

 

การจัดการการทอ่งเที่ยว 

การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

(เกยีรตนิิยมอันดับ 2) 

Oxford Brookes University. 

United Kingdom 

University Centre 

International Management 

Institute Switzerland, 

Switzerland, 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2562 

 

2558 

 

 

 

2549 

2545 

 

4 



5 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี 

4 นางนุชนาฎ หมื่นจันทร์ 36505001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

ศศ.ม. 

M.I.T.H.M. 

 

บธ.บ. 

การจัดการการท่องเที่ยว 

การจัดการโรงแรมและทอ่งเที่ยวนานาชาติ 

 

 

การทอ่งเที่ยว 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Southern Cross University, 

Australia 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2561 

2549 

2548 

 

2545 

5 นายปิยะพงษ์ สุปัญโญ 35701008XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

บธ.ม. 

 

บธ.บ. 

Tourism Management (Chinese Program) 

การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

การทอ่งเที่ยว 

Yunnan University, China 

มหาวิทยาลัยนานาชาติ    

แสตมฟอรด์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2563 

2551 

 

2542 

6 นางฤทัยภัทร พิมลศรี 35601011XXXXX 

 

อาจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

พัฒนาการท่องเที่ยว  

(การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว) 

อุทยานและนันทนาการ 

จิตวทิยา 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 

 

2547 

2540 

7 นางจารุวรรณ โปษยานนท์ 35013005XXXXX อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2544 

2538  
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ถือเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่เป็น

อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกแทนอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เนื่องจากการท่องเที่ยวประกอบไป

ด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมากมาย และมีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจและพัฒนาสังคมของประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สามารถน าเงินตราเข้า

สู่ประเทศไทยเป็นจ านวนมากในแต่ละปี รวมทั้งเป็นอุตสาหกรรมที่ท าให้เกิดรายได้และสร้างงาน

ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างมาก ภาคการท่องเที่ยวของไทยยังเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสะท้อน

จากอันดับในดัชนีช้ีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในปี 2562 โดยจากรายงานของ 

World Economic Forum พบว่าประเทศไทยติดอันดับ 31 จาก 140 ประเทศทั่วโลก และเป็นอับดับ 3 

ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย (ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2562) ดังนั้นรัฐบาลจึงมี

นโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์กับแผนยุทธศาสตร์ของชาติอย่างต่อเนื่อง โดย

ยุทธศาสตร์ของชาติมุ่งเน้นไปที่กรอบการพัฒนาประเทศระยะยาว เพ่ือให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์

ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยครอบคลุมตั้งแต่ปี 2561-2580 ในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

เป้าหมายที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ก าหนดไว้ คือ การเป็นจุดหมายปลายทางการ

ท่องเที่ยวระดับโลก หรือเป็นแม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก โดยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซ่ึง

ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเน้นในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์และวัฒนธรรม ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริม

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย การยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพและความงามสู่ตลาดระดับสูง การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ า และการท่องเที่ยว

เช่ือมโยงภูมิภาค เพ่ือขยายการท่องเที่ยวของไทย และภูมิภาคไปพร้อมกัน โดยการเพ่ิมเรื่องชูอัต

ลักษณ์เมืองรอง มาเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างสรรค์สินค้า สร้างประสบการณ ์ด้านการท่องเทีย่ว

เพ่ือตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศตอ่ไป ซ่ึงการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและชุมชนนั้น ถือเป็นนโยบายที่ต้องการให้การท่องเที่ยวช่วยลดความ

เหล่ือมล้ าในแง่ของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย มีแผนการด าเนินงาน คือ การสร้างสรรค์เส้นทางการ

ท่องเที่ยวที่กระจายการเดินทางจากเมืองหลักเข้าสู่เมืองรองและชุมชน และการเช่ือมเมืองรองสู่

เมืองรอง 



7 
 

 นอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมการโรงแรม ที่ประกอบไปด้วยธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และเกสต์

เฮ้าส์ ฯลฯ เป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) หมวดที่

พักแรมและบริการด้านอาหาร (Accommodation and food service activities) ปี 2562 มีมูลค่า 1.03 

ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 6.1% ของ GDP ทั้งประเทศ เนื่องจากประเทศไทยนับเป็นจุดหมาย

ปลายทางยอดนิยมแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวต่างชาติ จากการมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจ

ติดอันดับโลกกระจายอยู่ตามภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ส่วนภาคใต้และภาคตะวันออกมีแหล่งท่องเที่ยว

ทางทะเลท่ีมีช่ือเสียง ขณะที่พื้นที่หลายจังหวัดในภาคเหนือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์นอกจากน้ี 

ไทยยังมีความได้เปรียบด้านค่าครองชีพและราคาห้องพักที่ถูกกว่า ท าให้การท่องเที่ยวในไทยมีความ

คุ้มค่าเงิน (Value for money) รวมถึงการคมนาคมที่สะดวกมากข้ึนจากโครงสร้างพื้นฐานที่ทยอย

พัฒนาเป็นล าดับ อีกทั้งสายการบินต้นทุนต่ า (Low cost airlines) มีการเพ่ิมจ านวนเที่ยวบินอย่าง

ต่อเนื่อง 

 จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีบทบาทความส าคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ในรูปของเงินตราต่างประเทศ 

ช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับดุลการช าระเงินของประเทศ รวมถึงท าให้เกิดการลงทุนทางธุรกิจที่

เกี่ยวข้องโดยตรงและที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจการน าเที่ยว ธุรกิจอาหาร

และเครื่องด่ืม ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจการค้าของที่ระลึก ธุรกิจก่อสร้าง ฯลฯ ส่งผลให้เศรษฐกิจ

ขยายตัว ท าให้เกิดการสร้างงานและการกระจายความเจริญไปสู่ประเทศภูมิภาคอาเซียนและโลก 

ท าให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมข้ึน เกิดการหมุนเวียนเงินตราและการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมให้แก่

ท้องถิ่น อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเพ่ิมรายได้จากการเก็บภาษีของรัฐบาลและการเพ่ิม

การท่องเที่ยวรายได้ต่อหัวของชุมชนท้องถิ่น ท าให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

เศรษฐกิจระดับรากหญ้ามีความเข้มแข็งมากข้ึน และยังมีส่วนส าคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้าง

พื้นฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการค้าและการลงทุนมากข้ึน ดังนั้นรัฐบาลไทยเล็งเห็น

ความส าคัญของการท่องเที่ยวและได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่

มุ่งเน้นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้

เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิตเพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว 

 รวมทั้งการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่งของรัฐบาลที่เป็น

การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคล่ือนไปสู่การเป็นประเทศ

ที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้าง

เศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน เป็นการผนึก

ก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด“ประชารัฐ” ที่ผนึกก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การ
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วิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในประเทศและระดับโลก ซ่ึงจะมีการด าเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

และไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ จึงมีสวนสนับสนุนและสงเสริมอาชีพกา

รทองเที่ยวเปนหนึ่งในสาขาอาชีพที่ใหความส าคัญ 

 ดังนั้นคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ

ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ จึงได้ปรับปรุงหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติและสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่มีการก าหนดโครงสร้าง

หลกัสูตรใหมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันไดทั่วประเทศ ภายใตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (Thailand Qualifications Framework: TQF) และไดประกาศใชมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553 (มคอ.1) จึงท าใหคณะบริหารธุรกิจ

และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา น ามาปรับใช ในการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตดานการทองเที่ยว การโรงแรม และอุตสาหกรรมการบริการให้มี

ลักษณะที่ตรงกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานในระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับ

สากลได้  พร้อมด้วยการมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมี

ความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ เพ่ือสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการ

ท่องเที่ยวและบริการได้ อีกทั้งยังเป็นตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี

คุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รู้ทันโลกทันเทคโนโลยี มีความรู้

ภาษาอังกฤษที่ส่ือสารได้ และพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่

มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและ

การส่ือสารแบบมืออาชีพ และสามารถออกไปประกอบอาชีพทางดานการทองเที่ยว การโรงแรม 

และอุตสาหกรรมการบริการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  นโยบายเร่งด่วนของภาครัฐต้องการเพ่ิมมูลค่าของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิด

มูลค่าทางเศรษฐกิจ นโยบายดังกล่าวท าให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการกระจายรายได้และ

ผลประโยชน์เป็นอย่างดีทั้งในแง่ของพื้นที่และสาขาการผลิตหรือบริการต่างๆ รวมถึงมีความ

เช่ือมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสังคมของท้องถิ่นและยังเช่ือมโยงไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ อีก

เป็นจ านวนมาก ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมของชุมชน ท าให้เกิดแนวคิดการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว 
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และ เกิดเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based-Tourism)  เพ่ือหวังให้ชุมชนตระหนักให้

เกิดความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 

  อย่างไรก็ตาม ในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชุมชน พร้อมการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้

ยั่งยืน ควรมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการรักษาส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยการ

รณรงค์ในเรื่องวัฒนธรรม การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การรณรงค์ให้ทุกฝ่าย

เคารพมาตรฐานในวิชาชีพคุณธรรมและจริยธรรม การกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความ

ภาคภูมิใจและรากฐานทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและ

น าไปสู่การกระจายให้ประชาชนทุกคนได้ประโยชน์และการเพ่ิมพูนศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจน

การมีธรรมาภิบาล เป็นต้น เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านความเป็นอยู่ เศรษฐกิจให้มีความ

มั่นคง และตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมในชาติ พัฒนาสังคมในทุกด้านให้มีความทัดเทียมใน

ระดับสากล และมีเสถียรภาพ 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ

ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  12.1.1 หลักสูตรมีการปรับปรุง และพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง 

  12.1.2 หลักสูตรมีการผลิตบัณฑิตด้านการทองเที่ยวและบริการให้มีลักษณะที่ตรงกับ

ความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานในระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับสากลได้ 

  12.1.3 หลักสูตรฯ พัฒนาให้ผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ มีความรับผิดชอบต่อ

สังคม รวมทั้งมีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ เพ่ือสามารถออกไปประกอบอาชีพทางด

านการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 

 12.2  ความเก่ียวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

  12.2.1 หลักสูตรมุงเนนผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

มีจิตบริการ มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

  12.2.2 หลักสูตรมุงเนนการบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพ่ือให้เกิด

การพัฒนาชุมชนในด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

  12.2.3 หลักสูตรมุ่งเน้นการน าการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนในด้านการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม  
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  12.2.4 หลักสูตรมุ่งเน้นการบูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน

ในด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสตูรอื่น 

  13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวนั 2(2-0-4) 

 Thai Language in Daily Life 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1(0-2-1) 

 Thai for Academic Purposes 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 3(2-2-5) 

 English for Daily Life 

001104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 English for Communication 

001205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ 3(2-2-5) 

 English for Academic and Professional Communication 

 

2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล 3 หน่วยกิต 

002101 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล 1(0-2-1) 

 Technology Usage for Digital life 

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล 2(1-2-3) 

 Digital Intelligence Quotient 

 

3. กลุ่มวิชาทักษะชีวิต 15 หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต 3(2-2-5) 

 Artistic for Life Management 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ลอดชีวิต 3(2-2-5) 

 Skills Development and Lifelong Learning 

003203 เรียนรูร้่วมกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-4-2) 

 Collaborative Learning for Society Creation 
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003204 การจัดการสขุภาพ ส่ิงแวดล้อม และชุมชน 1(0-2-1) 

 Health Environment and Community Management 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 3(2-2-5) 

 Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ 3(0-6-3) 

 Integration for Professional Innovation 

 

  13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

   1. รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

142113 ภาษาจนีขั้นตน้ 1 3(2-2-5) 

 Chinese for Beginners I  

142114 ภาษาจนีขั้นตน้ 2 3(2-2-5) 

 Chinese for Beginners II 

142123 การสนทนาภาษาจีน 1 3(2-2-5) 

 Chinese Conversation I 

142124 การสนทนาภาษาจีน 2 3(2-2-5) 

 Chinese Conversation II 

142461 ภาษาจนีส าหรับมัคคุเทศก์ 3(2-2-5) 

 Chinese for Tour Guide 

143371  ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 1 3(2-2-5) 

 Basic Japanese I 

143372 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 1 3(2-2-5) 

 Japanese Conversation I 

143373  ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 2 3(2-2-5)  

 Basic Japanese II 

143374 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 2 3(2-2-5) 

 Japanese Conversation II 

143471   ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 3 3(2-2-5) 

 Basic Japanese III 

146132 การฟังและการพูดในชีวิตประจ าวนั 3(2-2-5) 

 Listening and Speaking in Daily Life 
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146133 การฟังและการพูดเพ่ือแสดงความคิดเห็น 3(2-2-5) 

 Listening and Speaking for Opinion Expression 

146200 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

 English for Specific Purposes 

146374 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียวและการบริการ 3(2-2-5) 

 English for Tourism and Hospitality 

146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Business English 

 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชาการบัญชี 

124332 การบัญชีส าหรับผู้ไมใ่ช่นกับัญชี 3(3-0-6) 

 Accounting for Non-Accountant 

 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลกัสตูรอ่ืน 

  (ไม่มี) 

 

 13.4 การบริหารจดัการ 

  13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปจ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้

ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

   1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน 

คณบดี เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวด

วิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

   2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็น

กรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอน เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน 
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   3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการ

สอน 

  13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

   คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้ให้คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึง

ประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้ 

   1) คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมี อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นที่ปรึกษา 

และหัวหน้าสาขา เป็นกรรมการและอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นเลขานุการและกรรมการท าหน้าที่ ที่

เกี่ยวข้อง คือ บริหารและวางแผนหลักสูตรด้านวิชาการรวมทั้งนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน

หลักสูตร 

   2) ก าหนดให้คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ท าการประสานกับคณะอ่ืนที่

เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาค าอธิบายรายวิชา พร้อมทั้งก าหนดอาจารย์ผู้สอนและหัวข้อที่สอนและ

ประเมินผลร่วมกัน 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงคข์องหลักสตูร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

 วิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล บูรณาการศาสตร์ด้าน

การบริการ การวางแผน การจัดการ และการพัฒนาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม

และอุตสาหกรรมการบริการ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ชุมชน เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างยั่งยืน 

  

 1.2 ความส าคัญ  

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจและพัฒนาสังคมของประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สามารถน าเงินตราเข้า

สู่ประเทศไทยเป็นจ านวนมากในแต่ละปี รวมทั้งเป็นอุตสาหกรรมที่ท าให้เกิดรายได้และสร้างงาน

ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์กับแผน

ยุทธศาสตร์ของชาติอย่างต่อเนือ่ง โดยยุทธศาสตร์ของชาติมุ่งเน้นไปท่ีกรอบการพัฒนาประเทศระยะ

ยาว เพ่ือให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยครอบคลุมตั้งแต่ปี 2561-2580 ในส่วน

ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป้าหมายที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ก าหนดไว้ คือ 

การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก หรือเป็นแม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก โดย

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซ่ึงภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเน้นในเรื่องของ

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย การยกระดับ

มาตรฐานธุรกิจบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและความงามสู่ตลาดระดับสูง การส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวทางน้ า และการท่องเที่ยวเช่ือมโยงภูมิภาค เพ่ือขยายการท่องเที่ยวของไทย และภูมิภาคไป

พร้อมกัน รวมทั้งการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่งของรัฐบาลที่

เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคล่ือนไปสู่การเป็น

ประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูป

โครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน เป็น

การผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด“ประชารัฐ” ที่ผนึกก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทาง

ธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในประเทศและระดับโลก ซ่ึงจะมีการด าเนินงานส่งเสริมการ
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ท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ จึงมีสวนสนับสนุนและสงเสรมิ

อาชีพการทองเที่ยวเปนหนึ่งในสาขาอาชีพที่ใหความส าคัญ 

 นอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมการโรงแรม ที่ประกอบไปด้วยธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และเกสต์

เฮ้าส์ ฯลฯ เป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) หมวดที่

พักแรมและบริการด้านอาหาร (Accommodation and food service activities) ปี 2562 มีมูลค่า 1.03 

ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 6.1% ของ GDP ทั้งประเทศ เนื่องจากประเทศไทยนับเป็นจุดหมาย

ปลายทางยอดนิยมแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวต่างชาติ จากการมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจ

ติดอันดับโลกกระจายอยู่ตามภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ส่วนภาคใต้และภาคตะวันออกมีแหล่งท่องเที่ยว

ทางทะเลท่ีมีช่ือเสียง ขณะที่พื้นที่หลายจังหวัดในภาคเหนือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์นอกจากน้ี 

ไทยยังมีความได้เปรียบด้านค่าครองชีพและราคาห้องพักที่ถูกกว่า ท าให้การท่องเที่ยวในไทยมีความ

คุ้มค่าเงิน (Value for money) รวมถึงการคมนาคมที่สะดวกมากข้ึนจากโครงสร้างพื้นฐานที่ทยอย

พัฒนาเป็นล าดับ อีกทั้งสายการบินต้นทุนต่ า (Low cost airlines) มีการเพ่ิมจ านวนเที่ยวบินอย่าง

ต่อเนื่อง 

นอกจากนี้การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ.2561-2580 จะ

มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์

ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาตด้ิาน

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ดังนั้นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จึงมีความมุ่งมั่น

ในการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565  ให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขันและด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในการพัฒนาหลักสูตรให้มี

คุณภาพระดับสากล มีความทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานภาคการท่องเที่ยว การ

โรงแรมและอุตสาหกรรมการบริการ โดยการพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับข้อตกลง

ร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition 

Arrangement on Tourism Professionals:  ASEAN MRA on TP:  MRA-TP)  32 ต าแหน่ ง งาน  เ พ่ือ

ยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรทางการท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกให้อยู่ในระดับ

สากล อีกทั้งยังสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
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(สกอ.) ที่มีการก าหนดโครงสร้างหลักสูตรใหมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันไดทั่วประเทศ ภายใตกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติ (Thailand Qualifications Framework: TQF) และได

ประกาศใชมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553 

(มคอ.1) เพ่ือผลิตบัณฑิตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ เพ่ือป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรมและอุตสาหกรรม

การบริการ ทั้งการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนการเป็นบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ พร้อมทั้งเพ่ือผลิต

บัณฑิตให้มีลักษณะที่ตรงกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานในระดับภูมิภาค ระดับชาติ

และระดับสากลได้  พร้อมด้วยการมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

รวมทั้งมีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ เพ่ือสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้าน

การท่องเที่ยวและการโรงแรมได้   

 

 1.3 วัตถุประสงคข์องหลักสตูร  

 1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตบริการ และมีความรับผิดชอบต่อ

สังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์และศิลป์

ของการท่องเที่ยวและโรงแรมที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานในระดับสากล 

 1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการแข่งขัน มีทักษะการปรับตัวและสามารถ

พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีบุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน

ในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม 

 1.3.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการส่ือสาร และสามารถส่ือสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่าง

เหมาะสม รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 1.3.6 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางแผน 

การจัดการ และการพัฒนา น าไปสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม 

  

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  

 PLO1  ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 PLO2 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้อย่างเหมาะสม 
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 PLO3 ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม และมีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 PLO4 ผู้เรียนแสดงออกซ่ึงบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 PLO5 ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

 PLO6 ผู้เรียนสามารถแสดงออกซ่ึงทักษะการปรับตัว ทักษะวิชาชีพและทักษะการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

 PLO7 ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการให้บริการทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้อย่าง

ถูกต้อง 

 PLO8 ผู้เรียนสามารถให้บริการตามหลักการการบริการทางการทอ่งเทีย่วและการโรงแรมได้ตาม

มาตรฐานสากล 

 PLO9 ผู้เรียนสามารถวางแผนและจัดการในการพัฒนาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่าง

ยั่งยืน 

 PLO10 ผู้เรียนสามารถออกแบบนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมด้วยกระบวนการคิดเชิง

ออกแบบได้ 

 

3. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. การปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

และตอบสนองต่อความ

ต้องการในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยว โรงแรม และ

อุตสาหกรรมบริการ 

1. ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

โดยน าผลจากการประเมินผลหลักสูตรด้าน

คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาตามความ

ต้องการของตลาดแรงงาน ในการส ารวจ

ความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต 

2. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทัง้ภาครัฐและเอกชน ในประเทศและ

ต่างประเทศ เพ่ือการระดมสมองข้อคิดเห็น

การพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและมี

คุณภาพ 

หลักฐาน 

1.รายงานสรุปผลการส ารวจ 

2.รายงานการปรับปรุงตามผลที่

ได้รับจากการส ารวจ 

ตัวบ่งชี้ 

1.ระดับความพึงพอใจ 

หลักฐาน 

1. รายงานการประชุม 

2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ 

1.จ านวนหน่วยงาน/บุคคล 

ที่ลงนามความร่วมมือทาง

วิชาการ/กิจกรรม 
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

2. การปรับปรุงปัจจัย

สนับสนุนการเรียนการสอน 

1. ส ารวจความต้องการของผู้เรียนและ

อาจารยผ์ู้สอน 

2. จัดหาและจัดสรรทุนเพื่อปรับปรุงปัจจัย

สนับสนุนการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

เช่น ระบบ wireless, Textbook 

3. จัดหาอุปกรณ์ทางด้านการเรยีนการสอน 

และห้องปฏิบัติการทางด้านโรงแรม  

 

หลักฐาน 

1.รายงานสรุปผลการส ารวจ 

2.รายงานการปรับปรุงตาม 

ผลที่ได้รับจากการส ารวจ 

ตัวบ่งชี้ 

1.ระดับความต้องการและจ านวน

ปัจจัย 

หลักฐาน 

1.จ านวนเงินทุนที่ได้รับ 

2.จ านวนเงินทุนที่ได้จา่ยไป 

3.จ านวนและรายการอุปกรณ์ที่

จัดหาเพิ่ม/ปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ 

1.จ านวนเงินทุนที่ได้รับเพิ่มจากปี

กอ่น 

2. งบประมาณในการจัดซื้อ

คุรุภัณฑ์ 

3. จ านวนอุปกรณ์ทางด้านการ

เรียนการสอน 

4. ห้องปฏิบัตกิารด้านโรงแรม 

3. การพัฒนาบุคลากรสาย

วชิาการ 

1. ส่งเสรมิให้คณาจารย์ได้รับการอบรม

ความรู้ใหม่ๆ ด้านการท่องเที่ยว โรงแรม 

และอุตสาหกรรมบรกิาร และสาขาที่

เชี่ยวชาญ รวมทัง้สนับสนุนการไปทัศน

ศึกษาดูงานทัง้ในและต่างประเทศ  

2. ส่งเสรมิให้คณาจารย์ท าโครงงาน หรือ

งานวิจัยในสาขาท่ีเชี่ยวชาญ วิจัยในชั้นเรยีน 

เพื่อจะได้น าผลงานวิจัยมาประยุกตใ์ชใ้น

การเรยีนการสอน 

หลักฐาน  

1. หนังสือ หรือเอกสารที่อาจารย์

เดินทางไปอบรม สัมมนา ทัศน

ศึกษา  

2. บทความ หรือ รายงาน

โครงงานหรือรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์  

ตัวบ่งชี ้ 

1.จ านวนครัง้ที่อาจารย์เดินทางไป

อบรม สัมมนา ทัศนศึกษา  

2. จ านวนโครงงานหรือ งานวิจัย 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจดัการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ในแต่

ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

  ไม่มี 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  ไม่มี 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

  ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ ์

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  2.2.1 ส าเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

  2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

  2.2.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

  2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท า 

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

  2.2.5 ไม่เคยถูกตัดช่ือออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง

ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2561 

 2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

  เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

พะเยา 
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 2.4 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  2.4.1 การปรับตัวของนักศึกษาใหม่ 

  2.4.2 นิสิตขาดความรู้พื้นฐานด้านการส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  2.4.3 นิสิตขาดความกล้าแสดงออกและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 2.5 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

  2.5.1 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตแรกเข้าและจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้นิสิตเข้าพบตาม

เวลาท่ีก าหนด 

  2.5.2 จัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

  2.5.3 จัดให้มีโครงการปรับพื้นฐานและพัฒนาการน าเสนอผลงานด้านการท่องเที่ยวและ

บริการ 

 2.6 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปทีี่ 1 120 120 120 120 120 

ชั้นปทีี่ 2  120 120 120 120 

ชั้นปทีี่ 3   120 120 120 

ชั้นปทีี่ 4    120 120 

รวม 120 240 360 480 480 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา     120 

 

 2.7 งบประมาณตามแผน 

  2.7.1 งบประมาณรายรับ (หนว่ย : บาท) 

หมวดรายรับ 
ปงีบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

คา่ลงทะเบยีน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

รายได้จากนิสิตที่

ลงทะเบียน 

3,600,000.00 7,200,000.00 10,800,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00 

คงเหลือ (1,079,046.24) 886,610.99 2,840,607.64 4,782,244.10 4,550,778.75 
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 2.7.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปงีบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 3,239,046.24 3,433,389.01 3,639,392.36 3,857,755.90 4,089,221.25 

1.1 หมวดเงินเดือน 3,239,046.24 3,433,389.01 3,639,392.36 3,857,755.90 4,089,221.25 

1.2 หมวดค่าจ้างประจ า - - - - - 

2. งบด าเนินการ (80%) 960,000.00 1,920,000.00 2,880,000.00 3,840,000.00 3,840,000.00 

2.1 หมวดคา่ตอบแทน (20%) 240,000.00 480,000.00 720,000.00 960,000.00 960,000.00 

2.2 หมวดค่าใช้สอย (20%) 240,000.00 480,000.00 720,000.00 960,000.00 960,000.00 

2.3 หมวดค่าวัสดุ (30%) 360,000.00 720,000.00 1,080,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 

2.4 หมวดคา่สาธารณูปโภค (10%) 120,000.00 240,000.00 360,000.00 480,000.00 480,000.00 

3. งบลงทุน (10%) 120,000.00 240,000.00 360,000.00 480,000.00 480,000.00 

3.1 หมวดครุภัณฑ์ 120,000.00 240,000.00 360,000.00 480,000.00 480,000.00 

4. งบเงินอุดหนุน (10%)  120,000.00 240,000.00 360,000.00 480,000.00 480,000.00 

รวมงบประมาณ 4,439,046.24 5,833,389.01 7,239,392.36 8,657,755.90 8,889,221.25 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อป ี(สูงสุด) 36,992.05 24,305.79 20,109.42 18,036.99 18,519.21 

 

 2.8 ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน 

 2.9 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

  เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

ปริญญาตร ีพ.ศ. 2561 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกติ 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร ดังนี้ 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 84 84 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  24 24 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ  30 30 

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 

2.3.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 

2.3.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

 30 

15 

15 

30 

15 

15 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 6 

4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 6 

รวม (หน่วยกติ) ไม่น้อยกวา่ 120 หน่วยกิต 126 126 

 

*หมายเหตุ: นิสิตที่เรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ รายวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ และมีการฝึก

ปฏิบัติภาคสนามในเส้นทางตามประกาศของกรมการท่องเที่ยว สามารถเข้ารับการทดสอบความรู้

ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ได้ (สอบใบอนุญาตมัคคุเทศก์) 

 

 3.1.3 รายวิชา 

  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวนั 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes 

1(0-2-1) 
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001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 

English for Daily Life 

3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

 

   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล 3 หน่วยกิต 

002101 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล 

Technology Usage for Digital life   

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 

   กลุ่มวิชาทักษะชีวิต 15 หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรูร้่วมกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

003204 การจัดการสขุภาพ ส่ิงแวดล้อม และชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ  

Integration for Professional Innovation 

 

 

 

3(0-6-3) 
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  2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน 24 หน่วยกิต 

123110 แหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

 Tourist Destinations 

123111 จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ 3(2-2-5)  

 Psychology and Art of Services  

123112 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

 Tourism Industry 

123113 ทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 

 Human Resource in Tourism and Hotel Industry 

123114 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Tourist Behavior and Cross-Cultural Communication  

123215 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและ 3(3-0-6) 

 การโรงแรม 

 Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel 

123216 การตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม 3(3-0-6) 

 Tourism and Hotel Marketing 

123217 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ 3(3-0-6) 

 การโรงแรม 

 Information Technology for Tourism and Hotel Industry 

 

   กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 

   วิชาเอกบังคับ จ านวน 30 หน่วยกิต 

123120 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 

 Sustainable Tourism 

123221 หลกัการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

  Principles of Tourism Business Management 

123222 หลักการจัดการโรงแรม  3(3-0-6) 

 Principle of Hotel Management  

123223 โลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

 Logistics for Tourism 
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123324 หลักมัคคุเทศก์และการให้ค าปรึกษาการเดินทาง 3(2-2-5) 

 Principal of Tour Guide and Travel Advisor 

123325 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 

 Research Methodology  

123426 งานบริการแผนกห้องพัก 3(2-2-5)  

 Room Division Operations 

123427 งานบริการอาหารและเครื่องด่ืม 3(2-2-5) 

 Food and Beverage Service 

123428 ธุรกิจแม่บ้านและสุขอนามยั 2(2-0-4) 

  Housekeeping and Hygiene Business 

123429 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Seminar 

124335 การบัญชีส าหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี 3(3-0-6) 

  Accounting for Non-Accountant 

 

   กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก จ านวน 30 หน่วยกิต 

   กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ จ านวน 15 หน่วยกิต 

123230 การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ศิลปะ 3(2-2-5) 

 เพ่ือการท่องเที่ยว  

  Storytelling for Thai History and History of Arts for Tourism 

123231 นวัตกรรมการออกแบบการบริการ 3(2-2-5) 

 Service Design Innovation 

123332 กิจกรรมและเทศกาลทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

 Cultural Event and Festival for Tourism 

123333 ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน 3(2-2-5) 

 Community-based Tourism Business 

123334 ธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนิทรรศการ 3(2-2-5) 

 และงานเทศกาล 

 MICE & Event Business 

1233335 ธุรกิจการบินและการส ารองที่นั่ง 3(2-2-5) 

 Airline Business and Reservation 
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123336 การท่องเที่ยวสร้างสรรค์และนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

 Creative Tourism and Recreation for Tourism 

123337 ศิลปะการผสมเครื่องด่ืม 3(2-2-5) 

 Art of Mixology 

123438 การเป็นผูป้ระกอบการทางการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 

 Entrepreneur for Tourism  

123439 งานบริการต้นห้อง 3(2-2-5) 

 Butler Service 

 

   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ จ านวน 15 หน่วยกิต 

   กลุ่มวิชาภาษาจีน* 

142113 ภาษาจนีขั้นตน้ 1 

Chinese for Beginners I 

3(2-2-5) 

142114 ภาษาจนีขั้นตน้ 2 

Chinese for Beginners II 

3(2-2-5) 

142123 การสนทนาภาษาจีน 1 

Chinese Conversation I 

3(2-2-5) 

142124 การสนทนาภาษาจีน 2 

Chinese Conversation II 

3(2-2-5) 

142461 ภาษาจนีส าหรับมัคคุเทศก์  

Chinese for Tour Guide 

3(2-2-5) 

 

   กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่น* 

143371 ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 1 3(2-2-5) 

 Basic Japanese I 

143373 ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 2 3(2-2-5) 

 Basic Japanese II 

143372 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 1 3(2-2-5) 

 Japanese Conversation I 

143374 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 2 3(2-2-5) 

 Japanese Conversation II 
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143471 ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 3 3(2-2-5) 

 Basic Japanese III 

 

   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ* 

146132 การฟังและการพูดในชีวิตประจ าวนั 3(2-2-5) 

 Listening and Speaking in Daily Life 

146133 การฟังและการพูดเพ่ือแสดงความคิดเห็น 3(2-2-5) 

 Listening and Speaking for Opinion Expression 

146200 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

 English for Specific Purposes 

146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Business English  

146374 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียวและการบริการ 3(2-2-5) 

 English for Tourism and Hospitality 

หมายเหตุ  * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 ภาษา 

 

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต 

   นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบัน 

อุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

  4) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 6 หน่วยกิต 

123450 การฝึกงาน* 6 หน่วยกติ 

 Professional Training 

123451 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกติ 

 Co-Operative Education 

หมายเหตุ  * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา และฝกึปฏิบตัิไม่น้อยกว่า 16 สปัดาห์  
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 3.1.4 แผนการศึกษา 

 

ชั้นปีที่ 1  

ภาคการศึกษาต้น 

 

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวนั 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 

English for Daily Life 

3(2-2-5) 

002101 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล 

Technology Usage for Digital life   

1(0-2-1) 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

123110 แหล่งทรัพยากรทางการทอ่งเที่ยว 

Tourist Destinations 

3(3-0-6) 

123111 จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ 

Psychology and Art of Services 

3(2-2-5) 

123112 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

Tourism Industry 

3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1  

ภาคการศึกษาปลาย 

 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes 

1(0-2-1) 

001104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

123120 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

Sustainable Tourism 

3(3-0-6) 

123113 ทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม 

Human Resource in Tourism and Hotel Industry 

3(3-0-6) 

123114 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

Tourist Behavior and Cross-cultural Communication 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

 

001205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรูร้่วมกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

123215 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเท่ียวและ 

การโรงแรม 

Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel 

3(3-0-6) 

123216 การตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม 

Tourism and Hotel Marketing 

3(3-0-6) 

124335 การบัญชีส าหรับผู้ไมใ่ช่นกับัญชี 

Accounting for Non-Accountant 

3(3-0-6) 

xxxxxx วิชาภาษาเลือก 

Language Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 17 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

003204 การจัดการสขุภาพ ส่ิงแวดล้อม และชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

123217 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม 

Information Technology for Touism and Hotel Industry 

3(3-0-6) 

123221 หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 

Principles of Tourism Business Management 

3(3-0-6) 

123222 หลักการจัดการโรงแรม  

Priciple of Hotel Management  

3(3-0-6) 

123223 โลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียว 

Logistics for Tourism 

3(3-0-6) 

xxxxxx วิชาภาษาเลือก 

Language Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 16 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

123324 

 

หลักมัคคุเทศก์และการให้ค าปรึกษาการเดินทาง 

Principal of Tour Guide and Travel Advisor 

3(2-2-5) 

 

123xxx วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)  

Major Elective 

3(x-x-x) 

123xxx วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) 

Major Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี  

Free Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาภาษาเลือก 

Language Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

003206 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ  

Integration for Professional Innovation 

3(2-2-5) 

123325 ระเบียบวิธีวิจัย  

Research Methodology  

3(3-0-6) 

123xxx 

 

123xxx 

วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) 

Major Elective 

วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) 

Major Elective 

3(x-x-x) 

 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี  

Free Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาภาษาเลือก 

Language Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4  

ภาคการศึกษาต้น 

123426 งานบริการแผนกห้องพกั 

Room Division Operations 

3(2-2-5) 

123427 งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

Food and Beverage Service 

3(2-2-5) 

