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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

Doctor of Philosophy Program in Tourism and Hotel Management 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ    คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร  : 1681 

 ภาษาไทย  : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy Program in Tourism and Hotel  

Management 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ไทย)  : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและ 

การโรงแรม) 

 ชื่อย่อ (ไทย)  : ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Tourism and Hotel Management) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : Ph.D. (Tourism and Hotel Management) 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 4.1 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1 จ านวนหนว่ยกิตไม่น้อยกว่า  57  หนว่ยกิต 

 4.2 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1 จ านวนหนว่ยกิตไม่น้อยกว่า  57  หนว่ยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

      หลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี 
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 5.2 ภาษาที่ใช ้

      หลักสูตรภาษาไทย 

 5.3 การรับเข้าศึกษา 

      รับนิสิตไทยและนสิิตตา่งชาติ 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

 - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 - การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย  

 - องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

 - ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 

 5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

      ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอนภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2654 

 เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรจาก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 

และโรงแรม  

 6.2 คณะกรรมการคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร  

ในการประชุมครั้งที ่2/2563 วันที่ 19 มนีาคม 2563 

 6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  

ในการประชุมครั้งที ่10/2563 วันที่ 22 กันยายน 2563 

 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  

ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร  

ในการประชุม ครั้งที่ ............ วันที่ .................................. 

 6.6 สภาวิชาชีพ........................ รับรองหลักสูตร  

ในการประชุม ครั้งที่ ............ วันที่ .................................. 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

           หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
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a8. อาชพีที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1. อาจารย์ผู้สอน ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

2. ผูบ้ริหาร เจ้าหนา้ที่ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมในหนว่ยงานภาครัฐ 

3. ผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบการ ในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

4. นักวิจัย 
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

จัดการเรยีนการสอน ณ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จังหวัดพะเยา 

1 นางสาวประกอบศิริ  

ภักดีพนิิจ 

35601001XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. การจัดการมรดกทาง

สถาปัตยกรรมกับการ

ท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 2552 

ศศ.ม. วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 2550 

ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2545 

บธ.บ การจัดการธุรกจิ มหาวิทยาลยันเรศวร 2542 

2 นางสาวพัจน์พติตา  

ศรีสมพงษ ์

36698001XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยว

และการโรงแรม 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2554 

ศศ.ม. การจัดการการโรงแรม

และการทอ่งเทีย่ว 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2548 

Master of 

International 

Tourism and Hotel 

Management 

 Southern Cross University, Australia 2547 

บธ.บ. การท่องเที่ยว (เกียรติ

นิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2545 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

3 นายวารัชต์ มธัยมบุรุษ 35099006XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. บรหิารศาสตร์ (บรหิาร

อุตสาหกรรมบรกิาร) 

มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 2552 

บธ.ม. การจัดการธุรกจิ (การ

จัดการการเงิน) 

มหาวิทยาลยัพายัพ 2543 

บธ.บ. การจัดการธุรกจิการ

ท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2539 

จัดการเรยีนการสอน ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร 

4 นางพยอม ธรรมบตุร 31014009XXXXX รองศาสตราจารย ์ Ph.D. Language and 

Linguistics 

UNIVERSITE DE PARIS III, France 2519 

M.A. Language and 

Linguistics 

UNIVERSITE DE PARIS III, France 2508 

B.A. History and Philosophy 

of Art 

Universite De Grenoble, France 2504 

5 นางสาวชมพูนุช จติติถาวร 39305001XXXXX อาจารย ์ Ph.D. Tourism Management University of Otago, New Zealand 2550 

M.Sc. Tourism Management 

and Marketing 

Bournemouth University, England 2542 

บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2541 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 

ป ี

6 นางผกามาศ ชัยรัตน ์ 34201001XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลยัพะเยา 2560 

ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2554 

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 2551 

ค.บ. คหกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 2546 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพมหานคร 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

       รัฐบาลไทยได้ก าหนดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชาติ ฉบับที่ 2 โดยเน้นการสร้าง

มูลค่าและคุณค่าเพิ่มทางด้านการท่องเที่ยว เป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนในแต่ละ

เมือง โดยใช้ทุนความหลากหลายทางวัฒนธรรม และชีวภาพ ที่ผสมผสานมาจากนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อแปลงเป็นสินค้าและบริการทางด้านการท่องเที่ยว เชื่อมโยงธุรกิจภาคบริการ 

อุตสาหกรรม วัฒนธรรมและการเกษตรเข้าด้วยกันใหเ้ป็นกลุ่มสินค้า เชน่ ธุรกิจมหกรรม ด้านท่องเที่ยว

สุขภาพ การท่องเที่ยวอาหาร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวโดยฐานชุมชน เป็นต้น บนพื้นฐาน

ของความคิดสร้างสรรค์ที่เน้นอัตลักษณ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เชื่อมโยงกับทางพลิกผันทาง

นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจทิัล                  

       ประเด็นที่ส าคัญสถานการณ์ของโลกก าลังสร้างสถานการณ์ใหม่กับการท่องเที่ยว คือ การ

พลิกผันทางเทคโนโลยี หรือ Technology Disruptive ที่ส่งผลท าให้กระบวนการการท่องเที่ยวเปลี่ยนไป

อย่างรวดเร็ว ทั้งการตลาดการท่องเที่ยว พฤติกรรมการท่องเที่ยว แนวคิดทางการท่องเที่ยว          

       สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ต่อศักยภาพและการพัฒนาต่อยอดของอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม ให้เป็นไปอย่างมีทิศทางและจริงจัง จ าเป็นต้องมีการพัฒนาและ สร้างองค์

ความรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณชน ในรูปแบบของกิจกรรม การสร้างแหล่งค้นคว้าและ

แหลง่เรียนรู ้การเผยแพรผ่ลงานวิจัย การบรรยาย และการจัดการเรียนการสอน โดยการน าองค์ความรู้

ดังกล่าวลงสู่การปฎิบัติ ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชุมชน และหนว่ยงานภาครัฐ

ที่เกี่ยวข้อง 

       อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมต้องมีการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม 

มีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ปรากฎการณ์ในแต่ละพื้นที่ บนบริบทของการเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศไทยและของโลก ซึ่งจะส่งผลตอ่กระบวนการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

       การที่หน่วยงานรัฐได้ส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

เคียงคู่กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรและผูท้ี่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึง 

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบ การ

ท่องเที่ยวจึงท าให้เกิดแนวคิดการสร้างความมีส่วนร่วมจากชุมชนในพื้นที่จุดหมายปลายทางทั้ง

ระดับประเทศและนานาชาติ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการให้ความส าคัญ กับทุกภาค
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ส่วนในการบูรณาการที่จะมาส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการโรงแรม ให้ประสบ

ผลส าเร็จได้และยั่งยืน 

       อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมก่อให้เกิดการจ้างงานและ ท าให้เกิดกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจในการกระจายรายได้และผลประโยชน์เป็นอย่างดี ในทั้งในแง่ของพื้นที่และสาขาการผลิต

หรือบริการต่างๆ รวมถึงมีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสังคมของท้องถิ่น และยังเชื่อมโยง

ไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ อีกเป็นจ านวนมากด้วย ส่งผลตอ่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นปัจเจตบุคคล

มากขึ้น ที่เป็นลักษณะของ Experince Tourism หรือการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ รวมทั้งการสร้าง

มูลค่าทางเศรษฐกิจที่พัฒนามาจากการท้องถิ่น ซึ่งทางรัฐบาลไทยได้ให้ความส าคัญในประเด็นนี้ก่อให้่

เกิดการท่องเที่ยวชุมชน (Community Tourism) จ านวนมากที่น ารากฐานของทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 

ของชุมชนน ามาพัฒนา ต่อยอด เป็นจ านวนมาก เกิดการสรา้งงานในพื้นที่ รวมทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรม

และสิ่งแวดล้อมที่มาจากการท่องเที่ยว  

       นอกจากนี ้ยังมีแนวคิด ทาง BCG MODEL   หรอื B (Bio Economy) หรอื เศรษฐกิจชีวภาพ, 

C (Circular Economy) หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ G (Green Economy) หรือ เศรษฐกิจสีเขียว ซึ่ง

ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศระยะยาวหรือ ไทยแลนด์ 4.0 ที่น านวัตกรรมมา

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกมิติ เร่งเศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดบนฐานการพัฒนายั่งยืน ซึ่งเป็น

ประเด็นที่ส าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ SDGS (การพัฒนาอย่างยั่งยืน ของ สหประชาชาติ) 

โดยเฉพาะทางด้านการก าหนดนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การมีระบบการตรวจสอบ

ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว รวมทั้ง การส่งเสริมประเทศก าลังพัฒนาและหมู่เกาะได้รับ

ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวเที่ยว นอกจากนีย้ังมีแนวคิดของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC 

: Global Sustainable Tourism Council) ได้ก าหนดมิติการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 2 ประเด็น คือ 1) GSTC 

Industry Criteria (for hotels and tour operators) ได้เน้นการบริหารอย่างยั่งยืนในส่วนของการท่องเที่ยว

และการโรงแรม และ 2)  GSTC Destination Criteria ได้เน้นการบริหารอย่างยั่งยืนในส่วนของแหล่ง

ท่องเที่ยว 

       อย่างไรก็ตามจ าเป็นต้องมีความสมดุลกับทุกด้าน เช่นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการ

โรงแรมควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การรณรงค์ในเรื่องวัฒนธรรม การบังคับใช้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การรณรงค์ให้ทุกฝ่ายเคารพมาตรฐานในวิชาชีพคุณธรรมและ

จรยิธรรม การกระตุน้ใหป้ระชาชนตระหนักถึงความภาคภูมิใจและรากฐานทางประวัติศาสตร ์ประเพณี 

วัฒนธรรม การใชท้รัพยากรอย่างเป็นธรรมและน าไปสู่การกระจายให้ประชาชนทุกคนได้ประโยชน์ และ

การเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขันตลอดจนการมีธรรมาภบิาล ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญในการในการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชุมชน พร้อมการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมไทยให้

สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อประโยชน์ใน

การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม 

2. ให้ผู้เรยีนมีวิสัยทัศนแ์ละมีศักยภาพเป็นผู้น าในอนาคตเพื่อการแข่งขันระดับสากล 

3. ส่งเสริมการเรยีนรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมสามารถ คิดวิเคราะห ์และ

ปรับตัวเข้ากับสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง ทั้งทางนโยบาย เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

1. ผลผลิตเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการ

พัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ 

2. งานวิจัยมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และการโรงแรม ระบบเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

3. ส่งเสริมให้วัฒนธรรม ของประเทศ เป็นที่รู้จักทั่วโลก 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

  ไม่ม ี

 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

  ไม่ม ี

 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

  ไม่ม ี

 

 13.4 การบรหิารจัดการ 

  ไม่ม ี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผลิต

บัณฑิต นักวิจัย บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ให้มีสมรรถนะสูง เพื่อสามารถจัดการการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง สามารถเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการทอ่งเที่ยวและโรงแรม รวมทั้ง

สร้างเครื่อขา่ยการพัฒนา ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  

 

เพื่อให้เป็นผู้ที่มอีงค์ความรูท้ี่สามารถประยุกต์ และสร้างสรรคอ์งค์ความรูใ้นมิตติ่างๆ 

1.2 ความส าคัญ 

      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม มี

ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม ให้มคีวามรูด้้านทฤษฎีและวิจัย

เป็นรากฐานการพัฒนาเป็นนักวิชาการและนักวิจัย บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมรวมทั้ง

เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยขั้นสูงตลอดจน การพัฒนาให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ดิจิทัล ตามหัวข้อที่ผู้ เรียนสนใจศึกษาอย่างลึกซึ้ง สร้างองค์ความรู้ใหม่ซึ่งก่อประโยชน์ส าหรับ

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่อง เที่ยวและโรงแรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรมของหนว่ยงานภาครัฐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะทั้งด้านการวิจัย การบริหารจัดการ ในสภาวะของการ

เปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งทางดา้นนโยบาย เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

2. พัฒนาทักษะในการนักบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่มี

ความสามารถ พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจรยิธรรม และความรับผดิชอบต่อสังคม 

3. พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีทักษะเกี่ยวกับการ

ถ่ายทอดความรู ้ความสามารถ วิเคราะห ์สังเคราะห ์การแก้ไขปัญหาดา้นการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ได้ทุกมิติ ตลอดจนความสามารถในการพัฒนาแบบบูรณาการณ์เพื่อมุ่งความส าเร็จ 

4. พัฒนานักวิจัยที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 

2. แผนการปรับปรุง 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม  มีแผนพัฒนา

ปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะ

ด าเนนิการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลง และ

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และการโรงแรม 

ปรับปรุงหลักสูตรทุก 4 ปี โดยน า

ผลจากการประเมินผลหลักสูตร

ด้านคุณสมบัติของผู้ส าเร็จ

การศกึษาตามความตอ้งการของ

อุตสาหกรรม ในการส ารวจความ

คิดเห็นจากผูใ้ช้บัณฑิต  

 

หลักฐาน    

1.รายงานสรุปผลการส ารวจ    

2.รายงานการปรับปรุงตาม

ผลที่ได้รับจากการส ารวจ    

   

ตัวบ่งชี ้   

1.ระดับความพึงพอใจ และ

ระดับความเห็นตอ่หลักสูตร  

 

การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลง และ

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และการโรงแรม 

สร้างเครือข่ายกับหนว่ยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ใน

ประเทศและต่างประเทศ เพื่อ

แสวงหาความคิดเห็น การร่วมมอื

ทางวิชาการ การวิจัย  

 

หลักฐาน      

1.  รายงานการประชุม

กรรมการหลักสูตร      

2.  บันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือระหว่างหนว่ยงาน เพื่อ

ความรว่มมอืการพัฒนา

หลักสูตร     

  

ตัวบ่งชี ้     

1.จ านวนหนว่ยงาน/บุคคล ที่

ลงนามความรว่มมอืทาง

วิชาการ/กิจกรรม หรอื    

2. จ านวนกิจกรรมทาง

วิชาการที่ทางคณาจารย์หรือ

นิสติ ในหลักสูตรเข้าร่วม  

 

การปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการ

เรียน 

1. ส ารวจความต้องการของผูเ้รียน    

2. การส ารวจความตอ้งการของ

คณาจารย์    

 

หลักฐาน     

1.รายงานสรุปผลการส ารวจ     

2.รายงานการปรับปรุงตาม

ผลที่ได้รับจากการส ารวจ     

    

ตัวบ่งชี ้    
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. อุปกรณ์และหอ้งเรียน ห้อง

นิสติ ที่ตอบสนองต่อการเรียน

การสอน   

2. อุปกรณ์/เครื่อง

คอมพิวเตอร์/ระบบ

สารสนเทศ/ฐานข้อมูลวิจัย ที่

สนับสนุนการเรียนการสอน   

 

การปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการ

สอน 

จัดหาและจัดสรรทุนเพื่อปรับปรุง

ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน

ให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น     

เชน่ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ต ารา

เรียน และวทิยานิพนธ์    

 

หลักฐาน     

1.จ านวนงานวิจัยที่อยู่ในระบบ

ฐานขอ้มูล    

2. จ านวนต าราที่เกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม    

3. จ านวนวิทยานิพนธ์     

   

ตัวบ่งชี ้    

1.จ านวนงานวิจัยที่อยู่ในระบบ

ฐานขอ้มูล    

2. จ านวนต าราที่เกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม    

3. จ านวนวิทยานิพนธ์   

4. ระบบสารสนเทศในการ

จัดการเรยีนการสอน  

 

การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับการ

อบรมความรู้ใหม่ๆ ดา้นการ

ท่องเที่ยว รวมทั้งการไปเพิ่มพูน

ความรู ้ทักษะในประเเทศและ

ต่างประเทศ 

หลักฐาน      

1.หัวขอ้ที่อาจารย์เดินทางไป

อบรม หรอืสัมมนา หรอื

เพิ่มพูนความรู้ หรอืทักษะ     

2. บทความทางวิชาการที่

ตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติ

และนานาชาติ  
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี ้     

1.จ านวนครั้งที่อาจารย์

เดินทางไปอบรม สัมมนา 

เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ     

2. จ านวนบทความทาง

วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร    
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

      เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  

(ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ 1 ภาคการศกึษาปกติ มีระยะเวลา

การศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์) 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 ไม่ม ี

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศกึษาต้น เดือนมถิุนายน ถึง เดือนกันยายน 

 ภาคการศกึษาปลาย เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 

 หรอื ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่องการเปิดการเรียนการสอน 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

ข้อที่ 7  คุณสมบัติของผูเ้ข้าศกึษา 

 7.1 วุฒิการศึกษา 

  7.1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทวงศกึษาธิการรับรองหรอืที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

  7.1.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง ผู้เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

หรอืเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศกึษาธิการรับรองหรอืที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

  7.1.3 ปริญญาโท ผู้เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันอุดมศกึษาที่กระทวงศกึษาธิการรับรองหรอืที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

  7.1.4 ปริญญาเอก ผู้เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มี

ผลการเรียนดีมาก หรอืส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทหรอืเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศกึษาที่กระทวง

ศึกษาธิการรับรองหรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่

คณะกรรมการอุดมศกึษาก าหนดหรอืตามระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 
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 7.2 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้

กระท าโดยความประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 7.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศกึษาใด 

 7.4 เป็นผู้มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 7.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ส าหรับนิสิต ที่ตอ้งการเขา้ศกึษา ต่อในแผน 1.1.  

  1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาการโรงแรม 

หรอืสาขาบริหารธุรกิจ หรอืสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผน ก หรอื แผน ก แบบ ก2 

   1.1) เป็นนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยว หรอืโรงแรม หรอืกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างนอ้ย 1 เรื่อง หรอื 

   1.2) เป็นอาจารย์สอนในสาขาการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการ

ท่องเที่ยว หรือบริหารธุรกิจ อย่างนอ้ย 3 ป ี

  2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาการโรงแรม 

หรอืสาขาบริหารธุรกิจ หรอืสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผน ข 

   2.1) เป็นนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยว หรอืโรงแรม หรอืกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างนอ้ย 3 เรื่อง หรอื 

   2.2) เป็นอาจารย์สอนในสาขาการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการ

ท่องเที่ยว หรือบริหารธุรกิจ อย่างนอ้ย 3 ป ี

   ส าหรับนิสิต ที่ตอ้งการเขา้ศึกษา ต่อในแผน แผน 2.1 

  เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยว หรอืสาขาการโรงแรม หรอื

สาขาบริหารธุรกิจ หรอืสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง แผน ก หรอื แผน ก แบบ ก2 หรอื แผน ข 

   1) เคยเป็นนักวิจัยหลัก ในโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยว หรอืโรงแรม หรอืกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างนอ้ย 1 เรื่อง หรอื 

   2) เคยเป็นนักวิจัยร่วมในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือกีฬาเพื่อ

การท่องเที่ยว อย่างนอ้ย 2 เรื่อง หรอื 

   3) เคยมีประสบการณ์สอนในสาขาการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อ

การท่องเที่ยว หรอืบริหารธุรกิจ อย่างนอ้ย 1 ปี 

 

 2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศกึษาในระดับบัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
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 2.4 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

 นิสติยังขาดทักษะในประเด็นต่อไปนี้ 

1. การเข้าใจถึงทฤษฎี แนวคิดต่าง ๆ ที่มีสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวและการโรงแรม การ

บริหารจัดการ การพัฒนาการท่องเที่ยว 

2. ความรูแ้ละทักษะในการท าวิจัยทางดา้นการท่องเที่ยวและโรงแรม 

3. ทักษะภาษาต่างชาติ ในการพูด อ่าน เขียน เชงิวิชาการ 

2.5 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตกศกึษาในข้อ 2.4 

1. การก าหนดให้นสิิตลงเรยีน(อบรม)ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

2. จัดการฝึกอบรม ปรับความรู้พื้นฐานให้แก่นิสิตเมื่อเข้ามาเรียนในเทอมแรก หรือก่อน

เปิดภาคการศกึษา 

3. จัดการฝึกอบรม ด้านการวิจัยเกี่ยวกับทางดา้นการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

4. การศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม แหล่งท่องเที่ยว

ทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ รวมถึงสถานที่หรือกิจกรรมที่สรา้งขึ้น ทั้งภายในและต่างประเทศ 

 2.6 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

 จัดการศึกษา ณ คณะบรหิารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จังหวัดพะเยา 

       แบบ 1.1 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2  10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 3   10 10 10 

รวม 10 20 30 30 30 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   10 10 10 

       แบบ 2.1 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1 20 20 20 20 20 

ช้ันปีที่ 2  20 20 20 20 

ช้ันปีที่ 3   20 20 20 

รวม 20 40 60 60 60 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   20 20 20 
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 จัดการศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร 

       แบบ 1.1 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2  5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 3   5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   5 5 5 

       แบบ 2.1 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2  10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 3   10 10 10 

รวม 10 20 30 30 30 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   10 10 10 
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 2.7 งบประมาณตามแผน 

จ านวนนิสิต 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

 1. งบบุคลากร      

     1.1 หมวดเงินเดือน 2,400,000 2,520,000 2,646,000 2,778,300 2,917,215 

     1.2 หมวดค่าจ้างประจ า 360,000 378,000 396,900 416,745 437,582 

 2. งบด าเนนิการ      

     2.1 หมวดค่าตอบแทน 200,000 210,000 220,500 231,525 243,101 

     2.2 หมวดค่าใช้สอย 200,000 210,000 220,500 231,525 243,101 

     2.3 หมวดค่าวัสดุ 200,000 210,000 220,500 231,525 243,101 

     2.4 หมวดสาธารณูปโภค 50,000 52,500 55,125 57,881 60,775 

 3. งบลงทุน - - - - - 

 4. งบเงินอุดหนุน - - - - - 

 5. ค่าใช้จ่ายต่อหัวตอ่ปี 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 

รวมรายจ่าย 3,575,000 3,7450,500 3,924,525 4,112,501 4,309,875 

 

 2.8 ระบบการศึกษา 

     แบบช้ันเรยีน 

     แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

     แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

     แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

     แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

     อื่นๆ (ระบุ) 

 

 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

      เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 

     กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1 จ านวนหนว่ยกิตไม่น้อยกว่า 57 หนว่ยกิต 
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     กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1 จ านวนหนว่ยกิตไม่น้อยกว่า 57 หนว่ยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

     โครงสรา้งหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานของ  

สกอ. 

