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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทองเที่ยว

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย

:

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
Master of Arts Program in Tourism Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม

:

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการทองเที่ยว)

ชื่อยอ

:

ศศ.ม. (การจัดการการทองเที่ยว)

ชื่อเต็ม

:

Master of Arts (Tourism Management)

ชื่อยอ

:

M.A. (Tourism Management)

3.วิชาเอก
ไมมี
4.จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 กรณีจัดการศึกษาตามแบบแบบแผน ก แบบ ก2

จํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา

36 หนวยกิต

4.2 กรณีจัดการศึกษาตามแบบแบบแผน ข

จํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา

36 หนวยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Bi-lingual)
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตตางชาติ
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ไดรับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการการทองเที่ยว จากมหาวิทยาลัยนเรศวรเพียงปริญญา
เดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
และการทองเที่ยว หลักสูตรใหม พ.ศ.2548 เปดสอนภาคตน ปการศึกษา 2555
คณะกรรมการวิชาการ (เพิ่มเติม) กลุม สาขาวิชาสังคมศาสตรเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
คณะกรรมการวิชาการอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 21 พฤศจิกายน
พ.ศ.2554
สภาวิชาการอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 7/ 2554 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 166 (9/2554) วันที่ 11 ธันวาคม
พ.ศ. 2554

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2556
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8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ผูที่จบการศึกษาหลักสูตรนี้ สามารถพัฒนาเสนทางสายอาชีพเดิมในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวหรือเขาสู
การทํางานในอุตสาหกรรมนี้ได ในลักษณะอาชีพดังตอไปนี้
8.1 อาจารยผูสอนสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการจัดการการทองเที่ยว
8.2 นักวิจัยสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการจัดการการทองเที่ยว
8.3 ผูบริหารระดับกลางถึงระดับสูงในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ทั้งในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน
8.4 ผูปฏิบัติงานในองคกรที่ดําเนินการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ในทองถิ่น ระดับชาติและ
นานาชาติ
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ลําดับที่

1

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

รองศาสตราจารย นางฉลองศรี พิมลสมพงศ
(การทองเที่ยว)

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
3110400xxx

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(เรียงลําดับจาก
สาขาวิชา
คุณวุฒิสูงสุด
ถึงระดับปริญญาตรี)
ค.ด.
อุดมศึกษา
Certificat

Maitrise es letters

2

3

อาจารย

อาจารย

นางสาวเกษวดี พุทธภูมิพิทักษ

ค.บ.
3659900747xxx Ph.D.

นางสาวจารุวรรณ แดงบุปผา

ศศ.ม.
ศศ.บ. (เกียรตินิยม)
3640100603xxx Ph.D.
MBA
วท.บ.

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประเทศ

ป พ.ศ.

ประเทศไทย

2546

Certificat “Economie Centre des Hautes Etudes
du Tourisme”
Touristique, Universite
d’Aix-Marseille III
Language et
Universite de Francheliterature Francaise Comte

ประเทศฝรั่งเศส

2527

ประเทศฝรั่งเศส

2519

ภาษาฝรั่งเศส
Tourism
Management
ประวัติศาสตร
การโรงแรม
Tourism
Management
Marketing
เศรษฐศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of Queensland

ประเทศไทย
ประเทศออสเตรเลีย

2514
2551

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Bournemouth University

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศอังกฤษ

2545
2540
2552

University of Memphis
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สหรัฐอเมริกา
ประเทศไทย

2540
2535
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
รายไดทางการทองเที่ยวเปนรายไดทางเศรษฐกิจที่สําคัญอันดับตนๆของประเทศไทยและของโลก

ซึ่ง

การทองเที่ยวไทยกําลังเผชิญความทาทายสําคัญ นั่นคือ การกาวเขาสูความเปนเอกภาพทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาของประเทศในอาเซียน ทําใหเกิดความตองการบุคลากรดานการ
ทองเที่ยวที่มคี วามสามารถในการบริหารจัดการที่เปนสากล มีวิสัยทัศนและทักษะในการคิดวิเคราะห รวมไปถึง
ความคิดเชิงสรางสรรคเพื่อเตรียมพรอมแกการพัฒนาการทองเที่ยวในเชิงบูรณาการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ นอกจากนั้น การแขงขันดานการทองเที่ยวที่ทวีความเขมขนขึ้นเนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมผูบริโภคที่ยากตอการคาดการณทั่วโลก

นําไปสูความตองการนักวิชาการ

นักวิจัยที่สามารถผลิต

งานวิจัยที่พัฒนาแนวคิดและทฤษฎีเพื่อการประยุกตใชในการนําไปสูการเพิ่มสมรรถนะการแขงขันของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณสําคัญที่สงผลตอการทบทวนและพัฒนาหลักสูตร

ก็คือการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม

ผูบริโภคสงผลที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการและดําเนินงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
อีกทั้งความตองการของการจัดการทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับกระแสสังคมโลกมีมากขึ้น

เชน

การยอมรับความตองการมีสวนรวมของประชาชน ในการดูแล วางแผน พัฒนาทรัพยากรทางการทองเที่ยว การ
พัฒนาบุคลากรที่มีจิตบริการเปนเลิศ มีจิตสํานึกดานคุณธรรม สํานึกสาธารณะและการยกระดับการศึกษาของ
บุคลากรทางการทองเที่ยวในระดับทองถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.1.1 กําหนดเนื้อหาสาระหลักสูตรโดยคํานึงถึงปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาคของประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเขาสูการแขงขันในตลาดอาเซียนและตลาดโลก
12.1.2 ปรับเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของประชากร
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โลกโดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมผูบริโภคในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
12.1.3 หลักสูตรตองพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและความสามารถในเชิงการตัดสินใจและบริหารจัดการ
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีจิตสํานึกอันดี สอดคลองกับกระแสโลกในปจจุบัน
12.1.4 หลักสูตรมุงเนนวิธีการสอนที่สงเสริมใหเกิดการประยุกตใชความคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค
เพื่อสรางความรูท ี่เหมาะกับสังคมสมัยปจจุบัน
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 หลักสูตรสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย โดยมุงผลิต
บัณฑิตที่มีความสามารถในการวิจัยและวิเคราะหสถานการณทางสังคมตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
12.2.2 หลักสูตรมีเปาหมายตามมหาวิทยาลัยนเรศวรกําหนดโดยมุงเนนการสรางบัณฑิตเพื่อการแขงขันใน
ระดับสากล
12.2.3 หลักสูตรมีมาตรฐานทางวิชาการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพรอมๆกับเนื้อหาทางวิชาการ
12.2.4 หลักสูตรพัฒนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมุงการบูรณาการศาสตรในการเรียนรู เพื่อ
นําไปพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เชน อุตสาหกรรมการทองเที่ยว อุตสาหกรรมการโรงแรม
อุตสาหกรรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม เปนตน
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.2 กลุมวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปดสอนใหนิสิตจากคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
ไมมี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1.ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว มีปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตรดังนี้
เปนหลักสูตรที่มุงสรางมหาบัณฑิตที่กาวทันอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในยุคปจจุบันและเตรียมพรอมสูอนาคต อีกทั้ง
สามารถยื น หยั ด อยู ใ นกระแสเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ด า นอุ ป สงค แ ละอุ ป ทานการท องเที่ ย วในระดั บ ประเทศและในระดั บ
นานาชาติ โดยมีเนื้อหาหลักสูตร ที่สนับสนุนความรวมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และการทองเที่ยวในระดับอาเซียน
1.2 วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของหลักสูตรเพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว ที่มคี ุณลักษณะดังนี้
1. มีความรูความสามารถ เขาใจหลักในการจัดการการทองเที่ยวอยางถองแท และมีความเปนมืออาชีพในการ
ตัดสินใจเชิงธุรกิจการทองเที่ยวอยางมีศาสตรและศิลป สามารถบริหารจัดการธุรกิจ หรือทํางานดวยความ
มั่นใจ
2. มีทักษะในการวิจัยและสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชเพื่อนําไปสูการพัฒนาทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ
การจัดการการทองเที่ยว
3. มีความฉลาด โดยฉลาดทั้งทางปญญา อารมณ และความฉลาดในการโตตอบตอสถานการณแวดลอม มี
ความเปนผูนํา และมีจินตนาการที่สัมพันธกับความรู อีกทั้งตองมีความคิดสรางสรรค เขาใจแนวคิดและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวที่นับวันจะเปลี่ยนแปลงและซับซอนมากขึ้น
4. มีจรรยาบรรณทั้งในเชิงวิชาการและเชิงวิชาชี พ สอดคล องกับบรรทัดฐานของสังคม คานิยมอั นดีงาม มี
กาลเทศะ และจิตสํานึกสาธารณะในสังคมโลก มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม อีกทั้ง
เปนผูที่มีจิตบริการ มีความตั้งใจอยางจริงจังที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักของการเปนผูใหบริการที่ดี
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มคอ 2

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร และตัวบงชี้การพัฒนาปรับปรุง
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน 5 ป นับจากเปดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ
ศาสตร มีแผนในการพัฒนาดังตอไปนี้

ดานการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร
1. แผนในการประเมินมาตรฐานของหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ มีการกําหนดการประเมิน หลักสูตรตามดัชนี
ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) อยาง
ตอเนื่อง ทุกๆ 5 ป โดยกําหนดการประเมินครั้งแรกป
พ.ศ. 2559 และนําผลที่ไดมาพัฒนาหลักสูตรตอไป
2. แผนในการสรางเครือขายกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อ
การระดมสมองข อ คิ ด เห็ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รให
เหมาะสมและมีคุณภาพตอบสนองความตองการของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

กลยุทธ
กลยุทธในการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ
ศาสตร มีดังนี้

หลักฐาน/ตัวบงชี้
เพื่อใหแผนพัฒนาและกลยุทธในการพัฒนาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
ทองเที่ยว
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ไดตาม
มาตรฐานที่ตั้งไวจึงหลักฐาน/ตัวชี้วัด ดังตอไปนี้
กลยุทธในการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร
หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. ดําเนินการสํารวจขอมูลที่เปนประโยชนเพื่อใชประกอบการ 1.มีกลไกของ TQF สําหรับตรวจสอบการบริหารจัดการ
ดําเนินการรางหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูมี
การเรียนการสอนถึงความชัดเจนโปรงใสของหลักสูตร
สวนเกี่ยวของ เชน สถาบันการศึกษา องคกรธุรกิจ และสังคม
(มคอ.3-7)
2. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน 2.นิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของ
โดยมหาบัณฑิต
หลักสูตรอยางนอยรอยละ 70
3. มี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รโดยคณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ 3.ผลการสํารวจระดับความพึงพอใจของนายจาง
ภายในทุกป และภายนอกอยางนอยทุก 5 ป
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิตตอคุณภาพมหาบัณฑิต ใน
4. แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรซึ่งประกอบไปดวย
การใชความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพ หรือปฏิบัติงานกับ
ผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายจาง / สถานประกอบการ
ผูใชงานบัณฑิต มารวมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเพื่อนําไปพัฒนา
4.ผลประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการที่ประกอบดวย
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การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
3. แผนในการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยเปดโอกา
ใหอาจารยและนิสิตไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและ
ปรั บปรุงหลักสูตร จึงทําใหเกิดการพัฒ นาองคความรู
ดานการจัดการการทองเที่ยว
ดานการพัฒนามหาบัณฑิต
1. มหาบัณฑิตมีภาวะผูนําดานการวิจัยเพื่อพัฒนาองค
ความรูทางดานการจัดการการทองเที่ยวขั้นสูง
2. สรรหาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําที่เปดการ
เรีย นการสอนดานการทองเที่ย วในดานการเรีย นการ
สอนและการวิจัย พรอมศึกษาดูงานตางประเทศ ซึ่งจะ
ทําใหมหาบัณฑิตไดเรียนรูและเปดโลกทัศนใหม
3. พั ฒ นาทั ก ษะในการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษให กั บ
มหาบัณฑิตทั้งทักษะฟง พูด อาน เขียนไดเปนอยางดี
4.มหาบัณฑิตจะมีความรูความสามารถ ดานเทคโนโลยี
พร อ มทั้ ง มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี มี ภ าวะผู นํ า และมี ความ
รั บ ผิ ด ชอบ ตลอดจนมี วิ นั ย ในตนเองที่ จ ะสํ า เร็ จ
การศึกษาตามกําหนดเวลา
5.กระตุ น ให นิ สิ ต เกิ ด ทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห เ ชิ ง
สรางสรรค พรอมตอบรับตอนวัตกรรมเสมอๆ

มคอ 2

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
อาจารย ภ ายในคณะฯและคณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกทุก 5 ป
5.ผลประเมินโดยมหาบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาทุกๆ 5 ป

กลยุทธในการพัฒนามหาบัณฑิต
1.จัดการเรียนการสอนที่เนนการวิจัยและทักษะการคิดวิเคราะห
เพื่อการพัฒนา เพื่อใหมหาบัณฑิต ทุกคนมีความรูดานการวิจัย
ดานการทองเที่ยวโดยมีการบูรณาการกับสาขาอื่นๆ อยาง
เพียงพอ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีรายวิชาที่มีชั่วโมง
ปฏิบัติอยางพอเพียง
2.เชิญผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยการทองเที่ยวมาเปนวิทยากร
พิเศษอยางสม่ําเสมอ
3.อบรมภาษาอังกฤษโดยผูเชี่ยวชาญทั้งการฟง พูด อาน เขียน
และใหมีการใชโปรแกรมการศึกษาคนควาดวยตนเองที่ NULC
4.ฝกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ และวิธีการคนควาหา
ขอมูลวิจัยในรูปแบบตางๆ
5.ฝกอบรมดานการพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธโดย
วิทยากรผูเชี่ยวชาญ
5.สงเสริมการศึกษาดูงานในตางประเทศ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1.ทุ ก รายวิ ช าเน น ให นิ สิ ต ฝ ก ปฏิ บั ติ แ ละศึ ก ษาค น คว า
ความรูใหมไดดวยตนเอง
2.นิสิตสามารถสอบภาษาอังกฤษผานตามหลักเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนดในการสอบครั้งแรกไมนอยกวารอย
ละ 70
3.มีรายงานโครงการอบรมภาษาอังกฤษโดยผูเชี่ยวชาญทั้ง
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน
4.มีรายงานสรุปโครงการทัศนศึกษาดานการจัดการการ
ทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ
5.มีรายงานผลการเขารับการฝกอบรมโปรแกรม
คอมพิวเตอรทางสถิติ วิธีการคนควาหาขอมูลวิจัยใน
รูปแบบตางๆ
6.มีรายงานการเขารับการพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญ
7.มีรายงานสรุปการเขารับฟงบรรยายและแลกเปลี่ยน

หลักสูตร
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การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

ดานการพัฒนาคณาจารยและสิ่งสนับสนุน
1.แผนในการพัฒนาความสามารถของอาจารยและ
ตําแหนงทางวิชาการการสนับสนุนใหอาจารยไป
ศึกษาวิจัยตางประเทศ
2.แผนในการเพิ่มจํานวนอาจารยรวมถึงผูทรงคุณวุฒิ
ที่มาบรรยายใหแกหลักสูตร

กลยุทธ

มคอ 2

หลักฐาน/ตัวบงชี้
ความคิดเห็นกับศาสตราจารยผูเชี่ยวชาญในดานการ
จัดการการทองเที่ยวและการศึกษาดูงานตางประเทศ
กลยุทธในการพัฒนาคณาจารยและสิ่งสนับสนุน
หลักฐาน/ตัวบงชี้
1.พัฒนาความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําใน
1.การลงนามในขอตกลงวาดวยความรวมมือในการพัฒนา
ตางประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนดานการทองเที่ยว
บัณฑิ ตและการวิ จัย รว มกั บ สถาบัน อุด มศึ กษาชั้ น นํ าใน
2.จัดหาและจัดสรรทุนเพื่อปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการเรียนการ ตางประเทศ
สอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.คณาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
3.สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใหไปดูงานในหลักสูตรหรือ
วิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
วิชาการที่เกี่ยวของ ทั้งในและตางประเทศ
3.จํา นวนคณาจารย ที่เ ดิ น ทางไปศึ กษาวิจั ย ณ สถาบ น
4.จัดทําฐานขอมูลทางดานนิสิต อาจารย อุปกรณ เครื่องมือวิจัย ตางประเทศตอป
งบประมาณ ความรวมมือกับตางประเทศ ผลงานทางวิชาการ 4.ผลการประเมินการเรียนการสอนอาจารยผูส อน และ
เพื่อเปนขอมูลในการประเมินของคณะกรรมการ
ทรัพยกรสงเสริมการเรียนรูโดยนิสิต
5.จํานวนอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ
ตําแหนงทางวิชาการ เพิ่มขึ้นทุกป
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มคอ 2

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
1.2 การจัดการเรียนการศึกษาภาคฤดูรอน
สามารถจัดการเรียนการสอนไดตามความจําเปนของผูเรียน และการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอก
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอนสําหรับการจัดการแบบทวิภาค
ภาคตน

เดือนมิถุนายน

ภาคปลาย

เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ

ภาคฤดูรอน เดือนมีนาคม

ถึง เดือนตุลาคม
ถึง เดือนพฤษภาคม (เฉพาะผูเรียนแผน ข)

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณสมบัตทิ ั่วไปของผูเขาศึกษามีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.2.1 ตองเปนผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองทุกสาขาวิชา
2.2.2 นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศที่สามารถ ฟง พูด อาน เขียน ภาษาไทยไดเปนอยางดี
2.2.3 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในกรณีความผิดอันไดกระทําโดยความ
ประมาทหรือความผิดอันเปนลหุโทษ
2.2.4 ไมเคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
2.2.5 คุณสมบัติไมขัดตอขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
ขอ 6 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา และประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
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2.2.6 สําหรับผูสมัครแผนการศึกษา ก แบบ ก2 ตองมีหัวขอวิทยานิพนธในรูปแบบโครงรางการวิจัย มายื่นใน
วันสัมภาษณ
2.2.7 ผานการสอบคัดเลือกขอเขียน และการสัมภาษณ ตามเกณฑของมหาวิทยาลัยนเรศวร
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
2.3.1 นิสิตมีความออนดอยในเรื่องทักษะการใชภาษาอังกฤษ
2.3.2 นิสิตยังไมมีความชํานาญในเรื่องสถิติการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และทํารายงานทางวิชาการ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตแรกเขา ตามขอ 2.3
- คณะกรรมการคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรรวมกับคณะกรรมการหลักสูตรกําหนด
เกณฑในการคัดเลือกเขาศึกษาที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกผูที่พรอมในการเรียนในระดับหนึ่ง
- สนับสนุนใหนิสิตเขารับการพัฒนาภาษาจากสถาบันพัฒนาวิชาการดานภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
- จัดโครงการทบทวนองคความรูดานสถิติวิจัย หลักการตลาดและการจัดการเบื้องตน กอนเขาสูภาค
การศึกษาที่จะลงทะเบียนการศึกษารายวิชาที่เกี่ยวของขั้นสูง
- จัดการเทียบระดับความรูการใชภาษาอังกฤษ
- จัดอาจารยที่ปรึกษาการวิจัยเปนแบบอยางรวมถึงการสรางระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)
- จัดโครงการสัมมนาวิชาการในสถาบัน และรวมกับเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ
- เสนอโอกาสในการไดรับงบประมาณเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยที่มีคุณภาพของนิสิตจากหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของ
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ปการศึกษา

จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา
2555

2556

2557

2558

2559

แผน ก
แบบ
ก2

แผน
ข

แผน ก
แบบ
ก2

แผน
ข

แผน ก
แบบ
ก2

แผน
ข

แผน ก
แบบ
ก2

แผน
ข

แผน ก
แบบ
ก2

แผน
ข

ปที่1

10

-

10

-

10

20

10

20

10

20

ปที่2

-

-

10

-

10

-

10

20

10

20

รวมนิสิตทั้งหมด

10

จํานวนมหาบัณฑิตที่คาด

-

20
-

10

30
-

10

60
-

10

วาจะสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ จะเปดรับนิสิตในแผนการศึกษา ข ในปพศ. 2557

60
20

10

20
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 ประมาณการงบประมาณรายได ระหวาง พ.ศ.2555-2559
รายละเอียดรายรับ

2555

แผน ก แบบ ก2

2556

2557

400,000 800,000 800,000

แผน ข

-

-

2558

2559

800,000

800,000

2,100,000 4,200,000 4,200,000

ประมาณการรายรับ
หักใหมหาวิทยาลัย 40% เหลือ

240,000 480,000 1,740,000 2,200,000 2,200,000

2.6.2 ประมาณการงบประมาณรายจาย ระหวาง พ.ศ.2555 - 2559 และประมาณการคาใชจายตอหัว
ในการผลิตบัณฑิต
รายละเอียดรายจาย

แผน

2555

2556

2557

2558

2559

คาตอบแทนการสอน

ก

-

-

-

-

-

ข

-

-

641,250

911,250

911,250

ก

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ข

-

-

20,000

40,000

40,000

ก

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ข

-

-

30,000

70,000

70,000

ก

-

-

-

-

-

ข

-

-

70,000

70,000

70,000

คาใชจายเกี่ยวกับวิทยานิพนธ/การศึกษา

ก

-

300,000

300,000

คนควาดวยตนเอง

ข

-

-

30,000

30,000

30,000

คาวัสดุกิจกรรม รวมถึงคาใชจายในการ

ก

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

บริหารจัดการโครงการ

ข

-

-

500,000

500,000

500,000

ปฐมนิเทศและโครงการวิชาการ
ศึกษาดูงาน
คาเดินทางและที่พักอาจารยพิเศษ

รวมทั้งสิ้น

70,000

300,000 300,000

370,000 1,651,250 2,161,250 2,161,250

ประมาณการตนทุนการผลิตโดยเฉลี่ย ภาคปกติ แผน ก 44,000 บาท
แผน ข 106,500 บาท
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2.7 ระบบการศึกษา
หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ใชแบบการเรียนในชั้นเรียนพรอมกับการศึกษาคนควาวิจัยภายใตการ
ดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติในการเทียบโอนหนวยกิตระดับบัณฑิตศึกษา
3.หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
จํานวนหนวยกิตรวมตอหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร

ลําดับ
ที่

รายการ

เกณฑ

หลักสูตรใหม

หลักสูตรปรับปรุง

กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2555

แผน ก

แผน

แผน ก

แผน

แผน ก

แบบ ก2

ข

แบบ ก2

ข

แบบ ก2

งานรายวิชา ไมนอยกวา

12

30-33

25

31

24

30

1.1 วิชาบังคับ

-

-

16

16

12

12

1.2 วิชาเลือก

-

-

9

15

12

18

2.

วิทยานิพนธ

12

-

12

-

12

-

3.

การศึกษาอิสระ

-

3-6

-

6

-

6

4.

รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต

-

-

3

3

9

9

จํานวนหนวยกิตรวม (ตลอดหลักสูตร)

36

36

37

37

36

36

1.

