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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Bachelor of Arts Program Tourism and Hotel
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 0202
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Tourism and Hotel)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Tourism and Hotel)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติทใี่ ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ปรับปรุงมา
จากหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
6.2 คณะกรรมการประจาคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ 24 สิงหาคม 2564
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 14/2564 วันที่ 18 ตุลาคม 2564
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 21 ตุลาคม 2564
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ .................. วันที่ ..................
เดือน .......................พ.ศ. .......................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 พนักงานในหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ย ว การโรงแรมและ
อุตสาหกรรมการบริการ เช่น บริษัทนาเที่ยว 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 เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

นายสุรยิ า ส้มจันทร์

2

นางสาวกรัณน์ฑรัตน์
คะวัตกิ ูล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36599007XXXXX

36106003XXXXX

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
วิชาการ
ผู้ชว่ ย
ปร.ด.
ศาสตราจารย์ ศศ.ม.
บธ.บ.
อาจารย์
ปร.ด.
ศศ.ม.
M.I.T.H.M.

3

นางสาวนิรมล พรมนิล

54805900XXXXX

อาจารย์

บธ.บ.
Ph.D.
M.B.A.

บธ.ม
บธ.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
พัฒนาการท่องเที่ยว
(การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว)
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Southern Cross University,
Australia
การท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Hospitality & Tourism
Oxford Brookes University.
United Kingdom
International Hospitality Management
University Centre
International Management
Institute Switzerland,
Switzerland,
การจัดการการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

ปี
2555
2545
2540
2558
2547
2547
2545
2562
2558

2549
2545

4
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ลาดับ
4

5
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7

ชื่อ – สกุล
นางนุชนาฎ หมื่นจันทร์

นายปิยะพงษ์ สุปัญโญ

นางฤทัยภัทร พิมลศรี

นางจารุวรรณ โปษยานนท์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36505001XXXXX

35701008XXXXX

35601011XXXXX

35013005XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด.
ศศ.ม.
M.I.T.H.M.
บธ.บ.
Ph.D.
บธ.ม.
บธ.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
การจัดการการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Southern Cross University,
Australia
การท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Tourism Management (Chinese Program) Yunnan University, China
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยนานาชาติ
แสตมฟอร์ด
การท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พัฒนาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว)
อุทยานและนันทนาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จิตวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาวิชา

ปี
2561
2549
2548
2545
2563
2551
2542
2553
2547
2540
2544
2538
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรม ถื อ เป็ น อุ ต สาหกรรมการบริ ก ารที่ เ ป็ น
อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกแทนอุตสาหกรรมอื่น ๆ เนื่องจากการท่องเที่ยวประกอบไป
ด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมากมาย และมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและพัฒนาสังคมของประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สามารถนาเงินตราเข้ า
สู่ประเทศไทยเป็นจานวนมากในแต่ละปี รวมทั้งเป็นอุตสาหกรรมที่ทาให้เกิดรายได้และสร้างงาน
ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างมาก ภาคการท่องเที่ยวของไทยยังเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสะท้อน
จากอันดับในดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในปี 2562 โดยจากรายงานของ
World Economic Forum พบว่าประเทศไทยติดอันดับ 31 จาก 140 ประเทศทั่วโลก และเป็นอับดับ 3
ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) ดังนั้นรัฐบาลจึงมี
นโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์กับแผนยุทธศาสตร์ของชาติอย่างต่อเนื่อง โดย
ยุทธศาสตร์ของชาติมุ่งเน้นไปที่กรอบการพัฒนาประเทศระยะยาว เพื่อให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยครอบคลุมตั้งแต่ปี 2561-2580 ในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เป้าหมายที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กาหนดไว้ คือ การเป็นจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยวระดับโลก หรือเป็นแม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก โดยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่ง
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเน้นในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริม
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย การยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและความงามสู่ตลาดระดับสูง การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้า และการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงภูมิภาค เพื่อขยายการท่องเที่ยวของไทย และภูมิภาคไปพร้อมกัน โดยการเพิ่มเรื่องชูอัต
ลักษณ์เมืองรอง มาเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างสรรค์สินค้า สร้างประสบการณ์ ด้านการท่องเทีย่ ว
เพื่อตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศต่อไป ซึ่งการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและชุมชนนั้น ถือเป็นนโยบายที่ต้องการให้การท่องเที่ยวช่วยลดความ
เหลื่อมล้าในแง่ของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย มีแผนการดาเนินงาน คือ การสร้างสรรค์เส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่กระจายการเดินทางจากเมืองหลักเข้าสู่เมืองรองและชุมชน และการเชื่อมเมืองรองสู่
เมืองรอง
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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
ทางทะเลที่มีชื่อเสียง ขณะที่พื้นที่หลายจังหวัดในภาคเหนือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นอกจากนี้
ไทยยังมีความได้เปรียบด้านค่าครองชีพและราคาห้องพักที่ถูกกว่า ทาให้การท่องเที่ยวในไทยมีความ
คุ้มค่าเงิน (Value for money) รวมถึงการคมนาคมที่สะดวกมากขึ้นจากโครงสร้างพื้นฐานที่ทยอย
พัฒนาเป็นลาดับ อีกทั้งสายการบินต้ นทุนต่า (Low cost airlines) มีการเพิ่มจานวนเที่ยวบินอย่าง
ต่อเนื่อง
จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีบทบาทความสาคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ในรูปของเงินตราต่างประเทศ
ช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับดุลการชาระเงินของประเทศ รวมถึงทาให้เกิดการลงทุนทางธุรกิจที่
เกี่ยวข้องโดยตรงและที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจการนาเที่ยว ธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจการค้าของที่ระลึก ธุรกิจก่อสร้าง ฯลฯ ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ขยายตัว ทาให้เกิดการสร้างงานและการกระจายความเจริญไปสู่ประเทศภูมิภาคอาเซียนและโลก
ทาให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการหมุนเวียนเงินตราและการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมให้แก่
ท้องถิ่น อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเพิ่มรายได้จากการเก็บภาษีของรัฐบาลและการเพิ่ม
การท่องเที่ยวรายได้ต่อหัวของชุมชนท้องถิ่น ทาให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
เศรษฐกิจระดับรากหญ้ามีความเข้มแข็งมากขึ้น และยังมีส่วนสาคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการค้าและการลงทุนมากขึ้น ดังนั้นรัฐบาลไทยเล็งเห็น
ความสาคัญของการท่องเที่ ยวและได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่
มุ่งเน้นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้
เติ บ โตและสนั บ สนุ นภาคการผลิ ต เพื่ อ ให้ เ กิดความสมดุล และยั่ งยืน ในการพัฒนาอุต สาหกรรม
ท่องเที่ยว
รวมทั้งการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่งของรัฐบาลที่เป็น
การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศ
ที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้าง
เศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน เป็นการผนึก
กาลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ที่ผนึกกาลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การ
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วิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในประเทศและระดับโลก ซึ่งจะมีการดาเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
และไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ จึงมีสวนสนับสนุนและสงเสริมอาชีพกา
รทองเที่ยวเปนหนึ่งในสาขาอาชีพที่ใหความสาคัญ
ดังนั้นคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของอุต สาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และอุต สาหกรรมบริการ จึงได้ ปรั บปรุ งหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ แ ละสถานการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วในปั จ จุ บั น อี ก ทั้ ง ยั ง สอดคล้ อ งกั บ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่มีการกาหนดโครงสร้าง
หลักสูตรใหมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันไดทั่วประเทศ ภายใตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (Thailand Qualifications Framework: TQF) และไดประกาศใชมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553 (มคอ.1) จึงทาใหคณะบริหารธุรกิจ
และนิเทศศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัยพะเยา น ามาปรั บใช ในการพัฒนาหลักสูต รศิ ลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตดานการทองเที่ยว การโรงแรม และอุตสาหกรรมการบริการให้มี
ลักษณะที่ตรงกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานในระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับ
สากลได้ พร้อมด้วยการมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมี
ความรอบรู้ท างวิ ช าการและทั ก ษะวิ ชาชี พ เพื่ อ สร้ า งขี ด ความสามารถทางการแข่ งขั น ด้ านการ
ท่องเที่ยวและบริการได้ อีกทั้งยังเป็นตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รู้ทันโลกทันเทคโนโลยี มีความรู้
ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ และพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่
มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและ
การสื่อสารแบบมืออาชีพ และสามารถออกไปประกอบอาชีพทางดานการทองเที่ยว การโรงแรม
และอุตสาหกรรมการบริการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
นโยบายเร่งด่วนของภาครัฐต้องการเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจ นโยบายดังกล่าวทาให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ เ ป็ น อย่ า งดี ทั้ ง ในแง่ ข องพื้ น ที่ แ ละสาขาการผลิ ต หรื อ บริ ก ารต่ า งๆ รวมถึ ง มี ค วาม
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสังคมของท้องถิ่นและยังเชื่อมโยงไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ อีก
เป็นจานวนมาก ทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชน ทาให้เกิดแนวคิดการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว
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และ เกิดเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based-Tourism) เพื่อหวังให้ชุมชนตระหนักให้
เกิดความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
อย่างไรก็ตาม ในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชุมชน พร้อมการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้
ยั่ ง ยื น ควรมี ก ารส่ ง เสริม การท่อ งเที่ยวควบคู่กับ การรั กษาสิ่ งแวดล้ อ มและความปลอดภัยการ
รณรงค์ในเรื่องวัฒนธรรม การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การรณรงค์ให้ทุกฝ่าย
เคารพมาตรฐานในวิ ช าชี พ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม การกระตุ้ น ให้ ป ระชาชนตระหนั ก ถึ ง ความ
ภาคภูมิใจและรากฐานทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและ
นาไปสู่การกระจายให้ประชาชนทุกคนได้ประโยชน์และการเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจน
การมีธรรมาภิบาล เป็นต้น เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านความเป็นอยู่ เศรษฐกิจให้มีความ
มั่นคง และตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมในชาติ พัฒนาสังคมในทุกด้านให้มีความทัดเทียมใน
ระดับสากล และมีเสถียรภาพ
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.1.1 หลักสูตรมีการปรับปรุง และพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
12.1.2 หลักสูตรมีการผลิตบัณฑิตด้านการทองเที่ยวและบริการให้มีลักษณะที่ตรงกับ
ความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานในระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับสากลได้
12.1.3 หลักสูตรฯ พัฒนาให้ผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมทั้งมีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ เพื่อสามารถออกไปประกอบอาชีพทางด
านการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 หลักสูตรมุงเนนผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
มีจิตบริการ มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
12.2.2 หลักสูตรมุงเนนการบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อให้เกิด
การพัฒนาชุมชนในด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
12.2.3 หลักสูตรมุ่งเน้นการนาการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนในด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
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12.2.4 หลักสูตรมุ่งเน้นการบูรณาการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
ในด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
001101 ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
Thai Language in Daily Life
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Thai for Academic Purposes
001103 ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน
3(2-2-5)
English for Daily Life
001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Academic and Professional Communication
2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล
Technology Usage for Digital life
002102 ความฉลาดทางดิจิทัล
Digital Intelligence Quotient

3 หน่วยกิต
1(0-2-1)

3. กลุ่มวิชาทักษะชีวิต
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
Artistic for Life Management
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
Skills Development and Lifelong Learning
003203 เรียนรูร้ ่วมกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation

15 หน่วยกิต
3(2-2-5)

2(1-2-3)

3(2-2-5)
2(0-4-2)
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003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Health Environment and Community Management
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
003306 บูรณาการความรู้ส่นู วัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation

142113
142114
142123
142124
142461
143371
143372
143373
143374
143471
146132

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
ภาษาจีนขั้นต้น 1
Chinese for Beginners I
ภาษาจีนขั้นต้น 2
Chinese for Beginners II
การสนทนาภาษาจีน 1
Chinese Conversation I
การสนทนาภาษาจีน 2
Chinese Conversation II
ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
Chinese for Tour Guide
ภาษาญี่ป่นุ เบื้องต้น 1
Basic Japanese I
การสนทนาภาษาญี่ป่นุ 1
Japanese Conversation I
ภาษาญี่ป่นุ เบื้องต้น 2
Basic Japanese II
การสนทนาภาษาญี่ป่นุ 2
Japanese Conversation II
ภาษาญี่ป่นุ เบื้องต้น 3
Basic Japanese III
การฟังและการพูดในชีวิตประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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146133
146200
146374
146474

การฟังและการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น
Listening and Speaking for Opinion Expression
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ
English for Tourism and Hospitality
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English

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

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชาการบัญชี
124332
การบัญชีสาหรับผู้ไม่ใช่นกั บัญชี
3(3-0-6)
Accounting for Non-Accountant
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
(ไม่มี)
13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยากาหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึ กษา
ทั่วไปจานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน
คณบดี เป็ น กรรมการ และรองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการและประกัน คุ ณภาพ เป็ น กรรมการและ
เลขานุการ ทาหน้าที่ กาหนดนโยบายและพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวด
วิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดี ฝ่าย
วิ ช าการและประกั น คุ ณ ภาพ เป็ น ประธาน รองคณบดี เป็ น กรรมการ และผู้ อ านวยการ เป็ น
กรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม ประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
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3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการ
สอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้ให้คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้
1) คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต ร โดยมี อธิ ก ารบดี รองอธิ การบดี ฝ่าย
วิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นที่ปรึกษา
และหัวหน้าสาขา เป็นกรรมการและอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นเลขานุการและกรรมการทาหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้อง คือ บริหารและวางแผนหลักสูตรด้านวิชาการรวมทั้งนิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินงาน
หลักสูตร
2) กาหนดให้คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทาการประสานกับคณะอื่นที่
เกี่ยวข้ องเพื่อพิ จารณาคาอธิบ ายรายวิ ชา พร้อมทั้งกาหนดอาจารย์ผู้สอนและหัวข้ อที่สอนและ
ประเมินผลร่วมกัน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
วิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล บูรณาการศาสตร์ด้าน
การบริการ การวางแผน การจัดการ และการพัฒนาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม
และอุตสาหกรรมการบริการ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ชุมชน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและพัฒนาสังคมของประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สามารถนาเงินตราเข้า
สู่ประเทศไทยเป็นจานวนมากในแต่ละปี รวมทั้งเป็นอุตสาหกรรมที่ทาให้เกิดรายได้และสร้างงาน
ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์กับแผน
ยุทธศาสตร์ของชาติอย่างต่อเนือ่ ง โดยยุทธศาสตร์ของชาติมุ่งเน้นไปที่กรอบการพัฒนาประเทศระยะ
ยาว เพื่อให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยครอบคลุมตั้งแต่ปี 2561-2580 ในส่วน
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป้าหมายที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กาหนดไว้ คือ
การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก หรือเป็นแม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก โดย
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเน้นในเรื่องของ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิ
ปั ญ ญาท้ องถิ่น การส่ ง เสริม ท่อ งเที่ยวเชิ งสุข ภาพ ความงาม และแพทย์ แผนไทย การยกระดับ
มาตรฐานธุรกิจบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและความงามสู่ตลาดระดับสูง การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางน้า และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค เพื่อขยายการท่องเที่ยวของไทย และภูมิภาคไป
พร้อมกัน รวมทั้งการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่งของรัฐบาลที่
เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็น
ประเทศที่ มั่ ง คั่ ง มั่ น คง และยั่ ง ยื น ตามวิ สั ย ทั ศ น์ รั ฐบาล เป็ น รู ป แบบที่มี การผลั กดั น การปฏิรู ป
โครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน เป็น
การผนึกกาลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ที่ผนึกกาลังกับเครือข่ายพันธมิตรทาง
ธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในประเทศและระดับโลก ซึ่งจะมีการดาเนินงานส่งเสริมการ
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ท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ จึงมีสวนสนับสนุนและสงเสริม
อาชีพการทองเที่ยวเปนหนึ่งในสาขาอาชีพที่ใหความสาคัญ
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
ทางทะเลที่มีชื่อเสียง ขณะที่พื้นที่หลายจังหวัดในภาคเหนือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นอกจากนี้
ไทยยังมีความได้เปรียบด้านค่าครองชีพและราคาห้องพักที่ถูกกว่า ทาให้การท่องเที่ยวในไทยมีความ
คุ้มค่าเงิน (Value for money) รวมถึงการคมนาคมที่สะดวกมากขึ้นจากโครงสร้างพื้นฐานที่ทยอย
พัฒนาเป็นลาดั บ อีกทั้งสายการบินต้นทุนต่า (Low cost airlines) มีการเพิ่มจานวนเที่ยวบินอย่าง
ต่อเนื่อง
นอกจากนี้การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 จะ
มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสั ง คม ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ดังนั้นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จึงมีความมุ่งมั่น
ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรม หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันและด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในการพัฒนาหลักสูตรให้ มี
คุณภาพระดับสากล มีความทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานภาคการท่องเที่ยว การ
โรงแรมและอุตสาหกรรมการบริการ โดยการพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับข้อตกลง
ร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition
Arrangement on Tourism Professionals: ASEAN MRA on TP: MRA-TP) 32 ต าแหน่ ง งาน เพื่ อ
ยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรทางการท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกให้อยู่ในระดับ
สากล อีกทั้งยังสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
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(สกอ.) ที่มีการกาหนดโครงสร้างหลักสูตรใหมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันไดทั่วประเทศ ภายใตกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห งชาติ (Thailand Qualifications Framework: TQF) และได
ประกาศใชมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553
(มคอ.1) เพื่อผลิตบัณฑิตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรมและอุตสาหกรรม
การบริการ ทั้งการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนการเป็นบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ พร้อมทั้งเพื่อผลิต
บัณฑิตให้มีลักษณะที่ตรงกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานในระดับภูมิ ภาค ระดับชาติ
และระดับสากลได้ พร้อมด้วยการมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
รวมทั้งมีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวและการโรงแรมได้
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตบริการ และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์และศิลป์
ของการท่องเที่ยวและโรงแรมที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานในระดับสากล
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการแข่งขัน มีทักษะการปรับตัวและสามารถ
พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีบุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม
1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการสื่อสาร และสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.6 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน
การจัดการ และการพัฒนา นาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)
PLO1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO2 ผู้ เ รี ย นสามารถใช้ เ ทคโนโลยี ยุ ค ดิ จิ ทั ล อย่ า งรู้ เ ท่ า ทั น รวมถึ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้อย่างเหมาะสม
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PLO3 ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม และมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม
PLO4 ผู้เรียนแสดงออกซึ่งบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
PLO5 ผู้เรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
PLO6 ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการปรับตัว ทักษะวิชาชีพและทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
PLO7 ผู้ เ รี ย นสามารถอธิบ ายหลั กการให้ บริก ารทางการท่อ งเที่ย วและการโรงแรมได้ อย่ าง
ถูกต้อง
PLO8 ผู้เรียนสามารถให้บริการตามหลักการการบริการทางการท่องเทีย่ วและการโรงแรมได้ตาม
มาตรฐานสากล
PLO9 ผู้เรียนสามารถวางแผนและจัดการในการพัฒนาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่าง
ยั่งยืน
PLO10 ผู้เรียนสามารถออกแบบนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมด้วยกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบได้
3. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
1. การปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
และตอบสนองต่อความ
ต้องการในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว โรงแรม และ
อุตสาหกรรมบริการ

กลยุทธ์
1. ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
โดยนาผลจากการประเมินผลหลักสูตรด้าน
คุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษาตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ในการสารวจ
ความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต
2. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อการระดมสมองข้อคิดเห็น
การพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและมี
คุณภาพ

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
หลักฐาน
1.รายงานสรุปผลการสารวจ
2.รายงานการปรับปรุงตามผลที่
ได้รับจากการสารวจ
ตัวบ่งชี้
1.ระดับความพึงพอใจ
หลักฐาน
1. รายงานการประชุม
2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้
1.จานวนหน่วยงาน/บุคคล
ที่ลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการ/กิจกรรม
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. สารวจความต้องการของผู้เรียนและ
2. การปรับปรุงปัจจัย
อาจารย์ผู้สอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
2. จัดหาและจัดสรรทุนเพื่อปรับปรุงปัจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้
เช่น ระบบ wireless, Textbook
3. จัดหาอุปกรณ์ทางด้านการเรียนการสอน
และห้องปฏิบัติการทางด้านโรงแรม

3. การพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
หลักฐาน
1.รายงานสรุปผลการสารวจ
2.รายงานการปรับปรุงตาม
ผลที่ได้รับจากการสารวจ
ตัวบ่งชี้
1.ระดับความต้องการและจานวน
ปัจจัย
หลักฐาน
1.จานวนเงินทุนที่ได้รับ
2.จานวนเงินทุนที่ได้จา่ ยไป
3.จานวนและรายการอุปกรณ์ท่ี
จัดหาเพิ่ม/ปรับปรุง
ตัวบ่งชี้
1.จานวนเงินทุนที่ได้รับเพิ่มจากปี
ก่อน
2. งบประมาณในการจัดซื้อ
คุรุภัณฑ์
3. จานวนอุปกรณ์ทางด้านการ
เรียนการสอน
4. ห้องปฏิบัตกิ ารด้านโรงแรม
1. ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับการอบรม
หลักฐาน
ความรู้ใหม่ๆ ด้านการท่องเที่ยว โรงแรม
1. หนังสือ หรือเอกสารที่อาจารย์
และอุตสาหกรรมบริการ และสาขาที่
เดินทางไปอบรม สัมมนา ทัศน
เชี่ยวชาญ รวมทัง้ สนับสนุนการไปทัศน
ศึกษา
ศึกษาดูงานทัง้ ในและต่างประเทศ
2. บทความ หรือ รายงาน
2. ส่งเสริมให้คณาจารย์ทาโครงงาน หรือ
โครงงานหรือรายงานวิจัยฉบับ
งานวิจัยในสาขาที่เชี่ยวชาญ วิจัยในชั้นเรียน สมบูรณ์
เพื่อจะได้นาผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ใน
ตัวบ่งชี้
การเรียนการสอน
1.จานวนครัง้ ที่อาจารย์เดินทางไป
อบรม สัมมนา ทัศนศึกษา
2. จานวนโครงงานหรือ งานวิจัย
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
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. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก 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 นิสิตขาดความรู้พื้นฐานด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.4.3 นิสิตขาดความกล้าแสดงออกและการทางานร่วมกับผู้อื่น
2.5 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.5.1 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตแรกเข้าและจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้นิสิตเข้าพบตาม
เวลาที่กาหนด
2.5.2 จัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2.5.3 จัดให้มีโครงการปรับพื้นฐานและพัฒนาการนาเสนอผลงานด้านการท่องเที่ยวและ
บริการ
2.6 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
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
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
120
2.7 งบประมาณตามแผน
2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
หมวดรายรับ
ค่าลงทะเบียน
รายได้จากนิสิตที่
ลงทะเบียน
คงเหลือ

2565
30,000.00
3,600,000.00

2566
30,000.00
7,200,000.00

ปีงบประมาณ
2567
30,000.00
10,800,000.00

(1,079,046.24)

886,610.99

2,840,607.64

2568
30,000.00
14,400,000.00

2569
30,000.00
14,400,000.00

4,782,244.10

4,550,778.75
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2.7.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ (80%)
2.1 หมวดค่าตอบแทน (20%)
2.2 หมวดค่าใช้สอย (20%)
2.3 หมวดค่าวัสดุ (30%)
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค (10%)
3. งบลงทุน (10%)
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน (10%)
รวมงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด)

2565
3,239,046.24
3,239,046.24
960,000.00
240,000.00
240,000.00
360,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
4,439,046.24
36,992.05

2566
3,433,389.01
3,433,389.01
1,920,000.00
480,000.00
480,000.00
720,000.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00
5,833,389.01
24,305.79

ปีงบประมาณ
2567
3,639,392.36
3,639,392.36
2,880,000.00
720,000.00
720,000.00
1,080,000.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00
7,239,392.36
20,109.42

2568
2569
3,857,755.90 4,089,221.25
3,857,755.90 4,089,221.25
3,840,000.00 3,840,000.00
960,000.00
960,000.00
960,000.00
960,000.00
1,440,000.00 1,440,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
8,657,755.90 8,889,221.25
18,036.99
18,519.21

2.8 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.9 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
2.3.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
2.3.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ.
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2565
30
30
30
30
84
84
24
24
30
30
30
30
15
15
15
15
6
6
6
6
126
126

*หมายเหตุ: นิสิตที่เรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ รายวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ และมีการฝึก
ปฏิบัติภาคสนามในเส้นทางตามประกาศของกรมการท่องเที่ยว สามารถเข้ารับการทดสอบความรู้
ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ได้ (สอบใบอนุญาตมัคคุเทศก์)
3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
001101
ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
Thai Language in Daily Life
001102
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2(2-0-4)
1(0-2-1)
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001103
001104
001205