หลักสูตรปรับปรงุ  

พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรงุ  

พ.ศ. 2564  

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 

1. งานรายวิชา (Course work) 

ไม่น้อยกว่า 

- 12 - 21 - 21 

   1.1 วชิาพื้นฐาน - - - 9  9 

   1.1 วชิาเอกบังคับ - - - 6  6 

   1.2 วิชาเอกเลือก - - - 6  6 

2. วิทยานพินธ ์ 48 36 57 36 57 36 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 48 48 57 57 57 57 

 

3.1.3 รายวิชา 

     3.1.3.1  กรณจีัดการศึกษาตามแบบ 1.1 

              1) วิทยานิพนธ์ 57 หน่วยกิต 

     419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

57 หนว่ยกิต  

 

     3.1.3.2  กรณจีัดการศึกษาตามแบบ 2.1 

              1) งานรายวิชา (Course work) ไม่น้อยกวา่ 21 หน่วยกิต 

  วิชาพื้นฐาน  9 หน่วยกิต 

     419811 ทฤษฎีและจริยธรรมการจัดการในการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ขั้นสูง 

Advanced Theories and Ethics Management in Tourism and Hotel 

3 (2-2-5) 

     419812 วิธีวิจัยเชงิปริมาณทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 

Advanced Quantitative Research Methodology in Tourism and Hotel 

3 (2-2-5) 

     419813 การวิจัยผสมผสานวิธีทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 

Advanced Mix Research Methodology in Tourism and Hotel 

3 (2-2-5) 
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  วิชาเอกบังคับ  6 หน่วยกิต 

     419821 การจัดการนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 

Advanced Tourism and Hotel Innovative Management 

3 (2-2-5) 

     419822 การสัมมนาประเด็นรว่มสมัยทางดา้นการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

Seminar in Contemporary tourism and hotel Issue 

3 (2-2-5) 

 

  วิชาเอกเลือก  6 หน่วยกิต 

     419831 การวางแผนและการพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวขั้นสูง 

Advamced Tourism Destination Planning and Development 

3 (2-2-5) 

     419832 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรว่มสมัยส าหรับการท่องเที่ยว

และการโรงแรม 

Contemporary Cultural Tourism Management for Tourism and Hotel 

3 (2-2-5) 

     419833 การบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงแรมขัน้สูง 

Advanced Hygiene and environmental for Hotel Management 

3 (2-2-5) 

     419834 การจัดการที่พักแรมขัน้สูง 

Advanced accommodation management 

3 (2-2-5) 

 

              2) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

     419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

36 หนว่ยกิต 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

     3.1.4.1 กรณจีัดการศึกษาตามแบบ 1.1 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

7 หนว่ยกิต 

 รวม 7 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หนว่ยกิต  

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หนว่ยกิต  

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หนว่ยกิต  

 รวม 10 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หนว่ยกิต  

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หนว่ยกิต  

 รวม 10 หน่วยกิต 
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     3.1.4.2 กรณจีัดการศึกษาตามแบบ 2.1 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

419811 ทฤษฎีและจริยธรรมการจัดการในการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ขั้นสูง 

Advanced Theories and Ethics Management in Tourism and 

Hotel 

3 (2-2-5) 

419812 วิธีวิจัยเชงิปริมาณทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 

Advanced Quantitative Research Methodology in Tourism and 

Hotel 

3 (2-2-5) 

419821 การจัดการนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 

Advanced Tourism and Hotel Innovative Management 

3 (2-2-5) 

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

419813 การวิจัยผสมผสานวิธีทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 

Advanced Mixed Methodology Research in Tourism and Hotel 

3 (2-2-5) 

41983X วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3 (X-X-X) 

41983X วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3 (X-X-X) 

419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

3 หนว่ยกิต  

 รวม 12 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

419822 การสัมมนาร่วมสมัยประเด็นทางดา้นการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม 

Seminar in Contemporary tourism and hotel Issue 

3 (2-2-5) 

419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

6 หนว่ยกิต  

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

9 หนว่ยกิต  

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

9 หนว่ยกิต  

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

9 หนว่ยกิต  

 รวม 9 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

419811 ทฤษฎีและจรยิธรรมการจัดการในการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 3 (2-2-5) 

 Advanced Theories and Ethics Management in Tourism and Hotel 

 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม แนวคิดในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยว แนวคิดในการสร้างรูปแบบการท่องเที่ยว ระบบการท่องเที่ยว ระบบโรงแรม แนวคิดทางด้าน

จริยธรรมทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม การวิเคราะห์ระบบและทฤษฎีจริยธรรม การเชื่อมโยง

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทฤษฎีผสมผสาน วิวัฒนาการและรูปแบบ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และโรงแรม บทบาท

การท่องเที่ยวและการโรงแรมที่เป็นปัจจัยการพัฒนาประเทศและโลก 

 Concept and theories of tourism and hotel, tourism development, tourism model 

design, tourism system, hotel system, moral concepts of tourism and hote, analysis of systems and 

ethical theories, linkage of situations in field of tourism and hotel, integrated theories, evolution and 

integration of tourism and hotel, tourism environment and hotel laws, role of tourism and hotel as a 

factor in Thailand and world to development 

 

419812 วิธีวิจัยเชิงปริมาณทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 3 (2-2-5) 

 Advanced Quantitative Research Methodology in Tourism and Hotel 

 ปรัชญา กระบวนทัศน ์การสรา้งทฤษฎี เครื่องมือและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการวิจัยเชิง

ปริมาณ การก าหนดรอบความคิดปัญหาวิจัยเชิงปริมาณ การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบ

เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ กระบวนการการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ การใช้สถิติการวิเคราะห์ใน

วิเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณขั้นสูง การแปลความหมาย การเขียนรายงานผลวจิัย 

 Quantitative research philosophy, quantitative research paradigm, quantitative 

research design, tools and skills necessary in quantitative research, conceptual analysis of 

quantitative research problem, collecting quantitative data using a variety of finding the truth in 

research process theorizing tools and skills needed for research techniques, applying multivariate 

statistical techniques to analy of quantitative data, analyzing, interpreting, reporting and presenting 

research results correspond to standards of scholarly journals in tourism and hotel 

 

419813 การวจิัยผสมผสานวิธีทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 3 (2-2-5) 

 Advanced Mixed Methodology Research in Tourism and Hotel 

 ปรัชญา กระบวนทัศน์ ความหมาย ทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม การสร้าง

กรอบความคิดในงานวิจัยที่ผสมผสานวิธีของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูลในพื้นที่ 
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การตีความ การให้ความหมาย การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ปรากฎการณ์ การสรุปผลการวิจัย การ

อภปิรายผล การเขียนรายงานวิจัยเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 Research philosophies, quantitative research paradigms, meanings, tools and skills 

necessary in quantitative research and qualitative research, conceptual analysis of research problem, 

collecting quantitative data using variety of  study of phenomenon of tourism and hotels, using 

qualitative research with variety of learning, area to study phenomenon of tourism and hotels, 

including analysis of articles related research 

 

419821 การจัดการนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 3 (2-2-5) 

 Advanced Tourism and Hotel Innovative Management 

 แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

การจัดการสมัยใหม่ นวัตกรรมการตลาด การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ

จัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติก การพัฒนาและการต่อยอดของการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยใช้

นวัตกรรม 

 Concepts, principles and theories in tourism and hotel innovation management. 

modern management Innovation in marketing, strategic management, human resource management, 

supply chain management and logistics, development and extension of tourism and hotels using 

innovation 

 

419822 การสัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 (2-2-5) 

 Seminar in Contemporary tourism and hotel Issue 

 การสัมมนาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมเกี่ยวกับ ปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มที่

เผชิญหน้าการพัฒนาที่รวดเร็วของกิจกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ระดับชาติและนานาชาติ 

รูปแบบและพัฒนาการของการท่องเที่ยวและการโรงแรม กรณีศกึษาในพืน้ที่ท่องเที่ยวและโรงแรมทั้งใน

ประเทศหรือต่างประเทศ 

 Seminar in tourism and hotel in current problems and trends confronting fast 

development of tourism and hotel activity at national and international levels, model and development 

of tourism and hotel, field study in tourism and hotel area in domestic and international 
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419831 การวางแผนและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขั้นสูง 3 (2-2-5) 

 Advanced Tourism Destination Planning and Development 

 การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน การ

จัดการดา้นสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมทางด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน การบริหารจัดการผลกระทบ การจัดการในสภาวะวิกฤต การจัดการความเสี่ยง 

 Tourism destination planning and development of government sector, private sector 

and community sector, social cultural economic and environment management, tourism sustainable, 

development impact management, crisis management, risk management 

 

419832 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัยส าหรับการท่องเที่ยว 3 (2-2-5) 

 และการโรงแรม 

 Contemporary Cultural Tourism Management for Tourism and Hotel 

 ทิศทางโลกของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในปัจจุบัน มุมมองระดับท้องถิ่นและระดับ

โลก รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น ตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของโลก การสร้าง

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สิ่งดึงดูดทางวัฒนธรรมในการ

ท่องเที่ยว แรงจูงใจ ผู้เข้าเยี่ยมชม พฤติกรรมนักท่องเที่ยว กิจกรรมพิเศษและงานประเพณีทาง

วัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางศาสนา ผลกระทบของท้องถิ่นที่มาจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ

การสรา้งรูปการท่องเที่ยวที่เหมาะสมต่อชุมชน 

 Current and global trends of cultural tourism, global and local perspectives, emerging 

styles of cultural tourism, global cultural tourism market, shaping of cultural identity, developing 

cultural tourism, cultural attractions in tourism, visitors’ motivations, tourist behavior, cultural events 

and festivals, and religious tourism, community impact from cultural tourism and cultural tourist model 

design for communities 

 

419833 การบรหิารจัดการด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงแรมขั้นสูง 3 (2-2-5) 

 Advanced Hygiene and environmental for Hotel Management 

 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงแรม การศึกษาธุรกิจสีเขียวส าหรับโรงแรม การ

ออกแบบและพัฒนา สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมในโรงแรม การศึกษาพฤติกรรมของผู้พักแรม การจัดการ

ด้านปัญญาประดิษฐ์ในโรงแรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในโรงแรม การศึกษาด้านกฏหมายที่

เกี่ยวข้อง กรณีศกึษาและทัศนศึกษาในโรงแรม 

 Environmental management for hotels, study of green business concept for hotels,  

hygiene environmental design and development in hotels, study of guest behavior management of 
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artificial intelligence in hotels, human resource management, study hotel law, case studies and field 

trips in hotels 

 

419834 การจัดการที่พักแรมขั้นสูง 3 (2-2-5) 

 Advanced accommodation management 

 การบริหารที่พักแรมขั้นสูง การศึกษาพฤติกรรรมของผู้พักแรม รูปแบบของที่พักแรม 

การสรา้งและออกแบบที่พักแรม การบริหารคุณภาพบริการ 

 Advanced accommodation management, study of gust behavior, accommodation 

type, construction and design of accommodation, service quality management 

 

419898 วิทยานิพนธ์ 57 หน่วยกิต 

 Dissertation 

 การพัฒนา การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างมี

ระบบ ถูกต้องตามหลักกระบวนการวิจัยขั้นสูง 

 Development and create new paradigm in area of tourism and hotel with advanced 

research  

  

419899 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต  

 Dissertation 

 กระบวนการศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้วย

กระบวนการวิจัยอย่างมรีะบบ 

 Education process and cognitive development of tourism and hotels with a systematic 

research process 
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

    1. เลขสามล าดับแรก  หมายถึง สาขาวิชา 

    2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

        2.1 เลข 7  หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาโท 

        2.2 เลข 8  หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาเอก 

    3. เลขในล าดับที่ 5  หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

    4. เลขในล าดับที่ 6  หมายถึง อนุกรมของรายวิชา 

        4.1 เลข 1  หมายถึง วิชาพืน้ฐาน 

        4.2 เลข 2  หมายถึง วิชาเอกบังคับ 

        4.3 เลข 3  หมายถึง วิชาเอกเลือก 

        4.4 เลข 4  หมายถึง วิทยานิพนธ์ 
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3.2. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

จัดการเรยีนการสอน ณ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จังหวัดพะเยา 

1* นางสาวประกอบศิริ  

ภักดีพนิิจ 

35601001XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. การจัดการมรดกทาง

สถาปัตยกรรมกับการ

ท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 2552 

ศศ.ม. วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 2550 

ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2545 

บธ.บ. การจัดการธุรกจิ มหาวิทยาลยันเรศวร 2542 

2 นายสุรยิา สม้จันทร ์ 36599007XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยว

และการโรงแรม 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2555 

ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2545 

บธ.บ. การจัดการธุรกจิการ

ท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2540 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 

ป ี

3 นางสาวกรัณน์ฑรัตน ์ 

คะวัติกูล 

36106003XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. พัฒนาการท่องเทีย่ว (การ

จัดการนันทนาการและ

การท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 2558 

ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและ

การท่องเที่ยวนานาชาต ิ

มหาวิทยาลยันเรศวร 2547 

Master of 

International 

Tourism and Hotel 

Management 

 Southern Cross University, Australia 2547 

บธ.บ. การท่องเที่ยว (เกียรติ

นิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2545 

4 นางสาวนิรมล พรมนิล 54805900XXXXX อาจารย ์ Ph.d. Hospitality & Tourism Oxford Brookes University, United 

Kingdom 

2562 

บธ.ม.  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2549 

บธ.บ. การจัดการการโรงแรม

และการทอ่งเทีย่ว 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2545 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 

ป ี

5* นางสาวพัจน์พติตา  

ศรีสมพงษ ์

36698001XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยว

และการโรงแรม 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2554 

ศศ.ม. การจัดการการโรงแรม

และการทอ่งเทีย่ว 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2548 

Master of 

International 

Tourism and Hotel 

Management 

 Southern Cross University, Australia 2547 

บธ.บ. การท่องเที่ยว (เกียรติ

นิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2545 

6 นางฤทัยภัทร พิมลศร ี 35601011XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. พัฒนาการท่องเทีย่ว (การ

จัดการนันทนาการและ

การท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 2553 

วท.ม. อุทยานและนันทนาการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2547 

วท.บ. จิตวิทยา (อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2541 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 

ป ี

7* นายวารัชต์ มธัยมบุรุษ 35099006XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. บรหิารศาสตร์ (บรหิาร

อุตสาหกรรมบรกิาร) 

มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 2552 

บธ.ม. การจัดการธุรกจิ (การ

จัดการการเงิน) 

มหาวิทยาลยัพายัพ 2543 

บธ.บ. การจัดการธุรกจิการ

ท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2539 

จัดการเรยีนการสอน ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร 

8* นางพยอม ธรรมบตุร 31014009XXXXX รองศาสตราจารย ์ Ph.D. Language and Linguistics Universite De Paris III, France 2519 

M.A. Language and Linguistics Universite De Paris III, France 2508 

B.A. History and Philosophy of 

Art 

Universite De Grenoble, France 2506 

9 นางชวลยี์ ณ ถลาง 31006021XXXXX รองศาสตราจารย ์ อ.ม. ประวัติศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2521 

อ.บ. ประวัติศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2514 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 

ป ี

จัดการเรยีนการสอน ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร 

10 นายเสร ีวงษม์ณฑา 31017024XXXXX รองศาสตราจารย ์ Ph.D. Journalism Southern Illinois University, United 

States 

2521 

M.Sc. Journalism Northwestern University, United 

States 

2518 

M.A. Teachers The University of Washington, 

United States 

2514 

ศศ.บ. วรรณคดีและ

ภาษาตา่งประเทศ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2513 

11* นางผกามาศ ชัยรัตน ์ 34201001XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลยัพะเยา 2560 

ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2554 

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 2551 

ค.บ. คหกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 2546 

12* นางสาวชมพูนุช จติติถาวร 39305001XXXXX อาจารย ์ Ph.D. Tourism Management University of Otago, New Zealand 2550 

M.Sc. Tourism Management 

and Marketing 

Bournemouth University, United 

Kingdom 

2542 

บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2541 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 ดร. เฉลมิชัย ปัญญาดี รองศาสตราจารย ์ ปรด ประชากรศาสตร ์

ศษ.ม. ประชากรศาสตร ์

วท.บ. จิตวิทยา 

2 ดร.เทิดชาย ชว่ยบ ารงุ ศาสตราจารย ์ Ph.D Tourism Planning and 

Management 

M.Soc.Sc Tourism Planning and 

Management 

ศศ.บ ภาษาองักฤษ 

3 ดร.ราณี อิสิชัยกุล รองศาสตราจารย ์ D.B.A. Tourism 

M.A. Public Administration 

รบ. รัฐศาสตรบัณฑิต 

4 ดร.เกศรา สุกเพชร ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. บรหิารศาสตร ์(บรหิาร

อุตสาหกรรมบรกิาร) 

บธ.ม. บรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ 

ศษ.บ. ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 

5 ดร.ชุลีรัตน ์จันทรเ์ชือ้ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. บรหิารศาสตร ์(บรหิาร

อุตสาหกรรมบรกิาร) 

กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 

ค.บ. ครุศาสตรบ์ัณฑติ 

6 ดร.วศิน ปัญญาวธุตระกลู ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ศศ.ด. พัฒนาสังคม 

อม. ประวัติศาสตร ์

ศศ.บ. ประวัติศาสตรเ์พื่อการ

ท่องเที่ยว 

7 ดร.สดุสันต์ สุทธิพศิาล ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. การจัดการมรดกทาง

สถาปัตยกรรมและการ

ท่องเที่ยว 

ศศ.ม การจัดการมรดกทาง

สถาปัตยกรรมและการ

ท่องเที่ยว 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์ 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

8 ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D Architectural Heritage 

Management and Tourism 

ศศ.ม การจัดการมรดกทาง

สถาปัตยกรรมและการ

ท่องเที่ยว 

ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 

9 ดร.ปานแพร เชาว์ประยูร อาจารย ์ ปร.ด. บรหิารศาสตร ์(บรหิาร

อุตสาหกรรมบรกิาร) 

ศศ.ม ภูมิภาคศึกษา 

ศศ.บ. ประวัติศาสตร ์

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) 

      ไม่มี 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

      หลักสูตรก าหนดให้นิสิต ที่เลือกเรียน แบบ 1.1 จัดท าวิทยานิพนธ์ และนิสิตที่เลือกเรียน 

แบบ2.1 ให้นิสิตลงเรียนรายวิชาที่ก าหนดและท าวิทยานิพนธ์โดยตามประเด็นทีสนใจภายใต้การแนะน า

ของคณะกรรมการที่ปรึกษา 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

      เพื่อให้นสิิตมทีักษะทั้ง 7 ด้าน ตามที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สามารถศึกษาการ

วิจัย สังเคราะหแ์ละสามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการได้ 

 5.3 ช่วงเวลา 

       ส าหรับนิสิต ที่เลือกเรียน แบบ 1.1 จะเริ่มในภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษาที่ 1 

       ส าหรับนิสิต ที่เลือกเรียน แบบ 2.1 จะเริ่มในภาคการศกึษาปลาย ปีการศึกษาที่ 1 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

      ส าหรับนิสิต ที่เลือกเรียน แบบ 1.1 มีหน่วยกิต 57 หนว่ยกิต 

       ส าหรับนิสิต ที่เลือกเรียน แบบ 2.1 มีหน่วยกิต 36 หนว่ยกิต 
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 5.5 การเตรยีมการ 

 แผน 1.1. 