แผน ข
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3.1.3 รายวิชาในหมวดตางๆ
3.1.3.1 กรณีจัดการศึกษา แผน ก แบบ ก2
1. งานรายวิชา

จํานวนไมนอยกวา

1.1 วิชาบังคับ
803510

24 หนวยกิต

จํานวน 12 หนวยกิต

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ

3 (3-0-6)

Tourism and Hospitality Industry
803511

พฤติกรรมผูบริโภคในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

3 (2-2-5)

Consumer Behavior in Tourism Industry
803512

การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

3 (3-0-6)

Human Resources Management in Tourism Industry
803513

การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจการทองเที่ยว

3 (2-2-5)

Strategic Management of Tourism Business
1.2 วิชาเลือก

จํานวนไมนอยกวา

12 หนวยกิต

นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาจากกลุมวิชาดังตอไปนี้ (นิสิตสามารถเลือกจากกลุมใดกลุมหนึ่งหรือทั้งสองกลุมได)
กลุมวิชาดานการตลาดสําหรับการทองเที่ยว
803520

การตลาดเชิงกลยุทธเพื่อการทองเที่ยว

3 (2-2-5)

Strategic Marketing for Tourism
803521

การสรรคสรางตราสินคาเพื่อจุดหมายปลายทางทองเที่ยว

3 (2-2-5)

Tourist Destination Branding
803522

การจัดการและการตลาดสําหรับธุรกิจการประชุม การจัดนําเที่ยวเปนรางวัล

3 (2-2-5)

และนิทรรศการ
MICE Management and Marketing
803523

กลยุทธนวัตกรรมการบริการ

3 (3-0-6)

Service Innovation Strategy
803524

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว

3 (3-0-6)

Innovation and Information Technology for Tourism
803525

การตลาดสรรคสรางตราสินคาเพื่อการทองเที่ยว
Brand Marketing for Tourism

3 (3-0-6)

มคอ 2

16

กลุมวิชาดานการวางแผนและการจัดการสําหรับการทองเที่ยว
803530

การวางแผนและนโยบายการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

3 (2-2-5)

Planning and Policy in Sustainable Tourism Management
803531

การจัดการกระบวนการบริการเชิงกลยุทธ

3 (2-2-5)

Strategic Service Process Management
803532

การจัดการแหลงทองเที่ยว

3 (3-0-6)

Tourist Destination Management
803533

การวิเคราะหผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

3 (2-2-5)

Socio –Cultural Impact Analysis in Tourism Industry
803534

การจัดการโซอุปทานการทองเที่ยว

3 (3-0-6)

Tourism Supply Chain Management
803535

การจัดการวิกฤติในการทองเที่ยว

3 (3-0-6)

Crisis Management in Tourism and Hospitality
803536

การจัดการคุณภาพการบริการ

3 (3-0-6)

Service Quality Management
803537

การจัดการและการวางแผนสิ่งอํานวยความสะดวกดานการบริการ

3 (3-0-6)

Hospitality Facilities Planning and Management
803538

การวางแผนและการจัดการกิจกรรมพิเศษ

3 (3-0-6)

Events Planning and Management
803539

การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงบูรณาการ

3 (3-0-6)

Integrated Cultural Tourism Management
2.วิทยานิพนธ
803590

จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต
วิทยานิพนธ 1 แบบ ก2

3 หนวยกิต

Thesis 1,Type 2
803591

วิทยานิพนธ 2 แบบ ก2

3 หนวยกิต

Thesis 2,Type 2
803592

วิทยานิพนธ 3 แบบ ก2
Thesis 3,Type 2

6 หนวยกิต
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3.รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
803570

จํานวน 9 หนวยกิต

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร

3 (3-0-6)

Research Methodology in Social Sciences
803500

สหวิทยาการแนวคิดในการทองเที่ยว

3 (3-0-6)

Multidisciplinary Concepts in Tourism
803580

สัมมนาการจัดการการทองเที่ยว 1

1 (0-2-1)

Seminar in Tourism Management 1
803581

สัมมนาการจัดการการทองเที่ยว 2

1 (0-2-1)

Seminar in Tourism Management 2
803582

สัมมนาการจัดการการทองเที่ยว 3

1 (0-2-1)

Seminar in Tourism Management 3
3.1.3.2 กรณีจัดการศึกษา แผน ข
1. งานรายวิชา

จํานวนไมนอยกวา

1.1 วิชาบังคับ
803510

30 หนวยกิต

จํานวน 12 หนวยกิต

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ

3 (3-0-6)

Tourism and Hospitality Industry
803511

พฤติกรรมผูบริโภคในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

3 (2-2-5)

Consumer Behavior in Tourism Industry
803512

การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

3 (3-0-6)

Human Resources Management in Tourism Industry
803513

การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจการทองเที่ยว
Strategic Management of Tourism Business

3 (2-2-5)
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1.2 วิชาเลือก

จํานวนไมนอยกวา

18 หนวยกิต

นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาจากกลุมวิชาดังตอไปนี้ (นิสิตสามารถเลือกจากกลุมใดกลุมหนึ่งหรือทั้งสองกลุมได)
กลุมวิชาดานการตลาดสําหรับการทองเที่ยว
803520

การตลาดเชิงกลยุทธเพื่อการทองเที่ยว

3 (2-2-5)

Strategic Marketing for Tourism
803521

การสรรคสรางตราสินคาเพื่อจุดหมายปลายทางทองเที่ยว

3 (2-2-5)

Tourist Destination Branding
803522

การจัดการและการตลาดสําหรับธุรกิจการประชุม การจัดนําเที่ยวเปนรางวัล

3 (3-0-6)

และนิทรรศการ
MICE Management and Marketing
803523

กลยุทธนวัตกรรมการบริการ

3 (3-0-6)

Service Innovation Strategy
803524

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว

3 (3-0-6)

Innovation and Information Technology for Tourism
803525

การตลาดสรรคสรางตราสินคาเพื่อการทองเที่ยว

3 (3-0-6)

Brand Marketing for Tourism
กลุมวิชาดานการวางแผนและการจัดการสําหรับการทองเที่ยว
803530

การวางแผนและนโยบายการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

3 (2-2-5)

Planning and Policy in Sustainable Tourism Management
803531

การจัดการกระบวนการบริการเชิงกลยุทธ

3 (2-2-5)

Strategic Service Process Management
803532

การจัดการแหลงทองเที่ยว

3 (3-0-6)

Tourist Destination Management
803533

การวิเคราะหผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

3 (2-2-5)

Socio –Cultural Impact Analysis in Tourism Industry
803534

การจัดการโซอุปทานการทองเที่ยว

3 (3-0-6)

Tourism Supply Chain Management
803535

การจัดการวิกฤติในการทองเที่ยว
Crisis Management in Tourism and Hospitality

3 (3-0-6)
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803536

การจัดการคุณภาพการบริการ

มคอ 2

3 (3-0-6)

Service Quality Management
803537

การจัดการและการวางแผนสิ่งอํานวยความสะดวกดานการบริการ

3 (3-0-6)

Hospitality Facilities Planning and Management
803538

การวางแผนและการจัดการกิจกรรมพิเศษ

3 (3-0-6)

Events Planning and Management
803539

การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงบูรณาการ

3 (3-0-6)

Integrated Cultural Tourism Management
2. การศึกษาคนควาดวยตนเอง
803593

การศึกษาคนควาดวยตนเอง 1

จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
จํานวน 1 หนวยกิต

Independent Study 1
803594

การศึกษาคนควาดวยตนเอง 2

จํานวน 2 หนวยกิต

803595

Independent Study 2
การศึกษาคนควาดวยตนเอง 3

จํานวน 3 หนวยกิต

Independent Study 3
3.รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
803570

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร

จํานวน 9 หนวยกิต
3 (3-0-6)

Research Methodology in Social Sciences
803500

สหวิทยาการแนวคิดในการทองเที่ยว

3 (3-0-6)

Multidisciplinary Concepts in Tourism
803580

สัมมนาการจัดการการทองเที่ยว 1

1 (0-2-1)

Seminar in Tourism Management 1
803581

สัมมนาการจัดการการทองเที่ยว 2

1 (0-2-1)

Seminar in Tourism Management 2
803582

สัมมนาการจัดการการทองเที่ยว 3
Seminar in Tourism Management 3

1 (0-2-1)
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มคอ 2

3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 กรณีจัดการศึกษา แผน ก แบบ ก2
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
803570

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร (บังคับไมนับหนวยกิต)

3 (3-0-6)

Research Methodology in Social Sciences (Non-credit)
803500

สหวิทยาการแนวคิดในการทองเที่ยว (บังคับไมนับหนวยกิต)

3 (3-0-6)

Multidisciplinary Concepts in Tourism (Non-credit)
803510

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ

3 (3-0-6)

Tourism and Hospitality Industry
803511

พฤติกรรมผูบริโภคในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

3 (2-2-5)

Consumer Behavior in Tourism Industry
รวม

6 หนวยกิต
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย

803512

การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

3 (3-0-6)

Human Resources Management in Tourism Industry
803513

การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจการทองเที่ยว

3 (2-2-5)

Strategic Management of Tourism Businesses
803590

วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2

3 หนวยกิต

Thesis 1, Type A2
803580

สัมมนาดานการจัดการการทองเที่ยว 1 (บังคับไมนับหนวยกิต)

1 (0-2-1)

Seminar in Tourism Management 1 (Non–credit)
รวม

9 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
803XXX

วิชาเลือก 1

3 (3-0-6)

Elective Course 1
803XXX

วิชาเลือก 2

3 (3-0-6)

Elective Course 2
803XXX

วิชาเลือก 3

3 (3-0-6)

Elective Course 3
803591

วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2

3 หนวยกิต

Thesis 2, Type A2
803581

สัมมนาดานการจัดการการทองเที่ยว 2 (บังคับไมนับหนวยกิต)

1 (0-2-1)

Seminar in Tourism Management 2 (Non–Credit)
รวม

12 หนวยกิต
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย

803XXX

วิชาเลือก 4

3 (3-0-6)

Elective Course 4
803592

วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก2

6 หนวยกิต

Thesis 3, Type A2
803582

สัมมนาดานการจัดการการทองเที่ยว 3 (บังคับไมนับหนวยกิต)

1 (0-2-1)

Seminar in Tourism Management 3 (Non–Credit)
รวม

9 หนวยกิต
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มคอ 2

3.1.4.2 กรณีจัดการศึกษา แผน ข (มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน)
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
803570

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร (บังคับไมนับหนวยกิต)

3 (3-0-6)

Research Methodology in Social Sciences (Non-credit)
803500

สหวิทยาการแนวคิดในการทองเที่ยว (บังคับไมนับหนวยกิต)

3 (3-0-6)

Multidisciplinary Concepts in Tourism (Non-credit)
803510

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ

3 (3-0-6)

Tourism and Hospitality Industry
803511

พฤติกรรมผูบริโภคในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

3 (2-2-5)

Consumer Behavior in Tourism Industry
รวม

6 หนวยกิต
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย

803512

การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

3 (3-0-6)

Human Resources Management in Tourism Industry
803513

การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจการทองเที่ยว

3 (2-2-5)

Strategic Management of Tourism Business
803580

สัมมนาดานการจัดการการทองเที่ยว 1 (บังคับไมนับหนวยกิต)

1 (0-2-1)

Seminar in Tourism Management 1 (Non–Credit)
รวม

6 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 1
ภาคฤดูรอน
803XXX

วิชาเลือก 1

3 (3-0-6)

Elective Course 1
803XXX

วิชาเลือก 2

3 (3-0-6)

Elective Course 2
803XXX

วิชาเลือก 3

3 (3-0-6)

Elective Course 3
803983

การศึกษาดวยตนเอง 1

1 หนวยกิต

Independent Study 1
รวม

10 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
803XXX

วิชาเลือก 4

3 (3-0-6)

Elective Course 4
803XXX

วิชาเลือก 5

3 (3-0-6)

Elective Course 5
803984

การศึกษาดวยตนเอง 2

2 หนวยกิต

Independent Study 2
803581

สัมมนาดานการจัดการการทองเที่ยว 2 (บังคับไมนับหนวยกิต)

1 (0-2-1)

Seminar in Tourism Management 2 (Non–Credit)
รวม

8 หนวยกิต
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย

803XXX

วิชาเลือก 6

3 (3-0-6)

Elective Course 6
803985

การศึกษาดวยตนเอง 3

3 หนวยกิต

Independent Study 3
803582

สัมมนาดานการจัดการการทองเที่ยว 3 (บังคับไมนับหนวยกิต)

1 (0-2-1)

Seminar in Tourism Management 3 (Non–Credit)
รวม

6 หนวยกิต

มคอ 2
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
803590

วิทยานิพนธ 1 แบบ ก2

3 หนวยกิต

Thesis 1, Type 2
การนําหัวขอวิทยานิพนธที่ผานการพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษามาพัฒนาตอยอดดวยการทบทวน
วรรณกรรม และนําขอมูลที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดมาเขียนใหอยูในรูปการเขียนเชิงวิชาการ การเลือกใช
ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมและพัฒนาโครงรางงานวิจัย
Develop the thesis title approved by the supervisor through examining various
literature reviews; compose all data and information from literature reviews into academic report;
select appropriate research methodology; develop research proposal
803591

วิทยานิพนธ 2 แบบ ก2

3 หนวยกิต

Thesis 2, Type 2
การลงสํารวจภาคสนามและเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
Do research fieldwork and data collection; analyze and synthesize data or finding from
the fieldwork
803592

วิทยานิพนธ 3 แบบ ก2

6 หนวยกิต

Thesis 2, Type 2
การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณที่ประกอบดวยความรูที่ถูกพัฒนาแลว พรอมนําไปประยุกตใชทั้งทาง
วิชาการและทางวิชาชีพ พรอมนําเสนอวิทยานิพนธ สอบปองกันวิทยานิพนธผาน แกไข (ถามี) และจัดทํารายงานฉบับ
สมบูรณเสนอบัณฑิตวิทยาลัย
Write a research report and give a presentation of complete thesis; show both
academic and professional developed bodies of knowledge. Pass thesis defense process; correct
thesis (if applicable) and submit full thesis to the Graduate School

มคอ 2
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803593

การศึกษาคนควาดวยตนเอง 1

1 หนวยกิต

Independent Study 1
เลือกหัวขอที่เกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวที่สนใจหรือการพัฒนาความรูเพื่อประโยชนในการจัดการ
การทองเที่ยวของหนวยงานรัฐ เอกชน ชุมชน โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา ที่แตงตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร เสนอเปนโครงรางงานวิจัย
Selected interested topic on tourism management or knowledge development topic
contributing to tourism management in community, private and government tourism organization;
develop research proposal under supervision of the advisor appointed by the Naresuan University
Graduate School
803594

การศึกษาคนควาดวยตนเอง 2

2 หนวยกิต

Independent Study 2
ออกแบบระเบียบวิธีวิจัยใหเหมาะสมกับหัวขอที่ศึกษา

กําหนดกลุมตัวอยางและออกแบบการเขาถึง

กลุมตัวอยาง การลงพื้นที่วิจัย และวิเคราะหผลการวิจัย
Design appropriate research methods for topic of study; define research population
and how to approach; do research fieldwork; analyze research findings
803595

การศึกษาคนควาดวยตนเอง 3

3 หนวยกิต

Independent Study 3
การนําเสนอผลการศึกษา โดยอภิปรายผลจากกรอบแนวคิดที่เสนอไวในโครงรางการวิจัย เขียนรายงาน
การวิจัย พรอมนําเสนอผลการศึกษาฉบับสมบูรณ
Present research findings by discussing results in relating to conceptual framework
proposed previously in the research proposal; write up and give a presentation of full research
803570

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร

3 (3-0-6)

Research Methodology in Social Sciences
ความหมาย ลักษณะและเปาหมายการวิจัย กระบวนการวิจัย ประเภทการวิจัย การกําหนดปญหาการ
วิจัย ตัวแปร และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนโครงการและรายงานวิจัย การประเมิน
งานวิจัย การนําผลวิจัยไปใช และจรรยาบรรณนักวิจัย เทคนิค วิธีการวิจัยเฉพาะทางดานสังคมศาสตร
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A study of meaning, characteristics and research goal; type and research process;
variables and hypothesis; collecting data; data analysis; writing up project and research report;
efvaluation of research; application of research result; ethics of researcher; specific techniques of
research methodology in Social Sciences
803500

สหวิทยาการแนวคิดในการทองเที่ยว

3 (3-0-6)

Multidisciplinary Concepts in Tourism
แนวคิดในการวิเคราะหการทองเที่ยวจากมุมมองสหวิทยาการ พัฒนาการขององคความรูดังกลาวใน
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมืองการปกครอง แนวคิดการบริโภคและการ
พักผอนสมัยใหมและหลังสมัยใหม

การสัญจรของนักทองเที่ยวในระดับโลกและระดับภูมิภาค

แนวคิดวัฒนธรรม

นักทองเที่ยว การวิพากษองคความรูและการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนทางการทองเที่ยว การบูรณาการและประยุกต
สหวิทยาการเพื่อการจุดประสงคทางการทองเที่ยว
A disciplinary analytical approach to tourism; development of tourism body of
knowledge in Sociology, Anthropology, Psychology, History, Economics and Political Sciences; concept
of modern and post modern consumption and leisure; Global and regional tourist mobility; tourist
culture; critiques and paradigm shift in tourism; integration and application of multidisciplinary
knowledge for tourism purposes
803510

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ

3 (3-0-6)

Tourism and Hospitality Industry
ความหมายและความสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ
ระหวางประเทศ

อุปสงคและอุปทานทางการทองเที่ยวและการบริการ

ระบบการทองเที่ยว

องคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

และปฎิสัมพันธระหวางองคประกอบ ผลกระทบของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในระดับมหภาคและจุลภาค บทบาทของ
หนวยงานที่เกี่ยวของตอการเติบโตและการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
Meaning, significance of tourism and hospitality industry; international tourism system;
tourism and hospitality demand and supply; the components of tourism industry and the interaction
among the components; impacts of tourism industry both in macro and micro level; the role of
tourism organization to the growth and development of sustainable tourism
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803511

พฤติกรรมผูบริโภคในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

3 (2-2-5)

Consumer Behavior in Tourism Industry
แนวคิดของพฤติกรรมผูบริโภคในการทองเที่ยว

การแบงประเภทนักทองเที่ยว

แรงจูงใจทางการ

ทองเที่ยวและการรับรูของนักทองเที่ยว กระบวนการตัดสินใจของนักทองเที่ยว จิตวิทยาการทองเที่ยว ปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมนักทองเที่ยว การวิจัยพฤติกรรมผูบริโภคในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการ
บริการ การจัดการประสบการณนักทองเที่ยว กรณีศึกษา
Concepts of consumer behavior in tourism; tourist typologies; tourist motivation and
perception; tourist decision making process; tourism psychology; internal and external factors
influencing tourist behavior; the research of consumer behavior in tourism and hospitality industry;
tourist experience management; case studies
803512

การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

3 (3-0-6)

Human Resources Management in Tourism Industry
ทฤษฏีและแนวคิดในการจัดการทรัพยากรมนุษยที่ประยุกตใชในบริบทของการทองเที่ยว ภาวะผูนํา
แรงจูงใจ การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง การวิเคราะหงานและวางแผนทรัพยากรมนุษย การอบรมและพัฒนาบุคลากร การ
บริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงงานสัมพันธและการเพิ่มความสัมพันธในองคกร
กฏหมายแรงงานและระเบียบที่เกี่ยวของ กรณีศึกษา
Theories and concepts of human resources management as applied to specific
environments within the tourism industry; leadership; motivation; recruiting and staffing; job analysis
and human resource planning; personnel training and development, compensation and benefit
management ; job performance assessment; labor relations and organizational relation enhancement;
labor law and regulations; case studies
803513

การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจการทองเที่ยว

3 (2-2-5)

Strategic Management of Tourism Business
แนวคิดและแบบจําลองกลยุทธธุรกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก กระบวนการ
วางแผนกลยุทธและนโยบายของธุรกิจทองเที่ยว กลยุทธการแขงขันในสภาพแวดลอมอุตสาหกรรม กลยุทธการปฏิบัติการ
แบบบูรณาการ การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ กรณีศึกษา
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Business strategy concepts and models; internal and external environment analysis;
strategic plan formulation for tourism businesses; competitive strategy in industry environment;
integrated cross-functional strategy; strategy implementation; strategy evaluation and control; case
studies
803520

การตลาดเชิงกลยุทธเพื่อการทองเที่ยว

3 (2-2-5)

Strategic Marketing for Tourism
ความหมายของการตลาดเชิงกลยุทธ

สิ่งแวดลอมทางการตลาดอุตสาหกรรมการทองเที่ยวระดับ

ประเทศและระดับโลกการวิเคราะหโอกาสทางการตลาดและความไดเปรียบทางการแขงขัน

การวิเคราะหพฤติกรรม

ผูบริโภค การกําหนดกลยุทธการตลาดในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว กรณีศึกษา
Definition of strategic marketing; national and global tourism marketing environment;
analysis of marketing pportunity and competitive advantage; consumer behavior analysis; marketing
strategy formulation for tourism businesses; case studies
803521

การสรรคสรางตราสินคาเพื่อจุดหมายปลายทางทองเที่ยว

3 (2-2-5)

Tourism Destination Branding
นิยามของแบรนดและการสรางแบรนด ภาพลักษณของจุดหมายปลายทางการทองเที่ยว อัตลักษณ
และการรับรู

การวางตําแหนงจุดหมายปลายทางทองเที่ยว

บทบาทของผูสวนไดสวนเสียในจุดหมายปลายทางการ

ทองเที่ยวในการสรางแบรนด กลยุทธการสรางแบรนด การจัดการแบรนดและการตออายุแบรนด วิธีการสรางแบรนดให
เกิดผลอยางเปนรูปธรรม การติดตามและประเมินผลแบรนด การสรางแบรนดใหม กรณีศึกษา
Definition of brand and branding; tourist destination image, identity and its
perception; tourist destination positioning, role of destination stakeholders in branding; branding
strategies; brand management and brand lifespan; branding implementation; brand monitoring and
evaluation; rebranding; case studies
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803522

การจัดการและการตลาดสําหรับธุรกิจการประชุม การจัดนําเที่ยวเปนรางวัล

มคอ 2

3 (2-2-5)

และนิทรรศการ
MICE Management and Marketing
แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกตใชการบริหารการตลาดสําหรับธุรกิจการประชุม การจัดนําเที่ยวเปน
รางวัลและนิทรรศการ (MICE) การวิเคราะหพฤติกรรมลูกคา MICE การแบงสวนตลาด การพยากรณอุปสงคทางการตลาด
การวางแผนการตลาด เทคนิคและกลยุทธการตลาด การจัดการกระบวนการ MICE การบริหารความสัมพันธกับผูมีสวนได
สวนเสียและผูมีบทบาทหลักในอุตสาหกรรม MICE
Theoretical concepts and application of management and marketing for Meeting,
Incentive, Convention and Exhibition (MICE); MICE customer behavior analysis; market segmentation;
market demand and forecast; marketing planning; marketing techniques and strategies; MICE process
management; relationship management with stakeholders and key players in MICE industry
8035223

กลยุทธนวัตกรรมการบริการ

3 (3-0-6)

Service Innovation Strategy
แนวคิดทางดานนวัตกรรมการบริการในการสรางประสบการณลูกคา อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรค ปจจัยผลักดันนวัตกรรมการบริการ การสรางรูปแบบธุรกิจใหม กลยุทธการสรางบริการที่แตกตาง การสราง
นวัตกรรมบริการตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค กรณีศึกษา
Concept of service innovation to customer experience creation; tourism as creative
industry; driving force for service innovation; new business model creation; service differentiation
strategy; service innovation in creative economy; case studies
803524

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว

3 (3-0-6)

Innovation and Information Technology for Tourism
ความรู นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคในบริบทของการทองเที่ยวและการบริการ การจัดการขอมูล
ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ นวัตกรรมการจัดการเครือขายทางธุรกิจ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมเปนกลยุทธหลักทางธุรกิจ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจุดประสงคทางการทองเที่ยว
Knowledge, innovation and creativity in tourism and hospitality context; information
management in tourism and hospitality industry; innovative business network management;Information
Technology (IT) and innovation as core business strategy; IT applications for tourism purposes

มคอ 2
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803525

การตลาดสรรคสรางตราสินคาเพื่อการทองเที่ยว

3 (3-0-6)

Brand Marketing for Tourism
องคประกอบของตราสินคา

คุณคาของตราสินคาและคุณประโยชนดานอารมณของตราสินคา

ความหมายของความสัมพันธตราสินคากับลูกคา หรือโอกาสการทําใหภาพลักษณของตราสินคามีมูลคาสูงสุด
Components of a brand, its equity and emotional benefits and meaning of brand
relationship with the customer or prospect to optimize the brand image
803530

การวางแผนและนโยบายการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
Planning and Policy in Sustainable Tourism Management
แนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

3 (2-2-5)

การวิเคราะหศักยภาพทรัพยากรและอุปสงคทางการ

ทองเที่ยวและบริการ การวิเคราะหศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและ/หรือธุรกิจบริการ กระบวนการ
วิเคราะหการวางแผนและพัฒนา การนําแผนไปสูการปฏิบัติและการประเมินแผน กรณีศึกษา
Sustainable tourism development concepts; analysis of tourism resources and
demand; feasibility study for tourist destination and/or service business development; the planning
and development process; plan implementation and evaluation; case studies
803531

การจัดการกระบวนการเชิงกลยุทธ
Strategic Service Process Management

3 (2-2-5)

แนวคิดดานการบริหารกระบวนการบริการ การจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ การจัดการระบบการ
ดําเนินงานบริการ เครื่องมือ แบบจําลองและการวิเคราะหกระบวนการบริการ พฤติกรรมลูกคาและการออกแบบระบบ
การบริการที่เปนเลิศ การจัดทํามาตรฐานการบริการ การตรวจสอบและควบคุมกระบวนการการบริการ กรณีศึกษาและ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
Service process management concepts; Management of Information System (MIS);
Service Operations Management (SOM); Tools for service operations; Service process modeling and
analyzing; customer behavior and service system design for excellence; service stsandard making ;
service process audit and control; case studies and workshop

มคอ 2
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803532

การจัดการแหลงทองเที่ยว

3 (3-0-6)

Tourist Destination Management
การวิเคราะหอุปสงคและอุปทานการทองเที่ยว

การวางแผนจุดสนใจทางการทองเที่ยว

ตําแหนง

ทางการแขงขันของจุดหมายปลายทางทองเที่ยว การจัดการนักทองเที่ยว การตลาด การดําเนินงาน และการเงิน วิธีการ
และเครื่องมือการจัดการอยางมีสวนรวมในแหลงทองเที่ยว
Tourism demand and supply analysis; tourist attraction planning; competitive position
of destination; visitor management; destination marketing, operation and financial management;
methods and tools to facilitate collaboration in destination management
803533

การวิเคราะหผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมการ

3 (2-2-5)

ทองเที่ยว
Socio – Cultural Impact Analysis in Tourism Industry
ความเปนมาของการทองเที่ยวและผลกระทบที่การทองเที่ยวมีตอสังคมและวัฒนธรรมทั้งทางบวกและ
ทางลบ โมเดลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยว วงจรชีวิตสถานที่ทองเที่ยว ความสัมพันธระหวางนักทองเที่ยวกับ
ชุมชนที่เปนเจาของแหลงทองเที่ยว หลักการประเมินผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมของการทองเที่ยว กรณีศึกษา
Development of tourism and its negative and positive impact on social and culture;
tourism model including tourism development model, tourist destination life cycle, host-guest
relationship model; principles to assess socio-cultural impacts; case studies.
803534

การจัดการโซอุปทานการทองเที่ยว

3 (3-0-6)

Tourism Supply Chain Management
องคประกอบของโซอุปทานการทองเที่ยว การวางแผนการจัดการโซอุปทานอยางยั่งยืน ระบบการ
จัดการโซอุปทานทองเที่ยว นวัตกรรมดานชองทางการจําหนาย การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการโซ
อุปทาน การวางกลยุทธโซอุปทานอิเล็คทรอนิคส
Components of tourism supply chain; planning for sustainable supply chains
management; tourism-related supply chain management systems; innovative distribution channel;
Information Technology (IT) integration strategy for supply chain management; e-supply chain strategy
design.