002101
002102

003101
003102
003203
003204
003305
003306

ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน
English for Daily Life
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional Communication
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล
Technology Usage for Digital life
ความฉลาดทางดิจิทัล
Digital Intelligence Quotient

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

3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาทักษะชีวิต
15 หน่วยกิต
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
Artistic for Life Management
การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
Skills Development and Lifelong Learning
เรียนรูร้ ่วมกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Health Environment and Community Management
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
บูรณาการความรู้ส่นู วัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation

1(0-2-1)
2(1-2-3)

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

24

123110
123111
123112
123113
123114
123215

123216
123217

123120
123221
123222
123223

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน 24 หน่วยกิต
แหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourist Destinations
จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ
3(2-2-5)
Psychology and Art of Services
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Industry
ทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6)
Human Resource in Tourism and Hotel Industry
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Tourist Behavior and Cross-Cultural Communication
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับการท่องเที่ยวและ
3(3-0-6)
การโรงแรม
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel
การตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม
3(3-0-6)
Tourism and Hotel Marketing
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
3(3-0-6)
การโรงแรม
Information Technology for Tourism and Hotel Industry
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
วิชาเอกบังคับ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Sustainable Tourism
หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
Principles of Tourism Business Management
หลักการจัดการโรงแรม
Principle of Hotel Management
โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
Logistics for Tourism

จานวน 30 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

25
123324
123325
123426
123427
123428
123429
124335

123230

123231
123332
123333
123334

1233335

หลักมัคคุเทศก์และการให้คาปรึกษาการเดินทาง
Principal of Tour Guide and Travel Advisor
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
งานบริการแผนกห้องพัก
Room Division Operations
งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Service
ธุรกิจแม่บ้านและสุขอนามัย
Housekeeping and Hygiene Business
สัมมนา
Seminar
การบัญชีสาหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี
Accounting for Non-Accountant

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

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
จานวน 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
จานวน 15 หน่วยกิต
การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ศิลปะ
3(2-2-5)
เพื่อการท่องเที่ยว
Storytelling for Thai History and History of Arts for Tourism
นวัตกรรมการออกแบบการบริการ
3(2-2-5)
Service Design Innovation
กิจกรรมและเทศกาลทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Cultural Event and Festival for Tourism
ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน
3(2-2-5)
Community-based Tourism Business
ธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนิทรรศการ
3(2-2-5)
และงานเทศกาล
MICE & Event Business
ธุรกิจการบินและการสารองที่นั่ง
3(2-2-5)
Airline Business and Reservation
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123336
123337
123438
123439

142113
142114
142123
142124
142461

143371
143373
143372
143374

การท่องเที่ยวสร้างสรรค์และนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
Creative Tourism and Recreation for Tourism
ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม
Art of Mixology
การเป็นผูป้ ระกอบการทางการท่องเที่ยว
Entrepreneur for Tourism
งานบริการต้นห้อง
Butler Service
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชาภาษาจีน*
ภาษาจีนขั้นต้น 1
Chinese for Beginners I
ภาษาจีนขั้นต้น 2
Chinese for Beginners II
การสนทนาภาษาจีน 1
Chinese Conversation I
การสนทนาภาษาจีน 2
Chinese Conversation II
ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
Chinese for Tour Guide
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น*
ภาษาญี่ป่นุ เบื้องต้น 1
Basic Japanese I
ภาษาญี่ป่นุ เบื้องต้น 2
Basic Japanese II
การสนทนาภาษาญี่ป่นุ 1
Japanese Conversation I
การสนทนาภาษาญี่ป่นุ 2
Japanese Conversation II

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

จานวน 15 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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143471

ภาษาญี่ป่นุ เบื้องต้น 3
Basic Japanese III

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ*
146132
การฟังและการพูดในชีวิตประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life
146133
การฟังและการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น
Listening and Speaking for Opinion Expression
146200
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
146474
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English
146374
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ
English for Tourism and Hospitality
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 ภาษา

3(2-2-5)

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

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน 6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จานวน 6 หน่วยกิต
123450
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
123451
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-Operative Education
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา และฝึกปฏิบตั ิไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001101
001103
002101
003101
123110
123111
123112

ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
Thai Language in Daily Life
ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน
English for Daily Life
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล
Technology Usage for Digital life
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
Artistic for Life Management
แหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
Tourist Destinations
จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ
Psychology and Art of Services
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Tourism Industry
รวม

2(2-0-4)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
001102
001104
002102
003102
123120
123113
123114

ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ความฉลาดทางดิจิทัล
Digital Intelligence Quotient
การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
Skills Development and Lifelong Learning
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Sustainable Tourism
ทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
Human Resource in Tourism and Hotel Industry
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
Tourist Behavior and Cross-cultural Communication
รวม

1(0-2-1)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
001205
003203
123215

123216
124335
xxxxxx

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional Communication
เรียนรูร้ ่วมกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel
การตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม
Tourism and Hotel Marketing
การบัญชีสาหรับผู้ไม่ใช่นกั บัญชี
Accounting for Non-Accountant
วิชาภาษาเลือก
Language Elective
รวม

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
17 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
003204
123217

123221
123222
123223
xxxxxx

การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Health Environment and Community Management
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
Information Technology for Touism and Hotel Industry
หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
Principles of Tourism Business Management
หลักการจัดการโรงแรม
Priciple of Hotel Management
โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
Logistics for Tourism
วิชาภาษาเลือก
Language Elective
รวม

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
16 หน่วยกิต

32
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
003305
123324
123xxx
123xxx
xxxxxx
xxxxxx

กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
หลักมัคคุเทศก์และการให้คาปรึกษาการเดินทาง
Principal of Tour Guide and Travel Advisor
วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)
Major Elective
วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
วิชาภาษาเลือก
Language Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
003206
123325
123xxx
123xxx
xxxxxx
xxxxxx

บูรณาการความรู้ส่นู วัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)
Major Elective
วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
วิชาภาษาเลือก
Language Elective
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต
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123426
123427
123428
123429
123xxx
xxxxxx

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
งานบริการแผนกห้องพัก
Room Division Operations
งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Service
ธุรกิจแม่บ้านและสุขอนามัย
Housekeeping and Hygiene Business
สัมมนา
Seminar
วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)
Major Elective
วิชาภาษาเลือก
Language Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
15 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
123450
123451

การฝึกงาน*
Professional Training
สหกิจศึกษา*
Co-Operative Education

รวม
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101 ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
Thai Language in Daily Life
ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน
ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
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 บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น
การผลิตผลงานเชิงวิชาการ
Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields,
producing academic works
001103 ภาษาอังกฤษสาหรับชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
English for Daily Life
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้าน
การฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นในชีวิตประจาวัน
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การทีค่ ้นุ เคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง 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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Academic and Professional Communication
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด
อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ
English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening,
speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล
1(0-2-1)
Technology Usage for Digital life
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สานักงาน หลักการ
ท าธุ ร กรรมพาณิชย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ การใช้ เ ทคโนโลยี ทางคอมพิ ว เตอร์แ ละอิ น เทอร์เ น็ ต การใช้
ซอฟแวร์สานักงาน
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 การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และนาเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร
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 การดารงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
และวิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดาเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
ดารงชีวิตในสังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง
ในการทางานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม กฎหมายในชีวิตประจาวัน
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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 หลักการทางานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ
เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด ทักษะการ
คิดอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตที่จาเป็นสาหรับอนาคต 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 การทางานร่วมกันเป็น
ทีม จิตวิทยาการทางานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์ และ
การด าเนิ น การตามแผนในการท างานเป็ น ที ม สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องตนเองตามกฎหมายในการ
ดารงชีวิตในสังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ความเป็นพลเมืองที่
รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย
การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผู้อื่น
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
การค้ น หาปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มของชุ ม ชน การวางแผนและด าเนิ น โครงการทางด้ า นสุ ข ภาพ
สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นาด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม 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 การวางแผนและทาธุรกรรมทางการเงิน
สาหรับผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดสาหรับ
ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้ างผลงานด้วยกระบวนการ
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 และการสร้างสรรค์ แนวคิดเชิง
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

39
123110 แหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourist Destination
ความหมาย ความสาคัญ และองค์ประกอบของแหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ประเภท
ของทรัพยากรการท่องเที่ยว คุณลักษณะสาคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติ
ประวัติศาตร์และโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว แหล่ง
ท่องเที่ยวสาคัญในประเทศไทยและระดับสากล การสื่อความหมาย 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 ขณะที่มีการติดต่อสื่อสาร
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 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Industry
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว นิยาม แนวคิด และความสาคัญของอุตสาหกรรม
การท่ อ งเที่ ย ว นิ ย ามศั พ ท์ ที่ ใ ช้ ใ นอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร องค์ ป ระกอบของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวโลก นโยบาย
และบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการอุตสาหกรรมการ
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 ทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6)
Human Resource in Tourism and Hotel Industry
ความหมาย ความสาคัญ 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 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Tourist Behavior and Cross-Cultural Communication
ประเภทและลักษณะของนักท่องเที่ยว แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ความคาดหวังและความ
พึงพอใจของ นักท่องเที่ยว รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว รูปแบบของกระบวนการตัดสินใจซื้อบริการ
ทางการท่องเที่ยว พฤติกรรม การท่องเที่ยวตามช่วงอายุ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในด้านเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวแต่ละสัญชาติ กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การติดต่อสื่อสารและการแก้ปัญหาการติดต่อสื่อสาร
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 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
และการโรงแรม
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel
บทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมที่มีต่อลูกค้า และสังคม
แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณวิชาชีพ ปัญหาทางจริยธรรม แนวทางการแก้ไข
และการพัฒนา และจริยธรรมในงานบริการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
ธุรกิจโรงแรม บทบาทและหน้าที่ของสานักงานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัค คุเทศก์ 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 การตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม
3(3-0-6)
Tourism and Hotel Marketing
ประเภทของธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม การกาหนดลูกค้าเป้าหมาย และพฤติกรรมความ
ต้องการของลูกค้า การวิเคราะห์สถานการณ์และกาหนดกลยุทธ์ของตลาดบริการ 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 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
3(2-2-5)
การโรงแรม
Information Technology for Tourism and Hotel Industry
ความหมาย ความสาคัญ ประเภท และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการโรงแรม ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ทักษะเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การใช้ โ ปรแกรมพื้ น ฐานในงานสารสนเทศ การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
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 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Tourism
ความหมาย องค์ประกอบ และหลักการของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประเภท
และรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การจัดการสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 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 หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Principles of Tourism and Hospitality Business Management
ความหมาย ประเภท รูปแบบ และการจัดองค์กรของธุรกิจท่องเที่ยว วิธีการขออนุญาต
ประกอบกิจการธุรกิจท่องเที่ยว การกาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน การจัดการดาเนินงาน การ
วางแผนและพัฒนา การตลาดสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว การวิเคราะห์ปัญหา และปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
ต่อธุรกิจ แนวทางการแก้ไขวิกฤตและความเสี่ยง
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 โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Logistics for Tourism
หลั ก การ แนวคิ ด และความส าคั ญ ของโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว การ
เคลื่อนที่ทางกายภาพของการท่องเที่ยว การเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว และการ
เคลื่อนที่ของกระแสการเงินที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
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
นิ ย ามของมั ค คุ เ ทศก์ ประวั ติ ข องมั ค คุ เ ทศก์ บุ ค ลิ ก ภาพ จรรยาบรรณของมั ค คุ เ ทศก์
บทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ การวางแผนและการจัดนาเที่ยว การดาเนินงานนาเที่ยว การบรรยาย
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วประเภทต่ า งๆ การอ านวยความสะดวกแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว การดู แ ลด้ า นความ
ปลอดภั ย ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว การแก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า ระเบี ย บและวิ ธี ก ารเดิ น ทางเข้ า ออก
ราชอาณาจั ก ร กฏระเบี ย บการใช้ บ ริ ก ารขนส่ ง สาธารณะ การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น การให้
คาปรึกษาในการเดินทางท่องเที่ยว การให้ปรึกษาในการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยว การให้
คาปรึกษาการจองการเดินทาง
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 การกาหนดขอบเขตเนื้อหาการวิจัย
ทางการท่องเที่ยว การโรงแรม และอุตสาหกรรมการบริการ การกาหนดปัญหาการวิจัย การกาหนด
วัตถุประสงค์การวิจัย การออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัย วิธีการดาเนินการวิจัย 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 การสารองห้องพัก การลงทะเบียน
ผู้เข้าพัก แนวคิดการเพิ่มยอดขาย การบริการงานโทรศัพท์ การให้บริการโดยพนักงานในเครื่องแบบ
ขั้นตอนการรั บชาระเงิน โครงสร้างงานแผนกแม่บ้านและหน้าที่ความรับผิดชอบ การตรวจสอบ
ห้ อ งพั ก แขก การแสดงสถานะห้ อ งพั ก แขก ขั้ น ตอนการจั ด การของหาย การจั ด การด้ า นความ
ปลอดภัยสาหรับงานแผนกห้องพัก แนวคิดการจัดการรายได้สาหรับงานแผนกห้องพัก 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 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Food and Beverage Service
ประวั ติ และวิ วั ฒ นาการของงานบริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม บทบาทหน้ า ที่ ความ
รับผิดชอบของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม บุคลิกของผู้ให้บริการอาหาร ความรู้เกี่ยวกับอาหาร
ตะวั น ตก การจั ด โต๊ ะ ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารรู ป แบบต่ า งๆ ภาชนะและอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นงาน การ
ออกแบบเมนูอาหารแต่ละประเภท มารยาทบนโต๊ะอาหารแบบสากล ความรู้เรื่องไวน์ และเครื่องดื่ม
ประเภทต่างๆ การผสมเครื่องดื่ม 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 หลักการทาความสะอาด
บารุงรักษาและ สุขอนามัยของสถานที่ พักแรม 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 การบัญชีสาหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี
3(3-0-6)
Accounting for Non-Accountant
ความส าคั ญ ของบั ญ ชี ต่อ ชี วิ ต ประจาวั น รู ป แบบขององค์ ก ร การวิ เ คราะห์ ร ายการค้ า
สาหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม ภาษีเงินได้ กระบวนการจัดทารายงาน
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
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123230 การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ศิลปะ
3(2-2-5)
เพือ่ การท่องเที่ยว
Storytelling for Thai history and History of Arts for Tourism
การเล่าเรื่องราวพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยและ
ประวัติศาสตร์ศิ ลปะในประเทศไทยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน 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 กิจกรรมและเทศกาลทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Cultural Event and Festival for Tourism
ความหมาย ประเภท ของเทศกาล ประเพณี วิถิชีวิต และกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการ
ท่ อ งเที่ ย ว รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมและเทศกาลทางวั ฒ นธรรม การบริ ห ารจั ด การ การตลาด
ผลกระทบของการจัดกิจกรรมและเทศกาลทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
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 ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน
3(2-2-5)
Community-based Tourism Business
วิ วัฒ นาการ บริบ ทชุม ชน และทรั พยากรการจัดการ การดาเนิน งานและกระบวนการ
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 การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล นิทรรศการ
3(2-2-5)
และงานเทศกาล
MICE & Event Business
ความรู้เบื้องต้น ความสาคัญ หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างองค์กร หน้าที่
ความรับผิดชอบ รูปแบบ การบริหารจัดการแบบชีวิตปกติวิถีใหม่ และประเภทของการให้บริการของ
ธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 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 ธุรกิจการบินและการสารองที่นั่ง
3(2-2-5)
Airline Business and Reservation
ลักษณะและองค์ประกอบของธุรกิจการบิน ความสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมการบิน ศัพท์
เฉพาะที่ใช้ในธุรกิจการบิน ตารางการบิน ภูมิศาสตร์การบิน ประเภทของผู้โดยสาร ระบบการสารอง
ที่นั่งของสายการบิน การสารองตั๋วเครื่องบินด้วยระบบจัดจาหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ
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 การท่องเที่ยวสร้างสรรค์และนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Creative Tourism and Recreation for Tourism
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ รูปแบบ และแนวโน้มของการท่องเที่ยวสร้างสรรค์
และนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว บทบาท หน้าที่ และคุณลักษณะของนักท่องเที่ยวสร้างสรรค์การมี
ส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนันทนาการ ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 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 ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Art of Mixology
หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกบริการเครื่องดื่ม อุปกรณ์ที่ใช้ในแผนกบาร์ ประเภทของ
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ที่ ใ ช้ ใ นงานบริ ก าร หลั ก วิ ธี ข องการผสมเครื่ อ งดื่ ม แบบต่ า งๆ การตกแต่ง
เครื่ อ งดื่ ม การออกแบบเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล์ แ ละไม่ มี แ อลกอฮอล์ การเลื อ กใช้ วั ต ถุ ดิ บ
บุคลิกภาพสาหรับผู้ผสมเครื่องดื่ม
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 การเป็นผู้ประกอบการการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Entrepreneur for Tourism
ความหมายและแนวคิดผู้ประกอบการหน้าที่ของผู้ประกอบการลักษณะของผู้ประกอบการ
การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ทัศนคติและแรงจูงใจของผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย ว การประเมิ น จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส อุ ป สรรค ทั ก ษะและทรั พ ยากรที่ จ าเป็ น ของ
ผู้ประกอบการ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ ปัญหาของผู้ประกอบการ การ
จัดทาแผนธุรกิจผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
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 การทาความเข้าใจระหว่างแขกปกติและ
แขกพิเศษ หลักการคาดเดาความต้องการของแขกพิเศษล่วงหน้า การต้อนรับแขกพิเศษ แนวปฏิบัติ
สาหรับให้บริการในห้องพัก การบริการส่วนตัวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 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 เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
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 เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
การโรงแรม และอุตสาหกรรมการบริการในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน และ
จัดทาโครงงาน
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 คาศัพท์พ้นื ฐาน
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
คาศัพท์ รูปประโยคพื้นฐาน การสื่อสารภาษาจีนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจาวัน (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
ชีวิตประจาวัน
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 การสนทนาเนื้อหาที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวันซึ่งมีความ
ยาวและโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้น
Chinese listening and speaking skills; extended conversation in daily life with more
complex structures
142461 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
Chinese for Tour Guide
ข้ อ มู ล ประวั ติ ศ าสตร์ วั ฒ นธรรมและประเพณี ข องไทยฉบับ ภาษาจี น การสนทนาและ
บรรยายเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศ การนาเที่ยว

51
Information about Thai history, culture, and tradition in Chinese version, Conversation
and expression about major tourist attractions in Thailand, tour guiding
143371 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1
3(2-2-5)
Basic Japanese I
ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ คาศัพท์ภาษาญี่ป่นุ 300 คา ประโยคภาษาญี่ป่นุ พื้นฐาน 90
รูปประโยค ภาษาญี่ป่นุ ระดับ JLPT-N5
Hiragana, Katakana, 300 vocabularies and 90 sentence patterns, Japanese Language
Proficiency Test -N5 level
143372 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
Japanese Conversation I
การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น การฟังและพูดสนทนาแบบสั้น การสนทนาและการโต้ตอบใน
ห้องเรียน การแนะนาตัวเอง การบอกเวลาและการถามเวลา การนับจานวน
Japanese pronunciation, listening and speaking short conversation, conversation and
questioning and answering in classroom context, self-introduction. telling and asking time, ordinal
number
143373 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2
3(2-2-5)
Basic Japanese II
คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 300 คา ประโยคภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพิ่มเติม 70 รูปประโยค
ภาษาญี่ป่นุ ระดับ JLPT-N5
Additional 300 vocabularies and 70 sentence patterns, Japanese Language Proficiency
Test -N5 level
143374 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
Japanese Conversation II
การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นระดับต้น การโต้ตอบในชีวิตประจาวัน การอธิบายลักษณะ
บุคคล สิ่งของ สถานที่ การบอกตาแหน่ง การซื้อของ 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 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3
3(2-2-5)
Basic Japanese III
คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 350 คา ประโยคภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพิ่มเติม 70 รูปประโยคที่
ใช้ในชีวิตประจาวัน ภาษาญี่ป่นุ ระดับ JLPT-N5
Additional 350 vocabularies and 70 sentence patterns in daily life, Japanese Language
Proficiency Test -N5 level
146132 การฟังและการพูดในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Listening and Speaking in Daily Life
ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน รูปแบบประโยค การ
ทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวลา การตอบรับ การปฏิเสธ การซื้อของ การต่อรองราคา การเชิญ
การตอบรับและการปฏิเสธคาเชิญ 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 ความสาคัญ ภาษาที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น วลี อนุประโยค ประโยค
น้าเสียง 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 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตกาลังศึกษา
English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing skills
related to students’ discipline
146374 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ
3(2-2-5)
English for Tourism and Hospitality
ความรู้และความชานาญในการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในงาน
ด้านการท่องเที่ยว ทักษะการพูดเพื่อแนะนาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว มารยาทและ
จริยธรรมของการให้บริการ สิ่งที่ควรทาและข้อห้ามต่างๆ และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
Knowledge and proficiency in listening, speaking, reading, and writing skills on tourism
and hospitality, speaking skill for introducing and giving information on tourist attractions, manners
and morality of hospitality, dos and don’ts and being nice hosts
146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(2-2-5)
Business English
ความรู้และความชานาญในการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในงาน
ด้านธุรกิจ เอกสารทางธุรกิจ การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การ
ส่งโทรสาร การเขียนบันทึกข้อความและจดหมายทางธุรกิจ การเขียนประวัติย่อส่วนบุคคล การ
สัมภาษณ์ง าน การแปลเอกสารทางธุร กิจ การสนทนาในเนื้อหาเชิ งธุรกิจ การติดต่อธุร กิจทาง
โทรศัพท์ การเจรจาทาการตกลงทางธุรกิจ 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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ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
สาขาวิชา
2. เลขในลาดับที่ 4 หมายถึง
ระดับชั้นปีของการศึกษา
2.1 เลข 1
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
2.2 เลข 2
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
2.3 เลข 3
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
2.4 เลข 4
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
2.5 เลข 5
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 5 (ถ้ามี)
2.6 เลข 6
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 6 (ถ้ามี)
3. เลขในลาดับที่ 5 หมายถึง
หมวดหมู่ในสาขาวิชา (สาขาวิชากาหนดเอง)
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง
อนุกรมของรายวิชา (สาขาวิชากาหนดเอง)
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

นายสุรยิ า ส้มจันทร์*

2

นางสาวกรัณน์ฑรัตน์
คะวัตกิ ูล*

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36599007XXXXX

36106003XXXXX

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
วิชาการ
ผู้ชว่ ย
ปร.ด.
ศาสตราจารย์ ศศ.ม.
บธ.บ.
อาจารย์
ปร.ด.
ศศ.ม.
M.I.T.H.M.

3

นางสาวนิรมล พรมนิล*

54805900XXXXX

อาจารย์

บธ.บ.
Ph.D.
M.B.A.

บธ.ม
บธ.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
พัฒนาการท่องเที่ยว
(การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว)
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Southern Cross University,
Australia
การท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Hospitality & Tourism
Oxford Brookes University.
United Kingdom
International Hospitality Management
University Centre
International Management
Institute Switzerland,
Switzerland,
การจัดการการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

ปี
2555
2545
2540
2558
2547
2547
2545
2562
2558

2549
2545

55

56

ลาดับ
4

5

6

7

ชื่อ – สกุล
นางนุชนาฎ หมื่นจันทร์*

นายปิยะพงษ์ สุปัญโญ*

นางฤทัยภัทร พิมลศรี*

นางจารุวรรณ โปษยานนท์*

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36505001XXXXX

35701008XXXXX

35601011XXXXX

35013005XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด.
ศศ.ม.
M.I.T.H.M.
บธ.บ.
Ph.D.
บธ.ม.
บธ.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
การจัดการการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Southern Cross University,
Australia
การท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Tourism Management (Chinese Program) Yunnan University, China
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยนานาชาติ
แสตมฟอร์ด
การท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พัฒนาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว)
อุทยานและนันทนาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จิตวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาวิชา

ปี
2561
2549
2548
2545
2563
2551
2542
2553
2547
2540
2544
2538

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

ดร. เฉลิมชัย ปัญญาดี

รองศาสตราจารย์

2

ดร.เทิดชาย ช่วยบารุง

ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
ศษ.ด
ศษ.ม.
วท.บ.
Ph.D.
M.Soc.Sc

3

ดร.ราณี อิสิชัยกุล

4

ดร.เกศรา สุกเพชร

ศศ.บ
รองศาสตราจารย์ D.B.A.
M.A.
รบ.
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ปร.ด.

5

ดร.ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ

บธ.ม.
ศษ.บ.
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ปร.ด.