1. ทางหลักสูตร ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียน ใน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษาที่ 1 จ านวน 7 

หน่วยกิต เพื่อผลักดันให้นิสิตได้พัฒนาหัวข้องานวิทยานิพนธ์  และก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ตรงกับประเด็นที่นิสิตสนใจ โดยประเด็นหัวข้อทางหลักสูตรจะจัดให้มีการสอบหัวข้อ

วิทยานิพนธ์  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

พะเยา และการสอบโครงรา่งวิทยานพินธ์ 

3. จัดโครงการติดตามรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในการด าเนินวิทยานิพนธ์ก่อน

และหลังการสอบโครงรา่งวิทยานพินธ์ (จัดโครงการอย่างนอ้ย 4 ครั้งในรอบ 1 ปี) จัดโดยคณะกรรมการ

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

4. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเขียน บทความวิจัย การน าเสนอ และตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

ผา่นการให้ าค าปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษา และหรอืคณะกรรมการผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

แผน 2.1. 

1. ทางหลักสูตร ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียน ใน ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษาที่ 1 จ านวน 3 

หน่วยกิต เพื่อผลักดันให้นิสิตได้พัฒนาหัวข้องานวิทยานิพนธ์ และก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ตรงกับประเด็นที่นสิิตสนใจโดยประเด็นหัวข้อทางหลักสุตรจะจัดให้มกีารสอบหัวข้อวทิยานพินธ์  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

พะเยา 

3. จัดโครงการติดตามรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในการด าเนินวิทยานิพนธ์ก่อน

และหลังการสอบโครงรา่งวิทยานพินธ์ (จัดโครงการอย่างนอ้ย 4 ครั้งในรอบ 1 ปี) จัดโดยคณะกรรมการ

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

4. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเขียน บทความวิจัย การน าเสนอ และตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

ผา่นการใหค้ าปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษา และหรอืคณะกรรมการผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

1. การพิจารณาหัวข้อวทิยานพินธ์ ชองคณะกรรมการผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

2. ประกาศ วัน เวลา สถานที่ที่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์บน website ของคณะและ

สื่อ Social Media ของหลักสูตร เพื่อให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมฟังการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อ

คณะกรรมการสอบวิทยานพินธ์ 

3. สอบโครงรา่งวิทยานพินธ์  

4. ประเมินผลและตรวจสอบความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 

5. สอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
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6. ประกาศ วัน เวลา สถานที่ที่สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ บน website ของคณะและ

สื่อ Social Media ของหลักสูตร เพื่อให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมฟังการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ต่อ

คณะกรรมการสอบวิทยานพินธ์ 

7. การตรวจสอบการแก้ไขวิทยานพินธ์ตามค าแนะน าของกรรมการสอบ (ภายใน 15 วัน)  

8. การตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์ 

9. การตรวจสอบการน าเสนอ การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์จ านวน 2 บทความ (ตีพิมพ์

ผลงานวิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 เป็นอย่างน้อย 1 

บทความ และตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ กพอ เรื่อง

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลทางวิชาการ 1 บทความ หรือ 

ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 จ านวน 2 

บทความ และน าเสนอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 บทความ) เป็นไปตามประกาศหรือข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

มีความรับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

ประพฤติตนตามศลีธรรม สามารถปรับวิถี

ชีวติในความขัดแย้งทางค่านิยม 

1  สอดแทรกเนือ้หาไว้ในรายวิชาที่เรยีน     

2  เรียนรู้จากแบบอย่างที่ดีในสังคม     

3  กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม    

มีความรอบรู้ศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องทั้ง

ภาคทฤษฎีและการประยุกต์ใช ้สามารถ

วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลได้ชัดแจง้ 

1  เรียนรู้ในชัน้เรียน     

2  มีการอบรมสัมมนา     

3  เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ     

มีความสามารถวิเคราะห/์สังเคราะห์

สถานการณโ์ดยใช้ความรู้ ความเข้าใจ 

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนอย่าง

เป็นระบบในการแก้ปัญหา และสามารถ

เผชิญการเปลี่ยนแปลงได้ 

1  บรรจุในรายวิชาสัมมนา     

2  ฝกึฝนจากการเรียนเป็นกรณีศกึษา     

3  พบปะผูท้รงคุณวุฒิ/ผูป้ระกอบการที่ประสบ

ความส าเร็จในงานวิชาชีพ      

 

หมั่นแสวงหาความรู้ ช่างสังเกต ตัดสนิ

ปัญหาเฉพาะหนา้ได้ดี มภีาวะผู้น า เป็นผู้

ให้แก่สังคม 

1   ฝกึโดยใช้กรณีศึกษา     

2  ให้นสิิตจัดกิจกรรมนอกช้ันเรยีน     

 

มีความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรม

วิชาการ การน าเสนอผลงาน การติดต่อ

สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ ใฝ่หา

ความรูอ้ย่างตอ่เนื่อง สามารถใช้ภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศได้ในระดับดี 

1  จัดกิจกรรมอบรม/สัมมนาเสริมหลักสูตร     

2  ให้ทุนสนับสนุนผู้เรยีนที่มีงานดีเยี่ยมในการตอ่ยอด

งานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ขัน้สูงตอ่ไป     

 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

      2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

     2.1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ 

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

     2.1.1.2 มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
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     2.1.1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ

ศักดิ์ศรขีองความเป็นมนษุย์ 

     2.1.1.4 สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดี

งาม 

      2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

     2.1.2.1 การบรรยายในช้ันเรยีน โดยใช้กรณีศึกษาและสอดแทรกประเด็นต่างๆ 

     2.1.2.2 การให้นสิิตท ารายงาน ศกึษาจากสถานทีจรงิ และการน าเสนอผลการศึกษา 

     2.1.2.3 การศกึษากับวิทยากร ผูท้รงคุณวุฒิ และอาจารย์พิเศษ 

      2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     2.1.3.1 ผลการทดสอบ 

     2.1.3.2 ผลจากการน าเสนอ จากรายงาน การศึกษาในสถานที่จรงิ 

     2.1.3.3 คุณภาพงานวิจัย 

     2.1.3.4 ผลการประเมินจากการสังเกตโดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 

 2.2 ความรู้ 

      2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     2.2.1.1 มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลกึซึง้ในองค์ความรูท้ี่เป็นแก่นในสาขาวิชา 

     2.2.1.2 มีความเข้าใจในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับใน

สาขาวิชาได้ 

     2.2.1.3 สามารถพัฒนานวัตกรรมหรอืสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

 2.2.1.4 มีความเข้าใจอย่างลึกซึง้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในสาขาวิชา ทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

      2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     2.2.2.1 การบรรยายในช้ันเรยีน โดยใช้กรณีศึกษาและสอดแทรกประเด็นต่างๆ 

     2.2.2.2 การท าการวจิัยและให้ค้นคว้า 

     2.2.2.3 การให้นสิิตท ารายงาน ศกึษาจากสถานทีจรงิ และการน าเสนอผลการศึกษา 

     2.2.2.4 การอภิปรายเป็นกลุ่ม การจัดเวทีน าเสนอผลการศึกษา 

     2.2.2.5 การศกึษากับวิทยากร ผูท้รงคุณวุฒิ และอาจารย์พิเศษ 

      2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     2.2.3.1 ผลการทดสอบ 

     2.2.3.2 ผลจากการน าเสนอ จากรายงาน การศกึษาในสถานที่จรงิ 

     2.2.3.3 คุณภาพงานวิจัย 

     2.2.3.4 ผลการประเมินจากการสังเกตโดยอาจารย์ผูส้อนและอาจารย์ที่ปรึกษา 

     2.2.3.5 การประเมนิตนเองโดยผูเ้รียน 
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 2.3 ทักษะทางปัญญา 

      2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     2.3.1.1 สามารถน าทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค ์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

     2.3.1.2 สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฏี

เพื่อพัฒนาความรูใ้หม่อย่างสรา้งสรรค์ 

     2.3.1.3 สามารถพัฒนาองค์ความรู้หรอืปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบ

และด าเนนิการวิจัย 

      2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     2.3.2.1 การบรรยายในช้ันเรยีน โดยใช้กรณีศึกษาและสอดแทรกประเด็นต่างๆ 

     2.3.2.2 การท าการวจิัยและให้ค้นคว้า 

     2.3.2.3 การให้นสิิตท ารายงาน ศกึษาจากสถานทีจรงิ และการน าเสนอผลการศึกษา 

     2.3.2.4 การอภิปรายเป็นกลุ่ม การจัดเวทีน าเสนอผลการศึกษา 

     2.3.2.5 การศกึษากับวิทยากร ผูท้รงคุณวุฒิ และอาจารย์พิเศษ 

      2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     2.3.3.1 ผลการทดสอบ 

     2.3.3.2 ผลจากการน าเสนอ จากรายงาน การศกึษาในสถานที่จรงิ 

     2.3.3.3 คุณภาพงานวิจัย 

     2.3.3.4 ผลการประเมินจากการสังเกตโดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 

     2.3.3.5 การประเมนิตนเองโดยผูเ้รียน 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     2.4.1.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

     2.4.1.2 สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

     2.4.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพ ตลอดจนสร้างปฏิสัมพันธ์กับ

ผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรค ์

     2.4.1.4 มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

      2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

     2.4.2.1 การท าการวจิัยและให้ค้นคว้า 

     2.4.2.2 การให้นสิิตท ารายงาน ศกึษาจากสถานทีจรงิ และการน าเสนอผลการศึกษา 
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     2.4.2.3 การอภิปรายเป็นกลุ่ม การจัดเวทีน าเสนอผลการศึกษา 

     2.4.2.4 การศกึษากับวิทยากร ผูท้รงคุณวุฒิ และอาจารย์พิเศษ 

      2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

     2.4.3.1 ผลจากการน าเสนอ จากรายงาน การศกึษาในสถานที่จรงิ 

     2.4.3.2 ผลการประเมินจากการสังเกตโดยอาจารย์ผูส้อนและอาจารย์ที่ปรึกษา 

     2.4.3.3 การประเมนิตนเองโดยผูเ้รียน 

 2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     2.5.1.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า

และเสนอแนะแก้ไขปัญหา โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

     2.5.1.2 สามารถสื่อสารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการ

วิชาการ วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ 

      2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     2.5.2.1 การท าการวจิัยและให้ค้นคว้า 

     2.5.2.2 การให้นสิิตท ารายงาน ศกึษาจากสถานทีจรงิ และการน าเสนอผลการศึกษา 

     2.5.2.3 การอภิปรายเป็นกลุ่ม การจัดเวทีน าเสนอผลการศึกษา 

     2.5.2.4 การศกึษากับวิทยากร ผูท้รงคุณวุฒิ และอาจารย์พิเศษ 

      2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     2.5.3.1 ผลจากการน าเสนอ จากรายงาน การศกึษาในสถานที่จรงิ 

     2.5.3.2 ผลการประเมินจากการสังเกตโดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 

     2.5.3.3 การประเมนิตนเองโดยผูเ้รียน 

 2.6 สุนทรียภาพ 

      2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

     2.6.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

      2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

     2.6.2.1 การให้นสิิตท ารายงาน ศกึษาจากสถานทีจรงิ และการน าเสนอผลการศึกษา 

     2.6.2.2 การอภิปรายเป็นกลุ่ม การจัดเวทีน าเสนอผลการศึกษา 
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     2.6.2.3 การศกึษากับวิทยากร ผูท้รงคุณวุฒิ และอาจารย์พิเศษ 

      2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

     2.6.3.1 ผลจากการน าเสนอ จากรายงาน การศกึษาในสถานที่จรงิ 

     2.6.3.2 ผลการประเมินจากการสังเกตโดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 

     2.6.3.3 การประเมนิตนเองโดยผูเ้รียน 

 2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ (ถ้ามี) 

      2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

     2.7.1.1 มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

     2.7.1.2 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

      2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

     2.7.2.1 การให้นสิิตท ารายงาน ศกึษาจากสถานทีจรงิ และการน าเสนอผลการศึกษา 

     2.7.2.2 ก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ท าในรายวิชา 

      2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

     2.7.3.1 ผลจากการน าเสนอ จากรายงาน การศกึษาในสถานที่จรงิ 

     2.7.3.2 การประเมนิตนเองโดยผูเ้รียน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

1. งานรายวชิา (Course work) ไม่น้อยกว่า 

419811 ทฤษฎแีละจรยิธรรมการ

จัดการในการท่องเที่ยวและการ

โรงแรมขั้นสูง 
                  

  

419812 วิธีวจิัยเชิงปรมิาณทางการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสงู                   
  

419813 การวิจัยผสมผสานวิธี

ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้น

สูง 
                  

  

419821 การจัดการนวัตกรรม

ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้น

สูง 
                  

  

419822 การสัมมนาร่วมสมัย

ประเด็นทางด้านการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

419831 การวางแผนและการพัฒนา

แหลง่ท่องเที่ยวขั้นสูง                     

419832 การจัดการการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมรว่มสมัยส าหรับการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสงู 
                    

419833 การยริหารจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อมส าหรับโรงแรมขั้นสงู                     

419834 การจัดการที่พักแรมขั้นสงู                     

2. วทิยานิพนธ ์

419898 วิทยานิพนธ์                     

419899 วิทยานิพนธ์                     
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

  1. ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมนิผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอนและการสอบ 

  2. จัดตัง้กรรมการทวนสอบ เพื่อสุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาผูเ้รียน 

  3. การจัดท าโครงการรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนสิิตส าเร็จการศึกษา 

  1. มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินมาตรฐานงานวิจัยของนสิิต 

  2. ประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้ของนิสิตจากการตอบรับตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์

โดยสถาบันต่าง ๆ  

  3. ส ารวจความคดิเห็นเกี่ยวมาตรฐานของนสิิต ที่จบการศกึษา 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 หมวดที่ 5 การส าเร็จการศึกษา ข้อ 29 การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัตปิริญญา  

ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา นิสิตต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษาต่อมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ภายใน 4 สัปดาห์ นับ

จากวันเปิดภาคการศกึษา 

29.1 นิสิตที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติให้ได้รับปริญญา จะต้องผ่ านเงื่อนไขต่าง ๆ 

ดังตอ่ไปนี ้

 29.1.5 ปริญญาเอก แบบ 1 

  1) มรีะยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

  2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

  3) สอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  4) สอบผา่นการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) 

  5) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการเผยแพร่

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

  6) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
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 29.1.6 ปริญญาเอก แบบ 2 

  1) มรีะยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

  2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

  3) สอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  4) ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ 

  5) มีผลการศกึษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 

  6) สอบผา่นการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) 

  7) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการเผยแพร่

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

  8) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

29.2 นิสติต้องไม่มพีันธะเกี่ยวกับการเงินหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1. จัดหลักสูตรการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ ซึ่งอาจจัดขึน้ในระดับมหาวิทยาลัย หรอืคณะ 

2. ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณก์ารสอนของอาจารย์ผูม้ีประสบการณ์ 

3. จัดระบบแนะน า/ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system) แก่อาจารย์ใหม่ 

4. จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 

5. จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร และการ

จัดท า รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอนกลยุทธ์ในการ

สอน และการวัดและการประเมนิผลในรายวิชา 

2. สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ

ความคิดเห็นกับผูส้อนอื่นหรอืผูช้ านาญการ 

 2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

1. สนับสนุนให้ผู้สอนท างานวิจัยที่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน 

2. พัฒนาใหผู้ส้อนได้ศึกษาต่อเมื่อท างานได้ระยะหนึ่ง และมีผลงานดีเด่น 

3. ให้ผู้สอนมสี่วนรว่มในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรอืพัฒนาหลักสูตรใหม่ 

4. สนับสนุนให้ผู้สอนได้รับประสบการณ์จริง โดยส่งไปฝึกงานในสถานประกอบการและจัด

สวัสดิการในการฝึกงานให้ตามสมควร 

5. สนับสนุนให้ผู้สอนไปให้บริการทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและ

สงัคม เพื่อให้สามารถน าประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน 

6. เปิดโอกาสหรือจัดงบประมาณให้ผู้สอนซื้อต าราเรียนใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน

รวมทั้งอ านวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการใน หอ้งปฏิบัติการให้เพียงพอ 

7. จัดโครงการศกึษาดูงานต่างมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

8. มอบประกาศเกียรติคุณและให้รางวัลอาจารย์ที่มีคุณภาพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยและการโรงแรม) ได้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

 

2. บัณฑิต 

 หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม) ได้ใชเ้กณฑม์าตรฐานหลักสูตร ตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558  

 แผน 1.1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท า

วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่

สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และภายนอกสถาบันและ

ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อง

ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี

คุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

ส าหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ จ านวน 2 บทความ (ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูล

ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 เป็นอย่างน้อย 1 บทความ และตีพิมพ์ผลงาน

วิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ กพอ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลทางวิชาการ 1 บทความ หรือ TCI กลุ่ม 1 จ านวน 2 บทความ และ

น าเสนอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 บทความ) เป็นไปตามประกาศหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

 แบบ 2.1  ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่

ต่่ากว่า 3.00  จากระบบ 4.00  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผา่นการสอบวัด คุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน การสอบปากเปล่าขั้น

สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือ

ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   จ านวน 2 บทความ (ตีพิมพ์

ผลงานวิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 เป็นอย่างน้อย 1 

บทความ และตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ กพอ เรื่อง

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลทางวิชาการ 1 บทความ หรือ TCI 
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กลุ่ม 1 จ านวน 2 บทความ และน าเสนอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1  บทความ) เป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

 

3. นิสิต 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

 ส าหรับนิสิต ที่ตอ้งการเขา้ศกึษา ต่อในแผน 1.1 

 1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาการโรงแรม หรือ

สาขาบริหารธุรกิจ หรอืสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผน ก หรอื แผน ก แบบ ก2 

  1.1) เป็นนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรอืหัวหนา้โครงการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

หรอืโรงแรม หรอืกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างนอ้ย 1 เรื่อง หรอื 

  1.2) เป็นอาจารย์สอนในสาขาการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว หรือ

บริหารธุรกิจ อย่างนอ้ย 3 ปี 

 2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาการโรงแรม หรือ

สาขาบริหารธุรกิจ หรอืสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผน ข 

  2.1) เป็นนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรอืหัวหนา้โครงการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

หรอืโรงแรม หรอืกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างนอ้ย 3 เรื่อง หรอื 

  2.2) เป็นอาจารย์สอนในสาขาการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว หรือ