มคอ 2
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803535

การจัดการวิกฤติในการทองเที่ยว

3 (3-0-6)

Crisis Management in Tourism
นิยามของวิกฤติและการจัดการวิกฤติ ผลกระทบของวิกฤติตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว วิกฤติหลาก
มิติ ไดแก วิกฤติผูบริโภค วิกฤติสินคา วิกฤติคูแขง การวิเคราะหวิกฤติ กลยุทธการรับมือและปองกันวิกฤติ การวัดและ
ประเมินการจัดการวิกฤติ การวางแผนจัดการวิกฤติสําหรับองคกรทางการทองเที่ยว
Definition of crisis and crisis management; impact of crisis on tourism industry;
various dimension of crisis including consumers, products, and competitors; crisis prognosis analysis;
crisis handling and preventing strategies; measuring and assessing crisis management; crisis
management planning for tourism organizations
803536

การจัดการคุณภาพการบริการ

3 (3-0-6)

Service Quality Management
หลักการและแนวคิดในการจัดการคุณภาพการบริการ

การจัดการองคประกอบคุณภาพการบริการ

มาตรฐานและการควบคุมการบริการ การจัดการความพึงพอใจและความภักดีของลูกคา การตรวจสอบและการประเมินผล
คุณภาพ กรณีศึกษา การศึกษาดูงาน
Principles and concepts in Service Quality Management (SQM); service quality
components management; service standard and control; customer satisfaction and loyalty
management; quality monitoring and evaluation; case studies; site investigation
803537

การจัดการและการวางแผนสิ่งอํานวยความสะดวกดานการบริการ

3 (3-0-6)

Hospitality Facilities Planning and Management
ประเด็นสําคัญและโอกาสดานการพัฒนาและวางแผนสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวและ
บริการ หลักและกระบวนการพัฒนาโครงการ แนวคิดการวางแผนการใชพื้นที่ หลักเกณฑในออกแบบสถาปตยกรรม การ
ออกแบบการสื่อความหมายตางๆ
The issues and opportunities inherent in the development and planning of tourism
hospitality facilities; principles and process of project development sequences; conceptual space
planning; architectural design criteria; interpretation design

มคอ 2
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803538

การวางแผนและการจัดการกิจกรรมพิเศษ

3 (3-0-6)

Events Planning and Management
ประเภทและความสําคัญของการวางแผนพิธีการและการจัดกิจกรรมพิเศษจากมุมมองนานาชาติ
ระดับชาติ ภูมิภาค และทองถิ่น การประเมินประเภทของกิจกรรมพิเศษและงานฉลอง และผลกระทบตอประชาคมการ
ทองเที่ยว บทบาทของการจัดการทรัพยากร การตลาดและการพิจารณาเชิงปฎิบัติการรวมทั้งกลยุทธที่จําเปน
Types and significance of events planning and management from international,
national, regional and local perspectives; evaluation nature of events and celebration; event impacts
on tourism and communities, the role of resources management, marketing and operational
considerations; essential related strategies to ensure a viable event
503539

การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
Integrated Cultural Tourism Management
การวิเคราะหทรัพยากรทางวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน การพัฒนาโปรแกรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แนวคิดการจัดการอยางมีสวนรวมและการจัดการนักทองเที่ยว
ในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การอนุรักษความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Cultural tourism resource analysis; cultural tourism in ASEAN Economic Community
context; cultural tourism program development; framework of collaborative management; visitor
management in cultural tourism; cultural diversity conservation
803580

สัมมนาการจัดการการทองเที่ยว 1

1 (0-2-1)

Seminar in Tourism Management 1
อภิปรายในประเด็นดานการจัดการการทองเที่ยวทีน่ าสนใจและเปนประเด็นปจจุบัน เพื่อเปดโลกทัศน
ทางวิชาการและวิชาชีพ การศึกษาดูงานนอกสถานทีแ่ ละ/หรือการเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาบรรยาย
Discuss the interesting and current tourism management issues to widen the academic
and professional world view; field trip and/or lecture by distinguished guest speakers

มคอ 2
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803581

สัมมนาการจัดการการทองเที่ยว 2

1 (0-2-1)

Seminar in Tourism Management 2
อภิปรายในประเด็นดานการจัดการการทองเที่ยว โดยวิเคราะหวรรณกรรม และทฤษฏีที่เกี่ยวของ โดย
มุงเนนไปที่บทความทางวิชาการที่มีอิทธิพลตอการทําทิศทางการทําวิจัยทางการจัดการการทองเที่ยว
Discuss tourism management issues by analyzing literature and related theory: focus
on scholarly academic articles which influence tourism management research direction
803582

สัมมนาการจัดการการทองเที่ยว 3

1 (0-2-1)

Seminar in Tourism Management 3
การนําเสนอบทวิเคราะหวรรณกรรมในหัวขอที่สนใจหรือเปนหัวขอวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ
แลกเปลี่ยน และนําเสนอองคความรูที่พัฒนาและสังเคราะหไดจากการวิจัย
The oral and written presentation in interested research topic or thesis/independent
study topic; exchange and present the developed and systhesized bodies of knowledge from
research
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา
ความหมายของรหัสวิชาประจําวิชาในหลักสูตร เปนจํานวน 6 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขสามตัวแรก เปนตัวเลขประจําสาขา คือ
803 หมายถึง รายวิชาประจําหลักสูตรการจัดการการทองเที่ยว
เลขสามตัวหลัง ใหความหมายดังนี้
- เลขหลักหนวย

แสดงอนุกรมรายวิชา

- เลขหลักสิบ

แสดงหมวดหมูในสาขาวิชา

เลข 0 หมายถึง

กลุมวิชาพื้นฐานทางการทองเที่ยว

เลข 1 หมายถึง

กลุมวิชาบังคับ

เลข 2 หมายถึง

กลุมวิชาเลือกดานการตลาดสําหรับการทองเที่ยว

เลข 3 หมายถึง

กลุมวิชาเลือกดานการจัดการและการวางแผน
สําหรับการทองเที่ยว

เลข 7

หมายถึง

กลุมวิชาดานการวิจัย

เลข 8

หมายถึง

กลุมวิชาดานการสัมมนา

เลข 9

หมายถึง

วิทยานิพนธ และการศึกษาคนควาดวยตนเอง

- เลขหลักรอย
เลข 5 หมายถึง

แสดงชั้นปและระดับ
รายวิชาในระดับปริญญาโท

มคอ 2

37

มคอ 2

3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ และเลขประจําตัวบัตรประชาชนของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร

ลําดับที่

1*

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

รองศาสตราจารย นางฉลองศรี พิมลสมพงศ
(การทองเที่ยว)

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
3110400xxx

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(เรียงลําดับจาก
สาขาวิชา
คุณวุฒิสูงสุด
ถึงระดับปริญญาตรี)
ค.ด.
อุดมศึกษา
Certificat

Maitrise es letters

2*

3*

อาจารย

อาจารย

นางสาวเกษวดี พุทธภูมิพิทักษ

ค.บ.
3659900747xxx Ph.D.

นางสาวจารุวรรณ แดงบุปผา

ศศ.ม.
ศศ.บ. (เกียรตินิยม)
3640100603xxx Ph.D.
MBA
วท.บ.

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประเทศ

ป พ.ศ.

ประเทศไทย

2546

Certificat “Economie Centre des Hautes Etudes
du Tourisme”
Touristique, Universite
d’Aix-Marseille III
Language et
Universite de Francheliterature Francaise Comte

ประเทศฝรั่งเศส

2527

ประเทศฝรั่งเศส

2519

ภาษาฝรั่งเศส
Tourism
Management
ประวัติศาสตร
การโรงแรม
Tourism
Management
Marketing
เศรษฐศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of Queensland

ประเทศไทย
ประเทศออสเตรเลีย

2514
2551

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Bournemouth University

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศอังกฤษ

2545
2540
2552

University of Memphis
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สหรัฐอเมริกา
ประเทศไทย

2540
2535

38

ลําดับที่

ตําแหนงทาง
วิชาการ

4

อาจารย

5

อาจารย

ชื่อ-สกุล

นางสาวเพชรศรี นนทศิริ

นางสาวศิริเพ็ญ ดาบเพชร

* หมายเหตุ: เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

มคอ 2

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
เลขประจําตัว
(เรียงลําดับจาก
สาขาวิชา
บัตรประชาชน
คุณวุฒิสูงสุด
ถึงระดับปริญญาตรี)
5341900052xxx Doctor of
Tourism Geography
Geography
M.A.
International
Tourism and Hotel
Management
บธ.บ.
การจัดการโรงแรมและ
การทองเที่ยว
3739900114xxx Ph.D
Tourism
Management
M.A.
Tourism
ศศ.บ
ประวัติศาสตร

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ประเทศ

ป พ.ศ.

University of Grenoble

ประเทศฝรั่งเศส

2553

Southern Cross University
และ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศไทย

2545

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประเทศไทย

2541

University of Queensland

ประเทศออสเตรเลีย

2553

Monash University
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศไทย

2547
2539

39
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3.2.2 อาจารยประจํา

ลําดับที่

1*

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

รองศาสตราจารย นางฉลองศรี พิมลสมพงศ
(การทองเที่ยว)

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
3110400xxx

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(เรียงลําดับจาก
สาขาวิชา
คุณวุฒิสูงสุด
ถึงระดับปริญญาตรี)
ค.ด.
อุดมศึกษา

3*

อาจารย

ป พ.ศ.

Certificat “Economie Centre des Hautes Etudes
du Tourisme”
Touristique, Universite
d’Aix-Marseille III
Language et
Universite de Francheliterature Francaise Comte

ประเทศฝรั่งเศส

2527

ประเทศฝรั่งเศส

2519

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of Queensland

ประเทศไทย
ประเทศออสเตรเลีย

2514
2551

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Bournemouth University

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศอังกฤษ

2545
2540
2552

MBA

ภาษาฝรั่งเศส
Tourism
Management
ประวัติศาสตร
การโรงแรม
Tourism
Management
Marketing

University of Memphis

สหรัฐอเมริกา

2540

วท.บ.

เศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประเทศไทย

2535

นางสาวเกษวดี พุทธภูมิพิทักษ

ค.บ.
3659900747xxx Ph.D.

นางสาวจารุวรรณ แดงบุปผา

ศศ.ม.
ศศ.บ. (เกียรตินิยม)
3640100603xxx Ph.D.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประเทศ

2546

Maitrise es letters

อาจารย

สถาบัน

ประเทศไทย

Certificat

2*

สําเร็จการศึกษาจาก

40

ลําดับที่

ตําแหนงทาง
วิชาการ

4

อาจารย

5

อาจารย

ชื่อ-สกุล

นางสาวเพชรศรี นนทศิริ

นางสาวศิริเพ็ญ ดาบเพชร

หมายเหตุ : *อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

มคอ 2

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
เลขประจําตัว
(เรียงลําดับจาก
สาขาวิชา
บัตรประชาชน
คุณวุฒิสูงสุด
ถึงระดับปริญญาตรี)
5341900052xxx Doctor of
Tourism Geography
Geography
M.A.
International
Tourism and Hotel
Management
บธ.บ.
การจัดการโรงแรมและ
การทองเที่ยว
3739900114xxx Ph.D
Tourism
Management
M.A.
Tourism
ศศ.บ
ประวัติศาสตร

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ประเทศ

ป พ.ศ.

University of Grenoble

ประเทศฝรั่งเศส

2553

Southern Cross University
และ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศไทย

2545

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประเทศไทย

2541

University of Queensland

ประเทศออสเตรเลีย

2553

Monash University
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศไทย

2547
2539

มคอ 2
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ชื่อ – สกุล
ตําแหนงวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
รศ.ดร. พยอม ธรรมบุตร
3101400928xx x

Doctor of Philosophy
(ภาษาศาสตร)

2

รศ. ดร. เสรี วงษมณฑา
3101702497xx x

Doctor of Philosophy
(Journalism)

3

รศ.ดร. สุทธินันทน พรหมสุวรรณ
3 1012 02170 xx x

4

ผศ.ดร. ธนวรรณ แสงสุวรรณ
3 5099 00406 xx x

Doctor of Philosophy
(Leadership and Human
Behavior)
Doctor of Philosophy
(Marketing)

5

ดร. สันติธร ภูริภักดี
3 2199 00045 xx x

Doctor of Philosophy
Management

ลําดับ
ที่
1

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
(สาขาวิชา)

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
กิจกรรมเชิงอนุรักษ ณ อุทยาน
แหงชาติภูหินรมเกลา
ตําราและหนังสือ
ยุทธวิธีการตลาด ชวงปลาย
ศตวรรษที่ 20
หนังสือชื่อเรื่อง แผนงานตลาด :
หลักพิชัยสงคราม อาวุธ และ
ยุทธวิธี / ตํารา พิชัยสงคราม
การตลาด
ตําราและหนังสือ
การวิจัยธุรกิจ
ตําราและหนังสือ
การบริหารการตลาด
งานวิจัย
กลยุทธในการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการตลาดของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ
ตําราและหนังสือ
การตลาดระหวางประเทศ

มคอ 2
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
ดร. กาญจนนภา พงศพนรัตน
3 1009 04710 xx x

6

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
(สาขาวิชา)

ผลงานทางวิชาการ

Doctor of Philosophy
Regional and Rural
Development Planning

งานวิจัย
Vulnerability Assessment of
Tsunami Affected
Community: A Case of Phi
Phi Islands, Thailand

งานวิจัย
นวัตกรรมการบริการ : ธุรกิจการ
บริการ

7

ดร. ยอดมณี เทพานนท
3 1005 00566 xx x

Doctor of Philosophy
Hospitality & Tourism
Management

9

ดร. วารัชต มัธยมบุรุษ
3509900684xx x

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
งานวิจัย
(การบริหารอุตสาหกรรมบริการ) แนวโนมการทองเที่ยวพํานัก
ระยะยาวสําหรับนักทองเที่ยวชาว
ญี่ปุนในจังหวัดเชียงใหม, 2550

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน หรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
สําหรับแผน ก แบบ ก2 นิสิตลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ และดําเนินการทําวิจัยภายใตการใหคําปรึกษา
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ไดรับการอนุมัติและแตงตั้งโดย

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

นเรศวร
สําหรับแผน ข

นิสิตลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง และดําเนินการทําวิจัยภายใตการให

คําปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาดวยตนเองที่ไดรับการอนุมัติและแตงตั้งโดย บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

มคอ 2
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู นิสิตจะไดรับการพัฒนาใหเกิดผลการเรียนรูดังนี้
5.2.1 มีจรรยาบรรณในการทํางานวิจัย มีความรับผิดชอบในการดําเนินการวิจัย
(วิทยานิพนธหรือการศึกษาดวยตนเอง) ใหเปนไปตามแผนที่วางไว
5.2.2 สามารถนําความรูและหลักวิชาที่เรียนมาพัฒนาองคความรูเพื่อผลิตผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพทางวิชาการ
5.2.3 สามารถนําเสนอผลงานวิจัยทีม่ ีประโยชนตอวิชาชีพและอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ตลอดจนสามารถแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการทําวิทยานิพนธ หรือ การศึกษาดวยตนเองได
5.2.4 สามารถติดตอประสานงานกับผูอื่น ในระหวางการทําวิทยานิพนธ หรือ การศึกษาดวยตนเอง ไดอยาง
ประสิทธิภาพ เชน การเขาถึง และขอความรวมมือจากกลุมเปาหมายของการวิจัย เพื่อขอความ
อนุเคราะหขอมูล
5.2.5 มีความสามารถในการสืบคนขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยอีกทั้งสามารถประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการประมวลผลการวิจัย และการนําเสนอสาระสําคัญในวิทยานิพนธหรือการศึกษา
คนควาดวยตนเอง
5.3 ชวงเวลา
5.3.1 แผน ก แบบ ก2
วิชา

ชั้นป

ภาคการศึกษา

803590

วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2

1

ปลาย

803591

วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2

2

ตน

803592

วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก2

2

ปลาย

ชั้นป

ภาคการศึกษา

5.3.2 แผน ข
วิชา
803593

การศึกษาดวยตนเอง 1

1

ฤดูรอน

803594

การศึกษาดวยตนเอง 2

2

ตน

803595

การศึกษาดวยตนเอง 2

2

ปลาย

5.4 จํานวนหนวยกิต
แผนการเรียนแผน ก แบบ ก2

วิทยานิพนธ จํานวน 12 หนวยกิต

แผนการเรียนแผน ข

การศึกษาดวยตนเอง จํานวน 6 หนวยกิต
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5.5 การเตรียมการ
5.5.1 ประชุมคณาจารยที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการใหคําปรึกษา
5.5.2 นิสิตเสนอหัวขอวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาดวยตนเอง ที่สนใจ
5.5.3 จัดอาจารยที่ปรึกษาและดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาดวย
ตนเอง
5.5.4 นิสิตพบอาจารยที่ปรึกษาตามกําหนดและดําเนินการวิจัย
5.5.5 นิสิตเสนอโครงรางวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาดวยตนเอง ผานการพิจารณาโดยคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ขอคํารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม และไดรับอนุมัติทําวิจัยจากบัณฑิต
วิทยาลัย
5.5.6 นิสิตดําเนินการตามโครงราง นําเสนอ/เผยแพรผลงานวิจัย
5.5.7 นิสิตสอบปองกันวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับสมบูรณ
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 แผน ก แบบ ก2
- นิสิตดําเนินการเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ หลังจากไดรับอนุมัติทําวิจัย ไม
นอยกวา 90 วัน และจะตองดําเนินการขอสอบวิทยานิพนธ กอนวันสอบไมนอยกวา 30 วัน
- โครงรางวิทยานิพนธตองผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ
- นิสิตที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ ที่ยังมิไดสอบปองกันวิทยานิพนธ นิสิตตองจัดทํารายงาน
ความกาวหนาวิทยานิพนธ และสงรายงานความกาวหนาทุกภาคการศึกษา ตามกําหนดการของ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
- เมื่อนิสิตสอบปกปองวิทยานิพนธแลว ใหนิสิตแกไขและสงบัณฑิตวิทยาลัยตามกําหนดการของ
บัณฑิตวิทยาลัย
5.6.2 แผน ข
- นิสิตตองเสนอขอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาดวยตนเอง
- นิสิตตองจัดทํารายงานความกาวหนา พรอมทั้งเสนอรายงานความกาวหนาทุกภาคการศึกษา
- นิสิตตองทํารายงานความกาวหนา และสงความกาวหนาทุกภาคการศึกษา ตามกําหนดการของ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
- เมื่อนิสิตนําเสนอผลการศึกษาและไดรับการวิพากษแลว ใหนิสิตแกไขและสงบัณฑิตวิทยาลัยตาม
กําหนดการของบัณฑิตวิทยาลัย
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5.6.3 เกณฑการใหผานและไดรับหนวยกิตวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาดวยตนเองในแตละภาคการศึกษา
แผน ก แบบ ก2
วิชา

ชั้นป

ภาคการศึกษา

803590

วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2

1

ปลาย

803591

วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2

2

ตน

เกณฑการใหผาน
โครงรางวิทยานิพนธ
โครงรางวิทยานิพนธ และ รายงาน
ความกาวหนา

803592

วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก2

2

ปลาย

รายงานวิทยานิพนธ

แผน ข
วิชา
803593

ชั้นป
การศึกษาดวยตนเอง 1

1

ภาคการศึกษา
ฤดูรอน

เกณฑการใหผาน
หัวขอการศึกษาที่ไดรับความ
เห็นชอบ

803594

การศึกษาดวยตนเอง 2

2

ตน

803595

การศึกษาดวยตนเอง 3

2

ปลาย

รายงานความกาวหนา
รายงานการศึกษาดวยตนเอง
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต

1. คุณลักษณะพิเศษ ของนิสิตและมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการ

-การจัดการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหผูเรียนคิด
วิเคราะหแกปญหาจากกรณีศึกษา
ทองเที่ยว คือ
- การมีรายวิชาที่มีชั่วโมงปฏิบัติแทรกอยูในรายวิชา
 Young
บังคับ รายวิชาเอกเลือก วิชาสัมมนา
ไมหยุดนิ่ง มุงความกาวหนา สรางสรรคความคิดใหม (New
-การประชุมกลุมวิจัยเพื่อวิเคราะหสถานการณ
Idea) ศึกษาคนควาสิ่งใหมๆอยูเสมอ
ปจจุบันของการจัดการการทองเที่ยว ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากลอยางสม่ําเสมอ
 Dynamic
-สงเสริมใหนิสิตอภิปรายความรูจากบทความทาง
เขาใจถึงความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว วิชาการที่ทันสมัย
ในทุกระดับ พรอมปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลง
-เชิญนักธุรกิจ นักบริหารจัดการการทองเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง มาแสดงวิสัยทัศน ใหความรู แลกเปลี่ยนความ
 Innovative
คิดเห็น เพื่อสรางความเขาใจในสถานการณธุรกิจ
มีความคิดสรางสรรค นําความคิดใหมมาตอยอดและพัฒนา ทองเที่ยวจากมุมมองภาคอุตสาหกรรม
- โครงการผูชวยวิจัย เพื่อนํานิสิตเขาสูการพัฒนาทาง
ใหเกิดมูลคาในเชิงพาณิชย (Development of Value)
วิชาการและงานวิจัย
- นํานิสิตไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อใหเขาใจภาค
อุตสากรรมอยางลึกซึ้ง
- ออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ในสวน
ของวิธีการสอนและการประเมินผล มุงเนนการทํา
รายงานเชิงวิชาการ การอภิปรายในหองเรียน และการ
ประเมินผลจากการนําเสนอทางวิชาการ
- บรรจุในรายวิชาสัมมนา โดยแบงรายวิชาสัมมนา
ออกเปน 3 วิชา ซึ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อการวิจัย
และเปดโลกทัศนในระดับที่แตกตางกันไป
- จัดรายวิชาระเบียบวิธวี ิจัยทางการทองเที่ยว ใหเปน
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
-การอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เปนการสรางทักษะใน
การคนควาองคความรูในภาษาอื่นๆ
-การเชิญวิทยากรจากสถาบันการจัดการการทองเที่ยว
ชั้นนําในตางประเทศมาใหความรู เพื่อสราง
ความคุนเคยและใหโอกาสนิสิตในการแลกเปลี่ยน
ความคิดดวยภาษาตางประเทศ
-การสอดแทรกเอกสาร ตํารา กรณีศึกษาที่เขียนขึ้นโดย
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นักวิชาการดานการทองเที่ยวชั้นนําในตางประเทศ ใน
การเรียนการสอน ภายใตคําแนะนําของผูสอนหรือ
ผูจัดการรายวิชา
-กําหนดใหมีรายวิชานํารองหนึ่งรายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอน เปนแบบสองภาษา (Bilingual)
-การจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ ทีแ่ สดงตัวอยางของ
การจัดการการทองเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อสรางแรง
บันดาลใจ และความคิดใหมใหนิสิต
-การจัดกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรม
เพื่อสังคม อยางสม่ําเสมอ
-การจัดอบรม สัมมนา โดยเชิญผูที่ประสบความสําเร็จ
ในการใชความคิดสรางสรรคมาประยุกตในงานวิชาการ
และงานวิชาชีพ

2. คุณลักษณะพิเศษเพิ่มเติม ของนิสิตและมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ
จัดการการทองเที่ยว คือ
 Service Mind
เปนผูมีจิตบริการเขาใจบริบทของการบริการทางการ
ทองเที่ยว

-จัดใหมีกรณีศึกษาที่ยกตัวอยางองคกร/หนวยงานที่ใช
หลักจิตบริการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการ
ทองเที่ยว
-ทัศนศึกษาดูงานองคกร/หนวยงานที่ไดรับการยกยอง
วาใหบริการดวยจิตบริการดีเดน
-สงเสริมวัฒนธรรมภายในรุนของนิสิต ใหมีการทํา
กิจกรรมเพื่อสาธารณะ สรางความเสียสละและมี
ความสุขที่ไดเปนผูให

2. การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) เขาใจถึงผลกระทบดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการการทองเที่ยวที่มีตอเศรษฐกิจและสังคม
(2) เขาใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม มีวินัยที่จําเปนตอการทํางาน
วิชาการและวิชาชีพ
(3) มีความซื่อสัตย สุจริต สามารถวินิจฉัยและจัดการปญหาดานจริยธรรม และความขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนที่ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
(4) มีทัศนคติที่ดีตออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทั้งทางวิชาการ
วิชาชีพ และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมตอผูอื่นและเปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่นอยางสม่ําเสมอ
(5) มีความรับผิดชอบในหนาที่ รูจักการทํางานเปนทีม สามารถเปนสมาชิกที่ดที ั้งบทบาทของผูนําและ
ผูตาม
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2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) กําหนดใหมีการสอดแทรกหัวขอ/ปญหาดานจรรยาบรรณ การอางอิงประมวลกฎหมาย
(Ethic code) ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณดานวิชาการและวิชาชีพ โดยใชกรณีศึกษาและอภิปราย
รวมกัน
(2) จัดอภิปรายพิเศษดานคุณธรรม จริยธรรม การแสดงออกอันเปนแบบอยางที่ดีของผูสอน
(3) การสรางวัฒนธรรมองคกรภายในรุน และระหวางรุน โดยปลูกฝงใหนิสิตมีการเคารพกฏระเบียบ
และยึดหลักคุณธรรม
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนิสิตในการเขาชั้นเรียน
(2) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหวางผูเรียนรวมกันกับผูสอนทุกคน
(3) ทํางานเปนกลุม และรายงานผลงาน
(4) กําหนดหัวขอทางคุณธรรม และจริยธรรมในการอภิปราย
(5) ผลการประเมินจากการสังเกตโดยอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา
(6) ปริมาณ (จํานวนครั้ง) การกระทําทุจริตในการสอบ/การลอกงาน
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรู และเขาใจอยางถองแทในองคความรูในสาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
ทั้งภาคทฤษฎี การวิจัย และปฏิบัติทางวิชาชีพ และนําความรูที่ไดมาประยุกตทั้งในทางการ
คนควาทางวิชาการและการปฏิบัติทางวิชาชีพ
(2) สามารถพัฒนาเพิ่มพูนองคความรูหรือแนวทาง เพื่อตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ไดอยางเหมาะสม
(3) ตระหนักในระเบียบขอบังคับที่ใชทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่อาจกระทบตอสาขาวิชาการ
จัดการทองเที่ยว รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ การอภิปรายเปนกลุม โดยใหผูสอนตั้งคําถามตาม
ระบบการสอนยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
(2) การศึกษานอกสถานที่ การทําคนควา วิจัย วิเคราะหและสังเคราะห จัดทํารายงาน และการ
นําเสนอผลงาน
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(3) การทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาดวยตนเอง
(4) การบรรยายพิเศษจากวิทยากรที่มีชื่อเสียง
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคและปลายภาค
(3) ประเมินผลจากการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
(4) ประเมินจากการนําเสนอในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาดวยตนเอง
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) สามารถใชความรูทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ มาประกอบการตัดสินใจในประเด็นปญหาดาน
การจัดการการทองเที่ยวและพัฒนาความคิดใหม ภายใตบริบทที่หลากหลายและขอมูลที่จํากัด
อยางเหมาะสม
(2) สามารถสังเคราะหความรูทางวิชาการ เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหประเด็นที่ซับซอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นําไปสูขอเสนอแนะและแนวคิดริเริ่มสรางสรรคที่เหมาะสมตอการจัดการการ
ทองเที่ยว
(3) สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพและพัฒนา
ความคิดใหมๆโดยบูรณาการเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอความรูที่ทาทาย สามารถใชเทคนิค
ทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนไดอยางสรางสรรครวมถึงการ
พัฒนาขอสรุปและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของทั้งดานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชาการจัดการ
การทองเที่ยว
(4) สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการวิจัยคนควาดวยตนเองดวยตนเอง โดยการใชความรูทั้ง
ภาคปฏิบัติตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัยและใหขอสรุปเกี่ยวกับองคความรูหรือแนวปฏิบัติตลอด
ถึงการใชเทคนิคการวิจัยและการใหขอสรุปซึ่งขยายองคความรูหรือแนวปฏิบัติในวิชาการและ
วิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ
(5) สามารถนําความรูทั้งภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ และเทคนิคการวิจัยมาใชในการวางแผนและ
ดําเนินงานวิจัย เพื่อขยายองคความรูดานการจัดการการทองเที่ยวที่มีอยูเดิมไดอยางดี
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2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจการบริการ และการวิจัย การอภิปรายเดี่ยวและกลุม
(2) การทํางานที่ไดรับมอบหมายใหคนควาหรืองานเกี่ยวกับคนควา วิจัยและการพัฒนา
(3) การบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญหรือผูประกอบการที่มีความสําเร็จในอาชีพ
(4) การสัมมนาโดยนิสิตเปนผูนําเสนอประเด็นปญหา
(5) การทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาดวยตนเอง
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายใหทํา
(2) การสอบ
(3) ผลงานวิจัย
(4) การวิเคราะหวิจารณ อภิปรายประเด็นในการสัมมนา
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอนหรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพดวยตนเอง
(2) สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานและวางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานระดับสูงได
(3) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาทของตนในกลุม รวมทั้ง
มีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงาน
(4) มีทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน
การทํางานของกลุมและรวมมือกับผูอื่นในการจัดการกับขอโตแยงและปญหาตางๆ
(5) สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่อง และตรงตามมาตรฐานสากล
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของในรายวิชาชีพ
(2) มอบหมายงานเปนกลุมยอย และแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
(3) สอนโดยใชผูเรียนเปนศูนยกลางและมีสวนรวม

51

มคอ 2

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากผลงานของกลุมและผลงานของผูเรียนในกลุมที่ไดรับมอบหมายใหทํางาน
(2) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (Peer evaluation)
(3) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถใชภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การอาน และการเขียนอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆทั้งในทางวิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป ทั้งในรูปแบบที่เปน
ทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือ
โครงการคนควาที่สําคัญ
(2) สามารถสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและวัฒนธรรม
(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร และการนําเสนอขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(4) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา สรุป
ปญหา และเสนอแนวทางแกไขปญหาในดานตางๆ โดยใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและ
สถิติในการประมวลผล การแปลความหมาย และการวิเคราะหขอมูล
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการติดตอกับคนไทยและตางชาติโดยการสอบขอเขียน
และการสัมภาษณ
(2) จัดหองปฏิบัติการ ฝกใหใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร
(3) ฝกใหนําเสนอผลงานที่คนควาในหองเรียน
(4) บูรณาการการใชคอมพิวเตอร เครือขาย และซอฟตแวรหรือสื่อตางๆ ในทุกรายวิชาที่สามารถทํา
ได
(5) ฝกแกปญหาหรือโจทยที่จําเปนตองใชแบบจําลองคณิตศาสตรหรือสถิติ
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2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินโดยการสอบ
(2) ประเมินผลจากการนําเสนอผลงาน
(3) ประเมินผลจากการใชคอมพิวเตอร
(4) ประเมินผลจากการสรุปหัวขอที่มอบหมายใหคนควา
(5) ตั้งคําถามแลวสังเกตวิธีการตอบ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
3.1.1

เขาใจถึงผลกระทบดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการการทองเที่ยวที่มีตอเศรษฐกิจและ
สังคม

3.1.2

เขาใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม มีวินัยที่จําเปนตอการ
ทํางานวิชาการและวิชาชีพ

3.1.3

มีความซื่อสัตย สุจริต สามารถวินิจฉัยและจัดการปญหาดานจริยธรรม และความขัดแยง
ระหวางผลประโยชนที่ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพไดอยางเหมาะสม

3.1.4

มีทัศนคติที่ดีตออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทั้งทาง
วิชาการวิชาชีพ และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมตอผูอื่นและเปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่นอยาง
สม่ําเสมอ

3.1.5

มีความรับผิดชอบในหนาที่ รูจักการทํางานเปนทีม สามารถเปนสมาชิกที่ดีทั้งบทบาทของ
ผูนําและผูตาม

3.2 ความรู
3.2.1

3.2.2

มีความรู และเขาใจอยางถองแทในองคความรูในสาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว ทั้ง
ภาคทฤษฎี การวิจัย และปฏิบัติทางวิชาชีพ และนําความรูที่ไดมาประยุกตทั้งในทางการ
คนควาทางวิชาการและการปฏิบัติทางวิชาชีพ
สามารถพัฒนาเพิ่มพูนองคความรูหรือแนวทาง เพื่อตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ไดอยาเหมาะสม
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ตระหนักในระเบียบขอบังคับที่ใชทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่อาจกระทบตอสาขาวิชา
การจัดการทองเที่ยว รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

3.3. ปญญา
3.3.1

สามารถใชความรูทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ มาประกอบการตัดสินใจในประเด็น
ปญหา ดานการจัดการการทองเที่ยวและพัฒนาความคิดใหม ภายใตบริบทที่หลากหลาย
และขอมูลที่จํากัด อยางเหมาะสม

3.3.2

สามารถสังเคราะหความรูทางวิชาการ เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหประเด็นที่ซับซอนได
อยางมีประสิทธิภาพ นําไปสูขอเสนอแนะและแนวคิดริเริ่มสรางสรรคที่เหมาะสมตอการ
จัดการการทองเที่ยว

3.3.3

สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพและ
พัฒนาความคิดใหมๆโดยบูรณาการเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอความรูทที่ าทาย
สามารถใชเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนไดอยาง
สรางสรรครวมถึงการพัฒนาขอสรุปและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ
ของสาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว

3.3.4

สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการวิจัยคนควาดวยตนเองดวยตนเอง โดยการใช
ความรูทั้งภาคปฏิบัติตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัยและใหขอสรุปเกี่ยวกับองคความรูหรือ
แนวปฏิบัติตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัยและการใหขอสรุปซึ่งขยายองคความรูหรือแนว
ปฏิบัติในวิชาการและวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ

3.3.5

สามารถนําความรูทั้งภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ และเทคนิคการวิจัยมาใชในการวางแผนและ
ดําเนินงานวิจัย เพื่อขยายองคความรูดานการจัดการการทองเที่ยวที่มีอยูเดิมไดอยางดี

3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1

สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอนหรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพดวยตนเอง

3.4.2

สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานและวางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานระดับสูงได

3.4.3

สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาทของตนในกลุม
รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงาน

3.4.4

มีทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ในการทํางานของกลุมและรวมมือกับผูอื่นในการจัดการกับขอโตแยงและปญหาตางๆ

3.4.5

สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่อง และตรงตาม
มาตรฐานสากล
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3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1

3.5.2

สามารถใชภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การอาน และการเขียนอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆทั้งในทางวิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป ทั้งใน
รูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
วิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ
สามารถสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและวัฒนธรรม

3.5.3

สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร และการนําเสนอขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

3.5.4

สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา
สรุปปญหา และเสนอแนวทางแกไขปญหาในดานตางๆ โดยใชเทคนิคพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรและสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการวิเคราะหขอมูล
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)


= ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

803570 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร
803500 สหวิทยาการแนวคิดในการทองเที่ยว
803580 สัมมนาการจัดการการทองเที่ยว 1
803581 สัมมนาการจัดการการทองเที่ยว 2
803582 สัมมนาการจัดการการทองเที่ยว 3
803510 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการ
บริการ
803511 พฤติกรรมผูบริโภคในอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวและบริการ



= ความรับผิดชอบรอง ไมปรากฏสัญลักษณ = ไมไดรับผิดชอบ

คุณธรรม จริยธรรม
1

2





3



4

ความรู

ความสัมพันธระหวางบุคคล

ปญญา

และความรับผิดชอบ

5

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3













































4

การวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5

1

2

3

4
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ความสัมพันธระหวางบุคคล

ปญญา

และความรับผิดชอบ

การวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2









































803513 การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจการ
ทองเที่ยวและการบริการ







































803520 การตลาดเชิงกลยุทธในการทองเที่ยวและ
การบริการ



































































































































































803512 การจัดการทรัพยากรมนุษยในการ
ทองเที่ยวและการบริการ

803521 การสรรคสรางตราสินคาเพื่อจุดหมาย
ปลายทางทองเที่ยว

3

4





























































803522 การจัดการและการตลาดเพื่อธุรกิจการ
ประชุม การจัดนําเที่ยวเปนรางวัล และ
นิทรรศการ
803523 กลยุทธนวัตกรรมการบริการ
803524 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การทองเที่ยวและการบริการ
803525 การตลาดสรรคสรางตราสินคาเพื่อการ
ทองเที่ยว
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รายวิชา

803530 การวางแผนและนโยบายการจัดการการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน
803531 การจัดการกระบวนการบริการเชิงกลยุทธ
803532 การจัดการแหลงทองเที่ยว
803533 การวิเคราะหผลกระทบดานสังคมและ
วัฒนธรรมในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
803534 การจัดการโซอุปทานการทองเที่ยว
803535 การจัดการวิกฤติในการทองเที่ยวและการ
บริการ
803636 การจัดการคุณภาพการบริการ
803537 การจัดการและการวางแผนสิ่งอํานวย
ความสะดวกดานการบริการ

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ความสัมพันธระหวางบุคคล

ปญญา

และความรับผิดชอบ

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5



















































































































































































1

การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3

4

5

1

2

















































2

การวิเคราะหเชิงตัวเลข



3

4
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ปญญา

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3





















803539 การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เชิงบูรณาการ



















803590 วิทยานิพนธ แบบ ก2
-592

































803538 การวางแผนและการจัดการกิจกรรม
พิเศษ

803593 การศึกษาคนควาดวยตนเอง 1-3
-595

ความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
4

5

1

2

3

4

การวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5

1

2

3

4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
มหาวิทยาลัยนเรศวรใชหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ดังนี้
1.1 แบบอิงเกณฑ โดยใหใชอักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น ดังนี้
การลงทะเบียนเรียนแบบมีหนวยกิต(Credit) ใชระบบระดับคะแนน 8 ระดับ คือ
80-100 = A

ดีเยี่ยม Excellent

คาลําดับขั้น 4.00

75-79 = B+ ดีมาก Very good

คาลําดับขั้น 3.50

70-74 = B

คาลําดับขั้น 3.00

ดี

Good

75-79 = C+ ดีพอใช Fairly good

คาลําดับขั้น 2.50

60-64 = C

คาลําดับขั้น 2.00

พอใช Fair

55-59 = D+ ออน

Poor

คาลําดับขั้น 1.50

50-54 = D

ออนมาก Very poor

คาลําดับขั้น 1.00

0-49 = F

ตก

คาลําดับขั้น 0.00

Failed

การลงทะเบียนเรียนแบบไมมีหนวยกิต(Audit) ใหระดับคะแนนเปน S หรือ U โดยกําหนดดังนี้
S

เปนที่พอใจ

Satisfactory

U

ไมเปนที่พอใจ

Unsatisfactory

สําหรับรายวิชาที่ยังไมมีการประเมินผล กําหนดดังนี้

1.2

I

การวัดผลยังไมสมบูรณ

Incomplete

P

การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด

In Progess

แบบอิงกลุม
เปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการใหผูสอนจัดทําประมวลการสอนที่ระบุวิธีการวัดและประเมินผล
และเกณฑการประเมินใหนิสิตไดทราบกอนการเรียน
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1

ใหอาจารยแสดงตัวอยางการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ

2.2

จัดตั้งกรรมการทวนสอบ เพื่อสุมตรวจสอบการใหคะแนนในรายวิชาหรือรายงานของผูเรียน

2.3

เปรียบเทียบการใหคะแนนขอสอบแตละขอในแตละรายวิชา ตามเกณฑที่กําหนด เพื่อใหผูสอนมี
มาตรฐานการใหคะแนน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีผูสอนมากกวา 1 คน

2.4

มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินมาตรฐานงานวิจัยของนิสิต

2.5

ประเมินความกาวหนาการเรียนรูของนิสิตจากการตอบรับผลงานโดยสถาบันตาง ๆ

2.6 สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคําถามในขอสอบจากผูใชบัณฑิต เพื่อปรับมาตรฐานขอสอบ
2.7 สําหรับรายวิชาวิทยานิพนธ ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน
หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ที่ไดรับการยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมสําหรับอาจารยใหม ซึ่งอาจจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย หรือคณะ
1.2 ใหอาจารยใหมสังเกตการณการสอนของอาจารยผูมีประสบการณ
1.3 จัดระบบแนะนํา/ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system) แกอาจารยใหม
1.4 จัดเตรียมคูมืออาจารยและเอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหอาจารยใหม
1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารยใหม เรื่อง บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร และการจัดทํา
ประมวลรายวิชา (Course syllabus)
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธในการสอน
และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา
2.1.2 สนับสนุนใหผูสอนรวมสัมมนาเชิงวิชาการในดานการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะความ
คิดเห็นกับผูสอนอื่นหรือผูชํานาญการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
2.2.1 สนับสนุนใหผูสอนทํางานวิจัยที่เปนประโยชนตอชุมชน
2.2.2 พัฒนาใหผูสอนไดศึกษาตอเมื่อทํางานไดระยะหนึ่ง และมีผลงานดีเดน
2.2.3 ใหผูสอนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตรใหม
2.2.4 สนับสนุนใหผูสอนไดรับประสบการณจริงโดยสงไปฝกงานในสถานประกอบการและจัดสวัสดิการใน
การฝกงานใหตามสมควร
2.2.5 สนับสนุนใหผูสอนไปใหบริการทางวิชาการที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและสังคม
เพื่อใหสามารถนําประสบการณมาพัฒนาการเรียนการสอน
2.2.6 เปดโอกาสหรือจัดงบประมาณใหผูสอนซื้อตําราเรียนใหมๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมทั้ง
อํานวยความสะดวกในดานการจัดหาอุปกรณปฏิบัติการในหองปฏิบัติการใหเพียงพอ
2.2.7 จัดโครงการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
2.2.8 มอบประกาศเกียรติคุณและใหรางวัลอาจารยที่มีคุณภาพและวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาดวย
ตนเองดีเดน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรเปนไปตามโครงการบบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาและเกณฑการประกันคุณภาพดังนี้
1.1

การเตรียมความพรอมกอนการเปดการเรียนการสอน
ผูรับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายผูสอนเตรียมความพรอมในเรื่องอุปกรณการเรียนการสอน สื่อการสอน
เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งการติดตามผลการเรียนการสอนและ
การจัดทํารายงาน

1.2

การติดตามการจัดการเรียนการสอน
ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําระบบสังเกตการณจัดการเรียนการสอน เพื่อใหทราบปญหา อุปสรรค และขีด
ความสามารถของผูสอน

1.3

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําระบบการประเมินผลผูสอน โดยผูเรียน ผูสอน
ประเมินการสอนของตนเอง และผูสอนประเมินผลรายวิชา

1.4

เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ผูรับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผลการประเมินคุณภาพ การสอนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิต

1.5

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละป ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารางรายงานผลการดําเนิน งานหลักสูตร
ประจําป ซึ่งประกอบดวยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนิสิต เสนอตอภาควิชา/คณบดี

1.6

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตรวิเคราะหผลการดําเนินงานหลักสูตร
ประจําป และใชขอมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธการสอน ทักษะของอาจารยผูสอนในการใชกลยุทธการ
สอน และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สงผลตอคุณภาพของหลักสูตร และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตรเสนอคณบดี

1.7 เมื่อครบรอบ 4 ป มหาวิทยาลัยฯ แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตร โดยประเมิน
จากการเยี่ยมชม รางรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร และจัดประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนิสิตชั้นป
สุดทายกอนสําเร็จการศึกษาและผูใชบัณฑิต
1.8 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจํานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อใหมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป โดยนําความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตอลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตมาประกอบการ
พิจารณา
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
วิเคราะหคาใชจายและรายไดลวงหนา 4 ป ซึ่งชวยในการวางแผนงบประมาณเงินรายไดในแตละปใหสอดคลองกับ
รายไดและคาใชจายที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ผลการวิเคราะหการเงินยังนํามาใชในการวางแผนการปฏิบัติงานประจําป
การศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการเพิ่มกิจกรรม/โครงการที่จะเพิ่มรายไดใหกับภาควิชา การจัดสรรจํานวนรายวิชา/
ชั่วโมงของอาจารยพิเศษใหสอดคลองกับงบประมาณเงินรายไดการวางแผน การจัดหา การใช และการเพิ่มจํานวน
ทรัพยากรการเรียนของภาควิชา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
-

เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (Desktops)

จํานวน 151 เครื่อง

-

เครื่องคอมพิวเตอร (Servers)

จํานวน 6

เครื่อง

-

Notebooks

จํานวน 21

เครื่อง

-

Wireless Access Point

จํานวน 8

เครื่อง

-

Video Projectors

จํานวน 12

เครื่อง

-

Overhead Projectors

จํานวน 2

เครื่อง

-

เครื่องเสียงและอุปกรณ

จํานวน 11

ชุด

-

เครื่องฉายวีดิทัศน

จํานวน 3

ชุด

-

Tape Recorders

จํานวน 3

ชุด

-

Wireless Microphones

จํานวน 11

ชุด

-

Visualizer

จํานวน 3

ชุด

-

TV Projector

จํานวน 2

เครื่อง

-

Internet LAN

จํานวน 11

เครื่อง

-

Router

จํานวน 8

เครื่อง

-

Switch

จํานวน 14

เครื่อง

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณประจําปในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ตํารา
วารสารทางวิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส
2.3.2 มหาวิทยาลัยฯ ใหผูสอนเสนอความตองการทรัพยากรเพื่อการจัดหา
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2.3.3 คณาจารยรวมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทําขอเสนองบประมาณครุภัณฑ และอุปกรณการเรียน
การสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปจากผูสอนและผูเรียน
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา
2.4.3 สรุปแหลงทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาที่ผูสอนและผูเรียน
สามารถใชบริการได
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.1.1 การกําหนดคุณสมบัติ
(1) คุณสมบัติทั่วไปเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) คุณสมบัติของผูสมัคร
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีตําแหนงวิชาการดานการทองเที่ยว หรือสาขาวิชา
อื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งตองมีผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัยดานการทองเที่ยวโดยตรง
- มีประสบการณการสอน หรือเปนวิทยากรเชิงวิชาการดานการทองเที่ยวในระดับอุดมศึกษา
อยางนอย 2 ป
- มีผลงานวิจัยดานการทองเที่ยว
3.1.2 การคัดเลือก โดยการสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 จัดประชุมอาจารยในภาควิชาเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน
ประจําปของภาควิชา
3.2.2 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งทําหนาที่ทบทวนการบริหารหลักสูตรทุกป
การศึกษา เพื่อนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตร
3.2.3 สํารวจความตองการจากผูที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
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3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
3.3.1 มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมสอนในบางรายวิชา และบางหัวขอที่ตองการความ
เชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง หากผูทรงคุณวุฒิเปนชาวตางประเทศ ทางหลักสูตรจะจัดให
มีผูชวยสอน
3.3.2 จัดระบบคัดกรองคณาจารยที่จะเชิญมาบรรยายในบางเวลา และสอนพิเศษ โดยกําหนดหลักเกณฑ
กวางๆ เพื่อเปนแนวทางในการคัดเลือก เชน ผลงานทางวิชาการ เปนผูเชี่ยวชาญที่ยอมรับในวิชาชีพ
เปนตน
3.3.3 ขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของสถาบัน
3.3.4 คณาจารยที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษตองมีแผนการสอนตามคําอธิบายรายวิชาที่สถาบันจัดทําไว
ประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
4.1.1 มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบกอนการ
รับเขาทํางาน
4.1.2 ตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณโดยให
ความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนงและทัศนคติตอการใหบริการ
อาจารยและนิสิต
4.1.3 สถาบันออกกฎระเบียบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนใหครบวงจร
(รับสมัคร คัดเลือก ตอรอง บรรจุ ปฐมนิเทศ อบรม และพัฒนาบุคลากร ระบบการพิจารณา
ความดีความชอบ)
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 จัดการฝกอบรมในดานการปฏิบัติงานในหนาที่และการบริหาร
4.2.2 จัดระบบการศึกษาดูงานเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานในหนวยงานอื่น
4.2.3 สนับสนุนใหบุคลากรใหรวมงานกับอาจารยในโครงการบริการทางวิชาการ และโครงการวิจัยของ
สาขาวิชา
4.2.4 สรางระบบพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีความสามารถดีเดน และคุณวุฒิ
เหมาะสมใหสามารถทําหนาที่ผูสอน
4.2.5 ใหทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนงานวิจัย
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่น ๆ แกนิสิต
5.1.1 คณะมีคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษานิสิต ทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน ใหคําแนะนําและกํากับดูแล
การทํางานของอาจารยที่ปรึกษา
5.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดําเนินการจัดหาอาจารยผูชวยสอนในกรณีที่อาจารยผูสอนใช
ภาษาอังกฤษในการบรรยาย
5.1.3 ใหอาจารยทุกคนทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการและกิจกรรมแกนิสิต และตองจัด
ตารางเวลาใหนิสิตเขาพบหรือขอคําปรึกษา
5.1.4

จัดระบบการสอนเสริม

5.1.5 จัดระบบแนะแนวเกี่ยวกับการเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพใหนิสิต
5.2 การอุทธรณของนิสิต
มีการจัดระบบที่เปดโอกาสใหนิสิตอุทธรณในเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ โดยกําหนดเปน
กฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเหลานั้น
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต
6.1 จัดการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร
6.2 ประมาณการความตองการแรงงานประจําปจากภาวะการไดงานทําของบัณฑิตและรายงานผลการสํารวจ
ความตองการแรงงานของหนวยงานราชการและหนวยงานภาคธุรกิจที่เกี่ยวของ
6.3 ติดตามขอมูลความรูและทักษะที่เปนที่ตองการของอุตสากรรมการทองเที่ยวซึ่งเปลี่ยนแปลงตาม
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การแขงขันทางการคาธุรกิจบริการและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การบริโภคทางการทองเที่ยว
6.4 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป
6.5 แนวทางการประเมินประสิทธิผลของบัณฑิต พิจารณาจากปจจัยความตองการของตลาดแรงงานดังนี้
1) ภาษาตางประเทศ
2) การใชระบบ IT
3) พฤติกรรมในการทํางานและวินัยการทํางาน
4) บุคลิกภาพในการทํางาน
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5) ความรูเชิงวิชาชีพ และการแกปญหาเฉพาะหนา
6) ความสามารถในการเรียนรูและศักยภาพในการตัดสินใจ
7) มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีมและการเปนผูนํา
8) การสื่อความกับผูอื่น
9) ความสามารถในการวิจัย
10) ความคิดสรางสรรค
7.