6

กศ.ม.
ค.บ.
ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ศศ.ด.
อม.
ศศ.บ.

7

ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ปร.ด.

ศศ.ม

วท.บ.

สาขาวิชา

ปี

ปรัชญาการศึกษา
ปรัชญาการศึกษา
จิตวิทยา
Tourism Planning and
Management
Tourism Planning and
Management
ภาษาอังกฤษ
Tourism
Public Administration
รัฐศาสตรบัณฑิต
บริหารศาสตร์ (บริหาร
อุตสาหกรรมบริการ)

2538
2530
2527
2546

ศึกษาศาสตร์
บริหารศาสตร์ (บริหาร
อุตสาหกรรมบริการ)
หลักสูตรและการสอน
ครุศาสตร์
พัฒนาสังคม
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์เพื่อการ
ท่องเที่ยว
การจัดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
การจัดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
เทคนิคการแพทย์

2540
2537
2535
2530
2527
2552
2546
2536
2552
2545
2535
2552
2542
2539
2552

2545

2540
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ลาดับ
8

9

ชื่อ-สกุล
ดร.ขจรเดช อภิชาติตรา
กุล

ดร.ปานแพร เชาว์ประยูร

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

ปร.ด.

อาจารย์

ศศ.ม.
ศศ.บ.
ปร.ด.

10

ดร.พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ

อาจารย์

11

ดร. ละเอียด ศิลาน้อย

อาจารย์

คุณวุฒิ

ศศ.ม.
ศศ.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

Ph.D.
MBA
ว.ม.
น.บ.
ศ.บ.

สาขาวิชา

ปี

บริหารศาสตร์ (บริหาร
อุตสาหกรรมบริการ)
วัฒนธรรมศึกษา
โบราณคดี
บริหารศาสตร์ (บริหาร
อุตสาหกรรมบริการ)
ภูมิภาคศึกษา
ประวัติศาสตร์
การจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
การจัดการนันทนาการ
และการท่องเที่ยว
การจัดการ
Business

2552

วารสารศาสตร์
นิตศิ าสตร์
เศรษฐศาสตร์

2540
2535
2555
2546
2543
2555
2550
2545

2541
2540
2534
2524
2518

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม
และอุตสาหกรรมการบริการ ให้แก่นิสิต โดยแบ่งการฝึกปฏิบัติเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่หนึ่ง เป็นการฝึกปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ
โดยนิ สิ ต จะต้ อ งออกทั ศ นศึ ก ษาและฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเป็ น มั ค คุ เ ทศก์ใ นสถานที่ท่ อ งเที่ ย วจริง ตาม
เส้นทางการออกทัศนศึกษาที่กาหนดไว้ตามหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.
2551) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ส่วนที่สอง เป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ได้แก่ การฝึกปฏิบัติงานด้านการ
ท่องเที่ยว การโรงแรมและอุตสาหกรรมการบริการ หรืองานที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพทั้งในหน่วยงาน
ภาครั ฐ หรื อ เอกชน ในภาคการศึ ก ษาปลาย ของชั้ น ปี ที่ 4 ในรายวิ ช าฝึ กงาน โดยฝึ ก ปฏิ บั ติ
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 ซื่อสัตย์สุจริต เพิ่มภาวะผู้นาในการทางาน รู้จักการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
4.1.2 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทางาน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อลดปัญหาการ
ทางานและเพิ่มศักยภาพของบุคคลากรในแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.1.3 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาขั้นต้นได้
4.1.4 สื่อสารกับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้
เหมาะสมกับระดับการทางาน
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
บริ ก าร ในรายวิ ช าฝึ ก งาน หรื อ ในรายวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษา โดยฝึ ก ปฏิ บั ติ ไม่ น้ อ ยกว่ า 16 สั ป ดาห์
ต่อเนื่องกัน ในช่วง 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาวิจัย เป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อที่นสิ ิตสนใจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว การโรงแรมและอุตสาหกรรมการบริการ ภายใต้การแนะนาของคณะกรรมการที่
ปรึกษาของหลักสูตร โดยนิสิตต้องสามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาประยุกต์ในการทาวิจัย ประโยชน์ที่
ได้รับจากการทาวิจัย รวมถึงมีขอบเขตการวิจัยที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดได้ และ
นาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบของรายงานวิจัยที่มีคุณภาพจานวน 1 ฉบับ/คน
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 7 มาตรฐาน
ทางหลั ก สู ต รได้ มุ่ ง เน้ น ให้ นิสิ ต ที่ ลงทะเบียนเรีย น สามารถใช้ ม าตรฐานทั้ง 7 มาตรฐานเข้ ามา
ประยุกต์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผ่านกระบวนการวิจัยได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. นิสิตเลือกหัวข้อที่สนใจศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การ
โรงแรมและอุตสาหกรรมการบริการ และขอคาแนะนาจากอาจารย์ประจารายวิชา และอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่ชานาญในหัวข้อที่นิสิตสนใจ
2. คณะกรรมการประจาหลักสูตรประชุมกันภายในหลักสูตร เพื่อดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษา
3. นิสิตนัดหมายขอเข้าพบอาจารย์ทปี่ รึกษาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อขอคาแนะนา
แนวทางการทบทวนวรรณกรรม การหาแนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการวิจัย การเขียน
ผลสรุปการศึกษาและการอภิปรายผล พร้อมทั้งบันทึกรายงานความก้าวหน้าทุกครั้งที่เข้าพบ โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ลงนามด้วยทุกครั้ง
4. ทางหลักสูตรจัดให้มีการนาเสนอผลงานแบบปากเปล่าในช่วงท้ายของภาคการศึกษา
5. นิสิตส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามกาหนดปฏิทินการศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. ผู้ ส อนรายวิ ช าระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนิ สิ ต ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
รายวิชาอิสระ
2. ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน
3. อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการทาวิจัย
4. คณะกรรมการประเมินการนาเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่และ
ออกภาคสนาม โดยในการฝึกปฏิบัติกาหนดให้มี
การวัดผลด้านบุคลิกภาพและวางตนให้
เหมาะสมกับหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย
2. สอดแทรกความสาคัญในเรื่องบุคลิกภาพ
สาหรับผูใ้ ห้บริการ และปลูกฝังความสาคัญ
เรื่องบุคลิกภาพในรายวิชาทีเ่ กี่ยวข้อง
3. ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรายวิชาการฝึกงาน
หรือสหกิจศึกษา โดยมีคะแนนด้านความ
ประพฤติและบุคลิกภาพ
4. ให้มีโครงการการอบรมและส่งเสริม
บุคลิกภาพ
5. มีกติกาในการเข้าเรียนโดยฝึกฝนให้นสิ ิตเป็น
ผู้มีวินัยในการแต่งกาย และการเรียนรู้ที่จะวาง
ตนให้เหมาะสม
1. มีการสอดแทรกเรื่องคุณค่า ทัศนคติ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ให้ร้ถู ึงผลกระทบที่มีต่อ
วิชาชีพการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการใน
ประเทศไทยและในระบบเศรษฐกิจโลก ใน
รายวิชาทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอก การ
ปฐมนิเทศ และการปัจฉิมนิเทศ
2. ให้ทากิจกรรมหรือโครงการทีเ่ กี่ยวกับการ
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3. มีกติกาทีจ่ ะสร้างวินยั ในตนเอง ความ
รับผิดชอบและเฝ้าสังเกตโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม
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คุณลักษณะพิเศษ

3. ด้านภาวะผู้นา

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
4. จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาชีพจากวิทยากร
ที่มีประสบการณ์ โดยสอดแทรกเรื่องของ
คุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
1. การมอบหมายงานกลุ่มในรายวิชา และการ
ให้นิสิตได้ร้จู ักการรับผิดชอบหน้าที่ และการ
ผลักดันให้งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายบรรลุ
วัตถุประสงค์
2. ให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมของฝึกปฏิบัติ
ภาคสนามโดยมีการแบ่งหน้าที่ออกเป็นกลุ่ม
และให้แบ่งความรับผิดชอบ เพื่อเสริมสร้างภาวะ
ความเป็นผู้นา
3. ใช้วิธีการสอนที่ให้นิสิตได้ฝึกหัดคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ หน้าทีใ่ นการเป็นผู้นา และการ
ทางานร่วมกัน ทางด้านวิชาชีพการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมบริการ

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs)
PLO
PLO 1 ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาใน
การสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรม
การสื่อสารและการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ผ่านการ
แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึน้ ใน
ชีวิตประจาวัน และกิจกรรมการนาเสนองาน /
โครงงานที่ใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อสาร ทั้งการฟัง
การพูด การอ่านและการเขียน

PLO 2 ผู้เรียน
สามารถใช้เทคโนโลยี
ยุคดิจิทัลอย่างรูเ้ ท่า
ทัน รวมถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับการ

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันและการทางาน โดยการ
ฝึกปฏิบัตโิ ดยใช้กรณีศกึ ษาและตัวอย่างที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจาวันและการทางานในอนาคต

กลยุทธ์การประเมินผล
1. ประเมินความรู้ทางหลักภาษาที่
ใช้ในการสื่อสาร
2. ประเมินทักษะการใช้ภาษา
สื่อสาร ทั้งในห้องเรียนและจาก
การนาเสนอผ่านงานที่มอบหมาย
3. ประเมินบุคลิกภาพในการ
สื่อสาร
1. ประเมินความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตและจาวัน
และการทางาน
2. ประเมินจากความถูกต้อง ใน
การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
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PLO
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรมได้อย่าง
เหมาะสม

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
2. ให้ผู้เรียนนาเสนอและจัดการข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรู้เท่าทัน
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม

PLO 3 ผู้เรียน
สามารถจัดการชีวติ
ตนเองตามหลัก
คุณธรรมและ
จริยธรรม และมี
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพทางการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ
ตนเอง เข้าใจผู้อื่น อยูใ่ นสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งเป็น
การบรรยายแนวคิดที่สาคัญ การทากิจกรรมในชัน้
เรียน และกิจกรรม ของมหาวิทยาลัย (Activity Based
Education)
2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรอบรูท้ างด้านสุขภาพ
(Health Literacy) ความรอบรู้ทางด้านสังคม (Social
Literacy) ความรอบรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Literacy) และ ความรอบรูท้ างด้าน
การเงิน (Financial Literacy) ในรูปแบบของการ
บรรยายแนวคิดที่สาคัญ ให้ความรู้ ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการคิด และมอบหมายงานให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะโดยใช้สถานการณ์ท่เี กิดขึ้นในชีวติ ประจาวันของ
ผู้เรียน รวมทั้งสามารถเสนอแนวคิดในการจัดการ
ปัญหาของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์
3. ประเมินจากชิ้นงาน/โครงงานที่เกิดจากความคิด
ของผู้เรียนในการแก้ปัญหาของตนเอง
1. จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาและส่งเสริม
1. ประเมินจากลักษณะท่าทาง
บุคลิกภาพโดยตรง เช่น รายวิชาจิตวิทยาและศิลป
กริยามารยาท การแต่งกาย การ
การให้บริการ และมีการฝึกปฏิบัตกิ ารบริการอาหาร แสดงออกในสังคมรายบุคคล
และเครื่องดื่ม การปฏิบัติงานในแผนกพนักงาน
ต้อนรับส่วนหน้า

PLO4 ผู้เรียน
แสดงออกซึ่ง
บุคลิกภาพที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ
ด้านการท่องเที่ยว
และการโรงแรม

กลยุทธ์การประเมินผล
การสื่อสาร เพื่อการศึกษาและ
สืบค้นข้อมูล
3. ประเมินทักษะด้านสารสนเทศ
สื่อ และเทคโนโลยีด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
(Information, Media and
Technology Skills) ประกอบด้วย
การรูเ้ ท่าทันสารสนเทศ
(Information Literacy) และ การ
รูเ้ ท่าทันสื่อ (Media Literacy
1. ประเมินพฤติกรรมการมีสว่ น
ร่วมในชั้นเรียน การสะท้อนการ
เรียนรู้ การอภิปรายแบบกลุม่ และ
รายบุคคล
2. ประเมินความรอบรูท้ างด้าน
สุขภาพ (Health Literacy) ความ
รอบรูท้ างด้านสังคม (Social
Literacy) ความรอบรู้ทางด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental
Literacy) และ ความรอบรู้
ทางด้านการเงิน (Financial
Literacy)
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PLO
PLO5 ผู้เรียน
สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นและ
แสดงออกถึง
คุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการความรู้
มาใช้ในการทากิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและชุมชนเป็นฐาน (Community Based
Learning) เพื่อทาให้เกิดการทางานร่วมกันของผู้เรียน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทางานเป็น
ทีม ใช้ทักษะในการดาเนินชีวติ ในสังคมพหุวัฒนธรรม
และ ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของ
เอกลักษณ์ท่ดี ีงามของสังคมไทย โดยเป็นการเรียนรูใ้ ช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Education) จาก
ชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่สามารถนาไปใช้
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

PLO 6 ผู้เรียน
สามารถแสดงออก
ซึ่งทักษะการปรับตัว
ทักษะวิชาชีพและ
ทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สง่ เสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะการเรียนรูด้ ้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
การพัฒนาตนเองและดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
(Growth mindset) ผ่านการเรียนการสอนจาก
สถานการณ์ในชีวิตประจาวัน หรือกรณีศึกษาที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียน สืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม
เพื่อใช้ในการคิดวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurs mindset) โดยใช้กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) ในการเสนอแนวคิดการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ Prototype ที่เกิดจาก
ปัญหาการดารงชีวติ ประจาวัน

PLO7 ผู้เรียน
สามารถอธิบาย
หลักการให้บริการ
ทางการท่องเที่ยว

1. จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี โดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วม
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทางานเป็น
กลุ่ม

กลยุทธ์การประเมินผล
1. ประเมินทักษะทางสังคมและ
การเรียนรูข้ ้ามวัฒนธรรม (Social
and Cross-Cultural Skills) โดย
ผ่านการทางานเป็นทีม ในฐานะ
เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
2. ประเมินทักษะในการวิเคราะห์
และการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ โดยเฉพาะประเด็น
ปัญหาทางด้าน สุขภาพ
สิ่งแวดล้อม และชุมชน
3. ประเมินจากการสะท้อนคิด
การอภิปราย และการนาเสนอ
แนวคิด
1. ประเมินพฤติกรรมการปรับตัว
ร่วมกับหน่วยงาน
2. ประเมินความรูแ้ ละพฤติกรรม
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของผู้เรียน
3. ประเมินความรูแ้ ละแนวคิด
ความเป็นผู้ประกอบการ
4. ประเมินจากการวิเคราะห์
ตนเองเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเองและในการประกอบ
อาชีพในอนาคต
5. ประเมินจากการวางแผน
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทักษะ
ความเป็นผู้ประกอบการ และ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking)
5. ประเมินจากการอภิปราย และ
การนาเสนอแนวคิด
1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน
2. การสอบวัดระดับความรู้
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และการโรงแรมได้
อย่างถูกต้อง
PLO 8 ผู้เรียน
สามารถให้บริการ
ตามหลักการการ
บริการทางการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรมได้ตาม
มาตรฐานสากล

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึก
ภาคปฏิบัติจริงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และชุมชน ทุกภาคการศึกษา
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สง่ เสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะการเรียนรูด้ ้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ผ่านการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติทางด้านการท่องเที่ยว การ
โรงแรมและการบริการ
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียน สืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในจากภาวะ
วิกฤตการณ์ตา่ งๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวางแผน
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurs mindset) โดยใช้กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) ในการเสนอแนวคิดการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ Prototype ที่เกิดจาก
ปัญหาการดารงชีวติ ประจาวัน

กลยุทธ์การประเมินผล

1. ประเมินการปฎิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงาน
2. ประเมินความรูแ้ ละพฤติกรรม
การเรียนรูข้ องผู้เรียน
3. ประเมินความรูแ้ ละแนวคิด
ความเป็นผู้ประกอบการ
4. ประเมินจากการวิเคราะห์
ตนเองเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเองและในการประกอบ
อาชีพในอนาคต
5. ประเมินจากการวางแผน
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทักษะ
ความเป็นผู้ประกอบการ และ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking)
6. ประเมินจากการสะท้อนคิด
การอภิปราย และการนาเสนอ
แนวคิด
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีบ่ ูรณาการความรู้ 1. ประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์
PLO 9 ผู้เรียน
สามารถวางแผนการ ทุกรายวิชา ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และวางแผน วางแผนอย่างมีส่วนร่วม
อย่างมีส่วนร่วม สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวและการ
2. ประเมินการนาเสนอโครงงาน
พัฒนาทางการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม โรงแรมได้อย่างยั่งยืน
2. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของโครงงานที่
ได้อย่างยั่งยืน
เกี่ยวกับวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมและ
อุตสาหกรรมการบริการ (Project Based Education)
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ใี ห้ผู้เรียนบูรณาการความรู้
1. ประเมินทักษะที่ใช้ใน
PLO 10 ผู้เรียน
ของหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาชีพสร้างสรรค์ กระบวนการของการคิดเชิง
สามารถออกแบบ
แนวคิด ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design
ออกแบบ ประกอบด้วย การ
นวัตกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม Thinking) เพื่อให้ผู้เรียนเสนอวิธีการใหม่ๆ ในรูปแบบ เข้าใจปัญหา การกาหนดปัญหา
ด้วยกระบวนการคิด ของโครงงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพการท่องเที่ยวและการ ให้ชัดเจน การระดมความคิดการ
โรงแรม (Project Based Education) ในการแก้ไข
สร้างต้นแบบที่เลือก และการ
เชิงออกแบบได้
ปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตลอดจนสร้างนวัตกรรม ทดสอบ
ที่ตอบโจทย์ผใู้ ช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะเป็นประโยชน์
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
กลยุทธ์การประเมินผล
ต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ (Social Innovation) ผ่าน 2. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรูผ้ ่าน
กระบวนการทางานเป็นทีม
ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
(5Cs) ประกอบด้วย การคิด
วิเคราะห์ (Critical Thinking) การ
สื่อสาร (Communication) การ
ร่วมมือ (Collaboration) ความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) และชุมชน
(Community)
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
1.คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ใน
การดาเนินชีวติ
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
(4) มีจติ อาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคม
2.ความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาทีศ่ ึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมี
ความรูใ้ นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็น
การเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6

PLO7

PLO8

PLO9 PLO10
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรูใ้ น
ศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.ทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์
รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้
ทักษะ และการใช้เครื่องมือเหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตินามาหาแนวทาง
ใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทัง้
แสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม บทบาทหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบ

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6

PLO7

PLO8

PLO9 PLO10
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัว
เข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทางาน เป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งตนเอง
และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นทีม่ ีอยู่ในปัจจุบัน
ต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือนาสถิติมาประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิตและแก้ปัญหาที่เกีย่ วข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.สุนทรียภาพ

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6


PLO7

PLO8
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่
ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6










PLO7

PLO8

PLO9 PLO10
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา/รหัสวิชา

ชื่อวิชา

001101
001102
001103
001104
001205

ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิง
วิชาการและวิชาชีพ
การใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัล
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ศิลปะการจัดการชีวิต
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ความเป็นพลเมืองและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และ
ชุมชน
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ
เป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิ ัล

002101
002102
003101
003102
003203
003204
003305

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10
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กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
003306

กลุ่มวิชา/รหัสวิขา
123110
123111
123112
123113
123114
123215
123216
123217

123120

ชื่อวิชา
บูรณาการสู่วิชาชีพ

ชื่อรายวิชา
แหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ วและการโรงแรม
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
สาหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
การตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการ
ท่องเทีย่ วและการโรงแรม
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

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





หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
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กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
123221
123222
123223
123224
123325
123426
123427
123428
123429
124332

123230
123231
123332

ชื่อวิชา

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

หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
หลักการจัดการโรงแรม
โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
หลักมัคคุเทศก์และการให้คาปรึกษา
การเดินทาง
ระเบียบวิธีวิจยั
งานบริการแผนกห้องพัก
งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจแม่บ้านและสุขอนามัย
สัมมนา
การบัญชีสาหรับผู้ไม่ใช่นกั บัญชี

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยและ
ประวัติศาสตร์ศิลปะ
นวตักรรมการออกแบบการบริการ
กิจกรรมและเทศกาลทางวัฒนธรรม
เพื่อการท่องเที่ยว









































73

74
กลุ่มวิชา/รหัสวิชา

ชื่อวิชา

123333
123334

ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน
ธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล นิทรรศการและงาน
เทศกาล
ธุรกิจการบินและการสารองที่นั่ง
การท่องเที่ยวสร้างสรรค์และ
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม
การเป็นผูป้ ระกอบการทางการ
ท่องเทีย่ ว
งานบริการต้นห้อง
ภาษาจีนขั้นต้น 1
ภาษาจีนขั้นต้น 2
การสนทนาภาษาจีน 1
การสนทนาภาษาจีน 2
ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
ภาษาญี่ป่นุ เบื้องต้น 1
ภาษาญี่ป่นุ เบื้องต้น 2

123335
123336
123337
123438
123439
142113
142114
142123
142124
142461
143371
143373

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

ชื่อวิชา

143372
143374
143471
146132
146133

การสนทนาภาษาญี่ป่นุ 1
การสนทนาภาษาญี่ป่นุ 2
ภาษาญี่ป่นุ เบื้องต้น 3
การฟังและการพูดในชีวิตประจาวัน
การฟังและการพูดเพื่อแสดงความ
คิดเห็น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและ
การบริการ

146200
146474
146374

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10
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คาอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวิต
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
(4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม
2. ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือเหมาะสมกับ
การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม บทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทางานเป็นทีมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้งั ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดาเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ สารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนาสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิตและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
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(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. สุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวั ด ผลและการส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสติ ยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 มี ร ะบบการทวนสอบสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องนิ สิ ต โดยระบุ เ ป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพ
การศึกษาในองค์ประกอบที่ 2 ของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ที่ต้องมี
การทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์
2.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบแผนการสอน (มคอ.3)
รายวิชาในแต่ละภาคเรียน เพื่อพิจารณาถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา รวมทั้งวิธีการวัด
และการประเมินผลการเรียนของนิสิต
2.1.3 การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับ รายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ ในวิธีการวัดและประเมินผลมีความตรงประเด็น
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในแผนการสอน (มคอ.3) และการวัดประเมินผลการเรียนของ
นิสิตถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต
2.1.4 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารทาได้โดยมีร ะบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันการศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยการจัดทาโครงการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตและนาผลที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยประเมินจาก
2.2.1 ภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตที่จบการศึกษา ในด้าน ระยะเวลา
ในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.2.2 การประเมิ น จากผู้ ป ระกอบการหรื อ ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต โดยการสั ม ภาษณ์ ห รื อ ใช้
แบบสอบถาม ในการประเมินความพึงพอใจในความประพฤติและการปฏิบัติงานของบัณฑิต
2.2.3 การประเมินตาแหน่งงานหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
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2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิ ชาที่เ รียนรวมทั้งสาขาอื่ น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชี พของ
บัณฑิตรวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร
2.2.5 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร ต่อความพร้อมของนิสิตใน
การเรียน และคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับ
อักษร I หรืออักษร P
2. หลัก สูต รปริญญาตรี 4 ปี สาเร็ จการศึกษาได้ ไม่ก่อน 6 ภาคการศึ กษาปกติ สาหรั บการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3. มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
4. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
5. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์การ
ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รเป็ น ไปตาม
ข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรให้อาจารย์ใหม่รบั ทราบ
1.3 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์ รายละเอียดของหลักสูตร คูม่ อื การศึกษา และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิงานให้อาจารย์ใหม่
1.4 จัดระบบแนะนา/ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system) แก่อาจารย์ใหม่
1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียด หลักสูตร และ
การจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์
ในการสอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา
2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยน
ทัศนะความคิดเห็นกับผู้สอนอื่นหรือผู้ชานาญการ
2.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการทาวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการ และการนาเสนอผลงานทางวิชาการทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน และการประชุมเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ รวมทั้งการร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ทางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือทางด้านสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 ให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร ปรั บปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตร
ใหม่
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2.2.5 สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับประสบการณ์จริงโดยการไปฝึกงานในสถานประกอบการ
และจัดสวัสดิการในการฝึกงานให้ตามสมควร
2.2.6 สนับสนุนให้อาจารย์ได้นาเสนอผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการเข้าร่วมการฝึกอบรม
ระยะสั้นและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2.2.7 สนุ น สนุ น ให้ อ าจารย์ จั ด โครงการศึ ก ษาดู ง านด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว โรงแรม และ
อุตสาหกรรมบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