123428 ธุรกิจแม่บ้านและสุขอนามยั 

Housekeeping and Hygiene Business 

2(2-0-4) 

123429 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

123xxx วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) 

Major Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาภาษาเลือก 

Language Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 15 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

123450 การฝึกงาน* 

Professional Training 

6 หน่วยกติ 

123451 สหกิจศึกษา* 

Co-Operative Education 

6 หน่วยกติ 

 รวม 6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ  * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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 3.1.5 ค าอธบิายรายวิชา  

 

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวนั 2(2-0-4) 

 Thai Language in Daily Life 

 ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน 

ในการส่งสาร การส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in Thai 

for delivering message, proper daily life communication 

 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1(0-2-1) 

 Thai for Academic Purposes 

 การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อ่ืน 

การผลิตผลงานเชิงวิชาการ 

 Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields, 

producing academic works 

 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

 English for Daily Life 

 ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้าน

การฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผู้อ่ืนในชีวิตประจ าวัน 

 Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information regarding 

self and others in daily life context 

 

001104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 English for Communication 

 ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน การส่ือสารในสถานการณ์การทีคุ่้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ รอบตัว 

 Intermediate level English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and describing 

familiar matter 
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001205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ 3(2-2-5) 

 English for Academic and Professional Communication 

 ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

อ่าน เขียน การส่ือสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ 

 English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts 

 

002101 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล 1(0-2-1) 

 Technology Usage for Digital life 

 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ส านักงาน หลักการ

ท าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้

ซอฟแวร์ส านักงาน 

 Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic 

commerce, usage of computer and internet technology, usage of office softwar 

 

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล 2(1-2-3) 

 Digital Intelligence Quotient 

 หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และน าเสนอข้อมูล การส่ือสารอย่างมีจริยธรรมและ

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการส่ือสาร 

 Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information and presentation, ethical communication 

according to laws concerning information technology and communication 

 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต  3(3-2-5) 

 Artistic for Life Management 

 ปรัชญาชีวิต การด ารงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์

และวิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต การจัดการส่ิงแวดล้อมเพ่ือการ

ด ารงชีวิตในสังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง

ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อ่ืน การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้าน

คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
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 Life philosophy, living on social and cultural diversity, history, and local way of life, 

Phayao studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical 

health, mental health management,  roles and duties in cooperative works, persuasion, proper 

code of morality and ethics, laws in daily life 

 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3(2-2-5) 

 Skills Development and Lifelong Learning 

 ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ หลักการท างานร่วมกันและการส่ือสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพ่ือการ

เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด ทักษะการ

คิดอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตที่จ าเป็นส าหรับอนาคต ทักษะทางด้านการเงินส่วนบุคคล 

 Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills, 

personality, and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and 

lifelong learning for future, personal financial skill 

 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-4-2) 

 Collaborative Learning for Society Creation 

 ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การท างานร่วมกันเป็น

ทีม  จิตวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และ 

การด าเนินการตามแผนในการท างานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการ

ด ารงชีวิตในสังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่

รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย 

การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผู้อ่ืน 

 Community learning skills,  study of the culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and 

implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation, and 

adaptability to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance of 

Thai identity, acceptance of cultural diversity and respect for others 
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003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 1(0-2-1) 

 Health Environment and Community Management 

 ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ 

การค้นหาปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและด าเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

ส่ิงแวดล้อม ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้น าด้านสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม และชุมชน 

 Knowledge of health, analysis of one’ s health problems, safety in living, searching for 

community’ s environmental problems, collaborative planning and lauching environmental health 

project in community, leadership in health, environment, and community 

 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

 ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงิน

ส าหรับผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดส าหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการ

คิดเชิงออกแบบ คุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

 Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for 

entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age 

entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking 

process, ethics for digital age entrepreneurs 

 

003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ 3(0-6-3) 

 Integration for Professional Innovation 

 การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบ

และสร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิง

นวัตกรรมทางวิชาชีพ 

 Integration of knowledge gained from general education courses for professional 

activities, designing and developing professional innovation using design thinking process, creating 

concepts of professional innovations 
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123110 แหล่งทรัพยากรทางการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 

 Tourist Destination 

 ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของแหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ประเภท

ของทรัพยากรการท่องเที่ยว คุณลักษณะส าคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติ 

ประวัติศาตร์และโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว แหล่ง

ท่องเที่ยวส าคัญในประเทศไทยและระดับสากล การส่ือความหมาย อัตลักษณ์ของแหล่งทรัพยากร

ทางการท่องเที่ยว  

 Definitions, importance and components of tourist destination, types of tourism resources, 

important characteristics of natural tourism resources, history and archeology, art, culture, 

traditions and way of life.  tourism geography, important tourist attractions in Thailand and 

international tourist destination, interpretation, identity of tourist attractions 

 

123111 จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ 3(2-2-5) 

 Psychology and Art of Services 

 การรู้จักตัวเอง พฤติกรรมมนุษย์ การติดต่อและการให้บริการ การพัฒนาบุคลิกภาพใน

ด้านต่างๆ การพูด การแต่งกาย การแสดงออก กริยามารยาทของผู้ให้บริการ การมีปฏิสัมพันธ์ใน

การบริการ การสร้างจิตใจของการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ขณะที่มีการติดต่อส่ือสาร

และการให้บริการ  

 Self- understanding, human behavior, service and communications, personality 

development:  speaking, dressing, expressing, etiquettes and mannerisms of service providers, 

solving problems during the services and communications 

 

123112 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 

 Tourism Industry 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว นิยาม แนวคิด และความส าคัญของอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว นิยามศัพท์ที่ ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ องค์ประกอบของ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แนวโน้มและการเปล่ียนแปลงของการท่องเที่ยวโลก นโยบาย

และบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ผลกระทบที่ เกิดข้ึนจากการอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวและบริการ  

 Basic Knowledge of tourism, definitions, concept and important of tourism and hospitality 

industry, technical terms, components of the tourism and hospitality industry, trends and changes 
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of global tourism, policies and roles of tourist organizations, impacts of tourism and hospitality 

industry 

 

123113 ทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการโรงแรม 3(3-0-6) 

 Human Resource in Tourism and Hotel Industry 

 ความหมาย ความส าคัญ และคุณลักษณะของทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

และการโรงแรม   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม แนวโน้ม

และคุณลักษณะในอนาคตของทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม  

 Definitions, importance, qualifications of human resource in tourism and service industry, 

human resource management in tourism and service industry, future trend and qualification of 

human resource in tourism and service industry 

 

123114 พฤติกรรมนักท่องเท่ียวและการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Tourist Behavior and Cross-Cultural Communication 

 ประเภทและลักษณะของนักท่องเที่ยว แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ความคาดหวังและความ

พึงพอใจของ นักท่องเที่ยว รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว รูปแบบของกระบวนการตัดสินใจซ้ือบริการ

ทางการท่องเที่ยว พฤติกรรม การท่องเที่ยวตามช่วงอายุ การส่ือสารข้ามวัฒนธรรมในด้านเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวแต่ละสัญชาติ กรณีศึกษาเกี่ยวกับ

การติดต่อส่ือสารและการแก้ปัญหาการติดต่อส่ือสาร  

 Types and characteristics of tourists travel incentives expectations and satisfaction tourist 

travel style the model of the decision-making process for the purchase of tourism services, tourism 

behavior by age, cross-cultural communication in relation to the tourism and hospitality industry, 

tourist behavior of each nationality, communication case studies and communication solutions 

 

123115 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 

 และการโรงแรม 

 Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel 

 บทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมที่มีต่อลูกค้า และสังคม 

แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณวิชาชีพ ปัญหาทางจริยธรรม แนวทางการแก้ไข

และการพัฒนา และจริยธรรมในงานบริการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

ธุรกิจโรงแรม บทบาทและหน้าที่ของส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายเกี่ยว
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การขายของออนไลน์ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรและศุลกากร กฎหมาย

เกี่ยวกับป่าไม้ สิ่งแวดล้อม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน 

 Roles and responsibilities of tourism and hotel towards clienteles and society, concept of 

business and professional ethics, moral problems and developmental solution and ethics for 

services, law relevant to tour operators and tour guides, law relevant to hotel business, roles of 

bureau of tourism business and guide registration, online selling law, consumer protection law, 

law of taxation and customs, law of forestry, environment and archaeological sites and antique, 

and labor legislation 

 

123116 การตลาดท่องเท่ียวและโรงแรม 3(3-0-6) 

 Tourism and Hotel Marketing 

 ประเภทของธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย และพฤติกรรมความ

ต้องการของลูกค้า การวิเคราะห์สถานการณ์และก าหนดกลยุทธ์ของตลาดบริการ ส่วนผสมทาง

การตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม การจัดการคุณภาพในการให้บริการ 

 Types of tourism and hotel business, determination of target customers and their 

behavior, situational analysis and strategy of service marketing, tourism and hotel marketing mix, 

quality of service management 

 

123117 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ 3(2-2-5) 

 การโรงแรม  

 Information Technology for Tourism and Hotel Industry 

 ความหมาย ความส าคัญ ประเภท และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวและการโรงแรม ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ทักษะเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมพื้นฐานในงานสารสนเทศ การประยุ กต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและแพลตฟอร์มใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม 

 Definitions, the importance, types and trends of information technology in the tourism 

and hotel industry, computer fundamentals, basic skills in applying information technology using 

basic programs in information technology, application of information technology and a new 

platform that benefits the tourism and hotel industry 
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123120 การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 3(3-0-6) 

 Sustainable Tourism 

 ความหมาย องค์ประกอบ และหลักการของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประเภท

และรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การจัดการส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว การจัดการ

นักท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน  

 Meaning, components and principle of sustainable tourism, types and forms of 

sustainable tourism, guidelines for the tourism resources conservation, sustainable forms of 

tourism-related businesses, tourism amenity management, tourist management for sustainability 

 

123221 หลักการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว 3(3-0-6) 

 Principles of Tourism and Hospitality Business Management 

 ความหมาย ประเภท รูปแบบ และการจัดองค์กรของธุรกิจท่องเที่ยว วิธีการขออนุญาต

ประกอบกิจการธุรกิจท่องเที่ยว การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน การจัดการด าเนินงาน การ

วางแผนและพัฒนา การตลาดส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว การวิเคราะห์ปัญหา และปัจจัยต่างๆ ที่มีผล

ต่อธุรกิจ แนวทางการแก้ไขวิกฤตและความเส่ียง 

 Definition, types, forms and organizing of tourism, permission of tourism business, 

formalities, target imposition, operational management, planning and development, marketing for 

tourism business, problem analysis and business factors affect, guideline for crisis and risk   

 

123222 หลักการจัดการโรงแรม  3(3-0-6) 

 Principle of Hotel Management  

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม ประเภทและรูปแบบการจัดการของที่พักแรม การ

บริการในโรงแรม รูปแบบการจัดการโรงแรม โครงสร้างองค์กรของโรงแรม บทบาทหน้าที่และความ

รับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ การประสานงานระหว่างแผนกและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การวางแผน

และพัฒนาธุรกิจโรงแรม  

 Basic knowledge of hotel business, types and patterns of lodging management, hotel 

services, types of hotel management, structures of hotel organization, roles, duties and 

responsibilities of each department in hotel business, coordination among departments and tourism 

industry, planning and development of hotel business 
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123323 โลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 

 Logistics for Tourism 

 หลักการ แนวคิด และความส าคัญของโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การ

เคล่ือนที่ทางกายภาพของการท่องเที่ยว การเคล่ือนที่ของข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว และการ

เคล่ือนที่ของกระแสการเงินที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้โลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว

ในปัจจุบันและอนาคต 

 Principles concepts and importance of logistics in tourism industry, the physical 

movement of tourism, the movement of tourism information, and movement of financial flows 

related to tourism, application of logistics for current and future tourism 

 

123324 หลักมัคคุเทศก์และการให้ปรึกษาการเดินทาง 3(2-2-5) 

 Principal of Tour Guide and Travel Advisor 

 นิยามของมัคคุเทศก์ ประวัติของมัคคุเทศก์ บุคลิกภาพ จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์  

บทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ การวางแผนและการจัดน าเที่ยว การด าเนินงานน าเที่ยว การบรรยาย

สถานที่ท่องเที่ยวประเภทต่างๆ การอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว การดูแลด้านความ

ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระเบียบและวิธี การเดินทางเข้าออก

ราชอาณาจักร กฏระเบียบการใช้บริการขนส่งสาธารณะ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การให้

ค าปรึกษาในการเดินทางท่องเที่ยว การให้ปรึกษาในการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยว การให้

ค าปรึกษาการจองการเดินทาง  

 Definition of tour guide, tour guide history, personality, ethics, roles of tour guides, tour 

planning and organizing, tour operation, descriptions of various types of tourist attractions, 

acilitating and tourist safety, solving problems, regulations and methods of traveling in and out of 

the Kingdom, rules for using public transport services, first aid travel consultation, consultation in 

the design of tourism routes, travel booking consultation 

 

123325 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 

 Research Methodologies  

 หลักการ เป้าหมายการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การก าหนดขอบเขตเนื้อหาการวิจัย

ทางการท่องเที่ยว การโรงแรม และอุตสาหกรรมการบริการ การก าหนดปัญหาการวิจัย การก าหนด

วัตถุประสงค์การวิจัย การออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย ประชากรและการ
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สุ่มขนาดตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือการวิจัย การทดสอบคุณภาพของเครื่องการวิจัย เทคนิคการ

เก็บรวบรวมข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์ผลข้อมูล สรุป และอภิปราย 

 Principles, research targets, research ethics, research scope in tourism, hotel, and 

hospitality industry research objective setting, conceptual research framework design, research 

methodology, population and sample size sampling, research instrument, research quality testing, 

data collection techniques, data analysis, summary and discussion 

 

123426 งานบริการแผนกห้องพัก 3(2-2-5) 

 Room Division Operations 

 โครงสร้างงานในแผนกห้องพัก การประสานงานในแผนกห้องพัก แนวคิดการใช้งานระบบ

การจัดการทรัพย์สิน บุคลิกและมารยาทของผู้ให้บริการส่วนหน้า การส ารองห้องพัก การลงทะเบียน

ผู้เข้าพัก แนวคิดการเพ่ิมยอดขาย การบริการงานโทรศัพท์ การให้บริการโดยพนักงานในเครื่องแบบ 

ขั้นตอนการรับช าระเงิน โครงสร้างงานแผนกแม่บ้านและหน้าที่ความรับผิดชอบ การตรวจสอบ

ห้องพักแขก การแสดงสถานะห้องพักแขก ขั้นตอนการจัดการของหาย การจัดการด้านความ

ปลอดภัยส าหรับงานแผนกห้องพัก แนวคิดการจัดการรายได้ส าหรับงานแผนกห้องพัก กรณีศึกษา 

 Room division department structures, coordination within department, concept of utilizing 

property management system (PMS, personality and etiquette for front liners, room reservation, 

guest registration, upselling and cross- selling ideas, telephone service, uniformed service, 

cashiering, housekeeping department organization structures and responsibilities, room inspection, 

room status, lost and found procedures, security and loss prevention in room division department, 

concepts of revenue management for room division department, case studies 

 

123427 งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 3(2-2-5) 

 Food and Beverage Service 

 ประวัติ และวิวัฒนาการของงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม บทบาทหน้าที่ ความ

รับผิดชอบของแผนกอาหารและเครื่องด่ืม บุคลิกของผู้ให้บริการอาหาร ความรู้เกี่ยวกับอาหาร

ตะวันตก การจัดโต๊ะ ขั้นตอนการให้บริการรูปแบบต่างๆ ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน การ

ออกแบบเมนูอาหารแต่ละประเภท มารยาทบนโต๊ะอาหารแบบสากล ความรู้เรื่องไวน์ และเครื่องด่ืม

ประเภทต่างๆ การผสมเครื่องด่ืม การจัดการงานเลี้ยง ความปลอดภัยในอาหาร 

 Evolutionary and history of food and beverage service, roles and responsibilities of food 

and beverage department, proper manner and personality, knowledge of western food, table 
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settings, process of table services, relevant equipment,  menu planning, dinning etiquette, wine 

and beverages, principles of mixing drinks, managing banquets, food safety and hygiene 

 

123428 ธุรกิจงานแม่บ้านและสุขอนามัย 2(2-0-4) 

 Housekeeping and Hygiene business 

 ลักษณะของธุรกิจงานแม่บ้าน ประเภทของสินค้าและบริการ หลักการท าความสะอาด 

บ ารุงรักษาและ สุขอนามัยของสถานที่พักแรม เครื่องมือเครื่องใช้ในงานแม่บ้าน การวางแผนธุรกิจ

แม่บ้านและสุขอนามัย 

 Characteristics of housekeeping and hygiene business, types of products and service, 

accommodation clearing, maintenance, and hygiene, supplies and equipment, housekeeping and 

hygiene business plan 

 

123429 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Seminar 

 วิเคราะห์ และอภิปราย ประเด็นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การโรงแรม และอุตสาหกรรมการ

บริการ และรูปแบบการจัดสัมมนา 

 Analysis and discussion topic related to tourism, hotel, and hospitality industry and forms 

of seminar arrangement 

 

124335 การบัญชีส าหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี 3(3-0-6) 

 Accounting for Non-Accountant 

 ความส าคัญของบัญชีต่อชีวิตประจ าวัน รูปแบบขององค์กร การวิเคราะห์รายการค้า

ส าหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม ภาษีเงินได้ กระบวนการจัดท ารายงาน

ทางการเงิน งบประมาณ การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 

 Importance of accounting in everyday life, organization forms, transaction analysis for 

service business, merchandise business, industrial business, taxation, financial reporting process, 

budgeting, financial reporting analysis 

 

 

 

 



46 
 

123230 การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ศิลปะ  3(2-2-5) 

 เพือ่การท่องเท่ียว 

 Storytelling  for Thai history and History of Arts for Tourism 

 การเล่าเรื่องราวพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยและ 

ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ที่มีบทบาทต่อ

ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรมของประเทศไทย 

 Storytelling for development of social and cultural history of Thailand  the history of arts 

in Thailand since pre- history period until now with the impact on historical archaeological and 

cultural tourism resources  

 

123231 นวตักรรมการออกแบบการบริการ 3(2-2-5) 

 Service Design Innovation  

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบบริการ ความหมายและลักษณะของนวัตกรรมการ

ออกแบบการบริการ พฤติกรรมผู้ใช้บริการและเส้นทางของผู้บรโภค ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการ 

เครื่องมือในการออกแบบบริการ กระบวนการและวิธีการออกแบบบริการใหม่  

 Introduction to Service Design, Definitions and Characteristics of Service Design 

Innovation, Customer Behavior and  Customer journey, Service Stakeholders, Service Design 

Tools, Processes and Methods of Service Design Innovation 

 

123332 กิจกรรมและเทศกาลทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเท่ียว 3(2-2-5) 

 Cultural Event and Festival for Tourism 

 ความหมาย ประเภท ของเทศกาล ประเพณี วิถิชีวิต และกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพ่ือการ

ท่องเที่ยว รูปแบบการจัดกิจกรรมและเทศกาลทางวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การตลาด 

ผลกระทบของการจัดกิจกรรมและเทศกาลทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว 

 Definition, types and styles of festival, traditions, way of life , cultural events for tourism, 

model of  cultural events and festival, events management, marketing, effect of festival 

management 
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123333 ธุรกิจท่องเท่ียวชุมชน 3(2-2-5) 

 Community-based Tourism Business 

 วิวัฒนาการ บริบทชุมชน และทรัพยากรการจัดการ การด าเนินงานและกระบวนการ

จัดการในธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการการตลาดท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ

การเงิน กรณีศึกษา 

 Evolution, community context for resources management, operations and process of 

tourism business, tourism marketing management, human resource management , financial 

management, case studies 

 

123334 ธุรกิจการจัดประชุม การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล นิทรรศการ 3(2-2-5) 

 และงานเทศกาล 

 MICE & Event Business 

 ความรู้เบื้องต้น ความส าคัญ หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างองค์กร หน้าที่

ความรับผิดชอบ รูปแบบ การบริหารจัดการแบบชีวิตปกติวิถีใหม่ และประเภทของการให้บริการของ

ธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล นิทรรศการ และงานเทศกาล ปัญหาและแนว

ทางการแก้ไขปัญหา  จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจ  

 Introduction, significance, departments and organizations related, organizational 

structure, responsibilities, kinds of new normal management and types of services of meetings 

incentives conventions exhibitions and event business, problems and solutions, ethics 

 

123335 ธุรกิจการบินและการส ารองท่ีนั่ง 3(2-2-5) 

 Airline Business and Reservation 

 ลักษณะและองค์ประกอบของธุรกิจการบิน ความสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมการบิน ศัพท์

เฉพาะที่ใช้ในธุรกิจการบิน ตารางการบิน ภูมิศาสตร์การบิน ประเภทของผู้โดยสาร ระบบการส ารอง

ที่นั่งของสายการบิน การส ารองตั๋วเครื่องบินด้วยระบบจัดจ าหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ 

 Aviation business characteristic and elements, relationships in the aviation industry, 

specific terminology in aviation business, airline timetable, global Indicator, passenger type, airline 

reservation system, airline ticketing reservation by global distribution system (GDS) 
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123336 การท่องเท่ียวสร้างสรรค์และนันทนาการเพ่ือการท่องเท่ียว 3(2-2-5) 

 Creative Tourism and Recreation for Tourism 

 ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ รูปแบบ และแนวโน้มของการท่องเที่ยวสร้างสรรค์

และนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว บทบาท หน้าที่ และคุณลักษณะของนักท่องเที่ยวสร้างสรรค์การมี

ส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนันทนาการ ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และส่ิงแวดล้อม เส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนันทนาการของใน

ประเทศและต่างประเทศ 

 Definitions, importance, elements, styles and trends of creative tourism and recreation 

for tourism, roles, duties and characteristics of creative tourists, creative tourist participation and 

recreation in preserving arts and culture local wisdom and environment routes and activities for 

creative tourism and recreation of domestic and international   

 

123337 ศิลปะการผสมเครื่องด่ืม 3(2-2-5) 

 Art of Mixology 

 หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกบริการเครื่องด่ืม อุปกรณ์ที่ใช้ในแผนกบาร์ ประเภทของ

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ที่ใช้ในงานบริการ หลักวิธีของการผสมเครื่องด่ืมแบบต่างๆ การตกแต่ง

เครื่องด่ืม การออกแบบเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ การเลือกใช้วัตถุดิบ 

บุคลิกภาพส าหรับผู้ผสมเครื่องด่ืม 

 Responsibilities of beverage department, bar equipment and tools, types of alcoholic 

drinks in service operations, principles of mixing drinks, drinks decorations, cocktail and mocktail 

creation, raw material selection, personality for mixologist 

 

123438 การเป็นผู้ประกอบการการท่องเท่ียว 3(2-2-5) 

 Entrepreneur for Tourism  

 ความหมายและแนวคิดผู้ประกอบการหน้าที่ของผู้ประกอบการลักษณะของผู้ประกอบการ

การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ทัศนคติและแรงจูงใจของผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ทักษะและทรัพยากรที่จ าเป็นของ

ผู้ประกอบการ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ ปัญหาของผู้ประกอบการ การ

จัดท าแผนธุรกิจผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 Definition and concept of entrepreneur, function of entrepreneur characteristic of 

entrepreneur in tourism industry, entrepreneurship development analysis of strengths, 
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weaknesses, opportunities, threats, skill, and important resources of entrepreneur, attitudes and 

motivation of entrepreneur, creative development of entrepreneur, business plan of entrepreneur 

in tourism industry 

 

123439 งานบริการต้นห้อง  3(3-0-6) 

 Butler Service 

 การแสดงออกภาพลักษณ์วิชาชีพพนักงานต้นห้อง การท าความเข้าใจระหว่างแขกปกติและ

แขกพิเศษ หลักการคาดเดาความต้องการของแขกพิเศษล่วงหน้า การต้อนรับแขกพิเศษ แนวปฏิบัติ

ส าหรับให้บริการในห้องพัก การบริการส่วนตัวอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบความพึงพอใจของ

ลูกค้า 

 Butler professional image presentations, differentiating guests and VIP guests, 

anticipation of VIP guest needs, meeting and greeting VIPs, In- room service protocols, 

miscellaneous private services, checking guest satisfaction 

 

123450 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

การโรงแรม และอุตสาหกรรมการบริการ ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน 

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

private or government workplace 

 

123451 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

การโรงแรม และอุตสาหกรรมการบริการในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน และ

จัดท าโครงงาน 

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

or government workplace and project 
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142113 ภาษาจีนขั้นต้น 1 3(2-2-5) 

 Chinese for Beginners I 

 ระบบและเทคนิคการออกเสียงภาษาจีน (PINYIN)  วิธีการเขียนตัวอักษรจีน ค าศัพท์พื้นฐาน

และรูปประโยคพื้นฐาน (HSK ระดับ 1) 

 Systems and techniques of Chinese pronunciation (Pinyin) ; Chinese character writing; 

basic vocabulary and sentence structures (HSK Level 1) 

 

142114 ภาษาจีนขั้นต้น 2 3(2-2-5) 

 Chinese for Beginners II 

 ค าศัพท์ รูปประโยคพื้นฐาน การส่ือสารภาษาจีนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน (HSK ระดับ 2) 

 Basic Chinese vocabulary and sentences structures; Chinese communication frequently 

used in daily life (HSK Level 2) 

 

142123 การสนทนาภาษาจีน 1 3(2-2-5) 

 Chinese Conversation I 

 ทักษะการฟัง การพูดและการอ่านออกเสียงสัทอักษรจีน การสนทนาประโยคพื้นฐานใน

ชีวิตประจ าวัน 

 Listening and speaking skills; reading of Chinese phonetic alphabets; basic Chinese 

sentences for conversation in daily life 

 

142124 การสนทนาภาษาจีน 2 3(2-2-5) 

 Chinese Conversation II 

 ทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน การสนทนาเนื้อหาที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันซ่ึงมีความ

ยาวและโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้น 

 Chinese listening and speaking skills; extended conversation in daily life with more 

complex structures 

 

142461 ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก ์ 3(2-2-5) 

 Chinese for Tour Guide 

 ข้อมูลประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีของไทยฉบับภาษาจีน การสนทนาและ

บรรยายเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศ การน าเที่ยว 
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 Information about Thai history, culture, and tradition in Chinese version, Conversation 

and expression about major tourist attractions in Thailand, tour guiding 

 

143371 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 1 3(2-2-5) 

 Basic Japanese I 

 ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่น 300 ค า ประโยคภาษาญ่ีปุ่นพื้นฐาน 90 

รูปประโยค ภาษาญ่ีปุ่นระดับ JLPT-N5 

 Hiragana, Katakana, 300  vocabularies and 90  sentence patterns, Japanese Language 

Proficiency Test -N5 level 

 

143372 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 1 3(2-2-5) 

 Japanese Conversation I 

 การออกเสียงภาษาญ่ีปุ่น การฟังและพูดสนทนาแบบสั้น การสนทนาและการโต้ตอบใน

ห้องเรียน การแนะน าตัวเอง การบอกเวลาและการถามเวลา การนับจ านวน 

 Japanese pronunciation, listening and speaking short conversation, conversation and 

questioning and answering in classroom context, self-introduction. telling and asking time, ordinal 

number 

 

143373 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 2 3(2-2-5) 

 Basic Japanese II 

 ค าศัพท์ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ิมเติม 300 ค า ประโยคภาษาญ่ีปุ่นพื้นฐานเพ่ิมเติม 70 รูปประโยค 

ภาษาญ่ีปุ่นระดับ JLPT-N5 

 Additional 300 vocabularies and 70 sentence patterns, Japanese Language Proficiency 

Test -N5 level 

143374 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 2 3(2-2-5) 

 Japanese Conversation II 

 การฟังและการพูดภาษาญ่ีปุ่นระดับต้น การโต้ตอบในชีวิตประจ าวัน การอธิบายลักษณะ

บุคคล ส่ิงของ สถานที่ การบอกต าแหน่ง การซ้ือของ การบอกความต้องการ การถามและบอก

เส้นทาง การขอร้อง 
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 Basic Japanese speaking and listening skills, conversation and asking- answering 

Japanese in daily life, describing people, things and places, purchasing, telling what they want, 

asking and giving direction, making request 

 

143471 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 3 3(2-2-5) 

 Basic Japanese III 

 ค าศัพท์ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ิมเติม 350 ค า ประโยคภาษาญ่ีปุ่นพื้นฐานเพ่ิมเติม 70 รูปประโยคที่

ใช้ในชีวิตประจ าวัน ภาษาญ่ีปุ่นระดับ JLPT-N5 

 Additional 350 vocabularies and 70 sentence patterns in daily life, Japanese Language 

Proficiency Test -N5 level 

 

146132 การฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

 Listening and Speaking in Daily Life 

 ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน รูปแบบประโยค การ

ทักทาย การแนะน าตัว การกล่าวลา การตอบรับ การปฏิเสธ การซ้ือของ การต่อรองราคา การเชิญ 

การตอบรับและการปฏิเสธค าเชิญ การอวยพร การถามและบอกเส้นทาง การขอความช่วยเหลือ 

การเสนอความช่วยเหลือ การบอกขั้นตอน 

 English Listening and speaking skills for communication in daily life, sentence patterns, 

greetings, introducing, saying goodbye, accepting, refusing, purchasing, bargaining, invitation, 

accepting and rejecting invitation, blessing, asking and giving direction, making request, offering 

help, giving instruction 

 

146133 การฟังและการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น 3(2-2-5) 

 Listening and Speaking for Opinion Expression 

 ทักษะการฟังและการพูดแสดงความคิดเห็นสะท้อนมุมมองที่มีต่อบริบททางครอบครัว 

สถานศึกษา ชุมชน ข่าว ความส าคัญ ภาษาที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น วลี อนุประโยค ประโยค 

น้ าเสียง การใช้เสียง มารยาท การโต้ตอบ การพูดแทรก การแสดงความเห็นคล้อยตาม การแสดง

ความเห็นที่ขัดแย้ง การพูดสะท้อนความคิด การโต้วาที 

 Listening and speaking skills in expressing options toward the contexts of family, 

educational institution, community, news, importance, language in expressing ideas, phrases, 
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clauses, sentences, tone, voice, etiquette, responding, interrupting, pros and cons, verbal 

reflection, debating 

 

146200 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

 English for Specific Purposes 

 การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มี

ความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตก าลังศึกษา 

 English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing skills 

related to students’ discipline 

 

146374 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียวและการบริการ 3(2-2-5) 

 English for Tourism and Hospitality 

 ความรู้และความช านาญในการส่ือสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในงาน

ด้านการท่องเที่ยว ทักษะการพูดเพ่ือแนะน าและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว มารยาทและ

จริยธรรมของการให้บริการ ส่ิงที่ควรท าและข้อห้ามต่างๆ และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

 Knowledge and proficiency in listening, speaking, reading, and writing skills on tourism 

and hospitality, speaking skill for introducing and giving information on tourist attractions, manners 

and morality of hospitality, dos and don’ts and being nice hosts 

 

146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Business English 

 ความรู้และความช านาญในการส่ือสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในงาน

ด้านธุรกิจ เอกสารทางธุรกิจ การเขียนเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การ

ส่งโทรสาร การเขียนบันทึกข้อความและจดหมายทางธุรกิจ การเขียนประวัติย่อส่วนบุคคล การ

สัมภาษณ์งาน การแปลเอกสารทางธุรกิจ การสนทนาในเนื้อหาเชิงธุรกิจ การติดต่อธุรกิจทาง

โทรศัพท์ การเจรจาท าการตกลงทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อมก่อนสอบเพื่อใช้ในการสมัครงาน 

 Knowledge and proficiency in listening, speaking, reading, and writing skills on business, 

business documents; writing for business communication; e-mailing, faxing, writing memorandum 

and business letters; composing curriculum vitae; giving a job interview, business document 

translation; discussion in business contexts; making business calls; business dealing; test 

preparations for job applications 
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ความหมายของเลขรหสัรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

 1. เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับชั้นปีของการศึกษา 

  2.1 เลข 1 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีท่ี 1 

  2.2 เลข 2 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีท่ี 2 

  2.3 เลข 3 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีท่ี 3 

  2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีท่ี 4 

  2.5 เลข 5 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีท่ี 5 (ถ้ามี) 

  2.6 เลข 6 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีท่ี 6 (ถ้ามี) 

 3. เลขในล าดับที่ 5 หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา (สาขาวิชาก าหนดเอง) 

 4. เลขในล าดับที่ 6 หมายถึง อนุกรมของรายวิชา (สาขาวิชาก าหนดเอง) 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย 

 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี 

1 นายสุรยิา สม้จันทร์* 36599007XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

ศศ.ม. 

บธ.บ. 

การจัดการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 

การจัดการอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว 

การจัดการธุรกิจการทอ่งเที่ยว 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 

2545 

2540 

2 นางสาวกรัณน์ฑรัตน ์ 

คะวัตกิูล* 

36106003XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

ศศ.ม. 

M.I.T.H.M. 

 

บธ.บ. 

พัฒนาการท่องเที่ยว 

(การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว) 

การจัดการโรงแรมและทอ่งเที่ยวนานาชาติ 

 

 

การทอ่งเที่ยว 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Southern Cross University, 

Australia 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 

 

2547 

2547 

 

2545 

3 นางสาวนิรมล พรมนิล* 54805900XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

M.B.A. 

 

 

 

บธ.ม  

บธ.บ. 

Hospitality & Tourism 

 

International Hospitality Management 

 

 

 

การจัดการการทอ่งเที่ยว 

การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

(เกยีรตนิิยมอันดับ 2) 

Oxford Brookes University. 

United Kingdom 

University Centre 

International Management 

Institute Switzerland, 

Switzerland, 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2562 

 

2558 

 

 

 

2549 

2545 

55 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี 

4 นางนุชนาฎ หมื่นจันทร์* 36505001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

ศศ.ม. 

M.I.T.H.M. 

 

บธ.บ. 

การจัดการการท่องเที่ยว 

การจัดการโรงแรมและทอ่งเที่ยวนานาชาติ 

 

 

การทอ่งเที่ยว 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Southern Cross University, 

Australia 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2561 

2549 

2548 

 

2545 

5 นายปิยะพงษ์ สุปัญโญ* 35701008XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

บธ.ม. 

 

บธ.บ. 

Tourism Management (Chinese Program) 

การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

การทอ่งเที่ยว 

Yunnan University, China 

มหาวิทยาลัยนานาชาติ    

แสตมฟอรด์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2563 

2551 

 

2542 

6 นางฤทัยภัทร พิมลศรี* 35601011XXXXX 

 

อาจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

พัฒนาการท่องเที่ยว  

(การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว) 

อุทยานและนันทนาการ 

จิตวทิยา 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 

 

2547 

2540 

7 นางจารุวรรณ โปษยานนท์* 35013005XXXXX อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2544 

2538  

 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
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 3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี 

1 ดร. เฉลมิชัย ปัญญาดี รองศาสตราจารย์ ศษ.ด 

ศษ.ม. 