บริหารธุรกิจ อย่างนอ้ย 3 ปี 

 แผน 2.1 

 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาการโรงแรม หรือสาขา

บริหารธุรกิจ หรอืสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง แผน ก หรอื แผน ก แบบ ก2 หรอื แผน ข 

 1) เคยเป็นนักวิจัยหลัก ในโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

หรอืโรงแรม หรอืกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างนอ้ย 1 เรื่อง หรอื 

 2) เคยเป็นนักวิจัยร่วมในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 

อย่างนอ้ย 2 เรื่อง หรอื 

 3) เคยมีประสบการณ์สอนในสาขาการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 

หรอืบริหารธุรกิจ อย่างนอ้ย 1 ปี 

 

4. คณาจารย์ 

 การรับอาจารย์ใหม่ 

 การก าหนดคุณสมบัติ 

 1. คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 2. คุณสมบัติของผูส้มัคร 
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  2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีต าแหน่งวิชาการด้านการท่องเที่ยว หรือ 

สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีผลงานทางวชิาการหรือผลงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวโดยตรง 

  2.2 มีประสบการณ์การสอน หรือเป็นวิทยากรเชิงวิชาการด้านการท่องเที่ ยว ใน

ระดับอุดมศกึษาอย่างนอ้ย 2 ปี 

  2.3 มีผลงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับ 

 3. การคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ 

  3.1 การมสี่วนรว่มของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตาม และทบทวนหลักสูตร 

   3.1.1 จัดประชุมอาจารย์ในหลักสูตรดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการ ด าเนินงานตาม

แผนงานประจ าปีของหลักสูตร 

   3.1.2 แตง่ตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งท าหนา้ที่ทบทวนการบริหารหลักสูตร

ทุกสิน้ภาคการศกึษา และประจ าปี เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร 

   3.1.3 ส ารวจความต้องการจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง หลักสูตร 

  3.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

   3.2.1 มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และ บาง

หัวข้อที่ตอ้งการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรอืประสบการณจ์ริง 

   3.2.2 จัดระบบคัดกรองคณาจารย์ที่จะเชิญมาบรรยายในบางเวลา และสอนพิเศษ โดย

ก าหนดหลักเกณฑ์กว้าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือก เช่น ผลงานทางวิชาการ เป็น ผู้เช่ียวชาญที่

ยอมรับในวิชาชีพ เป็นต้น 

   3.2.3 ขออนุมัตกิารเชญิตามระเบียบของสถาบัน 

   3.2.4 คณาจารย์ที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษต้องมีแผนการสอนตาม ค าอธิบาย

รายวิชาที ่สถาบันจัดท าไว้ประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

1. การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมาย

ผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่อง อุปกรณ์การเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวย

ความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการตดิตามผลการเรียนการสอนและการจัดท ารายงาน 

2. การติดตามการจัดการเรียนการสอน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าระบบสังเกตการณ์

จัดการเรยีนการสอน เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และขดีความสามารถของผูส้อน 

3. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าระบบการประเมินผลผู้สอน โดย

ผูเ้รียน ผูส้อนประเมินการสอนของตนเอง และผูส้อนประเมินผลรายวิชา 

4. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผลการประเมินคุณภาพ การสอน

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
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5. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าร่างรายงานผลการ

ด าเนิน งานหลักสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผล

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ เสนอต่อหลักสูตร/สาขา/คณบดี /ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ

ด าเนินงาน หลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน ทักษะของอาจารย์ผู้สอน

ในการใช้กลยุทธ์การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร และจัดท า

รายงานผลการด าเนนิงานหลักสูตรเสนอคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

7. เมื่อครบรอบ 4 ปี มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตร 

โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร และจัดประเมินคุณภาพหลักสูตร

โดยนิสิตช้ันปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษาและผูใ้ช้บัณฑิต 

8. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ 

สกอ. เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิต

ใหม่ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมา

ประกอบการพิจารณา   

ขั้นตอนการรับเข้า 

1. การประชุมเพื่อก าหนดจ านวนการรับเข้าและคุณสมบัติของนสิิต 

 1.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบประชุมก่อนการเปิดรับสมัคร 1 เดือน 

 1.2 พิจารณาตามเกณฑ ์และจ านวนตาม มคอ 2 

 1.3 ประกาศมหาวิทยาลัย 

2. การรับสมัคร และสอบคัดเลือก 

 2.1 การสอบข้อเขียนส าหรับ ปริญญาเอก (องค์ความรูด้้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม/

ระเบียบวิธีวิจัย/ประเด็นที่สนใจการท าวทิยานพินธ์ 

 2.2 การสอบสัมภาษณ์ปริญญาเอก (ปริญญาเอก ประเด็นที่สนใจท าวิทยานิพนธ์/องค์

ความรู้ทางด้านการบริหาร/องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ปริญญาโท ประเด็นที่สนใจท าวิทยานิพนธ์/

เป้าหมายในการศึกษาต่อ) 

3. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

 3.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบประชุมผลการสอบ 

 3.2 ประกาศผลการสอบและพิจารณาคุณสมบัติอื่น เชน่ วันที่จบการศกึษาจากวุฒิเดิม 

ขั้นตอนการเรียนการสอน 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม เพื่อก าหนดตารางสอน ประจ าภาคการศึกษา/ปี

การศกึษา 

2. การก าหนด ตารางเรียน/ห้องเรียน/วิทยากรพิเศษ ให้กับกองบริการการศึกษา 

3. จัดการเรยีนการสอน 
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4. การประเมินผลการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมเพื่อสรุปผลการ

เรียน เป็นรายวิชาและหาขอเสนอเกี่ยวกับนิสติ 

5. ประธานหลักสูตรลงนามในผลการศึกษา/คณบดีลงนามผลการศกึษา 

6. ประกาศผลการการศึกษาในระบบทะเบียนนิสติ 

ขั้นตอนการสอบ วัดคุณสมบัติ ก่อนการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมก่อนการสมัครสอบ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 1 

เดือน 

 1.1 การก าหนดแนวข้อสอบใหส้อดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัย และผูอ้อกข้อสอบ 

 1.2 เกณฑก์ารตัดสินการสอบ 

 1.3 วันสอบ จ านวนเวลาในการสอบ 

2. การสมัครสอบและการสอบ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

3. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรประชุมผลการสอบ ภายใน 5 วัน 

 3.1 พิจารณาผลการสอบ 

 3.2 การส่งผลการสอบให้กับมหาวิทยาลัย 

 4. มหาวิทยาลัยพิจารณาผลการสอบ 

 4.1 ประกาศผลการสอบ 

ขั้นตอนการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ 

1. แตง่ตัง้ที่ปรึกษา 

 1.1 นิสติ จะต้องพิจารณาหัวข้อ และหาที่ปรึกษาเหมาะสมโดยคณะกรรมการหลักสูตร 

 1.2 นิสติน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 1.3 แตง่ตัง้ที่ปรึกษา ประมาณช้ันปีที่ 2 

2. พัฒนาโครงรา่ง 

 2.1 นิสติและคณาจารย์ที่ปรึกษา พัฒนาหัวข้อรว่มกัน 

 2.2 การรายงานความก้าวหน้าและสอบหัวข้อวทิยานพินธ์ 

3. ท าเรื่องยื่นขอสอบโครงรา่ง 

 3.1 ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาความสมบูรณ์ของ

เนือ้หา และพิจารณากรรมการสอบ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

4. สอบโครงรา่ง 

 4.1 ขอเชญิกรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอกนั่งประธานในการสอบ 

 4.2 นิสติท าการน าเสนอโครงรา่งและตอบข้อสักถามของกรรมการสอบ 

5. พิจารณาผลการสอบโครงรา่ง 

 5.1 สอบไม่ผ่าน ให้ท าเรื่องขอสอบใหม่ภายใน 60 วัน 

 5.2 สอบผา่น ปรับแก้ไขตามกรรมการ 
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6. คณะวชิา 

 6.1 ออกประกาศให้ด าเนินด าเนินวิทยานิพนธ์ 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิทยานิพนธ์ 

1. ประกาศให้ด าเนินงานวิทยานิพนธ์ 

2. การจัดหนังสอืต่าง ๆ เชน่ขอความอนุเคราะหต์รวจเครื่องมอื 

3. การรายงานความก้าวหน้า ทุก 3 – 4 เดือน 

4. การน าเสนอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อย่างนอ้ย 1 ครั้ง 

5. การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์จ านวน 2 บทความ (ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูล

ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 เป็นอย่างน้อย 1 บทความ และตีพิมพ์ผลงาน

วิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ กพอ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลทางวิชาการ 1 บทความ หรือ ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูล

ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 จ านวน 2 บทความ และน าเสนอที่ประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ 1 บทความ)  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561   

6. การขอสอบปกป้อง 

ขั้นตอนการสอบปกป้อง 

1. นิสติยื่นเอกสารขอสอบปกป้องโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา 

2. การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์อย่างน้อยจ านวน 1 บทความ (ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ใน

ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 เป็นอย่างน้อย 1 บทความ หรือตีพิมพ์

ผลงานวิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ กพอ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลทางวิชาการ 1 บทความ หรือ ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ใน

ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 อย่างน้อยจ านวน 1 บทความ และน าเสนอ

ที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 บทความ)  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

2. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรประชุมและพิจารณา 

 2.1 ก าหนดกรรมการสอบและประธานสอบตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 2.2 ก าหนดตารางสอบ 

 2.3 ประกาศการสอบปกป้อง อย่างเปิดเผย 

4. การสอบปกป้อง 

 4.1 การสอบปกป้องเปิดเผย 

 4.2 นิสติน าเสนอผลการวิจัย 

 4.3 นิสติตอบค าถาม ข้อสงสัยของกรรมการ 
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5. การพิจารณาผลการสอบ 

 5.1 สอบไม่ผ่าน เก็บข้อมูลใหมห่รอืแก้ไข ท าการสอบภายใน 15 วัน 

 5.2 สอบผา่นอย่างมเีงอืนไข แก้ไขข้อมูล ภายใน 15 วัน 

นิสิต แผน 1.1 

1. เทอม 1 ช้ันปีที่ 1 ภาคการศกึษาต้น 

 1.1 การค้นหาความจริง 

 1.2 การหาประเด็นวิจัย 

 1.3 ประธานหลักสูตรรับผดิชอบ 

2. เทอม 2 ช้ันปีที่ 1 ภาคการศกึษาปลาย 

 2.1 การหาความส าคัญของปัญหา 

 2.2 การสังเคราะหเ์นือ้หาในบทที่ 2 

 2.3 การออกแบบงานวิจัย 

 2.4 รายงานความก้าวหน้า 

 2.5 นิสติหาที่ปรึกษาหลัก ตามความถนัด เริ่มแต่งตั้งที่ปรึกษา 

 2.6 พิจารณาหัวข้อ และหาที่ปรึกษาเหมาะสมโดยคณะกรรมการหลักสูตร 

 2.7 นิสิตน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 2.8 ประธานหลักสูตร ร่วมกับที่ปรึกษา 

3. เทอม 3 ช้ันปีที่ 2 ภาคการศกึษาต้น 

 3.1 สอบวัดคุณสมบัตินิสติปริญญาเอก 

 3.2 การขอสอบโครงรา่ง 

 3.3 รายงานความก้าวหน้า 

 3.4 คณะกรรมการที่ปรึกษา 

4. เทอม 4 ช้ันปีที่ 2 ภาคการศกึษาปลาย 

 4.1 การสอบโคร่งร่าง (ถ้าสอบผา่น QE) 

 4.2 รายงานความก้าวหน้า 

5. เทอม 5 ช้ันปีที่ 3 ภาคการศกึษาต้น 

 5.1 ด าเนนิการวิทยานพินธ์ 

 5.2 รายงานความก้าวหน้า 

6. เทอม 6 ช้ันปีที่ 3 ภาคการศกึษาปลาย 

 6.1 ด าเนนิการวิทยานพินธ์ 

 6.2 รายงานความก้าวหน้า 

7. จบการศกึษา 

 7.1 การสอบปกป้อง 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 1. เครื่องคอมพวิเตอร์ จ านวน 5 เครื่อง ส าหรับใหน้ิสติ ค้นคว้างานวิจัย 

 2. เครื่อง LCD Projector 2 เครื่อง 

 3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมมากกว่า  200 งานวิจัย 

 4. Program SPSS version 20 เพื่อใช้ในการวิเคราะหข์้อมูลทางสังคมศาสตร์ 

 5. เครื่องคอมพวิเตอร์ จ านวน 5 เครื่อง 

 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

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

1. อาจารยประจ าหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี

ส่วนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรอื 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
     

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ

ภาคการศกึษาใหครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ

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

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปดสอน

ใหครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ7. ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดป

การศกึษา 
     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูที่ก าหนดในมคอ.3 และ

มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่

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

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน 

กลยุทธการสอน หรอื การประเมินผลการเรียนรู

จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปที่แลว 

     

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนเิทศ

หรอืค าแนะน าดานการจัดการเรียนการสอน 
     

9. อาจารยประจ าทุกคนไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรอืวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(ถ้ามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ 

ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/

บัณฑติใหมที่มตีอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย 

กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑติที่มีตอ 

บัณฑติใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 10 11 12 12 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 8 9 10 10 10 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1. การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอ

ค าแนะน าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพื่อน าไปวางแผนกลยุทธ์ การ

สอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผดิชอบ 

2. การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการโดยใช้ แบบสอบถาม

หรอื การสนทนากับกลุ่มนิสติระหว่างภาคการศกึษาโดยอาจารย์ผู้สอน 

3. การประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรมและผล

การสอบ 

4. การปรึกษาหารือกับผู้ เ ช่ียวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ต้อง

พัฒนา/ ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในรายวิชา 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1. การประเมนิการสอนโดยนิสติทุกปลายภาคการศกึษาโดยกองบริการการศึกษา 

2. การประเมินผลการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน 

กิจกรรมงานที่มอบหมายแก่นสิิต โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา 

3. การประเมินการสอนโดยผู้สอน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ ผลการ 

เรียนของนสิิตและเขยีนไว้ในรายงานรายวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1. ประเมินจากนิสิตปัจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตรโดยใช้แบบสอบถามนิสิตใน

โครงการปัจฉิมนเิทศ การสัมภาษณ์ตัวแทนของนสิิต/บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย์ และการเปิดเว็บไซต์ 

(Web site) เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากนิสิตและ  ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

2. ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเอง

ของผู้สอนและรายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม 

3. ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ

บัณฑิต การวิพากษ์หลักสูตร และการส ารวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและความก้าวหน้า  ของบัณฑติที่

ก้าวขึ้นไปสู่ต าแหน่งระดับผูน้ าในองค์กร 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

1. ประเมินผลการสอบของนสิิตโดยน าผลมาจากการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดท าการประเมินการสอบของนิสิต จ านวน 3 คน 

ซึ่ง ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างนอ้ย 1 คน  

3. รายงานผลการประเมินให้แก่ ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับปรุงหรือ หาขบวนการ

พัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งนสิิต ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์หลักสูตร 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อประเมินผลการสอนและการศกึษาหลักสิ้นภาค

การศกึษา และน าผลการประเมินปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2561  
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

ระดับบัณฑิตศกึษา 
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทยีบปรับปรุง 

ปรัชญาดุษฏีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม  พ.ศ. 2559  

กับหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2564 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานของ  

สกอ. 

หลักสูตรปรับปรงุ  

พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรงุ  

พ.ศ. 2564  

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 

1. งานรายวิชา (Course work) 

ไม่น้อยกว่า 

- 12 - 21 - 21 

   1.1 วชิาพื้นฐาน - - - 9  9 

   1.1 วชิาเอกบังคับ - - - 6  6 

   1.2 วิชาเอกเลือก - - - 6  6 

2. วิทยานพินธ ์ 48 36 57 36 57 36 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 48 48 57 57 57 57 
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ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 แผน 1.1  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สาระที่

ปรับปรุง 

วทิยานิพนธ์ 57 หน่วยกิต  

419898 วิทยานิพนธ์              57 หน่วยกิต

Dissertation 

419898 วิทยานิพนธ์              57 หน่วยกิต

Dissertation 

คงเดิม 

 

ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559  

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 แผน 2.1  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สาระที่

ปรับปรุง 

งานรายวชิา (Course work) 

หมวดวิชาพื้นฐาน 9 หน่วยกิต 

419811 ทฤษฎี และจรยิธรรมในการท่องเที่ยวและ

โรงแรม 

Theories and Ethics in Hotel and Tourism 

3(3-0-6) 

ทฤษฎีการท่องเที่ยวและโรงแรม ระบบ

การท่องเที่ยว ระบบโรงแรม แนวคิดทางด้าน

จริยธรรม การวิเคราะห์ระบบและทฤษฎี

จริยธรรม การเชื่อมโยงสถานการณ์ที่เกิดขึน้

ในวงการการท่องเที่ยวและโรงแรม ทฤษฎี

ผสมผสาน วิวัฒนาการและการผสมผสาน

การท่องเที่ยวและโรงแรม บทบาทการ

ท่องเที่ยวและโรงแรมที่เป็นปัจจัยการพัฒนา

ประเทศและโลก 

Theories of tourism and hotel, 

tourism system, hotel system, moral 

concepts, analysis of ethical systems and 

theories, linkage of ethical situations in field 

of tourism and hotel, integrated theories, 

evolution and integration of tourism and 

hotel, role of tourism as a factor in Thailand 

and world to development 

419811 ทฤษฎแีละจรยิธรรมการจัดการในการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสงู 

Advanced Theories and Ethics Management 

in Tourism and Hotel 3(2-2-5) 

แนวคิดและทฤษฎกีารจัดการการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม แนวคิดในการ

พัฒนาการท่องเที่ยว แนวคิดในการสรา้ง

รูปแบบการท่องเที่ยว ระบบการท่องเที่ยว 

ระบบโรงแรม แนวคดิทางด้านจรยิธรรม

ทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม การ

วิเคราะห์ระบบและทฤษฎีจริยธรรม การ

เชื่อมโยงสถานการณ์ที่เกดิขึน้ในวงการการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม ทฤษฎีผสมผสาน 

วิวัฒนาการและรูปแบบการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

สิ่งแวดล้อม และโรงแรม บทบาทการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรมที่เป็นปัจจัยการ

พัฒนาประเทศและโลก 

Concept and theories of tourism and 

hotel, tourism development, tourism model 

design, tourism system, hotel system, moral 

concepts of tourism and hotel, analysis of 

systems and ethical theories, linkage of 

situations in field of tourism and hotel, 

integrated theories, evolution and 

integration of tourism and hotel, tourism 

environment and hotel laws, role of tourism 

ปรับชื่อรายวิชา

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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and hotel as a factor in Thailand and world 

to development 

419812 วิธีวจิัยเชิงปรมิาณทางการท่องเที่ยวและ

โรงแรมขั้นสูง 

Advanced Quantitative Research 

Methodology in Tourism and Hotel 

3(2-2-5) 

ปรัชญา กระบวนทัศน์ การสรา้งทฤษฎี 

เคร่ืองมือและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการวิจัย

เชิงปรมิาณ การก าหนดรอบความคิดปัญหา

วิจัยเชิงปรมิาณ การสรา้งเคร่ืองมือและการ

ตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัยเชิงปรมิาณ 

กระบวนการการเก็บข้อมูลเชงิปรมิาณ การใช้

สถิตกิารวิเคราะห์ในวิเคราะหข์้อมูลเชิง

ปรมิาณขั้นสูง การแปลความหมาย การเขียน

รายงานผลวิจัย 

Quantitative research philosophy,  

quantitative research paradigm,  

quantitative research design, tools and skills 

necessary in quantitative research, 

conceptual analysis of quantitative research 

problem, collecting quantitative data using 

a variety of finding the truth in research 

process theorizing tools and skills needed 

for research techniques, applying 

multivariate statistical techniques to 

analysis of quantitative data, analyzing, 

interpreting, reporting and presenting 

research results correspond to standards of 

scholarly journals in tourism and hotel 

419812 วิธีวจิัยเชิงปรมิาณทางการท่องเที่ยวและการ

โรงแรมขั้นสูง 

Advanced Quantitative Research 

Methodology in Tourism and Hotel 

3(2-2-5) 