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่1

ปที่2

7.1 อาจารยประจํารอยละ 80 มีสวนรวมในการวางแผน ติดตาม

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
7.2 มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/วิชา (ถามี)
7.3 มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4
กอนการเปดหลักสูตรใหครบทุกรายวิชา
7.4 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
7.5 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ
25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว

x

ปที่3

มคอ 2

68

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่1

ปที่2

7.8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา

x

x

x

x

x

x

ปที่3

ดานการจัดการเรียนการสอน
7.9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
7.10 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50
7.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี

x

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย

x

ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
เกณฑการประเมินเพื่อรับรองและเผยแพรหลักสูตร
ผลการประเมินการดําเนินการของหลักสูตรจะตองอยูในระดับดีตอเนื่องกัน 2 ป โดยตัวบงชี้ที่ 1-12 เปนตัวบงชี้ที่
คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด โดยตัวบงชี้ที่ 1.5 จะตองดําเนินการครบถวน ตัวบงชี้ที่ 6-12 จะตองดําเนินการให
บรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชีใ้ นปที่ 1 จึงถือวาผลการดําเนินงานอยูในระดับดี หลักสุตรจะไดรับ
การรับรองและเผยแพร ผลการประเมินหลักสูตรตองอยูในระดับดีทุกป
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 การประชุมรวมกันของอาจารยในภาควิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนําขอเสนอแนะ
จากอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน เพื่อนําไปวางแผนกลยุทธการสอนสําหรับรายวิชาที่
ผูสอนแตละคนรับผิดชอบ
1.1.2 การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการโดยใชแบบสอบถามหรือการสนทนา
กับกลุมนิสิตระหวางภาคการศึกษาโดยอาจารยผูสอน
1.1.3 การประเมินการเรียนรูของนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรมและผลการสอบ
1.1.4 การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ตองพัฒนา/ปรับปรุงกลยุทธ
การสอนในรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษาโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล
1.2.2 การประเมินผลการสอนของอาจารยจากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่
มอบหมายแกนิสิต โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา
1.2.3 การประเมินการสอนโดยผูสอน โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของกลยุทธ ผลการเรียนของนิสิตและ
เขียนไวในรายงานรายวิชา
1.2.4 การทดสอบการเรียนรูของนิสิตเทียบเคียงกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยใชขอสอบกลาง
ของเครือขายสถาบัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนิสิตปจจุบันและมหาบัณฑิตที่จบตามหลักสูตรโดยใชแบบสอบถามนิสิตในระหวางปการศึกษา
และ การสัมภาษณตัวแทนของมหาบัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย และการเปดเว็บไซต (web site) เพื่อรับ
ขอมูลยอนกลับจากนิสิตและผูที่เกี่ยวของ
2.2 ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของผูสอนและ
รายงานผลการดําเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
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2.3 ประเมินจากนายจางหรือผูมีสวนเกี่ยวของโดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต การวิพากษ
หลักสูตร และการสํารวจอัตราการวาจางแรงงานและความกาวหนาของบัณฑิตที่กาวขึ้นไปสูตําแหนงระดับ
ผูนําในองคกร
3.

การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับภาควิชา/สาขาวิชา ที่แตงตั้งโดยคณบดี

4.

การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหวางภาค
การศึกษาและปรับปรุงทันทีเมื่อไดรับขอมูลในกรณีที่จําเปน และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการรายวิชาเสนอหัวหนาภาควิชาผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายในภาควิชา
4.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินงานตามหลักสูตรประจําป โดยรวบรวมขอมูลการประเมิน
ประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวก รายงานผลการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความ
คิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา
4.4 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตรเพื่อวางแผนปรับปรุงการ
ดําเนินงาน เพื่อใชในปการศึกษาตอไป และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรเสนอตอคณบดี
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ภาคผนวก ก
เปรียบเทียบสาระในการปรับปรุงหลักสูตร
1. สาระในการปรับปรุงแกไข
1.1 ปรับชื่อหลักสูตร จากเดิม หลักสูตรการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยวเปนหลักสูตรการจัดการการ
ทองเที่ยวดวยการทบทวนปรัชญาหลักสูตรและวรรณกรรมในสาขาวิชาและพบวา การโรงแรมถือเปน
อุปทาน (Supply) หนึ่งในระบบการทองเที่ยว (Tourism System)
1.2 ปรับโครงสรางหลักสูตร โดยมีสาระดังนี้
ตารางที่ 1 โครงสรางหลักสูตรในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548เปรียบเทียบกับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ลําดับ
ที่

1.

รายการ

งานรายวิชา ไมนอยกวา
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก
2. วิทยานิพนธ
3. การศึกษาอิสระ
4. รายวิชาบังคับไมนับหนวย
กิต
จํานวนหนวยกิตรวม
(ตลอดหลักสูตร)

เกณฑ
กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2548
แผน ก
แผน
แบบ ก2
ข

หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2548

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

แผน ก
แบบ ก2

แผน
ข

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

12
12
-

30-33
3-6
-

25
16
9
12
3

31
16
15
6
3

24
12
12
12
9

30
12
18
6
9

36

36

37

37

36

36

1.3 ปรับปรุงรายวิชา ดังละเอียดตอไปนี้
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ตาราง เปรียบเทียบรายวิชาบังคับไมนับหนวยกิตหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง

803599

803598

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548
วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
Thesis
การศึกษาคนควาวิจัยและเขียนวิทยานิพนธในหัวขอเฉพาะทางการ
จัดการโรงแรมและการทองเที่ยว โดยคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา
แตงตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย
Individual research and write a thesis on hotel and tourism
management supervised by the advisor appointed by the
Graduate School

การศึกษาคนควาดวยตนเอง 6 หนวยกิต
Independent Study
การศึกษาคนควาดวยตนเองในหัวขอการจัดการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว ที่ไดรับการอนุมัติ โดยความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
803590 วิทยานิพนธ 1 แบบ ก2 3 หนวยกิต
Thesis 1, Type 2
การนําหัวขอวิทยานิพนธที่ผานการพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษามาพัฒนาตอยอดดวยการทบทวน
วรรณกรรม และนําขอมูลที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดมาเขียนใหอยูในรูปการเขียนเชิง
วิชาการ การเลือกใชระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมและพัฒนาโครงรางงานวิจัย
Develop the thesis title approved by the supervisor through examining various
literature reviews; compose all data and information from literature reviews into
academic report; select appropriate research methodology; develop research
proposal
803591 วิทยานิพนธ 2 แบบ ก2 3 หนวยกิต
Thesis 2, Type 2
การลงสํารวจภาคสนามและเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
Do research fieldwork and data collection; analyze and synthesize data or finding
from the fieldwork
803592 วิทยานิพนธ 3 แบบ ก2 6 หนวยกิต
Thesis 3, Type 2
การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณที่ประกอบดวยความรูที่ถูกพัฒนาแลว พรอมนําไปประยุกตใชทั้ง
ทางวิชาการและทางวิชาชีพ พรอมนําเสนอวิทยานิพนธ การสอบปองกันวิทยานิพนธและแกไข
Write a research report and give a presentation of complete thesis; show both
academic and professional developed bodies of knowledge. The thesis defense
process and correction
803593 การศึกษาคนควาดวยตนเอง 1 1 หนวยกิต
Independent Study 1
เลือกหัวขอที่เกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวที่สนใจ หรือการพัฒนาความรูเพื่อประโยชนในการ
จัดการการทองเที่ยวของหนวยงานรัฐ เอกชน ชุมชน โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา ที่

สาระในการปรับปรุง
นโยบายมหาวิทยาลัย กําหนดวา รายวิชา
วิทยานิพนธ ใหกระจายหนวยกิต แยกรหัส
รายวิชา โดยระบุคําอธิบายของแตละรายวิชา
จะแสดงถึงความกาวหนาของการทํา
วิทยานิพนธในแตละภาคการศึกษาที่
ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธนั้น การ
ประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธแตละรายวิชา
เพื่อใหหนวยกิตเปนไปตามผลการดําเนินงานที่
กําหนดไวในคําอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธนั้น
ๆ ทั้งนี้ เพื่อเปนการเรงรัดใหนิสิตสําเร็จ
การศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตรมากขึ้น

นโยบายมหาวิทยาลัย กําหนดวา รายวิชา
การศึกษาคนควาดวยตนเอง ใหกระจายหนวย
กิต แยกรหัสรายวิชา โดยระบุคําอธิบายของ
แตละรายวิชาจะแสดงถึงความกาวหนาของการ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
แตงตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เสนอเปนโครงรางงานวิจัย
Selected interested topic on tourism management or knowledge development
topic contributing to tourism management in community, private and government
tourism organization; develop research proposal under supervision of the advisor
appointed by the Naresuan University Graduate School
803594 การศึกษาคนควาดวยตนเอง 2 2 หนวยกิต
Independent Study 2
ออกแบบระเบียบวิธีวิจัยใหเหมาะสมกับหัวขอที่ศึกษา กําหนดกลุมตัวอยางและออกแบบการเขาถึง
กลุมตัวอยาง การลงพื้นที่วิจัย และวิเคราะหผลการวิจัย
Design appropriate research methods for topic of study; define research population
and how to approach; do research fieldwork; analyze research findings
803595 การศึกษาคนควาดวยตนเอง 3 3 หนวยกิต
Independent Study 3
การนําเสนอผลการศึกษา โดยอภิปรายผลจากกรอบแนวคิดที่เสนอไวในโครงรางการวิจัย เขียน
รายงานการวิจัย พรอมนําเสนอผลการศึกษาฉบับสมบูรณ
Present research findings by discussing results in relating to conceptual framework
proposed previously in the research proposal; write up and give a presentation of
full research
ใหตัดรายวิชา 205500 ภาษาอังกฤษสําหรับระดับปริญญาโทออก

ภาษาอังกฤษสําหรับปริญญาโท 3(3-0)
English for Master Level Studies
ฝกทักษะและพัฒนาความรูดานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่จําเปนตอ
การศึกษาในระดับปริญญาโท โดยเนนการอานและการเขียน
Practice skill and improve knowledge in academic English
needed for study at the graduate level with and impress
emphasis on reading and writing
ระเบียบวิธีวิจัยดานสังคมศาสตร 3(3-0)
ปรับรหัสเปน 803570 และแกคําผิดในคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
Research Methodology in Social Sciencess
ความหมาย ลักษณะ และเปาหมายการวิจัย การกําหนดปญหาการวิจัย

สาระในการปรับปรุง
ทําการศึกษาในแตละภาคการศึกษาที่
ลงทะเบียนนั้น การประเมินผลแตละรายวิชา
เพื่อใหหนวยกิตเปนไปตามผลการดําเนินงานที่
กําหนดไวในคําอธิบายรายวิชาธนั้น ๆ ทั้งนี้
เพื่อเปนการเรงรัดใหนิสิตสําเร็จการศึกษาตาม
กําหนดเวลาของหลักสูตรมากขึ้น

นโยบายมหาวิทยาลัยนเรศวร ใหใชวิธีการสอบ
TOEFl หรือ IELTS แทน ซึ่งสถานพัฒนา
วิชาการดานภาษาไดกําหนดหลักเกณฑโดย
จัดทําเปนประกาศเรียบรอยแลว ซึ่งจะ
สอดคลองกับแนวทางการจัดทําหลักสูตรตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร
นโยบายมหาวิทยาลัยนเรศวร ไดกําหนดให
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเปนรายวิชาบังคับไมนบั
หนวยกิต

มคอ 2

75

803581

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548
ตัวแปร และสมมติฐานการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การ
เขียนโครงการและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนําผลวิจัย
ไปใช และจรรยาบรรณนักวิจัยเทคนิค วิธีการวิจัย เฉพาะทางดาน
สังคมศาสตร
A study of meaning characteristic and research goal, type
and research process, variables and hypothesis, collecting
data proposal and research writing research evaluation and
its application, ethics of researcher, proper techniques of
research methodology in social sciences
สัมมนาประเด็นการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
Seminar in Hotel and Tourism Management Issues 1(0-3)
สัมมนาในหัวขอการทองเที่ยวและการโรงแรม
Seminar in tourism; and hospitality issues

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

สาระในการปรับปรุง

803580 สัมมนาการจัดการการทองเที่ยว 1 1(0-2-1)
Seminar in Tourism Management 2
อภิปรายในประเด็นดานการจัดการการทองเที่ยวที่นาสนใจและเปนประเด็นปจจุบัน เพื่อเปดโลก
ทัศนทางวิชาการและวิชาชีพ การศึกษาดูงานนอกสถานที่และ/หรือการเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมา
บรรยาย
Discuss the interesting and current tourism management issues to widen the

นโยบายมหาวิทยาลัยนเรศวร ไดกําหนดให
รายวิชาสัมมนาเปนรายวิชาบังคับไมนับหนวย
กิต
อีกทั้ง เนื้อหาในรายวิชาสัมมนาเดิม คอนขาง
กวางแตไมมีจุดเนน ทําใหผูเรียนอาจไมไดมี
โอกาสในการคิดวิเคราะหเต็มที่ รายวิชาสห
วิทยาการจะเฉพาะเจาะจงกวา และไดมุมมองที่
หลากหลายแกการวิเคราะหและอภิปราย
ประเด็นทางการทองเที่ยวไดมากขึ้น

academic and professional world view; field trip and/or lecture by distinguished
guest speaker
803581 สัมมนาการจัดการการทองเที่ยว 2 1(0-2-1)
Seminar in Tourism Management 2
อภิปรายในประเด็นดานการจัดการการทองเที่ยว โดยวิเคราะหวรรณกรรม และทฤษฏีที่เกี่ยวของ
โดยมุงเนนไปที่บทความทางวิชาการที่มีอิทธิพลตอการทําทิศทางการทําวิจัยทางการจัดการการ
ทองเที่ยว
Discuss tourism management issues by analyzing literature and related theory: focus
on scholarly academic articles which influence on tourism management research
direction
803582 สัมมนาการจัดการการทองเที่ยว 3 1(0-2-1)
Seminar in Tourism Management 3
การนําเสนอบทวิเคราะหวรรณกรรมในหัวขอที่สนใจ หรือเปนหัวขอวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ
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แลกเปลี่ยนและนําเสนอองคความรูที่พัฒนาและสังเคราะหไดจากการวิจัย
The oral and written presentation in interested research topic or
thesis/independent study topic; exchange and present the developed and
systhesized bodies of knowledge from research
ไมมี
803500 สหวิทยาการแนวคิดในการทองเที่ยว 3(3-0-6)
Multidisciplinary Concepts in Tourism
แนวคิดในการวิเคราะหการทองเที่ยวจากมุมมองสหวิทยาการ พัฒนาการขององคความรูดังกลาวใน
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมืองการปกครอง แนวคิดการ
บริโภคและการพักผอนสมัยใหมและหลังสมัยใหม การสัญจรของนักทองเที่ยวในระดับโลกและระดับ
ภูมิภาค แนวคิดวัฒนธรรมนักทองเที่ยว การวิพากษองคความรูและการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน
ทางการทองเที่ยว การบูรณาการและประยุกตสหวิทยาการเพื่อการจุดประสงคทางการทองเที่ยว
A disciplinary analytical approach to tourism; development of tourism body of
knowledge in Sociology, Anthropology, Psychology, History, Economics and Political
Sciences; concept of modern and post modern consumption and leisure; Global
and regional tourist mobility; tourist culture; critiques and paradigm shift in tourism;
integration and application of multidisciplinary knowledge for tourism purposes
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ
803510 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3(3-0-6)
Hospitality Industry 3(3-0)
Tourism and Hospitality Industry
ศึกษาความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยว ผูคนที่เปนนักทองเที่ยวสถานที่ที่เปน ความหมายและความสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ ระบบการทองเที่ยว
สวนประกอบในระบบการทองเที่ยวมวลรวม สวนประกอบองคกรใน
ระหวางประเทศ อุปสงคและอุปทานทางการทองเที่ยวและการบริการ องคประกอบของ
ระบบการทองเที่ยวมวลรวม ผลกระทบซึ่งกันและกันระหวางระบบการ อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและปฎิสัมพันธระหวางองคประกอบ ผลกระทบของอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวในระดับมหภาคและจุลภาค บทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของตอการเติบโตและการพัฒนา
ทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
Introduction to tourism and hospitality, including the study
Meaning, significance of tourism and hospitality industry; international tourism
of people in their roles as tourists , places as elements in
system; tourism and hospitality demand and supply; the components of tourism
whole tourism systems , organizational elements in whole
industry and the interaction among the components; impacts of tourism industry
tourism systems , and the interaction of tourism systems
both in macro and micro level; the role of tourism organization to the growth and
with their environment
development of sustainable tourism

สาระในการปรับปรุง

เปนรายวิชาบังคับไมนับหนวยกิตเพื่อปรับ
พื้นฐานผูเรียนเนื่องจากหลักสูตรเปดรับบัณฑิต
ทุกสาขาวิชาที่มีความสนใจ

ปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสมกับการใชงานและ
ทันสมัยยิ่งขึ้น มีคําอธิบายรายวิชาที่ครอบคลุม
องคประกอบในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
การบริการมากขึ้น ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษให
ตรงกับภาษาไทย และปรับแกโดยอาจารยผู
วิพากษ
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การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและโรงแรม
3(3-0)
Human Resource Management in Tourism and Hotel
Industries
ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับการสรรหาและรักษาทรัพยากรมนุษยในสภาวะ
ขององคการที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รวมทั้งศึกษาการออกแบบ
และวิเคราะหงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย สุขภาพและความ
ปลอดภัย การคัดเลือกและสรรหา ความเสมอภาคของการจางงาน การ
ประเมินผลงาน การใหคาตอบแทน การพัฒนาและฝกอบรมใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและโรงแรม
Issues relating to the acquisition and maintenance of
resources in the organizational context of rapid change.
Topics include job analysis and design, human resource
planning, health and safety, selection and recruitment
including equal employment opportunity considerations,
career planning, performance appraisal, remuneration,
training and development in the tourism and hotel industries
การตลาดเชิงกลยุทธเพื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยวและโรงแรม
3(3-0)
Strategic Management for Tourism and Hotel Industries
ศึกษาเกี่ยวกับการตลาดเพื่อการบริหาร สวนแบงตลาด พฤติกรรม
ผูบริโภค แผนการพัฒนาการตลาด การวิเคราะหและวิจัยตลาด การวาง
ตําแหนงตลาด การสรางความพอใจแกลูกคา รวมทั้งเทคนิคการตลาด
เชน แฟรนชายส
Marketing of services ; marketing segmentation; consumer
behavior; developing marketing ; market research and
analysis; market positioning; building customer satisfaction,
including marketing techniques such as franchising

มคอ 2
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สาระในการปรับปรุง
803512 การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6)
ปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสมกับการใชงานและ
Human Resources Management in Tourism Industry
ทันสมัยยิ่งขึ้น และปรับแกโดยอาจารยผูวิพากษ
ทฤษฏีและแนวคิดในการจัดการทรัพยากรมนุษยที่ประยุกตใชในบริบทของการทองเที่ยว ภาวะผูนํา
แรงจูงใจ การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง การวิเคราะหงานและวางแผนทรัพยากรมนุษย การอบรมและ
พัฒนาบุคลากร การบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงงาน
สัมพันธและการเพิ่มความสัมพันธในองคกร กฏหมายแรงงานและระเบียบที่เกี่ยวของ กรณีศึกษา
Theories and concepts of human resources management as applied to specific
environments within the tourism industry; leadership; motivation; recruiting and
staffing; job analysis and human resource planning; personnel training and
development, compensation and benefit management ; job performance
assessment; labor relations and organizational relation enhancement; labor law and
regulations; case studies

803520 การตลาดเชิงกลยุทธเพื่อการทองเที่ยว 3(2-2-5)
ปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสมกับการใชงานและ
Strategic Marketging for Tourism
ทันสมัยยิ่งขึ้น
ความหมายของการตลาดเชิงกลยุทธ สิ่งแวดลอมทางการตลาดอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ระดับประเทศและระดับโลกการวิเคราะหโอกาสทางการตลาดและความไดเปรียบทางการแขงขัน
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค การกําหนดกลยุทธการตลาดในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
กรณีศึกษา
Definition of strategic marketing; national and global tourism marketing environment;
analysis of marketing opportunity and competitive advantage; consumer behavior
analysis; marketing strategy formulation for tourism businesses; case studies
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การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว 3(3-0)
Tourism and Hotel Management
ศึกษาแนวคิดที่เปนระบบในการกําหนดและประยุกตใช เทคนิคการ
บริหารและประเมินผลที่มีตอการบริหารที่มีประสิทธิภาพในองคกรใน
อุตสาหกรรมโรงแรมและการทองเที่ยว หัวขอที่ศึกษามีเรื่องเกี่ยวกับ
รูปแบบการจําลองสําหรับการบริหารที่ประยุกตืใชในธุรกิจโรงแรมและ
ทองเที่ยว
A systematic approach in the identification and application
of management, techniques and assesses their contribution
to effective management in an organizational setting in the
tourism and hotel industry, Topics include the various
models for management which apply in the hotel and
tourism business.
การพัฒนาและดําเนินงานของโรงแรม Hotel Development and
Operations 3(3-0)
วิเคราะหและประเมินการพัฒนาการศึกษาความเปนไปไดในการ
ปฎิบัติงานของอุตสาหกรรมโรงแรม เนนการวิเคราะหการตลาด ที่ตั้ง
การเงินและการประเมินคา การสํารวจการปฎิบัติงานของโรงแรม การ
วิเคราะหทฤษฎีเพื่อการประยุกตใชในการแกปญหาและการตัดสินใจใน
การดําเนินงานของโรงแรม
Analysis and evaluation of the feasibility study
development in hospitability industry operation with
emphasis on market analysis, property location,
evalution and finance. Exploring of hotel operations.
Analysis of theory application to problems and decision
making in hotel operations
การจัดการคุณภาพการบริการทองเที่ยวและโรงแรม 3(3-0)
Management for Quality Tourism and Hotel Services

มคอ 2
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803531 การจัดการกระบวนการบริการเชิงกลยุทธ 3 (2-2-5)
Strategic Service Process Management
แนวคิดดานการบริหารกระบวนการบริการ การจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ การจัดการระบบการ
ดําเนินงานบริการ เครื่องมือ แบบจําลองและการวิเคราะหกระบวนการบริการ พฤติกรรมลูกคาและ
การออกแบบระบบการบริการที่เปนเลิศ การจัดทํามาตรฐานการบริการ การตรวจสอบและควบคุม
กระบวนการการบริการ กรณีศึกษาและการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Service process management concepts; Management of Information System (MIS);
Service Operations Management (SOM); Tools for service operations; Service process
modeling and analyzing; customer behavior and service system design for
excellence; service standard making ; service process audit and control; case studies
and workshop

803536 การจัดการคุณภาพการบริการ 3(3-0-6)
Service Quality Management
หลักการและแนวคิดในการจัดการคุณภาพการบริการ การจัดการองคประกอบคุณภาพการบริการ
มาตรฐานและการควบคุมการบริการ การจัดการความพึงพอใจและความภักดีของลูกคา การ
ตรวจสอบและการประเมินผลคุณภาพ กรณีศึกษา การศึกษาดูงาน
Principles and concepts in Service Quality Management (SQM); service quality
components management; service standard and control; customer satisfaction and
loyalty management; quality monitoring and evaluation; case studies; site
investigation

สาระในการปรับปรุง
สามรายวิชานี้
(803521 / 803511 / 803551 )
ถูกปรับออก แตเนื้อหาจะนํามาปรับเปนสอง
รายวิชา เพื่อความลุมลึกและทันสมัยของ
หลักสูตร

มคอ 2
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ศึกษาแนวความคิดทางการบริหารการปฏิบัติการในภาพรวม 3 หลัก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

สาระในการปรับปรุง

สําหรับองคกรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว การใหบริการของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและโรงแรมมากกวาการขายสินคา และการ
จัดการดานคุณภาพการบริการในธุรกิจการทองเที่ยวและองคกร โดยใช
กรณีศึกษาในอุตสากรรมทองเที่ยวและโรงแรม
An integrated way the three themes of operational
management concepts common to tourism related
organization, the provision of services in the tourism and
hotel industry rather than the transfer of goods/and
managing sevice quality 1n hotel and tourism businesses and
organizations, Emphasis on case studies from the tourism
and hotel industry
803502

การจัดการทองเที่ยวแบบยั่งยืน Sustainable Tourism

803530 การวางแผนและนโยบายการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 3 (2-2-5)

Management 3(3-0)

Planning and Policy in Sustainable Tourism Management
แนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน การวิเคราะหศักยภาพทรัพยากรและอุปสงคทางการ