วท.บ. 

ปรัชญาการศึกษา 

ปรัชญาการศึกษา 

จิตวทิยา 

2538 

2530 

2527 

2 ดร.เทดิชาย ช่วยบ ารุง ศาสตราจารย์ Ph.D. 

 

M.Soc.Sc 

 

ศศ.บ 

Tourism Planning and 

Management 

Tourism Planning and 

Management 

ภาษาอังกฤษ 

2546 

 

2540 

 

2537 

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

M.A. 

รบ. 

Tourism 

Public Administration 

รัฐศาสตรบัณฑิต 

2535 

2530 

2527 

4 ดร.เกศรา สุกเพชร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

 

บธ.ม. 

ศษ.บ. 

บริหารศาสตร์ (บรหิาร

อุตสาหกรรมบริการ) 

 

ศึกษาศาสตร์ 

2552 

 

2546 

2536 

5 ดร.ชุลีรัตน ์จันทร์เช้ือ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

 

กศ.ม. 

ค.บ. 

บริหารศาสตร์ (บรหิาร

อุตสาหกรรมบริการ) 

หลักสูตรและการสอน 

ครุศาสตร์ 

2552 

 

2545 

2535 

6 ดร.วศนิ ปัญญาวุธตระกูล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ศศ.ด. 

อม. 

ศศ.บ. 

พัฒนาสังคม 

ประวัติศาสตร์ 

ประวัติศาสตรเ์พ่ือการ

ทอ่งเที่ยว 

2552 

2542 

2539 

7 ดร.สุดสันต์ สุทธพิิศาล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

 

 

ศศ.ม 

 

 

วท.บ. 

การจัดการมรดกทาง

สถาปัตยกรรมและการ

ทอ่งเที่ยว 

การจัดการมรดกทาง

สถาปัตยกรรมและการ

ทอ่งเที่ยว 

เทคนคิการแพทย์ 

2552 

 

 

2545 

 

 

2540 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี 

8 ดร.ขจรเดช อภิชาตติรา

กุล 

อาจารย์ ปร.ด. 

 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

บริหารศาสตร์ (บรหิาร

อุตสาหกรรมบริการ) 

วัฒนธรรมศึกษา 

โบราณคดี 

2552 

 

2540 

2535 

9 ดร.ปานแพร เชาว์ประยูร อาจารย์ ปร.ด. 

 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

บริหารศาสตร์ (บรหิาร

อุตสาหกรรมบริการ) 

ภูมิภาคศึกษา 

ประวัติศาสตร์ 

2555 

 

2546 

2543 

10 ดร.พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ อาจารย์ ปร.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

การจัดการโรงแรมและ

การทอ่งเที่ยว 

การจัดการนันทนาการ

และการท่องเที่ยว 

การจัดการ 

2555 

2550 

2545 

11 ดร. ละเอียด ศิลาน้อย อาจารย์ Ph.D. 

MBA 

ว.ม. 

น.บ. 

ศ.บ. 

Business  

 

วารสารศาสตร์ 

นิตศิาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ 

2541 

2540 

2534 

2524 

2518 

 

4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

และการโรงแรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม 

และอุตสาหกรรมการบริการ ให้แก่นิสิต โดยแบ่งการฝึกปฏิบัติเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที่หนึ่ง เป็นการฝึกปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ 

โดยนิสิตจะต้องออกทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ในสถานที่ท่องเที่ยวจริง ตาม

เส้นทางการออกทัศนศึกษาที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.

2551)  ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

 ส่วนที่สอง เป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ได้แก่ การฝึกปฏิบัติงานด้านการ

ท่องเที่ยว การโรงแรมและอุตสาหกรรมการบริการ หรืองานที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพทั้งในหน่วยงาน

ภาครัฐหรือเอกชน ในภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่  4 ในรายวิชาฝึ กงาน โดยฝึกปฏิบัติ

ประสบการณ์วิชาชีพ หรือในรายวิชาสหกิจศึกษา โดยฝึกปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน 
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ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ ทั้งนี้ทางหลักสูตรยังสนับสนุนให้นิสิตมีโอกาสฝึกประสบการณ์

ภาคสนามในต่างประเทศ เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น  

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  4.1.1 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต เพ่ิมภาวะผู้น าในการท างาน รู้จักการ

คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

  4.1.2 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท างาน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือลดปัญหาการ

ท างานและเพ่ิมศักยภาพของบุคคลากรในแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  4.1.3 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาข้ันต้นได้ 

  4.1.4 ส่ือสารกับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้

เหมาะสมกับระดับการท างาน 

 4.2 ช่วงเวลา 

  การฝึกปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและอุตสาหกรรมการบริการ (ทัศนศึกษา) 

เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 4 

  การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  การฝึกปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและอุตสาหกรรมการบริการ (ทัศนศึกษา) 

ประมาณ 4-5 วัน ต่อ 1 ภาคการศึกษา 

  การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและอุตสาหกรรมการ

บริการ ในรายวิชาฝึกงาน หรือในรายวิชาสหกิจศึกษา โดยฝึกปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 

ต่อเนื่องกัน ในช่วง 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

  การท าวิจัย เป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อที่นสิิตสนใจท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว การโรงแรมและอุตสาหกรรมการบริการ ภายใต้การแนะน าของคณะกรรมการที่

ปรึกษาของหลักสูตร โดยนิสิตต้องสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าวิจัย ประโยชน์ที่

ได้รับจากการท าวิจัย รวมถึงมีขอบเขตการวิจัยที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ และ

น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบของรายงานวิจัยที่มีคุณภาพจ านวน 1 ฉบับ/คน 
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 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้

  มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 7 มาตรฐาน 

ทางหลักสูตรได้ มุ่งเน้นให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน สามารถใช้มาตรฐานทั้ง 7 มาตรฐานเข้ามา

ประยุกต์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผ่านกระบวนการวิจัยได้ 

 5.3 ช่วงเวลา 

  ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีท่ี 4 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

  6 หน่วยกิต 

 5.5 การเตรียมการ 

  1. นิสิตเลือกหัวข้อที่สนใจศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การ

โรงแรมและอุตสาหกรรมการบริการ และขอค าแนะน าจากอาจารย์ประจ ารายวิชา และอาจารย์

ประจ าหลักสูตรที่ช านาญในหัวข้อที่นิสิตสนใจ 

  2. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมกันภายในหลักสูตร เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์

ที่ปรึกษา 

  3. นิสิตนัดหมายขอเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพ่ือขอค าแนะน า

แนวทางการทบทวนวรรณกรรม การหาแนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการวิจัย การเขียน

ผลสรุปการศึกษาและการอภิปรายผล พร้อมทั้งบันทึกรายงานความก้าวหน้าทุกครั้งที่เข้าพบ โดยมี

อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ลงนามด้วยทุกครั้ง 

  4. ทางหลักสูตรจัดให้มีการน าเสนอผลงานแบบปากเปล่าในช่วงท้ายของภาคการศึกษา 

  5. นิสิตส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามก าหนดปฏิทินการศึกษา 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

  1. ผู้สอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามวัตถุประสงค์ของ

รายวิชาอิสระ 

  2. ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 

  3. อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการท าวิจัย 

  4. คณะกรรมการประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า  
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ 1. จัดกิจกรรมการศึกษาดงูานนอกสถานที่และ

ออกภาคสนาม โดยในการฝึกปฏบิัติก าหนดใหม้ี

การวัดผลด้านบุคลิกภาพและวางตนให้

เหมาะสมกับหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมาย 

2. สอดแทรกความส าคัญในเรื่องบุคลิกภาพ

ส าหรับผูใ้หบ้ริการ และปลูกฝังความส าคัญ

เรื่องบุคลิกภาพในรายวิชาทีเ่กี่ยวข้อง 

3. ส่งเสริมใหน้ิสิตได้เรียนรายวิชาการฝึกงาน

หรือสหกจิศึกษา โดยมีคะแนนด้านความ

ประพฤติและบุคลิกภาพ 

4. ใหม้ีโครงการการอบรมและส่งเสรมิ

บุคลิกภาพ 

5. มีกตกิาในการเข้าเรียนโดยฝึกฝนใหน้สิิตเป็น

ผู้มีวินัยในการแต่งกาย และการเรียนรู้ท่ีจะวาง

ตนให้เหมาะสม 

2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

1. มีการสอดแทรกเรื่องคณุค่า ทศันคติ 

จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ให้รู้ถึงผลกระทบท่ีมีต่อ

วิชาชีพการทอ่งเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการใน

ประเทศไทยและในระบบเศรษฐกิจโลก ใน

รายวิชาทกุรายวิชาในกลุ่มวชิาเอก การ

ปฐมนิเทศ และการปจัฉมินิเทศ 

2. ให้ท ากิจกรรมหรือโครงการทีเ่กี่ยวกับการ

สร้างเสริมคณุธรรม จริยธรรม และความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

3. มีกตกิาทีจ่ะสร้างวินยัในตนเอง ความ

รับผิดชอบและเฝ้าสังเกตโดยใช้กระบวนการ

กลุ่ม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

4. จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาชีพจากวิทยากร

ที่มีประสบการณ ์โดยสอดแทรกเร่ืองของ

คุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

3. ด้านภาวะผู้น า 

 

1. การมอบหมายงานกลุ่มในรายวิชา และการ

ให้นิสิตได้รู้จักการรบัผิดชอบหน้าที่ และการ

ผลักดันให้งานทีไ่ด้รบัมอบหมายบรรลุ

วัตถุประสงค์ 

2. ให้นิสิตมีส่วนร่วมในกจิกรรมของฝกึปฏิบัติ

ภาคสนามโดยมีการแบ่งหน้าท่ีออกเป็นกลุ่ม 

และให้แบ่งความรับผิดชอบ เพ่ือเสริมสร้างภาวะ

ความเป็นผู้น า 

3. ใช้วิธีการสอนที่ให้นิสิตได้ฝึกหัดคิด วิเคราะห์ 

สังเคราะห ์หน้าทีใ่นการเปน็ผู้น า และการ

ท างานร่วมกนั ทางด้านวิชาชีพการท่องเที่ยว

และอุตสาหกรรมบริการ 

   

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs)  

PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1 ผู้เรยีน

สามารถใช้ภาษาใน

การสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรยีนได้มีกิจกรรม

การสื่อสารและการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ผ่านการ

แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ใน

ชวีิตประจ าวัน และกิจกรรมการน าเสนองาน / 

โครงงานที่ใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อสาร ทั้งการฟัง 

การพูด การอ่านและการเขียน 

1. ประเมินความรู้ทางหลักภาษาท่ี

ใชใ้นการสื่อสาร 

2. ประเมินทักษะการใชภ้าษา 

สื่อสาร ทั้งในห้องเรียนและจาก 

การน าเสนอผ่านงานที่มอบหมาย  

3. ประเมินบุคลิกภาพในการ 

สื่อสาร 

PLO 2 ผู้เรยีน

สามารถใช้เทคโนโลยี

ยุคดิจิทัลอย่างรูเ้ท่า

ทัน รวมถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศที่

เกี่ยวข้องกับการ

1. จัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรยีนใช้

เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและการท างาน โดยการ

ฝึกปฏบิัตโิดยใช้กรณีศกึษาและตัวอย่างที่เกดิขึ้นใน

ชวีิตประจ าวันและการท างานในอนาคต 

1. ประเมินความรู้เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตและจ าวัน

และการท างาน 

2. ประเมินจากความถูกต้อง ใน

การใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยี
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 

ทอ่งเที่ยวและการ

โรงแรมได้อย่าง

เหมาะสม 

2. ให้ผู้เรยีนน าเสนอและจัดการข้อมูลโดยใช้

เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และรู้เทา่ทัน 

3. จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนและฝึกอบรมด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม 

การสื่อสาร เพื่อการศกึษาและ

สืบคน้ข้อมูล 

3. ประเมินทักษะด้านสารสนเทศ 

สื่อ และเทคโนโลยีด้านการ

ทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 

(Information, Media and 

Technology Skills) ประกอบด้วย 

การรูเ้ท่าทันสารสนเทศ 

(Information Literacy) และ การ

รูเ้ท่าทันส่ือ (Media Literacy  

PLO 3 ผู้เรยีน

สามารถจัดการชีวติ

ตนเองตามหลัก

คุณธรรมและ

จรยิธรรม และมี

จรรยาบรรณใน

วิชาชพีทางการ

ทอ่งเที่ยวและโรงแรม 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรยีนเข้าใจ

ตนเอง เข้าใจผู้อื่น อยูใ่นสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งเป็น

การบรรยายแนวคดิที่ส าคัญ การท ากิจกรรมในชัน้

เรียน และกจิกรรม ของมหาวิทยาลัย (Activity Based 

Education)  

2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรยีนมีความรอบรูท้างด้านสุขภาพ 

(Health Literacy) ความรอบรู้ทางด้านสังคม  (Social 

Literacy) ความรอบรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม  

(Environmental Literacy) และ ความรอบรูท้างด้าน

การเงิน (Financial Literacy) ในรูปแบบของการ

บรรยายแนวคิดที่ส าคัญ ให้ความรู ้ส่งเสริมให้เกดิ

กระบวนการคิด และมอบหมายงานให้ผู้เรยีนเกิด

ทักษะโดยใชส้ถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวติประจ าวันของ

ผู้เรยีน รวมทั้งสามารถเสนอแนวคิดในการจัดการ

ปัญหาของตนเองได้อย่างสร้างสรรค ์ 

3. ประเมินจากชิ้นงาน/โครงงานที่เกิดจากความคดิ

ของผู้เรยีนในการแก้ปัญหาของตนเอง 

1. ประเมินพฤติกรรมการมีสว่น

รว่มในชั้นเรยีน การสะท้อนการ

เรียนรู้ การอภิปรายแบบกลุม่และ

รายบุคคล  

2. ประเมินความรอบรูท้างด้าน

สุขภาพ (Health Literacy) ความ

รอบรูท้างด้านสังคม  (Social 

Literacy) ความรอบรู้ทางด้าน

สิ่งแวดล้อม (Environmental 

Literacy) และ ความรอบรู้

ทางด้านการเงิน (Financial 

Literacy) 

PLO4 ผู้เรยีน

แสดงออกซึ่ง

บุคลิกภาพที่

เหมาะสมกับวิชาชพี

ด้านการท่องเที่ยว

และการโรงแรม 

1. จัดการเรยีนการสอนที่พัฒนาและส่งเสริม

บุคลิกภาพโดยตรง เชน่ รายวิชาจิตวิทยาและศิลป

การให้บริการ และมีการฝึกปฏิบัตกิารบริการอาหาร

และเคร่ืองดื่ม การปฏบิัติงานในแผนกพนักงาน

ต้อนรับส่วนหน้า  

1. ประเมินจากลักษณะท่าทาง 

กริยามารยาท การแตง่กาย การ

แสดงออกในสังคมรายบุคคล 
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PLO5 ผู้เรยีน

สามารถท างาน

รว่มกับผู้อื่นและ

แสดงออกถงึ

คุณลักษณะความ

เป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคมไทย

และสังคมโลก 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการความรู้

มาใชใ้นการท ากิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชนต์่อ

สังคมและชุมชนเป็นฐาน (Community Based 

Learning) เพื่อท าให้เกิดการท างานร่วมกันของผู้เรียน 

2. จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนที่เนน้การท างานเป็น

ทมี ใช้ทักษะในการด าเนินชีวติในสังคมพหุวัฒนธรรม

และ ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของ

เอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย โดยเป็นการเรยีนรูใ้ช้

ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Education) จาก

ชุมชน เพ่ือให้เกิดกระบวนการคิดที่สามารถน าไปใช้

แก้ปัญหาได้อย่างสรา้งสรรค์ (Creative Thinking) 

 

1. ประเมินทักษะทางสังคมและ

การเรยีนรูข้้ามวัฒนธรรม (Social 

and Cross-Cultural Skills) โดย

ผ่านการท างานเป็นทีม ในฐานะ

เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม  

2. ประเมินทักษะในการวิเคราะห์

และการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ โดยเฉพาะประเด็น

ปัญหาทางด้าน สุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

3. ประเมินจากการสะท้อนคิด 

การอภิปราย และการน าเสนอ

แนวคิด 

PLO 6 ผู้เรยีน

สามารถแสดงออก

ซึ่งทักษะการปรับตัว 

ทักษะวิชาชพีและ

ทักษะการเรยีนรู้

ตลอดชีวิต 

1. จัดการเรยีนการสอนที่เน้นการปฏิบัติงานร่วมกับ

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน  

2. จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนที่สง่เสรมิให้ผู้เรยีนมี

ทักษะการเรยีนรูด้้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิด

การพัฒนาตนเองและด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

(Growth mindset) ผ่านการเรียนการสอนจาก

สถานการณ์ในชวีิตประจ าวัน หรือกรณีศึกษาที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคต 

3. ส่งเสรมิให้ผู้เรยีน สืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์

และสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม 

เพื่อใชใ้นการคิดวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

4. ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมีแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurs mindset) โดยใช้กระบวนการคิดเชงิ

ออกแบบ (Design Thinking) ในการเสนอแนวคิดการ

แก้ปัญหาท่ีเกดิขึ้นในรูปแบบของ Prototype ที่เกิดจาก

ปัญหาการด ารงชีวติประจ าวัน 

1. ประเมินพฤติกรรมการปรับตัว

รว่มกับหน่วยงาน 

2. ประเมินความรูแ้ละพฤติกรรม

การเรยีนรูต้ลอดชีวติของผู้เรยีน 

3. ประเมินความรูแ้ละแนวคดิ

ความเป็นผู้ประกอบการ 

4. ประเมินจากการวิเคราะห์

ตนเองเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้

ของตนเองและในการประกอบ

อาชีพในอนาคต 

5. ประเมินจากการวางแผน

สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทักษะ

ความเป็นผู้ประกอบการ และ 

กระบวนการคิดเชงิออกแบบ 

(Design Thinking) 

5. ประเมินจากการอภิปราย และ

การน าเสนอแนวคดิ 

PLO7 ผู้เรยีน

สามารถอธิบาย

หลักการให้บริการ

ทางการท่องเที่ยว

1. จัดการเรยีนการสอนภาคทฤษฎ ีโดยเน้นให้ผู้เรยีนมี

ส่วนรว่ม 

2. จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เนน้การท างานเป็น

กลุ่ม  

1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมของ

ผู้เรยีน 

2. การสอบวัดระดับความรู้ 
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และการโรงแรมได้

อย่างถูกต้อง 

PLO 8 ผู้เรยีน

สามารถให้บริการ

ตามหลักการการ

บริการทางการ

ทอ่งเที่ยวและการ

โรงแรมได้ตาม

มาตรฐานสากล 

 

1. จัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึก

ภาคปฏิบัติจริงรว่มกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และชุมชน ทุกภาคการศึกษา 

2. จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนที่สง่เสรมิให้ผู้เรยีนมี

ทักษะการเรยีนรูด้้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ผ่านการ

เรียนการสอนภาคปฏิบัติทางด้านการท่องเที่ยว การ

โรงแรมและการบริการ  

3. ส่งเสรมิให้ผู้เรยีน สืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์

และสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในจากภาวะ

วิกฤตการณ์ตา่งๆ เพ่ือให้ผู้เรยีนได้ฝึกการคิดวางแผน

แก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

4. ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมีแนวคดิความเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurs mindset) โดยใช้กระบวนการคิดเชงิ

ออกแบบ (Design Thinking) ในการเสนอแนวคิดการ

แก้ปัญหาท่ีเกดิขึ้นในรูปแบบของ Prototype ที่เกิดจาก

ปัญหาการด ารงชีวติประจ าวัน 

1. ประเมินการปฎิบัติงานร่วมกับ

หน่วยงาน 

2. ประเมินความรูแ้ละพฤติกรรม

การเรยีนรูข้องผู้เรยีน 

3. ประเมินความรูแ้ละแนวคดิ

ความเป็นผู้ประกอบการ 

4. ประเมินจากการวิเคราะห์

ตนเองเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้

ของตนเองและในการประกอบ

อาชีพในอนาคต 

5. ประเมินจากการวางแผน

สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทักษะ

ความเป็นผู้ประกอบการ และ 

กระบวนการคิดเชงิออกแบบ 

(Design Thinking) 

6. ประเมินจากการสะท้อนคิด 

การอภิปราย และการน าเสนอ

แนวคิด 

PLO 9 ผู้เรยีน

สามารถวางแผนการ

พัฒนาทางการ

ทอ่งเที่ยวและโรงแรม

ได้อย่างยั่งยืน 

1. จัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการความรู้

ทุกรายวิชา ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และวางแผน

อย่างมีส่วนรว่ม สู่การพัฒนาการทอ่งเที่ยวและการ

โรงแรมได้อย่างยั่งยืน 

2. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของโครงงานที่

เกี่ยวกับวิชาชพีการทอ่งเที่ยว การโรงแรมและ

อุตสาหกรรมการบริการ (Project Based Education)  

1. ประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์

วางแผนอย่างมีส่วนร่วม 

2. ประเมินการน าเสนอโครงงาน 

PLO 10 ผู้เรยีน

สามารถออกแบบ

นวัตกรรมด้านการ

ทอ่งเที่ยวและโรงแรม

ด้วยกระบวนการคิด

เชิงออกแบบได้  

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรยีนบูรณาการความรู้

ของหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาชีพสร้างสรรค์

แนวคิด ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 

Thinking) เพื่อให้ผู้เรยีนเสนอวิธีการใหม่ๆ ในรูปแบบ

ของโครงงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพการทอ่งเที่ยวและการ

โรงแรม (Project Based Education) ในการแก้ไข

ปัญหา สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ ตลอดจนสร้างนวัตกรรม

ที่ตอบโจทย์ผูใ้ช้ประโยชนไ์ด้ โดยเฉพาะเป็นประโยชน์

1. ประเมินทักษะท่ีใช้ใน

กระบวนการของการคิดเชงิ

ออกแบบ ประกอบด้วย การ 

เข้าใจปัญหา การก าหนดปัญหา

ให้ชัดเจน  การระดมความคดิการ

สร้างต้นแบบท่ีเลือก และการ

ทดสอบ 
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ต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ (Social Innovation) ผ่าน

กระบวนการท างานเป็นทมี 

 

2. ประเมินผลลัพธก์ารเรียนรูผ้่าน

ทักษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม 

(5Cs) ประกอบด้วย  การคิด

วิเคราะห์ (Critical Thinking)  การ

สื่อสาร (Communication) การ

รว่มมือ (Collaboration) ความคิด

สร้างสรรค์ (Creativity) และชุมชน 

(Community) 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสตูร (PLO)  

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

 

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

1.คุณธรรม จริยธรรม           

(1) มีความกตัญญู และน าคณุธรรม จริยธรรม มาใช้ใน

การด าเนินชีวติ 

          

(2) ตระหนกัและส านึกในความเปน็ไทย           

(3) เคารพสิทธิศักด์ิศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน             

(4) มีจติอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมี

คุณค่าของสังคม 

          

2.ความรู ้           

(1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ

ทฤษฎีท่ีส าคญัในเนื้อหาทีศึ่กษา 

          

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมี

ความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็น

การเปล่ียนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ 

          

67 
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ท่ีศึกษากบัความรูใ้น

ศาสตร ์ อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

          

3.ทักษะทางปัญญา           

(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์

รวม  คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเปน็ระบบ 

          

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้

ทักษะ  และการใช้เครื่องมือเหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้

อย่างเหมาะสม 

          

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป

ประเดน็ปัญหาเพ่ือใช้ในการแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

          

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏบิัติน ามาหาแนวทาง

ใหม่ในการแกป้ัญหาได้อย่างเหมาะสม 

          

4. ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

          

(1) มีมนษุยสัมพันธ์ที่ดี           

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทัง้

แสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม บทบาทหน้าทีแ่ละ

ความรับผิดชอบ 
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

(3) มีภาวะความเปน็ผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัว

เข้ากับผู้อ่ืนได้เหมาะสม ท างาน เป็นทมีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

          

(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเอง

และวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

          

(5) มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม           

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

(1) มีทักษะในการใชเ้ครื่องมือที่จ าเป็นทีม่ีอยู่ในปัจจุบัน

ต่อการท างานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้สารสนเทศและ

เทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธภิาพและรู้เท่าทัน 

          

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง

คณิตศาสตรห์รือน าสถิติมาประยุกตใ์ช้ในการด าเนนิ

ชีวิตและแกป้ัญหาที่เกีย่วข้องอย่างสร้างสรรค์ 

          

(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคน

หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          

6.สุนทรียภาพ           
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซ้ึงในคุณค่าของศาสตรท์ี่

ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

          

7.ทักษะการส่งเสริมสขุภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ           

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสรมิต่อการดูแลรักษาสุขภาพ           

(2) สามารถพฒันาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม           
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping)  

 

กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวนั           

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ           

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน           

001104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร           

001205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิง

วิชาการและวิชาชีพ 

          

002101 การใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัล           

002102 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล           

003101 ศิลปะการจัดการชีวิต           

003102 ทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิต           

003203 ความเป็นพลเมืองและความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

          

003204 การจัดการสขุภาพ ส่ิงแวดล้อม และ

ชุมชน 

          

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ

เป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 
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กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

003306 บูรณาการสู่วิชาชีพ           

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

กลุ่มวิชา/รหสัวิขา ชื่อรายวิชา           

123110 แหล่งทรัพยากรทางการทอ่งเที่ยว           

123111 จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ           

123112 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว           

123113 ทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการ

ท่องเทีย่วและการโรงแรม 

          

123114 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการ

ส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 

          

123215 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย

ส าหรับการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 

          

123216 การตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม           

123217 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ

ท่องเทีย่วและการโรงแรม 

          

   

123120 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน           
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กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

123221 หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว           

123222 หลักการจัดการโรงแรม           

123223 โลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียว           

123224 หลักมัคคุเทศก์และการให้ค าปรึกษา

การเดนิทาง 

          

123325 ระเบียบวิธีวิจยั           

123426 งานบริการแผนกห้องพกั           

123427 งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม           

123428 ธุรกิจแม่บ้านและสุขอนามยั           

123429 สัมมนา           

124332 การบัญชีส าหรับผู้ไมใ่ช่นกับัญชี           

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ   

            

123230 การเล่าเรื่องประวตัิศาสตร์ไทยและ

ประวตัิศาสตร์ศิลปะ 

        
  

123231 นวตักรรมการออกแบบการบริการ         
  

123332 กิจกรรมและเทศกาลทางวัฒนธรรม

เพ่ือการท่องเท่ียว 
         

 

73 



74 
 

กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

123333 ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน           

123334 ธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยว

เพ่ือเป็นรางวัล  นิทรรศการและงาน

เทศกาล 

          

123335 ธุรกิจการบินและการส ารองที่นั่ง           

123336 การท่องเที่ยวสร้างสรรค์และ

นันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว 

          

123337 ศิลปะการผสมเครื่องด่ืม           

123438 การเป็นผูป้ระกอบการทางการ

ท่องเทีย่ว 

          

123439 งานบริการต้นห้อง           

142113 ภาษาจนีขั้นตน้ 1           

142114 ภาษาจนีขั้นตน้ 2           

142123 การสนทนาภาษาจีน 1           

142124 การสนทนาภาษาจีน 2            

142461 ภาษาจนีส าหรับมัคคุเทศก์           

143371 ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 1            

143373 ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 2           
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กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

143372 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 1           

143374 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 2           

143471 ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 3           

146132 การฟังและการพูดในชีวิตประจ าวนั           

146133 การฟังและการพูดเพ่ือแสดงความ

คิดเห็น 

          

146200 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ           

146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ           

146374 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียวและ

การบรกิาร 
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ค าอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 (1) มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวิต 

 (2) ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

 (3) เคารพสิทธิศักด์ิศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 

 (4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม 

2. ความรู ้

 (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

 (2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้

เล็งเห็นการเปล่ียนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

 (3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ทักษะทางปัญญา 

 (1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ 

 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือเหมาะสมกับ

การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 (3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 

 (4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

 (2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม บทบาท

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้เหมาะสม ท างานเป็นทีมได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 (5) มีทักษะในการด าเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศ

และเทคโนโลยีส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

 (2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินชีวิตและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
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 (3) มีทักษะการใช้ภาษาในการส่ือสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. สุนทรียภาพ 

 มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซ้ึงในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 (1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

 (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสติยงัไม่ส าเร็จการศึกษา 

  2.1.1 มีระบบการทวนสอบสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตโดยระบุเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพ

การศึกษาในองค์ประกอบที่ 2 ของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ที่ต้องมี

การท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

  2.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบแผนการสอน (มคอ.3) 

รายวิชาในแต่ละภาคเรียน เพ่ือพิจารณาถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา รวมทั้งวิธีการวัด

และการประเมินผลการเรียนของนิสิต 

  2.1.3 การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ ในวิธีการวัดและประเมินผลมีความตรงประเด็น

กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน (มคอ.3) และการวัดประเมินผลการเรียนของ

นิสิตถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต 

  2.1.4 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารท าได้โดยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

  การก าหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยการจัดท าโครงการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตและน าผลที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ

เรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยประเมินจาก 

  2.2.1 ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบณัฑติที่จบการศึกษา ในด้าน ระยะเวลา

ในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

  2.2.2 การประเมินจากผู้ประกอบการหรือผู้ ใ ช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือใ ช้

แบบสอบถาม ในการประเมินความพึงพอใจในความประพฤติและการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

  2.2.3 การประเมินต าแหน่งงานหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
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  2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ

บัณฑิตรวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร 

  2.2.5 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร ต่อความพร้อมของนิสิตใน

การเรียน และคุณสมบัติอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 1. เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับ

อักษร I หรืออักษร P 

 2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 3. มีค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

 4. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 5. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอ่ืนใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์การ

ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับส าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตรเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 ก าหนดให้อาจารยใ์หม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวทิยาลยั 

 1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถปุระสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรให้อาจารยใ์หม่รบัทราบ 

 1.3 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์ รายละเอียดของหลักสูตร คูม่อืการศึกษา และเอกสารที่เก่ียวข้องกับ

การปฏิบตัิงานให้อาจารยใ์หม่ 

 1.4 จัดระบบแนะน า/ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring system) แกอ่าจารย์ใหม่ 

 1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียด หลักสูตร และ

การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1 การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

  2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์

ในการสอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา 

  2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพ่ือแลกเปล่ียน

ทัศนะความคิดเห็นกับผู้สอนอ่ืนหรือผู้ช านาญการ 

  2.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน

และการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ฝึกอบรม ดูงานทาง

วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการ และการน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

  2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน และการประชุมเพ่ือ

พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ รวมทั้งการร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 

  2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือทางด้านสาขาวิชาการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม  

  2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งมี

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

  2.2.4 ให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตร

ใหม่ 
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  2.2.5 สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับประสบการณ์จริงโดยการไปฝึกงานในสถานประกอบการ

และจัดสวัสดิการในการฝึกงานให้ตามสมควร 

  2.2.6 สนับสนุนให้อาจารย์ได้น าเสนอผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการเข้าร่วมการฝึกอบรม

ระยะสั้นและการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 

  2.2.7 สนุนสนุนให้อาจารย์จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และ

อุตสาหกรรมบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้ก าหนดการ

ก ากับมาตรฐานหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และคู่มือการประกับคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปี

การศึกษา 2557 ดังต่อไปนี้ 

 1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้

บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน โดยมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ

เช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 1.3 อาจารย์ผู้สอน 

  อาจารย์ผู้สอนอาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท

หรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือใน

สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

 

2. บัณฑิต 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้ก าหนด

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ 7 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 6) ด้านสุนทรียภาพ และ 7) ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ ดังนี้ 

 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1 มีความกตัญญู ซ่ือสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่าง

ผลประโยชน์ ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  2.1.2 มีความตระหนัก ส านึกในความเป็นไทย มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออก

ซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 
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  2.1.3 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการ

พัฒนา มีภาวะผู้น า และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืน 

  2.1.4 มีวินัยในการท างาน มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ ปฏิบัติตามกฏระเบียบและ

ข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

 2.2 ด้านความรู ้

  2.2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

  2.2.2 มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  2.2.3 มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์

ความรู้ในงานอาชีพ 

 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

  2.3.1 มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถประมวลผลและศึกษาข้อมูลเพ่ือ

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง

เหมาะสมและสร้างสรรค์ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 

  2.3.2 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการ

ฝึกประสบการณ์ภาคสนามและการปฏิบัติงานจริง สามารถหาแนวทางแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้

อย่างเหมาะสม 

  2.3.3 มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาค

ธุรกิจ และจากศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาทักษะการท างานและการแก้ไขปัญหาได้อย่าง

เหมาะสมและเกิดประสิทธิผล 

 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับ

มอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนเองในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ

ช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 

  2.4.2 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม มีความสามารถในการปรับตัว พัฒนาตนเอง 

และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล 

  2.4.3 มีทักษะในการด าเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม 

 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด 

การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2.5.2 มีความสามารถในการส่ือสารกับชาวต่างชาติไ ด้อย่างเหมาะสมตาม

สถานการณ์และวัฒนธรรม 

  2.5.3 มีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อส่ือสาร 

รู้จักเลือกรูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

  2.5.4 มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการ

ประมวล การแปลความหมาย การวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต

และแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

 2.6 ด้านสุนทรียภาพ 

  2.6.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และซาบซ้ึงในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา 

 2.7 ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2.7.1 มีสุขนิสัยท่ีส่งเสริมต่อการดูแลและรักษาสุขภาพ 

  2.7.2 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

 

3. นิสิต 

 3.1 การรับนิสติ 

  ผู้เข้าศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

และมีคุณสมบัติเปน็ไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดบับัณฑติศึกษา พ.ศ. 