ปรัชญา กระบวนทัศน์ การสรา้งทฤษฎี 

เคร่ืองมือและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการวิจัย

เชิงปรมิาณ การก าหนดรอบความคิดปัญหา

วิจัยเชิงปรมิาณ การสรา้งเคร่ืองมือและการ

ตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัยเชิงปรมิาณ 

กระบวนการการเก็บข้อมูลเชงิปรมิาณ การใช้

สถิตกิารวิเคราะห์ในวิเคราะหข์้อมูลเชิง

ปรมิาณขั้นสูง การแปลความหมาย การเขียน

รายงานผลวิจัย 

Quantitative research philosophy, 

quantitative research paradigm, quantitative 

research design, tools and skills necessary 

in quantitative research, conceptual analysis 

of quantitative research problem, collecting 

quantitative data using a variety of finding 

the truth in research process theorizing tools 

and skills needed for research techniques, 

applying multivariate statistical techniques 

to analy of quantitative data, analyzing, 

interpreting, reporting and presenting 

research results correspond to standards of 

scholarly journals in tourism and hotel 

คงเดิม 

419813 วิธีวจิัยเชิงคุณภาพ ทางการท่องเที่ยวและ

โรงแรมขั้นสูง 

Advanced Qualitative Research 

Methodology in Tourism and Hotel 

3(2-2-5)  

ปรัชญา กระบวนทัศน์ ความหมาย 

ทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม การสรา้ง

กรอบความคดิในงานวิจัยเชิงคุณภาพ การ

เก็บข้อมูลในพื้นที่ การตีความ การให้

ความหมาย การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์

เชิงประวัติศาสตร ์การสรุปผลการวิจยั การ

อภิปรายผล การเขียนรายงานวิจัยเชิง

คุณภาพ 

419813 การวิจัยผสมผสานวิธีทางการท่องเทีย่วและ

การโรงแรมขั้นสูง 

Advanced Mix Research Methodology in 

Tourism and Hotel 

3(2-2-5) 

ปรัชญา กระบวนทัศน์ ความหมาย 

ทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม การ

สรา้งกรอบความคิดในงานวิจัยที่ผสมผสานวิธี

ของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ

เก็ บข้ อมู ล ในพื้ นที่  ก ารตี ค วาม  การ ให้

ความหมาย การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์

ปรากฎการณ์ การสรุปผลการวิจัย การ

ปรับชื่อรายวิชา

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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Quantitative research philosophy, 

quantitative research paradigm, meaning, 

tools and skills necessary in quantitative 

research to conduct advanced research 

ethically, conceptual analysis of research 

problem, collecting quantitative data using 

variety of  study of phenomenon of tourism 

and hotels, using qualitative research with 

variety of learning, area to study 

phenomenon of tourism and hotels, 

including analysis of articles related 

research 

อภิปรายผล การเขียนรายงานวิจัยเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ 

Research philosophies, quantitative 

research paradigms, meanings, tools and 

skills necessary in quantitative research and 

qualitative research, conceptual analysis of 

research problem, collecting quantitative 

data using variety of  study of phenomenon 

of tourism and hotels, using qualitative 

research with variety of learning, area to 

study phenomenon of tourism and hotels, 

including analysis of articles related research 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

วิชาเอก บังคับ 6 หน่วยกิต 

419821 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการขั้น

สูง 

Philosophy, Concepts, and Theories in 

Advanced Management  

3(3-0-6) 

แนวคิด และหลักการของปรัชญา และ

ทฤษฎีการจัดการชั้นสูง การจัดการโลจสิติกส์

และโซ่อุปทาน ค้นหาข้อเท็จจริงและองค์

ความรู้ ตรรกศาสตร์ การคิดเชงิเหตผุลอย่าง

เป็นระบบ การตั้งสมมุติฐาน การวิเคราะห์

และสังเคราะห์องคค์วามรู้และทฤษฎดี้านการ

จัดการ ประเด็นที่ก าลงัเป็นที่สนใจ 

Concepts and principles of philosophy 

and advanced management theory logistics 

management and supply chain, facts and 

knowledge, logic, logical systematic thinking 

analysis and synthesis of knowledge and 

management theories, currently interesting 

issues 

419821 การจัดการนวัตกรรมทางการท่องเทีย่วและ

การโรงแรมขั้นสูง 

Advanced Tourism and Hotel Innovative 

Management 

3 (2-2-5) 

แนวคิด หลักการ และทฤษฎทีางการ

จัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม การจัดการสมัยใหม่ นวัตกรรม

การตลาด การจัดการเชงิกลยุทธ์ การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

และโลจิสติก การพัฒนาและการต่อยอดของ

การท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยใช้นวัตกรรม 

Concepts, principles and theories in 

tourism and hotel innovation management 

Modern management Innovation in 

marketing Strategic management Human 

resource management Supply chain 

management and logistics  Development 

and extension of tourism and hotels using 

innovation 

ปรบัชื่อรายวิชา

และค าอธบิาย

รายวิชา 

419822 สัมมนาทางการท่องเที่ยวและโรงแรม 

Seminar in Tourism and Hotel  

3(2-2-5) 

การสัมมนาทางการท่องเที่ยวและ

โรงแรมเกี่ยวกับ ปญัหาปัจจบุันและแนวโนม้ที่

เผชิญหน้าการพัฒนาที่รวดเร็วของกจิกรรม

การท่องเที่ยวและโรงแรม ระดับชาตแิละ

นานาชาต ิกรณีศกึษาในพื้นทีท่่องเทีย่วและ

โรงแรมทั้งในและต่างประเทศ 

419822 การสัมมนาร่วมสมัยประเด็นทางด้านการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

Seminar in Contemporary tourism and hotel 

Issue 

3 (2-2-5) 

การสัมมนาทางการท่องเที่ยวและการ

โรงแรมเกี่ยวกับ ปญัหาปัจจบุันและแนวโนม้ที่

เผชิญหน้าการพัฒนาที่รวดเร็วของกจิกรรม

การท่องเที่ยวและการโรงแรม ระดับชาติและ

ปรับชื่อรายวิชา

และค าอธิบาย

รายวิชา 
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Seminar in tourism and hotel in 

current problems and trends confronting 

fast development of tourism and hotel 

activity at national and international levels, 

filed study in tourism and hotel area in and 

outbound 

นานาชาต ิรูปแบบและพัฒนาการของการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม กรณีศกึษาในพื้นที่

ท่องเที่ยวและโรงแรมทั้งในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 

Seminar in tourism and hotel in 

current problems and trends confronting fast 

development of tourism and hotel activity at 

national and international levels, model and 

development of tourism and hotel, field 

study in tourism and hotel area in domestic 

and international 

วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 

419831 การจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นการท่องเที่ยว

และการโรงแรม  

Human Resource Management in Hotel and 

Tourism  

3(2-2-5) 

จิตวทิยาสังคมในการบรหิารคน การ

วิเคราะห์ตลาดแรงงานส าหรับอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวและโรงแรม บทบาทการบรหิาร

ทรัพยากรมนุษยใ์นอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวและโรงแรม เศรษฐศาสตร์แรงงาน 

ยุทธวิธีและเทคนิคทางปฏิบัติ ตน้ทุนแรงงาน 

การใชป้ระโยชน์แรงงาน พฤติกรรม

ตลาดแรงงาน การวัดทัศนคติ ความสัมพันธ์

ลูกค้ากับลูกจ้าง 

Social psychology of people 

management, analysis of labor market for 

tourism and hotel industry, role of human 

resource management in tourism and hotel 

industry, economic labor, strategy and 

practical techniques, labor costs, labor 

utilization, labor market behavior, attitude 

measurement, customer-employee 

relations 

  ปิดรายวิชา 

419833 การจัดการการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมรว่ม

สมัยส าหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม 

Contemporary Cultural Tourism for Tourism 

and Hotel  

(3(2-2-5) 

ทิศทางโลกของการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในปัจจุบัน มุมมองระดับทอ้งถิ่น

และระดับโลก รูปแบบการท่องเที่ยวเชิง

419832 การจัดการการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมรว่ม

สมัยส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

Contemporary Cultural Tourism for Tourism 

and Hotel  

(3(2-2-5) 

ทิศทางโลกของการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในปัจจุบัน มุมมองระดับทอ้งถิ่น

และระดับโลก รูปแบบการท่องเที่ยวเชิง

ปรับรหัส

รายวิชา 
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วัฒนธรรมที่เกิดขึน้ ตลาดการท่องเทีย่วเชิง

วัฒนธรรมของโลก การสรา้งเอกลกัษณท์าง

วัฒนธรรม การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม สิ่งดึงดูดทางวัฒนธรรมในการ

ท่องเที่ยว แรงจงูใจ ผู้เข้าเย่ียมชม พฤติกรรม

นักท่องเที่ยว กิจกรรมพิเศษและงานประเพณี

ทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางศาสนา 

ผลกระทบของท้องถิ่นทีม่าจากการทอ่งเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม และการสรา้งรูปการทอ่งเที่ยว

ที่เหมาะสมต่อชุมชน 

Current and global trend of cultural 

tourism, global and local perspectives, 

emerging styles of cultural tourism, global 

cultural tourism market, shaping of cultural 

identity, developing cultural tourism, 

cultural attractions in tourism, visitors’ 

motivations, tourist behavior, cultural events 

and festivals, and religious tourism, 

community impact from cultural tourism and 

cultural tourist model design for 

communities 

วัฒนธรรมที่เกิดขึน้ ตลาดการท่องเทีย่วเชิง

วัฒนธรรมของโลก การสรา้งเอกลกัษณท์าง

วัฒนธรรม การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม สิ่งดึงดูดทางวัฒนธรรมในการ

ท่องเที่ยว แรงจงูใจ ผู้เข้าเย่ียมชม พฤติกรรม

นักท่องเที่ยว กิจกรรมพิเศษและงานประเพณี

ทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางศาสนา 

ผลกระทบของท้องถิ่นทีม่าจากการทอ่งเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม และการสรา้งรูปการทอ่งเที่ยว

ที่เหมาะสมต่อชุมชน 

Current and global trends of cultural 

tourism, global and local perspectives, 

emerging styles of cultural tourism, global 

cultural tourism market, shaping of cultural 

identity, developing cultural tourism, cultural 

attractions in tourism, visitors’ motivations, 

tourist behavior, cultural events and 

festivals, and religious tourism, community 

impact from cultural tourism and cultural 

tourist model design for communities 

419832 การวางแผนและการพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว 

Tourism Planning and Destination 

Development  

(3(2-2-5) 

การวางแผนจัดการและพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 

การวางแผน การบรหิารจัดการ ผลกระทบ 

การแก้ไขปญัหา การจัดองค์กรและการ

พัฒนาจุดสนใจของนักท่องเที่ยว และบรกิาร

ทางการท่องเที่ยว ในชุมชน และรอบชุมชน 

Management planning and 

developing for tourism attractions of 

government sector and private sector in 

tourism organization, planning, 

management, impact, problem solving, 

identifying fundamentals of tourism 

organization and design tourism destination, 

tourism service in communities 

419831 การวางแผนและการพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวขั้น

สูง 

Advanced Tourism Destination Planning and 

Development 

3 (2-2-5) 

การวางแผนและพัฒนาแหลง่ท่องเทีย่ว

ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชมุชน การ

จัดการด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและ

สิ่งแวดล้อมทางด้านการท่องเที่ยว การ

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน การบรหิาร

จัดการผลกระทบ การจัดการในสภาวะวิกฤต 

การจัดการความเสี่ยง 

Tourism destination planning and 

development of government sector, private 

sector and community sector, social cultural 

economic and environment management, 

tourism sustainable, development impact 

management, crisis management, risk 

management 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา และ

ปรับรหัส

รายวิชา 

419834 การจัดการ ประชุม นิทรรศการ และการ

ท่องเที่ยวเพื่อรางวัล  

  ปิดรายวิชา 
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Meeting, Incentives, Conferencing, 

Exhibitions Management  

3(2-2-5)  

แนวคิด หลักการ องคป์ระกอบและ

ความส าคัญของอุตสาหกรรมการจัดประชุม 

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจงูใจ การประชุม

ใหญ่และนิทรรศการ (MICE) ทั้งในระดับเชิง

ปฏิบัติงานและเชงิกลยุทธ ์

Concepts, principles, elements and 

importance of Meeting Incentive Conference 

and Exhibition Industry (MICE) in both 

operational and strategic 

419835 การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม  

Hotel and Tourism Innovative Management  

3(2-2-5)  

แนวคิด หลักการของการจัดการ

นวัตกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม รูปแบบ

การท่องเที่ยวและโรงแรมใหม่ๆ การต่อยอด

องค์ความรู ้การสรา้งรูปแบบการท่องเที่ยว 

รูปแบบของโรงแรม การก าหนดอัตลกัษณ์

ของการท่องเที่ยว การก าหนดอัตลักษณข์อง

โรงแรม 

Concepts principle of innovation 

management in tourism and hotels, new 

model of tourism and hotels, further 

extension of knowledge, theme of hotel, 

determining of identity in tourism, 

determining of identity in hotel 

  ปิดรายวิชา และ

น าเนือ้หาไป

รวมกับ การ

จัดการ

นวัตกรรม

ทางการ

ท่องเที่ยวและ

การโรงแรมขั้น

สูง 

 

  419833 การบรหิารจัดการด้านสุขอนามัยและ

สิ่งแวดล้อมส าหรับโรงแรมขั้นสงู 

Advanced environmental for Hotel 

Management 

3 (2-2-5) 

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับ

โรงแรม การศึกษาธุรกิจสีเขียวส าหรับโรงแรม 

การออกแบบและพัฒนา สุขอนามัย 

สิ่งแวดล้อมในโรงแรม การศึกษาพฤติกรรม

ของผู้พักแรม การจัดการด้านปญัญาประดิษฐ์

ในโรงแรม การบรหิารทรัพยากรมนุษยใ์น

โรงแรม การศึกษาด้านกฏหมายที่เกีย่วข้อง 

กรณีศกึษาและทัศนศกึษาในโรงแรม 

วิชาใหม่ 
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Environmental management for 

hotels, study of green business concept for 

hotels,  hygiene environmental design and 

development in hotels, study of guest 

behavior management of artificial 

intelligence in hotels, human resource 

management, study hotel law, case studies 

and field trips in hotels 

  419834 การจัดการที่พักแรมขั้นสงู 

Advanced accommodation management 

3 (2-2-5) 

การบรหิารที่พักแรมขัน้สูง การศึกษา

พฤติกรรรมของผู้พักแรม รูปแบบของที่พัก

แรม การสรา้งและออกแบบที่พักแรม การ

บรหิารคุณภาพบรกิาร 

Advanced accommodation 

management, study of gust behavior, 

accommodation type, construction and 

design of accommodation, service quality 

management 

วิชาใหม่ 

วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

419899 วิทยานิพนธ์               36 หน่วยกิต 

Dissertation 

419899 วิทยาพนธ์             36 หน่วยกิต 

Dissertation 

คงเดิม 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 แผน 1.1. 
แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

7 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 7 หน่วยกิต 

 
แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกิต 

 
แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกิต 

 
แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกิต 

 
แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

6 หน่วยกิต 419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 แผน 2.1. 
แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

419811 ทฤษฎี และจรยิธรรมในการ

ท่องเที่ยวและโรงแรม 

Theories and Ethics in Tourism 

and Hotel 

3(3-0-6) 419811 ทฤษฎแีละจรยิธรรมการจัดการ

ในการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ขั้นสูง 

Advanced Theories and Ethics 

Management in Tourism and 

Hotel 

3 (2-2-5) 

419812 วิธีวจิัยเชิงปรมิาณทางการ

ท่องเที่ยวและโรงแรมขั้นสงู 

Advanced Quantitative 

Research Methodology in 

Tourism and Hotel 

3(2-2-5) 419812 วิธีวจิัยเชิงปรมิาณทางการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสงู 

Advanced Quantitative 

Research Methodology in 

Tourism and Hotel 

3 (2-2-5) 

419821 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีในการ

จัดการขั้นสูง 

Philosophy Concepts and 

Theories in Advanced 

Management 

3(3-0-6) 419821 การจัดการนวัตกรรมทางการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสงู 

Advanced Tourism and Hotel 

Innovative Management 

3 (2-2-5) 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 9 หน่วยกิต 

 
แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

419813 วิธีวจิัยเชิงคุณภาพ ทางการ

ท่องเที่ยวและโรงแรมขั้นสงู 

Advanced Qualitative Research 

Methodology in Tourism and 

Hotel 

3(2-2-5) 419813 การวิจัยผสมผสานวิธีทางการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสงู 

Advanced Mix Research 

Methodology in Tourism and 

Hotel 

3 (2-2-5) 

* 

41983X 

วิชาเอกเลือก 1 

Major Elective I 

3(X-X-X) * 41983X วิชาเอกเลือก 1 

Major Elective I 

3(X-X-X) 

* 

41983X 

วิชาเอกเลือก 2 

Major Elective II 

3(X-X-X) * 41983X วิชาเอกเลือก 2 

Major Elective II 

3(X-X-X) 

419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

3 หน่วยกิต 419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

3 หน่วยกิต 

 รวม 12 หน่วยกิต  รวม 12 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

419822 สัมมนาทางการท่องเที่ยวและ

โรงแรม 

Seminar in Tourism and Hotel 

3(2-2-5) 419822 การสัมมนาร่วมสมัยประเด็น

ทางด้านการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม 

Seminar in Contemporary 

tourism and hotel Issue 

3 (2-2-5) 

419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

6 หน่วยกิต 419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

6 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 9 หน่วยกิต 

 
แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

9 หน่วยกิต 419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

9 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 9 หน่วยกิต 

 

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

9 หน่วยกิต 419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

9 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 9 หน่วยกิต 

 

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

9 หน่วยกิต 419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

9 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 9 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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การประชุมหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 และ 2564 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาตร์ 

วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

รายงานการประชุม 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 

1. ดร.วารัชต์     มัธยมบุรุษ ประธานหลักสูตร (ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร) 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศริิ ภักดีพินจิ กรรมการหลักสูตร (ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร) 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม  ธรรมบุตร กรรมการ (ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร) 

4. ดร.ผกามาศ    ชัยรัตน์  กรรมการ (ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร) 

5. ดร.ชมพูนุช     จติติถาวร กรรมการ (ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร) 

6. ดร.พัจนพ์ิตา    ศรสีมพงษ์ กรรมการหลักสูตรและเลขานุการ  

(ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร) 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1. ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1.1 วัตถุประสงค์ของการประฃุม 

 เพื่อให้กรรมการหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ทราบถึงขน้ตอนและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร ระเบียบและคุณวุฒิของคณาจารย์ 

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

 

 มติการประชุม รับทราบ 
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  1.1.2 ประธานแจ้งเรื่องค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

คณะบรหิารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้แก่ 

 1. ดร.วารัชต์     มัธยมบุรุษ ประธานกรรมการ 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศริิ ภักดีพินจิ กรรมการ 

 3. รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม ธรรมบุตร กรรมการ 

 4. ดร.ผกามาศ ชัยรัตน์ กรรมการ 

 5. ดร.ชมพูนุช จติติถาวร กรรมการ 

6. ดร.พัจนพ์ิตา ศรสีมพงษ์ กรรมการและเลขานุการ 

 

มติการประชุม รับทราบ 

   

  1.1.3 ประธานแจ้งเรื่องอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา                   

การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบรหิารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้แก่ 

ล าดับ 
ชื่อ - 

นามสกลุ 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1* นายวา

รัชต์ 

มัธยม

บุรุษ 

35099006XXXXX - ปร.ด. บริหารศาสตร์ มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้ 2552 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยพายัพ 2543 

บธ.บ. การจัดการ

ธุรกิจการ

ท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2539 

2* นางสาว

ประกอบ

ศริิ ภักดี

พินิจ 

35601001XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. การจัดการ

มรดกทาง

สถาปัตยกรรม

กับการ

ท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 2551 

ศศ.ม. การจัดการ

อุตสาหกรรม

การท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 2545 

ศศ.ม. วัฒนธรรม

ศกึษา 

มหาวทิยาลัยมหดิล 2550 

บธ.บ. การจัดการ

ธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2542 
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ล าดับ 
ชื่อ - 