82
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้กาหนดการ
กากับมาตรฐานหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และคู่มือการประกับคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปี
การศึกษา 2557 ดังต่อไปนี้
1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 5 คน โดยมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.3 อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนอาจเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิข้ันต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
2. บัณฑิต
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรม ได้ ก าหนด
คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ที่ ค รอบคลุ ม ผลการเรี ย นรู้ 7 ด้ า น คื อ 1) ด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรั บผิ ดชอบ และ 5) ด้ านทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 6) ด้านสุนทรียภาพ และ 7) ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ ดังนี้
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 มีความกตัญญู ซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.1.2 มีความตระหนัก สานึกในความเป็นไทย มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออก
ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
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2.1.3 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนา มีภาวะผู้นา และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
2.1.4 มีวินัยในการทางาน มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ ปฏิบัติตามกฏระเบียบและ
ข้อบังคับขององค์กรและสังคม
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2.2.2 มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.3 มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์
ความรู้ในงานอาชีพ
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถประมวลผลและศึกษาข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ท้งั เชิงกว้างและเชิงลึก
2.3.2 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการ
ฝึกประสบการณ์ภาคสนามและการปฏิบัติงานจริง สามารถหาแนวทางแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสม
2.3.3 มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาค
ธุรกิจ และจากศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทักษะการทางานและการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมและเกิดประสิทธิผล
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนเองในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
2.4.2 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม มีความสามารถในการปรับตัว พัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล
2.4.3 มีทักษะในการดาเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด
การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.5.2 มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารกั บ ชาวต่ า งชาติ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสมตาม
สถานการณ์และวัฒนธรรม
2.5.3 มีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร
รู้ จั ก เลื อ กรู ป แบบของการน าเสนอที่ เ หมาะสมส าหรั บ เรื่ อ ง และผู้ ฟั ง ที่ แ ตกต่ า งกั น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
2.5.4 มี ค วามสามารถในการใช้ เ ทคนิ ค พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ใ นการ
ประมวล การแปลความหมาย การวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
2.6 ด้านสุนทรียภาพ
2.6.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา
2.7 ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลและรักษาสุขภาพ
2.7.2 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
3. นิสิต
3.1 การรับนิสติ
ผู้เข้าศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
3.2.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นิสิต
1) มีอาจารย์ที่ปรึกษา ทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาแนะนาและกากับดูแลด้าน
การเรียนของนิสิต
2) อาจารย์ในสาขาวิชาทุกคนทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและกิจกรรม
แก่นิสิต และต้องจัดตารางเวลาให้นิสิตเข้าพบหรือขอคาปรึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
สาหรับข้อโต้แย้งของนิสิตหรือการอุทธรณ์ของนิสิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้
กาหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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4. คณาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่
1. การกาหนดคุณสมบัติ
1.1 คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา
1.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สาเร็จการศึกษาด้านการท่องเที่ยว หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมี
ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวโดยตรง
2. การคัดเลือก
โดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
1. จั ด ประชุ ม อาจารย์ ใ นหลั ก สู ต รภาคการศึ ก ษาละ 1 ครั้ ง เพื่ อ ติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนงานประจาปีของหลักสูตร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งทาหน้าที่ทบทวนการบริหารหลักสูตร
ทุกสิ้นภาคการศึกษา และประจาปี เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร
3. ส ารวจความต้ อ งการจากผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร
4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
1. มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบาง
หัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง
2. จัดระบบคัดกรองคณาจารย์ที่จะเชิญมาบรรยายในบางเวลา และสอนพิเศษ โดย
กาหนดหลักเกณฑ์กว้าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือก เช่น ผลงานทางวิชาการ เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ที่ยอมรับในวิชาชีพ เป็นต้น
3. ขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของสถาบัน
4. คณาจารย์ ที่ ส อนบางเวลา และสอนพิ เ ศษต้ อ งมี แ ผนการสอนตามค าอธิ บ าย
รายวิชาที่สถาบันจัดทาไว้ประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารย์ผ้รู ับผิดชอบหลักสูตร
4.2 การพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรฯ ได้กาหนดแนวทางพัฒนาอาจารย์ เป็น 2 ประเด็นหลักคือ
1. ให้อาจารย์พัฒนาตัวเองโดยไปอบรม / สัมมนา / ดูงาน ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ
ตามประเด็นที่อาจารย์สนใจ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

86
2. หลักสูตร กาหนดโครงการพัฒนาอาจารย์ (การอบรม / สัมมนา /ดูงาน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ) เพื่ อให้ อาจารย์ เ กิดความรู้ ความเข้ าใจ ในทิศทางเดี ยวกัน ตามปรั ชญาของ
หลักสูตร
4.3 คุณภาพอาจารย์
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้กาหนดให้อาจารย์ในหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติที่มี
คุณวุฒิข้นั ต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เท่านั้น
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้กาหนดแนวทางส่งเสริมให้อาจารย์ ได้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ผู้ช่วยศาตราจารย์
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้กาหนดให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
4.4 ผลที่เกิดกับอาจารย์
หลักสูตรฯ ได้กาหนดแนวทางในการทางานในหลักสูตร เป็นระบบและขั้นตอน มีโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ตามความต้องการของหลักสูตร
และความชานาญของตนเอง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรฯ ได้กาหนดให้เนื้อหาสาระสาคัญของรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 โดยเนื้อหาสาระสาคัญได้จากการ
บูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและจากกรอบโครงสร้างสมรรถนะสาขาอาชีพด้านการท่องเที่ยวแบบ
สากลในระดับอาเซียน มีความทันสมัย และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
5.2 กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรฯ ได้กาหนดกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้
5.2.1 กลยุทธ์การสอนในระดับหลักสูตร คือ การจัดลาดับการเรียนรายวิชาให้มีเนื้อหา
สอดคล้องต่อเนื่องกัน ให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้
สู ง ขึ้ น ตามระดั บ ชั้ น ปี และให้ มี ก ารกระจายความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการเรีย นรู้ ต ลอดหลั ก สู ต รสู่
รายวิชาต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
5.2.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนในระดั บรายวิ ช า คื อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนร่วมกัน
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ได้แก่
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1. การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (student centered) มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ผู้เรียนในการตั้งคาถาม คิดวิเคราะห์เพื่อการค้นหาคาตอบที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ และจาเป็น
ในการศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเองเป็นหลัก มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการ
เรียนการสอน ผู้เรียนและผู้สอนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน วิธีการสอนจึงมี
ความหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การมอบหมายงาน การอภิปราย การเรี ยนจาก
กรณีศึกษา/ สถานการณ์จาลอง เป็นต้น
2. การสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ (competency based) มุ่งเน้นวิธีการปฏิบัติพร้อม ๆ
กั บ การผนึก รวมองค์ ความรู้ จนผู้ เ รี ยนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรู้แ ละมีทักษะการ
ปฏิ บั ติ ง านได้ จ ริ ง รู ป แบบและวิ ธี ก ารสอนมี ห ลากหลาย เช่ น การบรรยาย การฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ น
ห้องปฏิบัติการ การฝึกงานภาคสนาม การเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐาน ทัศนศึกษา การปฏิบัติงาน
แบบสหกิจศึกา เป็นต้น
5.3 การประเมินผลการเรียนรู้
5.3.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ใช้วิธีการหลากหลายวิธี โดยคานึงถึงพัฒนาการของ
ผู้เรียน และผลการเรียนรู้ที่ต้องการวัด เช่น การสอบ การนาเสนอผลงาน การทดสอบทักษะการ
ปฏิบัติงาน การอภิปรายในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรม ซึ่งอาจเป็นการประเมินโดยตนเอง โดย
ผู้สอน และโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
5.3.2 เกณฑ์การวัดและประเมินผลความรู้ อาศัยเกณฑ์การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยพะเยากาหนด โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ์ และแบบอิงกลุ่ม ตาม
พั ฒ นาการของผู้ เ รี ย น ส าหรั บ การให้ ช่ ว งระดั บ คะแนนให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายการวั ด ผลของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ไว้ดังต่อไปนี้
1. ก่อนเปิดภาคการศึกษา หลักสูตรฯ ได้กาหนดให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้จัด
ประชุ ม เพื่ อ ก าหนดอาจารย์ ผู้ ส อน ในแต่ ล ะรายวิ ช า โดยให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนเป็ น ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และจัดทา
รายละเอียดของรายวิชาที่สอนในภาคการศึกษานั้น (มคอ.3) และจัดส่งให้กับทางมหาวิทยาลัย
พะเยา
2. หลังจบภาคการศึกษา หลักสูตรฯ ได้กาหนดให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้จัด
ประชุม เพื่อสรุป รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และจัดส่งให้กับทางมหาวิทยาลัย
พะเยา
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3. เมื่อจบปีการศึกษา หลักสูตรฯ ได้กาหนดให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้จัดประชุม
เพื่อสรุป รายงานผลการดาเนินหลักสูตร (มคอ.7) และจัดส่งให้กับทางมหาวิทยาลัยพะเยา
ทั้งนี้ ให้นาผลของรายงานผลการดาเนินการของรายวิ ชา (มคอ.5) และรายงานผลการ
ดาเนินหลักสูตร (มคอ.7) มาวิเคราะห์ สรุปผลการศึกษา เพื่อให้แนวทางปรับปรุงหลักสูตร การเรียน
การสอน และ การจัดทารายละเอียดของรายวิชาที่สอนในภาคการศึกษา (มคอ.3) ให้เป็นไปตาม
กลไกของ PDCA
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยพะเยามีความพร้อมในส่วนของสนับสนุนการเรียนการสอนดังต่อไปนี้
6.1 ทรัพยากรสารสนเทศ
จานวนทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารสนเทศและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มีดังต่อไปนี้
หนังสือภาษาไทย
89,849 เล่ม
หนังสือภาษาต่างประเทศ
29,177 เล่ม
วารสารภาษาไทย
104 รายชื่อ
วารสารภาษาต่างประเทศ
25 รายชื่อ
ฐานข้อมูลออนไลน์
22 ฐาน
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับการสืบค้นสารสนเทศ 50 เครื่อง
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.2.1 มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณประจาปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน
ตารา วารสารทางวิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6.2.2 มหาวิทยาลัยฯ ให้ผ้สู อนเสนอความต้องการทรัพยากรเพื่อการจัดหา
6.2.3 คณาจารย์ ร่ ว มกั น ประชุ ม เพื่ อ วางแผนจั ด ท าข้ อ เสนองบประมาณครุ ภั ณ ฑ์ และ
อุปกรณ์การเรียนการสอน
6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
6.3.1 สารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจาทุกปีจากผู้สอนและ
ผู้เรียน
6.3.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา
6.3.3 สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาที่ผู้ สอน
และผู้เรียนสามารถใช้บริการได้
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7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูท้ ี่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานทีร่ ายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รบั การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

























9
1-5
8

10
1-5
8

10
1-5
8

11
1-5
9

11
1-5
9

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้
ตั ว บ่ ง ชี้บัง คั บ (ตั ว บ่ ง ชี้ที่ 1-5) มี ผ ลด าเนิน การบรรลุ ต ามเป้าหมาย และมี จานวนตั วบ่งชี้ที่มีผล
ดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บั งคับ
และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี

91
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคาแนะนา
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพื่อนาไปวางแผนกลยุทธ์การสอน
สาหรับรายวิชาที่ผ้สู อนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการโดยใช้ แบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุ่มนิสิตระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผ้สู อน
1.1.3 การประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรมและผล
การสอบ
1.1.4 การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ต้องพัฒนา/
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมิ น การสอนโดยนิ สิ ต ทุ ก ปลายภาคการศึ ก ษาโดยส านั ก ทะเบี ย น และ
ประมวลผล
1.2.2 การประเมิ น ผลการสอนของอาจารย์ จ ากการสั ง เกตในชั้ น เรี ย นถึ ง วิ ธี ก ารสอน
กิจกรรมงานที่มอบหมายแก่นิสิต โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา
1.2.3 การประเมินการสอนโดยผู้สอน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ผลการ เรียน
ของนิสิตและเขียนไว้ในรายงานรายวิชา
1.2.4 การทดสอบการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับนิสิตจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยใช้ข้อสอบ
กลางของเครือข่ายสถาบัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนิสิตปัจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตรโดยใช้แบบสอบถามนิสิตในโครงการ
ปัจฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ตัวแทนของนิสิต/บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย์ และการเปิดเว็บไซต์ (Web
site) เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากนิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของ
ผู้สอนและรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
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2.3 ประเมิ น จากนายจ้ า งหรื อ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งโดยประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพของ
บัณฑิต การวิพากษ์หลักสูตร และการสารวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและความก้าวหน้าของบั ณฑิต
ที่ก้าวขึ้นไปสู่ตาแหน่งระดับผู้นาในองค์กร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
3.1 ประเมินผลการสอบของนิสิตโดยนาผลมาจากการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
3.2 การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ จั ด ท าการประเมิ น การสอบของนิ สิ ต จ านวน 3 คน ซึ่ ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ซึ่งเป็นคณะกรรมการประเมิน
ชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
3.3 รายงานผลการประเมินให้แก่ ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับ ปรุงหรือ หาขบวนการ
พัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งนิสิต ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์หลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนผลการประเมินและปรับปรุงรายวิชา
4.2 กาหนดการทบทวนผลการประเมินและปรับปรุงทุกรายวิชา หลังสิ้นภาคการศึกษาเพื่อ
สามารถจัดเตรียมความพร้อมต่อการเรียนการสอนของอาจารย์ และพัฒนานิสิตได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ.

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

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
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รวม (หน่วยกิต)

84 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
60 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
126 หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30
30
84
24
60
30
30
15
15
6
6
126 หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2565
30
30
84
24
60
30
30
15
15
6
6
126 หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5) 001101
ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน 2(2-0-4)
Usage of Thai Language
Thai Language in Daily Life
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่ง
ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการ
ประโยค สานวน และโวหารใน
ฟัง การอ่าน ในการรับสาร และ
ภาษาไทย การจับใจความสาคัญ
ทักษะด้านการพูด การเขียนในการส่ง
จากการฟังและการอ่าน การเขียน
สาร การสื่อสารในชีวติ ประจาวันได้
ย่อหน้า การสรุปความ และการ
อย่างเหมาะสม
แสดงความคิดผ่านทักษะการใช้
Listening and reading skills in
ภาษาไทยที่เหมาะสม
Thai for receiving message,
Communicative skill through
speaking and writing in Thai for
word, phrase, sentence, idiom,
delivering message, proper daily life
and prose in Thai language usage,
communication
identifying main idea from
listening and reading, paragraph
writing, brief summarizing
including thinking expression
through usage of appropriate Thai
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
3(2-2-5)
Thai for Academic Purposes
Ready English
การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การ
คาศัพท์และไวยกรณ์
พูด การอ่าน และการเขียน บูรณา
ภาษาอังกฤษ หลักการใช้
การร่วมกับศาสตร์อื่น การผลิตผล
ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน
งานเชิงวิชาการ
เขียน การพัฒนาการใช้
Integration of listening speaking
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
reading and writing skills in Thai
ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคล
with other fields, producing
อื่น การตอบรับและการปฏิเสธการ
academic works
เชิญชวน การถามทาง การบอกทาง
และการวางแผนเดินทาง การ

สาระที่
ปรับปรุง
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

001103

สนทนาในร้านอาหาร การเลือกซื้อ
สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and
grammar, fundamental English
usage in listening, speaking,
reading and writing, development
of English usage for daily-life
including getting acquainted with
someone, accept and decline
invitation, direction giving,
direction asking and direction
planning, conversation in
restaurant, smart shopping and
saying goodbye for someone
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 001103
Explorative English
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง
พูด อ่าน เขียน คาศัพท์และไว
ยกรณ์ในการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล
ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การ
จองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การ
โทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่าง
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
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ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน
3(2-2-5)
English for Daily Life
คาศัพท์ สานวน วลีและ
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง
พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นใน
ชีวิตประจาวัน
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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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
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 001104
Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อใน
ชีวิตประจาวัน หลักการใช้
ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน
เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การ
เขียนสรุปความจากสื่อ การอ่าน
และถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟ
และตาราง การตีความและการ
นาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to
news and media in daily life,
English usage for listening,
speaking, reading and writing
including e-mail, summarizing
from media, news reading and
sharing, data interpretation from
graphs and tables, interpretation
and information presentation for
further study and future careers
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ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
คาศัพท์ สานวน วลีและ
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง
หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง
พูด อ่าน เขียน การสื่อสารใน
สถานการณ์การที่คุ้นเคยและการ
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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พลเมืองใจอาสา
3(3-2-5) 001205
Citizen Mind by Citizenship
สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของ
พลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา
สานึกสาธารณะ ความกตัญญู
พลเมืองกับประชาธิปไตย
จริยธรรมทางวิชาชีพ 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
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-2-5) 002101
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุ
วัฒนธรรม การจัดการอคติและ
ความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม
กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคม
และวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความ
หลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิง
วิชาการและวิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Academic and
Professional Communication
คาศัพท์ สานวน วลีและ
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้
ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน
เขียน การสื่อสารในบริบทของ
การศึกษาและอาชีพ
English vocabulary, expressions,
phrases and grammar, English
usage in listening, speaking,
reading and writing for
communicating in academic and
professional contexts

การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล
1(0-2-1)
Technology Usage for Digital life
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ซอฟแวร์สานักงาน หลักการทา
ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การ
ใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์
สานักงาน
Concepts of computer and
internet technology, office software,
principles of electronic commerce,
usage of computer and internet
technology, usage of office software
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cultural diversity of Thailand’s
regional, Phayao and University of
Phayao dimensions
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 002102
3(3-2-5)
Health and Environment
Management
แนวคิดด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต
อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
การวิเคราะห์และวางแผนการ
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจาวัน
ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับ
สุขภาพ นันทนาการและการออก
กาลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทาง
จราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัย
ธรรมชาติ การวางแผนและการ
จัดการน้าในชีวิตประจาวัน 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
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ความฉลาดทางดิจทิ ัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence Quotient
หลักกฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ
หลักการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ
การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และ
นาเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมี
จริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่
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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processing and environmental
saving
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
003101
3(3-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ
เครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ
ดิจทิ ัล ธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรม
สานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม
ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การ
สืบค้น คัดกรอง และเลือกสรร
ข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและ
ชีวิตประจาวัน การสื่อสารใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมี
จริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่
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
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สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
3(3-2-5)
Artistic for Life Management
ปรัชญาชีวติ การดารงชีวิตบน
ความหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถีชวี ิต
พื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพใน
การดาเนินชีวติ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตใน
สังคมและชุมชน การจัดการทาง
สุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาท
และหน้าที่ของตนเองในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าวและการจูง
ใจผู้อื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรม
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
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
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ศิลปะในการดาเนินชีวิต 3(3-2-5) 003102
Art of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การ
ตั้งเป้าหมายและการวางแผนการ
ดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง
การดาเนินชีวติ ด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด
เชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal
setting and life planning,
appreciation in self value and
others, goal setting in life and
planning, fundamental of
sufficiency economy, lifestyle
concept of sufficiency
economy,thinking system, positive
thinking, analytical thinking,
creative thinking, emotion control
and management

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
003203
สังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ
การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การ
พัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ
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การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ ลอด
ชีวิต
3(2-2-5)
Skills Development and Lifelong
Learning
ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์
หลักการคิดอย่างสร้างสรรค์
หลักการทางานร่วมกันและการ
สื่อสาร หลักการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
และแนวคิดเพื่อการเติบโต การ
พัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพ
และการแสดงออกในสังคม ทักษะ
การคิด ทักษะการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และ
ทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวิตที่จาเป็น
สาหรับอนาคต 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
เรียนรู้รว่ มกันสรรค์สร้างสังคม
2(0-4-2)
Collaborative Learning for Society
Creation
ทักษะการเรียนรูช้ ุมชน การศึกษา
วัฒนธรรมและวิถีชีวติ ของชุมชน การ
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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

003204

ทางานร่วมกันเป็นทีม จิตวิทยาการ
ทางานเป็นทีม การแสดงออกในที่
สาธารณะ การวางแผน การกาหนด
กลยุทธ์ และ การดาเนินการตามแผน
ในการทางานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่
ของตนเองตามกฎหมายในการ
ดารงชีวิตในสังคม การร่วมมือและ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง ความเป็นพลเมืองที่
รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักใน
คุณค่าและความสาคัญของ
เอกลักษณ์ท่ดี ีงามของสังคมไทย 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
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน
1(0-2-1)
Health Environment and
Community Management
การประเมินสุขภาพของตนเอง
และผู้อื่น ความปลอดภัยในการ
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ดารงชีวิต การประเมิน ผลกระทบ
ของสิ่งแวดล้อมต่อตนเองและผู้อื่น
และปรับปรุงแก้ไขวางแผนด้าน
สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม การวางแผนและดาเนิน
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
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ
เป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Design Thinking Process for Digital
Age Entrepreneurs
ความรู้พื้นฐานการเป็น
ผู้ประกอบการยุคดิจทิ ัล การวางแผน
และทาธุรกรรมทางการเงินสาหรับ
ผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็น
ผู้ประกอบการยุคดิจทิ ัล การใช้
เครื่องมือวัดสาหรับผูป้ ระกอบการใน
ยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงาน
ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
คุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้ประกอบการยุคดิจทิ ัล
Basic knowledge of digital age
entrepreneurs, financial planning
and transaction for entrepreneurs,
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หมวดวิชาเฉพาะ
85 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24 หน่วยกิต
123112
แหล่งทรัพยากรทางการ 3(2-2-5)
ท่องเที่ยว
Tourist Destinations
ความหมาย องค์ประกอบคาว่า
แหล่งท่องเที่ยว สิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวและทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่าง

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 บูรณาการความรูส้ ู่นวัตกรรมทาง
วิชาชีพ
3(0-6-3)
Integration for Professional
Innovation
การบูรณาการความรูข้ องหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิง
วิชาชีพ การออกแบบและสร้าง
นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วย
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการ
สร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรมทาง
วิชาชีพ
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
88 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24 หน่วยกิต
123110
แหล่งทรัพยากรทางการ 3(3-0-6)
ท่องเที่ยว
Tourist Destination
ความหมาย ความสาคัญ และ
องค์ประกอบของแหล่งทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยว ประเภทของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว คุณลักษณะ

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา
และปรับชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ
และการศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง และ
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123111

ภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยว
ประเภทของแหล่งทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทั้งด้านธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์การ
ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวสาคัญใน
แต่ละภูมิภาคของประเทศไทย
แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นและพื้นที่
เชื่อมโยง 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
จิตวิทยาและศิลปะใน 3(2-2-5) 123111
การบริการ
Psychology and Art of Services
การรูจ้ ักตัวเอง พฤติกรรม
มนุษย์ การติดต่อ และการ
ให้บริการ การพัฒนาบุคลิกภาพใน
ด้านต่างๆ การพูด การแต่งกาย
การแสดงออก กริยามารยาทของผู้
ให้บริการ การมีปฏิสัมพันธ์ในการ
บริการ การสร้างจิตใจของการ
ให้บริการ และการแก้ไขปัญหา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

สาคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทางด้านธรรมชาติ ประวัติศาตร์และ
โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และวิถชี วี ิต ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวสาคัญในประเทศไทย
และระดับสากล รวมทัง้ การสื่อ
ความหมายและการประยุกต์
เนือ้ หาวิชา สู่การเสนออัตลักษณ์ของ
แหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
(มีทัศนศึกษา)
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
จิตวิทยาและศิลปะใน
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา
การบริการ
Psychology and Art of Services
การรูจ้ ักตัวเอง พฤติกรรมมนุษย์
การติดต่อและการให้บริการ การ
พัฒนาบุคลิกภาพในด้านต่างๆ การ
พูด การแต่งกาย การแสดงออก
กริยามารยาทของผู้ให้บริการ การมี
ปฏิสัมพันธ์ในการบริการ การสร้าง
จิตใจของการให้บริการ และการแก้ไข
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ต่างๆขณะที่มีการติดต่อสื่อสารและ
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
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) 123112
และบริการ
Tourism and Hospitality Industry
นิยาม ความเป็นมา
วิวัฒนาการของการท่องเที่ยว
นิยามศัพท์ท่ใี ช้ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ องค์ประกอบ
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ท่องเที่ยว รูปแบบของการท่องเที่ยว
ทีม่ ีในประเทศไทย องค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การวาง
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 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
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ปัญหาต่างๆ ขณะที่มกี าร
ติดต่อสื่อสารและการให้บริการ
Self-understanding, human
behavior, service and
communications, personality
development: speaking, dressing,
expressing, etiquettes and
mannerisms of service providers,
solving problems during the services
and communications
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว3(3-0-6)
Tourism Industry
นิยาม แนวคิด และความสาคัญ
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นิยาม
ศัพท์ท่ใี ช้ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว องค์ประกอบของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวโน้ม
และการเปลี่ยนแปลงของการ
ท่องเที่ยวโลก นโยบายและบทบาท
ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
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