2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ 

 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

  3.2.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นิสิต 

   1) มีอาจารยท์ี่ปรึกษา ท าหน้าท่ีส่งเสรมิ สนบัสนุน ให้ค าแนะน าและก ากับดูแลด้าน

การเรียนของนิสิต 

   2) อาจารย์ในสาขาวิชาทุกคนท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรกึษาทางวิชาการและกิจกรรม 

แก่นิสิต และต้องจัดตารางเวลาให้นิสิตเข้าพบหรือขอค าปรึกษา 

 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 

  ส าหรับข้อโตแ้ย้งของนิสิตหรือการอุทธรณ์ของนิสิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้

ก าหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ 
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4. คณาจารย ์

 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์

  4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

   1. การก าหนดคุณสมบัติ 

    1.1 คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา 

    1.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

     -ส าเร็จการศึกษาด้านการท่องเที่ยว หรือ สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงต้องมี

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวโดยตรง 

   2. การคัดเลือก 

    โดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ 

  4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

   1. จัดประชุมอาจารย์ในหลักสูตรภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือติดตามผลการ

ด าเนินงานตามแผนงานประจ าปีของหลักสูตร 

   2. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงท าหน้าที่ทบทวนการบริหารหลักสูตร

ทุกสิ้นภาคการศึกษา และประจ าปี เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร 

   3. ส ารวจความต้องการจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง 

หลักสูตร 

  4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

   1. มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบาง

หัวข้อที่ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง 

   2. จัดระบบคัดกรองคณาจารย์ที่จะเชิญมาบรรยายในบางเวลา และสอนพิเศษ โดย

ก าหนดหลักเกณฑ์กว้าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือก เช่น ผลงานทางวิชาการ เป็นผู้เชี่ยวชาญ

ที่ยอมรับในวิชาชีพ เป็นต้น 

   3. ขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของสถาบัน 

   4. คณาจารย์ที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษต้องมีแผนการสอนตามค าอธิบาย

รายวิชาท่ีสถาบันจัดท าไว้ประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 4.2 การพัฒนาอาจารย ์

  หลักสูตรฯ ได้ก าหนดแนวทางพัฒนาอาจารย์ เป็น 2 ประเด็นหลักคือ 

  1. ให้อาจารย์พัฒนาตัวเองโดยไปอบรม / สัมมนา / ดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ตามประเด็นที่อาจารย์สนใจ เพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
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  2. หลักสูตร ก าหนดโครงการพัฒนาอาจารย์ (การอบรม / สัมมนา /ดูงาน ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ) เพ่ือให้อาจารย์เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในทิศทางเดียวกัน ตามปรัชญาของ

หลักสูตร 

 4.3 คุณภาพอาจารย ์

  1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดให้อาจารย์ในหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติที่มี

คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เท่านั้น 

  2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดแนวทางส่งเสริมให้อาจารย์ ได้ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการอย่างน้อย ผู้ช่วยศาตราจารย์ 

  3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง

น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 4.4 ผลที่เกิดกับอาจารย ์

  หลักสูตรฯ ได้ก าหนดแนวทางในการท างานในหลักสูตร เป็นระบบและขั้นตอน มีโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ตามความต้องการของหลักสูตร

และความช านาญของตนเอง 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

  หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้เนื้อหาสาระส าคัญของรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 โดยเนื้อหาสาระส าคัญได้จากการ 

บูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและจากกรอบโครงสร้างสมรรถนะสาขาอาชีพด้านการท่อง เที่ยวแบบ

สากลในระดับอาเซียน มีความทันสมัย และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ 

 5.2 กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน 

  หลักสูตรฯ ได้ก าหนดกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้ 

  5.2.1 กลยุทธ์การสอนในระดับหลักสูตร คือ การจัดล าดับการเรียนรายวิชาให้มีเนื้อหา

สอดคล้องต่อเนื่องกัน ให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้

สูงข้ึนตามระดับชั้นปี และให้มีการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรสู่

รายวิชาต่าง ๆ อย่างครบถ้วน 

  5.2.2 กลยุทธ์การสอนในระดับรายวิชา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน

ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ได้แก่ 
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   1. การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (student centered) มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจ

ให้แก่ผู้เรียนในการตั้งค าถาม คิดวิเคราะห์เพ่ือการค้นหาค าตอบที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ และจ าเป็น

ในการศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเองเป็นหลัก มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการ

เรียนการสอน ผู้เรียนและผู้สอนมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน วิธีการสอนจึงมี

ความหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การมอบหมายงาน การอภิปราย การเรียนจาก

กรณีศึกษา/ สถานการณ์จ าลอง เป็นต้น 

   2. การสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ (competency based) มุ่งเน้นวิธีการปฏิบัติพร้อม ๆ 

กับการผนึกรวมองค์ความรู้ จนผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรู้และมีทักษะการ

ปฏิบัติงานได้จริง รูปแบบและวิธีการสอนมีหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติใน

ห้องปฏิบัติการ การฝึกงานภาคสนาม การเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐาน ทัศนศึกษา การปฏิบัติงาน

แบบสหกิจศึกา เป็นต้น 

 5.3 การประเมินผลการเรียนรู้ 

  5.3.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ใช้วิธีการหลากหลายวิธี โดยค านึงถึงพัฒนาการของ

ผู้เรียน และผลการเรียนรู้ที่ต้องการวัด เช่น การสอบ การน าเสนอผลงาน การทดสอบทักษะการ

ปฏิบัติงาน การอภิปรายในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรม ซ่ึงอาจเป็นการประเมินโดยตนเอง โดย

ผู้สอน และโดยผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

  5.3.2 เกณฑ์การวัดและประเมินผลความรู้ อาศัยเกณฑ์การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ์ และแบบอิงกลุ่ม ตาม

พัฒนาการของผู้เรียน ส าหรับการให้ช่วงระดับคะแนนให้เป็นไปตามนโยบายการวัดผลของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ไว้ดังต่อไปนี้ 

  1. ก่อนเปิดภาคการศึกษา หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้จัด

ประชุม เพ่ือก าหนดอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละรายวิชา โดยใ ห้อาจารย์ผู้สอนเป็นตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และจัดท า 

รายละเอียดของรายวิชาที่สอนในภาคการศึกษานั้น (มคอ.3) และจัดส่งให้กับทางมหาวิทยาลัย

พะเยา 

  2. หลังจบภาคการศึกษา หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้จัด

ประชุม เพ่ือสรุป รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และจัดส่งให้กับทางมหาวิทยาลัย

พะเยา 
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  3. เมื่อจบปีการศึกษา หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้จัดประชุม 

เพ่ือสรุป รายงานผลการด าเนินหลักสูตร (มคอ.7) และจัดส่งให้กับทางมหาวิทยาลัยพะเยา 

  ทั้งนี้ ให้น าผลของรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการ

ด าเนินหลักสูตร (มคอ.7) มาวิเคราะห์ สรุปผลการศึกษา เพ่ือให้แนวทางปรับปรุงหลักสูตร การเรียน

การสอน และ การจัดท ารายละเอียดของรายวิชาที่สอนในภาคการศึกษา (มคอ.3) ให้เป็นไปตาม

กลไกของ PDCA 

 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

 มหาวิทยาลัยพะเยามีความพร้อมในส่วนของสนับสนนุการเรียนการสอนดังต่อไปนี้ 

 6.1 ทรัพยากรสารสนเทศ 

  จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารสนเทศและส่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

มีดังต่อไปนี้ 

  หนังสือภาษาไทย 89,849 เล่ม 

  หนังสือภาษาต่างประเทศ 29,177 เล่ม 

  วารสารภาษาไทย     104 รายชื่อ 

  วารสารภาษาต่างประเทศ       25 รายชื่อ 

  ฐานข้อมูลออนไลน์       22 ฐาน 

  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการสืบค้นสารสนเทศ      50 เครื่อง 

 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

  6.2.1 มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน 

ต ารา วารสารทางวิชาการ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

  6.2.2 มหาวิทยาลัยฯ ให้ผู้สอนเสนอความต้องการทรัพยากรเพื่อการจัดหา 

  6.2.3 คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพ่ือวางแผนจัดท าข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ และ

อุปกรณ์การเรียนการสอน 

 6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  6.3.1 ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีจากผู้สอนและ

ผู้เรียน 

  6.3.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

  6.3.3 สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาที่ผู้สอน 

และผู้เรียนสามารถใช้บริการได้ 
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7. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators 

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

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนนิการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วนั หลังส้ินสุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอน

ให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน

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

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ปิดสอนในแต่ละ

ปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมนิผลการเรียนรู้จาก

ผลการประเมนิการด าเนนิงานทีร่ายงานใน มคอ.7 ปี

ที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้ับการปฐมนิเทศ

หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

 
 

    

10. จ านวนบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า

มี) ได้รบัการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมน่้อย

กว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิต

ใหม่ ท่ีมีต่อคณุภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มีต่อบัณฑิต

ใหม่ เฉล่ียไมน่้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบง่ช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 10 10 11 11 

ตัวบ่งชี้บังคบั (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 8 9 9 

 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผล

ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับ

และตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสตูร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  1.1.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น และขอค าแนะน า 

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพ่ือน าไปวางแผนกลยุทธ์การสอน

ส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 

  1.1.2 การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการโดยใช้ แบบสอบถาม

หรือการสนทนากับกลุ่มนิสิตระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 

  1.1.3 การประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรมและผล

การสอบ 

  1.1.4 การปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ต้องพัฒนา/

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในรายวิชา 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  1.2.1 การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษาโดยส านักทะเบียน และ

ประมวลผล 

  1.2.2 การประเมินผลการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน 

กิจกรรมงานที่มอบหมายแก่นิสิต โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา 

  1.2.3 การประเมินการสอนโดยผู้สอน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ผลการ เรียน

ของนิสิตและเขียนไว้ในรายงานรายวิชา 

  1.2.4 การทดสอบการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับนิสิตจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยใช้ข้อสอบ

กลางของเครือข่ายสถาบัน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 ประเมินจากนิสิตปัจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตรโดยใช้แบบสอบถามนิสิตในโครงการ

ปัจฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ตัวแทนของนิสิต/บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย ์และการเปิดเว็บไซต์ (Web 

site) เพ่ือรับข้อมูลย้อนกลับจากนิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของ 

ผู้สอนและรายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม 
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 2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ 

บัณฑิต การวิพากษ์หลักสูตร และการส ารวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและความก้าวหน้าของบัณฑิต

ที่ก้าวข้ึนไปสู่ต าแหน่งระดับผู้น าในองค์กร 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 3.1 ประเมินผลการสอบของนิสิตโดยน าผลมาจากการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 

 3.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดท าการประเมินการสอบของนิสิต จ านวน 3 คน ซ่ึง

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ซ่ึงเป็นคณะกรรมการประเมนิ

ชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 

 3.3 รายงานผลการประเมินให้แก่ ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับปรุงหรือ หาขบวนการ

พัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งนิสิต ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์หลักสูตร 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนผลการประเมินและปรับปรุงรายวิชา 

 4.2 ก าหนดการทบทวนผลการประเมินและปรับปรุงทุกรายวิชา หลังส้ินภาคการศึกษาเพ่ือ

สามารถจัดเตรียมความพร้อมต่อการเรียนการสอนของอาจารย์  และพัฒนานิสิตได้ทันต่อการ 

เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างปรับปรงุ พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน

ของ สกอ. 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

30 หน่วยกิต 30 

30 

30 

30 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ 

2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

2.2.2 วิชาเอกเลือก 

2.2.2.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 

2.2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

84 หน่วยกติ 

24 หน่วยกิต 

60 หน่วยกิต 

30 หน่วยกิต 

30 หน่วยกิต 

30 หน่วยกิต 

30 หน่วยกติ 

84 

24 

60 

30 

30 

15 

15 

84 

24 

60 

30 

30 

15 

15 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 6 

4. หมวดวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6 หน่วยกิต 6 6 

รวม (หน่วยกิต)  126 หน่วยกติ 126 หน่วยกิต 126 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต วชิาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต  

 

 
001101 การใชภ้าษาไทย            3(2-2-5) 

Usage of Thai Language      

การสื่อสารดว้ยค า วลี การแต่ง

ประโยค ส านวน และโวหารใน

ภาษาไทย การจับใจความส าคัญ

จากการฟังและการอ่าน การเขียน

ย่อหนา้ การสรุปความ และการ

แสดงความคดิผ่านทักษะการใช้

ภาษาไทยที่เหมาะสม 

Communicative skill through 

word, phrase, sentence, idiom, 

and prose in Thai language usage, 

identifying main idea from 

listening and reading, paragraph 

writing, brief summarizing 

including thinking expression 

through usage of appropriate Thai 

001101  ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 

Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใช้ภาษาไทยดา้นการ

ฟัง การอ่าน ในการรับสาร และ

ทักษะด้านการพูด การเขียนในการสง่

สาร การสื่อสารในชีวติประจ าวันได้

อย่างเหมาะสม 

Listening and reading skills in 

Thai for receiving message, 

speaking and writing in Thai for 

delivering message, proper daily life 

communication 

001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม 

3(2-2-5) 

Ready English  

ค าศัพทแ์ละไวยกรณ์

ภาษาอังกฤษ หลักการใช้

ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน 

เขียน การพัฒนาการใช้

ภาษาอังกฤษในชวีิตประจ าวัน 

ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคล

อ่ืน การตอบรับและการปฏิเสธการ

เชิญชวน การถามทาง การบอกทาง

และการวางแผนเดินทาง การ

001102 ภาษาไทยเชงิวิชาการ         1(0-2-1) 

Thai for Academic Purposes 

การใชภ้าษาไทยด้านการฟัง การ

พูด การอ่าน และการเขียน บูรณา

การรว่มกับศาสตรอ่ื์น การผลิตผล

งานเชิงวิชาการ 

Integration of listening speaking 

reading and writing skills in Thai 

with other fields, producing 

academic works 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

สนทนาในรา้นอาหาร การเลือกซื้อ

สินคา้ และการกล่าวลา 

English vocabulary and 

grammar, fundamental English 

usage in listening, speaking, 

reading and writing, development 

of English usage for daily-life 

including getting acquainted with 

someone, accept and decline 

invitation, direction giving, 

direction asking and direction 

planning, conversation in 

restaurant, smart shopping and 

saying goodbye for someone 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  3(2-2-5) 

Explorative English 

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน ค าศัพทแ์ละไว

ยกรณใ์นการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล 

ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การ

จองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การ

โทรศัพทใ์นการสื่อสารระหว่าง

ประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษใน

สนามบิน ประกาศของสนามบิน 

การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้า

เมือง ศุลกากร การเข้าพักใน

โรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยง

และการรับประทานอาหารแบบ

ตะวันตก 

Skills of English language: 

listening, speaking, reading, and 

writing, vocabularies and English 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 

3(2-2-5) 

English for Daily Life      

ค าศัพท ์ส านวน วลีและ

ไวยากรณภ์าษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน 

หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูล

เบ้ืองต้นเกี่ยวกับตนเองและผู้อ่ืนใน

ชวีิตประจ าวัน 

Fundamental level of English 

vocabulary, expressions, phrases 

and grammar, English usage in 

listening, speaking, reading and 

writing for communicating basic 

information regarding self and 

others in daily life context 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

grammar for different situations in 

communication and effectiveness 

in international context including 

trip planning, flight and 

accomudation booking using 

internet, international phone 

calling, communication in airport, 

airport announcement, 

communication in customs and 

immigration, communication in 

bad situations and party 

 

 

 

 

 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า     3(2-2-5) 

Step UP English 

ค าศัพทภ์าษาอังกฤษที่

เกี่ยวข้องกับข่าวสารและส่ือใน

ชวีิตประจ าวัน หลักการใช้

ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน 

เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การ

เขียนสรุปความจากสื่อ การอ่าน

และถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟ

และตาราง การตีความและการ

น าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ

การศกึษาและอาชพี 

English vocabulary related to 

news and media in daily life, 

English usage for listening, 

speaking, reading and writing 

including e-mail, summarizing 

from media, news reading and 

sharing, data interpretation from 

graphs and tables, interpretation 

and information presentation for 

further study and future careers 

001104  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

3(2-2-5) 

English for Communication 

ค าศัพท ์ส านวน วลีและ

ไวยากรณภ์าษาอังกฤษขั้นกลาง 

หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การส่ือสารใน

สถานการณ์การท่ีคุ้นเคยและการ

บรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

Intermediate level English 

vocabulary, expressions, phrases 

and grammar, English usage in 

listening, speaking, reading and 

writing for communicating in familiar 

situations and describing familiar 

matter 
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สาระที่

ปรับปรุง 

002201 พลเมืองใจอาสา           3(3-2-5)  

Citizen Mind by Citizenship           

สิทธิ บทบาทและหน้าท่ีของ

พลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา 

ส านึกสาธารณะ ความกตัญญู 

พลเมืองกับประชาธิปไตย 

จรยิธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัว

เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมและกระเสไหลวน

ของวัฒนธรรมโลก 

Rights, roles and duties of 

citizens, volunteerism, public 

consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, 

professional ethics, the changing 

society, cultural appreciation, 

adaptation to social and cultural 

changing 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชิง

วิชาการและวิชาชีพ          3(2-2-5) 

English for Academic and 

Professional Communication 

ค าศัพท ์ส านวน วลีและ

ไวยากรณภ์าษาอังกฤษ หลักการใช้

ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน 

เขียน การส่ือสารในบริบทของ

การศกึษาและอาชพี 

English vocabulary, expressions, 

phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, 

reading and writing for 

communicating in academic and 

professional contexts 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม       3(3-2-5)                             

Multicultural Society    

มนุษยก์ับสังคม สังคมพหุ

วัฒนธรรม การจัดการอคตแิละ

ความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม 

กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคม

และวัฒนธรรมโลก อาเซยีน ความ

หลากหลายทางสังคมและ

วัฒนธรรมของทอ้งถิ่นไทย 4 ภาค 

จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัย

พะเยา 

Man and society, multicultural 

society, bias and violence 

management in multicultural 

society, social and cultural trends 

in global, ASEAN, social and 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชวีิตยุคดิจิทัล    

1(0-2-1) 

Technology Usage for Digital life 

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทาง

คอมพิวเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 

ซอฟแวร์ส านักงาน หลักการท า

ธุรกรรมพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ การ

ใชเ้ทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรแ์ละ

อินเทอร์เน็ต การใชซ้อฟแวร์

ส านักงาน 

Concepts of computer and 

internet technology, office software, 

principles of electronic commerce, 

usage of computer and internet 

technology, usage of office software 

 



114 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

cultural diversity of Thailand’s 

regional, Phayao and University of 

Phayao dimensions            

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม                  

3(3-2-5) 

Health and Environment 

Management 

แนวคิดด้านสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต 

อารมณ ์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 

การวิเคราะห์และวางแผนการ

รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชวีิตประจ าวัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับ

สุขภาพ นันทนาการและการออก

ก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ ์อุบัติเหตุทาง

จราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัย

ธรรมชาติ การวางแผนและการ

จัดการน้ าในชวีิตประจ าวัน การ

จัดการและแปรรูปขยะและการใช้

พลังงานอย่างประหยัด 

Concept of health and 

environment, state of health, 

mental, emotion, health factors, 

analysis and planning of healthy 

consumption, daily-health 

product, relation between emotion 

and health, recreation and 

exercise, pandemic, Sexual 

Transmitted Infection, traffic 

accident, planning with accident, 

natural disaster, water 

management in daily life, waste 

002102 ความฉลาดทางดิจทิัล       2(1-2-3) 

Digital Intelligence Quotient 

หลักกฎหมายและจริยธรรมที่

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ 

หลักการสืบคน้ข้อมูลและสารสนเทศ 

การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และ

น าเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมี

จรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและ

การสื่อสาร 

Principles of laws and ethics 

concerning information technology, 

principles of information accessing 

and information, extracting 

information and presentation, ethical 

communication according to laws 

concerning information technology 

and communication 
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ปรับปรุง 

processing and environmental 

saving 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

3(3-2-5)                            

Communication in Digital Society 

ความรู้พ้ืนฐานเทคโนโลยี 

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร ์และระบบ

เครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกจิ

ดิจทิัล ธุรกรรมพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรม

ส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม

ประยุกตเ์พื่อการผลิตส่ือผสม การ

สืบคน้ คัดกรอง และเลือกสรร

ข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและ

ชวีิตประจ าวัน การสื่อสารใน

เครือข่ายสังคมออนไลน์อยา่งมี

จรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

Fundamentals of  technology: 

hardware, software and 

networking, innovation in digital 

economy, electronic commerce 

transaction, office automation 

program and software application 

for multimedia production, search, 

screening and selection data for 

work and daily life, communication 

through online social networking in 

accordance with ethical and 

related legal regulation 

 

 

 

 

003101 สุนทรยีศาสตรใ์นการจัดการชีวิต 

3(3-2-5) 

Artistic for Life Management 

ปรัชญาชีวติ การด ารงชีวิตบน

ความหลากหลายทางสังคมและ

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถีชวีิต

พื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรยีภาพใน

การด าเนินชีวติ การจัดการ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชวีิตใน

สังคมและชุมชน การจัดการทาง

สุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาท

และหน้าที่ของตนเองในการท างาน

รว่มกับผู้อื่น การโนม้น้าวและการจูง

ใจผู้อ่ืน การแสดงออกถึงพฤติกรรม

ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 

กฎหมายในชวีิตประจ าวัน 

Life philosophy, living on social 

and cultural diversity, history, and 

local way of life, Phayao studies, 

aesthetics of living, environmental 

management for earning a living, 

physical health, mental health 

management, roles and duties in 

cooperative works, persuasion, 
proper code of morality and ethics, 

laws in daily life 

 



116 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต  3(3-2-5) 

Art of Living 

การสรา้งแรงบันดาลใจ การ

ตั้งเป้าหมายและการวางแผนการ

ด าเนินชวีิต การเห็นคุณค่าในตนเอง

และผู้อ่ืน หลักเศรษฐกจิพอเพียง 

การด าเนินชีวติด้วยแนวคิด

เศรษฐกจิพอเพียง กระบวนการคิด

เชิงบวก คดิวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 

การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

Inspiration making, goal 

setting and life planning, 

appreciation in self value and 

others, goal setting in life and 

planning, fundamental of 

sufficiency economy, lifestyle 

concept of sufficiency 

economy,thinking system, positive 

thinking, analytical thinking, 

creative thinking, emotion control 

and management 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ลอด

ชวีิต                              3(2-2-5) 

Skills Development and Lifelong 

Learning 

ปรัชญาการคดิ หลักการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณและคิดเชงิวิเคราะห์ 

หลักการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

หลักการท างานรว่มกันและการ

สื่อสาร หลักการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 

และแนวคดิเพื่อการเติบโต การ

พัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพ

และการแสดงออกในสังคม ทักษะ

การคดิ ทักษะการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ ทักษะการส่ือสาร และ

ทักษะการเรยีนรูต้ลอดชีวิตที่จ าเป็น

ส าหรับอนาคต ทักษะทางด้าน

การเงินส่วนบุคคล 

Philosophy of thinking, Principles 

of critical and analytical thinking, 

creative thinking, collaboration, 

communication, lifelong learning and 

growth mindset, development of 

social skills, personality, and 

expression in society, thinking skills, 

creative thinking, communication 

skills and lifelong learning for future, 

personal financial skill 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม                        3(2-2-5) 

Socialized Personality 

ความส าคัญของบุคลิกภาพ 

การเสรมิสร้างบุคลิกภาพ การ

พัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรคส์ร้างสังคม 

2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society 

Creation 

ทักษะการเรยีนรูชุ้มชน การศึกษา

วัฒนธรรมและวิถีชีวติของชุมชน การ
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ปรับปรุง 

มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการ

พูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกัน

ในสังคม การปรับตัวในบริบท

สังคมไทยและสังคมโลก 

Important of personality, 

personality development, 

personality development of 

physical, verbal, mind, manner, 

Thai culture, public communication 

skills, desired traits relating to 

University of Phayao's identity, 

living in a society, self-adaptation 

in the Thai and global social cont 

ท างานรว่มกันเป็นทีม  จิตวิทยาการ

ท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่

สาธารณะ การวางแผน การก าหนด

กลยุทธ์ และ การด าเนินการตามแผน

ในการท างานเป็นทมี สิทธิและหน้าท่ี

ของตนเองตามกฎหมายในการ

ด ารงชวีิตในสังคม การร่วมมือและ

ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่

รับผิดชอบตอ่สังคม ความตระหนักใน

คุณค่าและความส าคัญของ

เอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การ

ยอมรับในความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมและให้ความเคารพผู้อื่น 

Community learning skills, study 

of the culture and way of life of the 

community, collaboration, 

psychology of collaboration, public 

expression, planning, strategy 

formulating and implementing plan 

in collaborative works, human rights 

and obligation, cooperation, and 

adaptability to changing 

environment, responsible citizens, 

awareness of value and importance 

of Thai identity, acceptance of 

cultural diversity and respect for 

others 

  003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและ

ชุมชน                           1(0-2-1) 

 Health Environment and 

Community Management  

การประเมินสุขภาพของตนเอง

และผู้อ่ืน ความปลอดภัยในการ
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ด ารงชวีิต การประเมิน  ผลกระทบ

ของสิ่งแวดล้อมต่อตนเองและผู้อ่ืน 

และปรับปรุงแก้ไขวางแผนด้าน

สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชนแบบมี

ส่วนรว่ม การวางแผนและด าเนิน

โครงการทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม 

และชุมชน 

Health assessment of oneself 

and others, safety in life, 

assessment of environmental effects 

on oneself and others, participatory 

action planning in health, 

environment and community, 

developing and formulating health, 

environment and community plan 

  003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การ

เป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 

3(2-2-5) 

Design Thinking Process for Digital 

Age Entrepreneurs 

ความรู้พ้ืนฐานการเป็น

ผู้ประกอบการยุคดิจทิัล การวางแผน

และท าธุรกรรมทางการเงินส าหรับ

ผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็น

ผู้ประกอบการยุคดิจทิัล การใช้

เคร่ืองมือวัดส าหรับผูป้ระกอบการใน

ยุคดิจิทัล กระบวนการคดิเชิง

ออกแบบ แนวคิดการสรา้งผลงาน

ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

คุณธรรม จริยธรรมของ

ผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 

Basic knowledge of digital age 

entrepreneurs, financial planning 

and transaction for entrepreneurs, 
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qualities of digital age 

entrepreneurs, usage of measuring 

tools for digital age entrepreneurs, 

design thinking process, concepts of 

developing new products using 

design thinking process, ethics for 

digital age entrepreneurs 

  003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทาง

วิชาชพี                         3(0-6-3)  

Integration for Professional 

Innovation 

การบูรณาการความรูข้องหมวด

วิชาศึกษาท่ัวไปสู่การปฏิบัติงานเชิง

วิชาชพี การออกแบบและสรา้ง

นวัตกรรมทางวิชาชพีด้วย

กระบวนการคิดเชงิออกแบบ และการ

สร้างสรรค์แนวคดิเชิงนวัตกรรมทาง

วิชาชพี 

Integration of knowledge gained 

from general education courses for 

professional activities, designing and 

developing professional innovation 

using design thinking process, 

creating concepts of professional 

innovations 

 

หมวดวิชาเฉพาะ                    85 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ                       88 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ           24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ              24 หน่วยกิต  

123112 แหล่งทรัพยากรทางการ  3(2-2-5) 

ทอ่งเที่ยว           

Tourist Destinations 

ความหมาย องคป์ระกอบค าว่า 

แหล่งทอ่งเที่ยว สิ่งดึงดูดใจทางการ

ทอ่งเที่ยวและทรัพยากรการ

ทอ่งเที่ยว ความสัมพันธร์ะหว่าง

123110 แหล่งทรัพยากรทางการ   3(3-0-6) 

ทอ่งเที่ยว         

Tourist Destination 

ความหมาย ความส าคัญ และ

องค์ประกอบของแหล่งทรัพยากร

ทางการท่องเที่ยว ประเภทของ

ทรัพยากรการทอ่งเที่ยว คุณลักษณะ

ปรับรหัสวิชา 

และปรับชั่วโมง

บรรยาย ปฏิบัติ

และการศึกษา

คน้คว้าด้วย

ตนเอง และ
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ปรับปรุง 

ภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยว 

ประเภทของแหล่งทรัพยากรการ

ทอ่งเที่ยวทั้งด้านธรรมชาต ิ

ประวัติศาสตรแ์ละโบราณคดี 

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิศาสตรก์าร

ทอ่งเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวส าคัญใน

แต่ละภูมิภาคของประเทศไทย 

แหล่งทอ่งเที่ยวในทอ้งถิ่นและพ้ืนที่

เช่ือมโยง กลุ่มประเทศอาเซียน และ

ระดับสากล ตลอดจนปัญหาหรือ

ผลกระทบ และการอนุรักษ์

ทรัพยากรท่องเที่ยว 

Definition, elements of tourism 

destination and  relationship 

between geography and tourism, 

type of tourism resources such as 

natural and history and 

archeology, culture, tourist 

destinations in Thailand, local 

tourism destination and related 

area,   ASEAN and international 

countries, issues or impact and 

conservation of tourism resource 

ส าคัญของทรัพยากรการทอ่งเที่ยว

ทางด้านธรรมชาติ ประวัติศาตร์และ

โบราณคดี ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี

และวิถชีวีิต ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 

แหล่งทอ่งเที่ยวส าคัญในประเทศไทย 

และระดับสากล รวมทัง้การสื่อ

ความหมายและการประยุกต์

เนือ้หาวิชา สู่การเสนออัตลักษณ์ของ

แหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 

(มีทัศนศกึษา) 

Definitions, importance and 

components  of tourist destination, 

types of tourism resources, 

important characteristics of natural 

tourism resources,  history and 

archeology, art, culture, traditions 

and way of life. tourism geography, 

important tourist attractions in 

Thailand and international tourist 

destination, including interpretation 

and application of subject content to 

present the identity of tourist 

attractions, field trip 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

123111 จิตวทิยาและศิลปะใน     3(2-2-5) 

การบริการ            

Psychology and Art of Services 

การรูจ้ักตัวเอง พฤติกรรม

มนุษย ์ การตดิต่อ  และการ

ให้บริการ การพัฒนาบุคลิกภาพใน

ด้านตา่งๆ การพูด การแต่งกาย 

การแสดงออก กรยิามารยาทของผู้

ให้บริการ การมีปฏสิัมพันธ์ในการ

บริการ การสร้างจิตใจของการ

ให้บริการ และการแกไ้ขปัญหา

123111 จิตวทิยาและศิลปะใน       3(2-2-5) 

การบริการ              

Psychology and Art of Services 

การรูจ้ักตัวเอง พฤติกรรมมนุษย์ 

การติดต่อและการให้บริการ การ

พัฒนาบุคลิกภาพในด้านตา่งๆ การ

พูด การแต่งกาย การแสดงออก 

กริยามารยาทของผู้ให้บริการ การมี

ปฏิสัมพันธใ์นการบริการ การสรา้ง

จิตใจของการให้บรกิาร และการแก้ไข

ปรับรหัสวิชา 
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ต่างๆขณะที่มีการตดิต่อส่ือสารและ

การให้บริการ 

Self-understanding, human 

behavior, service and 

communications, personality 

development: speaking, dressing, 

expressing, etiquettes and 

mannerisms of service providers, 

solving problems during the 

services and communications  

ปัญหาต่างๆ ขณะที่มกีาร

ติดต่อส่ือสารและการให้บริการ 

Self-understanding, human 

behavior, service and 

communications, personality 

development: speaking, dressing, 

expressing, etiquettes and 

mannerisms of service providers, 

solving problems during the services 

and communications 

123110 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว   3(3-0-6) 

และบรกิาร           

Tourism and Hospitality Industry 

นิยาม ความเป็นมา 

วิวัฒนาการของการทอ่งเที่ยว 

นิยามศัพทท์ี่ใชใ้นอุตสาหกรรมการ

ทอ่งเที่ยวและบริการ องค์ประกอบ

ของอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและ

บริการ ผลกระทบที่เกดิขึ้นจากการ

ทอ่งเที่ยว รูปแบบของการท่องเที่ยว

ที่มีในประเทศไทย องคก์รท่ี

เกี่ยวข้องกับการทอ่งเที่ยว การวาง

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมการ

ทอ่งเที่ยว จากมุมมองของภาครัฐ 

และเอกชน และการศึกษานอก

สถานที่ 

Meaning, history and the 

evolution of tourism industry, 

technical terms, components of 

the tourism and hospitality 

industry and theories, impacts, 

types of tourism in Thailand, 

related organizations and 

developmental plans from 

123112 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว3(3-0-6) 

Tourism Industry 

นิยาม แนวคิด และความส าคัญ

ของอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว นิยาม

ศัพทท์ี่ใชใ้นอุตสาหกรรมการ

ทอ่งเที่ยว องค์ประกอบของ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวโน้ม

และการเปลี่ยนแปลงของการ

ทอ่งเที่ยวโลก นโยบายและบทบาท

ขององคก์รที่เกี่ยวข้องกับการ

ทอ่งเที่ยว ผลกระทบที่เกดิขึ้นจากการ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ

บริการ 

Definitions, concept and 

important of tourism industry, 

technical terms, components of the 

tourism industry, trends and 

changes of global tourism, policies 

and roles of tourist organizations, 

impacts of tourism and hospitality 

industry, field trip   

- ปรับช่ือ

รายวิชา 

- ปรับรหัสวิชา 

- ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

Government and Private Sectors 

and field trip 
122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์                         

3(2-2-5) 

Human Resource Management 

กจิกรรมของการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การ

ออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน 

การสรรหาและการคัดเลือก

บุคลากร การฝึกอบรมและการ

พัฒนา ค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน ์การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน แรงจูงใจและความ

ผูกพันในการท างาน สหภาพ

แรงงาน สวัสดิการและความ

ปลอดภัยในการท างาน การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจระดับโลก 

Human resource management 

activities, planning, job design, job 

analysis, staff recruitment and 

selecting, training and 

development, compensation and 

benefits, performance appraisal, 

motivation and engagement, 

labour relations, safety and 

health, global human resource 

management 

123113 ทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการ

ทอ่งเที่ยวและการโรงแรม  3(3-0-6) 

Human Resource in Tourism and 

Hotel Industry 

ความหมาย ความส าคัญ และ

คุณลักษณะของทรัพยากรมนุษยใ์น

อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและการ

โรงแรม การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ในอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและ

การโรงแรม แนวโน้มและคุณลักษณะ

ในอนาคตจของทรัพยากรมนุษย์ใน

อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและการ

โรงแรม 

Definitions,importance, 

qualifications of human resource in 

tourism and hotel service industry, 

human resource management in 

tourism and hotel industry, future 

trend and qualification of human 

resource in tourism and hotel 

industry 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับช่ือรายวิชา 

ปรับหน่วยกิต 

ชั่วโมงบรรยาย 

ปฏิบัติและ

การศกึษา 

คน้คว้าด้วย 

ตนเอง และ

ปรับค าอธิบาย 

รายวิชา 

123215 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการ

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม   3(3-0-6) 

Tourist Behavior and Cross 

Cultural     Communication 

ประเภทและลักษณะของ

นักทอ่งเที่ยว แรงจูงใจในการ

ทอ่งเที่ยว ความคาดหวังและความ

123114 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการ

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม      3(2-2-5) 