นามสกลุ 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

3* นางสาว

พัจนพ์ติ

ตา ศรี

สมพงษ์ 

36698001XXXXX - ปร.ด. การจัดการ

การท่องเท่ียว

และการ

โรงแรม 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 2554 

Master of 

International 

Tourism and 

Hotel 

Manageme 

Hotel and 

Tourism 

Management 

Southern Cross University 2547 

ศศ.ม. การจัดการ

การโรงแรม

และการ

ท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2548 

บธ.บ. การท่องเท่ียว 

(เกียรตนิยิม

อันดับ 2) 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2545 

4 นาย

สุริยา ส้ม

จันทร์ 

36599007XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. การจัดการ

การท่องเท่ียว

และการ

โรงแรม 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 2555 

ศศ.ม. การจัดการ

อุตสาหกรรม

การท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 2545 

บธ.บ. การจัดการ

ธุรกิจการ

ท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2540 

5 นางฤทัย

ภัทร 

พมิลศรี 

35601011XXXXX - ปร.ด. พัฒนาการ

ท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้ 2553 

วท.ม. อุทยานและ

นันทนาการ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  

วท.บ. จิตวทิยา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 2541 

6 นางสาว

กรัณน์ฑ

36106003XXXXX - ปร.ด. พัฒนาการ

ท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้ 2558 
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ล าดับ 
ชื่อ - 

นามสกลุ 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

รัตน์ คะ

วัตกิูล 

Master of 

International 

Tourism and 

Hotel 

Manageme 

Hotel and 

Tourism 

Management 

Southern Cross University  

ศศ.ม. การจัดการ

โรงแรมและ

การท่องเท่ียว

นานาชาต ิ

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2547 

บธ.บ. การท่องเท่ียว 

(เกียรตนิยิม

อันดับ 2) 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2545 

7* นาง

พยอม 

ธรรม

บุตร 

31014009XXXXX รอง

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Language 

and 

Linguistics 

UNIVERSITE DE PARIS III 2519 

M.A. Language 

and 

Linguistics 

UNIVERSITE DE PARIS III 2508 

B.A. ประวัตแิละ

ปรัชญาศิลปะ 

Universite De Grenoble 2506 

8 นางนุช

นาฎ 

หมื่น

จันทร์ 

36505001XXXXX - ปร.ด. การจัดการ

การท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2561 

บธ.ม. Hotel and 

Tourism 

Management 

Southern Cross University 2548 

ศศ.ม. การจัดการ

โรงแรมและ

การท่องเท่ียว

นานาชาต ิ

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2549 

บธ.บ. การท่องเท่ียว มหาวทิยาลัยนเรศวร 2545 

9* 34201001XXXXX - ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 

การจัดการ

การท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยพะเยา 2560 
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ล าดับ 
ชื่อ - 

นามสกลุ 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

นางผกา

มาศ ชัย

รัตน์ 

ศศ.ม. การจัดการ

โรงแรมและ

การท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2554 

Master of 

Public 

Administration 

รัฐประศาสน

ศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระ

นคร 

2551 

ค.บ. การศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏพระ

นคร 

2546 

10* นางสาว

ชมพูนุช 

จิตติ

ถาวร 

39305001XXXXX - Ph.D. Tourism 

Management 

University of Otago 2550 

M.Sc. Tourism 

Management 

and 

Marketing 

Bournemouth University 2542 

บธ.บ. การตลาด มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541 

11 นางสาว

นริมล 

พรมนลิ 

54805900XXXXX - Doctor of 

Philosophy 

Hospitality & 

Tourism 

Oxford Brookes University 2562 

บธ.ม.  มหาวทิยาลัยขอนแก่น 2549 

บธ.บ. การจัดการ

การโรงแรม

และการ

ท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 2545 

มติการประชุม รับทราบ 

   

  1.1.4 ประธานแจ้งเรื่องค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม  คณะ

บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้แก่ 

1. ดร.วารัชต์     มัธยมบุรุษ ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย  ช่วยบ ารุง กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศริิ ภักดีพินจิ กรรมการ 

 5. รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม  ธรรมบุตร กรรมการ 
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 6. ดร.ผกามาศ     ชัยรัตน์  กรรมการ 

 7. ดร.ชมพูนุช     จติติถาวร กรรมการ 

8. ดร.พัจนพ์ิตา    ศรสีมพงษ์ กรรมการและเลขานุการ 

 

มติการประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร 

 

 2.1. เพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ด้วยการจัดท าหลักสูตร ปรด.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดการเรียน

การสอนที่วิทยาลัยการจัดการ อีก 1 สถานที่ จึงจ าเป็นต้องผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ดังตอ่ไปนี้ 

ล าดั

บ 

ชื่อ - 

นามสกุ

ล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายวา

รัชต์ 

มัธยม

บุรุษ 

35099006XXXX

X 

- ปร.ด. บริหารศาสตร์ มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้ 255

2 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยพายัพ 2543 

บธ.บ. การจัดการ

ธุรกิจการ

ท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 253

9 

2 นางสาว

ประกอบ

ศริิ ภักดี

พินิจ 

35601001XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจาร

ย์ 

ปร.ด. การจัดการ

มรดกทาง

สถาปัตยกรร

มกับการ

ท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 2551 

ศศ.ม. การจัดการ

อุตสาหกรรม

การท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 2545 

ศศ.ม. วัฒนธรรม

ศกึษา 

มหาวทิยาลัยมหดิล 255

0 

บธ.บ. การจัดการ

ธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2542 

3 นางสาว

พัจนพ์ติ

36698001XXXXX - ปร.ด. การจัดการ

การท่องเท่ียว

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 2554 
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ล าดั

บ 

ชื่อ - 

นามสกุ

ล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

ตา ศรี

สมพงษ์ 

และการ

โรงแรม 

Master of 

International 

Tourism and 

Hotel 

Manageme 

Hotel and 

Tourism 

Management 

Southern Cross University 2547 

ศศ.ม. การจัดการ

การโรงแรม

และการ

ท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2548 

บธ.บ. การท่องเท่ียว 

(เกียรตนิยิม

อันดับ 2) 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2545 

4 นาง

พยอม 

ธรรม

บุตร 

31014009XXXXX รอง

ศาสตราจาร

ย์ 

Ph.D. Language 

and 

Linguistics 

UNIVERSITE DE PARIS III 2519 

M.A. Language 

and 

Linguistics 

UNIVERSITE DE PARIS III 250

8 

B.A. ประวัตแิละ

ปรัชญาศิลปะ 

Universite De Grenoble 250

6 

5 นางผกา

มาศ ชัย

รัตน์ 

34201001XXXXX - ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 

การจัดการ

การท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยพะเยา 256

0 

ศศ.ม. การจัดการ

โรงแรมและ

การท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2554 

Master of 

Public 

Administratio

n 

รัฐประศาสน

ศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระ

นคร 

2551 

ค.บ. การศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏพระ

นคร 

2546 
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ล าดั

บ 

ชื่อ - 

นามสกุ

ล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

ศศ.บ. การจัดการ

โรงแรมและ

การท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระ

นคร 

2561 

6 นางสาว

ชมพูนุช 

จิตติ

ถาวร 

39305001XXXXX - Ph.D. Tourism 

Management 

University of Otago 255

0 

M.Sc. Tourism 

Management 

and 

Marketing 

Bournemouth University 2542 

บธ.บ. การตลาด มหาวทิยาลัยเกษตรศาสต

ร์ 

2541 

 

มติการประชุม อนุมัติ 

 

2.2. โครงสร้างหลักสูตร  

     โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานของ  

สกอ. 

หลักสูตรปรับปรงุ  

พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรงุ  

พ.ศ. 2564  

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 

1. งานรายวิชา (Course work) 

ไม่น้อยกว่า 

- 12 - 21 - 21 

   1.1 วชิาพื้นฐาน - - - 9  9 

   1.1 วชิาเอกบังคับ - - - 6  6 

   1.2 วิชาเอกเลือก - - - 6  6 

2. วิทยานพินธ ์ 48 36 57 36 57 36 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 48 48 57 57 57 57 

 

มติการประชุม อนุมัติ 
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2.3. รายวิชาในหมวดต่าง ๆ 

2.3.1. กรณกีารจัดการการศึกษา แบบ  1.1.  

 ก. วิทยานิพนธ์      จ านวนไม่น้อยกว่า    57 หน่วยกิต 

     419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

7 (0-21-11) 

     419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 (0-30-15)  

  

 มติการประชุม อนุมัติ 

 

  2.3.2. กรณกีารจัการการศึกษา แบบ 2.1 

 ก. งานรายวิชา  จ านวนไม่น้อยกว่า    21 หน่วยกิต 

 1. หมวดวิชาพื้นฐาน จ านวนไม่น้อยกว่า       9 หน่วยกิต 

     419811 ทฤษฎีและจริยธรรมการจัดการในการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ขั้นสูง 

Advanced Theories and Ethics Management in Tourism and 

Hotel 

3 (3-0-6) 

     419812 วิธีวิจัยเชงิปริมาณทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 

Advanced Quantitative Research Methodology in Tourism and 

Hotel 

3 (2-2-5) 

     419813 การวิจัยผสมผสานวิธีทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 

Advanced Mix Research Methodology in Tourism and Hotel 

3 (2-2-5) 

    

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 

  2.1. วิชาเอก บังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 

     419821 การจัดการนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 

Advanced Tourism and Hotel Innovative Management 

3 (2-2-5) 

     419822 การสัมมนาประเด็นรว่มสมัยทางดา้นการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม 

Seminar in Contemporary tourism and hotel Issue 

3 (2-2-5) 
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2.2. วิชาเอกเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 

โดยใหเ้ลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวชิา ดังตอ่ไปนี้ 

     419831 การวางแผนและการพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวขั้นสูง 

Advamced Tourism Destination Planning and Development 

3 (2-2-5) 

     419832 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรว่มสมัยส าหรับการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

Contemporary Cultural Tourism Management for Tourism and 

Hotel 

3 (2-2-5) 

     419833 การบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงแรม

ขั้นสูง 

Advanced Hygiene and environmental for Hotel Management 

3 (2-2-5) 

     419834 การจัดการที่พักแรมขัน้สูง 

Advanced accommodation management 

3 (2-2-5) 

 

ข. วิทยานิพนธ์  จ านวนไม่น้อยกว่า    3 6

 หน่วยกิต 

     419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

3 (0-9-5)  

     419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

6 (0-18-9)  

     419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

9 (0-27-14)  

  

มติการประชุม อนุมัต ิ
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 2.4. แผนการศึกษา 

 2.4.1 กรณจีัดการศึกษา แบบ 1.1 

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

7 (0-21-11) 

 รวม 7 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 (0-30-15)  

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 (0-30-15)  

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 (0-30-15)  

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 (0-30-15)  

 รวม 10 หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย 

419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 (0-30-15)  

 รวม 10 หน่วยกิต 
  

มติการประชุม อนุมัต ิ
 

2.4.2 กรณจีัดการศึกษา แบบ 2.1 
 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

419811 ทฤษฎีและจริยธรรมการจัดการในการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ขั้นสูง 

Advanced Theories and Ethics Management in Tourism and 

Hotel 

3 (3-0-6) 

419812 วิธีวิจัยเชงิปริมาณทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 

Advanced Quantitative Research Methodology in Tourism and 

Hotel 

3 (2-2-5) 

419821 การจัดการนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 

Advanced Tourism and Hotel Innovative Management 

3 (2-2-5) 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

419813 การวิจัยผสมผสานวิธีทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 

Advanced Mixed Methodology Research in Tourism and Hotel 

3 (2-2-5) 

41983X วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3 (X-X-X) 

41983X วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3 (X-X-X) 

419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

3 หนว่ยกิต  

 รวม 12 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

419822 การสัมมนาร่วมสมัยประเด็นทางดา้นการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม 

Seminar in Contemporary tourism and hotel Issue 

3 (2-2-5) 

419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

6 หนว่ยกิต  

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

9 หนว่ยกิต  

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

9 หนว่ยกิต  

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

9 หนว่ยกิต  

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

 2.5 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

  2.5.1 เรื่องคุณสมบัตินิสิต 

  ประธานหลักสุตรฯ ได้น าเสนอคุณสมบัติการรับเข้านสิิตดังต่อไปนี ้   

เป็นไปตามประกาศหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
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    ส าหรับนิสิต ที่ตอ้งการเขา้ศกึษา ต่อในแผน 1.1.  

  1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาการโรงแรม 

หรอืสาขาบริหารธุรกิจ หรอืสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผน ก หรอื แผน ก แบบ ก2 

   1.1) เป็นนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยว หรอืโรงแรม หรอืกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างนอ้ย 1 เรื่อง หรอื 

   1.2) เป็นอาจารย์สอนในสาขาการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการ

ท่องเที่ยว หรือบริหารธุรกิจ อย่างนอ้ย 3 ป ี

  2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาการโรงแรม 

หรอืสาขาบริหารธุรกิจ หรอืสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผน ข 

   2.1) เป็นนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยว หรอืโรงแรม หรอืกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างนอ้ย 3 เรื่อง หรอื 

   2.2) เป็นอาจารย์สอนในสาขาการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการ

ท่องเที่ยว หรือบริหารธุรกิจ อย่างนอ้ย 3 ป ี

   

  แผน 2.1 

  เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยว หรอืสาขาการโรงแรม หรอื

สาขาบริหารธุรกิจ หรอืสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง แผน ก หรอื แผน ก แบบ ก2 หรอื แผน ข 

   1) เคยเป็นนักวิจัยหลัก ในโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยว หรอืโรงแรม หรอืกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างนอ้ย 1 เรื่อง หรอื 

   2) เคยเป็นนักวิจัยร่วมในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือกีฬาเพื่อ

การท่องเที่ยว อย่างนอ้ย 2 เรื่อง หรอื 

   3) เคยมีประสบการณ์สอนในสาขาการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อ

การท่องเที่ยว หรอืบริหารธุรกิจ อย่างนอ้ย 1 ปี 

 

มติการประชุม อนุมัต ิ

 

2.5.1 เรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ 

ประธานหลักสูตรฯ ได้หารือในที่ประชุมเรื่อง คุณสมัติของอาจารย์ ในหลักสูตร ปรด.

การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยมีประเด็นต่อไปนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรอืขั้นต่่า ปริญญาโท

หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ การศึกษา

เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
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พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย

อย่างนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเท่า หรือขั้นต่่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ ที่

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับ

การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง

น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย 

3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ม (ถ้ามี) ตอ้งมคีุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิ และ

ผลงานทางวชิาการเชน่เดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  

ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสาร ที่มชืี่อ

อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 

5 เรื่อง  

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ ตามที่

ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมาก 

เป็นที่ ยอมรับ  ซึ่ งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา

สถาบันอุดมศกึษาแหง่นัน้ และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศกึษารับทราบ 

4. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์ตอ้งมคีุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

4.1. กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทียบเท่า หรอืขั้น

ต่่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง 

ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด

ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

โดยอย่างนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย 
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4.2. กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับ

นานาชาติ ซึ่งตรงหรอืสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง กรณีผูท้รงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่

มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ ตามที่ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้

ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมาก เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดย

ผา่นความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศกึษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศกึษารับทราบ 

5. อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ท่่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมี

ผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับ

การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง

น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย 

ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ ที่มี

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่่ากว่ารองศาสตราจารย์ ท าหน้าที่ 

อาจารย์ผู้สอนได้ ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์

ประจ าเป็นผู้รับผดิชอบรายวิชานั้น 

  ประเด็นในการหารือในส่วนของ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์ และอาจารย์ผู้สอน เกี่ยวกับประเด็น

งานวิจัย ตามคุณสมบัติ 

มติการประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการทุกท่านมีมติร่วมกันคือ  อาจารย์ประจ า

หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ

อาจารย์ผู้สอน ต้องมีงานวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตที่ตนเองเคยเป็นที่

ปรึกษา อย่างน้อย 1 งานวิจัย และต้องได้รับเผยแพร่แบบใดแบบหนึ่ง (เช่นผลงานตีพิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หรือบทความวิจัยในวารสารที่ได้รับการรับรอง (ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างองิ

วารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 หรอื กลุ่ม 2)) 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ 

  -ไม่ม-ี 
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ปิดการประชุม  11.00 น. 

 

 

 
(ดร.พัจนพ์ิตา ศรีสมพงษ์) 

กรรมการและเลขนุการ 

ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

 

 
(ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ) 

ประธานกรรมการ 
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วาระการประชุมหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาตร์ 

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจกิายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม คณะบรหิารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

รายงานการประชุม 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.วารัชต์     มัธยมบุรุษ ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย  ช่วยบ ารุง กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาด ี กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศริ ิ ภักดีพินจิ กรรมการ 

 5. รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม  ธรรมบุตร กรรมการ 

 6. ดร.ผกามาศ     ชัยรัตน์  กรรมการ 

 7. ดร.ชมพูนุช     จติติถาวร กรรมการ 

8. ดร.พัจนพ์ิตา    ศรสีมพงษ์ กรรมการและเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1. ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1.1 วัตถุประสงค์ของการประฃุม 

 เพื่อให้กรรมการหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ทราบถึงขน้ตอนและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร ระเบียบและคุณวุฒิของคณาจารย์ 

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

 

 มติการประชุม รับทราบ 
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  1.1.2 ประธานแจ้งเรื่องค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

คณะบรหิารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้แก่ 

 1. ดร.วารัชต์     มัธยมบุรุษ ประธานกรรมการ 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศริิ ภักดีพินจิ กรรมการ 

 3. รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม ธรรมบุตร กรรมการ 

 4. ดร.ผกามาศ ชัยรัตน์ กรรมการ 

 5. ดร.ชมพูนุช จติติถาวร กรรมการ 

6. ดร.พัจนพ์ิตา ศรสีมพงษ์ กรรมการและเลขานุการ 

 

มติการประชุม รับทราบ 

   

  1.1.3 ประธานแจ้งเรื่องอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา                   

การจัดการการท่องเที่ยว คณะบรหิารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้แก่ 

ล าดับ 
ชื่อ - 

นามสกลุ 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1* นายวา

รัชต์ 

มัธยม

บุรุษ 

35099006XXXXX - ปร.ด. บริหารศาสตร์ มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้ 2552 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยพายัพ 2543 

บธ.บ. การจัดการ

ธุรกิจการ

ท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2539 

2* นางสาว

ประกอบ

ศริิ ภักดี

พินิจ 

35601001XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. การจัดการ

มรดกทาง

สถาปัตยกรรม

กับการ

ท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 2551 

ศศ.ม. การจัดการ

อุตสาหกรรม

การท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 2545 

ศศ.ม. วัฒนธรรม

ศกึษา 

มหาวทิยาลัยมหดิล 2550 

บธ.บ. การจัดการ

ธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2542 
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ล าดับ 
ชื่อ - 

นามสกลุ 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

3* นางสาว

พัจนพ์ติ

ตา ศรี

สมพงษ์ 

36698001XXXXX - ปร.ด. การจัดการ

การท่องเท่ียว

และการ

โรงแรม 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 2554 

Master of 

International 

Tourism and 

Hotel 

Manageme 

Hotel and 

Tourism 

Management 

Southern Cross University 2547 

ศศ.ม. การจัดการ

การโรงแรม

และการ

ท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2548 

บธ.บ. การท่องเท่ียว 

(เกียรตนิยิม

อันดับ 2) 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2545 

4 นาย

สุริยา ส้ม

จันทร์ 

36599007XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. การจัดการ

การท่องเท่ียว

และการ

โรงแรม 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 2555 

ศศ.ม. การจัดการ

อุตสาหกรรม

การท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 2545 

บธ.บ. การจัดการ

ธุรกิจการ

ท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2540 

5 นางฤทัย

ภัทร 

พมิลศรี 

35601011XXXXX - ปร.ด. พัฒนาการ

ท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้ 2553 

วท.ม. อุทยานและ

นันทนาการ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  

วท.บ. จิตวทิยา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 2541 

6 นางสาว

กรัณน์ฑ

36106003XXXXX - ปร.ด. พัฒนาการ

ท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้ 2558 
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ล าดับ 
ชื่อ - 