ศึกษาความจําเปนและขอบเขตการวางแผนการทองเที่ยว เนนธรรมชาติ
ของการทองเที่ยว สินคา” การประเมินผลกระทบการทองเที่ยวเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ เศรษฐกิจ กายภาพ วัฒนธรรมทางสังคม
หัวขอบรรยาย รวมถึงการพัฒนาการทองเทีย่ วอยางยั่งยืน วิธีการมีสวน
รวมของสาธารณะชนและชุมชน การใชพื้นที่ เปนตน
The need for, and scope of tourism planning and
management , The nature of tourism “product” , and market
systems failure , assessing tourism’s impact : processes of
change , economic impacts , physical impacts , socio-cultural
impacts. Topics include sustainable tourism development,
public participation and community based approaches and
land-use approaches

ทองเที่ยวและบริการ การวิเคราะหศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและ/หรือธุรกิจ
บริการ กระบวนการวิเคราะหการวางแผนและพัฒนา การนําแผนไปสูการปฏิบัติและการประเมิน
แผน กรณีศึกษา
Sustainable tourism development concepts; analysis of tourism resources and
demand; feasibility study for tourist destination and/or service business
development; the planning and development process; plan implementation and
evaluation; case studies

สามรายวิชานี้ ถูกแทนที่ดวยรายวิชาเดียว เพื่อ
ปรับจุดเนนของรายวิชาและเปนไปตามเกณฑ
จํานวนหนวยกิตในหลักสูตร

มคอ 2
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803524

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

สาระในการปรับปรุง

การวางแผนและพัฒนาแหลงทองเที่ยว Destination Planning
and Development 3(3-0)

803552

803528

ศึกษารูปแบบของกิจกรรมการทองเที่ยวและการจัดองคกรของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวดานบทบาทวัฒนธรรมการเมืองและปจจัยที่มี
ผลตอรุปแบบเพื่อการวางแผนและการตลาดพัฒนาแหลงทองเที่ยวใน
รูปแบบตางๆทั้งตามธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น
Pattern of tourism activities and organizations of tourism
industry. The role of cultural , political , economic and other
factors in shaping the nature of the pattern and provides
instruction in both natural and man- made destination
planning and marketing techniques to develop.
การจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับโรงแรม และแหลงทองเที่ยว 3(3-0)
Environmenntal Management for hotels and destinations
ศึกษาขอแนะนําและคูมือสิ่งแวดลอม การจัดการของเสียโรงแรม การ
ประหยัดพลังงานและน้ํา คุณภาพน้ําและอากาศ การวางแผนธุรกิจและ
จริยธรรม การตรวจสอบสิ่งแวดลอม
Environmental manuals and guidelines; hotel waste
management; energy and water and air quality; ethics and
business planning; environmental auditing
การจัดการงานประชุม การสังสรรค งานประชุม และนิทรรศการ
3(3-0)
Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions
Management

803522 การจัดการและการตลาดสําหรับธุรกิจการประชุม การจัดนําเที่ยวเปนรางวัล การจัด
สัมมนาและ นิทรรศการ 3(2-2-5)
MICE Management and Marketing

แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกตใชการบริหารการตลาดสําหรับธุรกิจการประชุมและนิทรรศการ
ศึกษาสภาพแวดลอมเกี่ยวกับการจัดการประชุมใหญและนิทรรศการ ผูมี
สวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมโครงสรางของการจัดการประชุมใหญและ (MICE) การวิเคราะหพฤติกรรมลูกคา MICE การแบงสวนตลาด การพยากรณอุปสงคทางการตลาด
การวางแผนการตลาด เทคนิคและกลยุทธการตลาด การจัดการกระบวนการ MICE การบริหาร
นิทรรศการ การตลาดประเด็นทรัพยากรมนุษย และการเงิน การ

รายวิชานี้ ถูกแทนที่ดวยรายวิชาที่มีการปรับ
จุดเนนของเนื้อหาโดยเปนสวนหนึ่งของวิชา
เลือกที่เหมาะแกผูสนใจประยุกตใชการจัดการ
การตลาดกับธุรกิจ MICE ใหม
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มคอ 2
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วางแผน การจัดองคการ และการจัดการกิจกรรม การจัดการประชุม
ใหญและนิทรรศการ การวางแผนเผื่อกรณีไมแนนอน ประเด็นทาง
กฎหมาย การจัดการเชิงกลยุทธ การวิจัย การวิเคราะหและการ
ประเมินผล
The MICE environment; industry stakeholders: MICE
infrastructure ; marketing; human resource and financial
issues; planning, organizing and managing MICE activities;
contingency planning; legal issues; strategic management ;
research, analysis and evaluation.
การวางแผนและการจัดการกิจกรรมพิเศษEvents Planning and

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียและผูมีบทบาทหลักในอุตสาหกรรม MICE

Management 3(3-0)

Events Planning and Management

ศึกษาประเภทและความสําคัญของการวางแผนพิธีการและการจัด
กิจกรรมพิเศษจากมุมมองนานาชาติ ระดับชาติ ภูมิภาค และทองถิ่น
ประเมินประเภทของกิจกรรมพิเศษและงานฉลอง และผลกระทบตอ
ประชาคมการทองเที่ยวและโรงแรม บทบาทของการจัดการทรัพยากร
การตลาดและการพิจารณาเชิงปฎิบัติการพรอมทั้งกลยุทธที่จําเปนThe

ประเภทและความสําคัญของการวางแผนพิธีการและการจัดกิจกรรมพิเศษจากมุมมองนานาชาติ
ระดับชาติ ภูมิภาค และทองถิ่น การประเมินประเภทของกิจกรรมพิเศษและงานฉลอง และ
ผลกระทบตอประชาคมการทองเที่ยว บทบาทของการจัดการทรัพยากร การตลาดและการพิจารณา
เชิงปฎิบัติการรวมทั้งกลยุทธที่จําเปน
Types and significance of events planning and management from international,

nature and significance of events planning and management

national, regional and local perspectives; evaluation nature of events and

สาระในการปรับปรุง

Theoretical concepts and application of management and marketing for Meeting,
Incentive, Convention and Exhibition (MICE); MICE customer behavior analysis;
market segmentation; market demand and forecast; marketing planning; marketing
techniques and strategies; MICE process management; relationship management
with stakeholders and key players in MICE industry

803538 การวางแผนและการจัดการกิจกรรมพิเศษ 3(3-0-6)

รายวิชานี้ ถูกแทนที่ดวยรายวิชาที่มีการปรับ
จุดเนนของเนื้อหาโดยเปนสวนหนึ่งของวิชา
เลือกที่เหมาะแกผูสนใจ

from international, national, regional and local perspectives. celebration; event impacts on tourism and communities, the role of resources
Evaluates the nature of events and celebration, their impacts management, marketing and operational considerations; essential strategies to
ensure a viable event
on tourism and host communities, the role of resources
management marketing and operational considerations
together with the strategies necessary to ensure a viable
event.
803532

การบริหารลูกคาสัมพันธ 3(3-0) Customer Relations
Management
ภาพรวมของ CRM การระบุการประเมินคาและการบอกความแตกตาง

803511 พฤติกรรมผูบริโภคในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(2-2-5)
Consumer Behavior in Tourism Industry
แนวคิดของพฤติกรรมผูบริโภคในการทองเที่ยว การแบงประเภทนักทองเที่ยว แรงจูงใจทางการ

รายวิชานี้ ถูกแทนที่ดวยรายวิชาโดยมีการปรับ
จุดเนนและกําหนดใหเปนรายวิชาบังคับ
เนื่องจากเปนรายวิชาที่สัมพันธกับอุปสงค
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ลูกคา การประเมินผลกลยุทธของ CRM การประยุกตใชหลักการตลาด
ของ CRM ในองคการวัดผลกระทบตอยอดขายและกําไรของกิจการ
Overview of CRM; identifying, valuing and differentiating
customers; evaluating how appropriate CRM strategy is for
organization; applying the marketing principle of CRM to the
organization; measuring the effect on corporate sales and
profile

มคอ 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ทองเที่ยวและการรับรูของนักทองเที่ยว กระบวนการตัดสินใจของนักทองเที่ยว จิตวิทยาการ
ทองเที่ยว ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมนักทองเที่ยว การวิจัย

สาระในการปรับปรุง
ทางการทองเที่ยวซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการ
จัดการการทองเที่ยว

พฤติกรรมผูบริโภคในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ การจัดการประสบการณ
นักทองเที่ยว กรณีศึกษา
Concepts of consumer behavior in tourism; tourist typologies; tourist motivation and
perception; tourist decision making process; tourism psychology; internal and
external factors influencing tourist behavior; the research of consumer behavior in
tourism industry; tourist experience management; case studies

803553

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology
Management 3 (2-2)
ศึกษาบทบาทและลักษณะของระบบสารสนเทศในองคการ หลัก

803524 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว 3(3-0-6)

เทคโนโลยีทฤษฎีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบขอมูล ทฤษฎี
การจัดองคการ การตัดสินใจโดยใชระบบสาระสนเทศเพื่การจัดการการ

ขอมูลในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ นวัตกรรมการจัดการเครือขายทางธุรกิจ การใช

บริหารระบบสาระสนเทศเพื่อการจัดการ กลยุทธ การวางแผน ความมร
สวนรวมของผูใช ความปลอดภัย พัฒนาการของระบบสาระสนเทศเพื่อ
การจัดการ
The characteristics and rolesof information system in
organlzatins technology basics MIS includinginformation'
systetms and organlzational theory decision making using
MIS; MIS management lncludingstrategy' plannlng' user
lnvolvementl, and security' and MIS development.

Innovation and Information Technology for Tourism
ความรู นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคในบริบทของการทองเที่ยวและการบริการ การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเปนกลยุทธหลักทางธุรกิจ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อจุดประสงคทางการทองเที่ยว
Knowledge, innovation and creativity in tourism and hospitality context; information
management in tourism and hospitality industry; innovative business network
management; information technology (IT) and innovation as core business strategy;
IT applications for tourism purposes

ปรับเนื้อหา ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชาให
ทันสมัยตามวรรณกรรม
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มคอ 2
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การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม3(3-0)
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803539 การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงบูรณาการ 3(3-0-6)

Culture / Heritage Tourism

Integrated Cultural Tourism Management

ศึกษาความสําคัญของทรัพยากรทางวัฒนธรรม การพัฒนาโปรแกรมการ
จัดการนักทองเที่ยวเพื่อใหความรูและอนุรักษความหลากหลายทาง

การวิเคราะหทรัพยากรทางวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน การพัฒนาโปรแกรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แนวคิดการจัดการอยางมีสวนรวมและการ

วัฒนธรรม
Significance of culture resources ( such as historical sites , art
, and customs), program development , and visitor
management to educate the traveler and preserve cultural
diversity
การจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและสัมผัสวัฒนธรรมทองถิ่น
3(3-0)
Ecotourism and Home stay Management
ศึกษาความหมายความสัมพันธของการทองเที่ยวและระบบนิเวศ และ

จัดการนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การอนุรักษความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Cultural tourism resource analysis; cultural tourism in ASEAN Economic Community

ทรัพยากรธรรมชาติการจัดการสิ่งแวดลอม การบริหารการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษและสัมผัสวัฒนธรรมทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพและรักษาสมดุล
ในระบบนิเวศอยางยั่งยืน
Relationships between tourism and ecology , natural
managing ecotourism and homestay tourism so as to be
efficient and ecologically sustainable

context; cultural tourism program development; framework of collaborative
management; visitor management in cultural tourism; cultural diversity
conservation

สาระในการปรับปรุง
สองรายวิชานี้ ถูกแทนที่ดวยรายวิชาที่มีการ
ปรับจุดเนนของเนื้อหาใหมและสอดคลองกับ
การที่ประเทศไทยจะเขาสู ASEAN Economic
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รายวิชาที่ปรับออกเนื่องจากไมสอดคลองกับปรัชญาหลักของหลักสูตร
803504

803554

803523

803524

803525

วัฒนธรรมไทยและการทองเที่ยว 3(3-0)
Thai Culture And Tourism
ศึกษาบทบาทของประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของไทยและผลกระทบตอการทองเที่ยว สถานที่
ทองเที่ยว การจัดการดานโรงแรม ภัตตาคาร อาหาร และการเดินทาง
Role of history and culture of Thailand and its impact on tourism. Topics include
tourism attractions, Hotel management , restaurant management , food service
management , and transportation.
การวิเคราะหการเงินสําหรับโรงแรม การประชุมใหญและกิจกรรมพิเศษ 3(3-0)
Financial Analysis for hotels, conventions and Events
ศึกษาวิธีการใชขอมูลทางการเงินสําหรับการตัดสินใจทางการบริหารในกิจกรรมโรงแรม จัดประชุม
และพิธีการ ศึกษางบการเงิน การวิเคราะหและการบริหารตนทุน งบประมาณ การจัดการเงินทุน
หมุนเวียน การประเมินการลงทุนและกระบวนการสรางมูลคา และโครงสรางเงินทุน
How to use financial information for event companies,financial statements,cost
management and analysis.operations budgeting,management of working
capital,evaluating investment and the value creation process and capital structure
การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0)
Food and Beverage Management
ศึกษากลยุทธ ประเด็นการบริหารและปฎิบัติการดานอาหารและเครื่องดื่ม โดยศึกษามุมมองกลยุทธ
การพัฒนาและสถานะปจจุบันของอุตสาหกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่มในดานวัฒนธรรมทาง
สังคม ปจจัยการตลาดและการแขงขันแนวความคิดเกี่ยวกับการปฎิบัติงานประจําวันเรื่องการวางแผน
รายการอาหาร การซื้อและการจัดหา การเก็บรักษา การจาย การผลิต การขายและบริการ
Stategic, operational and managerial issues facing food and beverage operators.
Overview of the development and current status of the food and beverage service
industries, with particular attention to the social-cultural, market and competitive
factors and the development of food and beverage service concepts. Concept on a
daily basis through the firm’s operational activities includes planning, purchasing,
receiving, storing, issuing, production, service and sale
การจัดการธุรกิจนําเที่ยว 3(3-0)
Travel Agent and Tour Operator Management
ศึกษารูปแบบและวิธีการจัดตั้งองคกรของบริษัทนําเที่ยวในธุรกิจทองเที่ยว และการจัดตั้งธุรกิจอื่นที่
เกี่ยวของ รวมทั้งการบริหารจัดการการจัดหาเงินทุน การตลาด และการดําเนินงาน สามารถวิเคราะห
ปญหา และปจจัยตางๆที่เกี่ยวของเพื่อการตัดสินใจ
Forms, organizational structures and business establishment for a tour company and
related organizations. Topics include management, financing, marketing and
operations of travel agents and tour operator, problem analysis, related factors for
decision making.
การจัดการธุรกิจไวน 3(3-0)
Wine Business Management
ศึกษาธุรกิจไวน การนําเขา การขายสง การปลูกองุน การผลิตไวน การจัดจําหนาย การชิมอยาง
วิเคราะห การจัดไวนกับอาหาร ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ
Overview of the wine business including importers, wholesalers, growing grapes,
making wine, merchandising and marketing, analytical tasting, matching wine and
food, the factors influencing quality

ปรับออกเนื่องจากเนื้อหา
สามารถสอดแทรกในรายวิชา
อื่นๆ ไดอยางเปนอยางดี

ปรับออกเนื่องจากไม
สอดคลองกับปรัชญาหลักของ
หลักสูตร

ปรับออกเนื่องจากเนื้อหา
สามารถสอดแทรกในรายวิชา
อื่นๆ ไดอยางเปนอยางดี

ปรับออกเนื่องจากเนื้อหา
สามารถสอดแทรกในรายวิชา
อื่นๆ ไดอยางเปนอยางดี

ปรับออกเนื่องจากเนื้อหา
สามารถสอดแทรกในรายวิชา
อื่นๆ ไดอยางเปนอยางดี
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803527

803561

การจัดการธุรกิจกอลฟ 3(3-0)
Golf Business Management
ศึกษาการจัดการกอลฟคลับในดานการดําเนินการใหบริการการดําเนินงานของ Pro Shop การ
บริหารสนามกอลฟ และการดําเนินงานอาหารเครื่องดื่ม และดานการตลาด
Comprehensive all aspects of golf club operations, Skill in such areas as customer
service, pro shop operations, golf course management, and food beverage
operations, and marketing
การบริหารจัดการและการดําเนินงานธุรกิจสปา 3(3-0)
Spa Management and Operation
ศึกษาการบริหารจัดการและการดําเนินงานธุรกิจสปา รวมทั้งกลยุทธระยะยาวที่มีความสําคัญเพื่อการ
พัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน
Specific business and management skills needed for successful day-to-day
operations, combined with long-range strategies necessary for sustained growth
กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร 3(3-0)
Business Law and Ethics for Managers
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจอุตสาหกรรม การภาษีอากร สัญญา จริยธรรมของ
ผูประกอบการ
Legal issues associated with business activies;taxes,contract law and business ethics

ปรับออกเนื่องจากเนื้อหา
สามารถสอดแทรกในรายวิชา
อื่นๆ ไดอยางเปนอยางดี

ปรับออกเนื่องจากเนื้อหา
สามารถสอดแทรกในรายวิชา
อื่นๆ ไดอยางเปนอยางดี

ปรับออกเนื่องจากเนื้อหา
สามารถสอดแทรกในรายวิชา
อื่นๆ ไดอยางเปนอยางดี

รายวิชาที่เพิ่มเขามาใหม เพื่อใหตอบสนองตอปรัชญาหลักของหลักสูตร
803513

การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจการทองเที่ยว 3 (2-2-5)
Strategic Management of Tourism Business
แนวคิดและแบบจําลองกลยุทธธุรกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก กระบวนการวางแผนกลยุทธและนโยบายของ
ธุรกิจทองเที่ยว กลยุทธการแขงขันในสภาพแวดลอมอุตสาหกรรม กลยุทธการปฏิบัติการแบบบูรณาการ การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ กรณีศึกษา
Business strategy concepts and models; internal and external environment analysis; strategic plan formulation for
tourism businesses; competitive strategy in industry environment; integrated cross-functional strategy; strategy
implementation; strategy evaluation and control; case studies

803521

การสรรคสรางตราสินคาเพื่อจุดหมายปลายทางทองเที่ยว 3 (2-2-5)
Tourism Destination Branding
นิยามของแบรนดและการสรางแบรนด ภาพลักษณของจุดหมายปลายทางการทองเที่ยว อัตลักษณและการรับรู การวางตําแหนง
จุดหมายปลายทางทองเที่ยว บทบาทของผูสวนไดสวนเสียในจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวในการสรางแบรนด กลยุทธการสรางแบ
รนด การจัดการแบรนดและการตออายุแบรนด วิธีการสรางแบรนดใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม การติดตามและประเมินผลแบรนด การ
สรางแบรนดใหม กรณีศึกษา
Definition of brand and branding; tourist destination image, identity and its perception; tourist destination
positioning, role of destination stakeholders in branding; branding strategies; brand management and brand
lifespan; branding implementation; brand monitoring and evaluation; rebranding; case studies

803523

กลยุทธนวัตกรรมการบริการ 3 (3-0-6)
Service Innovation Strategy
แนวคิดทางดานนวัตกรรมการบริการในการสรางประสบการณลูกคา อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ปจจัยผลักดันนวัตกรรม
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การบริการ การสรางรูปแบบธุรกิจใหม กลยุทธการสรางบริการที่แตกตาง การสรางนวัตกรรมบริการตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
กรณีศึกษา
Concept of service innovation to customer experience creation; tourism as creative industry; driving force for
service innovation; new business model creation; service differentiation strategy; service innovation in creative
economy; case studies
803533

การวิเคราะหผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3 (2-2-5)
Socio – Cultural Impact Analysis in Tourism Industry
ความเปนมาของการทองเที่ยวและผลกระทบที่การทองเที่ยวมีตอสังคมและวัฒนธรรมทั้งทางบวกและทางลบ โมเดลที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาการทองเที่ยว วงจรชีวิตสถานที่ทองเที่ยว ความสัมพันธระหวางนักทองเที่ยวกับชุมชนที่เปนเจาของแหลงทองเที่ยว หลักการ
ประเมินผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมของการทองเที่ยว กรณีศึกษา
Development of tourism and its negative and positive impact on social and culture; tourism model including
tourism development model, tourist destination life cycle, host-guest relationship model; principles to assess
socio-cultural impact; case studies

803535

การจัดการวิกฤติในการทองเที่ยว 3(3-0-6)
Crisis Management in Tourism
นิยามของวิกฤติและการจัดการวิกฤติ ผลกระทบของวิกฤติตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว วิกฤติหลากมิติ ไดแก วิกฤติผูบริโภค วิกฤติ
สินคา วิกฤติคูแขง การวิเคราะหวิกฤติ กลยุทธการรับมือและปองกันวิกฤติ การวัดและประเมินการจัดการวิกฤติ การวางแผนจัดการ
วิกฤติสําหรับองคกรทางการทองเที่ยว
Definition of crisis and crisis management; impact of crisis on tourism industry; various dimension of crisis including
consumers, products, and competitors; crisis prognosis analysis; crisis handling and preventing strategies;
measuring and assessing crisis management; crisis management planning for tourism organizations

803537

การจัดการและการวางแผนสิ่งอํานวยความสะดวกดานการบริการ3 (3-0-6)
Hospitality Facilities Planning and Management
ประเด็นสําคัญและโอกาสดานการพัฒนาและวางแผนสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวและบริการ หลักและกระบวนการพัฒนา
โครงการ แนวคิดการวางแผนการใชพื้นที่ หลักเกณฑในออกแบบสถาปตยกรรม การออกแบบการสื่อความหมายตางๆ
The issues and opportunities inherent in the development and planning of tourism hospitality facilities; principles
and process of project development sequences; conceptual space planning; architectural design criteria;
interpretation design
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ภาคผนวก ข