Tourist Behavior and Cross 

CulturalCommunication 

ประเภทและลักษณะของ

นักทอ่งเที่ยว แรงจูงใจในการ

ทอ่งเที่ยว ความคาดหวังและความ

ปรับรหัสวิชา 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา และ

ปรับหน่วยกิต 

ชั่วโมงบรรยาย 

ปฏิบัติและ

การศึกษา 
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ปรับปรุง 

พึงพอใจของนักทอ่งเที่ยว รูปแบบ

การเดินทางท่องเที่ยว รูปแบบของ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือบริการ

ทางการท่องเที่ยว พฤติกรรมการ

ทอ่งเที่ยวตามช่วงอายุ การส่ือสาร

ข้ามวัฒนธรรมในด้านเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมบริการ พฤติกรรม

นักทอ่งเที่ยวแต่ละสัญชาติ 

กรณีศึกษาเกี่ยวกับการ

ติดต่อส่ือสารและการแก้ปัญหาการ

ติดต่อส่ือสาร 

Types and characteristics of 

tourists, tourism motivation, 

expectation and satisfactory of 

tourists, form of the decision to 

purchase travel services, life span 

behavior, cross-cultural 

communication in the service 

industry, tourists behavior of 

nationality, case studies on 

communication and problem 

solving 

พึงพอใจของ นักทอ่งเที่ยว รูปแบบ

การเดินทางท่องเที่ยว รูปแบบของ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือบริการ

ทางการท่องเที่ยว พฤตกิรรม การ

ทอ่งเที่ยวตามช่วงอายุ การส่ือสาร

ข้ามวัฒนธรรมในด้านเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ

บริการ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวแต่ละ

สัญชาติ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการ

ติดต่อส่ือสารและการแก้ปัญหาการ

ติดต่อส่ือสาร 

Types and characteristics of 

tourists travel incentives 

expectations and satisfaction tourist 

travel style the model of the 

decision-making process for the 

purchase of tourism services, 

tourism behavior by age, cross-

cultural communication in relation to 

the tourism and hospitality industry, 

tourist behavior of each nationality, 

communication case studies and 

communication solutions 

คน้คว้าด้วย 

ตนเอง 

123214 จรรยาบรรณวชิาชีพ      3(3-0-6) 

และกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยว

และการโรงแรม         

Professional Ethics and Laws for 

Tourism and Hotel 

บทบาทและความรับผิดชอบ

ของธุรกิจการท่องเที่ยวและการ

โรงแรมที่มีต่อลูกคา้ และสังคม 

แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ 

จรรยาบรรณวชิาชีพ ปัญหาทาง

จรยิธรรม แนวทางการแก้ไขและ

123215 จรรยาบรรณวชิาชีพและ   3(3-0-6) 

กฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม 

Professional Ethics and Laws for 

Tourism and Hotel 

บทบาทและความรับผิดชอบของ

ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมร

ที่มีตอ่ลูกคา้ และสังคม แนวคิด

เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ 

จรรยาบรรณวชิาชีพ ปัญหาทาง

จรยิธรรม แนวทางการแก้ไขและการ

ปรับรหัสวิชา 

ปรับช่ือวิชา 

และปรับ

ค าอธิบาย 

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

การพัฒนา และจริยธรรมในงาน

บริการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

โรงแรม บทบาทและหน้าที่ของ

ส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยว

และมัคคเุทศก ์กฎหมายคุม้ครอง

ผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับภาษี

อากรและศุลกากร กฎหมาย

เกี่ยวกับปา่ไม้ สิ่งแวดล้อม 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน 

Roles and responsibilities of 

tourism and hotel business 

towards clienteles and society, 

concept of business and 

professional ethics, moral 

problems and developmental 

solution and ethics for services, 

law relevant to tour operators and 

tour guides, law relevant to hotel 

business, roles of bureau of 

tourism business and guide 

registration, consumer protection 

law, law of taxation and customs, 

law of forestry, environment and 

archaeological sites and antique, 

and labor legislation 

พัฒนา และจริยธรรมในงานบริการ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน าเที่ยว

และมัคคุเทศก์ ธุรกิจโรงแรม บทบาท

และหน้าที่ของส านักงานทะเบยีน

ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

กฎหมายเกี่ยวการขายของออนไลน์ 

กฎหมายคุม้ครองผู้บริโภค กฎหมาย

เกี่ยวกับภาษีอากรและศุลกากร 

กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ สิ่งแวดล้อม 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจน

กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน 

Roles and responsibilities of 

tourism and Services towards 

clienteles and society, concept of 

business and professional ethics, 

moral problems and developmental 

solution and ethics for services, law 

relevant to tour operators and tour 

guides, law relevant to hotel 

business, roles of bureau of tourism 

business and guide registration, 

Online Selling law, consumer 

protection law, law of taxation and 

customs, law of forestry, 

environment and archaeological 

sites and antique, and labor 

legislation 

  123216 การตลาดท่องเที่ยว          3(3-0-6) 

และโรงแรม 

Tourism and Hotel Marketing 

ประเภทของธุรกิจท่องเที่ยวและ

โรงแรม การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย 

และพฤติกรรมความต้องการของ

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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ลูกคา้ การวเิคราะห์สถานการณ์และ

ก าหนดกลยุทธ์ของตลาดบริการ 

ส่วนผสมทางการตลาดทอ่งเที่ยวและ

โรงแรม การจัดการคุณภาพในการ

ให้บริการ 

Types of tourism and service 

business, determination of target 

customers and their behavior, 

situational analysis and strategy of 

service marketing, tourism and 

service marketing mix, quality of 

service management 

221110 เทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 

พื้นฐานทางธุรกิจ 

Fundamental Information 

Technology in Business 

เทคโนโลยีสารสนเทศขั้น

พื้นฐาน ระบบอินเทอรเ์น็ต 

เคร่ืองมือการสืบคน้ข้อมูล พื้นฐาน

การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์

ระบบปฏิบัติการ โปรแกรม

ประมวลผลค า โปรแกรมตาราง

ค านวณ และโปรแกรมการน าเสนอ

งานในงานธุรกิจ จรยิธรรมในการใช้

ระบบคอมพิวเตอรด์ าเนินการธุรกิจ 

Introduction to information 

technology, internet, search 

engine, introduction to operation 

system software application, word 

processing program, spreadsheet 

program, and presentation 

program in business, etiquette in 

using computer system for 

operating business 

123217 เทคโนโลยีสารสนเทศ       3(2-2-5) 

ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และการโรงแรม 

Information Technology for Tourism 

and Hotel Industries  

ความหมาย ความส าคัญ 

ประเภท และแนวโน้มของเทคโนโลยี

สารสนเทศในอุตสาหกรรมการ

ทอ่งเที่ยวและการโรงแรม ความรู้

พื้นฐานทางคอมพิวเตอร ์ทักษะ

เบ้ืองต้นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ การใช้โปรแกรมพ้ืนฐาน

ในงานสารสนเทศ การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

แพลตฟอรม์ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม 

Definitions, the importance, 

types and trends of information 

technology in the tourism and hotel 

industry, computer fundamentals 

Basic skills in applying information 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับช่ือรายวิชา 

และปรับ

ค าอธิบาย 

รายวิชา 



126 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่
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technology using basic programs in 

information technology, application 

of information technology and a 

new platform that benefits the 

tourism and hotel industry 

123113 ประวัติศาสตรไ์ทย         3(3-0-6) 

โบราณคดี  และประวัติศาสตร์

ศิลปะ 

Thai History Archaeology and Arts 

History 

พัฒนาการทางด้านโบราณคดี 

ประวัติศาสตรส์ังคมและวัฒนธรรม

ของประเทศไทย  ประวัติศาสตร์

ศิลปะ ตั้งแต่สมัยก่อน

ประวัติศาสตรจ์นถึงสมัย

รัตนโกสนิทร์ ที่มีบทบาทต่อ

ทรัพยากรการทอ่งเที่ยวประเภท

ประวัติศาสตร ์โบราณคดีและ

วัฒนธรรมของประเทศไทย 

Development of archaeology, 

social and cultural history of 

Thailand, arts history since pre-

history period until Rattanakosin 

period with the impact on 

historical archaeological and 

cultural tourism resources of 

Thailand 

  ปิดรายวิชา 

 

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ              30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                34 หน่วยกิต  

123120 การทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 

Sustainable Tourism 

ความหมาย องคป์ระกอบ และ

หลักการของการพัฒนาการ

ทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน ประเภทและ

123120 การทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน   3(3-0-6) 

Sustainable Tourism 

ความหมาย องคป์ระกอบ และ

หลักการของการพัฒนาการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน ประเภทและรูปแบบการ

ปรับรหัสวิชา 

ปรับชั่วโมง

บรรยาย ปฏิบัติ

และการศึกษา

คน้คว้าด้วย
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รูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร

ทอ่งเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การ

จัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 

การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน 

Meaning, components and 

principle of sustainable tourism, 

types and formats of sustainable 

tourism, guidelines for the tourism 

resources conservation, 

sustainable forms of tourism-

related businesses, tourism 

resources management, 

sustainable tourism development 

planning  

ทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวทางการ

อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว รูปแบบ

การทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนในธุรกิจที่

เกี่ยวข้อง การจัดการสิ่งอ านวยความ

สะดวกในแหล่งทอ่งเที่ยว การจัดการ

นักทอ่งเที่ยวเพ่ือความยั่งยืน 

Meaning, components and 

principle of sustainable tourism, 

types and forms of sustainable 

tourism, guidelines for the tourism 

resources conservation, sustainable 

forms of tourism-related 

businesses, tourism amenity 

management, tourist management 

for sustainability  

ตนเอง และ

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

123221 หลักการจัดการธุรกจิ     3(3-0-6) 

ทอ่งเที่ยว 

Principles of Tourism Business 

Management 

ความหมาย ประเภท รูปแบบ 

และการจัดองค์กรของธุรกิจ

ทอ่งเที่ยว วิธกีารขออนุญาต

ประกอบกิจการธุรกิจท่องเที่ยว 

การก าหนดเป้าหมายการ

ด าเนินงาน การจัดการด าเนินงาน 

ความรู้เบ้ืองต้นด้านการตลาด

ส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวการวิเคราะห์

ปัญหา และปัจจัยตา่งๆที่มีผลต่อ

ธุรกิจและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

Meaning, types, forms and 

organizing of tourism business, 

permission of tourism business 

123221 หลักการจัดการธุรกจิ       3(3-0-6) 

ทอ่งเที่ยว  

Principles of Tourism and Hospitality 

Business Management 

ความหมาย ประเภท รูปแบบ 

และการจัดองค์กรของธุรกิจ

ทอ่งเที่ยว วิธกีารขออนุญาตประกอบ

กจิการธุรกิจท่องเที่ยว การก าหนด

เป้าหมายการด าเนินงาน การจัดการ

ด าเนินงาน การวางแผนและพัฒนา 

การตลาดส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว การ

วิเคราะห์ปัญหา และปัจจัยต่างๆ ที่มี

ผลต่อธุรกิจ แนวทางการแกไ้ขวิกฤต

และความเสี่ยง 

Definition, types, forms and 

organizing of tourism, permission of 

tourism business, formalities, target 

- ปรับช่ือวิชา  

- ปรับ

ค าอธิบาย 

รายวิชา 
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formalities, target imposition, 

operational management, 

fundamental marketing for tourism 

business, problem analysis and 

business factors affect, solutions 

imposition, operational 

management, planning and 

development, marketing for tourism 

business, problem analysis and 

business factors affect, guideline for 

crisis and risk   

123323 หลักการจัดการโรงแรม   2(2-0-4) 

Principles of Hotel Management 

วิวัฒนาการของอุตสาหกรรม

โรงแรม โครงสรา้งของการ

ปฏิบัติงาน การจัดสายงาน หน้าท่ี

และความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ 

การควบคุมกิจการโรงแรม นโยบาย 

เป้าหมาย การด าเนินการ กฎหมาย

เกี่ยวกับการจัดตั้ง มารยาทของ

พนักงาน แนวทางแกไ้ขข้อบกพรอ่ง 

The development of hotel 

industry, the structure of the hotel 

business, distribution of work, 

duties and responsibilities in each 

department, managing hotel 

activities, policy, work targets, 

laws covering setting up hotels, 

hotel personnel etiquette,  ways 

to solve problems 

123222 หลักการจัดการโรงแรม  3(3-0-6) 

Principle of Hotel Management  

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

โรงแรม ประเภทและรูปแบบการ

จัดการของที่พักแรม การบรกิารใน

โรงแรม รูปแบบการจัดการโรงแรม 

โครงสร้างองค์กรของโรงแรม 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของฝ่ายต่างๆ การประสานงาน

ระหว่างแผนกและอุตสาหกรรม

ทอ่งเที่ยว การวางแผนและพัฒนา

ธุรกิจโรงแรม  

Basic knowledge of hotel 

business, types and patterns of 

lodging management, hotel 

services, types of hotel 

management, structures of hotel 

organization, roles, duties and 

responsibilities of each department 

in hotel business, coordination 

among departments and tourism 

industry, planning and development 

of hotel business 

- ปรับรหัสวิชา  

- ปรับ

ค าอธิบาย 

รายวิชา 

123325 อุตสาหกรรมการขนส่ง   3(2-2-5) 

เพื่อการท่องเที่ยว 

Transportation Industry for 

Tourism 

123223 โลจิสตกิส์เพ่ือการ           3(3-0-6) 

ทอ่งเทีย่ว 

Logistics for Tourism 

หลักการ แนวคิด และ

ความส าคัญของโลจิสติกส์ใน

ปรับรหัสวิชา 

ปรับช่ือรายวิชา 

และปรับ

ค าอธิบาย 

รายวิชา 
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ประเภทการขนส่งและการ

คมนาคม องค์ประกอบของการ

ขนส่ง  การขนส่งทางบก  ทางน้ า  

และทางอากาศ ความรูเ้กี่ยวกับ

ภูมิศาสตร์การบิน การส ารองตั๋ว

เคร่ืองบินด้วยระบบจัดจ าหน่าย

แบบเบ็ดเสร็จ แนวทาง  วิธกีาร

ปรับปรุงรูปแบบของการเดินทาง

ทอ่งเที่ยวใหม่ ๆ 

Types and elements of 

transportations, on land, water, 

and air, knowledge of global 

indicator, airline ticketing 

reservation by Global Distribution 

System (GDS), guidelines for 

traveling services, or innovation of 

transportation 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โซ่

อุปทานของการท่องเที่ยว การ

เคลื่อนที่ทางกายภาพของการ

ทอ่งเที่ยว การเคล่ือนที่ของข้อมูล

ข่าวสารทางการท่องเที่ยว และการ

เคลื่อนที่ของกระแสการเงินที่

เกี่ยวข้องกับการทอ่งเที่ยว การ

ประยุกตใ์ชโ้ลจิสติกสเ์พื่อการ

ทอ่งเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต 

Principles concepts and 

importance of logistics in tourism 

industry, Tourism supply chain, the 

physical movement of tourism, the 

movement of tourism information, 

and movement of financial flows 

related to tourism, Logistics applied 

for current and future tourism 

123322 หลักการมัคคุเทศก์        3(2-2-5) 

Principles of Tour Guide 

นิยามของมัคคุเทศก์ บุคลิกและ

จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ที่ดี 

วิธีการและบทบาทหน้าที่ของมัคคุ

เทก ์การอ านวยความสะดวกแก่

นักทอ่งเที่ยว การดูแลด้านความ

ปลอดภัยของนักทอ่งเที่ยว องคก์ร

ทางการท่องเที่ยวของรัฐและเอกชน 

การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 

ระเบียบและวิธีการเดินทางเข้าออก

ราชอาณาจักร การปฐมพยาบาล

เบ้ืองต้น ความรูด้้านมรดก

วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

ส าคัญของไทย 

Definition of tour guide, good 

personality and ethics, duties 

123324 

 

หลักมัคคุเทศก์และการ     3(2-2-5) 

ให้ค าปรึกษาการเดินทาง 

Principal of Tour Guide and Travel 

Advisor 

นิยามของมัคคุเทศก์ ประวัติของ

มัคคุเทศก์ บุคลิกภาพ จรรยาบรรณ

ของมัคคุเทศก ์ บทบาทหน้าท่ีของ

มัคคุเทศก์ การวางแผนและการจัดน า

เที่ยว การด าเนินงานน าเท่ียว การ

บรรยายสถานที่ทอ่งเที่ยวประเภท

ต่างๆ การอ านวยความสะดวกแก่

นักทอ่งเที่ยว การดูแลด้านความ

ปลอดภัยของนักทอ่งเที่ยว การแกไ้ข

ปัญหาเฉพาะหน้า ระเบียบและ

วิธีการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร 

กฏระเบยีบการใช้บริการขนส่ง

สาธารณะ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับช่ือรายวิชา 

และปรับ

ค าอธิบาย 

รายวิชา 
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and  roles of tour guides, 

facilitating and tourist safety, 

tourism organizations: 
government and private sectors 

,solving problems, the 

implementation of immigration 

regulations, related law, first aid, 

Thai cultural heritage, important 

local wisdom in Thailand 

การให้ค าปรึกษาในการเดินทาง

ทอ่งเที่ยว การให้ปรกึษาในการ

ออกแบบเส้นทางการทอ่งเที่ยว การ

ให้ค าปรึกษาการจองการเดินทาง  

Definition of tour guide, tour 

guide history, personality, ethics, 

roles of tour guides, tour planning 

and organizing, tour operation, 

descriptions of various types of 

tourist attractions, acilitating and 

tourist safety, solving problems, 

regulations and methods of 

traveling in and out of the Kingdom, 

rules for using public transport 

services, first aid travel consultation, 

consultation in the design of tourism 

routes, travel booking consultation 

  123325 ระเบียบวิธีวิจัย            3(3-0-6) 

Research Methodologies  

หลักการ เป้าหมายการวิจัย 

จรรยาบรรณนักวิจัย การก าหนด

ขอบเขตเนื้อหาการวิจัยทางการ

ทอ่งเที่ยว การโรงแรม และ

อุตสาหกรรมการบริการ การก าหนด

ปัญหาการวจิัย การก าหนด

วัตถุประสงค์การวจิัย การออกแบบ

กรอบแนวคดิการวิจัย วิธีการ

ด าเนินการวจิัย ประชากรและการสุ่ม

ขนาดตัวอย่าง การสรา้งเคร่ืองมือ

การวิจัย การทดสอบคุณภาพของ

เคร่ืองการวิจัย เทคนคิการเก็บ

รวบรวมข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์

ผลข้อมูล สรุป และอภิปราย 

ย้ายรายวิชามา

จากหมวด

เฉพาะเลือก 
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Principles, research targets, 

research ethics, research scope in 

tourism, hotel, and hospitality 

industry research objective setting, 

conceptual research framework 

design, research methodology, 

population and sample size 

sampling, research instrument, 

research quality testing, data 

collection techniques, data analysis, 

summary and discussion 

123324 งานบริการส่วนหน้า       3(2-2-5) 

Front Office Operations 

ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่

พักแรมประเภทของที่พักแรมและ

ห้องพัก การแบ่งกลุ่มลูกคา้การจัด

องค์กรของแผนงานบริการส่วนหน้า 

บุคลิกภาพส าหรับผู้ท างานบริการ

ส่วนหน้า บทบาท หน้าที่ความ

รับผิดชอบของแผนกต้อนรับการ

ประสานงานกับแผนกต่างๆ ทัง้ใน

องค์กรและนอกองคก์ร วงจรของ

การให้บริการการรับโทรศัพท ์การ

ส ารองห้องพัก การลงทะเบียนผู้เข้า

พัก การให้บริการระหว่างเข้าพัก 

การเขียนจดหมายถึงผู้เข้าพัก การ

ช าระเงินและคืนห้องพัก การรับค า

ต าหนิ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

ความปลอดภัยในการท างานของ

แผนกต้อนรับส่วนหน้า ค าศัพท์ที่ใช้

ในแผนกต้อนรับ 

Knowledge of accommodation 

industry, types of lodging and 

rooms, guest classification, 

123426 งานบริการแผนกห้องพัก   3(2-2-5) 

Room Division Operations  

โครงสร้างงานในแผนกห้องพัก 

การประสานงานในแผนกห้องพัก 

แนวคิดการใชง้านระบบการจัดการ

ทรัพย์สิน บุคลิกและมารยาทของผู้

ให้บริการสว่นหน้า การส ารอง

ห้องพัก การลงทะเบียนผู้เข้าพัก 

แนวคิดการเพิ่มยอดขาย การบรกิาร

งานโทรศัพท์ การให้บริการโดย

พนักงานในเคร่ืองแบบ ขั้นตอนการ

รับช าระเงิน โครงสรา้งงานแผนก

แม่บา้นและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

การตรวจสอบห้องพักแขก การแสดง

สถานะหอ้งพักแขก ขั้นตอนการ

จัดการของหาย การจัดการด้าน

ความปลอดภัยส าหรับงานแผนก

ห้องพัก แนวคิดการจัดการรายได้

ส าหรับงานแผนกห้องพัก และ

กรณีศึกษา 

Room Division Department 

Structures; Coordination within 

Department; Concept of Utilizing 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับช่ือรายวิชา 

และปรับ

ค าอธิบาย 

รายวิชา 



132 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

organization of front office 

department , professional 

personality for front liners, roles 

and responsibilities, co-ordination 

of insiders and outsiders, cycle of 

service, telephone handlings, 

room reservation, guest 

registration , occupancy service, 

correspondence to in-house 

guests, departures and cashiering, 

handlings complaints, cross culture 

communication, safety and 

security for front office operations, 

technical terms used in the front 

office department 

Property Management System 

(PMS); Personality & Etiquette for 

Front Liners; Room Reservation; 

Guest Registration; Upselling and 

Cross-Selling Ideas; Telephone 

Service; Uniformed Service; 

Cashiering; Housekeeping 

Department Organization Structures 

and Responsibilities; Room 

Inspection; Room Status; Lost & 

Found Procedures; Security and 

Loss Prevention in Room Division 

department; Concepts of Revenue 

Management for Room Division 

Department and Case Studies.     

123429 งานบริการอาหารและ    3(2-2-5) 

เคร่ืองดื่ม 

Food and Beverage Service 

ประวัติ และวิวัฒนาการของ

งานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของ

แผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม บุคลิก

ของผู้ให้บรกิารอาหาร ความรู้

เกี่ยวกับอาหารตะวันตก การจัดโต๊ะ 

ขั้นตอนการให้บริการรูปแบบต่าง ๆ 

ภาชนะและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน การ

ออกแบบเมนูอาหารแต่ละประเภท 

มารยาทบนโต๊ะอาหารแบบสากล 

ความรู้เร่ืองไวน์ และเคร่ืองดื่ม

ประเภทต่างๆ การผสมเคร่ืองดื่ม 

และหลักการจัดงานเลี้ยงเบ้ืองต้น 

ความปลอดภัยในอาหาร และ

การศกึษานอกสถานที่ 

123427 งานบริการอาหารและ      3(2-2-5)           

เคร่ืองดื่ม 

Food and Beverage Service 

ประวัติ และวิวัฒนาการของงาน

บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม บทบาท

หน้าท่ี ความรับผิดชอบของแผนก

อาหารและเคร่ืองดื่ม บุคลิกของผู้

ให้บริการอาหาร ความรูเ้กี่ยวกับ

อาหารตะวันตก การจัดโต๊ะ ขั้นตอน

การให้บริการรูปแบบต่าง ๆ ภาชนะ

และอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน การออกแบบ

เมนูอาหารแต่ละประเภท มารยาทบน

โต๊ะอาหารแบบสากล ความรูเ้ร่ือง

ไวน์ และเคร่ืองดื่มประเภทตา่งๆ การ

ผสมเคร่ืองดื่ม และหลักการจัดงาน

เลี้ยงเบ้ืองต้น ความปลอดภัยใน

อาหาร และการศึกษานอกสถานที่ 

Evolutionary and history of food 

and beverage service, roles and 

ปรับรหัสวิชา 
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Evolutionary and history of 

food and beverage service, roles 

and responsibilities of food and 

beverage department, proper 

manner and personality, 

knowledge of western food, table 

settings, process of table services, 

relevant equipment,  menu 

planning, dinning etiquette, wine 

and beverages, principles of 

mixing drinks, food safety and 

hygiene, managing banquets  

responsibilities of food and 

beverage department, proper 

manner and personality, knowledge 

of western food, table settings, 

process of table services, relevant 

equipment,  menu planning, dinning 

etiquette, wine and beverages, 

principles of mixing drinks, food 

safety and hygiene, managing 

banquets 

  123428 ธุรกิจงานแม่บา้นและ       3(2-2-5) 

สุขอนามัย 

Housekeeping and Hygiene 

Business 

ลักษณะของธุรกิจงานแม่บ้าน 

ประเภทของสินคา้และบริการ 

หลักการท าความสะอาด บ ารุงรักษา

และ สุขอนามัยของสถานท่ีพักแรม 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นงานแม่บ้าน การ

วางแผนธุรกจิแม่บา้นและสุขอนามัย 

Characteristics of housekeeping 

and hygiene business, types of 

products and service, 

accommodation clearing, 

maintenance, and hygiene, supplies 

and equipment, housekeeping and 

hygiene business plan 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

123428 สัมมนา                       1(0-3-2) 

Seminar 

วิเคราะห์ และอภิปราย ประเด็น

ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โรงแรม 

123429 สัมมนา                        1(0-3-2) 

Seminar 

วิเคราะห์ และอภิปราย ประเด็นที่

เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โรงแรม และ

ปรับรหัสวิชา 
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และอุตสาหกรรมบรกิาร และ

รูปแบบการจัดสัมมนา 

Analysis and discussion topic 

related to tourism hotel and 

hospitality industry and forms of 

seminar arrangement 

อุตสาหกรรมบริการ และรูปแบบการ

จัดสัมมนา 

Analysis and discussion topic 

related to tourism hotel and 

hospitality industry and forms of 

seminar arrangement 

124332  การบัญชีส าหรับผู้ไม่ใช ่  3(3-0-6) 

นักบัญชี                    

Accounting for Non-Accountant 

ความส าคัญของบัญชีต่อ

ชวีิตประจ าวัน รูปแบบขององค์กร 

การวิเคราะห์รายการค้าส าหรับ

ธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม 

ธุรกิจอุตสาหกรรม ภาษีเงินได้ 

กระบวนการจัดท ารายงานทางการ

เงิน งบประมาณ การวิเคราะห์

รายงานทางการเงิน 

Importance of accounting in 

everyday life, organization forms, 

transaction analysis for service 

business, merchandise business, 

industrial business, taxation, 

financial reporting process, 

budgeting, financial reporting 

analysis 

124335  การบัญชีส าหรับผู้ไม่ใช่     3(3-0-6) 

นักบัญชี            

Accounting for Non-Accountant 

ความส าคัญของบัญชีต่อ

ชวีิตประจ าวัน รูปแบบขององค์กร 

การวิเคราะห์รายการค้าส าหรับธุรกจิ

บริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกจิ

อุตสาหกรรม ภาษีเงินได้ 

กระบวนการจัดท ารายงานทางการ

เงิน งบประมาณ การวิเคราะห์

รายงานทางการเงิน 

Importance of accounting in 

everyday life, organization forms, 

transaction analysis for service 

business, merchandise business, 

industrial business, taxation, 

financial reporting process, 

budgeting, financial reporting 

analysis 

ปรับรหัสวิชา 

123427 กลยุทธ์การพัฒนาการ   3(3-0-6) 

ทอ่งเที่ยวโรงแรม และอุตสาหกรรม

บริการ 

Development Strategic in Tourism 

Hotel 

and Hospitality Industry 

กระบวนการกลยุทธ์ของหน่วย

ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

แนวความคดิสรา้งสรรค์ของกล

  ปิดรายวิชา 
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ยุทธ์ ปัจจัยภายในและภายนอก

องค์กรท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ การ

น าความรูจ้ากการจัดการ 

การตลาด การบัญชีและการ

บริหารธุรกิจเบื้องต้น มาประยุกต์ใช้

กับลักษณะเฉพาะของธุรกิจใน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  กล

ยุทธ์ทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

พัฒนาการท่องเที่ยวหรือธุรกิจการ

ทอ่งเที่ยว การจัดการการส่ือสาร 

การจัดการเครือข่ายการทอ่งเที่ยว

ในประเทศและต่างประเทศ 

The process of strategic 

business unit, director for tourism 

in the industry, the concept of 

creative strategies, internal and 

external factors affecting the 

decision to apply knowledge of 

management, marketing, basic 

accounting and business 

management, application - 

specific business in the tourism 

industry for the committee related 

marketing strategies to bring to, 

communication management, 

domestic and international tourism 

network management 

123326 หลักและวิธีการจัด         3(1-4-4) 

น าเที่ยว 

Procedure of Tour Operation 

หลักการจัดการบริษัทท่องเที่ยว 

วิธีการจัด น าเที่ยว การอ่าน และ

การเขียนแผนที่แสดงเส้นทาง

ทอ่งเที่ยว การจัดเส้นทางในการ

  ปิดรายวิชา 
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ทอ่งเที่ยว การส ารวจและติดต่อกับ

ธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการ

เขียนรายการน าเที่ยว การค านวน

ต้นทุน ก าไร การจัดนันทนาการ 

Principles of travel agency 

management, the procedure of 

tour operation, reading and 

writing travel maps, organizing 

travel routes; exploring and 

contacting other business related 

to tourism, writing techniques for 

travel programs, profit calculation, 

recreation arrangement and field 

trips 

วชิาเฉพาะเลือก                                    

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ        15 หน่วยกิต 

วชิาเฉพาะเลือก                                    

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ          15 หน่วยกิต 

 

  123230 การเล่าเร่ืองประวัติศาสตร์ 3(2-2-5) 

ไทยและประวัติศาสตร์ศิลปะ 

เพื่อการท่องเที่ยว 

Storytelling for Thai history and 

History of Arts for Tourism 

การเล่าเร่ืองราวพัฒนาการทาง

ประวัติศาสตรส์ังคมและวัฒนธรรม

ของประเทศไทยและ ประวัติศาสตร์

ศิลปะในประเทศไทยตัง้แต่สมัยกอ่น

ประวัติศาสตรจ์นถึงปัจจุบัน ที่มี

บทบาทต่อทรัพยากรการทอ่งเที่ยว

ประเภทประวัติศาสตร์ โบราณคดี 

และวัฒนธรรมของประเทศไทย 

Storytelling for development of 

social and cultural history of 

Thailand  the history of arts in 

Thailand since pre-history period 

until now with the impact on 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

historical archaeological and cultural 

tourism resources 

  123231  นวตักรรมการออกแบบ   3(2-2-5) 

การบริการ  

Service Design Innovation  

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการ

ออกแบบบรกิาร ความหมายและ

ลักษณะของนวัตกรรมการออกแบบ

การบริการ พฤติกรรมผูใ้ช้บริการและ

เส้นทางของผู้บรโภค ผู้มสี่วน

เกี่ยวข้องกับการบริการ เคร่ืองมือใน

การออกแบบบรกิาร กระบวนการ

และวิธกีารออกแบบบริการใหม่ 

Introduction to Service Design, 

Definitions and Characteristics of 

Service Design Innovation, 

Customer Behavior and  Customer 

journey, Service Stakeholders, 

Service Design Tools, Processes and 

Methods of Service Design 

Innovation 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

123230 งานเทศกาลและกจิกรรม3(2-2-5) 

Festival and Event 

ความหมาย ประเภท รูปแบบ

ของเทศกาล ประเพณี วิถิชีวติ และ

กจิกรรม การบริหารจัดการ 

การตลาด ส าหรับการจัดงาน

เทศกาลต่าง ๆ ผลกระทบของการ

จัดงานเทศกาล 

Meaning, types and styles of 

festival, traditions, way of life and 

activities, management, marketing 

for festival management, effect of 

festival management 

123332 กจิกรรมและเทศกาล        3(2-2-5) 

ทางวัฒนธรรมเพื่อการทอ่งเที่ยว 

Cultural Event and Festival for 

Tourism 

ความหมาย ประเภท รูปแบบของ

เทศกาล ประเพณ ีวิถิชีวิต และ

กจิกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการ

ทอ่งเที่ยว การบรหิารจัดการ 

การตลาด ส าหรับการจัดงานเทศกาล

ต่าง ๆ ผลกระทบของการจัดงาน

เทศกาลทอ่งเที่ยว 

Meaning, types and styles of 

festival, traditions, way of life and 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับช่ือรายวิชา 

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

activities for tourim, management, 

marketing for festival management, 

effect of festival management 

123332 ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน     3(2-2-5) 

Community Based-Tourism 

Business 

วิวัฒนาการและหลักการ

เกี่ยวกับการจัดการ และธุรกิจ

ทอ่งเที่ยวชุมชน บริบทชุมชน

ทรัพยากรการจัดการ หน้าท่ีในการ

จัดการในธุรกิจทอ่งเที่ยว ความรู้

เบ้ืองต้นในการจัดการการตลาด

ทอ่งเที่ยว การจัดการการเงิน การ

จัดการการด าเนินงาน การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ 

Evolution of concepts and 

principles of business 

management and community  

based –tourism management, 

generality of community 

management resources, functions 

of management: planning, 

organizing, leading and  

controlling, introduction of 

marketing, financial management, 

operational management, human 

resource management  

 

123333 ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน     3(2-2-5) 

Community-based Tourism Business 

วิวัฒนาการ บริบทชุมชน และ

ทรัพยากรการจัดการ การด าเนินงาน

และกระบวนการจัดการในธุรกิจ

ทอ่งเที่ยว การจัดการการตลาด

ทอ่งเที่ยว การจัดการทรัพยากร

มนุษย ์การจัดการการเงิน 

กรณีศึกษา 

Evolution, community context 

for resources management, 

operations and process of tourism 

business, tourism marketing 

management, human resource 

management , financial 

management, case studies 

ปรับรหัสวิชา 

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

123240 ธุรกิจการจัดประชุม       3(2-2-5) 

นิทรรศการและการทอ่งเที่ยวเพ่ือ

เป็นรางวัล 

MICE Business 

ความรู้เบ้ืองต้น ความส าคัญ 

หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

123334 ธุรกิจการจัดประชุม         3(2-2-5) 

การทอ่งเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล  

นิทรรศการและงานเทศกาล 

MICE & Event Business 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับช่ือรายวิชา 

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

โครงสร้างองค์กร หน้าท่ีความ

รับผิดชอบ รูปแบบและประเภทของ

การให้บริการของธุรกิจการจัด

ประชุม การท่องเที่ยวเพ่ือเป็น

รางวัล และนิทรรศการ ปัญหาและ

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกจิ 

Introduction, significance, 

departments and organizations 

related, organizational structure, 

responsibilities, kinds and types of 

services of meetings incentives 

conventions exhibitions business. 
Problems and solutions, ethics 

123334 ธุรกิจการจัดประชุม 

การทอ่งเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 

นิทรรศการ 3(2-2-5)  