นามสกลุ 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

รัตน์ คะ

วัตกิูล 

Master of 

International 

Tourism and 

Hotel 

Manageme 

Hotel and 

Tourism 

Management 

Southern Cross University  

ศศ.ม. การจัดการ

โรงแรมและ

การท่องเท่ียว

นานาชาต ิ

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2547 

บธ.บ. การท่องเท่ียว 

(เกียรตนิยิม

อันดับ 2) 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2545 

7* นาง

พยอม 

ธรรม

บุตร 

31014009XXXXX รอง

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Language 

and 

Linguistics 

UNIVERSITE DE PARIS III 2519 

M.A. Language 

and 

Linguistics 

UNIVERSITE DE PARIS III 2508 

B.A. ประวัตแิละ

ปรัชญาศิลปะ 

Universite De Grenoble 2506 

8 นางนุช

นาฎ 

หมื่น

จันทร์ 

36505001XXXXX - ปร.ด. การจัดการ

การท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2561 

บธ.ม. Hotel and 

Tourism 

Management 

Southern Cross University 2548 

ศศ.ม. การจัดการ

โรงแรมและ

การท่องเท่ียว

นานาชาต ิ

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2549 

บธ.บ. การท่องเท่ียว มหาวทิยาลัยนเรศวร 2545 

9* 34201001XXXXX - ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 

การจัดการ

การท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยพะเยา 2560 
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ล าดับ 
ชื่อ - 

นามสกลุ 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

นางผกา

มาศ ชัย

รัตน์ 

ศศ.ม. การจัดการ

โรงแรมและ

การท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2554 

Master of 

Public 

Administration 

รัฐประศาสน

ศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระ

นคร 

2551 

ค.บ. การศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏพระ

นคร 

2546 

10* นางสาว

ชมพูนุช 

จิตติ

ถาวร 

39305001XXXXX - Ph.D. Tourism 

Management 

University of Otago 2550 

M.Sc. Tourism 

Management 

and 

Marketing 

Bournemouth University 2542 

บธ.บ. การตลาด มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541 

11 นางสาว

นริมล 

พรมนลิ 

54805900XXXXX - Doctor of 

Philosophy 

Hospitality & 

Tourism 

Oxford Brookes University 2562 

บธ.ม.  มหาวทิยาลัยขอนแก่น 2549 

บธ.บ. การจัดการ

การโรงแรม

และการ

ท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 2545 

มติการประชุม รับทราบ 

   

  1.1.4 ประธานแจ้งเรื่องค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม  คณะ

บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้แก่ 

1. ดร.วารัชต์     มัธยมบุรุษ ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย  ช่วยบ ารุง กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศริิ ภักดีพินจิ กรรมการ 

 5. รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม  ธรรมบุตร กรรมการ 
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 6. ดร.ผกามาศ     ชัยรัตน์  กรรมการ 

 7. ดร.ชมพูนุช     จติติถาวร กรรมการ 

8. ดร.พัจนพ์ิตา    ศรสีมพงษ์ กรรมการและเลขานุการ 

 

มติการประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร 

 2.1. เพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ด้วยการจัดท าหลักสูตร ปรด.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดการเรียน

การสอนที่วิทยลัยการจัดการ อีก 1 สถานที่ จงึจ าเป็นต้องผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ดังตอ่ไปนี้ 

ล าดับ 
ชื่อ - 

นามสกลุ 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายวา

รัชต์ 

มัธยม

บุรุษ 

35099006XXXXX - ปร.ด. บริหารศาสตร์ มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้ 2552 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยพายัพ 2543 

บธ.บ. การจัดการ

ธุรกิจการ

ท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2539 

2 นางสาว

ประกอบ

ศริิ ภักดี

พินิจ 

35601001XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. การจัดการ

มรดกทาง

สถาปัตยกรรม

กับการ

ท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 2551 

ศศ.ม. การจัดการ

อุตสาหกรรม

การท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 2545 

ศศ.ม. วัฒนธรรม

ศกึษา 

มหาวทิยาลัยมหดิล 2550 

บธ.บ. การจัดการ

ธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2542 

3 นางสาว

พัจนพ์ติ

ตา ศรี

สมพงษ์ 

36698001XXXXX - ปร.ด. การจัดการ

การท่องเท่ียว

และการ

โรงแรม 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 2554 



118 

 

ล าดับ 
ชื่อ - 

นามสกลุ 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

Master of 

International 

Tourism and 

Hotel 

Manageme 

Hotel and 

Tourism 

Management 

Southern Cross University 2547 

ศศ.ม. การจัดการ

การโรงแรม

และการ

ท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2548 

บธ.บ. การท่องเท่ียว 

(เกียรตนิยิม

อันดับ 2) 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2545 

4 นาง

พยอม 

ธรรม

บุตร 

31014009XXXXX รอง

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Language 

and 

Linguistics 

UNIVERSITE DE PARIS III 2519 

M.A. Language 

and 

Linguistics 

UNIVERSITE DE PARIS III 2508 

B.A. ประวัตแิละ

ปรัชญาศิลปะ 

Universite De Grenoble 2506 

5 นางผกา

มาศ ชัย

รัตน์ 

34201001XXXXX - ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 

การจัดการ

การท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยพะเยา 2560 

ศศ.ม. การจัดการ

โรงแรมและ

การท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2554 

Master of 

Public 

Administration 

รัฐประศาสน

ศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระ

นคร 

2551 

ค.บ. การศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏพระ

นคร 

2546 

ศศ.บ. การจัดการ

โรงแรมและ

การท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระ

นคร 

2561 
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ล าดับ 
ชื่อ - 

นามสกลุ 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

6 นางสาว

ชมพูนุช 

จิตติ

ถาวร 

39305001XXXXX - Ph.D. Tourism 

Management 

University of Otago 2550 

M.Sc. Tourism 

Management 

and 

Marketing 

Bournemouth University 2542 

บธ.บ. การตลาด มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541 

 

มติการประชุม อนุมัติ 

 

2.2. โครงสร้างหลักสูตร  

     โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 
หลักสูตร พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 

งานรายวิชา ไม่น้อยกว่า - 12 - 21 - 21 

วิทยานิพนธ์ 48 36 - 36 - 36 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อย

กว่า 
48 48 57 57 57 57 

 

มติการประชุม อนุมัติ 
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2.6. รายวิชาในหมวดต่าง ๆ 

2.6.1. กรณกีารจัดการการศึกษา แบบ  1.1.  

 ก. วิทยานิพนธ์      จ านวนไม่น้อยกว่า    57 หน่วยกิต 

     419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

7 (0-21-11) 

     419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 (0-30-15)  

  

 มติการประชุม อนุมัติ 

 

  2.6.2. กรณกีารจัการการศึกษา แบบ 2.1 

 ก. งานรายวิชา  จ านวนไม่น้อยกว่า    21 หน่วยกิต 

 1. หมวดวิชาพื้นฐาน จ านวนไม่น้อยกว่า       9 หน่วยกิต 

     419811 ทฤษฎีและจริยธรรมการจัดการในการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ขั้นสูง 

Advanced Theories and Ethics Management in Tourism and 

Hotel 

3 (3-0-6) 

     419812 วิธีวิจัยเชงิปริมาณทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 

Advanced Quantitative Research Methodology in Tourism and 

Hotel 

3 (2-2-5) 

     419813 การวิจัยผสมผสานวิธีทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 

Advanced Mix Research Methodology in Tourism and Hotel 

3 (2-2-5) 

    

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 

  2.1. วิชาเอก บังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 

     419821 การจัดการนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 

Advanced Tourism and Hotel Innovative Management 

3 (2-2-5) 

     419822 การสัมมนาประเด็นรว่มสมัยทางดา้นการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม 

Seminar in Contemporary tourism and hotel Issue 

3 (2-2-5) 
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2.2. วิชาเอกเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 

โดยใหเ้ลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวชิา ดังตอ่ไปนี ้

     419831 การวางแผนและการพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวขั้นสูง 

Advamced Tourism Destination Planning and Development 

3 (2-2-5) 

     419832 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรว่มสมัยส าหรับการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

Contemporary Cultural Tourism Management for Tourism and 

Hotel 

3 (2-2-5) 

     419833 การบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงแรม

ขั้นสูง 

Advanced Hygiene and environmental for Hotel Management 

3 (2-2-5) 

     419834 การจัดการที่พักแรมขัน้สูง 

Advanced accommodation management 

3 (2-2-5) 

 

ข. วิทยานิพนธ์  จ านวนไม่น้อยกว่า    3 6

 หน่วยกิต 

     419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

3 (0-9-5)  

     419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

6 (0-18-9)  

     419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

9 (0-27-14)  

  

มติการประชุม อนุมัต ิ
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 2.7. แผนการศึกษา 

 2.7.1 กรณจีัดการศึกษา แบบ 1.1 

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

7 (0-21-11) 

 รวม 7 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 (0-30-15)  

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 (0-30-15)  

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 (0-30-15)  

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 (0-30-15)  

 รวม 10 หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย 

419898 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

10 (0-30-15)  

 รวม 10 หน่วยกิต 

  

มติการประชุม อนุมัต ิ

 

2.7.2 กรณีจัดการศึกษา แบบ 2.1 

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

419811 ทฤษฎีและจริยธรรมการจัดการในการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ขั้นสูง 

Advanced Theories and Ethics Management in Tourism and 

Hotel 

3 (3-0-6) 

419812 วิธีวิจัยเชงิปริมาณทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 

Advanced Quantitative Research Methodology in Tourism and 

Hotel 

3 (2-2-5) 

419821 การจัดการนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 

Advanced Tourism and Hotel Innovative Management 

3 (2-2-5) 

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

419813 การวิจัยผสมผสานวิธีทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 

Advanced Mixed Methodology Research in Tourism and Hotel 

3 (2-2-5) 

41983X วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3 (X-X-X) 

41983X วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3 (X-X-X) 

419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

3 หนว่ยกิต  

 รวม 12 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

419822 การสัมมนาร่วมสมัยประเด็นทางดา้นการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม 

Seminar in Contemporary tourism and hotel Issue 

3 (2-2-5) 

419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

6 หนว่ยกิต  

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

9 (0-27-14)  

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

9 (0-27-14)  

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

419899 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

9 (0-27-14)  

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

419811 ทฤษฎีและจรยิธรรมการจัดการในการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 3 (3-0-6) 

 Advanced Theories and Ethics Management in Tourism and Hotel 

 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม แนวคิดในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยว แนวคิดในการสร้างรูปแบบการท่องเที่ยว ระบบการท่องเที่ยว ระบบโรงแรม แนวคิดทางด้าน

จริยธรรมทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม การวิเคราะห์ระบบและทฤษฎีจริยธรรม การเชื่อมโยง
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สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทฤษฎีผสมผสาน วิวัฒนาการและรูปแบบ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และโรงแรม บทบาท

การท่องเที่ยวและการโรงแรมที่เป็นปัจจัยการพัฒนาประเทศและโลก 

 Concept and theories of tourism and hotel, tourism development, tourism model 

design, tourism system, hotel system, moral concepts of tourism and hote, analysis of systems and 

ethical theories, linkage of situations in field of tourism and hotel, integrated theories, evolution and 

integration of tourism and hotel, tourism environment and hotel laws, role of tourism and hotel as a 

factor in Thailand and world to development 

 

419812 วิธีวิจัยเชิงปริมาณทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 3 (2-2-5) 

 Advanced Quantitative Research Methodology in Tourism and Hotel 

 ปรัชญา กระบวนทัศน ์การสรา้งทฤษฎี เครื่องมือและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการวิจัยเชิง

ปริมาณ การก าหนดรอบความคิดปัญหาวิจัยเชิงปริมาณ การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบ

เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ กระบวนการการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ การใช้สถิติการวิเคราะห์ใน

วิเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณขั้นสูง การแปลความหมาย การเขียนรายงานผลวจิัย 

 Quantitative research philosophy, quantitative research paradigm, quantitative 

research design, tools and skills necessary in quantitative research, conceptual analysis of 

quantitative research problem, collecting quantitative data using a variety of finding the truth in 

research process theorizing tools and skills needed for research techniques, applying multivariate 

statistical techniques to analy of quantitative data, analyzing, interpreting, reporting and presenting 

research results correspond to standards of scholarly journals in tourism and hotel 

 

419813 การวจิัยผสมผสานวิธีทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 3 (2-2-5) 

 Advanced Mixed Methodology Research in Tourism and Hotel 

 ปรัชญา กระบวนทัศน์ ความหมาย ทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม การสร้าง

กรอบความคิดในงานวิจัยที่ผสมผสานวิธีของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูลในพื้นที่ 

การตีความ การให้ความหมาย การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ปรากฎการณ์ การสรุปผลการวิจัย การ

อภปิรายผล การเขียนรายงานวิจัยเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 Research philosophies, quantitative research paradigms, meanings, tools and skills 

necessary in quantitative research and qualitative research, conceptual analysis of research problem, 

collecting quantitative data using variety of  study of phenomenon of tourism and hotels, using 
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qualitative research with variety of learning, area to study phenomenon of tourism and hotels, 

including analysis of articles related research 

 

419821 การจัดการนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมขั้นสูง 3 (2-2-5) 

 Advanced Tourism and Hotel Innovative Management 

 แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

การจัดการสมัยใหม่ นวัตกรรมการตลาด การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ

จัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติก การพัฒนาและการต่อยอดของการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยใช้

นวัตกรรม 

 Concepts, principles and theories in tourism and hotel innovation management. 

modern management Innovation in marketing, strategic management, human resource management, 

supply chain management and logistics, development and extension of tourism and hotels using 

innovation 

 

419822 การสัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 (2-2-5) 

 Seminar in Contemporary tourism and hotel Issue 

 การสัมมนาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมเกี่ยวกับ ปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มที่

เผชิญหน้าการพัฒนาที่รวดเร็วของกิจกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ระดับชาติและนานาชาติ 

รูปแบบและพัฒนาการของการท่องเที่ยวและการโรงแรม กรณีศกึษาในพืน้ที่ท่องเที่ยวและโรงแรมทั้งใน

ประเทศหรือต่างประเทศ 

 Seminar in tourism and hotel in current problems and trends confronting fast 

development of tourism and hotel activity at national and international levels, model and development 

of tourism and hotel, field study in tourism and hotel area in domestic and international 

 

419831 การวางแผนและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขั้นสูง 3 (2-2-5) 

 Advanced Tourism Destination Planning and Development 

 การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน การ

จัดการดา้นสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมทางด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน การบริหารจัดการผลกระทบ การจัดการในสภาวะวิกฤต การจัดการความเสี่ยง 

 Tourism destination planning and development of government sector, private sector 

and community sector, social cultural economic and environment management, tourism sustainable, 

development impact management, crisis management, risk management 



127 

 
 

419832 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัยส าหรับการท่องเที่ยว 3 (2-2-5) 

 และการโรงแรม 

 Contemporary Cultural Tourism Management for Tourism and Hotel 

 ทิศทางโลกของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในปัจจุบัน มุมมองระดับท้องถิ่นและระดับ

โลก รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น ตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของโลก การสร้าง

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สิ่ งดึงดูดทางวัฒนธรรมในการ

ท่องเที่ยว แรงจูงใจ ผู้เข้าเยี่ยมชม พฤติกรรมนักท่องเที่ยว กิจกรรมพิเศษและงานประเพณีทาง

วัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางศาสนา ผลกระทบของท้องถิ่นที่มาจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ

การสรา้งรูปการท่องเที่ยวที่เหมาะสมต่อชุมชน 

 Current and global trends of cultural tourism, global and local perspectives, emerging 

styles of cultural tourism, global cultural tourism market, shaping of cultural identity, developing 

cultural tourism, cultural attractions in tourism, visitors’ motivations, tourist behavior, cultural events 

and festivals, and religious tourism, community impact from cultural tourism and cultural tourist model 

design for communities 

 

419833 การบรหิารจัดการด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงแรมขั้นสูง 3 (2-2-5) 

 Advanced Hygiene and environmental for Hotel Management 

 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงแรม การศึกษาธุรกิจสีเขียวส าหรับโรงแรม การ

ออกแบบและพัฒนา สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมในโรงแรม การศึกษาพฤติกรรมของผู้พักแรม การจัดการ

ด้านปัญญาประดิษฐ์ในโรงแรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในโรงแรม การศึกษาด้านกฏหมายที่

เกี่ยวข้อง กรณีศกึษาและทัศนศึกษาในโรงแรม 

 Environmental management for hotels, study of green business concept for hotels,  

hygiene environmental design and development in hotels, study of guest behavior management of 

artificial intelligence in hotels, human resource management, study hotel law, case studies and field 

trips in hotels 

 

419834 การจัดการที่พักแรมขั้นสูง 3 (2-2-5) 

 Advanced accommodation management 

 การบริหารที่พักแรมขั้นสูง การศึกษาพฤติกรรรมของผู้พักแรม รูปแบบของที่พักแรม 

การสรา้งและออกแบบที่พักแรม การบริหารคุณภาพบริการ 
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 Advanced accommodation management, study of gust behavior, accommodation 

type, construction and design of accommodation, service quality management 

 

419898 วิทยานิพนธ์ 57 หน่วยกิต 

 Dissertation 

 การพัฒนา การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างมี

ระบบ ถูกต้องตามหลักกระบวนการวิจัยขั้นสูง 

 Development and create new paradigm in area of tourism and hotel with advanced 

research  

  

419899 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต  

 Dissertation 

 กระบวนการศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้วย

กระบวนการวิจัยอย่างมรีะบบ 

 Education process and cognitive development of tourism and hotels with a systematic 

research process 

 

มติการประชุม อนุมัต ิ

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ 

 3.1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบ ารุง ได้เสนอให้ทาง

หลักสูตร ปรับชื่อหลักสูตร จาก ปรด.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็น ปรด.การจัดการ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม เนื่องจากใหต้รงกับหลักการใชภ้าษา  

 

มติการประชุม อนุมัต ิ

ปิดการประชุม  12.00 น. 

 

 
(ดร.พัจนพ์ิตา ศรีสมพงษ์) 

กรรมการและเลขนุการ 

ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

 

 
(ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ) 

ประธานกรรมการ 
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ภาคผนวก ฉ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศริ ิภักดีพินิจ 

Assistant Professor Prakobsiri Pakdeepinit, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวประกอบศริิ ภักดีพินจิ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35601001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 0-5446-6666 ต่อ 1512  

0-8505-6004-1 

Email prakobsirip@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2551 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการ

ท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2550 ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (วัฒนธรรมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2545 ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2542 บริหารธุรกิจบัณฑติ (การจัดการธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา จังหวัดพะเยา 

 

ผลงานวิจัย 

ประกอบศริิ ภักดีพินิจ และพิศาล แก้วอยู่. (2562). การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ส าหรับแหล่งชุมชนวัฒนธรรมรอบกว๊านพะเยา. ใน งานประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8. 

24-25 มกราคม 2562. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 2,793-2,806. 
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สลิลทิพย์ ศริิดวงใจ, สุขทัย พงศ์พัฒนศริิ และประกอบศริิ ภักดีพินิจ. (2562). การพัฒนารูปแบบการ

ท่องเที่ยวมรดกธรรมชาตแิละพันธุ์พืชเชิงสร้างสรรค์ ในพืน้ที่เปราะบางพื้นที่ชุ่มน้ า โป่งดิน-

โป่งน้ าและบ่อน้ าซับอุ่นตามธรรมชาติของจังหวัดพะเยา. ใน การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม

แหง่ชาติ ครัง้ที่ 18. 23-24 พฤษภาคม 2562. กรุงเทพมหานคร: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม. หน้า 1-9. 