สาระที่
ปรับปรุง

- ปรับชื่อ
รายวิชา
- ปรับรหัสวิชา
- ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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122410

123215

Government and Private Sectors
and field trip
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
123113
3(2-2-5)
Human Resource Management
กิจกรรมของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การ
ออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน
การสรรหาและการคัดเลือก
บุคลากร การฝึกอบรมและการ
พัฒนา ค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน แรงจูงใจและความ
ผูกพันในการทางาน สหภาพ
แรงงาน สวัสดิการและความ
ปลอดภัยในการทางาน 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
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการ
123114
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
Tourist Behavior and Cross
Cultural Communication
ประเภทและลักษณะของ
นักท่องเที่ยว แรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว ความคาดหวังและความ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

สาระที่
ปรับปรุง

ทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
Human Resource in Tourism and
Hotel Industry
ความหมาย ความสาคัญ และ
คุณลักษณะของทรัพยากรมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม แนวโน้มและคุณลักษณะ
ในอนาคตจของทรัพยากรมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
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
ปรับชื่อรายวิชา
ปรับหน่วยกิต
ชั่วโมงบรรยาย
ปฏิบัติและ
การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง และ
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(2-2-5)
Tourist Behavior and Cross
CulturalCommunication
ประเภทและลักษณะของ
นักท่องเที่ยว แรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว ความคาดหวังและความ

ปรับรหัสวิชา
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา และ
ปรับหน่วยกิต
ชั่วโมงบรรยาย
ปฏิบัติและ
การศึกษา
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พึงพอใจของนักท่องเที่ยว รูปแบบ
การเดินทางท่องเที่ยว รูปแบบของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อบริการ
ทางการท่องเที่ยว พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวตามช่วงอายุ การสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรมในด้านเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมบริการ พฤติกรรม
นักท่องเที่ยวแต่ละสัญชาติ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
ติดต่อสื่อสารและการแก้ปัญหาการ
ติดต่อสื่อสาร
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
123214

จรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 123215
และกฎหมายสาหรับการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
Professional Ethics and Laws for
Tourism and Hotel
บทบาทและความรับผิดชอบ
ของธุรกิจการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมที่มีต่อลูกค้า และสังคม
แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ปัญหาทาง
จริยธรรม แนวทางการแก้ไขและ
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พึงพอใจของ นักท่องเที่ยว รูปแบบ
การเดินทางท่องเที่ยว รูปแบบของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อบริการ
ทางการท่องเที่ยว พฤติกรรม การ
ท่องเที่ยวตามช่วงอายุ การสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรมในด้านเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวแต่ละ
สัญชาติ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
ติดต่อสื่อสารและการแก้ปัญหาการ
ติดต่อสื่อสาร
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, crosscultural communication in relation to
the tourism and hospitality industry,
tourist behavior of each nationality,
communication case studies and
communication solutions
จรรยาบรรณวิชาชีพและ 3(3-0-6)
กฎหมายสาหรับการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
Professional Ethics and Laws for
Tourism and Hotel
บทบาทและความรับผิดชอบของ
ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมร
ที่มีตอ่ ลูกค้า และสังคม แนวคิด
เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ปัญหาทาง
จริยธรรม แนวทางการแก้ไขและการ

สาระที่
ปรับปรุง
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง

ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อวิชา
และปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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การพัฒนา และจริยธรรมในงาน
บริการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
โรงแรม บทบาทและหน้าที่ของ
สานักงานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยว
และมัคคุเทศก์ กฎหมายคุม้ ครอง
ผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับภาษี
อากรและศุลกากร กฎหมาย
เกี่ยวกับป่าไม้ 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

สาระที่
ปรับปรุง

พัฒนา และจริยธรรมในงานบริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนาเที่ยว
และมัคคุเทศก์ ธุรกิจโรงแรม บทบาท
และหน้าที่ของสานักงานทะเบียน
ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
กฎหมายเกี่ยวการขายของออนไลน์
กฎหมายคุม้ ครองผู้บริโภค 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) เปิดรายวิชา
และโรงแรม
ใหม่
Tourism and Hotel Marketing
ประเภทของธุรกิจท่องเที่ยวและ
โรงแรม การกาหนดลูกค้าเป้าหมาย
และพฤติกรรมความต้องการของ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 123217
พื้นฐานทางธุรกิจ
Fundamental Information
Technology in Business
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้น
พื้นฐาน ระบบอินเทอร์เน็ต
เครื่องมือการสืบค้นข้อมูล พื้นฐาน
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการ โปรแกรม
ประมวลผลคา โปรแกรมตาราง
คานวณ และโปรแกรมการนาเสนอ
งานในงานธุรกิจ จริยธรรมในการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ดาเนินการธุรกิจ
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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ลูกค้า การวิเคราะห์สถานการณ์และ
กาหนดกลยุทธ์ของตลาดบริการ
ส่วนผสมทางการตลาดท่องเที่ยวและ
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
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
Information Technology for Tourism
and Hotel Industries
ความหมาย ความสาคัญ
ประเภท และแนวโน้มของเทคโนโลยี
สารสนเทศในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ความรู้
พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ทักษะ
เบื้องต้นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้โปรแกรมพื้นฐาน
ในงานสารสนเทศ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แพลตฟอร์มใหม่ที่เป็นประโยชน์ตอ่
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
Definitions, the importance,
types and trends of information
technology in the tourism and hotel
industry, computer fundamentals
Basic skills in applying information

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อรายวิชา
และปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

technology using basic programs in
information technology, application
of information technology and a
new platform that benefits the
tourism and hotel industry
123113

ประวัติศาสตร์ไทย
3(3-0-6)
โบราณคดี และประวั ติ ศ าสตร์
ศิลปะ
Thai History Archaeology and Arts
History
พัฒนาการทางด้านโบราณคดี
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศไทย ประวัติศาสตร์
ศิลปะ ตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ ที่มีบทบาทต่อ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภท
ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและ
วัฒนธรรมของประเทศไทย
Development of archaeology,
social and cultural history of
Thailand, arts history since prehistory period until Rattanakosin
period with the impact on
historical archaeological and
cultural tourism resources of
Thailand

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
123120

ปิดรายวิชา

30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 123120
Sustainable Tourism
ความหมาย องค์ประกอบ และ
หลักการของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประเภทและ

34 หน่วยกิต

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
Sustainable Tourism
ความหมาย องค์ประกอบ และ
หลักการของการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ประเภทและรูปแบบการ

ปรับรหัสวิชา
ปรับชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ
และการศึกษา
ค้นคว้าด้วย
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รูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร
ท่องเที่ยว 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 tourismrelated businesses, tourism
resources management,
sustainable tourism development
planning
หลักการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6)
ท่องเที่ยว
Principles of Tourism Business
Management
ความหมาย ประเภท รูปแบบ
และการจัดองค์กรของธุรกิจ
ท่องเที่ยว วิธกี ารขออนุญาต
ประกอบกิจการธุรกิจท่องเที่ยว
การกาหนดเป้าหมายการ
ดาเนินงาน การจัดการดาเนินงาน
ความรู้เบื้องต้นด้านการตลาด
สาหรับธุรกิจท่องเที่ยวการวิเคราะห์
ปัญหา และปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ
ธุรกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหา
Meaning, types, forms and
organizing of tourism business,
permission of tourism business
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ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว รูปแบบ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง การจัดการสิ่งอานวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 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

หลักการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
ท่องเที่ยว
Principles of Tourism and Hospitality
Business Management
ความหมาย ประเภท รูปแบบ
และการจัดองค์กรของธุรกิจ
ท่องเที่ยว วิธกี ารขออนุญาตประกอบ
กิจการธุรกิจท่องเที่ยว การกาหนด
เป้าหมายการดาเนินงาน การจัดการ
ดาเนินงาน การวางแผนและพัฒนา
การตลาดสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว การ
วิเคราะห์ปัญหา และปัจจัยต่างๆ ที่มี
ผลต่อธุรกิจ แนวทางการแก้ไขวิกฤต
และความเสี่ยง
Definition, types, forms and
organizing of tourism, permission of
tourism business, formalities, target

สาระที่
ปรับปรุง
ตนเอง และ
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

- ปรับชื่อวิชา
- ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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formalities, target imposition,
operational management,
fundamental marketing for tourism
business, problem analysis and
business factors affect, solutions
123323

หลักการจัดการโรงแรม 2(2-0-4)
Principles of Hotel Management
วิวัฒนาการของอุตสาหกรรม
โรงแรม โครงสร้างของการ
ปฏิบัติงาน การจัดสายงาน หน้าที่
และความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ
การควบคุมกิจการโรงแรม นโยบาย
เป้าหมาย การดาเนินการ กฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดตั้ง มารยาทของ
พนักงาน แนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง
The development of hotel
industry, the structure of the hotel
business, distribution of work,
duties and responsibilities in each
department, managing hotel
activities, policy, work targets,
laws covering setting up hotels,
hotel personnel etiquette, ways
to solve problems

123222

123325

อุตสาหกรรมการขนส่ง 3(2-2-5)
เพื่อการท่องเที่ยว
Transportation Industry for
Tourism

123223

imposition, operational
management, planning and
development, marketing for tourism
business, problem analysis and
business factors affect, guideline for
crisis and risk
หลักการจัดการโรงแรม 3(3-0-6)
Principle of Hotel Management
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
โรงแรม ประเภทและรูปแบบการ
จัดการของที่พักแรม การบริการใน
โรงแรม รูปแบบการจัดการโรงแรม
โครงสร้างองค์กรของโรงแรม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของฝ่ายต่างๆ การประสานงาน
ระหว่างแผนกและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 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
โลจิสติกส์เพื่อการ
3(3-0-6)
ท่องเทีย่ ว
Logistics for Tourism
หลักการ แนวคิด และ
ความสาคัญของโลจิสติกส์ใน

สาระที่
ปรับปรุง

- ปรับรหัสวิชา
- ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อรายวิชา
และปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

129

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

123322

ประเภทการขนส่งและการ
คมนาคม องค์ประกอบของการ
ขนส่ง การขนส่งทางบก ทางน้า
และทางอากาศ ความรูเ้ กี่ยวกับ
ภูมิศาสตร์การบิน การสารองตั๋ว
เครื่องบินด้วยระบบจัดจาหน่าย
แบบเบ็ดเสร็จ แนวทาง วิธกี าร
ปรับปรุงรูปแบบของการเดินทาง
ท่องเที่ยวใหม่ 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
หลักการมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
Principles of Tour Guide
นิยามของมัคคุเทศก์ บุคลิกและ
จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ที่ดี
วิธีการและบทบาทหน้าที่ของมัคคุ
เทก์ การอานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว การดูแลด้านความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว องค์กร
ทางการท่องเที่ยวของรัฐและเอกชน
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ระเบียบและวิธีการเดินทางเข้าออก
ราชอาณาจักร การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ความรูด้ ้านมรดก
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
สาคัญของไทย
Definition of tour guide, good
personality and ethics, duties
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อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โซ่
อุปทานของการท่องเที่ยว การ
เคลื่อนที่ทางกายภาพของการ
ท่องเที่ยว การเคลื่อนที่ของข้อมูล
ข่าวสารทางการท่องเที่ยว และการ
เคลื่อนที่ของกระแสการเงินที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การ
ประยุกต์ใช้โลจิสติกส์เพื่อการ
ท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต
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
หลักมัคคุเทศก์และการ 3(2-2-5)
ให้คาปรึกษาการเดินทาง
Principal of Tour Guide and Travel
Advisor
นิยามของมัคคุเทศก์ ประวัติของ
มัคคุเทศก์ บุคลิกภาพ จรรยาบรรณ
ของมัคคุเทศก์ บทบาทหน้าที่ของ
มัคคุเทศก์ การวางแผนและการจัดนา
เที่ยว การดาเนินงานนาเที่ยว การ
บรรยายสถานที่ทอ่ งเที่ยวประเภท
ต่างๆ การอานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว การดูแลด้านความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า ระเบียบและ
วิธีการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร
กฏระเบียบการใช้บริการขนส่ง
สาธารณะ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อรายวิชา
และปรับ
คาอธิบาย
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

123325

สาระที่
ปรับปรุง

การให้คาปรึกษาในการเดินทาง
ท่องเที่ยว การให้ปรึกษาในการ
ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยว การ
ให้คาปรึกษาการจองการเดินทาง
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
ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6) ย้ายรายวิชามา
Research Methodologies
จากหมวด
หลักการ เป้าหมายการวิจัย
เฉพาะเลือก
จรรยาบรรณนักวิจัย การกาหนด
ขอบเขตเนื้อหาการวิจัยทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และ
อุตสาหกรรมการบริการ การกาหนด
ปัญหาการวิจัย การกาหนด
วัตถุประสงค์การวิจัย การออกแบบ
กรอบแนวคิดการวิจัย วิธีการ
ดาเนินการวิจัย ประชากรและการสุ่ม
ขนาดตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ
การวิจัย การทดสอบคุณภาพของ
เครื่องการวิจัย เทคนิคการเก็บ
รวบรวมข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์
ผลข้อมูล สรุป และอภิปราย

131

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

123324

งานบริการส่วนหน้า
3(2-2-5)
Front Office Operations
ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่
พักแรมประเภทของที่พักแรมและ
ห้องพัก การแบ่งกลุ่มลูกค้าการจัด
องค์กรของแผนงานบริการส่วนหน้า
บุคลิกภาพสาหรับผู้ทางานบริการ
ส่วนหน้า บทบาท หน้าที่ความ
รับผิดชอบของแผนกต้อนรับการ
ประสานงานกับแผนกต่างๆ ทัง้ ใน
องค์กรและนอกองค์กร วงจรของ
การให้บริการการรับโทรศัพท์ การ
สารองห้องพัก การลงทะเบียนผู้เข้า
พัก การให้บริการระหว่างเข้าพัก
การเขียนจดหมายถึงผู้เข้าพัก การ
ชาระเงินและคืนห้องพัก การรับคา
ตาหนิ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
ความปลอดภัยในการทางานของ
แผนกต้อนรับส่วนหน้า คาศัพท์ท่ใี ช้
ในแผนกต้อนรับ
Knowledge of accommodation
industry, types of lodging and
rooms, guest classification,
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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
งานบริการแผนกห้องพัก 3(2-2-5)
Room Division Operations
โครงสร้างงานในแผนกห้องพัก
การประสานงานในแผนกห้องพัก
แนวคิดการใช้งานระบบการจัดการ
ทรัพย์สิน บุคลิกและมารยาทของผู้
ให้บริการส่วนหน้า การสารอง
ห้องพัก การลงทะเบียนผู้เข้าพัก
แนวคิดการเพิ่มยอดขาย การบริการ
งานโทรศัพท์ การให้บริการโดย
พนักงานในเครื่องแบบ ขั้นตอนการ
รับชาระเงิน โครงสร้างงานแผนก
แม่บา้ นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
การตรวจสอบห้องพักแขก การแสดง
สถานะห้องพักแขก ขั้นตอนการ
จัดการของหาย การจัดการด้าน
ความปลอดภัยสาหรับงานแผนก
ห้องพัก แนวคิดการจัดการรายได้
สาหรับงานแผนกห้องพัก และ
กรณีศึกษา
Room Division Department
Structures; Coordination within
Department; Concept of Utilizing

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อรายวิชา
และปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

132

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

123429

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
งานบริการอาหารและ 3(2-2-5)
เครื่องดื่ม
Food and Beverage Service
ประวัติ และวิวัฒนาการของ
งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม บุคลิก
ของผู้ให้บริการอาหาร ความรู้
เกี่ยวกับอาหารตะวันตก การจัดโต๊ะ
ขั้นตอนการให้บริการรูปแบบต่าง ๆ
ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน การ
ออกแบบเมนูอาหารแต่ละประเภท
มารยาทบนโต๊ะอาหารแบบสากล
ความรู้เรื่องไวน์ และเครื่องดื่ม
ประเภทต่างๆ การผสมเครื่องดื่ม
และหลักการจัดงานเลี้ยงเบื้องต้น
ความปลอดภัยในอาหาร และ
การศึกษานอกสถานที่
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123427

สาระที่
ปรับปรุง

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.
งานบริการอาหารและ 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา
เครื่องดื่ม
Food and Beverage Service
ประวัติ และวิวัฒนาการของงาน
บริการอาหารและเครื่องดื่ม บทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบของแผนก
อาหารและเครื่องดื่ม บุคลิกของผู้
ให้บริการอาหาร ความรูเ้ กี่ยวกับ
อาหารตะวันตก การจัดโต๊ะ ขั้นตอน
การให้บริการรูปแบบต่าง ๆ ภาชนะ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน การออกแบบ
เมนูอาหารแต่ละประเภท มารยาทบน
โต๊ะอาหารแบบสากล ความรูเ้ รื่อง
ไวน์ และเครื่องดื่มประเภทต่างๆ การ
ผสมเครื่องดื่ม และหลักการจัดงาน
เลี้ยงเบื้องต้น ความปลอดภัยใน
อาหาร และการศึกษานอกสถานที่
Evolutionary and history of food
and beverage service, roles and

133

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

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

123428

สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
วิเคราะห์ และอภิปราย ประเด็น
ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โรงแรม

สาระที่
ปรับปรุง

123429

ธุรกิจงานแม่บา้ นและ
3(2-2-5) เปิดรายวิชา
สุขอนามัย
ใหม่
Housekeeping and Hygiene
Business
ลักษณะของธุรกิจงานแม่บ้าน
ประเภทของสินค้าและบริการ
หลักการทาความสะอาด บารุงรักษา
และ สุขอนามัยของสถานที่พักแรม
เครื่องมือเครื่องใช้ในงานแม่บ้าน การ
วางแผนธุรกิจแม่บา้ นและสุขอนามัย
Characteristics of housekeeping
and hygiene business, types of
products and service,
accommodation clearing,
maintenance, and hygiene, supplies
and equipment, housekeeping and
hygiene business plan
สัมมนา
1(0-3-2) ปรับรหัสวิชา
Seminar
วิเคราะห์ และอภิปราย ประเด็นที่
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โรงแรม และ
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124332

123427

และอุตสาหกรรมบริการ และ
รูปแบบการจัดสัมมนา
Analysis and discussion topic
related to tourism hotel and
hospitality industry and forms of
seminar arrangement
การบัญชีสาหรับผู้ไม่ใช่ 3(3-0-6) 124335
นักบัญชี
Accounting for Non-Accountant
ความสาคัญของบัญชีต่อ
ชีวิตประจาวัน รูปแบบขององค์กร
การวิเคราะห์รายการค้าสาหรับ
ธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม
ธุรกิจอุตสาหกรรม ภาษีเงินได้
กระบวนการจัดทารายงานทางการ
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
กลยุทธ์การพัฒนาการ 3(3-0-6)
ท่องเที่ยวโรงแรม และอุตสาหกรรม
บริการ
Development Strategic in Tourism
Hotel
and Hospitality Industry
กระบวนการกลยุทธ์ของหน่วย
ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
แนวความคิดสร้างสรรค์ของกล
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สาระที่
ปรับปรุง

อุตสาหกรรมบริการ และรูปแบบการ
จัดสัมมนา
Analysis and discussion topic
related to tourism hotel and
hospitality industry and forms of
seminar arrangement
การบัญชีสาหรับผู้ไม่ใช่ 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
นักบัญชี
Accounting for Non-Accountant
ความสาคัญของบัญชีต่อ
ชีวิตประจาวัน รูปแบบขององค์กร
การวิเคราะห์รายการค้าสาหรับธุรกิจ
บริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจ
อุตสาหกรรม ภาษีเงินได้
กระบวนการจัดทารายงานทางการ
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
ปิดรายวิชา
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ยุทธ์ ปัจจัยภายในและภายนอก
องค์กรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ การ
นาความรูจ้ ากการจัดการ
การตลาด การบัญชีและการ
บริหารธุรกิจเบื้องต้น มาประยุกต์ใช้
กับลักษณะเฉพาะของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กล
ยุทธ์ทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวหรือธุรกิจการ
ท่องเที่ยว การจัดการการสื่อสาร
การจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยว
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
หลักและวิธีการจัด
3(1-4-4)
นาเที่ยว
Procedure of Tour Operation
หลักการจัดการบริษัทท่องเที่ยว
วิธีการจัด นาเที่ยว การอ่าน และ
การเขียนแผนที่แสดงเส้นทาง
ท่องเที่ยว การจัดเส้นทางในการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

ท่องเที่ยว การสารวจและติดต่อกับ
ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการ
เขียนรายการนาเที่ยว การคานวน
ต้นทุน กาไร การจัดนันทนาการ
Principles of travel agency
management, the procedure of
tour operation, reading and
writing travel maps, organizing
travel routes; exploring and
contacting other business related
to tourism, writing techniques for
travel programs, profit calculation,
recreation arrangement and field
trips
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
15 หน่วยกิต กลุม่ วิชาความสนใจเฉพาะ
15 หน่วยกิต
123230 การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ 3(2-2-5) เปิดรายวิชา
ไทยและประวัติศาสตร์ศิลปะ
ใหม่
เพื่อการท่องเที่ยว
Storytelling for Thai history and
History of Arts for Tourism
การเล่าเรื่องราวพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศไทยและ ประวัติศาสตร์
ศิลปะในประเทศไทยตัง้ แต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ที่มี
บทบาทต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว
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
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123231

123230

งานเทศกาลและกิจกรรม3(2-2-5) 123332
Festival and Event
ความหมาย ประเภท รูปแบบ
ของเทศกาล ประเพณี วิถิชีวติ และ
กิจกรรม การบริหารจัดการ
การตลาด สาหรับการจัดงาน
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

historical archaeological and cultural
tourism resources
นวตักรรมการออกแบบ 3(2-2-5)
การบริการ
Service Design Innovation
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ออกแบบบริการ ความหมายและ
ลักษณะของนวัตกรรมการออกแบบ
การบริการ พฤติกรรมผูใ้ ช้บริการและ
เส้นทางของผู้บรโภค ผู้มสี ่วน
เกี่ยวข้องกับการบริการ เครื่องมือใน
การออกแบบบริการ กระบวนการ
และวิธกี ารออกแบบบริการใหม่
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
กิจกรรมและเทศกาล
3(2-2-5)
ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
Cultural Event and Festival for
Tourism
ความหมาย ประเภท รูปแบบของ
เทศกาล ประเพณี วิถิชีวิต และ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยว การบริหารจัดการ
การตลาด สาหรับการจัดงานเทศกาล
ต่าง ๆ ผลกระทบของการจัดงาน
เทศกาลท่องเที่ยว
Meaning, types and styles of
festival, traditions, way of life and

สาระที่
ปรับปรุง

เปิดรายวิชา
ใหม่

ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อรายวิชา
และปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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123332

ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน 3(2-2-5) 123333
Community Based-Tourism
Business
วิวัฒนาการและหลักการ
เกี่ยวกับการจัดการ และธุรกิจ
ท่องเที่ยวชุมชน บริบทชุมชน
ทรัพยากรการจัดการ หน้าที่ในการ
จัดการในธุรกิจท่องเที่ยว ความรู้
เบื้องต้นในการจัดการการตลาด
ท่องเที่ยว การจัดการการเงิน การ
จัดการการดาเนินงาน 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

123240

ธุรกิจการจัดประชุม
3(2-2-5) 123334
นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัล
MICE Business
ความรู้เบื้องต้น ความสาคัญ
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
activities for tourim, management,
marketing for festival management,
effect of festival management
ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน 3(2-2-5)
Community-based Tourism Business
วิวัฒนาการ บริบทชุมชน และ
ทรัพยากรการจัดการ การดาเนินงาน
และกระบวนการจัดการในธุรกิจ
ท่องเที่ยว การจัดการการตลาด
ท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การจัดการการเงิน
กรณีศึกษา
Evolution, community context
for resources management,
operations and process of tourism
business, tourism marketing
management, human resource
management , financial
management, case studies

ธุรกิจการจัดประชุม
3(2-2-5)
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
นิทรรศการและงานเทศกาล
MICE & Event Business

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา
และปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อรายวิชา
และปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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โครงสร้างองค์กร หน้าที่ความ
รับผิดชอบ รูปแบบและประเภทของ
การให้บริการของธุรกิจการจัด
ประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล และนิทรรศการ ปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจ
Introduction, significance,
departments and organizations
related, organizational structure,
responsibilities, kinds and types of
services of meetings incentives
conventions exhibitions business.
Problems and solutions, ethics