และงานเทศกาล  

MICE & Event Business  

ความรู้เบ้ืองต้น ความส าคัญ 

หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

โครงสร้างองค์กร หน้าท่ีความ

รับผิดชอบ รูปแบบ การบริหาร

จัดการแบบชีวิตปกติวถิีใหม่ และ

ประเภทของการให้บรกิารของธุรกิจ

การจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็น

รางวัล นิทรรศการ และงานเทศกาล 

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา  

จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกจิ  

Introduction, significance, 

departments and organizations 

related, organizational structure, 

responsibilities, kinds of new normal 

management and types of services 

of meetings incentives conventions 

exhibitions and event business, 

problems and solutions, ethics 

123343 การจัดการธุรกิจการบนิ 3(3-0-6) 

Aviation Business Management 

ระบบการจัดการของธุรกิจการ

บนิ รหัสสายการบิน รหัสสนามบนิ 

การคดิค านวณเวลา GMT การ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบินโดยใช้ระบบจัด

จ าหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ 

Airline business management 

systems, airline code and airport 

code, the GMT times, airline ticket 

123335 ธุรกิจการบินและการ        3(2-2-5) 

ส ารองท่ีนั่ง 

Airline Business and Reservation 

ลักษณะและองคป์ระกอบของ

ธุรกิจการบิน ความสัมพันธ์ใน

อุตสาหกรรมการบิน ศัพทเ์ฉพาะท่ีใช้

ในธุรกิจการบิน ตารางการบิน 

ภูมิศาสตร์การบิน ประเภทของ

ผู้โดยสาร ระบบการส ารองที่นั่งของ

สายการบิน การส ารองตั๋วเคร่ืองบิน

ด้วยระบบจัดจ าหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับช่ือรายวิชา 

ปรับหน่วยกิต 

ชั่วโมงบรรยาย 

ปฏิบัติและ

การศกึษา

คน้คว้าด้วย

ตนเอง และ

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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reservation system by Global 

Distribution System (GDS) 

Aviation business characteristic 

and elements, Relationships in the 

aviation industry, Specific 

terminology in aviation business, 

Airline timetable, Global Indicator, 

Passenger type, Airline reservation 

system, Airline ticketing reservation 

by Global Distribution System (GDS) 

123331 การวางแผนนันทนาการและการ

ทอ่งเที่ยว                    3(2-2-5) 

Planning of Recreation and 

Tourism 

ความหมาย หลักการ และ

องค์ประกอบของค าวา่ การ

วางแผนนันทนาการและการ

ทอ่งเที่ยว เทคนิควิธกีารจัด

กจิกรรมนันทนาการด้านต่างๆ ที่

เกี่ยวกับการท่องเที่ยว  โดยเฉพาะ

ทักษะในด้านการเป็นผู้น า

นันทนาการ การวางแผนการจัด

กจิกรรมนันทนาการและการ

ทอ่งเที่ยวทั้งในเชิงกจิกรรม เชน่ 

ด้านการน าเกม การส่ือความหมาย 

และการจัดการพืน้ที่แหล่ง

นันทนาการเพ่ือการทอ่งเที่ยว 

Definition, the principles and 

elements of planning of recreation 

and tourism. Technique of 

recreation for tourism, recreation 

leadership skills, planning and 

recreational activities 

management for tourism either 

game leader, interpretation and 

123336 การทอ่งเที่ยวสรา้งสรรค์   3(2-2-5) 

และนันทนาการเพ่ือการทอ่งเที่ยว 

Creative Tourism and Recreation for 

Tourism 

ความหมาย ความส าคัญ 

องค์ประกอบ รูปแบบ และแนวโน้ม

ของการท่องเที่ยวสร้างสรรคแ์ละ

นันทนาการเพ่ือการทอ่งเที่ยว 

บทบาท หน้าที่ และคุณลักษณะของ

นักทอ่งเที่ยวสร้างสรรค์การมสี่วน

รว่มของนักท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์

และนันทนาการ ในการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

และสิ่งแวดล้อม เส้นทางและกิจกรรม

การทอ่งเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์และ

นันทนาการของโลกและของประเทศ

ไทย 

Definitions, importance, 

elements, styles and trends of 

creative tourism and recreation for 

tourism, roles, duties and 

characteristics of creative tourists, 

creative tourist participation and 

recreation in preserving arts and 

culture local wisdom and 

environment routes and activities for 

ปรับรหสัวิชา 

ปรับช่ือรายวชิา 

และปรับ

ค าอธิบายรายวิชา 
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recreation area management for 

tourism 

creative tourism and recreation of 

the world and of Thailand 

123342 ศิลปะการผสมเคร่ืองดื่ม 3(2-2-5) 

Art of Mixology 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของ

แผนกบริการเคร่ืองดื่ม อุปกรณท์ี่ใช้

ในแผนกบาร์ ประเภทของเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ที่ใชใ้นงานบรกิาร หลัก

วิธีของการผสมเคร่ืองดื่มแบบต่าง 

ๆ การตกแต่งเคร่ืองดื่ม การ

ออกแบบเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์

และไม่มีแอลกอฮอล์ การเลือกใช้

วัตถุดิบ บุคลกิภาพส าหรับผู้ผสม

เคร่ืองดื่ม 

Responsibilities of beverage 

department, bar equipment and 

tools, types of alcoholic drinks in 

service operations, principles of 

mixing drinks, drinks decorations, 

cocktail and mocktail creation, raw 

material selection, personality for 

mixologist  

123337 ศิลปะการผสมเคร่ืองดื่ม    3(2-2-5) 

Art of Mixology 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของแผนก

บริการเคร่ืองดื่ม อุปกรณ์ท่ีใช้ใน

แผนกบาร์ ประเภทของเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ที่ใชใ้นงานบรกิาร หลัก

วิธีของการผสมเคร่ืองดื่มแบบต่าง ๆ 

การตกแต่งเคร่ืองดื่ม การออกแบบ

เคร่ืองดื่มที่มแีอลกอฮอล์และไม่มี

แอลกอฮอล์ การเลือกใชว้ัตถุดิบ 

บุคลิกภาพส าหรับผู้ผสมเคร่ืองดื่ม 

Responsibilities of beverage 

department, bar equipment and 

tools, types of alcoholic drinks in 

service operations, principles of 

mixing drinks, drinks decorations, 

cocktail and mocktail creation, raw 

material selection, personality for 

mixologist 

ปรับรหัส

รายวิชา 

  123438 การเป็นผู้ประกอบการ     3(2-2-5) 

การทอ่งเที่ยว 

Entrepreneur for Tourism  

ความหมายและแนวคิด

ผู้ประกอบการหน้าที่ของ

ผู้ประกอบการลักษณะของ

ผู้ประกอบการการพัฒนาความเป็น

ผู้ประกอบการ ทัศนคติและแรงจูงใจ

ของผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรม

การทอ่งเที่ยว การประเมินจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ทักษะและ

ทรัพยากรที่จ าเป็นของผู้ประกอบการ 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ

ผู้ประกอบการ ปัญหาของ

ผู้ประกอบการ การจัดท าแผนธุรกิจ

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการ

ทอ่งเที่ยว 

Definition and concept of 

entrepreneur, function of 

entrepreneur characteristic of 

entrepreneur in tourism industry, 

entrepreneurship development 

analysis of strengths, weaknesses, 

opportunities, threats, skill, and 

important resources of 

entrepreneur, attitudes and 

motivation of entrepreneur, creative 

development of entrepreneur, 

business plan of entrepreneur in 

tourism industry 

  123439 งานบริการต้นห้อง           3(2-2-5) 

Butler Service 

การแสดงออกภาพลักษณ์วชิาชพี

พนักงานต้นห้อง การท าความเข้าใจ

ระหว่างแขกปกติและแขกพิเศษ 

หลักการคาดเดาความต้องการของ

แขกพิเศษล่วงหน้า การต้อนรับแขก

พิเศษ แนวปฏิบัติส าหรับให้บริการใน

ห้องพัก เชน่ บริการจัดและร้ือ

สัมภาระ งานบริการอาหารและ

เคร่ืองดื่มส าหรับแขกพิเศษ การ

บริการส่วนตัวอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เชน่ 

การจองตั๋วเคร่ืองบิน การตรวจสอบ

ความพึงพอใจของลูกค้า 

Butler professional image 

presentations, Differentiating guests 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

and VIP Guests, Anticipation of VIP 

guest needs, Meeting and Greeting 

VIPs,  Inroom service Protocols such 

as packing and unpacking service 

Food and Beverage services for 

VIPs, Miscellaneous private services 

such as air ticket reservation, 

Checking guest satisfaction 

123333 รูปแบบการท่องเที่ยว     3(2-2-5)

สมัยใหม่ 

Modern Tourism Styles 

ประเภทและรูปแบบของการ

ทอ่งเที่ยวสมัยใหม่ พฤตกิรรม

นักทอ่งเที่ยวในปัจจุบันและแนวโน้ม

ในอนาคต รูปแบบการจัดกิจกรรม

การทอ่งเที่ยวสมัยใหม่ ปัจจัยที่มีผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การทอ่งเที่ยว

สมัยใหม่ 

Types and forms of modern 

tourism, tourists behavior in the 

current and future trends, tourism 

activity in the modern style, the 

factors affecting the change to 

modern tourism 

  ปิดรายวิชา 

123434  การวิจัยเพื่อการ           3(2-2-5) 

ทอ่งเที่ยว การโรงแรมและ

อุตสาหกรรมบริการ 

Research Methodology for 

Tourism Hotel and Hospitality 

Industry 

ความหมาย บทบาท 

ความส าคัญของการวิจัยต่อการ

ทอ่งเที่ยวและการบริการ ลักษณะ

และขอบเขตเนือ้หาการวิจัยด้าน

  ย้ายรายวิชาไป

อยู่ในหมวด

เฉพาะบังคับ 
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ปรับปรุง 

การทอ่งเที่ยว จรรยาบรรณนักวิจัย 

กระบวนการและขั้นตอนการวจิัย 

การระบุปัญหา การก าหนด

วัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานการ

วิจัยการออกแบบวิจัย การสุ่ม

ตัวอย่าง เทคนิคการเก็บรวบรวม

และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน

และน าเสนอผลงานวิจัยทางด้าน

การทอ่งเที่ยวและการบริการ 

Meaning, roles and 

importance of tourism and 

hospitality research, 

characteristics and scope of 

tourism research, researcher 

ethics,  research process and 

procedures: researching problems, 

research objectives, research 

hypothesized, research design 

and methods, sampling, data 

collection methods and analysis, 

research report writing and 

presenting tourism and hospitality 

123444 การจัดการงานเลี้ยง      3(2-2-5) 

Catering and Banquet 

Management 

ประเภท และรูปแบบการจัด

งานเลี้ยงทัง้ในและนอกสถานที่ 

เทคนคิวิธีการออกแบบงานเลีย้ง 

สุนทรยีศาสตรใ์นงานจัดเลีย้ง การ

จัดอาหาร เคร่ืองดื่มและการบริการ 

บุคลิกภาพของผู้ให้บรกิาร 

Types and forms of on-

premise and off-premise catering 

and banqueting, techniques of 

  ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 

catering and banquet creation, 

aesthetics in catering and 

banquet, food, drinks and service 

arrangement, staff personality 

 

 

 

123341 งานแม่บา้น                  3(2-2-5) 

Housekeeping Operations 

ลักษณะของงานแม่บา้นใน

โรงแรมบุคลิกภาพของพนักงาน

แผนกแม่บ้าน การจัดองคก์ร หน้าที่

และขอบเขตการด าเนินงานของ

แม่บา้น ความปลอดภัยในงาน

แม่บา้น งานเอกสารเกี่ยวกับงาน

แม่บา้น การประสานงานกับแผนก

ต่าง ๆ ในโรงแรมการให้บริการและ

ติดต่อส่ือสารกับลูกค้า 

Characteristics of 

housekeeping, personality of 

housekeeping department, 

organizational management, role 

and responsibilities of 

housekeeping, safety and security 

of housekeeping, housekeeping 

documentary, co-operation with 

other department, guest 

communicate and service 

 

 

  ปรับเนือ้หา

รายวิชาไปอยู่

ในวิชางาน

บริการแผนก

ห้องพัก 

กลุ่มวิชาเฉพาะภาษา               15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ          15 หน่วยกิต  

วชิาเฉพาะภาษาบังคับ              3 หน่วยกิต วชิาภาษาบังคับ                          3 หน่วยกิต  

146374 ภาษาอังกฤษเพื่อการทอ่งเที่ยวและ

การบริการ                  3(2-2-5) 

  ปรับรายวิชาไป

อยู่หมวดวิชา
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ปรับปรุง 

English for Tourism and Hospitality 

ความรู้และความช านาญในการ

สื่อสารด้านการฟัง การพูด การ

อ่าน และการเขียนในงานด้านการ

ทอ่งเที่ยว ทักษะการพูดเพื่อแนะน า

และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่

ทอ่งเที่ยว มารยาทและจรยิธรรม

ของการให้บริการ สิ่งที่ควรท าและ

ข้อห้ามตา่ง ๆ และการเป็นเจ้าบา้น

ที่ดี 

Knowledge and proficiency in 

listening, speaking, reading, and 

writing skills on tourism and 

hospitality, speaking skill for 

introducing and giving information 

on tourist attractions, manners 

and morality of hospitality, dos 

and don’ts and being nice hosts 

เฉพาะภาษา

เลือก 

วชิาเฉพาะภาษาเลือก             12 หน่วยกิต วชิาภาษาเลือก                         12 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาภาษาจนี กลุ่มวิชาภาษาจนี  

142111 ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร13(2-2-5) 

Chinese for Communication I 

ระบบและเทคนิคการออกเสียง

ภาษาจนี (PINYIN) วิธกีารเขียน

ตัวอักษรจนี โครงสร้างของอักษร

จีน ค าศัพทพื์้นฐานที่ใชบ้อ่ยใน

ชวีิตประจ าวัน (HSK ระดับ 1-2) รูป

ประโยคพ้ืนฐาน 

Study systems and techniques 

of Chinese pronunciation (PINYIN), 

Chinese alphabets writing, 

Chinese alphabets structures, 

basic Chinese vocabulary that 

frequently uses in daily life (HSK 

142113 ภาษาจนีขั้นต้น 1             3(2-2-5) 

Chinese for Beginners 

ระบบและเทคนิคการออกเสียง

ภาษาจนี (PINYIN)  วิธีการเขียน

ตัวอักษรจนี ค าศัพทพื์้นฐานและรูป

ประโยคพ้ืนฐาน (HSK ระดับ 1) 

Systems and techniques of 

Chinese pronunciation (Pinyin); 

Chinese character writing; basic 

vocabulary and sentence structures 

(HSK Level 1) 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับช่ือรายวิชา 

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

Level 1-2) and fundamental 

sentences structures 

142112 ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร23(2-2-5) 

Chinese for Communication II 

ค าศัพทพื์้นฐานที่ใช้บ่อยใน

ชวีิตประจ าวัน (HSK ระดับ 3) 

พัฒนาความสามารถการสื่อสาร

ภาษาจนี การใชภ้าษาจนีเพื่อแกไ้ข

ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

Basic vocabulary that 

frequently uses in daily life (HSK 

Level 3), develop communication 

skill in Chinese, use the Chinese 

language to solve the easily 

problems in daily life 

142114 ภาษาจนีขั้นต้น 2             3(2-2-5) 

Chinese for Beginners II 

ค าศัพท ์รูปประโยคพ้ืนฐาน การ

สื่อสารภาษาจีนที่ใช้บ่อยใน

ชวีิตประจ าวัน (HSK ระดับ 2) 

Basic Chinese vocabulary and 

sentences structures; Chinese 

communication frequently used in 

daily life (HSK Level 2) 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับช่ือรายวิชา 

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

142121 การพัฒนาทักษะการฟัง  3(2-2-5) 

และการพูดภาษาจีน 1 

Chinese Listening and Speaking  

Development I 

การพูด การฟังภาษาจนีขั้น

พื้นฐาน และการตอบค าถามจาก

สถานการณ์ที่เกี่ยวกับ

ชวีิตประจ าวัน ที่อยู่อาศัย อาหาร

และเคร่ืองดื่ม การซ้ือของ คมนาคม 

สุขภาพอนามัย 

Develop speaking, listening to 

basic Chinese from situation 

relates to daily life, residence, 

foods and drinks, shopping, 

transportation, health, and be able 

to answer the questions from the 

situations above 

142123 การสนทนาภาษาจีน 1      3(2-2-5) 

Chinese Conversation I  

ทักษะการฟัง การพูดและการ

อ่านออกเสียงสัทอักษรจีน การ

สนทนาประโยคพืน้ฐานใน

ชวีิตประจ าวัน 

Listening and speaking skills; 

reading of Chinese phonetic 

alphabets; basic Chinese sentences 

for conversation in daily life 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับช่ือรายวิชา 

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

142122 การพัฒนาทักษะการฟัง  3(2-2-5) 

และการพูดภาษาจีน 2 

142124 การสนทนาภาษาจีน 2      3(2-2-5) 

Chinese Conversation II 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับช่ือรายวิชา 
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ปรับปรุง 

Chinese Listening and Speaking 

Development II 

การพูด การฟังภาษาจนีระดับ

ต้น และการตอบค าถามจาก

สถานการณ์ที่เกี่ยวกับงานอดิเรก 

สภาพอากาศ การเรียนการศึกษา 

การท างาน ธุรกิรรมการเงิน การ

ทอ่งเที่ยว 

Develop speaking, listening to 

elementary Chinese from the 

situations about hobbies, 

weather conditions, study, finance 

and banking, tourism, and be able 

to answer the questions from the 

situations above 

ทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 

การสนทนาเน้ือหาที่เกี่ยวกับ

ชวีิตประจ าวันซึ่งมีความยาวและ

โครงสร้างที่ซับซ้อนขึน้ 

Chinese listening and speaking 

skills; extended conversation in daily 

life with more complex structures 

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

142461 ภาษาจนีส าหรับมัคคุเทศก์ 

3(3-0-6) 

Chinese for Tour Guide 

ข้อมูลประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรมและประเพณขีองไทย

ฉบับภาษาจนี การสนทนาและ

บรรยายเกี่ยวกับแหล่งทอ่งเที่ยวที่

น่าสนใจของประเทศ การน าเที่ยว 

Information about Thai history, 

culture, and tradition in Chinese 

version, conversation and 

expression about major tourist 

attractions in Thailand, tour 

guiding 

142461 ภาษาจนีส าหรับมัคคุเทศก์3(3-0-6) 

Chinese for Tour Guide 

ข้อมูลประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม

และประเพณีของไทยฉบับภาษาจีน 

การสนทนาและบรรยายเกี่ยวกับ

แหล่งทอ่งเที่ยวท่ีนา่สนใจของประเทศ 

การน าเที่ยว 

Information about Thai history, 

culture, and tradition in Chinese 

version, Conversation and 

expression about major tourist 

attractions in Thailand, tour guiding  

คงเดิม 

กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น  

143371 ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น 1     3(2-2-5) 

Basic Japanese I 

ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ 

ค าศัพทภ์าษาญี่ปุน่ 300 ค า 

143371 ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น 1        3(2-2-5) 

Basic Japanese I 

ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ 

ค าศัพทภ์าษาญี่ปุน่ 300 ค า ประโยค

เปลี่ยน

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

ประโยคภาษาญี่ปุน่พื้นฐาน 90 รูป

ประโยค 

Basic Japanese:  Hiragana, 

Katakana, 300 vocabularies and 

90 sentence patterns in basic 

Japanese 

ภาษาญี่ปุน่พื้นฐาน 90 รูปประโยค 

ภาษาญี่ปุน่ระดับ JLPT-N5 

Hiragana, Katakana, 300 

vocabularies and 90 sentence 

patterns, Japanese Language 

Proficiency Test -N5 level 

143372 การสนทนาภาษาญี่ปุน่ 1 3(2-2-5) 

Japanese Conversation I 

ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุน่ 

การฟังและพูดสนทนาแบบสั้น การ

สนทนาและการโต้ตอบในห้องเรยีน 

การแนะน าตัวเอง 

Japanese pronunciation, 

listening-speaking short 

conversation, conversation and 

questioning-answering in 

classroom context, self-

introduction 

143372 การสนทนาภาษาญี่ปุน่ 1   3(2-2-5) 

Japanese Conversation I 

การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น การฟัง

และพูดสนทนาแบบสั้น การสนทนา

และการโต้ตอบในห้องเรียน การ

แนะน าตัวเอง การบอกเวลาและการ

ถามเวลา การนับจ านวน 

Japanese pronunciation, 

listening and speaking short 

conversation, conversation and 

questioning and answering in 

classroom context, self-introduction. 

telling and asking time, ordinal 

number 

เปลี่ยน

ค าอธิบาย

รายวิชา 

143373 ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น 2     3(2-2-5) 

Basic Japanese II 

ค าศัพทภ์าษาญี่ปุน่เพิ่มเติม 

300 ค า ประโยคภาษาญี่ปุน่พื้นฐาน

เพิ่มเติม 70 รูปประโยค 

Basic Japanese: additional 

300 vocabularies and 70 

sentence patterns from Basic 

Japanese I 

143373 ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น 2       3(2-2-5) 

Basic Japanese II 

ค าศัพทภ์าษาญี่ปุน่เพิ่มเติม 300 

ค า ประโยคภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน

เพิ่มเติม 70 รูปประโยค ภาษาญี่ปุน่

ระดับ JLPT-N5 

Additional 300 vocabularies and 

70 sentence patterns, Japanese 

Language Proficiency Test -N5 

level 

เปลี่ยน

ค าอธิบาย

รายวิชา 

143374 การสนทนาภาษาญี่ปุน่ 2 3(2-2-5) 

Japanese Conversation II 

ทักษะฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น

ขั้นต้น การสนทนาและการโต้ตอบ

143374 การสนทนาภาษาญี่ปุน่ 2   3(2-2-5) 

Japanese Conversation II 

การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น

ระดับต้น การโต้ตอบในชีวิตประจ าวัน 

เปลี่ยน

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ในชีวติประจ าวันอย่างง่าย การ

อธบิายลักษณะบุคคล สิ่งของและ

สถานที่ การบอกและการถามเวลา 

การนับจ านวน 

Basic Japanese speaking and 

listening skills, conversation and 

asking-answering in daily life, 

description persons things and 

places, telling and asking time, 

ordinal number  

การอธิบายลักษณะบุคคล สิ่งของ 

สถานที่ การบอกต าแหน่ง การซื้อ

ของ การบอกความต้องการ การถาม

และบอกเส้นทาง การขอร้อง 

Basic Japanese speaking and 

listening skills, conversation and 

asking-answering Japanese in daily 

life, describing people, things and 

places, purchasing, telling what 

they want, asking and giving 

direction, making request 

143471 ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น 3     3(2-2-5) 

Basic Japanese III 

ค าศัพทภ์าษาญี่ปุน่เพิ่มเติม 

350 ค า ประโยคภาษาญี่ปุน่พื้นฐาน

เพิ่มเติม 70 รูปประโยค 

Basic Japanese: Additional 

350 vocabularies and 70 

sentence patterns from Basic 

Japanese 2 

143471 ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น 3       3(2-2-5) 

Basic Japanese III 

ค าศัพทภ์าษาญี่ปุน่เพิ่มเติม 350 

ค า ประโยคภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน

เพิ่มเติม 70 รูปประโยคที่ใชใ้น

ชวีิตประจ าวัน ภาษาญี่ปุน่ระดับ 

JLPT-N5 

Additional 350 vocabularies and 

70 sentence patterns in daily life, 

Japanese Language Proficiency Test 

-N5 level 

เปลี่ยน

ค าอธิบาย

รายวิชา 

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

146132 การฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน 

        3(2-2-5) 

Listening and Speaking in Daily 

Life 

ทักษะการฟังและพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน

ชวีิตประจ าวัน รูปแบบประโยค การ

ทักทาย การแนะน าตัว การกล่าวลา 

การตอบรับ การปฏิเสธ การซ้ือของ 

การต่อรองราคา การเชิญ การตอบ

รับและการปฏเิสธค าเชญิ การอวย

146132 การฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-5)  

Listening and Speaking in Daily Life 

ทักษะการฟังและพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน

ชวีิตประจ าวัน รูปแบบประโยค การ

ทักทาย การแนะน าตัว การกล่าวลา 

การตอบรับ การปฏิเสธ การซ้ือของ 

การต่อรองราคา การเชิญ การตอบ

รับและการปฏเิสธค าเชญิ การอวย

พร การถามและบอกเส้นทาง การขอ

คงเดิม 
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พร การถามและบอกเส้นทาง การ

ขอความชว่ยเหลือ การเสนอความ

ชว่ยเหลือ การบอกขั้นตอน 

English Listening and speaking 

skills for communication in daily 

life, sentence patterns, greetings, 

introducing, saying goodbye, 

accepting, refusing, purchasing, 

bargaining, invitation, accepting 

and rejecting invitation, blessing, 

asking and giving direction, 

making request, offering help, 

giving instruction 

ความชว่ยเหลือ การเสนอความ

ชว่ยเหลือ การบอกขั้นตอน 

English Listening and speaking 

skills for communication in daily life, 

sentence patterns, greetings, 

introducing, saying goodbye, 

accepting, refusing, purchasing, 

bargaining, invitation, accepting and 

rejecting invitation, blessing, asking 

and giving direction, making 

request, offering help, giving 

instruction 

146133 การฟังและการพูดเพ่ือ   3(2-2-5) 

แสดงความคิดเห็น 

Listening and Speaking for Opinion 

Expression            

ทักษะการฟังและการพูดแสดง

ความคิดเห็นสะท้อนมุมมองที่มีต่อ

บริบททางครอบครัว สถานศกึษา 

ชุมชน ขา่ว ความส าคัญ ภาษาที่ใช้

ในการแสดงความคดิเห็น วลี อนุ

ประโยค ประโยค น้ าเสียง การใช้

เสียง มารยาท การโต้ตอบ การพูด

แทรก การแสดงความเห็นคล้อย

ตาม การแสดงความเห็นที่ขัดแย้ง 

การพูดสะท้อนความคดิ การโต้วาที 

Listening and speaking skills in 

expressing options toward the 

contexts of family, educational 

institution, community, news, 

importance, language in 

expressing ideas, phrases, 

clauses, sentences, tone, voice, 

146133 การฟังและการพูดเพ่ือ      3(2-2-5) 

แสดงความคิดเห็น 

Listening and Speaking for Opinion 

Expression            

ทักษะการฟังและการพูดแสดง

ความคิดเห็นสะท้อนมุมมองที่มีต่อ

บริบททางครอบครัว สถานศกึษา 

ชุมชน ขา่ว ความส าคัญ ภาษาที่ใช้ใน

การแสดงความคดิเห็น วลี อนุ

ประโยค ประโยค น้ าเสียง การใช้

เสียง มารยาท การโต้ตอบ การพูด

แทรก การแสดงความเห็นคล้อยตาม 

การแสดงความเห็นที่ขัดแย้ง การพูด

สะทอ้นความคิด การโต้วาที 

Listening and speaking skills in 

expressing options toward the 

contexts of family, educational 

institution, community, news, 

importance, language in expressing 

ideas, phrases, clauses, sentences, 

tone, voice, etiquette, responding, 

คงเดิม 
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etiquette, responding, 

interrupting, pros and cons, verbal 

reflection, debating 

 

 

 

interrupting, pros and cons, verbal 

reflection, debating 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ                       3(3-0-6) 

English for Specific Purposes 

การใชภ้าษาอังกฤษในบริบทที่

เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง 

พูด อ่าน และเขียน ที่มีความ

เกี่ยวข้องกับศาสตรท์ี่นิสิตก าลัง

ศึกษา 

English in specific contexts 

focusing on listening, speaking, 

reading, and writing skills related 

to students’ discipline 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

3(3-0-6) 

English for Specific Purposes 

การใชภ้าษาอังกฤษในบริบทที่

เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง 

พูด อ่าน และเขียน ที่มีความเกี่ยวข้อง

กับศาสตร์ที่นสิิตก าลังศึกษา 

English in specific contexts 

focusing on listening, speaking, 

reading, and writing skills related to 

students’ discipline 

คงเดิม 

146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ        3(2-2-5) 

Business English  

ความรู้และความช านาญในการ

สื่อสารด้านการฟัง การพูด การ

อ่าน และการเขียนในงานด้านธุรกิจ 

เอกสารทางธุรกิจ การเขียนเพื่อ

การสื่อสารทางธุรกิจ การส่ง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่ง

โทรสาร การเขียนบันทกึข้อความ

และจดหมายทางธุรกิจ การเขียน

ประวัติยอ่ส่วนบุคคล การสัมภาษณ์

งาน การแปลเอกสารทางธุรกิจ 

การสนทนาในเนื้อหาเชงิธุรกิจ การ

ติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท ์การ

เจรจาท าการตกลงทางธุรกิจ การ

146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ           3(2-2-5) 

Business English  

ความรู้และความช านาญในการ

สื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียนในงานด้านธุรกิจ 

เอกสารทางธุรกิจ การเขียนเพื่อการ

สื่อสารทางธุรกิจ การส่งจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ การส่งโทรสาร การ

เขียนบันทกึข้อความและจดหมายทาง

ธุรกิจ การเขียนประวัติยอ่ส่วนบุคคล 

การสัมภาษณ์งาน การแปลเอกสาร

ทางธุรกิจ การสนทนาในเนือ้หาเชงิ

ธุรกิจ การติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์ 

การเจรจาท าการตกลงทางธุรกิจ 

การเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบเพ่ือ

ใชใ้นการสมัครงาน 

คงเดิม 
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เตรียมความพร้อมก่อนสอบเพื่อใช้

ในการสมัครงาน 

Knowledge and proficiency in 

listening, speaking, reading, and 

writing skills on business, business 

documents; writing for business 

communication; e-mailing, faxing, 

writing memorandum and 

business letters; composing 

curriculum vitae; giving a job 

interview, business document 

translation; discussion in business 

contexts; making business calls; 

business dealing; test preparations 

for job applications 

Knowledge and proficiency in 

listening, speaking, reading, and 

writing skills on business, business 

documents; writing for business 

communication; e-mailing, faxing, 

writing memorandum and business 

letters; composing curriculum vitae; 

giving a job interview, business 

document translation; discussion in 

business contexts; making business 

calls; business dealing; test 

preparations for job applications 

146374 ภาษาอังกฤษเพื่อการ     3(2-2-5) 

ทอ่งเที่ยวและการบริการ 

English for Tourism and Hospitality 

ความรู้และความช านาญในการ

สื่อสารด้านการฟัง การพูด การ

อ่าน และการเขียนในงานด้านการ

ทอ่งเที่ยว ทักษะการพูดเพื่อแนะน า

และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่

ทอ่งเที่ยว มารยาทและจรยิธรรม

ของการให้บริการ สิ่งที่ควรท าและ

ข้อห้ามตา่งๆ และการเป็นเจ้าบา้นที่

ด ี

Knowledge and proficiency in 

listening, speaking, reading, and 

writing skills on tourism and 

hospitality, speaking skill for 

introducing and giving information 

on tourist attractions, manners 

146374 ภาษาอังกฤษเพื่อการ       3(2-2-5) 

ทอ่งเที่ยวและการบริการ  

English for Tourism and Hospitality 

ความรู้และความช านาญในการ

สื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียนในงานด้านการ

ทอ่งเที่ยว ทักษะการพูดเพื่อแนะน า

และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่

ทอ่งเที่ยว มารยาทและจรยิธรรมของ

การให้บริการ สิ่งที่ควรท าและข้อห้าม

ต่าง ๆ และการเป็นเจา้บ้านที่ดี 

Knowledge and proficiency in 

listening, speaking, reading, and 

writing skills on tourism and 

hospitality, speaking skill for 

introducing and giving information 

on tourist attractions, manners and 

morality of hospitality, dos and 

don’ts and being nice hosts 

คงเดิม 
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and morality of hospitality, dos 

and don’ts and being nice hosts 

กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ และฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพ                 6 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ และฝึกประสบการณ์

วชิาชีพ                                     6 หน่วยกิต 

 

123450 การฝึกงาน                6 หน่วยกติ 

Professional Training 

การฝึกปฏิบัต ิเรยีนรู ้เพิ่มพูน

ประสบการณ์และทักษะในงานที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ

อุตสาหกรรมบริการ ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือ

เอกชน 

Training, learning, gaining 

experience, in tourism hotel and 

hospitality industry in private or 

government workplace 

123450 การฝึกงาน                  6 หน่วยกติ 

Professional Training 

การฝึกปฏิบัต ิเรยีนรู ้เพิ่มพูน

ประสบการณ์และทักษะในงานที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ

อุตสาหกรรมบริการ ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือ

เอกชน 

Training, learning, gaining 

experience, in tourism hotel and 

hospitality industry in private or 

government workplace 

ปรับรหัสวิชา 

123451 สหกิจศกึษา               6 หน่วยกติ 

Co-operative Education 

การฝึกปฏิบัต ิเรยีนรู ้เพิ่มพูน

ประสบการณ์และทักษะในงานที่

เกี่ยวข้องกับการทอ่งเที่ยว โรงแรม 

และอุตสาหกรรมบรกิาร ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือ

เอกชนและจัดท าโครงงาน 

Training, learning, gaining 

experience, in tourism hotel and 

hospitality industry in private or 

government workplace, and 

project 

123451 สหกิจศกึษา                 6 หน่วยกติ 

Co-operative Education 

การฝึกปฏิบัต ิเรยีนรู ้เพิ่มพูน

ประสบการณ์และทักษะในงานที่

เกี่ยวข้องกับการทอ่งเที่ยว โรงแรม 

และอุตสาหกรรมบรกิาร ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือ

เอกชนและจัดท าโครงงาน 

Training, learning, gaining 

experience, in tourism hotel and 

hospitality industry in private or 

government workplace, and project 

ปรับรหัสวิชา 

123452 การศกึษาอิสระ          6 หน่วยกติ 

Independent Study 

การคน้คว้า การรวบรวมข้อมูล 

การวิจัย การวิเคราะห ์การเขียน

รายงาน การน าเสนอและอภิปราย

  ปิดรายวิชา 
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ในหัวข้อทางด้านการทอ่งเที่ยว 

โรงแรม และอุตสาหกรรมบรกิาร 

Studying, collecting data, 

researching, analyzing, report 

writing, presenting and discussion 

in tourism hotel and hospitality 

industry 

ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาหลักสูตร พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปทีี่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปทีี่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษส าหรับ

ชวีิตประจ าวัน 

3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 003101 สุนทรยีศาสตรใ์นการจัดการ

ชวีิต 

3(2-2-5) 

123112 แหล่งทรัพยากรทางการ

ทอ่งเที่ยว 

3(2-2-5) 123110 แหล่งทรัพยากรทางการ

ทอ่งเที่ยว 

3(3-0-6) 

123111 จิตวทิยาและศิลปะในการ

บริการ 

3(2-2-5) 123111 จิตวทิยาและศิลปะในการ

บริการ  

3(2-2-5) 

123110 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ

บริการ 

3(3-0-6) 123112 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน

ทางธุรกิจ 

3(2-2-5)    

   002201 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชวีิตยุค

ดิจทิัล 

1(0-2-1) 

   001101 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 

 
รวม 

18  

หน่วยกิต 

 
รวม 

18  

หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปทีี่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปทีี่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 001102 ภาษาไทยเชงิวิชาการ 1(1-1-1) 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5)    

123113 ประวัติศาสตรไ์ทย โบราณคดี 

และประวัติศาสตร์ศลิปะ 

3(3-0-6)    

123120 การทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 123120 การทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 

124332 การบัญชีส าหรับผู้ไม่ใชน่ักบัญชี 3(3-0-6)    

   002102 ความฉลาดทางดิจทิัล 2(1-2-3) 

   003102 การพัฒนาทักษะและการ

เรียนรูต้ลอดชวีิต 

3(2-2-5) 

   123113 ทรัพยากรมนุษย์ใน

อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว

และการโรงแรม 

3(3-0-6) 

   123114 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและ

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

3(3-0-6) 

 
รวม 

18  

หน่วยกิต 

 
รวม 

18  

หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปทีี่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปทีี่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

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

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

เชิงวิชาการและวิชาชพี 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 3(2-2-5)    

122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)    

123214 จรรยาบรรณวชิาชีพและ

กฎหมายส าหรับการท่องเที่ยว

และการโรงแรม 

3(3-0-6)    

   003203 เรียนรู้รว่มกันสรรคส์ร้าง

สังคม 

2(0-6-2) 

   123215 จรรยาบรรณวชิาชีพและ

กฎหมายส าหรับการท่องเที่ยว

และการโรงแรม 

3(3-0-6) 

   123216 การตลาดท่องเที่ยวและ

โรงแรม 

3(3-0-6) 

   123332 การบัญชีส าหรับผู้ไม่ใชน่ัก

บัญชี 

3(3-0-6) 

 
รวม 

18  

หน่วยกิต 

 
รวม 

17  

หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปทีี่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปทีี่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

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

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)    

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

3(2-2-5)    

123215 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการ

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

3(3-0-6)    

123221 หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3(3-0-6)    

123xxx วิชาเฉพาะเลือก  3(x-x-x)    

   003204 การจัดการสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

1(0-3-1) 

   123221 หลักการจัดการธุรกิจ

ทอ่งเที่ยว 

3(3-0-6) 

   123222 หลักการจัดการโรงแรม 3(3-0-6) 

   123223 โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

   123217 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และบริการ 

3(3-0-6) 

 
รวม 

18  

หน่วยกิต 

 
รวม 

16 

หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปทีี่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปทีี่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

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

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

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

xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

123323 หลักการจัดการโรงแรม 2(2-0-4)    

123322 หลักการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5) 123324 หลักมัคคุเทศก์และการให้

ค าปรกึษาการเดินทาง   

3(2-2-5) 

   003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่

การเป็นผู้ประกอบการยุค

ดิจทิัล 

3(2-2-5) 

 
รวม 

18  

หน่วยกิต 

 
รวม 

18  

หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปทีี่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปทีี่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

123326 หลักและวิธีการจัดน าเที่ยว 3(1-4-4)    

123324 งานบริการส่วนหน้า 3(2-2-5)    

123325 อุตสาหกรรมการขนส่งเพื่อการ

ทอ่งเที่ยว 

3(2-2-5)    

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

   123xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 

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

   xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

   123325 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 

   003206 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรม

ทางวิชาชีพ 

3(2-2-5) 

 
รวม 

15  

หน่วยกิต 

 
รวม 

18  

หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปทีี่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปทีี่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

123428 สัมมนา 1(0-3-2) 123429 สัมมนา 1(0-3-2) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x)    

123427 กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว 

โรงแรม และอุตสาหกรรม

บริการ 

3(3-0-6)    

123429 งานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 3(2-2-5) 123427 งานบริการอาหารและ

เคร่ืองดื่ม 

3(2-2-5) 

   123428 ธุรกิจแม่บ้านและสุขอนามัย 2(2-2-4) 

123xxx วิชาภาษาเลือก 3(x-x-x) 123xxx วิชาภาษาเลือก 3(x-x-x) 

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

   123426 งานบริการแผนกห้องพัก 3(2-2-5) 

 
รวม 

16  

หน่วยกิต 

 
รวม 

15 

หน่วยกิต 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปทีี่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปทีี่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

123461 การฝึกงาน*  6 หนว่ยกติ

หรือ 

123450 การฝึกงาน* 6 หนว่ยกติ 

หรือ 

123462 สหกิจศกึษา* 6 หน่วยกติ

หรือ 

123451 สหกิจศกึษา* 6 หน่วยกติ 

หรือ 

123463 การศกึษาอิสระ* 6 หน่วยกติ    

 รวม 6   รวม 6  
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หน่วยกิต หน่วยกิต 

หมายเหตุ *ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสตูร 
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รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการท่องเท่ียวและบริการ  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.  