ประกอบศริิ ภักดีพินิจ. (2562). การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวมรดกธรรมชาตแิละพันธุ์พืชเชิง

สร้างสรรค์ ในพืน้ที่เปราะบางพื้นที่ชุ่มน้ า โป่งดิน-โป่งน้ า และบ่อน้ าซับอุ่นตามธรรมชาติของ

จังหวัดพะเยา. ใน การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครัง้ที่ 18. 23-24 พฤษภาคม 

2562. กรุงเทพฯ: คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเอเชยีอาคเนย์, สมาคมวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม. หน้า 131-132. 

ประกอบศริิ ภักดีพินิจ และปานณนาถ บัวเงนิ. (2561). รูปแบบการท่องเที่ยวเชงิเกษตรปลอดภัยใน

พืน้ที่ชุมชนรอบกว๊านพะเยา. วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management), 7(1), 93–

102. มกราคม-เมษายน 2561. 

พุทธพร อักษรไพโรจน์ และประกอบศริิ ภักดีพินิจ. (2560). กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจ 

สปาในโรงแรมและรีสอรท์ จังหวัดภูเก็ต. วารสารพิฆเนศวรส์าร, 13(1), 177-191. มกราคม-

มิถุนายน 2560. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรยิา ส้มจันทร์ 

Assistant Professor Suriya Somchan, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล นายสุริยา ส้มจันทร์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36599007XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 0-5446-6666 ต่อ 1512  

0-8153-3784-3 

Email sur_i_yadon@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

พ.ศ. 2545 ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2540 บริหารธุรกิจบัณฑติ (การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิจัย 

เจนจริา ฟั่นเต็ม, สุริยา ส้มจันทร์, พัจน์พติตา ศรสีมพงษ์, สมยศ โอ่งเคลือบ และสุพัฒนา หอมบุปผา. 

(2562) ปัจจัยที่สง่ผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแบบจับจ่ายใช้สอยในพืน้ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

แมส่อด จังหวัดตาก. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส), 25(1), 134-149. 

มกราคม-มีนาคม 2562. 

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

Phayao, Thailand. PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research, 8(1), 163-

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

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

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

Change. 7(1), หนา้ 87-107. November 2019. 
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ประวัติ 

ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล 

Krantharat Khawatkun, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวกรัณน์ฑรัตน ์คะวัตกิูล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36106003XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 0-5446-6666 ต่อ 1512  

0-9882-8935-6 

Email krantarat@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2558 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาการท่องเที่ยว) (การจัดการ

นันทนาการและการท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชยีงใหม่ 

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

Southern Cross University, Australia 

พ.ศ. 2547 ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2545 บริหารธุรกิจบัณฑติ (การท่องเที่ยว) (เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 

 



135 

 
ผลงานวิจัย 

พัจนพิตตา ศรีสมพงษ, กรัณนฑรัตน คะวัติกูล, นุชนาฎ หมื่นจันทร, กิตติพิชญ กิตติพรไพบูลย และ

นิรมล พรมนลิ. (2562). การศกึษาความตองการการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของ

บุคลากรดานการทองเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดเชียงราย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 “Education Disruption”. 24 มกราคม 2562. พะเยา: มหาวิทยาลัย

พะเยา. หนา้ 563-573. 

พัจน์พติตา ศรีสมพงษ์, วารัชต์ มัธยมบุรุษ, กรัณฑ์รัตน์ คะวัติกูล, กิตติพชิญ ์กิตติพรไพบูลย์,         

จารุวรรณ โปษยานนท์, น้ าทิพย์ เสมอเชือ้, นิรมล พรมนิล และนุชนาฎ หมื่นจันทร์.            

(2561). การจัดการโครงข่ายเพื่อพัฒนาอ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา Network 

Management for Development Dok Kham Tai District, Phayao Province. ใน การประชุม

วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจ าปี 2561. 8 พฤษภาคม 2561. 

สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. หน้า 420. 

วารัชต์  มัธยมบุรุษ และกรัณฑร์ัตน ์คะวัติกูล. (2561). การพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองชายแดน จังหวัด

พะเยา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจ าปี 2561. 8 

พฤษภาคม 2561. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. หนา้ 441. 
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ประวัติ 

ดร.นิรมล พรมนิล 

Niramol Promnil, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวนิรมล พรมนิล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 54805900XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 0-5446-6666 ต่อ 1512  

0-8918-0917-8  

Email niramolpr@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2562 Doctor of Philosophy (Hospitality & Tourism) 

Oxford Brookes University, United Kingdom 

พ.ศ. 2549 บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

พ.ศ. 2545 บริหารธุรกิจบัณฑติ (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 

ผลงานวิจัย 

นิรมล พรมนลิ, จิตติมา สกุลเจียมใจ, ณปภา สุวรรณรงค์ และนรษิรา ประสทิธิปานวัง. (2563). โอกาส

การส่งออกสินค้าภาคเหนือสู่อนุภูมิภาคลุ่มแมน่้ าโขงผ่านด่านชายแดนบ้านฮวก จังหวัดพะเยา. 

ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7. 7 กุมภาพันธ์ 2563. เชยีงใหม่: 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้. หนา้ 124-138. 
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พัจนพิตตา ศรีสมพงษ, กรัณนฑรัตน คะวัติกูล, นุชนาฎ หมื่นจันทร, กิตติพิชญ กิตติพรไพบูลย และ

นิรมล พรมนลิ. (2562). การศกึษาความตองการการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของ

บุคลากรดานการทองเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดเชียงราย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 “Education Disruption”. 24-25 มกราคม 2562. พะเยา: มหาวิทยาลัย

พะเยา. หนา้ 563-573. 

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

Nawatwithi. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 7(1), 71–86. 

November 2019. 

พัจนพ์ิตตา ศรสีมพงษ์, วารัชต์ มัธยมบุรุษ, กรัณฑ์รัตน์ คะวัติกูล, กิตติพชิญ ์กิตติพรไพบูลย์,           

จารุวรรณ โปษยานนท์, น้ าทิพย์ เสมอเชือ้, นิรมล พรมนิล และนุชนาฎ หมื่นจันทร์. (2561). 

การจัดการโครงขา่ยเพื่อพัฒนาอ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา Network Management for 

Development Dok Kham Tai District, Phayao Province. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจ าปี 2561. 8 พฤษภาคม 2561. สงขลา: มหาวิทยาลัย

ทักษิณ. หนา้ 420. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 
ประวัติ 

ดร.พัจน์พิตตา ศรสีมพงษ์ 
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ชื่อ-สกุล นางสาวพัจน์พิตตา ศรสีมพงษ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36698001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 0-5446-6666 ต่อ 1512 

0-6139-3232-3 

Email s_phatpitta@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2554 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

พ.ศ. 2548 ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

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

(Hotel and Tourism Management) 

Southern Cross University, Australia  

พ.ศ. 2545 บริหารธุรกิจบัณฑติ (การท่องเที่ยว) (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิจัย 

เจนจริา ฟั่นเต็ม, สุริยา ส้มจันทร์, พัจน์พติตา ศรสีมพงษ์, สมยศ โอ่งเคลือบ และสุพัฒนา หอมบุปผา. 

(2562) ปัจจัยที่สง่ผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแบบจับจ่ายใช้สอยในพืน้ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

แมส่อด จังหวัดตาก. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ (สทมส), 25(1), 134-149. 

มกราคม-มีนาคม 2562. 
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พัจนพิตตา ศรีสมพงษ์. (2562). แนวทางการปรับตัวกับระบบพาณชิยอิเล็กทรอนิกสของธุรกิจน าเที่ยว 

ในจังหวัดพะเยา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วจิัย" ครั้งที่ 9 ประจ าป

2561 Social Innovation: นวัตกรรมเพื่อสังคม. 22 กุมภาพันธ์ 2562. นครศรีธรรมราช: 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้. หนา้ G27-G32. 

พัจนพิตตา ศรีสมพงษ, กรัณนฑรัตน คะวัติกูล, นุชนาฎ หมื่นจันทร, กิตติพิชญ กิตติพรไพบูลย และ

นิรมล พรมนลิ. (2562). การศกึษาความตองการการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของ

บุคลากรดานการทองเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดเชียงราย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 “Education Disruption”. 24 มกราคม 2562. พะเยา: มหาวิทยาลัย

พะเยา. หนา้ 563-573. 

นัฐทริยา จิระดา, พัจน์พติตา ศรีสมพงษ์ และ วารัชต์ มัธยมบุรุษ. (2562). ศักยภาพการท่องเที่ยวบน

ความหลากหลายทางชีวภาพ ต าบลผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา. ใน การประชุมน าเสนอ

ผลงานวิจัยบัณฑติศกึษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ีครั้งที่ 12 ประจ าปี

การศกึษา 2562. 20 กรกฎาคม 2562. อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. หน้า 190-

200. 

พัจน์พติตา ศรีสมพงษ์, วารัชต์ มัธยมบุรุษ, กรัณฑ์รัตน์ คะวัติกูล, กิตติพชิญ ์กิตติพรไพบูลย์,         

จารุวรรณ โปษยานนท์, น้ าทิพย์ เสมอเชือ้, นิรมล พรมนิล และนุชนาฎ หมื่นจันทร์.            

(8 พฤษภาคม 2561). การจัดการโครงข่ายเพื่อพัฒนาอ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

Network Management for Development Dok Kham Tai District, Phayao Province. ใน การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจ าปี 2561. 8-9 พฤษภาคม 

2561. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. หนา้ 420. 

พัจน์พติตา ศรีสมพงษ์ และวารัชต์ มัธยมบุรุษ. (2561). การจัดการภาพลักษณ์ดา้นการท่องเที่ยวของ

จังหวัดพะเยา Phayao Tourism Image Management. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจ าปี 2561. 8 พฤษภาคม 2561. สงขลา: มหาวิทยาลัย

ทักษิณ. หนา้ 180. 

ศตนันทน ชุมหา และพัจนพิตตา ศรสีมพงษ. (2561). แนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ “งานแม่ 

บ้านโรงแรม” ของนักเรียนสาขาวิชาการโรงแรม วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชยีงราย รวมกับสถาน

ประกอบการ. ใน การประชุมวิชาการบัณฑิตศกึษา ครั้งที่ 4. 16 มถิุนายน 2561. พะเยา: 

มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 1,117-1,130. 
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Luathaipat Pimolsree, Ph.D 
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สถานที่ท างาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 0-5446-6666 ต่อ 1512  

0-8963-1525-2 

Email dr.luethaipat@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาการท่องเที่ยว) (การจัดการ

นันทนาการและการท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2547 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (อุทยานและนันทนาการ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

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

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

ผลงานวิจัย 

ทศพล คุ้มสุพรรณ และฤทัยภัทร พมิลศรี. (2562). แนวทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อ

พัฒนาการท่องเที่ยวกว๊านพะเยา. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 14(1), 10-21. มกราคม-เมษายน 2562. 
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พัจนพิตตา ศรีสมพงษ์. (2562). แนวทางการปรับตัวกับระบบพาณชิยอิเล็กทรอนิกสของธุรกิจน าเที่ยว 

ในจังหวัดพะเยา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วจิัย" ครั้งที่ 9 ประจ าป

2561 Social Innovation: นวัตกรรมเพื่อสังคม. 22 กุมภาพันธ์ 2562. นครศรีธรรมราช: 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้. หนา้ G27-G32. 

ฤทัยภัทร พมิลศร.ี (2560). รูปแบบการจัดการความรูด้้านความหลากหลายทางชีวภาพสู่การท่องเที่ยว

เชงินเิวศตามหาปลาร้องเพลงที่กว๊านพะเยา. ใน การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการ

ความหลากหลายทางชีวภาพแหง่ชาติ” ครั้งที่ 4. 21–23 มิถุนายน 2560. อุดรธานี: ส านักงาน

พัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ. หนา้ 186-220. 

พงษ์พิพัฒน์ เสน่หด์ี และฤทัยภัทร พมิลศรี. (2560). “กว๊านพะเยา” กฎหมายกับการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวในพืน้ที่ชุม่น้ าที่มคีวามส าคัญระดับนานาชาติ. ใน การประชุมวิชาการ “การบริหาร

จัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 4. 21–23 มิถุนายน 2560. อุดรธานี: 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ. หนา้ 119-120. 

Luethaipat Pimonsree, Santiwat Pithakpol, Anulak Prasatkhetragarn and Montra Pongnil. (2017). 

Knowledge management model for using biodiversity for ecotourism: discovery of singing 

fish in Kwan Phayao Lake. in the 4th National Meeting on Biodiversity Management in 

Thailand. 21–23 June 2017. Udon Thani: Thailand. pp. 106-107. 
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สถานที่ท างาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 0-5446-6666 ต่อ 1512  

0-6149-4446-9 

Email warach.ma@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2552 ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (บริหารศาสตร์) (บริหารอุตสาหกรรมบริการ) 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2543 บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (การจัดการธุรกิจ) (การจัดการเงิน) 

มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2539 บริหารธุรกิจบัณฑติ (การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิจัย 

วารัชต์ มัธยมบุรุษ. (2562). โครงสรา้งของระบบการท่องเที่ยว. วารสารการบริการและการท่องเที่ยว
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พ.ศ. 2554 ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2551 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2546 ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย 

ผกามาศ ชัยรัตน และเกริกกิต ชัยรัตน์. (2561). ศักยภาพอาหารทองถิ่นเพื่อการส่งเสริมการทองเที่ยว

จังหวัดระยอง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการท่องเที่ยวและการโรงแรมรว่มสมัย ครั้งที่ 

5. 8 มถิุนายน 2561. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. หน้า 67-79. 
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ผกามาศ ชัยรัตน์, เกษมสุข เขียวทอง และสุทธิพงศ ยุสเปรมานนท์. (2561). การสงเสริมการทองเที่ยว

โดยชุมชนจนีบานชากแงว อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 

การท่องเที่ยวและการโรงแรมรว่มสมัย ครั้งที่ 5. 8 มถิุนายน 2561. มหาสารคาม: 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. หนา้ 183-191. 

พรรณภัทร แซโทว และผกามาศ ชัยรัตน์. (2560). ปัจจัยที่ก าหนดอุปสงค์การทองเที่ยว ณ ชุมชนจีน

โบราณบ้านชากแงว เมอืงพัทยา. ใน การประชุมวิชาการ GRACIOUS HOSPITALITY & TOURISM 

NATIONAL CONFERENCE 2017. 29 พฤศจกิายน 2560. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยดุสิตธานี. หนา้ 

83-96. 
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ประวัติ 

ดร.ชมพูนุช จติติถาวร 

Chompunuch Jittithavorn, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวชมพูนุช จติติถาวร 

รหัสประจ าตัวประชาชน 39305001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร  

มหาวิทยาลัยพะเยา 55 อาคารเวฟเพลส ช้ัน 8 ถนนวิทยุ  

แขวงลุมพนิี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร  

มหาวิทยาลัยพะเยา 55 อาคารเวฟเพลส ช้ัน 8 ถนนวิทยุ  

แขวงลุมพนิี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท ์ 0-2655-1100, 0-2655-3100  

0-6185-8895-5 

Email chompunuchj@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2550 Doctor of Philosophy (Tourism Management) 

University of Otago, New Zealand 

พ.ศ. 2542 Master of Science (Tourism Management and Marketing) 

Bournemouth University, United 

พ.ศ. 2541 บริหารธุรกิจบัณฑติ (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย 

พิมพ์มณี ปิ่นเพ็ชร, ชมพูนุช จิตตถิาวร และจริานุช โสภา. (2560). การศกึษาปัจจัยที่มผีลตอ่ 

ความจงรักภักดีตอ่องค์กรของพนักงานโรงแรม 5 ดาว ในเครือโรงแรมไทยกับเครือโรงแรม

ต่างประเทศ. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 11(3), 199-207. 

กันยายน-ธันวาคม 2560. 
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นฤวร วอ่งวิทย์เดชา และชมพูนุช จิตติถาวร. (2560). การศกึษาอิทธิพลของส่วนผสมทางการตลาดที่มี

ผลตอ่การตัดสินใจของผู้บริโภค ในช่วงเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และวาย: การศกึษาการเปรียบเทียบ

ระหว่างร้านอาหารคาเฟ่และร้านอาหารทั่วไปในย่านทองหล่อ. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, 

11(3), 96-109. กันยายน-ธันวาคม 2560. 

พิรยิา หวังสถิตสถาพร และชมพูนุช จิตติถาวร. (2559). การศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์ใน

การมาใช้บริการและความคาดหวังของผู้ที่มาใช้บริการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต่อสว่นประสมทางการตลาด. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศกึษาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 9(2), 137-157. กรกฎาคม-ธันวาคม 2559. 

ถนอมขวัญ ทองโปร่ง และชมพูนุช จติติถาวร. (2559). การศกึษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับพฤติกรรม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 9(2), 395-405. กรกฎาคม-ธันวาคม 2559. 
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ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา 

สาขาวิชา 

2564 2565 2566 2567 2568 

จัดการเรียนการสอน ณ คณะบรหิารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จังหวัดพะเยา 

1 น.ส.ประกอบศิริ  

ภักดีพินจิ 

35601001XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการ

ท่องเที่ยว 

45 90 90 90 90 

ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว      

ศศ.ม. วัฒนธรรมศึกษา      

บธ.บ. การจัดการธุรกิจ      

2 นายสุริยา  

ส้มจันทร์ 

36599007XXXXX อาจารย์ ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 45 90 90 90 90 

ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว      

บธ.บ. การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว      

3 น.ส.กรัณน์ฑรัตน์  

คะวัติกูล 

36106003XXXXX อาจารย์ ปร.ด. พัฒนาการท่องเที่ยว (การจัดการนันทนาการ

และการท่องเที่ยว) 

45 90 90 90 90 

ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ      

Master of 

International 

Tourism and Hotel 

Management 

      

บธ.บ. การท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 2)      

4 น.ส.นิรมล  

พรมนิล 

54805900XXXXX อาจารย์ Ph.d. Hospitality & Tourism 45 90 90 90 90 

บธ.ม.       

บธ.บ. การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว      
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา 

สาขาวิชา 

2564 2565 2566 2567 2568 

5 น.ส.พัจน์พิตตา  

ศรีสมพงษ์ 

36698001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 45 90 90 90 90 

Master of 

International 

Tourism and Hotel 

Manageme 

      

ศศ.ม. การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว      

บธ.บ. การท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 2)      

6 นางฤทัยภัทร 

พิมลศร ี

35601011XXXXX อาจารย์ ปร.ด. พัฒนาการท่องเที่ยว (การจัดการนันทนาการ

และการท่องเที่ยว) 

45 90 90 90 90 

วท.ม. อุทยานและนันทนาการ      

วท.บ. จิตวทิยา (อุตสาหกรรม)      

7 นายวารัชต์  

มัธยมบุรุษ 

35099006XXXXX อาจารย์ ปร.ด. บรหิารศาสตร์ (บริหารอุตสาหกรรมบริการ) 45 90 90 90 90 

บธ.ม. การจัดการธุรกิจ (การจัดการการเงิน)      

บธ.บ. การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว      
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา 

สาขาวิชา 

2564 2565 2566 2567 2568 

จัดการเรียนการสอน ณ วทิยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร 

8 นางพยอม  

ธรรมบุตร 

31014009XXXXX รอง

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Language and Linguistics 45 90 90 90 90 

M.A. Language and Linguistics      

B.A. History and Philosophy of Art      

9 นางชวลีย์  

ณ ถลาง 

31006021XXXXX รอง

ศาสตราจารย์ 

อ.ม. ประวัติศาสตร ์ 45 90 90 90 90 

อ.บ. ประวัติศาสตร ์      

10 นายเสรี  

วงษ์มณฑา 

31017024XXXXX รอง

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Journalism 45 90 90 90 90 

M.Sc. Journalism      
M.A. Teachers      
ศศ.บ. วรรณคดีและภาษาต่างประเทศ      

11 นางผกามาศ  

ชัยรัตน์ 

34201001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยว 45 90 90 90 90 

ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว      

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์      

ค.บ. คหกรรมศาสตร ์      

12 นางสาวชมพูนชุ 

จิตติถาวร 

39305001XXXXX อาจารย์ Ph.D. Tourism Management 45 90 90 90 90 

M.Sc. Tourism Management and Marketing      

บธ.บ. การตลาด      
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