123343

การจัดการธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 123335
Aviation Business Management
ระบบการจัดการของธุรกิจการ
บิน รหัสสายการบิน รหัสสนามบิน
การคิดคานวณเวลา GMT การ
สารองตัว๋ เครื่องบินโดยใช้ระบบจัด
จาหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ
Airline business management
systems, airline code and airport
code, the GMT times, airline ticket
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123334 ธุรกิจการจัดประชุม
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
นิทรรศการ 3(2-2-5)
และงานเทศกาล
MICE & Event Business
ความรู้เบื้องต้น ความสาคัญ
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างองค์กร หน้าที่ความ
รับผิดชอบ รูปแบบ การบริหาร
จัดการแบบชีวิตปกติวถิ ีใหม่ และ
ประเภทของการให้บริการของธุรกิจ
การจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล นิทรรศการ และงานเทศกาล
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
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
ธุรกิจการบินและการ
3(2-2-5)
สารองที่นั่ง
Airline Business and Reservation
ลักษณะและองค์ประกอบของ
ธุรกิจการบิน ความสัมพันธ์ใน
อุตสาหกรรมการบิน ศัพท์เฉพาะที่ใช้
ในธุรกิจการบิน ตารางการบิน
ภูมิศาสตร์การบิน ประเภทของ
ผู้โดยสาร ระบบการสารองที่นั่งของ
สายการบิน การสารองตั๋วเครื่องบิน
ด้วยระบบจัดจาหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อรายวิชา
ปรับหน่วยกิต
ชั่วโมงบรรยาย
ปฏิบัติและ
การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง และ
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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reservation system by Global
Distribution System (GDS)

123331

การวางแผนนันทนาการและการ
123336
ท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Planning of Recreation and
Tourism
ความหมาย หลักการ และ
องค์ประกอบของคาว่า การ
วางแผนนันทนาการและการ
ท่องเที่ยว เทคนิควิธกี ารจัด
กิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
ทักษะในด้านการเป็นผู้นา
นันทนาการ การวางแผนการจัด
กิจกรรมนันทนาการและการ
ท่องเที่ยวทั้งในเชิงกิจกรรม เช่น
ด้านการนาเกม การสื่อความหมาย
และการจัดการพืน้ ที่แหล่ง
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
Definition, the principles and
elements of planning of recreation
and tourism. Technique of
recreation for tourism, recreation
leadership skills, planning and
recreational activities
management for tourism either
game leader, interpretation and

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
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)
การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
และนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
Creative Tourism and Recreation for
Tourism
ความหมาย ความสาคัญ
องค์ประกอบ รูปแบบ และแนวโน้ม
ของการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และ
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
บทบาท หน้าที่ และคุณลักษณะของ
นักท่องเที่ยวสร้างสรรค์การมีส่วน
ร่วมของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และนันทนาการ ในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อม เส้นทางและกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
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

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อรายวิชา
และปรับ
คาอธิบายรายวิชา
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123342

recreation area management for
tourism
ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 123337
Art of Mixology
หน้าที่ความรับผิดชอบของ
แผนกบริการเครื่องดื่ม อุปกรณ์ท่ใี ช้
ในแผนกบาร์ ประเภทของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ท่ใี ช้ในงานบริการ หลัก
วิธีของการผสมเครื่องดื่มแบบต่าง
ๆ การตกแต่งเครื่องดื่ม การ
ออกแบบเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
และไม่มีแอลกอฮอล์ การเลือกใช้
วัตถุดิบ บุคลิกภาพสาหรับผู้ผสม
เครื่องดื่ม
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
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สาระที่
ปรับปรุง

creative tourism and recreation of
the world and of Thailand
ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม 3(2-2-5) ปรับรหัส
Art of Mixology
รายวิชา
หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนก
บริการเครื่องดื่ม อุปกรณ์ที่ใช้ใน
แผนกบาร์ ประเภทของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ท่ใี ช้ในงานบริการ หลัก
วิธีของการผสมเครื่องดื่มแบบต่าง ๆ
การตกแต่งเครื่องดื่ม การออกแบบ
เครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอล์และไม่มี
แอลกอฮอล์ การเลือกใช้วัตถุดิบ
บุคลิกภาพสาหรับผู้ผสมเครื่องดื่ม
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
การเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5) เปิดรายวิชา
การท่องเที่ยว
ใหม่
Entrepreneur for Tourism
ความหมายและแนวคิด
ผู้ประกอบการหน้าที่ของ
ผู้ประกอบการลักษณะของ
ผู้ประกอบการการพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ ทัศนคติและแรงจูงใจ
ของผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว การประเมินจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ทักษะและ
ทรัพยากรที่จาเป็นของผู้ประกอบการ
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123439

สาระที่
ปรับปรุง

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ประกอบการ ปัญหาของ
ผู้ประกอบการ การจัดทาแผนธุรกิจ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
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
งานบริการต้นห้อง
3(2-2-5) เปิดรายวิชา
Butler Service
ใหม่
การแสดงออกภาพลักษณ์วชิ าชีพ
พนักงานต้นห้อง การทาความเข้าใจ
ระหว่างแขกปกติและแขกพิเศษ
หลักการคาดเดาความต้องการของ
แขกพิเศษล่วงหน้า การต้อนรับแขก
พิเศษ แนวปฏิบัติสาหรับให้บริการใน
ห้องพัก เช่น บริการจัดและรื้อ
สัมภาระ งานบริการอาหารและ
เครื่องดื่มสาหรับแขกพิเศษ การ
บริการส่วนตัวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น
การจองตั๋วเครื่องบิน การตรวจสอบ
ความพึงพอใจของลูกค้า
Butler professional image
presentations, Differentiating guests
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สาระที่
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

123434

รูปแบบการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
สมัยใหม่
Modern Tourism Styles
ประเภทและรูปแบบของการ
ท่องเที่ยวสมัยใหม่ พฤติกรรม
นักท่องเที่ยวในปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคต รูปแบบการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวสมัยใหม่ ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การท่องเที่ยว
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
การวิจัยเพื่อการ
3(2-2-5)
ท่องเที่ยว การโรงแรมและ
อุตสาหกรรมบริการ
Research Methodology for
Tourism Hotel and Hospitality
Industry
ความหมาย บทบาท
ความสาคัญของการวิจัยต่อการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ลักษณะ
และขอบเขตเนือ้ หาการวิจัยด้าน

ปิดรายวิชา

ย้ายรายวิชาไป
อยู่ในหมวด
เฉพาะบังคับ
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123444

การท่องเที่ยว จรรยาบรรณนักวิจัย
กระบวนการและขั้นตอนการวิจัย
การระบุปัญหา การกาหนด
วัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานการ
วิจัยการออกแบบวิจัย การสุ่ม
ตัวอย่าง เทคนิคการเก็บรวบรวม
และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
และนาเสนอผลงานวิจัยทางด้าน
การท่องเที่ยวและการบริการ
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
การจัดการงานเลี้ยง 3(2-2-5)
Catering and Banquet
Management
ประเภท และรูปแบบการจัด
งานเลี้ยงทัง้ ในและนอกสถานที่
เทคนิควิธีการออกแบบงานเลีย้ ง
สุนทรียศาสตร์ในงานจัดเลีย้ ง การ
จัดอาหาร เครื่องดื่มและการบริการ
บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ
Types and forms of onpremise and off-premise catering
and banqueting, techniques of
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สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

catering and banquet creation,
aesthetics in catering and
banquet, food, drinks and service
arrangement, staff personality

123341

งานแม่บา้ น
3(2-2-5)
Housekeeping Operations
ลักษณะของงานแม่บา้ นใน
โรงแรมบุคลิกภาพของพนักงาน
แผนกแม่บ้าน การจัดองค์กร หน้าที่
และขอบเขตการดาเนินงานของ
แม่บา้ น ความปลอดภัยในงาน
แม่บา้ น งานเอกสารเกี่ยวกับงาน
แม่บา้ น การประสานงานกับแผนก
ต่าง ๆ ในโรงแรมการให้บริการและ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
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

กลุ่มวิชาเฉพาะภาษา
15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
วิชาเฉพาะภาษาบังคับ
3 หน่วยกิต วิชาภาษาบังคับ
146374 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและ
การบริการ
3(2-2-5)

ปรับเนือ้ หา
รายวิชาไปอยู่
ในวิชางาน
บริการแผนก
ห้องพัก

15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
ปรับรายวิชาไป
อยู่หมวดวิชา
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English for Tourism and Hospitality
ความรู้และความชานาญในการ
สื่อสารด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนในงานด้านการ
ท่องเที่ยว ทักษะการพูดเพื่อแนะนา
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยว มารยาทและจริยธรรม
ของการให้บริการ สิ่งที่ควรทาและ
ข้อห้ามต่าง ๆ และการเป็นเจ้าบ้าน
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
วิชาเฉพาะภาษาเลือก
12 หน่วยกิต วิชาภาษาเลือก
12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาจีน
กลุม่ วิชาภาษาจีน
142111
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร13(2-2-5) 142113
ภาษาจีนขั้นต้น 1
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
Chinese for Beginners
ระบบและเทคนิคการออกเสียง
ระบบและเทคนิคการออกเสียง
ภาษาจีน (PINYIN) วิธกี ารเขียน
ภาษาจีน (PINYIN) วิธีการเขียน
ตัวอักษรจีน โครงสร้างของอักษร
ตัวอักษรจีน คาศัพท์พื้นฐานและรูป
จีน คาศัพท์พื้นฐานที่ใช้บอ่ ยใน
ประโยคพื้นฐาน (HSK ระดับ 1)
ชีวิตประจาวัน (HSK ระดับ 1-2) รูป
Systems and techniques of
ประโยคพื้นฐาน
Chinese pronunciation (Pinyin);
Study systems and techniques
Chinese character writing; basic
of Chinese pronunciation (PINYIN),
vocabulary and sentence structures
Chinese alphabets writing,
(HSK Level 1)
Chinese alphabets structures,
basic Chinese vocabulary that
frequently uses in daily life (HSK

สาระที่
ปรับปรุง
เฉพาะภาษา
เลือก

ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อรายวิชา
และปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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142112

142121

142122

Level 1-2) and fundamental
sentences structures
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร23(2-2-5) 142114
Chinese for Communication II
คาศัพท์พื้นฐานที่ใช้บ่อยใน
ชีวิตประจาวัน (HSK ระดับ 3)
พัฒนาความสามารถการสื่อสาร
ภาษาจีน การใช้ภาษาจีนเพื่อแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
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
การพัฒนาทักษะการฟัง 3(2-2-5) 142123
และการพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking
Development I
การพูด การฟังภาษาจีนขั้น
พื้นฐาน และการตอบคาถามจาก
สถานการณ์ท่เี กี่ยวกับ
ชีวิตประจาวัน ที่อยู่อาศัย อาหาร
และเครื่องดื่ม การซื้อของ คมนาคม
สุขภาพอนามัย
Develop speaking, listening to
basic Chinese from situation
relates to daily life, residence,
foods and drinks, shopping,
transportation, health, and be able
to answer the questions from the
situations above
การพัฒนาทักษะการฟัง 3(2-2-5) 142124
และการพูดภาษาจีน 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

สาระที่
ปรับปรุง

ภาษาจีนขั้นต้น 2
3(2-2-5)
Chinese for Beginners II
คาศัพท์ รูปประโยคพื้นฐาน การ
สื่อสารภาษาจีนที่ใช้บ่อยใน
ชีวิตประจาวัน (HSK ระดับ 2)
Basic Chinese vocabulary and
sentences structures; Chinese
communication frequently used in
daily life (HSK Level 2)

ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อรายวิชา
และปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

การสนทนาภาษาจีน 1 3(2-2-5)
Chinese Conversation I
ทักษะการฟัง การพูดและการ
อ่านออกเสียงสัทอักษรจีน การ
สนทนาประโยคพืน้ ฐานใน
ชีวิตประจาวัน
Listening and speaking skills;
reading of Chinese phonetic
alphabets; basic Chinese sentences
for conversation in daily life

ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อรายวิชา
และปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

การสนทนาภาษาจีน 2 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา
Chinese Conversation II
ปรับชื่อรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง
ทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน และปรับ
การสนทนาเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
คาอธิบาย
ชีวิตประจาวันซึ่งมีความยาวและ
รายวิชา
โครงสร้างที่ซับซ้อนขึน้
Chinese listening and speaking
skills; extended conversation in daily
life with more complex structures
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Chinese Listening and Speaking
Development II
การพูด การฟังภาษาจีนระดับ
ต้น และการตอบคาถามจาก
สถานการณ์ท่เี กี่ยวกับงานอดิเรก
สภาพอากาศ การเรียนการศึกษา
การทางาน ธุรกิรรมการเงิน การ
ท่องเที่ยว
Develop speaking, listening to
elementary Chinese from the
situations about hobbies,
weather conditions, study, finance
and banking, tourism, and be able
to answer the questions from the
situations above
142461
ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
142461
ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์3(3-0-6)
3(3-0-6)
Chinese for Tour Guide
Chinese for Tour Guide
ข้อมูลประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ข้อมูลประวัติศาสตร์
และประเพณีของไทยฉบับภาษาจีน
วัฒนธรรมและประเพณีของไทย
การสนทนาและบรรยายเกี่ยวกับ
ฉบับภาษาจีน การสนทนาและ
แหล่งท่องเที่ยวที่นา่ สนใจของประเทศ
บรรยายเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่
การนาเที่ยว
น่าสนใจของประเทศ การนาเที่ยว
Information about Thai history,
Information about Thai history,
culture, and tradition in Chinese
culture, and tradition in Chinese
version, Conversation and
version, conversation and
expression about major tourist
expression about major tourist
attractions in Thailand, tour guiding
attractions in Thailand, tour
guiding
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
143371 ภาษาญี่ปนุ่ เบื้องต้น 1 3(2-2-5) 143371 ภาษาญี่ปนุ่ เบื้องต้น 1
3(2-2-5)
Basic Japanese I
Basic Japanese I
ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ
ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ
คาศัพท์ภาษาญี่ปนุ่ 300 คา
คาศัพท์ภาษาญี่ปนุ่ 300 คา ประโยค

คงเดิม

เปลี่ยน
คาอธิบาย
รายวิชา
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143372

ประโยคภาษาญี่ปนุ่ พื้นฐาน 90 รูป
ประโยค
Basic Japanese: Hiragana,
Katakana, 300 vocabularies and
90 sentence patterns in basic
Japanese
การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 1 3(2-2-5) 143372
Japanese Conversation I
ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปนุ่
การฟังและพูดสนทนาแบบสั้น การ
สนทนาและการโต้ตอบในห้องเรียน
การแนะนาตัวเอง
Japanese pronunciation,
listening-speaking short
conversation, conversation and
questioning-answering in
classroom context, selfintroduction

143373

ภาษาญี่ปนุ่ เบื้องต้น 2 3(2-2-5) 143373
Basic Japanese II
คาศัพท์ภาษาญี่ปนุ่ เพิ่มเติม
300 คา ประโยคภาษาญี่ปนุ่ พื้นฐาน
เพิ่มเติม 70 รูปประโยค
Basic Japanese: additional
300 vocabularies and 70
sentence patterns from Basic
Japanese I

143374

การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 2 3(2-2-5) 143374
Japanese Conversation II
ทักษะฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น
ขั้นต้น การสนทนาและการโต้ตอบ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ภาษาญี่ปนุ่ พื้นฐาน 90 รูปประโยค
ภาษาญี่ปนุ่ ระดับ JLPT-N5
Hiragana, Katakana, 300
vocabularies and 90 sentence
patterns, Japanese Language
Proficiency Test -N5 level
การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 1 3(2-2-5)
Japanese Conversation I
การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น การฟัง
และพูดสนทนาแบบสั้น การสนทนา
และการโต้ตอบในห้องเรียน การ
แนะนาตัวเอง การบอกเวลาและการ
ถามเวลา การนับจานวน
Japanese pronunciation,
listening and speaking short
conversation, conversation and
questioning and answering in
classroom context, self-introduction.
telling and asking time, ordinal
number
ภาษาญี่ปนุ่ เบื้องต้น 2
3(2-2-5)
Basic Japanese II
คาศัพท์ภาษาญี่ปนุ่ เพิ่มเติม 300
คา ประโยคภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
เพิ่มเติม 70 รูปประโยค ภาษาญี่ปนุ่
ระดับ JLPT-N5
Additional 300 vocabularies and
70 sentence patterns, Japanese
Language Proficiency Test -N5
level
การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 2 3(2-2-5)
Japanese Conversation II
การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น
ระดับต้น การโต้ตอบในชีวิตประจาวัน

สาระที่
ปรับปรุง

เปลี่ยน
คาอธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยน
คาอธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยน
คาอธิบาย
รายวิชา
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ในชีวติ ประจาวันอย่างง่าย การ
อธิบายลักษณะบุคคล สิ่งของและ
สถานที่ การบอกและการถามเวลา
การนับจานวน
Basic Japanese speaking and
listening skills, conversation and
asking-answering in daily life,
description persons things and
places, telling and asking time,
ordinal number
143471

ภาษาญี่ปนุ่ เบื้องต้น 3 3(2-2-5)
Basic Japanese III
คาศัพท์ภาษาญี่ปนุ่ เพิ่มเติม
350 คา ประโยคภาษาญี่ปนุ่ พื้นฐาน
เพิ่มเติม 70 รูปประโยค
Basic Japanese: Additional
350 vocabularies and 70
sentence patterns from Basic
Japanese 2

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
146132 การฟังและการพูดในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Listening and Speaking in Daily
Life
ทักษะการฟังและพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน รูปแบบประโยค การ
ทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวลา
การตอบรับ การปฏิเสธ การซื้อของ
การต่อรองราคา การเชิญ การตอบ
รับและการปฏิเสธคาเชิญ การอวย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
การอธิบายลักษณะบุคคล สิ่งของ
สถานที่ การบอกตาแหน่ง 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
ภาษาญี่ปนุ่ เบื้องต้น 3
3(2-2-5)
Basic Japanese III
คาศัพท์ภาษาญี่ปนุ่ เพิ่มเติม 350
คา ประโยคภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
เพิ่มเติม 70 รูปประโยคที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ภาษาญี่ปนุ่ ระดับ
JLPT-N5
Additional 350 vocabularies and
70 sentence patterns in daily life,
Japanese Language Proficiency Test
-N5 level
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
146132 การฟังและการพูดในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Listening and Speaking in Daily Life
ทักษะการฟังและพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน รูปแบบประโยค การ
ทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวลา
การตอบรับ การปฏิเสธ การซื้อของ
การต่อรองราคา การเชิญ การตอบ
รับและการปฏิเสธคาเชิญ การอวย
พร การถามและบอกเส้นทาง การขอ

สาระที่
ปรับปรุง

เปลี่ยน
คาอธิบาย
รายวิชา

คงเดิม
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146133

พร การถามและบอกเส้นทาง การ
ขอความช่วยเหลือ การเสนอความ
ช่วยเหลือ 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
การฟังและการพูดเพื่อ 3(2-2-5) 146133
แสดงความคิดเห็น
Listening and Speaking for Opinion
Expression
ทักษะการฟังและการพูดแสดง
ความคิดเห็นสะท้อนมุมมองที่มีต่อ
บริบททางครอบครัว สถานศึกษา
ชุมชน ข่าว ความสาคัญ ภาษาที่ใช้
ในการแสดงความคิดเห็น วลี อนุ
ประโยค ประโยค น้าเสียง การใช้
เสียง มารยาท การโต้ตอบ การพูด
แทรก การแสดงความเห็นคล้อย
ตาม การแสดงความเห็นที่ขัดแย้ง
การพูดสะท้อนความคิด 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,

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

สาระที่
ปรับปรุง

ความช่วยเหลือ การเสนอความ
ช่วยเหลือ 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
การฟังและการพูดเพื่อ 3(2-2-5) คงเดิม
แสดงความคิดเห็น
Listening and Speaking for Opinion
Expression
ทักษะการฟังและการพูดแสดง
ความคิดเห็นสะท้อนมุมมองที่มีต่อ
บริบททางครอบครัว สถานศึกษา
ชุมชน ข่าว ความสาคัญ ภาษาที่ใช้ใน
การแสดงความคิดเห็น วลี อนุ
ประโยค ประโยค น้าเสียง การใช้
เสียง มารยาท การโต้ตอบ การพูด
แทรก การแสดงความเห็นคล้อยตาม
การแสดงความเห็นที่ขัดแย้ง การพูด
สะท้อนความคิด การโต้วาที
Listening and speaking skills in
expressing options toward the
contexts of family, educational
institution, community, news,
importance, language in expressing
ideas, phrases, clauses, sentences,
tone, voice, etiquette, responding,
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146200

146474

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

สาระที่
ปรับปรุง

etiquette, responding,
interrupting, pros and cons, verbal
reflection, debating

interrupting, pros and cons, verbal
reflection, debating

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
146200
เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่
เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง
พูด อ่าน และเขียน ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ท่นี ิสิตกาลัง
ศึกษา
English in specific contexts
focusing on listening, speaking,
reading, and writing skills related
to students’ discipline
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(2-2-5) 146474
Business English
ความรู้และความชานาญในการ
สื่อสารด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนในงานด้านธุรกิจ
เอกสารทางธุรกิจ การเขียนเพื่อ
การสื่อสารทางธุรกิจ การส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่ง
โทรสาร การเขียนบันทึกข้อความ
และจดหมายทางธุรกิจ การเขียน
ประวัติยอ่ ส่วนบุคคล การสัมภาษณ์
งาน การแปลเอกสารทางธุรกิจ
การสนทนาในเนื้อหาเชิงธุรกิจ การ
ติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์ การ
เจรจาทาการตกลงทางธุรกิจ การ

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ คงเดิม
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่
เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง
พูด อ่าน และเขียน ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับศาสตร์ที่นสิ ิตกาลังศึกษา
English in specific contexts
focusing on listening, speaking,
reading, and writing skills related to
students’ discipline
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(2-2-5) คงเดิม
Business English
ความรู้และความชานาญในการ
สื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนในงานด้านธุรกิจ
เอกสารทางธุรกิจ การเขียนเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ การส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การส่งโทรสาร การ
เขียนบันทึกข้อความและจดหมายทาง
ธุรกิจ การเขียนประวัติยอ่ ส่วนบุคคล
การสัมภาษณ์งาน การแปลเอกสาร
ทางธุรกิจ การสนทนาในเนือ้ หาเชิง
ธุรกิจ การติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์
การเจรจาทาการตกลงทางธุรกิจ
การเตรียมความพร้อมก่อนสอบเพื่อ
ใช้ในการสมัครงาน

153

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

146374

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
ภาษาอังกฤษเพื่อการ 3(2-2-5) 146374
ท่องเที่ยวและการบริการ
English for Tourism and Hospitality
ความรู้และความชานาญในการ
สื่อสารด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนในงานด้านการ
ท่องเที่ยว ทักษะการพูดเพื่อแนะนา
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยว มารยาทและจริยธรรม
ของการให้บริการ สิ่งที่ควรทาและ
ข้อห้ามต่างๆ และการเป็นเจ้าบ้านที่
ดี
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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

สาระที่
ปรับปรุง

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

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
3(2-2-5) คงเดิม
ท่องเที่ยวและการบริการ
English for Tourism and Hospitality
ความรู้และความชานาญในการ
สื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนในงานด้านการ
ท่องเที่ยว ทักษะการพูดเพื่อแนะนา
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยว มารยาทและจริยธรรมของ
การให้บริการ สิ่งที่ควรทาและข้อห้าม
ต่าง ๆ 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
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and morality of hospitality, dos
and don’ts and being nice hosts
กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ และฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
6 หน่วยกิต
123450 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูน
ประสบการณ์และทักษะในงานที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือ
เอกชน
Training, learning, gaining
experience, in tourism hotel and
hospitality industry in private or
government workplace
123451 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูน
ประสบการณ์และทักษะในงานที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โรงแรม
และอุตสาหกรรมบริการ ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือ
เอกชนและจัดทาโครงงาน
Training, learning, gaining
experience, in tourism hotel and
hospitality industry in private or
government workplace, and
project
123452 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล
การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียน
รายงาน การนาเสนอและอภิปราย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

สาระที่
ปรับปรุง

กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ และฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
6 หน่วยกิต
123450 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต ปรับรหัสวิชา
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูน
ประสบการณ์และทักษะในงานที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือ
เอกชน
Training, learning, gaining
experience, in tourism hotel and
hospitality industry in private or
government workplace
123451 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต ปรับรหัสวิชา
Co-operative Education
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูน
ประสบการณ์และทักษะในงานที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โรงแรม
และอุตสาหกรรมบริการ ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือ
เอกชนและจัดทาโครงงาน
Training, learning, gaining
experience, in tourism hotel and
hospitality industry in private or
government workplace, and project
ปิดรายวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

สาระที่
ปรับปรุง

ในหัวข้อทางด้านการท่องเที่ยว
โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ
Studying, collecting data,
researching, analyzing, report
writing, presenting and discussion
in tourism hotel and hospitality
industry