ณ ห้องประชุมบวร ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

*************************** 

 

รายงานการประชุม 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรธิกา  พังงา   ผู้ทรงคุณวุฒิ   

2. ดร.สมยศ โอ่งเคลือบ     ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. ดร.นุชนาฎ  หมื่นจันทร์     ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4. ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา ส้มจันทร์   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6. อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

7. ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี     ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

8. ดร.นิรมล พรมนิล     ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

9. ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ     ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  1.1.1 วัตถุประสงค์ของการประชุม 

   เพ่ือให้กรรมการหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร ระเบียบและคุณวุฒิของ

คณาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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 มติการประชุม รับทราบ 

  1.1.2 ประธานแจ้งเรื่องอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้แก่ 

   1. ดร.นุชนาฎ หมื่นจันทร์ 

   2. ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล 

   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา ส้มจันทร์ 

   4. อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ 

   5. ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี 

   6. ดร.นิรมล พรมนิล 

   7. ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ 

 

 มติการประชุม รับทราบ 

 

  1.1.3 ประธานแจ้งเรื่องค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและบริการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้แก่ 

   1. ดร.นุชนาฎ หมื่นจันทร์    ประธานกรรมการ 

   2. ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล   กรรมการ 

   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา ส้มจันทร์  กรรมการ 

   4. อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์   กรรมการ 

   5. ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี    กรรมการ 

   6. ดร.นิรมล พรมนิล    กรรมการ 

   7. ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ    กรรมการ 

   8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรธิกา พังงา  กรรมการ 

   9. ดร.สมยศ โอ่งเคลือบ    กรรมการ 

 

 มติการประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณาการวิพากษ์/ ปรับปรุงหลักสูตร 

 2.1 การปรับรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

  ตามที่หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 8 

รายวิชา ดังนี้ 

  1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

  2. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

  3. จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ 

  4. แหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 

  5. ประวัติศาสตร์ไทย โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะ 

  6. จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

  7. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 

  8. เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ 

 

 มติการประชุม 

 -เห็นชอบให้ปรับรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว และการโรงแรม พ.ศ. 

2553 และปรับช่ือรายวิชาให้เฉพาะเจาะลงด้านการท่องเที่ยวและการบริการมากขึ้น 

 -เห็นชอบให้ปรับช่ือรายวิชาให้มีความเฉพาะเจาะลงของสาขาการท่องเที่ยวและบริการ

มากข้ึน เช่น วิชาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส าหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 

 -เห็นชอบให้เปิดรายวิชาใหม่ที่มีความน่าสนใจและความส าคัญกับการพัฒนาการการ

ท่องเที่ยวและการบริการ เช่น วิชาการตลาดท่องเที่ยวและการบริการ 

 ดังนั้นรายวิชาใหม่ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มีดังนี้ 

 1. แหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 

 2. จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ 

 3. เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 

 4. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

 5. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 

 6. การตลาดท่องเที่ยวและการบริการ 

 7. ทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
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 8. จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการท่องเที่ยวและการบริการ 

 2.2 การปรับรายวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับ 

  ตามที่หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดวิชาเอกบังคับ 30 

หน่วยกิต 11 วิชา ดังนี้ 

  1. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 

  2. หลักการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว 3(3-0-6) 

  3. หลักการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5) 

  4. หลักการจัดการโรงแรม  2(2-0-4) 

  5. งานบริการส่วนหน้า 3(2-2-5) 

  6. อุตสาหกรรมการขนส่งเพ่ือการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

  7. หลักและวิธีการจัดน าเที่ยว 3(1-4-4) 

  8. กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

  9. สัมมนา 1(0-3-2) 

  10. งานบริการอาหารและเครื่องด่ืม 3(2-2-5) 

  11. การบัญชีส าหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี 3(3-0-6) 

 

 มติการประชุม 

 -เห็นชอบให้เปิดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา ได้แก่ วิชาการจัดการวิกฤตและความเส่ียงใน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เนื่องจากเป็นรายวิชาที่น่าสนใจและเหมาะสมกับ

สถานการณ์การท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน 

 -เห็นสมควรให้ปรับช่ือรายวิชาให้มีความทันสมัย เพ่ือดึงดูดผู้เรียนมากข้ึน เช่น รายวิชาโล

จิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักมัคคุเทศก์และการให้ค าปรึกษาการเดินทาง และ

ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเท่ียว 

 -เห็นสมควรให้ปรับรายวิชางานแม่บ้าน ที่อยู่ในหมวดวิชาเลือก ให้ปรับมาเป็นวิชาบังคับ 

และสามารถยุบรวมกับรายวิชางานบริการส่วนหน้าได้ เนื่องจากการด าเนินงานทั้ง 2 วิชานี้มีความ

ใกล้เคียงกันและมีความส าคัญกับอุตสาหกรรมการบริการเท่ากัน จึงสามารถรวมรายวิชาด้วยกันได้ 

 ดังนั้นรายวิชาใหม่ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 มีดังนี้ 

 1. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 

 2. การบัญชีส าหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี 3(3-0-6) 

 3. ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 

 4. หลักการจัดการธุรกิจท่องเท่ียวและการบริการ 3(3-0-6) 
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 5. โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

 6. หลักมัคคุเทศก์และการให้ค าปรึกษาการเดินทาง 3(2-2-5) 

 7. การวิจัยเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ 3(3-0-6) 

 8. งานบริการอาหารและเครื่องด่ืม 3(2-2-5) 

 9. การด าเนินงานฝ่ายห้องพัก 3(2-2-5) 

 10. การจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ 3(3-0-6) 

  การบริการ 

 11. สัมมนา 1(0-3-2) 

 12. การจัดการวิกฤตและความเส่ียงในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

  การท่องเที่ยวและการบริการ 

 

 2.3 การปรับรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก 

  ตามที่หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดวิชาเอกเลือกเป็นกลุ่ม

ความสนใจเฉพาะ 2 กลุ่ม ดังนี้ 

  ด้านท่องเท่ียวและวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียว 

  1. งานเทศกาลและกิจกรรม 3(2-2-5) 

  2. การวางแผนนันทนาการและการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

  3. ธุรกิจท่องเท่ียวชุมชน 3(2-2-5) 

  4. รูปแบบการท่องเที่ยวสมัยใหม่   3(2-2-5) 

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

  ด้านโรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ 

  1. ธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 3(2-2-5) 

  2. งานแม่บ้าน 3(2-2-5) 

  3. ศิลปะการผสมเครื่องด่ืม 3(2-2-5) 

  4. การจัดการธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

  5. การจัดการงานเลี้ยง 3(2-2-5) 

 

 มติการประชุม 

 -เห็นชอบให้มีการเพ่ิมรายวิชาใหม่ เนื่องจากเป็นรายวิชาที่มีความน่าสนใจและ

ความส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้

ผู้เรียนมีสิทธิ์เลือกเรียนรายวิชามากข้ึน เช่น วิชาธรรมเนียมและคุณภาพในการให้บริการ วิชา
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สุนทรียศาสตร์เพ่ือวิชาชีพบริการ วิชาการออกแบบประสบการณ์ส าหรับนักท่องเที่ยว และวิชาการ

ออกแบบประสบการณ์ส าหรับนักท่องเที่ยว 

 -เห็นชอบให้เปิดรายวิชาที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เช่น วิชาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

วิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วิชาการท่องเที่ยวข้ามแดน และวิชาการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ 

 -เห็นชอบให้ปรับรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะมาอยู่ใน

หมวดวิชาเลือกด้านการท่องเที่ยว และให้ปรับช่ือรายวิชาให้มีความน่าสนใจและเฉพาะเจาะจงด้าน

การท่องเที่ยวมากข้ึน ได้แก่ วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะและการเล่าเรื่องเพ่ือการท่องเที่ยว 

 ดังนั้นรายวิชาใหม่ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 มีดังนี้ 

 กลุ่มรายวิชาด้านการท่องเท่ียว 

 1. นโยบายและการวางแผนการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

 2. นันทนาการและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

 3. ประวัติศาสตร์ศิลปะและการเล่าเรื่องเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

 4. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(2-2-5) 

 5. การท่องเที่ยวโดยชุมชน 3(2-2-5) 

 6. กิจกรรมและเทศกาลทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

 7. การจัดการบริษัทน าเที่ยว 3(3-0-6) 

 8. การท่องเที่ยวข้ามแดน 3(3-0-6) 

 9. การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ 3(3-0-6) 

 กลุ่มรายวิชาด้านการบริการ 

 1. ศิลปะการผสมเครื่องด่ืม 3(2-2-5) 

 2. การจัดการงานเลี้ยง 3(2-2-5) 

 3. ธุรกิจการบินและการส ารองที่นั่ง 3(2-2-5) 

 4. ธรรมเนียมและคุณภาพในการให้บริการ 3(3-0-6) 

 5. สุนทรียศาสตร์เพ่ือวิชาชีพบริการ  3(2-2-5) 

 6. การจัดการธุรกิจท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

 7. งานบริการต้นห้อง 3(2-2-5) 

 8. การออกแบบประสบการณ์ส าหรับนักท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

 9. ธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล นิทรรศการ 3(2-2-5) 

  และงานเทศกาล 
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 2.4 แผนการศึกษา 

  มติการประชุม เห็นชอบให้ปรับแผนการศึกษา ดังนี้ 

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวนั 2(2-0-4) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 3(2-2-5) 

002101 การใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัล 1(0-2-1) 

003101 

123XXX 

123XXX 

123XXX 

ศิลปะการจัดการชีวิต 

แหล่งทรัพยากรทางการทอ่งเที่ยว 

จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ   

3(2-2-5)  

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1(0-2-1) 

001104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

002102 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 2(1-2-3) 

003102 ทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 3(2-2-5) 

123XXX 

123XXX 

 

123XXX 

 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการ

บริการ 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรม 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

001205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ 3(2-2-5) 

003203 ความเป็นพลเมืองและความรบัผิดชอบตอ่สังคม 2(0-4-3) 

123XXX 

 

123XXX 

123332 

xxxxxx 

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับการ 

ท่องเทีย่วและการโรงแรม 

การตลาดท่องเที่ยวและบริการ 

การบัญชีส าหรับผู้ไมใ่ช่นกับัญชี 

วิชาภาษาเลือก 1 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(x-x-x) 

3(x-x-x) 

 รวม 17 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

003204 การจัดการสขุภาพ ส่ิงแวดล้อมและชุมชน 1(0-2-1) 

123xxx หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6) 

123xxx เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเท่ียว 

และการบริการ 

3(3-0-6) 

123xxx วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) 1 3(x-x-x) 

xxxxxx 

xxxxxx 

xxxxxx 

 

วิชาเลือกเสรี 1 

วิชาภาษาเลือก 2 

วิชาเลือกเสรี 2 

3(x-x-x) 

3(x-x-x) 

3(x-x-x) 

 รวม 19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น 3(2-2-5) 

 ผู้ประกอบการยุคดิจทิัล  

123xxx ประวตัิศาสตร์ไทยเพ่ือการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

123xxx การจัดการวิกฤตและความเสี่ยงในอตุสาหกรรมการ

ท่องเทีย่วแบะบริการ 

3(3-0-6) 

123xxx วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) 2 3(x-x-x) 

123xxx 

xxxxxx 

วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) 3 

วิชาภาษาเลือก 3 

3(x-x-x) 

3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

003206 

123xxx 

123xxx 

123xxx 

บูรณาการสู่วิชาชีพ 

หลักมัคคุเทศก์และการให้ค าปรึกษาการเดินทาง 

โลจิสติกส์ส าหรับอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว 

การวิจยัเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

xxxxxx วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) 4 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาภาษาเลือก 4 3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4  

ภาคการศึกษาต้น 

123xxx การด าเนินงานฝ่ายห้องพกั 3(2-2-5) 

123xxx งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 3(2-2-5) 

123xxx การจัดการเชิงกลยุทธใ์นอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว 

และการบริการ 

3(3-0-6) 

123xxx สัมมนา 1(0-3-2) 

123xxx 

xxxxxx 

วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) 5 

วิชาภาษาเลือก 5 

3(x-x-x) 

3(x-x-x) 

 รวม 16 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

123xxx การฝึกงาน* 6 หน่วยกติ 

123xxx สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกติ 

123xxx การศึกษาอิสระ* 6 หน่วยกติ 

 รวม 6 หน่วยกิต 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้หลักสูตรปรับเนื้อหาในทุกรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว และการโรงแรม พ.ศ. 2553 (มคอ) โดยอาจไม่ต้องเพ่ิมชือ่

รายวิชา แต่เป็นการปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับ มคอ และสามารถบรรจุลงในค าอธิบายรายวิชาได้ 

 

 มติการประชุม เหน็ชอบให้เพิ่มเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ มคอ 

 

ปิดการประชุมเวลา 15.00 น. 

 

 

 

   (ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ)                    (ดร.นุชนาฎ หมื่นจันทร์) 

      กรรมการและเลขานุการ     ประธานกรรมการ 

     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก จ 

ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
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ประวัต ิ

ดร.นุชนาฎ หมื่นจันทร์  

Nutchanat Muenchan, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางนุชนาฎ หมื่นจันทร์  

รหัสประจ าตัวประชาชน 36505001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานท่ีท างาน สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1508  

099-9615363 

Email nutchanatlh@up.ac.th  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (การจัดการการท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2549 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2548 Master of International Tourism and Hotel Management 

Southern Cross University, Australia 

พ.ศ. 2545 บริหารธุรกิจบัณฑติ (การท่องเทีย่ว)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
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ผลงานวิจัย 

Muenchan, N., Muenwongthep, T., Pakdeepinit, P., Ratsamewongjan, A. and Sanitthangkul, J. 

(2020). The Logistics, Economics, Tourism and Security Effects from the Laos-

Chinna Train Project, International Journal of Innovation, Creativity and Change. 

13(8), July 2020, pp. 889-905. 

พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์, กรัณนฑ์รัตน ์คะวัติกูล, นุชนาฎ หม่ืนจันทร์, กิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย,์ 

และนิรมล พรมนิล. (2562). การศึกษาความต้องการการพัฒนาทักษะ

ภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดเชียงราย. ใน 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที ่8 “Education Disruption”, 24-25 

มกราคม 2562. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 563-573. 

พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์, วารัชต์ มธัยมบุรุษ, กรัณนฑ์รัตน์ คะวตัิกลู, กิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์, จารุ

วรรณ โปษยานนท์, น้ าทิพย ์เสมอเชื้อ, นริมล พรมนิล และนุชนาฎ หมื่นจันทร์. (2561). 

การจัดการโครงข่ายเพื่อพัฒนา อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา. ใน การประชุม

วิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที ่28 ประจ าปี 2561 งานวิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือสังคมที่มั่นคง มั่งคัง่ และยั่งยืน, 8-9 พฤษภาคม 2561. สงขลา: 

มหาวิทยาลัยทักษิณ. หน้า 420. 
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ประวัต ิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา ส้มจันทร ์

Assistant Professor Suriya Somchan, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายสุริยา ส้มจันทร์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36599007XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สถานท่ีท างาน สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1508  

081-5337843 

Email somchanup@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (การจัดการการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

พ.ศ. 2545 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2540 บริหารธุรกิจบัณฑติ (การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิจัย 

เจนจิรา ฟัน่เต็ม, สรุิยา ส้มจันทร์, พัจนพิ์ตตา ศรีสมพงษ์, สมยศ โอ่งเคลือบ และสุพัฒนา หอมบุป

ผา. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมนักท่องเที่ยวแบบจับจ่ายใช้สอยในพืน้ที่เขต

เศรษฐกจิพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ (สทมส). 

25(1), 6 มีนาคม 2562 หนา้ 134-149. 
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ปารวดี ศิริ, สรุิยา ส้มจันทร ์และประกอบศิริ ภักดีพินจิ. (2561). แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่ง

ท่องเทีย่วตามเส้นทางเมืองบุญหลวงแห่งล้านนา จังหวัดล าพูน. ใน การประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 349-356. เชียงใหม่: 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 11-13 ธันวาคม 2561. 

เอกชล เวชปญัญา, สุริยา ส้มจันทร์, ประกอบศริิ ภักดีพินิจ และวารัชต์ มธัยมบุรุษ. (2560) มุมมอง

จากภายนอกต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง 

จังหวัดแพร่. ใน การประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยบณัฑิตศึกษา

ระดับชาตแิละนานาชาติ “The 3rd NIRC, 45th National and 8th International Graduate 

Research Conference December”, หน้า 43-51. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครราชสีมา, 2-3 ธันวาคม 2560. 

Suriya Somchan and Ratana Attabhanyo. (2020). The Perceptions of Tourists Regarding The 

Development Of Gastronomy Services Quality For Tourism in Thailand. Polish 

Journal of Management Studies. 21(1), 30 June 2020. pp. 355-368. 

Suriya Somchan. (2019). The Guideline for Shopping Tourism Development to Promote Tourism 

in Phayao, Thailand. PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research 

(PSAKUIJIR). 8(1), 1 January 2019. pp. 163-178. 

Suriya Somchan and Sirikhuan Panyarien. (2019). Perceptions, Behavioral Characteristics, and 

Demands of Tourists toward Agro-Safety Tourism for Value Added to Economy in 

the Route of the Ing River Basin, Thailand. International Journal of Innovation, 

Creativity and Change. 7(1), 7 November 2019. pp. 87-107. 
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ประวัต ิ

ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล 

Krantharat Khawatkun, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวกรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36106003XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานท่ีท างาน สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1508  

098-8289356 

Email krantharat.kh@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (พฒันาการท่องเทีย่ว) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2548 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

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

Southern Cross University, Australia 

พ.ศ. 2545 บริหารธุรกิจบัณฑติ (การท่องเทีย่ว) เกยีรตินิยมอันดบั 2  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
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ผลงานวิจัย 

พงศธร กองค้า, ฤทัยภทัร พิมลศรี และกรัณนฑ์รัตน ์คะวัติกูล. (2562). บริบทและศักยภาพบริการ

ทางการท่องเที่ยวของแพท่ีพักแรมท่ีเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อมในเขื่อนแม่งัดสมบรูณ์ชล 

จังหวัดเชียงใหม่. ใน การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบณัฑติศึกษาระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครัง้ที ่12 ประจ าปีการศึกษา 2562. 20 กรกฎาคม 

2562. อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี. หน้า 201 -211. 

พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์, กรัณนฑ์รัตน ์คะวัติกูล, นุชนาฎ หม่ืนจันทร์, กิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย,์ 

และนิรมล พรมนิล. (2562). การศึกษาความต้องการการพัฒนาทักษะ

ภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดเชียงราย. ใน 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที ่8 “Education Disruption”, 24-25 

มกราคม 2562. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 563-573. 

พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์, วารัชต์ มธัยมบุรุษ, กรัณนฑ์รัตน์ คะวตัิกลู, กิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์, จารุ

วรรณ โปษยานนท์, น้ าทิพย์ เสมอเช้ือ, นริมล พรมนิล และนุชนาฎ หมื่นจันทร์. (2561). 

การจัดการโครงข่ายเพื่อพัฒนา อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา. ใน การประชุม

วิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที ่28 ประจ าปี 2561 งานวิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือสังคมที่มั่นคง มั่งคัง่ และยั่งยืน, 8-9 พฤษภาคม 2561. สงขลา: 

มหาวิทยาลัยทักษิณ. หน้า 420. 

วารัชต์  มัธยมบุรุษ และกรัณฑ์รตัน์ คะวัติกูล. (2561). การพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองชายแดน 

จังหวัดพะเยา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทกัษณิ ครั้งที่ 28 

ประจ าปี 2561. 8-9 พฤษภาคม 2561. สงขลา: มหาวิทยาลัยทกัษณิ. หน้า 441. 

ปญปวีณ สาริกานนท และกรัณนฑรัตน คะวัติกูล. (2561). ปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการทีพ่ักของนักทองเที่ยวชาวจีนในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย. ในการประชุมวิชาการบัณฑติศึกษา ครัง้ที่ 4. 16 มิถุนายน 2561. พะเยา: 

มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 1,146-1,160. 
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ผลงานวิจัย 

นิรมล พรมนลิ, จิตตมิา สกุลเจียมใจ, ณปภา สุวรรณรงค์ และนริษรา ประสิทธิปานวัง. (2563). 

โอกาสการส่งออกสินค้าภาคเหนือสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงผ่านด่านชายแดนบ้านฮวก 

จังหวัดพะเยา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธรุกิจ ครั้งที ่7, 7 

กุมภาพันธ์ 2563. เชียงใหม่: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. หน้า 124-138. 

จิตติมา สกุลเจียมใจ, นิรมล พรมนิล, ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ, ฑารกิา พลโลก, ดสัสัน เสมอเชือ้ และ  

ณปภา สุวรรณรงค์. (2563). การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม: การศึกษาการ

ด าเนินโครงการบริษทัขยะจ าลองแบบมส่ีวนร่วมของต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอกค าใต ้

จังหวัดพะเยา, ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที ่7, 7 

กุมภาพันธ์ 2563. เชียงใหม่: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. หน้า 139-150 

พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์, กรัณนฑ์รัตน ์คะวัติกูล, นุชนาฎ หม่ืนจันทร์, กิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย,์ 

และนิรมล พรมนิล. (2562). การศึกษาความต้องการการพัฒนาทักษะ

ภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดเชียงราย. ใน 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที ่8 “Education Disruption”, 24-25 

มกราคม 2562. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 563-573. 

Niramol Promnil. (2020). Market Segmentation in Community-Based Homestay Tourism in 

Thailand. Talent Development and Excellence. 12(2), June 2020. pp. 2205-2216. 

Niramol Promnil. (2019). Human Capital in the Exploration Stage of Community-Based 

Homestay Nawatwithi. International Journal of Innovation, Creativity and Change. 

7(1), November 2019. pp. 71-86. 
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เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวกว๊านพะเยา. วารสารบรหิารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการ

ส่ือสาร มหาวทิยาลัยนเรศวร. 14(1), มกราคม-เมษายน 2562, 10-21. 

Arthan, S., Pimonsree, L., Ked-ord, R. Ruelom, A., Thongpet, S. and Kantawong, K. (2019). 

Using Geographical Information System and Multi-Criteria Analysis for Travelling 
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สาธิต เช้ืออยู่นาน และจารุวรรณ โปษยานนท์. (2561). ความพึงพอพอใจของผู้เข้าเย่ียมชมแหล่ง

เรียนรู้วฒันธรรมและภมูิปญัญาต าบลดอกค าใต ้อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา. ใน 
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สังคมอุดมปญัญาในยุคไทยแลนด์ 4.0". 25 กุมภาพันธ์ 2561. ล าพูน: วิทยาลัยสงฆ์

ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. หน้า 26-38. 
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Supanyo, P. (2019). Relationship Between Heritage Policy, Tourism Development and Religion 

Culture in Luang Prabang World Heritage Site, Lao PRD. in The 8th International 

Conference on Business Anthropology. 17-18 June 2019, Yunnan University of 
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Southern Cross 

University, Australia 

 

 

 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

450 450 450 450 450 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 

จ านวนชั่วโมงภาระงานสอน/ ปี 

2565 2566 2567 2568 2569 

3 นางสาวนิรมล  

พรมนิล* 

54805900xxxxx อาจารย ์ Ph.D. 

 

 

บธ.ม 

บธ.บ. 

Hospitality & Tourism 

 

 

การจัดการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว 

Oxford Brookes 

University. United 

Kingdom

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

360 360 360 360 360 

4 นางนุชนาฎ  

หมื่นจันทร์* 

36505001 XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. 

 

ศศ.ม. 

 

Master of 

International 

Tourism and 

Hotel 

Management 

บธ.บ. 

การจัดการการ

ท่องเที่ยว 

การจัดการโรงแรมและ

ท่องเที่ยวนานาชาติ 

 

 

 

 

 

การท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยันเรศวร  

 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

Southern Cross 

University, Australia 

 

 

 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

360 360 360 360 360 

5 นายปิยะพงษ ์ 

สุปัญโญ* 

35701008xxxxx อาจารย ์ Ph.D. 

 

บธ.ม. 

 

บธ.บ. 

Tourism Management 

(Chinese Program) 

การจัดการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยว 

Yunnan University, 

China  

มหาวิทยาลยันานาชาติ

แสตมฟอรด์  

มหาวิทยาลยันเรศวร 

270 270 270 270 270 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 

จ านวนชั่วโมงภาระงานสอน/ ปี 

2565 2566 2567 2568 2569 

6 นางฤทัยภัทร  

พิมลศร*ี 

35601011XXXXX 

 

อาจารย ์

 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

พัฒนาการท่องเที่ยว  

(การจัดการนันทนาการ

และการท่องเที่ยว) 

อุทยานและนันทนาการ 

จิตวทิยา (อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

360 360 360 360 360 

7 นางจารุวรรณ   

โปษยานนท์* 

35013005XXXXX อาจารย ์ ศศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

โบราณคดสีมยั

ประวัติศาสตร ์

ประวัติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

270 270 270 270 270 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
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ภาคผนวก ช 

มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ญ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLO) ของหลักสูตรรายชั้นปี 
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ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLO) ของหลักสูตรรายชั้นปี 

 

PLO ชั้นปี 

 1 2 3 4 

PLO 1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

PLO2 ผู้ เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลอย่างรู้ เท่าทัน รวมถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและโรงแรมได้อย่าง

เหมาะสม 

    

PLO3 ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและโรงแรม 

    

PLO4 ผู้เรียนแสดงออกซ่ึงบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพด้านการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

    

PLO5 ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและแสดงออกถึงคุณลักษณะ

ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

    

PLO6 ผู้เรียนสามารถแสดงออกซ่ึงทักษะการปรับตัว ทักษะวิชาชีพและ

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

    

PLO7 ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการให้บรกิารทางการท่องเที่ยวและการ

โรงแรมได้อย่างถูกต้อง 

    

PLO8 ผู้เรียนสามารถให้บรกิารตามหลักการการบริการทางการทอ่งเทีย่ว

และการโรงแรมได้ตามมาตรฐานสากล 

    

PLO9 ผู้เรียนสามารถวางแผนและจัดการในการพัฒนาทางการท่องเที่ยว

และการโรงแรมอย่างยั่งยืน 

    

PLO10 ผู้เรียนสามารถออกแบบนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม

ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบได้ 

    

 

 

 

 



   
 

UP.02 หลักสูตรปรับปรุง 

บทสรปุผู้บริหาร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
  ระดับปรญิญาตรี     

  หลักสูตรแบบวิชาการ       หลักสูตรแบบวิชาชพี 
  ระดับบัณฑิตศึกษา 

 ระดับปริญญาโท          ระดับปรญิญาเอก 
คณะ/วิทยาลยั.................................................... 

-------------------------------------------------------------------------------- 
1. ชื่อปริญญา  
 ชื่อภาษาไทย :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts (Tourism and Hotel) 
 เป็นไปตามหลักการเรียกชื่อตามเกณฑ์ของ 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง หลกัเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 
  ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 

2.  ประเภทของหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตร  
      หลักสตูรปกต ิ

          เปิดสอน ภาคปกติ    (แผน/แบบ) (ถ้ามี)................ 
          เปิดสอน ภาคพิเศษ   (แผน/แบบ) (ถ้ามี)................ 
 หลักสูตรนานาชาติ 
          เปิดสอน ภาคปกติ    (แผน/แบบ) (ถ้ามี)................. 
          เปิดสอน ภาคพิเศษ   (แผน/แบบ) (ถ้ามี)................. 
 หลักสูตรสองภาษา 
          เปิดสอน ภาคปกติ    (แผน/แบบ) (ถ้ามี)................. 
          เปิดสอน ภาคพิเศษ   (แผน/แบบ) (ถ้ามี)................. 

3. ลักษณะของหลักสูตร 
 หลักสูตรเดี่ยว 
 หลักสูตรสาขาวิชาร่วม รับผิดชอบโดยคณะ............................................................... 
   ร่วมมือกันระหวา่ง คณะ........................................................ 
 หลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น 
 - ร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน........................... 