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔
.....................................
เพื่อใหการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนไปดวยความเรียบรอย
มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖๑ (๔/๒๕๕๔) เมื่อวันที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีรหัสประจําตัวขึ้นตนดวย ๕๔
เปนตนไป
ขอ ๓ ใหบัณฑิตวิทยาลัยควบคุมคุณภาพและอํานวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ตามขอบังคับนี้
ขอ ๔ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัยนเรศวร และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนนการพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรูความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น และเปน
หลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
อนึ่ง ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเขาศึกษา
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(๒) หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัยนเรศวร และมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพที่เปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ โดย
การวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนาทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ขอ ๕ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
(๑) วุฒิการศึกษา
(ก) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ผูเขาศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(ข) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผูเขาศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(ค) หลักสูตรปริญญาโท ผูเขาศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(ง) หลักสูตรปริญญาเอก ผูเขาศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(๒) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในกรณีความผิดอันไดกระทํา
โดยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๓) ไมเคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาใดอันเนื่องมาจากความประพฤติ
(๔) มีรางกายแข็งแรงและไมเปนโรค หรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
(๕) มีคุณสมบัติอยางอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๖ การรับเขาศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผูสมัครเขาเปนนิสิต โดยวิธีการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือ
วิธีอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยจะประกาศใหทราบลวงหนาเปนคราวๆ ไป
(๒) ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาแตกําลังรอผลการศึกษาอยู มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัว
เปนนิสิตเมื่อมีคุณสมบัติครบถวนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๗ ประเภทของนิสิต
(๑) นิสิตสามัญ หมายถึง นิสิตที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาเพื่อ
รับประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาเอก
(๒) นิสิตวิสามัญ หมายถึง นิสิตที่มีคุณสมบัติไมครบตามขอ ๕ แตมหาวิทยาลัยรับเขาทดลอง
ศึกษา ซึ่งนิสิตวิสามัญจะเปลี่ยนสภาพเปนนิสิตสามัญตอเมื่อมีคุณสมบัติครบตามขอ ๕ และไดรับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขภายในหนึ่งปการศึกษา แตถาหากภายในหนึ่งปการศึกษา นิสิตมีคุณสมบัติยังไม
ครบตามขอ ๕ จะตองพนสภาพการเปนนิสิตทันที
ขอ ๘ นิสิตเรียนขามมหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับนิสิต / นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ โดยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือมาทําการศึกษาคนควาเฉพาะ
เรื่องไดตามความเหมาะสม เพื่อนําหนวยกิตและผลการศึกษาไปเปนสวนหนึ่งในการศึกษาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่ตนศึกษาอยูได ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร กรณีนิสิตของมหาวิทยาลัย
นเรศวรตองการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ ใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือมหาวิทยาลัยที่รับ
ขอ ๙ ผูเขารวมศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลอื่นนอกเหนือจากนิสิตบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรเปน
ผูเขารวมศึกษาเปนบางรายวิชาได โดยคณะเจาของหลักสูตรนั้นใหความเห็นชอบ และผูเขารวมศึกษามีสิทธิ์ไดรับ
ใบรับรองในการศึกษาในรายวิชานั้นๆ
ขอ ๑๐การรายงานตัวเปนนิสิต
ผูที่ไดรับพิจารณาใหเขาศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะตองไปรายงานตัว
เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสิต ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๑๑ รูปแบบการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัย จัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒
ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห แตละ
หลักสูตรอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต ใหมีสัดสวน
เทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
ขอ ๑๒ การจัดการศึกษา แบงเปน ๒ รูปแบบ ดังนี้
(๑) การศึกษาภาคปกติ หมายถึง การจัดการศึกษาในวันเวลาราชการเปนหลัก
โดยกําหนดใหนิสิตตองลงทะเบียนแบบเต็มเวลา
(๒) การศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง การจัดการศึกษานอกเวลาราชการ โดยนิสิตลงทะเบียนแบบไม
เต็มเวลา
การจัดการศึกษาภาคพิเศษใหเปนการจัดการศึกษาที่มีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อแกปญหาของประเทศ
อยางเรงดวนตามชวงระยะเวลาที่กําหนด
หลักสูตรใดที่จะจัดการศึกษาตามขอ (๒) ตองจัดการศึกษาตามขอ (๑) ควบคูกันไปดวย
ขอ ๑๓ การจัดการศึกษาตามขอ ๑๒ ใหพิจารณาตามความเหมาะสมกับแตละหลักสูตรและสอดคลองกับ
การคิดหนวยกิตระบบทวิภาค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะที่จัดการเรียนการสอนและ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ ๑๔ การคิดหนวยกิต
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคา
เทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
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(๓) การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี
คาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
(๔) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนการสอนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบ ทวิภาค
(๕) การคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๙๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
(๖) วิทยานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ
๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
ขอ ๑๕การลงทะเบียนรายวิชา
มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา และใหนิสิต
ถือปฏิบัติตามขอกําหนดดังตอไปนี้
(๑) นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาตามเงื่อนไขการลงทะเบียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย
(๒) การลงทะเบียนรายวิชาใดๆ นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
(๓) รายวิชาใดที่เคยไดระดับขั้น B หรือสูงกวา จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ําอีกไมได
(๔) การลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา
(ก) นิสิตภาคปกติจะลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ
สําหรับภาคฤดูรอน ใหกําหนดจํานวนหนวยกิตที่จะลงทะเบียนเรียนใหมีสัดสวนเทียบเคียงไดกับการศึกษาภาคปกติ
(ข) นิสิตภาคพิเศษจะลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกิน ๑๒ หนวยกิตในแตละภาคการศึกษา
(๕) การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปนโมฆะ และรายวิชา
ที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นใหไดรับอักษร W
(๖) นิสิตอาจขอลงทะเบียนเขาศึกษารายวิชาใดๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูได โดยความเห็นชอบ
ของอาจารยที่ปรึกษา ทั้งนี้ นิสิตจะตองชําระคาธรรมเนียมและคาหนวยกิตรายวิชานั้นตามประกาศมหาวิทยาลัย
นเรศวร เรื่อง อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา และนิสิตจะไดอักษร S หรือ U
(๗) นิสิตที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร จะตองลงทะเบียน
และชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
(๘) ผูเขารวมศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกิน ๖ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษา ทั้งนี้
ผูเขารวมศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียม และคาหนวยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาบํารุง
และคาธรรมเนียมการศึกษา กรณีผูเขารวมเปนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจะไดอักษร S หรือ U กรณีบุคคลภายนอก
ที่เขารวมศึกษา จะไดรับใบรับรองในการศึกษาในรายวิชานั้นๆ
(๙) นิสิตเรียนขามมหาวิทยาลัยจะลงทะเบียนเรียนไดตาม (๔) ตองชําระคาธรรมเนียมและคาหนวย
กิตตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
ขอ ๑๖การเพิ่มและการถอนรายวิชา
การเพิ่มและการถอนรายวิชา จะตองไดรับอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษา และเปนไป
ตามหลักเกณฑดังนี้
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(๑) การเพิ่มรายวิชาสําหรับการจัดการเรียนการสอนภาคปกติและภาคพิเศษ จะกระทําไดภายใน
๒ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษา หรือภายในสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคฤดูรอน สําหรับภาคปกติ
และภาคเรียนฤดูรอน
(๒) การถอนรายวิชาจะกระทําไดภายในกําหนดเวลาไมเกินระยะเวลารอยละ ๗๕ ของเวลาเรียนของ
ภาคการศึกษานั้นๆ นับตัง้ แตเปดภาคการศึกษา
การถอนรายวิชาในกําหนดเวลาเดียวกับการเพิ่มรายวิชา จะไมปรากฏอักษร W ในระเบียนผลการ
เรียน และการถอนรายวิชาหลังกําหนดเวลาดังกลาว นิสิตจะไดรับอักษร W ในระเบียนผลการเรียน
(๓) การเพิ่มและถอนรายวิชา ใหมีขั้นตอนในการปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๗โครงสรางของหลักสูตร
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมี
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
(๒) หลักสูตรปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๖
หนวยกิต โดยแบงการศึกษาเปน ๒ แผน คือ
(ก) แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ
ดังนี้
(๑) แบบ ก ๑ เปนการศึกษาที่ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบ
ไดไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต โดยมหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรม
ทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) แบบ ก ๒ เปนการศึกษาที่ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๑๒
หนวยกิต และตองศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
(ข) แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธ แต
ตองมีการศึกษาคนควาดวยตนเอง ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
(๓) หลักสูตรปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพชั้นสูง คือ
(ก) แบบ ๑ เปนแผนการศึกษา ที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรู
ใหม มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นโดยไมนับหนวยกิต แต
จะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
(๑) แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต
(๒) แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา
๗๒ หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
(ข) แบบ ๒ เปนแผนการศึกษา ที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูง
และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
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(๑) แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
(๒) แบบ ๒.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ขอ ๑๘ระยะเวลาการศึกษา
(๑) ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๓ ปการศึกษา
(๒) ระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๕ ปการศึกษา
(๓) ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก สําหรับผูที่สําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา สวนผูที่สําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญา
เอกใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๖ ปการศึกษา
(๔) นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ในภาคการศึกษานั้นๆ จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบ
(๕) กรณีที่มีการเทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ใหมีระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร
ที่เทียบโอนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร
(๖) กรณีที่ใชระยะเวลาการศึกษาต่ํากวาที่กําหนดในหลักสูตร ใหคณะเจาของหลักสูตรเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๑๙การยายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย
การยายสาขาวิชาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การยาย
หลักสูตร การยายสาขาวิชา และการยายแผนการเรียน
ขอ ๒๐การรับโอนนิสิต และ/หรือ การเทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
การรับโอนนิสิต และ/หรือการเทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให
เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๒๑ อาจารยที่ปรึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาที่เสนอโดยคณะเจาของหลักสูตร หรือคณะ
ที่รับผิดชอบจัดการศึกษา เพื่อใหคําแนะนําและดูแลจัดแผนกําหนดการศึกษาของนิสิตใหสอดคลอง
กับหลักสูตรและกฎขอบังคับ กอนที่จะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ / อาจารยที่ปรึกษาการศึกษา
คนควาดวยตนเอง
ขอ ๒๒ ชื่อและรหัสรายวิชา
(๑) รายวิชาหนึ่งๆ มีรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชากํากับไว
(๒) รหัสรายวิชาประกอบดวย
(ก) เลข ๓ ตัวแรก
แสดงถึง
สาขาวิชา
(ข) เลขตัวที่ ๔
แสดงถึง
ระดับบัณฑิตศึกษา
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(ค) เลขตัวที่ ๕
แสดงถึง
หมวดหมูในสาขาวิชา
(ง) เลขตัวที่ ๖
แสดงถึง
อนุกรมของรายวิชา
ขอ ๒๓ การวัดและประเมินผลการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยใหมีการประเมินผลการศึกษาอยางนอยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
(๒) มหาวิทยาลัยใชระบบระดับขั้นและคาระดับขั้นในการวัดและประเมินผล
นอกจากกรณีตอไปนี้ ใหกําหนดการวัดและประเมินผลดวยอักษร S หรือ U คือ
(ก) รายวิชาที่ไมนับหนวยกิต
(ข) การสอบประมวลความรู/การสอบวัดคุณสมบัติ
(ค) สัมมนา
(ง) วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาดวยตนเอง
(๓) อักษร และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ใหกําหนดดังนี้
A
หมายถึง ดีเยี่ยม
(EXCELLENT)
B+
หมายถึง ดีมาก
(VERY GOOD)
B
หมายถึง ดี
(GOOD)
+
C
หมายถึง ดีพอใช
(FAIRY GOOD)
C
หมายถึง พอใช
(FAIR)
D+
หมายถึง ออน
(POOR)
D
หมายถึง ออนมาก
(VERY POOR)
F
หมายถึง ตก
(FAILED)
S
หมายถึง เปนที่พอใจ
(SATISFACTORY)
U
หมายถึง ไมเปนที่พอใจ
(UNSATISFACTORY)
I
หมายถึง การวัดผลยังไมสมบูรณ
(INCOMPLETE)
P
หมายถึง การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (IN PROGRESS)
W
หมายถึง การถอนรายวิชา
(WITHDRAWN)
(๔) ระบบระดับขั้น กําหนดเปนตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+, D และ F
ซึ่งแสดงผลการศึกษาของนิสิตที่ไดรับการประเมินในแตละรายวิชา และมีคาระดับขั้นดังนี้
ระดับขั้น
A
มีคาระดับขั้นเปน ๔.๐๐
+
ระดับขั้น
B
มีคาระดับขั้นเปน ๓.๕๐
ระดับขั้น
B
มีคาระดับขั้นเปน ๓.๐๐
+
ระดับขั้น
C
มีคาระดับขั้นเปน ๒.๕๐
ระดับขั้น
C
มีคาระดับขั้นเปน ๒.๐๐
+
ระดับขั้น
D
มีคาระดับขั้นเปน ๑.๕๐
ระดับขั้น
D
มีคาระดับขั้นเปน ๑.๐๐
ระดับขั้น
F
มีคาระดับขั้นเปน ๐
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(๕) อักษร I แสดงวานิสิตไมสามารถเขารับการวัดผลในรายวิชานั้นใหสําเร็จสมบูรณได โดยมี
หลักฐานแสดงวามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การใหอักษร I ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน และการ
อนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู
นิสิตจะตองดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแกอักษร I ใหสมบูรณกอน ๒ สัปดาห
สุดทายของภาคการศึกษาถัดไป หากพนกําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เปนระดับขั้น F หรืออักษร
U
(๖) อักษร P แสดงวารายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนตอเนื่องอยู ยังไมมีการวัดและประเมินผล
ภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ใหใชเฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อ
ไดรับการวัดและประเมินผลแลว
(๗) อักษร W แสดงวา
(๑) การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเปนโมฆะ ตามขอ ๑๕ (๕)
(๒) นิสิตไดถอนรายวิชาที่ลงทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๑๖ (๒)
(๓) นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
(๔) กรณีเหตุสุดวิสัย ลาออก ตาย หรือมหาวิทยาลัยอนุมัติใหถอนทุกรายวิชาที่
ลงทะเบียน
(๘) รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของแตละสาขาวิชา
(ก) นิสิตระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโท หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองไดระดับขั้นไมต่ํากวา C หากไดต่ํากวานี้จะตองลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชานั้นซ้ํา
(ข) รายวิชาใด หากระบุการประเมินผลเปนอักษร S หรือ U นิสิตจะตอง
ไดอักษร S มิฉะนั้นจะตองลงทะเบียนในรายวิชานั้นซ้ําอีกจนกระทั่งไดอักษร S
(๙) ในกรณีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรี ใหใชขอบังคับวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสวนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและถอนรายวิชา การวัดผลและการ
ประเมินผลสําหรับรายวิชานั้นโดยอนุโลม
(๑๐) อักษร S, U, I, P และ W จะไมถูกนํามาคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
(๑๑) การนับหนวยกิตสะสม และการคํานวณหาคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
(ก) การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบหลักสูตรใหนับเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที่
สอบไดเทานั้น ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกวาหนึ่งครั้ง ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิต
ครั้งสุดทายที่ประเมินวาสอบได นําไปคิดเปนหนวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว
(ข) มหาวิทยาลัยจะคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหนวยกิต และคาระดับขั้นของ
รายวิชาทั้งหมดที่นิสิตไดลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา
(ค) การคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ใหนําเอาผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับ
ขั้นของทุกๆ รายวิชาตามขอ ๒๓ (๑๑) (ก) มารวมกันแลวหารดวยจํานวนหนวยกิตของรายวิชาทั้งหมด ยกเวนที่ระบุ
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ไวในขอ ๒๓ (๑๐) และในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกวาหนึ่งครั้ง มหาวิทยาลัยจะ
คํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหนวยกิตและคาระดับขั้นที่นิสิตลงทะเบียนเรียนครั้งสุดทายเพียงครั้งเดียว
(๑๒) กรณีที่นิสิตไดเรียนรายวิชาใดที่จัดไวในหลักสูตรสาขาวิชาหนึ่ง อาจขอเทียบโอนรายวิชานั้น
เขาไวในหลักสูตร ทั้งนี้ จะไมนําผลมาคํานวณหาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
อนึ่ง ใหการจัดการประเมินผล มีผลตั้งแตวันที่มีการแกไขเสร็จสิ้น
ขอ ๒๔ การสอบผานความรูภาษาอังกฤษ
เงื่อนไขการสอบผานความรูภาษาอังกฤษใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๕ การสอบประมวลความรู (COMPREHENSIVE EXAMINATION) และการสอบวัด
คุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
(๑) นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ตองสอบผานการสอบประมวลความรู (COMPREHENSIVE
EXAMINATION) ดวยขอเขียน หรือขอเขียนและปากเปลา ในหลักสูตรนั้นๆ
(๒) นิสิตระดับปริญญาเอก ตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
ดวยขอเขียน หรือขอเขียนและปากเปลา ในหลักสูตรนั้นๆ ทั้งนี้ ผูสมัครสอบวัดคุณสมบัติไดตองเปนผูที่ผานเกณฑ
ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกําหนดแลว
ใหมีการดําเนินการสอบประมวลความรู และสอบวัดคุณสมบัติ ปการศึกษาละ ๓ ครั้ง โดยทําเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัย
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู และสอบวัดคุณสมบัติ ใหทําเปนคําสั่งของ
มหาวิทยาลัย และเมื่อดําเนินการแลวใหบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลสอบใหมหาวิทยาลัยทราบภายใน ๔ สัปดาหหลัง
วันสอบ
ขอ ๒๖ การทําวิทยานิพนธ
(๑) การลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ
(ก) นิสิตระดับปริญญาโทตองลงทะเบียนทําวิทยานิพนธตามเงื่อนไข ดังนี้
(๑) แผน ก แบบ ก ๑ จะตองทําวิทยานิพนธ ซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๓๖
หนวยกิต
(๒) แผน ก แบบ ก ๒ จะตองทําวิทยานิพนธ ซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๑๒
หนวยกิต
(ข) นิสิตระดับปริญญาเอก ตองลงทะเบียนทําวิทยานิพนธตามเงื่อนไข ดังนี้
(๑) แบบ ๑.๑ จะตองทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา
๔๘ หนวยกิต และแบบ ๑.๒ จะตองทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต
(๒) แบบ ๒.๑ จะตองทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา
๓๖ หนวยกิต และแบบ ๒.๒ จะตองทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต
(๒) การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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ภาควิชา/สาขาวิชา เสนอชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิตที่ลงทะเบียน
วิทยานิพนธเรียบรอยแลวผานคณะที่สังกัด เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ดังนี้
(ก) วิทยานิพนธระดับปริญญาโท มีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ๑ คน และกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ อีก ๑ - ๒ คน
(ข) วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ๑ คน และกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อีก ๒ - ๓ คน
(๓) การพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ
นิสิตตองเสนอโครงรางวิทยานิพนธตอคณะกรรมการพิจารณาโครงราง
ที่ภาควิชา / สาขาวิชา เสนอคณะที่สังกัด เพื่อเสนอบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวย ประธานที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา อาจารยบัณฑิตศึกษาซึ่งเปน
ผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย รวมจํานวนไมนอยกวา ๕ คน
ระดับปริญญาเอกรวมจํานวนไมนอยกวา ๖ คน เพื่อทําหนาที่ ประธาน กรรมการ และเลขานุการ โครงราง
วิทยานิพนธตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการแจงผลการอนุมัติพรอมโครงรางฉบับ
สมบูรณใหบัณฑิตวิทยาลัยออกประกาศใหนิสิตสามารถดําเนินการวิจัยได
กรณีนิสิตปริญญาเอกตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
แลวจึงจะเสนอโครงรางวิทยานิพนธได
(๔) การทําวิทยานิพนธ ใหนิสิตดําเนินการทําวิทยานิพนธตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง
แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ
(๕) การขอสอบวิทยานิพนธ
ใหภาควิชา/สาขาวิชาเสนอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเพื่อใหคณะและบัณฑิตวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบโดยบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและกําหนดวันสอบ
(ก) นิสิตระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธเมื่อ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธครบถวนตามหลักสูตร และแบบ ก ๒ มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธเมื่อลงทะเบียนรายวิชาและ
วิทยานิพนธครบถวนตามหลักสูตร
(ข) นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑ และแบบ ๒ มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ เมื่อ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ หรือลงทะเบียนวิทยานิพนธและรายวิชาครบถวนตามหลักสูตร สอบผานการสอบวัด
คุณสมบัติแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ การขอสอบวิทยานิพนธใหดําเนินการตามประกาศ เรื่อง แนว
ปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ
(๖) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
(ก) บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาโท จํานวนไม
นอยกวา ๕ คน ประกอบดวย
(๑) อาจารยประจํา หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เปนประธาน
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(๒) ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เปน
กรรมการ
(๓) อาจารยประจํา หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ๑ คน เปนกรรมการ
(๔) อาจารยบัณฑิตศึกษาซึ่งเปนผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย ๑ คน เปนกรรมการ
(ข) บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก จํานวนไม
นอยกวา ๖ คน ประกอบดวย
(๑) อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เปนประธาน
(๒) ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปน
กรรมการ
(๓) อาจารยประจํา หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ๑ คน เปนกรรมการ
(๔) อาจารยบัณฑิตศึกษาซึ่งเปนผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย ๑ คน เปนกรรมการ
(๗) การสอบวิทยานิพนธและการรายงานผลการสอบ
เมื่อนิสิตผานการสอบวิทยานิพนธโดยการสอบปากเปลาแลว คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธจะตองรายงานผลการสอบตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๒ สัปดาห
หลังวันสอบวิทยานิพนธ
ขอ ๒๗ การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา
ในภาคการศึกษาสุดทายที่นิสิตจะจบหลักสูตรการศึกษา นิสิตตองยื่นใบรายงานที่
คาดวาจะสําเร็จการศึกษาตอมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาภายใน ๔ สัปดาห
นับจากวันเปดภาคการศึกษา
นิสิตที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติใหไดรับปริญญา จะตองผานเงื่อนไขตางๆ ดังตอไปนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
(ค) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
(ง) มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐
(๒) ปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
(ค) สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ง) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
(จ) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น
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สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอกที่ไมสามารถสําเร็จการศึกษาได อาจขอศึกษาเฉพาะระดับปริญญาโท
ได โดยการศึกษาจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชานั้น ๆ
(๓) ปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
(ค) สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ง) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
(จ) มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา ๓.๐๐
(ฉ) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
(ช) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น
สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอกที่ไมสามารถสําเร็จการศึกษาได อาจขอศึกษาเฉพาะระดับปริญญาโท
ได โดยการศึกษาจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชานั้น ๆ
(๔) ปริญญาโท แผน ข
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
(ค) สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ง) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
(จ) มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา ๓.๐๐
(ฉ) สอบผานการสอบประมวลความรู (COMPREHENSIVE EXAMINATION)
(๕) ปริญญาเอก แบบ ๑
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
(ค) สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ง) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
(จ) เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา
(ฉ) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงาน จะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
(๖) ปริญญาเอก แบบ ๒
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
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(ค) สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ง) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
(จ) มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา ๓.๐๐
(ฉ) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
(ช) เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา
(ซ) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ขอ ๒๘ การพนสภาพการเปนนิสิต
นิสิตจะพนสภาพการเปนนิสิตในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) โอนไปเปนนิสิตสถาบันการศึกษาอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเปนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรขอหนึ่งขอใดตามขอ ๕
(๕) ไมมาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิไดลาพักการศึกษาภายใน ๓๐
วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา และภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปดภาคฤดูรอน
(๖) เปนนิสิตครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรในขอ ๑๘ (๑), ๑๘ (๒) และ ๑๘ (๓)
(๗) เปนนิสิตที่ไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยนอยกวา ๒.๕๐
(๘) เปนนิสิตวิสามัญที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพเปนสามัญตามขอ ๗ (๒)
(๙) ไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๑๐) ลาพักการศึกษา และ/หรือลาปวยติดตอกัน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ในปการศึกษาแรก โดยไม
มีหนวยกิตสะสม สําหรับนิสิตในระบบการศึกษาที่เรียนปละ ๑ ภาคการศึกษา ใหถือ ๒ ภาคการศึกษาแรกของการ
เรียน โดยไมมีหนวยกิตสะสม
(๑๑) มหาวิทยาลัยสั่งใหพนสภาพ นอกเหนือจากขอดังกลาวขางตน
ขอ ๒๙ การลา
(๑) นิสิตที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดภาคการศึกษา จะตองชําระคาธรรมเนียมการลาพัก
การศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน ๒ สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษาและภายใน ๑ สัปดาห นับจากวันเปด
ภาคฤดูรอน ยกเวนภาคการศึกษาที่ไดชําระคาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาไปแลว
(๒) นิสิตที่กลับมาเรียนหลังจากลาพักไปแลว ใหมีสภาพการเปนนิสิตเหมือนกอนไดรับอนุมัติใหลา
พักการศึกษา
(๓) นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนิสิต ใหยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยและระหวางที่ยังไมได
รับอนุมัติใหลาออกนี้ใหถือวานิสิตผูขอลาออกนั้นยังมีสภาพเปนนิสิตที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยทุกประการ
ขอ ๓๐ การประกันคุณภาพหลักสูตร
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ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอยประกอบดวย
ประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ
(๑) การบริหารหลักสูตร
(๒) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
(๓) การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
(๔) ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ขอ ๓๑ การพัฒนาหลักสูตร
ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ ๕ ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก๕ ป
ขอ ๓๒ การใหเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม
มหาวิทยาลัยอาจใหเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มี
ผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ๔.๐๐ หรือไดรับการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
ในกรณีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีบันทึกความเขาใจหรือบันทึกความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาอื่นหรือสถาบันตางประเทศ ที่มหาวิทยาลัยลงนามรวมกัน ใหเปนไปตามบันทึกความเขาใจหรือ
บันทึกความรวมมือนั้นๆ
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๓ ใหบรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอื่นใด ที่เกี่ยวกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาซึ่ง
ออกโดยอาศัยอํานาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งใช
บังคับอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลบังคับใช ยังคงใชบังคับกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตามขอบังคับนี้โดยอนุโลมไป
พลางกอนเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
ขอ ๓๔ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาจากการปฏิบัติตามขอบังคับนี้หรือ
ที่ขอบังคับนี้มิไดกําหนดไว ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะวินิจฉัยสั่งการและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

๒๗

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ศาสตราจารย นายแพทย ดร.กระแส ชนะวงศ
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
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ภาคผนวก ค
ผลงานวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตําราของอาจารยประจํา
ลําดับที่
1

ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา
รศ.ดร. ฉลองศรี พิมลสมพงศ
รองศาสตราจารย สาขา การทองเที่ยว
ค.ดบ สาขาอุดมศึกษา
Maitrise en Letters (Language et Litterature Francaise)
Universite de Franche – Comte, Besancon, France
Certificat “ Economie du Tourisme” Centre des Hautes
Etudes Touristique, Universite
D’Aix-Marseille III Aix-en-Provence, France
Diplome des Professeurs de Francais Language
Etrangere (D.P.F.E.)
ค.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)