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

001102

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)

001103

004101

ศิลปะในการดาเนินชีวิต

3(2-2-5)

003101

123112

แหล่งทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยว
จิตวิทยาและศิลปะในการ
บริการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
ทางธุรกิจ

3(2-2-5)

123110

3(2-2-5)

123111

3(3-0-6)

123112

123111
123110
221110

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษสาหรับ
ชีวิตประจาวัน
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการ
ชีวิต
แหล่งทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยว
จิตวิทยาและศิลปะในการ
บริการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

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

3(2-2-5)
002201 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุค
ดิจทิ ัล
001101 ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน

รวม

3(2-2-5)

18
หน่วยกิต

รวม

1(0-2-1)
2(2-0-4)
18
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
001101 การใช้ภาษาไทย
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
003202 การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
123113 ประวัติศาสตร์ไทย โบราณคดี
และประวัติศาสตร์ศลิ ปะ
123120 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
124332 การบัญชีสาหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี

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

001102
001104

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(1-1-1)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)

123120

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

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

002102 ความฉลาดทางดิจทิ ัล
003102 การพัฒนาทักษะและการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิต
123113 ทรัพยากรมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
123114 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและ
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
รวม

18
หน่วยกิต

รวม

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

3(3-0-6)
18
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
xxxxxx วิชาภาษาเลือก
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

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

002202
003201
122410
123214

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

สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายสาหรับการท่องเที่ยว
และการโรงแรม

xxxxxx
001205

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
วิชาภาษาเลือก
3(x-x-x)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
เชิงวิชาการและวิชาชีพ

003203 เรียนรู้รว่ มกันสรรค์สร้าง
สังคม
123215 จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายสาหรับการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
123216 การตลาดท่องเที่ยวและ
โรงแรม
123332 การบัญชีสาหรับผู้ไม่ใช่นัก
บัญชี
รวม

18
หน่วยกิต

รวม

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
17
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
xxxxxx วิชาภาษาเลือก
3(x-x-x)
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน 3(2-2-5)
สังคม
123215 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการ 3(3-0-6)
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม
123221 หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3(3-0-6)
123xxx วิชาเฉพาะเลือก
3(x-x-x)

xxxxxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
วิชาภาษาเลือก
3(x-x-x)

003204 การจัดการสุขภาพ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน
123221 หลักการจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยว
123222 หลักการจัดการโรงแรม
123223 โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
123217 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ
รวม

18
หน่วยกิต

รวม

1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

16
หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
123xxx วิชาเฉพาะเลือก
123xxx วิชาเฉพาะเลือก
xxxxxx วิชาภาษาเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
123323 หลักการจัดการโรงแรม
123322 หลักการมัคคุเทศก์

รวม

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

18
หน่วยกิต

123xxx
123xxx
xxxxxx
xxxxxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาภาษาเลือก
วิชาเลือกเสรี

123324

หลักมัคคุเทศก์และการให้
คาปรึกษาการเดินทาง
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่
การเป็นผู้ประกอบการยุค
ดิจทิ ัล
รวม

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

18
หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
123326 หลักและวิธีการจัดนาเที่ยว
123324 งานบริการส่วนหน้า
123325 อุตสาหกรรมการขนส่งเพื่อการ
ท่องเที่ยว
123xxx วิชาเฉพาะเลือก
xxxxxx

วิชาภาษาเลือก

รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

15
หน่วยกิต

123xxx
123xxx
xxxxxx
xxxxxx
123325
003206

วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาภาษาเลือก
วิชาเลือกเสรี
ระเบียบวิธีวิจัย
บูรณาการความรูส้ ู่นวัตกรรม
ทางวิชาชีพ
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18
หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
123428 สัมมนา
1(0-3-2)
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
123427 กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
โรงแรม และอุตสาหกรรม
บริการ
123429 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5)

123xxx
123xxx

วิชาภาษาเลือก
วิชาเฉพาะเลือก

รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)

123429

123427
123428
123xxx
123xxx
123426

16
หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
123461 การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
หรือ
123462 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
หรือ
123463 การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
รวม
6

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
1(0-3-2)

งานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
ธุรกิจแม่บ้านและสุขอนามัย
วิชาภาษาเลือก
วิชาเฉพาะเลือก
งานบริการแผนกห้องพัก
รวม

123450
123451

3(2-2-5)
2(2-2-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
15
หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
หรือ
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
หรือ
รวม

6

162
หน่วยกิต

หมายเหตุ

*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

หน่วยกิต

163

164

165

ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร

166

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ
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
2. ดร.สมยศ โอ่งเคลือบ
3. ดร.นุชนาฎ หมื่นจันทร์
4. ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา ส้มจันทร์
6. อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์
7. ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี
8. ดร.นิรมล พรมนิล
9. ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เริ่มประชุมเวลา
13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 วัตถุประสงค์ของการประชุม
เพื่อให้กรรมการหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
ทราบถึ ง ขั้ น ตอนและแนวทางการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ระเบี ย บและคุ ณ วุ ฒิ ข อง
คณาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
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มติการประชุม รับทราบ
1.1.2 ประธานแจ้ ง เรื่ อ งอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 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 ประธานแจ้งเรื่องคาสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ
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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ระเบียบวาระที่ 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. จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
7. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
8. เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ
มติการประชุม
-เห็นชอบให้ปรับรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว และการโรงแรม พ.ศ.
2553 และปรับชื่อรายวิชาให้เฉพาะเจาะลงด้านการท่องเที่ยวและการบริการมากขึ้น
-เห็นชอบให้ปรับชื่อรายวิชาให้มีความเฉพาะเจาะลงของสาขาการท่องเที่ยวและบริการ
มากขึ้น เช่น วิชาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
-เห็นชอบให้เปิดรายวิชาใหม่ที่มีความน่าสนใจและความสาคัญกับการพัฒนาการการ
ท่องเที่ยวและการบริการ เช่น วิชาการตลาดท่องเที่ยวและการบริการ
ดังนั้นรายวิชาใหม่ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มีดังนี้
1. แหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
2. จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ
3. เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
4. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
5. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
6. การตลาดท่องเที่ยวและการบริการ
7. ทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
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8. จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
2.2 การปรับรายวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับ
ตามที่ ห ลั ก สู ต รเดิ ม หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560 ได้ มี ก ารจั ด วิ ช าเอกบัง คับ 30
หน่วยกิต 11 วิชา ดังนี้
1. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
2. หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
3(3-0-6)
3. หลักการมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
4. หลักการจัดการโรงแรม
2(2-0-4)
5. งานบริการส่วนหน้า
3(2-2-5)
6. อุตสาหกรรมการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
7. หลักและวิธีการจัดนาเที่ยว
3(1-4-4)
8. กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6)
9. สัมมนา
1(0-3-2)
10. งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
11. การบัญชีสาหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี
3(3-0-6)
มติการประชุม
-เห็นชอบให้เปิดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา ได้แก่ วิชาการจัดการวิกฤตและความเสี่ยงใน
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและการบริ ก าร เนื่ อ งจากเป็ น รายวิ ช าที่ น่ า สนใจและเหมาะสมกั บ
สถานการณ์การท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน
-เห็นสมควรให้ปรับชื่อรายวิชาให้มีความทันสมัย เพื่อดึงดูดผู้เรียนมากขึ้น เช่น รายวิชาโล
จิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักมัคคุเทศก์และการให้คาปรึกษาการเดินทาง และ
ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว
-เห็นสมควรให้ปรับรายวิชางานแม่บ้าน ที่อยู่ในหมวดวิชาเลือก ให้ปรับมาเป็นวิชาบังคับ
และสามารถยุบรวมกับรายวิชางานบริการส่วนหน้าได้ เนื่องจากการดาเนินงานทั้ง 2 วิชานี้มีความ
ใกล้เคียงกันและมีความสาคัญกับอุตสาหกรรมการบริการเท่ากัน จึงสามารถรวมรายวิชาด้วยกันได้
ดังนั้นรายวิชาใหม่ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 มีดังนี้
1. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
2. การบัญชีสาหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี
3(3-0-6)
3. ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
4. หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ
3(3-0-6)
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5. โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
6. หลักมัคคุเทศก์และการให้คาปรึกษาการเดินทาง
7. การวิจัยเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ
8. งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
9. การดาเนินงานฝ่ายห้องพัก
10. การจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริการ
11. สัมมนา
12. การจัดการวิกฤตและความเสี่ยงในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการบริการ

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

2.3 การปรับรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก
ตามที่หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดวิชาเอกเลือกเป็นกลุ่ม
ความสนใจเฉพาะ 2 กลุ่ม ดังนี้
ด้านท่องเที่ยวและวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
1. งานเทศกาลและกิจกรรม
3(2-2-5)
2. การวางแผนนันทนาการและการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
3. ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน
3(2-2-5)
4. รูปแบบการท่องเที่ยวสมัยใหม่
3(2-2-5)
5. การวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ
3(2-2-5)
ด้านโรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ
1. ธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 3(2-2-5)
2. งานแม่บ้าน
3(2-2-5)
3. ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
4. การจัดการธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
5. การจัดการงานเลี้ยง
3(2-2-5)
มติการประชุม
-เห็ น ชอบให้ มี ก ารเพิ่ ม รายวิ ช าใหม่ เนื่ อ งจากเป็ น รายวิ ช าที่ มี ค วามน่ า สนใจและ
ความสาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีสิท ธิ์เ ลื อกเรียนรายวิ ชามากขึ้น เช่ น วิ ชาธรรมเนียมและคุณภาพในการให้บริการ วิ ชา
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สุนทรียศาสตร์เพื่อวิชาชีพบริการ วิชาการออกแบบประสบการณ์สาหรับนักท่องเที่ยว และวิชาการ
ออกแบบประสบการณ์สาหรับนักท่องเที่ยว
-เห็นชอบให้เปิดรายวิชาที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เช่น วิชาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
วิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วิชาการท่องเที่ยวข้ามแดน และวิชาการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ
-เห็นชอบให้ปรับรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะมาอยู่ใน
หมวดวิชาเลือกด้านการท่องเที่ยว และให้ปรับชื่อรายวิชาให้มีความน่าสนใจและเฉพาะเจาะจงด้าน
การท่องเที่ยวมากขึ้น ได้แก่ วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะและการเล่าเรื่องเพื่อการท่องเที่ยว
ดังนั้นรายวิชาใหม่ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 มีดังนี้
กลุ่มรายวิชาด้านการท่องเที่ยว
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. กิจกรรมและเทศกาลทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
7. การจัดการบริษัทนาเที่ยว
3(3-0-6)
8. การท่องเที่ยวข้ามแดน
3(3-0-6)
9. การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ
3(3-0-6)
กลุ่มรายวิชาด้านการบริการ
1. ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
2. การจัดการงานเลี้ยง
3(2-2-5)
3. ธุรกิจการบินและการสารองที่นั่ง
3(2-2-5)
4. ธรรมเนียมและคุณภาพในการให้บริการ
3(3-0-6)
5. สุนทรียศาสตร์เพื่อวิชาชีพบริการ
3(2-2-5)
6. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
7. งานบริการต้นห้อง
3(2-2-5)
8. การออกแบบประสบการณ์สาหรับนักท่องเที่ยว
3(2-2-5)
9. ธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล นิทรรศการ
3(2-2-5)
และงานเทศกาล
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2.4 แผนการศึกษา
มติการประชุม เห็นชอบให้ปรับแผนการศึกษา ดังนี้

001101
001103
002101
003101
123XXX
123XXX
123XXX

001102
001104
002102
003102
123XXX
123XXX
123XXX

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน
การใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัล
ศิลปะการจัดการชีวิต
แหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการ
บริการ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม
รวม

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

1(0-2-1)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
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001205
003203
123XXX
123XXX
123332
xxxxxx

003204
123xxx
123xxx
123xxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
ความเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับการ
ท่องเทีย่ วและการโรงแรม
การตลาดท่องเที่ยวและบริการ
การบัญชีสาหรับผู้ไม่ใช่นกั บัญชี
วิชาภาษาเลือก 1
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน
หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยว
และการบริการ
วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) 1
วิชาเลือกเสรี 1
วิชาภาษาเลือก 2
วิชาเลือกเสรี 2
รวม

3(2-2-5)
2(0-4-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
17 หน่วยกิต

1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
19 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น
ผู้ประกอบการยุคดิจทิ ัล
123xxx ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว
123xxx การจัดการวิกฤตและความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ วแบะบริการ
123xxx วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) 2
123xxx วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) 3
xxxxxx วิชาภาษาเลือก 3
รวม

003206
123xxx
123xxx
123xxx
xxxxxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาปลาย
บูรณาการสู่วิชาชีพ
หลักมัคคุเทศก์และการให้คาปรึกษาการเดินทาง
โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การวิจยั เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) 4
วิชาภาษาเลือก 4
รวม

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

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต
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123xxx
123xxx
123xxx
123xxx
123xxx
xxxxxx

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
การดาเนินงานฝ่ายห้องพัก
งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ
สัมมนา
วิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) 5
วิชาภาษาเลือก 5
รวม

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

ภาคการศึกษาปลาย
123xxx
123xxx
123xxx

การฝึกงาน*
สหกิจศึกษา*
การศึกษาอิสระ*

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

รวม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้หลักสูตรปรับเนื้อหาในทุกรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว และการโรงแรม พ.ศ. 2553 (มคอ) โดยอาจไม่ต้องเพิ่มชือ่
รายวิชา แต่เป็นการปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับ มคอ และสามารถบรรจุลงในคาอธิบายรายวิชาได้
มติการประชุม เห็นชอบให้เพิ่มเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ มคอ
ปิดการประชุมเวลา 15.00 น.

(ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ดร.นุชนาฎ หมื่นจันทร์)
ประธานกรรมการ
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191

ภาคผนวก ฉ
ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร

192
ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ลาดับ
1

ชื่อ – สกุล
นายสุรยิ า
ส้มจันทร์*

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36599007XXXXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด.
ศศ.ม.
บธ.บ.

2

นางสาวกรัณน์ฑรัตน์
คะวัตกิ ูล*

36106003XXXXX

อาจารย์

ปร.ด.

ศศ.ม.
Master of
International
Tourism and
Hotel
Management
บธ.บ.

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
การจัดการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัย
และการโรงแรม
มหาสารคาม
การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การท่องเที่ยว
การจัดการธุรกิจการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ท่องเที่ยว
พัฒนาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การจัดการนันทนาการ
และการท่องเที่ยว)
การจัดการโรงแรมและ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ท่องเที่ยวนานาชาติ
Southern Cross
University, Australia
สาขาวิชา

การท่องเที่ยว

จานวนชั่วโมงภาระงานสอน/ ปี
2565
360

2566
360

2567
360

2568
360

2569
360

450

450

450

450

450

มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ลาดับ
3

4

ชื่อ – สกุล
นางสาวนิรมล
พรมนิล*

นางนุชนาฎ
หมื่นจันทร์*

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
54805900xxxxx

36505001 XXXXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.

Hospitality & Tourism

อาจารย์

บธ.ม
บธ.บ.
ปร.ด.

การจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
การจัดการการ
ท่องเที่ยว
การจัดการโรงแรมและ
ท่องเที่ยวนานาชาติ

ศศ.ม.

5

นายปิยะพงษ์
สุปัญโญ*

35701008xxxxx

อาจารย์

Master of
International
Tourism and
Hotel
Management
บธ.บ.
Ph.D.
บธ.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Oxford Brookes
University. United
Kingdom
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร

จานวนชั่วโมงภาระงานสอน/ ปี
2565
360

2566
360

2567
360

2568
360

2569
360

360

360

360

360

360

270

270

270

270

270

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Southern Cross
University, Australia

การท่องเที่ยว
Tourism Management
(Chinese Program)
การจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Yunnan University,
China
มหาวิทยาลัยนานาชาติ
แสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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194
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

6

นางฤทัยภัทร
พิมลศรี*

7

นางจารุวรรณ
โปษยานนท์*

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35601011XXXXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

35013005XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

ศศ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พัฒนาการท่องเที่ยว
(การจัดการนันทนาการ
และการท่องเที่ยว)
อุทยานและนันทนาการ
จิตวิทยา (อุตสาหกรรม)
โบราณคดีสมัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

จานวนชั่วโมงภาระงานสอน/ ปี
2565 2566 2567 2568 2569
360 360 360 360 360

270

270

270

270

270

หมายเหตุ * อาจารย์ผ้รู ับผิดชอบหลักสูตร
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ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLO) ของหลักสูตรรายชั้นปี
PLO
PLO 1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO2 ผู้ เ รี ย นสามารถใช้ เ ทคโนโลยี ยุ ค ดิ จิ ทั ล อย่ า งรู้ เ ท่ า ทั น รวมถึ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและโรงแรมได้อย่าง
เหมาะสม
PLO3 ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและโรงแรม
PLO4 ผู้ เ รี ย นแสดงออกซึ่ ง บุ ค ลิ ก ภาพที่ เ หมาะสมกั บ วิ ช าชี พ ด้ า นการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
PLO5 ผู้เรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและแสดงออกถึงคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
PLO6 ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่ง ทักษะการปรับตัว ทักษะวิชาชีพและ
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
PLO7 ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการให้บริการทางการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมได้อย่างถูกต้อง
PLO8 ผู้เรียนสามารถให้บริการตามหลักการการบริการทางการท่องเทีย่ ว
และการโรงแรมได้ตามมาตรฐานสากล
PLO9 ผู้เรียนสามารถวางแผนและจัดการในการพัฒนาทางการท่องเที่ยว
และการโรงแรมอย่างยั่งยืน
PLO10 ผู้เรียนสามารถออกแบบนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม
ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบได้

ชั้นปี
1


2


3


4




























































UP.02 หลักสูตรปรับปรุง

แบบฟอร์มบทสรุปผู้บริหารสาหรับหลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา
บทสรุปผู้บริหาร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
 ระดับปริญญาตรี
 หลักสูตรแบบวิชาการ
 หลักสูตรแบบวิชาชีพ
 ระดับบัณฑิตศึกษา
 ระดับปริญญาโท
 ระดับปริญญาเอก
คณะ/วิทยาลัย....................................................
-------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Tourism and Hotel)
เป็นไปตามหลักการเรียกชื่อตามเกณฑ์ของ
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชา
2. ประเภทของหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตร
 หลักสูตรปกติ
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...............................................................
ร่วมมือกันระหว่าง คณะ........................................................
 หลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น
- ร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน...........................
ชื่อปริญญา (ชื่อเต็ม)
ชื่อภาษาไทย (ถ้ามี) : …………………………………………………. (…………………………………………)
ชื่อภาษาอังกฤษ : ……………..………………………………….. (…………………………………………)
(กรณีร่วมมากกว่า 1 สถาบัน-โปรดระบุชื่อสถาบันและชื่อปริญญาให้ครบ)

-24. ผลบังคับใช้ของหลักสูตรปรับปรุง

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

5. เหตุผลและสาระของการปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เป็น
การปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่กาหนดและการเปลี่ยนแปลงไปของสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน ทาให้หลักสูตรฯ
มีความจาเป็นในการพัฒนารายวิชา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- การปรับปรุงรายวิชาเดิมให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
พร้อมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคตได้
- การเพิ่มรายวิชาใหม่ ที่มีตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
5.1 การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 6 ประการ / เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ของ SDGs /
นโยบายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย / ความต้องการของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ 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 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
หลักสูตรฯ มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมมากขึ้น โดยการปรับเนื้อหารายวิชาเดิมและเพิ่มรายวิชาใหม่ที่เน้นองค์ความรู้ และทักษะเฉพาะด้านทาง เน้นการฝึก
ประสบการณ์และฝึกการปฏิบัติทั้งในและนอกสถานที่จริง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน
สามารถเป็นผู้ประกอบอาชีพและผู้ประกอบการการท่องเที่ยว การโรงแรม และอุตสาหกรรมการบริการที่มีศักยภาพได้ใน
อนาคต พร้อมทั้งสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเหมาะสม
ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาและเสริมสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพ มีทักษะการสื่อสาร สามารถใช้
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลได้ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถในศาสตร์และศิลป์ของการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่
สอดคล้องกับตลาดแรงงานในระดับสากล เสริมสร้างผู้เรียนให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีจิตบริการ ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
ทางานและประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและอุตสาหกรรมการบริการในอนาคต และพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม สามารถออกแบบการบริการและประสบการณ์ประเภทต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้
- การตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDGs
การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีความสาคัญในการตอบ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDGs ดังต่อไปนี้
เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม : Quality Education
เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานทีม่ ีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 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
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เข้าเรียนอย่างทัดเทียมกัน

-3เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคนภายในประเทศให้มีการศึกษาที่สูงขึ้น เนื่องจากการศึกษาเป็นหนึ่งในแรงขับ
เคลื่อนที่มีประสิทธิภาพสาหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรฯ มี จุดมุ่งหมายในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ย ว การโรงแรมและอุตสาหกรรมการบริการ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมี
คุณธรรม เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมของประเทศให้มีคุณภาพและมี
มาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการ มีความสามารถในการแข่งขัน
และการสร้างงาน ซึ่งเป็นกุญแจสาคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดย
บรรลุเป้าหมายการผลิตในระดับที่สูงขึ้น
- การตอบนโยบายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ข้อที่ 1 ยุทธ์ศาสตร์ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน
- หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีเนื้อหาในรายวิชาที่
สอดคล้องกับคุณภาพมาตรฐานสากล (ข้อตกลงยอมรับร่วมในเรื่องคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียน Mutual Recognition
Arrangements: MRAs)
- มีการพัฒนาหลักสูตรฯ ที่ทันสมัย ตอบสนองและตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยว
การโรงแรม และอุตสาหกรรมการบริการ เนื่องจากหลักสูตรฯ มีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากความต้องการของ
กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ว นเสี ย กั บ ทางหลัก สูต รฯ เช่ น กลุ่ม ผู้ใ ช้ บั ณ ฑิต กลุ่ม ผู้ป ระกอบการการท่ อ งเที่ ย ว การโรงแรม และ
อุตสาหกรรมการบริการ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มศิษย์เก่า กลุ่มนิสิตปัจจุบัน และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นนาข้อมูลที่ได้
วิเคราะห์มาพัฒนารายวิชาและเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
- การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based education) และทักษะการ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Life-long learning)
- มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาต้องดาเนินการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุ ฒิร ะดั บ อุดมศึกษาแห่ งชาติ และเกณฑ์ม าตรฐานหลักสูต รและมาตรฐานวิช าชีพ และ สอดคล้อ งตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างมาตรฐาน ความมั่นใจ และตรวจสอบ ได้ให้กับสังคมและสาธารณะ
- หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ที่มีการกาหนดโครงสร้างหลักสูตรใหมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันไดทั่วประเทศ ภายใตกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thailand Qualifications Framework: TQF) และไดประกาศใชมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553 (มคอ.1)
ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นาทางด้านวิชาการ
- การสนับสนุนให้คณาจารย์มีงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรรงบประมาณของหลักสูตรฯ
ให้สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ อย่างต่อเนื่อง
- การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ให้ผลกระทบเชิงบวกกับชุมชนและสังคม รวมถึงมีการบูรณาการงานวิจัย
เข้ากับการเรียนการสอน
ข้อที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
- การสนับสนุนให้คณาจารย์และนิสิต นาความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน
โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้นิสิต ลงพื้นที่ในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น และผ่านผลงานวิจัยของ
คณาจารย์ในหลักสูตรฯ