 ชื่อปริญญา (ชื่อเต็ม) 
 ชื่อภาษาไทย (ถ้ามี) :  …………………………………………………. (…………………………………………) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ :  ……………..………………………………….. (…………………………………………) 

(กรณีร่วมมากกว่า 1 สถาบัน-โปรดระบุชื่อสถาบันและชื่อปริญญาให้ครบ) 
 

แบบฟอร์มบทสรุปผู้บริหารส าหรับหลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตร/ีระดับบัณฑติศึกษา 
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4.   ผลบังคับใช้ของหลักสูตรปรับปรุง ตั้งแต่ภาคการศกึษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2565 

5.   เหตุผลและสาระของการปรับปรุงหลักสตูร  

  การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เป็น
การปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดและการเปลี่ยนแปลงไปของสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน ท าให้หลักสูตรฯ 
มีความจ าเป็นในการพัฒนารายวิชา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 - การปรับปรุงรายวิชาเดิมให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
พร้อมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคตได้ 
 - การเพิ่มรายวิชาใหม่ ที่มีตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน  
 

5.1 การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 6 ประการ / เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ของ SDGs / 
นโยบายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย / ความต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

ข้อมูลยทุธศาสตร์ชาติ https://www.nesdc.go.th/download/document/SAC/NS_PlanOct2018.pdf 
ข้อมูล SDGs https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030.html 

  -  การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  
          ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
                หลักสูตรฯ มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมมากขึ้น โดยการปรับเนื้อหารายวิชาเดิมและเพิ่มรายวิชาใหม่ที่เน้นองค์ความรู้และทักษะเฉพาะด้านทาง เน้นการฝึก
ประสบการณ์และฝึกการปฏิบัติทั้งในและนอกสถานที่จริง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน 
สามารถเป็นผู้ประกอบอาชีพและผู้ประกอบการการท่องเที่ยว การโรงแรม และอุตสาหกรรมการบริการที่มีศักยภาพได้ใน
อนาคต พร้อมทั้งสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเหมาะสม 
           ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  หลักสูตรฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาและเสริมสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพ มีทักษะการสื่อสาร สามารถใช้
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลได้ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถในศาสตร์และศิลป์ของการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่
สอดคล้องกับตลาดแรงงานในระดับสากล เสริมสร้างผู้เรียนให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีจิตบริการ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ท างานและประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและอุตสาหกรรมการบริการในอนาคต และพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม สามารถออกแบบการบริการและประสบการณ์ประเภทต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้  

  
  -  การตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDGs  
     การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม มีความส าคัญในการตอบ
เป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืนของ SDGs ดงัต่อไปนี้  
     เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม : Quality Education 
     เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานทีม่ีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกจิ : Decent Work and Economic Growth 
      เป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน : Industry, Innovation and Infrastructure และ 
     เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Partnerships to achieve the Goal 
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เข้าเรียนอย่างทัดเทียมกัน 

https://www.nesdc.go.th/download/document/SAC/NS_PlanOct2018.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030.html
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เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคนภายในประเทศให้มีการศึกษาที่สูงขึ้น เนื่องจากการศึกษาเป็นหนึ่งในแรงขับ
เคลื่อนที่มีประสิทธิภาพส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรฯ มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว การโรงแรมและอุตสาหกรรมการบริการ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมี
คุณธรรม เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมของประเทศให้มีคุณภาพและมี
มาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการ มีความสามารถในการแข่งขัน 
และการสร้างงาน ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดย
บรรลุเป้าหมายการผลิตในระดับที่สูงขึ้น 

 
  -  การตอบนโยบายกลยทุธข์องมหาวทิยาลยั  
     ข้อที่ 1 ยทุธศ์าสตร์ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

- หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีเนื้อหาในรายวิชาที่
สอดคล้องกับคุณภาพมาตรฐานสากล (ข้อตกลงยอมรับร่วมในเรื่องคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียน Mutual Recognition 
Arrangements: MRAs) 
      -  มีการพัฒนาหลักสูตรฯ ที่ทันสมัย ตอบสนองและตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยว
การโรงแรม และอุตสาหกรรมการบริการ เนื่องจากหลักสูตรฯ มีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากความต้องการของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางหลักสูตรฯ เช่น กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต กลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยว  การโรงแรม และ
อุตสาหกรรมการบริการ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มศิษย์เก่า กลุ่มนิสิตปัจจุบัน และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้
วิเคราะห์มาพัฒนารายวิชาและเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน  

         -  การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based education) และทักษะการ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Life-long learning)  
               - มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาต้องด าเนินการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ และ สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างมาตรฐาน ความมั่นใจ และตรวจสอบ ได้ให้กับสังคมและสาธารณะ 
  - หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ที่มีการก าหนดโครงสร้างหลักสูตรใหมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันไดทั่วประเทศ ภายใตกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thailand Qualifications Framework: TQF) และไดประกาศใชมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553 (มคอ.1) 
        ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 
     - การสนับสนุนให้คณาจารย์มีงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรรงบประมาณของหลักสูตรฯ 
ให้สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ อย่างต่อเนื่อง  
     - การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ให้ผลกระทบเชิงบวกกับชุมชนและสังคม รวมถึงมีการบูรณาการงานวิจัย
เข้ากับการเรียนการสอน  
   ข้อที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ  
          - การสนับสนุนให้คณาจารย์และนิสิต น าความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน 
โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้นิสิตลงพื้นที่ในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น และผ่านผลงานวิจัยของ
คณาจารย์ในหลักสูตรฯ 
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             ข้อที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 
     - มีการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในรายวิชาด้านการท่องเที่ยว เช่น วิชา
ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะและการเล่าเรื่องเพื่อการท่องเทีย่ว วิชาหลักมัคคุเทศก์และการ
ให้ค าปรึกษาการเดินทาง และวิชากิจกรรมและเทศกาลทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น  
     - การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติภาคสนามนอกสถานที่ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศิลปะและ
วัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  
         - การบูรณาการเรียนการสอนร่วมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเป็นการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัย
พะเยา โดยเฉพาะด้านสุนทรียภาพ ส่งเสริมให้มีการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง จัดโครงการหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมในงาน
เทศกาลและประเพณีของจังหวัดพะเยา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาครัฐ เอกชนและชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
น าความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไปสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวัฒนธรรม เพื่อน าไปใช้เป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม และเป็นผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมได้ 
 
  -  การตอบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
     กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของหลักสูตรฯ ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 2) กลุ่มผู้ประกอบการการทอ่งเที่ยวการ
และโรงแรม 3) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 4) กลุ่มศิษย์เก่า 5) กลุ่มนิสิตปัจจุบัน และ 6) กลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจากการจัดการประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 พบว่า กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการให้หลักสูตรมีการปรับปรุง 
ดังนี้ 

- การปรับปรุงเนื้อหารายวิชาที่มีองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมมากขึ้น พร้อมทั้งการเพิ่มเนื้อหา
รายวิชาให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  

- การเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติประสบการณ์ในสถานที่จริง มากกว่าการเรียนภาคทฤษฎีภายในห้องเรียน 
เนื่องจากผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์และทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพได้อย่างตรงเป้าหมายในอนาคต 

- การเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวให้มากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญมากใน
สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การซื้อขายสินค้าทางการท่องเที่ยวออนไลน์ การน าเที่ยวผ่านระบบออนไลน์ หรือการน าเที่ยว
เสมอจริง การสร้างเนื้อหาและข้อมูลทางการท่องเที่ยวใน application ต่างๆ เป็นต้น 

- การเพิ่มเนื้อหารายวิชาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่โดยรอบท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและ
พื้นที่ใกล้เคียงมากขึ้น เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงชุมชม การท่องเที่ยวข้ามแดน เป็นต้น  

- การท าความร่วมมือการเรียนการสอนกับสถานประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียง 
ดังนั้นทางหลังสูตรฯ จึงมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาที่สร้างองค์ความรู้และทักษะด้านการท่องเที่ยวให้ทันสมัย

และตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกับหลักสูตรฯ ให้มากที่สุด 

5.2 สาระของหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม 

1) การปรับชื่อหลกัสูตรฯ จากหลกัสูตรเดิม “หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว” เป็นหลักสูตร
ใหม่ คือ “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม”  

2) การปรับปรุงรายวิชาเดิม โดยการปรับชื่อและเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน และตอบสนองต่อตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและอุตสาหกรรมการบริการมากขึ้น 
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3) การเพิ่มรายวิชาใหม่ที่เน้นองค์ความรู้เฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ
ของผู้เรียนให้มีความรอบรู้ในศาสตร์และศิลป์ของการท่องเที่ยวและการโรงแรม และเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถออกแบบการบริการได้และตอบสนองต่อความต้องการตลาดในปัจจุบันได้ 

 5.3 จุดแขง็ของหลักสูตรใหม่เทียบกับจุดอ่อนของหลักสูตรเดิม 
 

จุดอ่อนของหลักสูตรเดิม จุดแข็งของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 

1. เนือ้หาบางรายวิชามีความล้าสมัย ไม่ตอบสนองต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว   

1. การพัฒนาเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรใหม่ให้มีความ
ทันสมัย  สอดคล้องต่อสถานการณ์ ในปัจจุบัน และ
ตอบสนองต่อตลาดแรงงานในอนาคตได้ 

2. การเรียนการสอนที่มุง่เน้นความรู้และทักษะการท างาน
ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว  

2. การพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความรู้และทักษะ
เฉพาะทาง และคลอบคลุมคลุมความรู้ทั้งด้านอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว การโรงแรม และอุตสาหกรรมการบริการ 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องได้หลากหลายมากขึน้  

 3. การพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมคีวามคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม สามารถออกแบบการบรกิารที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปจัจุบันได้ รวมถงึการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและเป็นผู้ประกอบการที่มี
ศักยภาพสูงในอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และ
อุตสาหกรรมการบริการ ได ้

 4. การพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะและประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม 
และอุตสาหกรรมการบริการ ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ 
เช่น สถานประกอบการ ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น  

 5. การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ
มหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียงมากขึ้น  

 6. การสนับสนนุให้คณาจารย์มีการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

  

 5.4 ความโดดเด่นที่แตกต่างจากหลักสูตรที่ใกล้เคยีงกันของสถาบันอื่น 
 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม สามารถออกแบบการบริการที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันได้ รวมถึงการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันและเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และอุตสาหกรรมการบริการ ได้ 
 
 



-6- 

6. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 6.1 ปรัชญา  
 หลักสูตรวิชาชพีการท่องเที่ยวและโรงแรมที่ทนัสมัยตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมศาสตร์ด้านการบริการ การ
วางแผน การจัดการ และการพัฒนา มุ่งเน้นการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนอย่างยัง่ยืน 

 
6.2 ความส าคญั 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนา
สังคมของประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สามารถน าเงินตราเข้าสู่ประเทศไทยเป็นจ านวนมากในแต่ละปี 
รวมทั้งเป็นอุตสาหกรรมที่ท าให้เกิดรายได้และสร้างงานให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์กับแผนยุทธศาสตร์ของชาติอย่างต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ของชาติมุ่งเน้นไปที่กรอบ
การพัฒนาประเทศระยะยาว เพื่อให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยครอบคลุมตั้งแต่ปี 2561 -2580 
ในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป้าหมายที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ก าหนดไว้ คือ การเป็น
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก หรือเป็นแม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก โดยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ซึ่งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเน้นในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทย์แผนไทย การยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและความงามสู่ตลาดระดับสูง การส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางน้ า และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค เพื่อขยายการท่องเที่ยวของไทย และภูมิภาคไปพร้อมกัน 
รวมทั้งการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่งของรัฐบาลที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล 
เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษา
ไปพร้อมๆ กัน เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด“ประชารัฐ” ที่ผนึกก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทาง
ธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในประเทศและระดับโลก ซึ่งจะมีการด าเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมล์ 
การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ จึงมีสวนสนับสนุนและสงเสริมอาชีพการทองเที่ยวเปนหนึ่งในสาขา
อาชีพที่ใหความส าคัญ 
 นอกจากนี้การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชา
รัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนั้นหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  ให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในการพัฒนา
หลักสูตรให้มีคุณภาพระดับสากล มีความทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานภาคการท่องเที่ยว การโรงแรม
และอุตสาหกรรมการบริการ โดยการพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับ
คุณสมบัติบุ คลากรด้ านการท่อง เที่ ยวอา เซี ยน ( ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism 
Professionals: ASEAN MRA on TP: MRA-TP) 32 ต าแหน่งงาน เพื่อยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากร
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ทางการท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกให้อยู่ในระดับสากล อีกทั้งยังสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดย
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่มีการก าหนดโครงสร้างหลักสูตรใหมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันไดทั่ว
ประเทศ ภายใตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thailand Qualifications Framework: TQF) และ
ไดประกาศใชมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553 (มคอ.1) เพื่อผลิต
บัณฑิตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อป้อนเข้าสู่
ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม ทั้งการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม และ
อุตสาหกรรมบริการ ตลอดจนการเป็นบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ พร้อมทั้งเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะที่ตรงกับความ
ต้องการของสังคมและตลาดแรงงานในระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับสากลได้  พร้อมด้วยการมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตบริการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและบริการได้   
 
6.3  วัตถุประสงค์   เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี:  
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตบริการ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์และศิลป์ของการท่องเที่ยวและ
โรงแรมที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานในระดับสากล 
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการแข่งขัน มีทักษะการปรับตัวและสามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้
และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีบุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในทุกระดับได้อย่าง
เหมาะสม 
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการสื่อสาร และสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 6. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการ
พัฒนา น าไปสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม 
 
7. ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวงัของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

 
PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1 ผู้เรยีน

สามารถใช้ภาษาใน

การสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรยีนได้มีกิจกรรม

การสื่อสารและการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ผ่านการ

แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ใน

ชวีิตประจ าวัน และกิจกรรมการน าเสนองาน / 

โครงงานที่ใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อสาร ทั้งการฟัง 

การพูด การอ่านและการเขียน 

1. ประเมินความรู้ทางหลักภาษาท่ี

ใชใ้นการสื่อสาร 

2. ประเมินทักษะการใชภ้าษา 

สื่อสาร ทั้งในห้องเรียนและจาก 

การน าเสนอผ่านงานที่มอบหมาย  

3. ประเมินบุคลิกภาพในการ 

สื่อสาร 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 2 ผู้เรยีน

สามารถใช้เทคโนโลยี

ยุคดิจิทัลอย่างรูเ้ท่า

ทัน รวมถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศที่

เกี่ยวข้องกับการ

ทอ่งเที่ยวและการ

โรงแรมได้อย่าง

เหมาะสม 

1. จัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรยีนใช้

เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและการท างาน โดยการ

ฝึกปฏบิัตโิดยใช้กรณีศกึษาและตัวอย่างที่เกดิขึ้นใน

ชวีิตประจ าวันและการท างานในอนาคต 

2. ให้ผู้เรยีนน าเสนอและจัดการข้อมูลโดยใช้

เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และรู้เทา่ทัน 

3. จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนและฝึกอบรมด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม 

1. ประเมินความรู้เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตและจ าวัน

และการท างาน 

2. ประเมินจากความถูกต้อง ใน

การใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยี

การสื่อสาร เพื่อการศกึษาและ

สืบค้นข้อมูล 

3. ประเมินทักษะด้านสารสนเทศ 

สื่อ และเทคโนโลยีด้านการ

ทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 

(Information, Media and 

Technology Skills) ประกอบด้วย 

การรูเ้ท่าทันสารสนเทศ 

(Information Literacy) และ การ

รูเ้ท่าทันส่ือ (Media Literacy  

PLO 3 ผู้เรยีน

สามารถจัดการชีวติ

ตนเองตามหลัก

คุณธรรมและ

จรยิธรรม และมี

จรรยาบรรณใน

วิชาชพีทางการ

ทอ่งเที่ยวและโรงแรม 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรยีนเข้าใจ

ตนเอง เข้าใจผู้อื่น อยูใ่นสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งเป็น

การบรรยายแนวคดิที่ส าคัญ การท ากิจกรรมในชัน้

เรียน และกจิกรรม ของมหาวิทยาลัย (Activity Based 

Education)  

2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรยีนมีความรอบรูท้างด้านสุขภาพ 

(Health Literacy) ความรอบรู้ทางด้านสังคม  (Social 

Literacy) ความรอบรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม  

(Environmental Literacy) และ ความรอบรูท้างด้าน

การเงิน (Financial Literacy) ในรูปแบบของการ

บรรยายแนวคิดที่ส าคัญ ให้ความรู ้ส่งเสริมให้เกดิ

กระบวนการคิด และมอบหมายงานให้ผู้เรยีนเกิด

ทักษะโดยใชส้ถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวติประจ าวันของ

ผู้เรยีน รวมทั้งสามารถเสนอแนวคิดในการจัดการ

ปัญหาของตนเองได้อย่างสร้างสรรค ์ 

3. ประเมินจากชิน้งาน/โครงงานที่เกิดจากความคดิ

ของผู้เรยีนในการแก้ปัญหาของตนเอง 

1. ประเมินพฤติกรรมการมีสว่น

รว่มในชั้นเรยีน การสะท้อนการ

เรียนรู้ การอภิปรายแบบกลุม่และ

รายบุคคล  

2. ประเมินความรอบรูท้างด้าน

สุขภาพ (Health Literacy) ความ

รอบรูท้างด้านสังคม  (Social 

Literacy) ความรอบรู้ทางด้าน

สิ่งแวดล้อม (Environmental 

Literacy) และ ความรอบรู้

ทางด้านการเงิน (Financial 

Literacy) 

PLO4 ผู้เรยีน

แสดงออกซึ่ง

บุคลิกภาพที่

เหมาะสมกับวิชาชพี

ด้านการท่องเที่ยว

และการโรงแรม 

1. จัดการเรยีนการสอนที่พัฒนาและส่งเสริม

บุคลิกภาพโดยตรง เชน่ รายวิชาจิตวิทยาและศิลป

การให้บริการ และมีการฝึกปฏิบัติการบริการอาหาร

และเคร่ืองดื่ม การปฏบิัติงานในแผนกพนักงาน

ต้อนรับส่วนหน้า  

 

1. ประเมินจากลักษณะท่าทาง 

กริยามารยาท การแตง่กาย การ

แสดงออกในสังคมรายบุคคล 
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PLO5 ผู้เรยีน

สามารถท างาน

รว่มกับผู้อื่นและ

แสดงออกถงึ

คุณลักษณะความ

เป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคมไทย

และสังคมโลก 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการความรู้

มาใชใ้นการท ากิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชนต์่อ

สังคมและชุมชนเป็นฐาน (Community Based 

Learning) เพื่อท าให้เกดิการท างานร่วมกันของผู้เรียน 

2. จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนที่เนน้การท างานเป็น

ทมี ใช้ทักษะในการด าเนินชีวติในสังคมพหุวัฒนธรรม

และ ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของ

เอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย โดยเป็นการเรยีนรูใ้ช้

ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Education) จาก

ชุมชน เพ่ือให้เกิดกระบวนการคิดที่สามารถน าไปใช้

แก้ปัญหาได้อย่างสรา้งสรรค์ (Creative Thinking) 

 

1. ประเมินทักษะทางสังคมและ

การเรยีนรูข้้ามวัฒนธรรม (Social 

and Cross-Cultural Skills) โดย

ผ่านการท างานเป็นทีม ในฐานะ

เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม  

2. ประเมินทักษะในการวิเคราะห์

และการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ โดยเฉพาะประเด็น

ปัญหาทางด้าน สุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

3. ประเมินจากการสะท้อนคิด 

การอภิปราย และการน าเสนอ

แนวคิด 

PLO 6 ผู้เรยีน

สามารถแสดงออก

ซึ่งทักษะการปรับตัว 

ทักษะวิชาชพีและ

ทักษะการเรยีนรู้

ตลอดชีวิต 

1. จัดการเรยีนการสอนที่เน้นการปฏิบัติงานร่วมกับ

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน  

2. จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนที่สง่เสรมิให้ผู้เรยีนมี

ทักษะการเรยีนรูด้้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิด

การพัฒนาตนเองและด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

(Growth mindset) ผ่านการเรยีนการสอนจาก

สถานการณ์ในชวีิตประจ าวัน หรือกรณีศึกษาที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคต 

3. ส่งเสรมิให้ผู้เรยีน สืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์

และสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม 

เพื่อใชใ้นการคิดวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

4. ส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีแนวคดิความเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurs mindset) โดยใช้กระบวนการคิดเชงิ

ออกแบบ (Design Thinking) ในการเสนอแนวคิดการ

แก้ปัญหาท่ีเกดิขึ้นในรูปแบบของ Prototype ที่เกิดจาก

ปัญหาการด ารงชีวติประจ าวัน 

1. ประเมินพฤติกรรมการปรับตัว

รว่มกับหน่วยงาน 

2. ประเมินความรูแ้ละพฤติกรรม

การเรยีนรูต้ลอดชีวติของผู้เรยีน 

3. ประเมินความรูแ้ละแนวคดิ

ความเป็นผู้ประกอบการ 

4. ประเมินจากการวิเคราะห์

ตนเองเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้

ของตนเองและในการประกอบ

อาชีพในอนาคต 

5. ประเมินจากการวางแผน

สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทักษะ

ความเป็นผู้ประกอบการ และ 

กระบวนการคิดเชงิออกแบบ 

(Design Thinking) 

5. ประเมินจากการอภิปราย และ

การน าเสนอแนวคดิ 

 

 

PLO7 ผู้เรยีน

สามารถอธิบาย

หลักการให้บริการ

ทางการท่องเที่ยว

1. จัดการเรยีนการสอนภาคทฤษฎ ีโดยเน้นให้ผู้เรยีนมี

ส่วนรว่ม 

2. จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เนน้การท างานเป็น

กลุ่ม  

1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมของ

ผู้เรยีน 

2. การสอบวัดระดับความรู้ 
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และการโรงแรมได้

อย่างถูกต้อง 

 

 

PLO 8 ผู้เรยีน

สามารถให้บริการ

ตามหลักการการ

บริการทางการ

ทอ่งเที่ยวและการ

โรงแรมได้ตาม

มาตรฐานสากล 

 

1. จัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึก

ภาคปฏิบัติจริงรว่มกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และชุมชน ทุกภาคการศึกษา 

2. จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนที่สง่เสรมิให้ผู้เรยีนมี

ทักษะการเรยีนรูด้้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ผ่านการ

เรียนการสอนภาคปฏิบัติทางด้านการท่องเที่ยว การ

โรงแรมและการบริการ  

3. ส่งเสรมิให้ผู้เรยีน สืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์

และสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในจากภาวะ

วิกฤตการณ์ตา่งๆ เพ่ือให้ผู้เรยีนได้ฝึกการคิดวางแผน

แก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

4. ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurs mindset) โดยใช้กระบวนการคิดเชงิ

ออกแบบ (Design Thinking) ในการเสนอแนวคิดการ

แก้ปัญหาท่ีเกดิขึ้นในรูปแบบของ Prototype ที่เกิดจาก

ปัญหาการด ารงชีวติประจ าวัน 

1. ประเมินการปฎิบัติงานร่วมกับ

หน่วยงาน 

2. ประเมินความรู้และพฤติกรรม

การเรยีนรูข้องผู้เรยีน 

3. ประเมินความรูแ้ละแนวคดิ

ความเป็นผู้ประกอบการ 

4. ประเมินจากการวิเคราะห์

ตนเองเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้

ของตนเองและในการประกอบ

อาชีพในอนาคต 

5. ประเมินจากการวางแผน

สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทักษะ

ความเป็นผู้ประกอบการ และ 

กระบวนการคิดเชงิออกแบบ 

(Design Thinking) 

6. ประเมินจากการสะท้อนคิด 

การอภิปราย และการน าเสนอ

แนวคิด 

PLO 9 ผู้เรยีน

สามารถวางแผนการ

พัฒนาทางการ

ทอ่งเที่ยวและโรงแรม

ได้อย่างยั่งยืน 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการความรู้

ทุกรายวิชา ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และวางแผน

อย่างมีส่วนรว่ม สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวและการ

โรงแรมได้อย่างยั่งยืน 

2. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของโครงงานที่

เกี่ยวกับวิชาชพีการทอ่งเที่ยว การโรงแรมและ

อุตสาหกรรมการบริการ (Project Based Education)  

1. ประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์

วางแผนอย่างมีส่วนร่วม 

2. ประเมินการน าเสนอโครงงาน 

PLO 10 ผู้เรยีน

สามารถออกแบบ

นวัตกรรมด้านการ

ทอ่งเที่ยวและโรงแรม

ด้วยกระบวนการคิด

เชิงออกแบบได้  

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรยีนบูรณาการความรู้

ของหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาชีพสร้างสรรค์

แนวคิด ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 

Thinking) เพื่อให้ผู้เรยีนเสนอวิธกีารใหม่ๆ ในรูปแบบ

ของโครงงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพการทอ่งเที่ยวและการ

โรงแรม (Project Based Education) ในการแก้ไข

ปัญหา สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ ตลอดจนสร้างนวัตกรรม

ที่ตอบโจทย์ผูใ้ช้ประโยชนไ์ด้ โดยเฉพาะเป็นประโยชน์

1. ประเมินทักษะท่ีใช้ใน

กระบวนการของการคิดเชงิ

ออกแบบ ประกอบด้วย การ 

เข้าใจปัญหา การก าหนดปัญหา

ให้ชัดเจน  การระดมความคดิการ

สร้างต้นแบบท่ีเลือก และการ

ทดสอบ 

2. ประเมินผลลัพธก์ารเรียนรูผ้่าน

ทักษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม 
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ต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ (Social Innovation) ผ่าน

กระบวนการท างานเป็นทมี 

 

(5Cs) ประกอบด้วย  การคิด

วิเคราะห์ (Critical Thinking)  การ

สื่อสาร (Communication) การ

รว่มมือ (Collaboration) ความคิด

สร้างสรรค์ (Creativity) และชุมชน 

(Community) 

 

 

 

8. ความเชื่อมโยงระหว่างผลลพัธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
กลุ่มวิชา/
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน           
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ           
001103 ภาษาอังกฤษส าหรับ

ชีวิตประจ าวัน 
          

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิง

วิชาการและวิชาชีพ 
          

002101 การใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัล           
002102 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล           
003101 ศิลปะการจัดการชีวิต           
003102 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต           
003203 ความเป็นพลเมืองและความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
          

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม 
และชุมชน 

          

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่
การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

          

003306 บูรณาการสู่วิชาชีพ           
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
กลุ่มวิชา/
รหัสวิขา 

ชื่อรายวิชา           

123110 แหล่งทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยว 

          

123111 จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ           
123112 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว           
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กลุ่มวิชา/
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

123113 ทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

          

123114 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

          

123215 จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายส าหรับการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

          

123216 การตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม           
123217 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
          

   
123120 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน           
123221 หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว           
123222 หลักการจัดการโรงแรม           
123223 โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว           
123224 หลักมัคคุเทศก์และการให้

ค าปรึกษาการเดินทาง 
          

123325 ระเบียบวิธีวิจัย           
123426 งานบริการแผนกห้องพัก           
123427 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม           
123428 ธุรกิจแม่บ้านและสุขอนามัย           
123429 สัมมนา           
124332 การบัญชีส าหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี           

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ   
            

123230 การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทย
และประวัติศาสตร์ศิลปะ 

          

123231 นวตักรรมการออกแบบการ
บริการ 

          

123332 กิจกรรมและเทศกาลทาง
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 

          

123333 ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน           
123334 ธุรกิจการจัดประชุม การ

ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  
นิทรรศการและงานเทศกาล 

          

123335 ธุรกิจการบินและการส ารองที่นั่ง           
123336 การท่องเที่ยวสร้างสรรค์และ

นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 
          

72 
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กลุ่มวิชา/
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

123337 ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม           
123438 การเป็นผู้ประกอบการทางการ

ท่องเที่ยว 
          

123439 งานบริการต้นห้อง           
142113 ภาษาจีนขั้นต้น 1           
142114 ภาษาจีนขั้นต้น 2           
142123 การสนทนาภาษาจีน 1           
142124 การสนทนาภาษาจีน 2            
142461 ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์           
143371 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1            
143373 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2           
143372 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1           
143374 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2           
143471 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3           
146132 การฟังและการพูดใน

ชีวิตประจ าวัน 
          

146133 การฟังและการพูดเพื่อแสดง
ความคิดเห็น 

          

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ 

          

146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ           
146374 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

และการบริการ 
          

 

9. สมรรถนะที่เสริมสร้างให้นิสิต 
 9.1 สมรรถนะทั่วไป (Generic Competences) 

 - ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
        - ทักษะการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 
        - ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        - ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น  
9.2 สมรรถนะเฉพาะสาขา (Subject-Specific Competences) 
 - ความรู้ความสามารถและทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์เชิงนวตักรรม สามารถออกแบบการบริการที่สอดคลอ้ง

กับตลาดในยุคปัจจุบันได้  
        - ทักษะด้านการแข่งขันและปรับตัวตามสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตได้ 
 - ทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมวและอุตสาหกรรมการบริการ  
        - ทักษะด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ และจิตบริการ  
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10. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต  

11.  ความพร้อมในการด าเนินการ 
 11.1 ความพร้อมด้านอาจารย ์
  - อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 7 คน มคีุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ อว. ก าหนด 
  - อาจารย์ประจ าหลักสูตร       จ านวน 3 คน มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ อว. ก าหนด 
  - อาจารย์ผู้สอน เป็น อาจารย์ประจ า จ านวน 10 คน  
    อาจารยพ์ิเศษ จ านวน 5 คน 
 
 11.2 ความพร้อมด้านกายภาพ  
  พร้อม 
  ไม่พร้อม ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณท์ี่สนับสนุนการเรียนการสอนในสาขา เช่น  

- เครื่องคอมพิวเตอร์  
- ระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการท างานในโรงแรมและการจองตั๋วเครื่องบิน  
- อุปกรณ์ทีใ่ช้ในห้องอาหารของโรงแรม 
- อุปกรณ์เกี่ยวกับงานแม่บ้าน 

 
 11.3 ความพร้อมด้านทุนสนับสนุนการศึกษา และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอื่น ( 
  หลักสูตรฯ สนบัสนุนทุนการศกึษาส าหรับผู้เรยีน ดังนี้  
  - ทุนสนับสนุนการศึกษาจากคณาจารยใ์นหลกัสูตรจ านวน 100,000 บาท/ป ี
  - ทุนสนับสนุนจากสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม เครอืปิยะพรกรุ๊ป จ านวน 200,000 บาท/ปี    

12. แผนรับนิสติของหลักสูตรในระยะ 5 ป ี 
 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 120 120 120 120 120 
ชั้นปีที่ 2 - 120 120 120 120 
ชั้นปีที่ 3 - - 120 120 120 
ชั้นปีที่ 4 - - - 120 120 
รวม 120 240 360 480 480 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 100 100 

 

13. จ านวนนิสิตของคณะในปัจจุบัน (นับรวมทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา) 
รวมทั้งสิ้น 2,147 คน  แยกเป็น ระดับปริญญาตรี จ านวน 2,096 คน  

 ระดับบัณฑิตศึกษา  จ านวน     51 คน 
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14. อัตราส่วนของอาจารย์: นิสิตเต็มเวลา (FTES: Full Time Equivalent Students)   

  

FTES รวม 
ก่อนปรับปรุงหลักสูตร 1 : 21.58 
เมื่อปรับปรุงหลกัสูตร 1 : 35.10 

 

 

15. ประสิทธผิลของหลกัสูตร 

 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้าศึกษา 

จ านวนรับนิสิต ปีการศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนนิสิตที่ส าเรจ็การศึกษา 
ภายในก าหนดเวลาของหลักสูตร 

ตามแผน (คน) รับจริง (คน) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
2561 120 96 80 2564 - - 
2562 120 113 94.17 2565 - - 
2563 120 72 60 2566 - - 
2564 120 59 49.17 2567 - - 
2565 120 - - 2568 - - 

 

16. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
        ตลอดหลักสูตร 120,000 บาท/คน ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท/คน 

  
ข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรเดียวกันนี้หรือใกล้เคียงกันที่มหาวิทยาลัยอื่นเปิดสอนอยู่ 

 

มหาวิทยาลัย หลักสูตร ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

ตลอด 
หลักสูตร/ภาค

การศึกษา 

ที่มาของข้อมูล 

1. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการทอ่งเที่ยว 

15,000 บาท Website มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจดัการธุรกิจบริการ  

40,000 บาท 
 

2. มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยว 

30,000 บาท 
 

Website มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการ
บริการ 

27,500 บาท 

3. มหาวิทยาลยันเรศวร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  15,000 บาท  Website มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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สาขาวิชาการทอ่งเที่ยว 
4. มหาวิทยาลยัแม่โจ้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว  

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจท่องเที่ยว
และบริการ 

23,000 บาท Website มหาวทิยาลัยแม่โจ ้
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ภาคผนวก 
 

1. ขอ้มูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล  คุณวุฒิ  จ านวนผลงานวิจัยในรอบ 5 ปี 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรยิา ส้ม
จันทร์ 

- ปร.ด.(การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม) 
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555 
- ศศ.ม.(การจดัการอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว) 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 
- บธ.บ.(การจัดการธรุกจิการท่องเที่ยว)   
  มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2540 

7 โครงการ 

2. นางสาวกรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล - ปร.ด. พัฒนาการท่องเที่ยว  
  (การจัดการนนัทนาการและการท่องเที่ยว)  
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2558 
- ศศ.ม.(การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว 
  นานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548 
- Master of International Tourism and  
  Hotel Management (Tourism and Hotel  
  Management) Southern Cross University,  
  Australia, 2547 
- บธ.บ.(การทอ่งเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร,  
  2545 

6 โครงการ 

3. นางจารุวรรณ โปษยานนท์ - ศศ.ม.(โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์)  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543 
- ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร,  
  2538 

3 โครงการ 

4. นางสาวนิรมล พรมนิล - Ph.D.(Hospitality Management) Oxford  
  Brookes University. United   Kingdom,  
  2562 
- M.B.A.(International Hospitality  
  Management) International Hospitality  
  Management, 2558 
- บธ.ม. (การจดัการท่องเที่ยว)  
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549  
- บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)  
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545 

6 โครงการ 

5. นางนุชนาฎ หมื่นจันทร ์ - ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัย 
  นเรศวร, 2561 
- ศศ.ม.(การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว 

4 โครงการ 
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  นานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549 
- Master of International Tourism and  
  Hotel Management (Tourism and Hotel  
  Management) Southern Cross University,  
  Australia, 2549 
- บธ.บ.(การทอ่งเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร,  
  2545 

6. นายปยิะพงษ์ สุปัญโญ - ปร.ด.(การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัย 
  ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน, 2563 
- บธ.ม.(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)  
  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, 2551 
- บธ.บ.(การทอ่งเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา, 2542 

7 โครงการ 

7. นางฤทัยภัทร พิมลศร ี - ปร.ด. พัฒนาการท่องเที่ยว  
  (การจัดการนนัทนาการและการท่องเที่ยว)  
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553 
- วท.ม.อทุยานและนันทนาการ 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547 
- วท.บ. จิตวิทยา (อุตสาหกรรม) 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 
 

4 โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
2. ความเชื่อมโยงระหว่างผลลพัธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต (PLOs) กับมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตตาม TQF 
 

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

1.คุณธรรม จริยธรรม           
(1) มีความกตญัญู และน าคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

          

(2) ตระหนกัและส านึกในความเป็นไทย           
(3) เคารพสทิธศิักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น             
(4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคม 

          

2.ความรู ้           
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกีย่วกับหลกัการและทฤษฎีที่
ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

          

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ใน
แนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

          

(3) สามารถบูรณาการความรู้ทีศ่ึกษากับความรู้ในศาสตร์  อื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

          

3.ทักษะทางปญัญา           
(1) มีทกัษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ คิดแบบองค์รวม  คิด
สร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ 
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(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทกัษะ  
และการใช้เครื่องมือเหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

          

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
ปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์ 

          

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติน ามาหาแนวทางใหมใ่นการ
แก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

          

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ           
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี           
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพรอ้มทั้งแสดงจุดยืน
อย่างเหมาะสมตาม บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

          

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับ
ผู้อื่นได้เหมาะสม ท างาน เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          

(4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทัง้ตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

          

(5) มีทกัษะในการด าเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม           
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสาร
อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 
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(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรื
อน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

          

(3) มีทกัษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

          

6.สุนทรียภาพ           
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

          

7.ทักษะการสง่เสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลกิภาพ           
(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสขุภาพ           
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม           
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