ผลงานที่แสดงความเหมาะสมทางคุณวุฒิ
ตํารา
ฉลองศรี พิมลสมพงศ. (2544). การวางแผนและการพัฒนาตลาดการทองเที่ยว. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ฉลองศรี พิมลสมพงศ. (2546). การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
เอกสารประกอบคําสอน หัวขอ
1. อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
2. การทองเที่ยวในระบบเศรษฐกิจชาติ
3. การวางแผนและพัฒนาตลาดการทองเที่ยว
4. จริยศาสตรทางการทองเที่ยว
5. พฤติกรรมนักทองเที่ยว
งานวิจัยที่เสร็จแลว
1. ฉลองศรี พิมลสมพงศ และคณะ (2547). โครงการศึกษามาตรฐานบุคลากรในสถานประกอบการที่พักแรมใน
ประเทศไทย : รายงานขั้นสุดทาย ; เสนอตอ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ; กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. การประเมินประสิทธิผลดานการใหบริการนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาคเหนือของ
ประเทศไทย
แหลงทุน สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ปงบประมาณ 2549 สถานภาพ หัวหนาโครงการ
3. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง รูปแบบการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการใหบริการของบุคลากรระดับ
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ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดตรัง
แหลงทุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับเทศบาลนครตรัง ปงบประมาณ 2546 สถานภาพ คณะวิจัย
4. การพัฒนาหลักสูตรการทองเที่ยวและการโรงแรมในยุคของการเปดเสรีทางการคาบริการ เสนอตอศูนยยุโรป
ศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. การวิจัย การจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม และขอกําหนดจําเพาะของ
หลักสูตร เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
การเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท
ดังนี้
1. ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรสาขาการจัดการทองเที่ยว
ระดับบัณฑิตศึกษา”
2. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “การจัดการทางสถาปตยกรรมในแหลงทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว”
3. สังคมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง “ปจจัยดานองคการที่มี่ผลตอการปฏิบัติงานของ
ตํารวจทองเที่ยว”
4. สังคมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของพนักงานโรงแรม
ในโรงแรมระดับ 5 ดาว กรุงเทพมหานคร”
การเปนกรรมการและผูทรงคุณวุฒิ
1. อนุกรรมการกิจการทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
2. กรรมการจัดทําหลักสูตรมาตรฐานการอบรมมัคคุเทศกทุกประเภท และหลักสูตรการเพิ่มพูนความรูสําหรับ
มัคคุเทศกอาชีพของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
3. กรรมการโครงการจัดทําเอกสารวิชาการดานการทองเที่ยว เพื่อสงเสริมการผลิตตํารา ดานการทองเที่ยวของ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
4. กรรมการพิจารณาคัดเลือกมัคคุเทศกดีเดนของกรุงเทพมหานคร โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
5. กรรมการพิจารณารางวัลการทองเที่ยวไทยครั้งที่ 8 ประเภทองคกรสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยว การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย
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ดร.เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ
Ph.D (Tourism)
University of Queensland, Australia
ศศ.ม.ประวัติศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศศ.บ (การโรงแรม) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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6. กรรมการพิจารณาบทความทางวิชาการและตรวจคุณภาพตํารา (Peer Review) สาขาการทองเที่ยวและการ
โรงแรมของมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชนหลายสถาบัน
7. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตรวจสอบและวิเคราะหแบบเสนอแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย
และโครงการวิจัยประกอบการของบประมาณเพื่อการวิจัย ประจําป 2545 สาขาการทองเที่ยว สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก สาขา Tourism Management
Buddhabhumbhitak, K. (2008). The Impact of International Backpackers on the Host Society: A
Case Study of Backpackers in Pai, North Thailand. PhD thesis, University of Queensland, Australia.
งานวิจัยที่เสร็จแลว
เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ. (2554). ประสบการณการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวผูพิการในประเทศไทย, มหาวิทยาลัย
นเรศวร: พิษณุโลก.
งานวิจัยที่กําลังดําเนินการอยู
โครงการวิจัยเรื่อง สลายหนี้เกษตรกรดวยองคความรูดานการบริหารจัดการ: การสรางศักยภาพการเปนผูประกอบการ
โดยชุมชน (Building Community Capacity for Community-based Entrepreneur)
แหลงทุน สํานักงานสนับสนุนการวิจัย เครือขายภาคเหนือตอนลาง
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป ( 1 สิงหาคม พ.ศ.2554 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555)
บทในหนังสือ Book Chapter ที่มีการตีพิมพและจําหนายในระดับนานาชาติ
Buddhabhumbhitak, K. (2010). ‘ Tourist Immersion or Tourist Gaze: the Backpacker Experience’, in
Burns, P., Palmer, C., Lester, JA. (eds), Tourism and Visual Culture, Volume 1: Theories and
Concepts, CABI: Oxfordshire.
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คํานํา
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ไดเล็งเห็นวา หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว พศ. 2548 นั้น ไดเปดใชมาเปนระยะเวลา 5 ป แลว เพื่อให
สอดคลองกับการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร และเพื่อใหตอบสนองตอผูมีสวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ไดอยางตรงความตองการ ทางคณะกรรมการฯ จึงไดสอบถามความคิดเห็นของนิสิตปจจุบัน หลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก เพื่อเปนแนวทางในการ
นําผลดังกลาว ประกอบการจัดทําหลักสูตรที่เหมาะสมตอไป
ผลการประเมิน
จากการสัมภาษณนิสิต 26 คน มีนิสิตใหความรวมมือใหความคิดเห็นจํานวน 16 คนดวยกัน คิดเปนรอยละ
58 ของนิสิตที่เรียนอยู1 นิสิตดังกลาว เปนชาย 4 คน และเปนหญิง 12 คน และเปนนิสตชั้นปที่ 1 9 คน สําหรับชั้นป
ที่ 2 นั้นคือ 7 คน ผลการประเมิน สามารถแยกเปนประเด็นได ดังนี้
1.ประเด็นเหตุผล/แรงจูงใจที่ทําใหนิสิตเลือกเรียน
พบวานิสิต 9 คน ระบุวาตองการนําไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้ง ตองการตอยอดองคความรู
จากการเรียนในระดับปริญญาตรี 6 ซึ่งชี้ใหเห็นวา เนื้อหารายวิชาที่เนนการประยุกต หรือนําไปใชกับการทํางานใน
สายอาชีพจริงๆนั้น ยังคงเปนสิ่งที่นิสิตสวนใหญตองการ อีกทั้งตองการความรูที่ลุมลึกกวา พื้นความรูในระดับปริญญา
ตรี
2.ประเด็นความเหมาะสมของชื่อปริญญา (เดิม การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว)
พบวา นิสิตสวนใหญ ไมมีความเห็นในเรื่องของชื่อปริญญา มีนิสิต 2 คน กลาววา ชื่อปริญญานั้นเหมาะสมดีอยู
แลว ในขณะที่นิสิตอีก 2 คนเชนกัน ตองการใหปรับชื่อ ใหมีการบริการ (Hospitality) เพิ่มเขามา มีนิสิตคนหนึ่งให
ความเห็นวา แมวาการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยวจะ “…สื่อสารและแสดงความหมายไดงาย” แตก็ยังไมคอยตรง
กับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการบริการ ซึ่งมีสอนอยูในหลายๆรายวิชามากนัก

3.ประเด็นความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิต และโครงสรางหลักสูตรที่ใชอยูในปจจุบัน
สําหรับประเด็นนี้ นิสิตมีความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยสวนใหญ (6 คน) คิดวา จํานวนหนวยกิตและโครงสราง
หลักสูตรนั้น เหมาะสมดีอยูแลว อีกทั้งภาระการเรียนไมหนักมาก เมื่อนับจากจํานวนรายวิชาหรือหนวยกิตที่
1

หมายเหตุ นิสิตที่สํารวจเปนนิสิตปจจุบันที่กําลังเรียนอยู ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก)
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ลงทะเบียน สําหรับแผนการศึกษานั้น มีนิสิตถึง 3 คนที่ตองการใหมีรูปแบบการเรียนไตรภาคแบบแผน ข. แตวา เปด
โอกาสใหนิสิตทําวิทยานิพนธได นอกจากนั้น มีการนําเสนอวาตองการใหปรับแผนการศึกษาตามความยากงาย และ
กระจายรายวิชาที่ยากออกจากกัน ในสวนของเนื้อหานั้น นิสิตสองคนมีความเห็นวา เนื้อหาทางดานการทองเที่ยวนอย
กวาดานการโรงแรม และควรเพิ่ม วิชาเลือกที่ครอบคลุมธุรกิจบริการ
4.ประเด็นความทันสมัยของหลักสูตร
สําหรับประเด็นนี้ นิสิต 4 คนมีความเห็นวา หลักสูตรมีความทันสมัยดีมากอยูแลว นิสิตคนหนึ่งเสนอวา อยาก
ใหมีการจัดการศึกษาดูงานใหมากขึ้น นิสิตอีกจํานวนหนึ่ง ( 4 คน) มีความเห็นวา หลักสูตรควรมีความทันสมัยในแงมุม
ของความสอดคลองกับตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน และนําไปสูการใหความยอมรับจากหนวยงาน
หรือองคกรภายนอกตางๆ
5.ประเด็นความสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
นิสิต 4 คนมีความเห็นวา เนื้อหาหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน สวนความเหมาะสม
ของรายวิชาเลือกนั้น อยูที่วานิสิตจะเลือกรายวิชาอะไรนิสิตบางคนไดเสนอแนะวา หลักสูตรควรเนน
ภาษาตางประเทศ ใหนําไปบูรณาการกับการเรียนใหมากกวานี้นิสิต 3 คน เสนอวา หลักสูตรยังไมสอดคลองเทาที่ควร
ดังนั้น ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจบริการเขาไปดวย ที่นาสนใจคือ นิสิตถึง 4 คน เสนอแนะวา ควรเปดใหแผน ข.
ทําวิทยานิพนธ หรือใหนิสิตแผน ก. สามารถเรียนแบบไตรภาคได ในจํานวนนี้ นิสิต 2 คน ไมมีความคิดเห็น

6.ประเด็นความเหมาะสมของรายวิชาตามหลักสูตร
สําหรับความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตรนั้น นิสิตมีความเห็นวา โดยภาพรวมแลว องคความรูใน
รายวิชาเหมาะสม โดยนิสิตถึง 7 คนตองการใหคงเนื้อหาสวนใหญไว แตอยางไรก็ดี นิสิตเห็นวา ควรเนนใหแตละ
รายวิชา มีเนื้อความที่ทันสมัยแกวรรณกรรมขององคความรูในปจจุบัน และควรลดรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวที่เฉพาะเจาะจงเกินไป เชน รายวิชา Golf Tourism หรือ Wine Tourism นิสิตคนหนึ่งกลาววา รายวิชา
เลือกไมควรมีใหเลือกมากนัก แตควรเนนเปนกลุมวิชาที่มุงสรางความเชีย่ วชาญเฉพาะดานตามปรัชญาของหลักสูตร
นิสิตอีกสองคน มีความเห็นวา ก็เปนสวนหนึ่งในภาคบริการ และควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับธุรกิจบริการและ
ทองเที่ยว มากกวา คําวาโรงแรมแตเพียงอยางเดียว
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สรุปผลการวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
1. กรรมการผูทรงคุณวุฒิประกอบดวยคณะกรรมการในคําสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 2645/2553
2. เนื้อหาการพิจารณาหลักสูตรมีขอเสนอแนะดังนี้
2.1 ชื่อหลักสูตร ปรัชญา และวัตถุประสงค
2.1.1 ควรแยกเขียนแตละประเด็นใหชัดเจน และเขียนใหสะทอน สอดคลองกับสถานการณในหมวดที่
1 ขอ 11 และ ขอ 12
2.1.2 เพิ่ม ความสามารถในการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศในปรัชญา
2.2 รายละเอียดของการรับเขาศึกษา
ไมมี
2.3 รายละเอียดของระยะเวลาการศึกษา
ไมมี
2.5 โครงสรางหลักสูตรและแผนการเรียน
- โครงสรางและจํานวนหนวยกิตมีความเหมาะสมและครอบคลุมสาระสําคัญดานนี้หากมีหนวยกิต
- แผนการเรียนเหมาะสมตามลําดับของการเรียนรู และนําไปสูความครบถวนของเนือหาที่ทําใหมีการ
วิจัยอยางกวางขวางได
- กรรมการเสนอแนะวาควรมีการเรียนปรับพื้นฐานหรือมีการจัดโครงการใหความรูพื้นฐานดานสถิติ
วิจัย และดานความรูการจัดการ การตลาด หรือหลักการทองเที่ยวทั่วไป
2.6 รายวิชาที่เปดสอน
คณะกรรมการเห็นวา เนื้อหาหลักสูตรมีความเขมขนและทันสมัยและเสนอแนะดังนี้
2.6.1วิชาแกน
คณะกรรมการเห็นวามีความเหมาะสม ดานสาระและองคความรูทั้งดานอุปสงคและอุปทานการ
ทองเที่ยวแตสามารถปรับใหดีขึ้นไดดังนี้
- ใหนําเนื้อหา Customer Experience Management รวมกับ วิชา พฤติกรรมผูบริโภคใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว และนําไปเปนวิชาแกน
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- รายวิชาที่เกี่ยวกับ การสามารถเนน sustainable เชน การวางแผนอยางยั่งยืน แตคําวา
development เอาออกเอาไปใสเนื้อหารายวิชา Destination Management โดยใชชื่อ
รายวิชาเปน Planning and Policy in Sustainable Tourism Management
2.6.2วิชาเลือก
คณะกรรมการเห็นวามีความเหมาะสม มีลักษณะเปนรายวิชาที่เลือกตามความสนใจเฉพาะของ
ผูเรียนแตสามารถปรับใหดีขึ้นไดดังนี้
- วิชาเลือก ควรแบงออกเปนวิชาดานการทองเที่ยวและการบริการ
- วิขา MICE Marketing ใหปรับเปน MICE Management เพื่อเพิ่มโอกาสแกผูเรียนใน
ตลาดแรงงาน
- ควรเพิ่มรายวิชา Culture TourismManagement และใหบูรณาการกับ ASEAN Economic
Community
- ควรยุบรายวิชาดานเศรษฐศาสตร ปรับ Balance วิชาเลือก อาจารยเห็นวา เศรษฐศาสตรธุรกิจ
ไมคอยเกี่ยวของกับเอกเลือกทองเที่ยว
- อาจจะยายวิชา IT ไปอยูหมวดวิชาบังคับ
3. ประเด็นเสนอแนะอื่นๆมีขอแนะนําดังตอไปนี้
3.1 แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ควรเพิ่มเติมสิ่งตางๆดังตอไปนี้
- ควรเพิ่มจํานวนงานวิจัยที่ตอบสนองความตองการของธุรกิจและการใชประโยชน เพราะจะทําใหการ
ปรับปรุงหลักสูตรเปนไปอยางมีทิศทางและเปาหมาย
- กรรมการใหความสําคัญตอความสามารถดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและคนควาของผูเรียน
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ภาคผนวก ช
ตารางแสดงการปรับปรุงหลักสูตร ตามมติคณะกรรมการคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
วาระที่ 4.1 ในการประชุมวาระพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2553
ที่
1

เพิ่มเติมเลขที่ประจําตัวประชาชนของผูรับผิดชอบหลักสูตร

ดําเนินการแลว

2

แตงตั้งคณะกรรมการรางและวิพากษหลักสูตร พรอมจัดทํารายงาน

ดําเนินการแลว

สรุปการวิพากษหลักสูตร
3

สํารวจผูเรียนและสัมภาษณนิสิตที่เรียนปจจุบัน

ดําเนินการกับนิสิตปจจุบัน จํานวน
26 คน (สรุปผลตามเอกสารแนบ)

4

ระบุชั่วโมงสอนและภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร

ระบุภาระงานสอนตามหลักสูตร
ปรับปรุง แตไมไดใสจํานวนชั่วโมง
ตอสัปดาหเนื่องจากอางอิงตัวอยาง
มคอ.2 ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ

5

ลบตารางหนาหนา 27-34 เหลือแตรายวิชา

ดําเนินการแลว

6

เพิ่มวุฒิการศึกษา และลบผลงานของอาจารยพิเศษ หนา 37

ดําเนินการเพิ่มวุฒิการศึกษาแลว
แตไมไดลบผลงานอาจารยพิเศษ

7

แกไขลําดับที่ของอาจารยประจําหลักสูตร หนา 37-38

8

ใหใสชื่ออาจารยประจําหลักสูตรทั้งหาคนในขอ 3.2.2

ดําเนิการแลว
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ภาคผนวก ซ
ตารางสรุปการแกไขหลักสูตรตามมติคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 15 กันยายน 2553
ประเด็นในการแกไข
ที่

ประเด็นในการแกไข

ผลการแกไข

1

การระบุ คําวา บัณฑิตวิทยาลัยในหนา 1

แกไขตามมติ

2

หมวดที่ 1 ขอ 9 ปรับปรุงรูปแบบการพิมพใหตรงตามแบบฟอรม

แกไขตามมติ

3

หมวดที่ 3 ขอ 1.1 ระบุเฉพาะ ระบบทวิภาค

แกไขตามมติ

4

หมวดที่ 3 ขอ 2.5 เพิ่มจํานวนนิสิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาตั้งแต แกไขตามมติ
ป 2555

5

หมวดที่ 3 ขอ 3.1.2 ใหระบุกิจกรรมวิชาการและการสอบประมวล

แกไขตามมติ

ความรู
6

หมวดที่ 3 ขอ 3.1.3

1.บรรจุ รายวิชา 803500 สหวิทยาการ

1. ควรเพิ่มรายวิชาสัมมนาไมนับหนวยกิตและวิทยานิพนธ

แนวคิดในการทองเที่ยวและบริการ

2. ควรกระจายเปนวิทยาพนธ1,2,3 ตามนโยบายของ

(Multidisciplinary Concepts in

อธิการบดี

Tourism and Hospitality)
2. บรรจุรายวิชาสัมมนา และไมนับ
หนวยกิตตามนโยบายการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
2.แกไขตามมติ

7

หมวดที่ 3 ขอ 3.1.4

1.แกไขตามมติ

1.เพิ่มรายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต กรณี แผน ก แบบ ก 1
2.หนา 24 ควรปรับใหเปน 3 ภาคการศึกษา

โดยบรรจุ รายวิชา 803500 สห
วิทยาการแนวคิดในการทองเที่ยวและ
บริการ (Multidisciplinary Concepts
in Tourism and Hospitality)และ
รายวิชา 803571 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร (Research
Methodology in Social Sciences)
เปนรายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
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ที่

ประเด็นในการแกไข

ผลการแกไข
2.คณะกรรมการรางฯ เห็นพองใหยืนยัน
นิสิตสามารถจบไดภายใน หา ภาค
การศึกษา ซึ่งหมายถึง การเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันของหลักสูตร โดยที่
ไมไดสูญเสียประสิทธิภาพในการเรียนรู
และโอกาสในการประกอบอาชีพหลัง
สําเร็จการศึกษาของนิสิต

8

หมวดที่ 3 ขอ 3.2 ปรับปรุงรูปแบบการพิมพใหตรงตามฟอรม

แกไขตามมติ

9

หมวดที่ 3 ขอ 5.6 ปรับกระบวนการประเมินโดยแยกหัวขอ

แกไขตามมติ

วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาดวยตัวเอง
10 หมวดที่ 5 ขอ 1 ปรับวิธีการพิมพ เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ

แกไขตามมติ

ในการประเมินผลการเรียน
11 ภาคผนวก
แนบเอกสาร การวิพากษหลักสูตร สรุปผลการวิพากษหลักสูตร
ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง

แกไขตามมติ
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ภาคผนวก ฌ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
ตารางแสดงการปรับปรุงหลักสูตรตามมติคณะกรรมการวิชาการ (เพิ่มเติม) กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
ณ หอง เสลา 1 ระหวางเวลา 09.00-12.00 น.
มติคณะกรรมการ

การแกไข

เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2555
และมอบคณะดําเนินการปรับแกไขดังนี้
1.ใหปรับหนา 1 ของ มคอ. 2 เรื่อง
ดําเนินการแกไขแลว
ชื่อวิทยาเขต คณะ และภาควิชา
จากเดิมคือ
สาขา ภาค และคณะ
ใหเปลี่ยนเปน
คณะ ภาค และสาขา
2. ใหปรับหมวดที่ 1 ขอ 5.3 จาก
เดิม

ดําเนินการแกไขแลว

อางอิง
(หนาที)่

หนา 1

หนา 2

5.3 การรับเขาศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิต
ตางชาติที่สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยได
ใหแกเปน
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตตางชาติ
3. คณะกรรมการขอใหพิจารณา ไดดําเนินการปรับหนวยกิตรายวิชาดังนี้
หมวดที่ 3.1.3
ทบทวนเพิ่มชั่วโมงปฏิบัติในบาง
หนา 15 เปน
รายวิชา โดยเฉพาะรายวิชาบังคับ วิชาบังคับ ปรับหนวยกิตบรรยายและปฏิบัติ 2 รายวิชา ตนไป
นอกเหนือจากรายวิชาสัมมนา เชน 1.803511 พฤติกรรมผูบริโภคในอุตสาหกรรมการ
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มติคณะกรรมการ
การลงพื้นที่ การระดมสมองเชิง
ปฏิบัติการ ซึ่งใหทั้งองคความรู
และทักษะ

การแกไข
ทองเที่ยว
Consumer Behavior in Tourism Industry
2.803513 การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจการทองเที่ยว
Strategic Management of Tourism Business
วิชาเอกเลือก หมวดการตลาดสําหรับการทองเที่ยว 2
รายวิชา
1.803520 การตลาดเชิงกลยุทธเพื่อการทองเที่ยว
Strategic Marketing for Tourism
2.803521 การสรรคสรางตราสินคาเพื่อจัดหมาย
ปลายทางทองเที่ยว
Tourism Destination Branding

วิชาเอกเลือก หมวดการวางแผนและการจัดการสําหรับ
การทองเที่ยว 3 รายวิชา
1.803530 การวางแผนและนโยบายการจัดการการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน
Planning and Policy in Sustainable Tourism
Management
2.803531 การจัดการกระบวนการเชิงกลยุทธ
Strategic Process Management
3. 803533 การวิเคราะหผลกระทบดานสังคมและ
วัฒนธรรมในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
Socio-Cultural Impact Analysis in Tourism
Industry
จากเดิม 3 (3-0-6) เปน 3 (2-2-5)
เนื่องดวยความเหมาะสมของหลักวิชาและความ
รับผิดชอบของรายวิชาตอผลการเรียนรู นอกจากนั้น
หลักสูตรยังมีรายวิชาอีก 3 รายวิชาเปนวิชาบังคับไมนับ
หนวยกิตที่เอื้อแกการเรียนรูภาคปฏิบัติ

อางอิง
(หนาที)่

มคอ 2

118

มติคณะกรรมการ

การแกไข

4.เปลี่ยนชื่อหมวดกลุมวิชาเลือก
จากเดิม
“ดานการจัดการและการวางแผน
สําหรับการทองเที่ยว”
เปน
“ดานการวางแผนและการจัดการ
สําหรับการทองเที่ยว”
5.ใหปรับ ความหมายของเลขรหัส
วิชาใหอยูตอจากคําอธิบายรายวิชา
6.ใหทบทวนชื่อภาษาไทยของ
รายวิชา 803522 MICE
Management and Marketing
คือ การจัดการและการตลาด
สําหรับธุรกิจการประชุม การจัดนํา
เที่ยวเปนรางวัล และนิทรรศการ

ดําเนินการแกไขแลว

7.ปรับคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
หมวดที่ 4 ใหตอบตามที่
คณะกรรมการหลักสูตรฯ ไดบอก
แกที่ประชุมวา ตองการที่จะให
นิสิต Young, Dynamics and
Innovative

ดําเนินการแกไขแลว
คณะกรรมการหลักสูตรไดทบทวนขอเสนอแนะและได
ทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมจากหลักสูตรดานการ
ทองเที่ยวของมหาวิทยาลัยชั้นนํา พบวา ชื่อวิชามีความ
เหมาะสมและครอบคลุม เนื่องจากคําวา meeting และ
convention สามารถใชคําวา ธุรกิจการประชุมได ทั้งนี้
มีความแตกตางระหวางคําวา meeting และ
convention เพียงแคขนาด (scale) ของการกิจกรรม
เทานั้น
ดําเนินการปรับคุณลักษณะพิเศษนิสิต
จากเดิม
เปนนักบริหารจัดการที่มีความเปนผูนํา และสามารถที่จะ
ตัดสินใจไดอยางรวดเร็วภายใตสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง
โดยใชขอมูลที่ตนไดรับอยางเหมาะสม เปนผูที่สามารถ
วิเคราะห สังเคราะหขอมูลที่ไดรับเพื่อนํามาวางแผน
ปฏิบัติการอยางเหมาะสมภายใตบริบทที่แตกตางกัน
เปน
คุณลักษณะพิเศษ ของนิสิตและมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ
จัดการการทองเที่ยว คือ
1) ความเปนคนรุนใหม (Young) ในแงของความคิด

อางอิง
(หนาที)่
หนา 16 และ
18

หนา 36
หนา 15,18
และ 30

หมวดที่ 4
หนา 46

มคอ 2
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มติคณะกรรมการ

8.ปรับคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
หมวดที่ 4 ใหตอบตามที่
คณะกรรมการหลักสูตรฯ ไดบอก
แกที่ประชุมวา มีจิตบริการที่ดี

การแกไข

อางอิง
(หนาที)่

และความใฝรู คือสนใจตอความรูดานการจัดการ
การทองเที่ยวและคนควาศึกษาสิ่งใหมๆ อยูเสมอ
2) ความเปนคนที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลง
(Dynamic) มีความเขาใจวาในการจัดการการ
ทองเที่ยวตองเผชิญปญหา อุปสรรค ความ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมทองเที่ยวโลก
ภูมิภาค และทองถิ่น
3) ความเปนคนที่มีความคิดสรางสรรคเชิงพาณิชย
(Innovative) คือ เปนผูที่สามารถวิเคราะห
สังเคราะหขอมูลที่ไดรับเพื่อนํามาวางแผนดวย
ความคิดสรางสรรค มีหลักคิดวิเคราะห โดยใช
ความคิดเชิงสรางสรรค มาแกไขปญหาและ
พัฒนาองคความรูเพื่อใหเกิดมุมมองที่แตกตาง
และสรางมูลคาเพิม่
ระบุในขอยอยที่ 2 ขอที่ 1 หมวดที่ 4 ใหชัดเจนขึ้น จาก หมวดที่ 4
เดิม
หนา 47
จากเดิม
เปนผูที่มีทัศนคติทีดีตองานบริการ มีวิสัยทัศนและความ
รอบรูในการสรางจิตบริการใหเกิดแกองคกร และเปน
ตัวอยางของผูที่จิตบริการที่ดี สามารถนําไปประยุกตใชใน
การพัฒนางานบริการการทองเที่ยวไดเปนอยางดี
เปน
เปนผูที่มีจิตบริการดีเยี่ยม มีวิสัยทัศนและความรอบรูใน
การสามารถสรางกลยุทธในการสงเสริมจิตบริการใหเกิด
แกบุคลากรในธุรกิจทองเที่ยว หรือสําหรับบุคลากร
ทางการทองเที่ยวของภาครัฐ สามารถนําไปประยุกตใช
ในการพัฒนางานบริการการทองเที่ยวไดเปนอยางดี