-4ข้อที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
- มี ก ารบู ร ณาการท านุ บ ารุ ง ศิล ปวั ฒ นธรรมกั บ การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว เช่ น วิ ช า
ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะและการเล่าเรื่องเพื่อการท่องเทีย่ ว วิชาหลักมัคคุเทศก์และการ
ให้คาปรึกษาการเดินทาง และวิชากิจกรรมและเทศกาลทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น
- การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ ภ าคสนามนอกสถานที่ เพื่ อ ให้ ผู้เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- การบูรณาการเรียนการสอนร่วมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเป็นการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัย
พะเยา โดยเฉพาะด้านสุนทรียภาพ ส่งเสริมให้มีการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง จัดโครงการหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมในงาน
เทศกาลและประเพณีของจังหวัดพะเยา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาครัฐ เอกชนและชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
นาความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไปสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวัฒนธรรม เพื่อนาไปใช้เป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม และเป็นผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมได้
- การตอบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของหลักสูตรฯ ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 2) กลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวการ
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
เนื่องจากผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์และทักษะที่จาเป็นในการประกอบอาชีพได้อย่างตรงเป้าหมายในอนาคต
- การเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวให้มากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญมากใน
สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การซื้อขายสินค้าทางการท่องเที่ยวออนไลน์ การนาเที่ยวผ่านระบบออนไลน์ หรือการนาเที่ยว
เสมอจริง การสร้างเนื้อหาและข้อมูลทางการท่องเที่ยวใน application ต่างๆ เป็นต้น
- การเพิ่มเนื้อหารายวิชาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่โดยรอบทาเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและ
พื้นที่ใกล้เคียงมากขึ้น เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงชุมชม การท่องเที่ยวข้ามแดน เป็นต้น
- การทาความร่วมมือการเรียนการสอนกับสถานประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียง
ดังนั้นทางหลังสูตรฯ จึงมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาที่สร้างองค์ความรู้และทักษะด้านการท่องเที่ยวให้ทันสมัย
และตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกับหลักสูตรฯ ให้มากที่สุด
5.2 สาระของหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม
1) การปรับชื่อหลักสูตรฯ จากหลักสูตรเดิม “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว” เป็นหลักสูตร
ใหม่ คือ “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม”
2) การปรับปรุงรายวิชาเดิม โดยการปรับชื่อและเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน และตอบสนองต่อตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและอุตสาหกรรมการบริการมากขึ้น

-53) การเพิ่มรายวิชาใหม่ที่เน้นองค์ความรู้เฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ
ของผู้ เ รียนให้มี ความรอบรู้ ในศาสตร์และศิลป์ ของการท่องเที่ยวและการโรงแรม และเสริ ม สร้างให้ ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถออกแบบการบริการได้และตอบสนองต่อความต้องการตลาดในปัจจุบันได้
5.3 จุดแข็งของหลักสูตรใหม่เทียบกับจุดอ่อนของหลักสูตรเดิม
จุดอ่อนของหลักสูตรเดิม
1. เนือ้ หาบางรายวิชามีความล้าสมัย ไม่ตอบสนองต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว
2. การเรียนการสอนที่มงุ่ เน้นความรู้และทักษะการทางาน
ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว

จุดแข็งของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่
1. การพั ฒ นาเนื้ อ หารายวิ ช าในหลัก สูต รใหม่ ใ ห้ มี ค วาม
ทั น สมั ย สอดคล้ อ งต่ อ สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น และ
ตอบสนองต่อตลาดแรงงานในอนาคตได้
2. การพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความรู้และทักษะ
เฉพาะทาง และคลอบคลุมคลุมความรู้ทั้งด้านอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว การโรงแรม และอุตสาหกรรมการบริการ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องได้หลากหลายมากขึน้
3. การพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม สามารถออกแบบการบริการที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ รวมถึงการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและเป็นผู้ประกอบการที่มี
ศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และ
อุตสาหกรรมการบริการ ได้
4. การพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะและประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม
และอุตสาหกรรมการบริการ ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่
เช่น สถานประกอบการ ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น
5. การเรี ย นการสอนที่ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ โ ดยรอบ
มหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียงมากขึ้น
6. การสนับสนุนให้คณาจารย์มีการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5.4 ความโดดเด่นที่แตกต่างจากหลักสูตรที่ใกล้เคียงกันของสถาบันอื่น
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม สามารถออกแบบการบริการที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันได้ รวมถึงการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันและเป็น ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และอุตสาหกรรมการบริการ ได้

-66. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
6.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิชาชีพการท่องเที่ยวและโรงแรมที่ทนั สมัยตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมศาสตร์ด้านการบริการ การ
วางแผน การจัดการ และการพัฒนา มุ่งเน้นการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนอย่างยัง่ ยืน
6.2 ความสาคัญ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนา
สังคมของประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สามารถนาเงินตราเข้าสู่ประเทศไทยเป็นจานวนมากในแต่ละปี
รวมทั้งเป็นอุตสาหกรรมที่ทาให้เกิดรายได้และสร้างงานให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์กับแผนยุทธศาสตร์ของชาติอย่างต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ของชาติมุ่งเน้นไปที่กรอบ
การพัฒนาประเทศระยะยาว เพื่อให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยครอบคลุมตั้งแต่ปี 2561-2580
ในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป้าหมายที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กาหนดไว้ คือ การเป็น
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก หรือเป็นแม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก โดยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ซึ่งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเน้นในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริ มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทย์แผนไทย การยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและความงามสู่ตลาดระดับสูง การส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางน้า และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค เพื่อขยายการท่องเที่ยวของไทย และภูมิภาคไปพร้อมกัน
รวมทั้งการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่งของรัฐบาลที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล
เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิ จัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษา
ไปพร้อมๆ กัน เป็นการผนึกกาลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ที่ผนึกกาลังกับเครือข่ายพันธมิตรทาง
ธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในประเทศและระดับโลก ซึ่งจะมีการดาเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมล์
การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ จึงมีส วนสนับสนุนและสงเสริมอาชีพการทองเที่ยวเปนหนึ่งในสาขา
อาชีพที่ใหความสาคัญ
นอกจากนี้การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชา
รั ฐ ” โดยประกอบด้ ว ย 6 ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คง ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า ง
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
คุ ณ สมบั ติ บุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย น ( ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism
Professionals: ASEAN MRA on TP: MRA-TP) 32 ตาแหน่งงาน เพื่อยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากร

-7ทางการท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกให้อยู่ในระดับสากล อีกทั้งยังสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดย
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่มีการกาหนดโครงสร้างหลักสูตรให มีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันไดทั่ว
ประเทศ ภายใตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thailand Qualifications Framework: TQF) และ
ไดประกาศใชมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553 (มคอ.1) เพื่อผลิต
บั ณ ฑิ ต ในอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรมให้ มี ค วามรู้ ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ เพื่ อ ป้ อ นเข้ า สู่
ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม ทั้งการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม และ
อุตสาหกรรมบริการ ตลอดจนการเป็นบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ พร้อมทั้งเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะที่ตรงกับความ
ต้องการของสังคมและตลาดแรงงานในระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับสากลได้ พร้อมด้วยการมีคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตบริการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีความรอบรู้ ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและบริการได้
6.3 วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี:
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตบริการ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์และศิลป์ของการท่องเที่ยวและ
โรงแรมที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานในระดับสากล
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการแข่งขัน มีทักษะการปรับตัวและสามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้
และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีบุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในทุกระดับได้อย่ าง
เหมาะสม
5. เพื่ อ ผลิต บั ณฑิตให้มี ทักษะการสื่อสาร และสามารถสื่อสารข้า มวั ฒนธรรมได้อ ย่า งเหมาะสม รวมทั้งใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการ
พัฒนา นาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม
7.

ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)
PLO
PLO 1 ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาใน
การสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรม
การสื่อสารและการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ผ่านการ
แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึน้ ใน
ชีวิตประจาวัน และกิจกรรมการนาเสนองาน /
โครงงานที่ใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อสาร ทั้งการฟัง
การพูด การอ่านและการเขียน

กลยุทธ์การประเมินผล
1. ประเมินความรู้ทางหลักภาษาที่
ใช้ในการสื่อสาร
2. ประเมินทักษะการใช้ภาษา
สื่อสาร ทั้งในห้องเรียนและจาก
การนาเสนอผ่านงานที่มอบหมาย
3. ประเมินบุคลิกภาพในการ
สื่อสาร
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PLO 2 ผู้เรียน
สามารถใช้เทคโนโลยี
ยุคดิจิทัลอย่างรูเ้ ท่า
ทัน รวมถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรมได้อย่าง
เหมาะสม

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันและการทางาน โดยการ
ฝึกปฏิบัตโิ ดยใช้กรณีศกึ ษาและตัวอย่างที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจาวันและการทางานในอนาคต
2. ให้ผู้เรียนนาเสนอและจัดการข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรู้เท่าทัน
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม

PLO 3 ผู้เรียน
สามารถจัดการชีวติ
ตนเองตามหลัก
คุณธรรมและ
จริยธรรม และมี
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพทางการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ
ตนเอง เข้าใจผู้อื่น อยูใ่ นสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งเป็น
การบรรยายแนวคิดที่สาคัญ การทากิจกรรมในชัน้
เรียน และกิจกรรม ของมหาวิทยาลัย (Activity Based
Education)
2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรอบรูท้ างด้านสุขภาพ
(Health Literacy) ความรอบรู้ทางด้านสังคม (Social
Literacy) ความรอบรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Literacy) และ ความรอบรูท้ างด้าน
การเงิน (Financial Literacy) ในรูปแบบของการ
บรรยายแนวคิดที่สาคัญ ให้ความรู้ ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการคิด และมอบหมายงานให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะโดยใช้สถานการณ์ท่เี กิดขึ้นในชีวติ ประจาวันของ
ผู้เรียน รวมทั้งสามารถเสนอแนวคิดในการจัดการ
ปัญหาของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์
3. ประเมินจากชิน้ งาน/โครงงานที่เกิดจากความคิด
ของผู้เรียนในการแก้ปัญหาของตนเอง
1. จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาและส่งเสริม
1. ประเมินจากลักษณะท่าทาง
บุคลิกภาพโดยตรง เช่น รายวิชาจิตวิทยาและศิลป
กริยามารยาท การแต่งกาย การ
การให้บริการ และมีการฝึกปฏิบัติการบริการอาหาร แสดงออกในสังคมรายบุคคล
และเครื่องดื่ม การปฏิบัติงานในแผนกพนักงาน
ต้อนรับส่วนหน้า

PLO4 ผู้เรียน
แสดงออกซึ่ง
บุคลิกภาพที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ
ด้านการท่องเที่ยว
และการโรงแรม

กลยุทธ์การประเมินผล
1. ประเมินความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตและจาวัน
และการทางาน
2. ประเมินจากความถูกต้อง ใน
การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
การสื่อสาร เพื่อการศึกษาและ
สืบค้นข้อมูล
3. ประเมินทักษะด้านสารสนเทศ
สื่อ และเทคโนโลยีด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
(Information, Media and
Technology Skills) ประกอบด้วย
การรูเ้ ท่าทันสารสนเทศ
(Information Literacy) และ การ
รูเ้ ท่าทันสื่อ (Media Literacy
1. ประเมินพฤติกรรมการมีสว่ น
ร่วมในชั้นเรียน การสะท้อนการ
เรียนรู้ การอภิปรายแบบกลุม่ และ
รายบุคคล
2. ประเมินความรอบรูท้ างด้าน
สุขภาพ (Health Literacy) ความ
รอบรูท้ างด้านสังคม (Social
Literacy) ความรอบรู้ทางด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental
Literacy) และ ความรอบรู้
ทางด้านการเงิน (Financial
Literacy)
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PLO5 ผู้เรียน
สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นและ
แสดงออกถึง
คุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก

PLO 6 ผู้เรียน
สามารถแสดงออก
ซึ่งทักษะการปรับตัว
ทักษะวิชาชีพและ
ทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

PLO7 ผู้เรียน
สามารถอธิบาย
หลักการให้บริการ
ทางการท่องเที่ยว

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการความรู้
มาใช้ในการทากิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและชุมชนเป็นฐาน (Community Based
Learning) เพื่อทาให้เกิดการทางานร่วมกันของผู้เรียน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทางานเป็น
ทีม ใช้ทักษะในการดาเนินชีวติ ในสังคมพหุวัฒนธรรม
และ ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของ
เอกลักษณ์ท่ดี ีงามของสังคมไทย โดยเป็นการเรียนรูใ้ ช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Education) จาก
ชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่สามารถนาไปใช้
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

กลยุทธ์การประเมินผล
1. ประเมินทักษะทางสังคมและ
การเรียนรูข้ ้ามวัฒนธรรม (Social
and Cross-Cultural Skills) โดย
ผ่านการทางานเป็นทีม ในฐานะ
เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
2. ประเมินทักษะในการวิเคราะห์
และการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ โดยเฉพาะประเด็น
ปัญหาทางด้าน สุขภาพ
สิ่งแวดล้อม และชุมชน
3. ประเมินจากการสะท้อนคิด
การอภิปราย และการนาเสนอ
แนวคิด
1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติงานร่วมกับ
1. ประเมินพฤติกรรมการปรับตัว
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน
ร่วมกับหน่วยงาน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สง่ เสริมให้ผู้เรียนมี 2. ประเมินความรูแ้ ละพฤติกรรม
ทักษะการเรียนรูด้ ้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด การเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของผู้เรียน
การพัฒนาตนเองและดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
3. ประเมินความรูแ้ ละแนวคิด
(Growth mindset) ผ่านการเรียนการสอนจาก
ความเป็นผู้ประกอบการ
สถานการณ์ในชีวิตประจาวัน หรือกรณีศึกษาที่อาจ
4. ประเมินจากการวิเคราะห์
เกิดขึ้นในอนาคต
ตนเองเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียน สืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ของตนเองและในการประกอบ
และสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม อาชีพในอนาคต
เพื่อใช้ในการคิดวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 5. ประเมินจากการวางแผน
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทักษะ
(Entrepreneurs mindset) โดยใช้กระบวนการคิดเชิง
ความเป็นผู้ประกอบการ และ
ออกแบบ (Design Thinking) ในการเสนอแนวคิดการ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ Prototype ที่เกิดจาก (Design Thinking)
ปัญหาการดารงชีวติ ประจาวัน
5. ประเมินจากการอภิปราย และ
การนาเสนอแนวคิด

1. จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี โดยเน้นให้ผู้เรียนมี 1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมของ
ส่วนร่วม
ผู้เรียน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทางานเป็น 2. การสอบวัดระดับความรู้
กลุ่ม
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และการโรงแรมได้
อย่างถูกต้อง

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

1. ประเมินการปฎิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงาน
2. ประเมินความรู้และพฤติกรรม
การเรียนรูข้ องผู้เรียน
3. ประเมินความรูแ้ ละแนวคิด
ความเป็นผู้ประกอบการ
4. ประเมินจากการวิเคราะห์
ตนเองเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเองและในการประกอบ
อาชีพในอนาคต
5. ประเมินจากการวางแผน
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทักษะ
ความเป็นผู้ประกอบการ และ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking)
6. ประเมินจากการสะท้อนคิด
การอภิปราย และการนาเสนอ
แนวคิด
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการความรู้ 1. ประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์
PLO 9 ผู้เรียน
สามารถวางแผนการ ทุกรายวิชา ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และวางแผน วางแผนอย่างมีส่วนร่วม
อย่างมีส่วนร่วม สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวและการ
2. ประเมินการนาเสนอโครงงาน
พัฒนาทางการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม โรงแรมได้อย่างยั่งยืน
2. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของโครงงานที่
ได้อย่างยั่งยืน
เกี่ยวกับวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมและ
อุตสาหกรรมการบริการ (Project Based Education)
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ใี ห้ผู้เรียนบูรณาการความรู้
1. ประเมินทักษะที่ใช้ใน
PLO 10 ผู้เรียน
ของหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาชีพสร้างสรรค์ กระบวนการของการคิดเชิง
สามารถออกแบบ
แนวคิด ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design
ออกแบบ ประกอบด้วย การ
นวัตกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม Thinking) เพื่อให้ผู้เรียนเสนอวิธกี ารใหม่ๆ ในรูปแบบ เข้าใจปัญหา การกาหนดปัญหา
ด้วยกระบวนการคิด ของโครงงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพการท่องเที่ยวและการ ให้ชัดเจน การระดมความคิดการ
โรงแรม (Project Based Education) ในการแก้ไข
สร้างต้นแบบที่เลือก และการ
เชิงออกแบบได้
ปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตลอดจนสร้างนวัตกรรม ทดสอบ
ที่ตอบโจทย์ผใู้ ช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะเป็นประโยชน์ 2. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรูผ้ ่าน
ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
PLO 8 ผู้เรียน
สามารถให้บริการ
ตามหลักการการ
บริการทางการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรมได้ตาม
มาตรฐานสากล

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึก
ภาคปฏิบัติจริงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และชุมชน ทุกภาคการศึกษา
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สง่ เสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะการเรียนรูด้ ้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ผ่านการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติทางด้านการท่องเที่ยว การ
โรงแรมและการบริการ
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียน สืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในจากภาวะ
วิกฤตการณ์ตา่ งๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวางแผน
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurs mindset) โดยใช้กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) ในการเสนอแนวคิดการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ Prototype ที่เกิดจาก
ปัญหาการดารงชีวติ ประจาวัน

กลยุทธ์การประเมินผล
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
กลยุทธ์การประเมินผล
ต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ (Social Innovation) ผ่าน (5Cs) ประกอบด้วย การคิด
กระบวนการทางานเป็นทีม
วิเคราะห์ (Critical Thinking) การ
สื่อสาร (Communication) การ
ร่วมมือ (Collaboration) ความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) และชุมชน
(Community)

8. ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
กลุ่มวิชา/
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
001101 ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
001103 ภาษาอังกฤษสาหรับ
ชีวิตประจาวัน
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

กลุ่มวิชา/
ชื่อรายวิชา
รหัสวิขา
123110 แหล่งทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยว
123111 จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ
123112 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

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






























หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
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PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
123113 ทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม



การท่องเที่ยวและการโรงแรม
123114 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการ



สื่อสารข้ามวัฒนธรรม
123215 จรรยาบรรณวิชาชีพและ


กฎหมายสาหรับการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
123216 การตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม


123217 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ


การท่องเที่ยวและการโรงแรม
123120
123221
123222
123223
123224
123325
123426
123427
123428
123429
124332

123230
123231
123332
123333
123334

123335
123336

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
หลักการจัดการโรงแรม
โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
หลักมัคคุเทศก์และการให้
คาปรึกษาการเดินทาง
ระเบียบวิธีวิจัย
งานบริการแผนกห้องพัก
งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจแม่บ้านและสุขอนามัย
สัมมนา
การบัญชีสาหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี

การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทย
และประวัติศาสตร์ศิลปะ
นวตักรรมการออกแบบการ
บริการ
กิจกรรมและเทศกาลทาง
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน
ธุรกิจการจัดประชุม การ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
นิทรรศการและงานเทศกาล
ธุรกิจการบินและการสารองที่นั่ง
การท่องเที่ยวสร้างสรรค์และ
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว














กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
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ชื่อวิชา
รหัสวิชา
123337 ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม
123438 การเป็นผู้ประกอบการทางการ
ท่องเที่ยว
123439 งานบริการต้นห้อง
142113 ภาษาจีนขั้นต้น 1
142114 ภาษาจีนขั้นต้น 2
142123 การสนทนาภาษาจีน 1
142124 การสนทนาภาษาจีน 2
142461 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
143371 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1
143373 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2
143372 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
143374 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
143471 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3
146132 การฟังและการพูดใน
ชีวิตประจาวัน
146133 การฟังและการพูดเพื่อแสดง
ความคิดเห็น
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
146374 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
และการบริการ

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








































9. สมรรถนะที่เสริมสร้างให้นิสิต
9.1 สมรรถนะทั่วไป (Generic Competences)
- ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
- ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น
9.2 สมรรถนะเฉพาะสาขา (Subject-Specific Competences)
- ความรู้ความสามารถและทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม สามารถออกแบบการบริการที่สอดคล้อง
กับตลาดในยุคปัจจุบันได้
- ทักษะด้านการแข่งขันและปรับตัวตามสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตได้
- ทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมวและอุตสาหกรรมการบริการ
- ทักษะด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ และจิตบริการ
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10. จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
11. ความพร้อมในการดาเนินการ
11.1 ความพร้อมด้านอาจารย์
- อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร จานวน 7 คน มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ อว. กาหนด
- อาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวน 3 คน มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ อว. กาหนด
- อาจารย์ผู้สอน
เป็น อาจารย์ประจา จานวน 10 คน
อาจารย์พิเศษ จานวน 5 คน
11.2 ความพร้อมด้านกายภาพ
 พร้อม
 ไม่พร้อม ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนในสาขา เช่น
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- ระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการทางานในโรงแรมและการจองตั๋วเครื่องบิน
- อุปกรณ์ทใี่ ช้ในห้องอาหารของโรงแรม
- อุปกรณ์เกี่ยวกับงานแม่บ้าน
11.3 ความพร้อมด้านทุนสนับสนุนการศึกษา และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอื่น (
หลักสูตรฯ สนับสนุนทุนการศึกษาสาหรับผู้เรียน ดังนี้
- ทุนสนับสนุนการศึกษาจากคณาจารย์ในหลักสูตรจานวน 100,000 บาท/ปี
- ทุนสนับสนุนจากสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม เครือปิยะพรกรุ๊ป จานวน 200,000 บาท/ปี
12. แผนรับนิสติ ของหลักสูตรในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2565
120
120
-

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา (คน)
2566
2567
2568
120
120
120
120
120
120
120
120
120
240
360
480
100

13. จานวนนิสิตของคณะในปัจจุบัน (นับรวมทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา)
รวมทั้งสิ้น 2,147 คน
แยกเป็น ระดับปริญญาตรี
จานวน 2,096 คน
ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 51 คน

2569
120
120
120
120
480
100

-1514. อัตราส่วนของอาจารย์: นิสิตเต็มเวลา (FTES: Full Time Equivalent Students)
FTES
ก่อนปรับปรุงหลักสูตร
เมื่อปรับปรุงหลักสูตร

รวม
1 : 21.58
1 : 35.10

15. ประสิทธิผลของหลักสูตร
ปีการศึกษา
ที่รับเข้าศึกษา
2561
2562
2563
2564
2565

จานวนรับนิสิต
ตามแผน (คน)
120
120
120
120
120

16. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตลอดหลักสูตร

รับจริง (คน)
96
113
72
59
-

ปีการศึกษาที่
สาเร็จการศึกษา
คิดเป็นร้อยละ
80
94.17
60
49.17
-

2564
2565
2566
2567
2568

จานวนนิสิตที่สาเร็จการศึกษา
ภายในกาหนดเวลาของหลักสูตร
จานวน (คน)
คิดเป็นร้อยละ
-

120,000 บาท/คน ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท/คน

ข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรเดียวกันนี้หรือใกล้เคียงกันที่มหาวิทยาลัยอื่นเปิดสอนอยู่
มหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
2. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการ
บริการ
3. มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ค่าธรรมเนียม
ที่มาของข้อมูล
การศึกษา
ตลอด
หลักสูตร/ภาค
การศึกษา
15,000 บาท Website มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
40,000 บาท
30,000 บาท

Website มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

27,500 บาท

15,000 บาท

Website มหาวิทยาลัยนเรศวร
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4. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
และบริการ

23,000 บาท

Website มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ภาคผนวก
1. ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรยิ า ส้ม
- ปร.ด.(การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
จันทร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555
- ศศ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
- บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2540
2. นางสาวกรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล - ปร.ด. พัฒนาการท่องเที่ยว
(การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2558
- ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
นานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548
- Master of International Tourism and
Hotel Management (Tourism and Hotel
Management) Southern Cross University,
Australia, 2547
- บธ.บ.(การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร,
2545
3. นางจารุวรรณ โปษยานนท์
- ศศ.ม.(โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543
- ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร,
2538
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. (การจัดการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549
- บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545
5. นางนุชนาฎ หมื่นจันทร์
- ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2561
- ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

จานวนผลงานวิจัยในรอบ 5 ปี
7 โครงการ

6 โครงการ

3 โครงการ

6 โครงการ

4 โครงการ
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6. นายปิยะพงษ์ สุปัญโญ

7. นางฤทัยภัทร พิมลศรี

นานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549
- Master of International Tourism and
Hotel Management (Tourism and Hotel
Management) Southern Cross University,
Australia, 2549
- บธ.บ.(การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร,
2545
- ปร.ด.(การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัย
ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน, 2563
- บธ.ม.(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, 2551
- บธ.บ.(การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา, 2542
- ปร.ด. พัฒนาการท่องเที่ยว
(การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553
- วท.ม.อุทยานและนันทนาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547
- วท.บ. จิตวิทยา (อุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540

7 โครงการ

4 โครงการ

2. ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต (PLOs) กับมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตตาม TQF
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
1.คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการ
ดาเนินชีวิต
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
(4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคม
2.ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ใน
แนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ทศี่ ึกษากับความรู้ในศาสตร์ อื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.ทักษะทางปัญญา
(1) มีทกั ษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิด
สร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ
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(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทกั ษะ
และการใช้เครื่องมือเหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
ปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตินามาหาแนวทางใหม่ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างเหมาะสมตาม บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับ
ผู้อื่นได้เหมาะสม ทางาน เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทงั้ ตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทกั ษะในการดาเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ทางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
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(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรื
อนาสถิติมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) มีทกั ษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6.สุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา
ศิลปะและวัฒนธรรม
7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
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