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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
1. ชื่อหลักสูตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร / ภาควิชาการทองเที่ยว
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ
3. วิชาเอก

: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ
: Master of Arts Program in Tourism and Hospitality
Management
:
:
:
:

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ)
ศศ.ม. (การจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ)
Master of Arts (Tourism and Hospitality Management)
M.A. (Tourism and Hospitality Management)

ไมมี

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2
4.2 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข

จํานวน 36 หนวยกิต
จํานวน 36 หนวยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพ.ศ.2552
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
นิสิตไทยและนิสิตตางชาติ
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ เพียง
สาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 กําหนดการเปดสอน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560 เปนตนไป
6.2 เป น หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2560 ปรั บ ปรุ ง จากศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ
การทองเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
6.3 คณะทํางานกลั่นกรองหลักสูตรและงานดานวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
6.4 คณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิ ทยาลัยเห็ นชอบหลั กสูตรในการประชุม วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 21
มิถุนายน 2560
6.5 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่
4 กรกฎาคม 2560
6.6 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 236 (11/2560) เมื่อวันที่
30 กรกฎาคม 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ในปการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ สามารถพัฒนาเสนทางสายอาชีพเดิมในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
หรือเขาสูการทํางานในอุตสาหกรรมนี้ได ในลักษณะอาชีพดังตอไปนี้
- อาจารยผูสอนสาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
- นักวิจัยสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการจัดการการทองเที่ยว และจิตบริการ
- ผู บ ริ ห ารระดั บ ต น (หั ว หน า งาน) ระดับ กลางถึงระดั บ สูง ในอุตสาหกรรมการท อ งเที่ ย ว และ
อุตสาหกรรมการบริการ ในองคกรตางๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- ผูว างแผนเชิงนโยบายในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และอุตสาหกรรมการบริการในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล
- ผูปฏิบัติงานในองคกรที่ดําเนินการเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมการทองเที่ยว และอุตสาหกรรมการ
บริการในทองถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ
- ผูสําเร็จการศึกษาสามารถศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาการทองเที่ยวหรือสาขาที่เกี่ยวของ
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9. ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษา

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

PhD
MBA
วท.บ.
Doctor of
Geography
M.A.

Tourism Management
Marketing
เศรษฐศาสตร
Tourism Geography

Bournemouth University
University of Memphis
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
University of Grenoble

UK
USA
ไทย
ฝรั่งเศส

2552
2540
2535
2553

1

นางสาวจารุวรรณ แดงบุปผา

อาจารย

2

นางสาวเพชรศรี นนทศิริ

อาจารย

บธ.บ.
3

นางสาวศิริเพ็ญ ดาบเพชร

ผูชวย
ศาสตราจารย

PhD
M.A.
ศศ.บ.

International Tourism and
Hotel Management
การจัดการโรงแรม
และการทองเที่ยว
Tourism
Tourism
ประวัติศาสตร

Southern Cross University ออสเตรเลีย
และ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ไทย

2545

University of Queensland ออสเตรเลีย
Monash University
ออสเตรเลีย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย

2553
2547
2539

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห)
ปจจุบนั
เมื่อเปด
หลักสูตรนี้
13
13
14

14

15

15

2541
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
รายไดทางการทองเที่ยวของไทยประมาณปละ 8.23 แสนลานบาท ซึ่งยังคงเปนรายไดทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศไทยใหอยูในกลุมประเทศที่กําลังจะเปนประเทศที่
พัฒนาแลว แตการทองเที่ยวไทยกําลังเผชิญความทาทายที่สําคัญ คือ ความเปนเอกภาพทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมในบริบทโลก ดวยความแข็งแกรงของบุคลากรทางการทองเที่ยว มาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษาของประเทศไทย และในกลุมประเทศอาเซีย น ซึ่งกําลังพัฒ นาในกรอบของความตองการ
บุคลากรดานการทองเที่ยวใหมีความสามารถในการบริหารจัดการที่เปนสากล มีวิสัยทัศน มีทักษะในการ
คิดวิเคราะห มีความคิดเชิงสรางสรรค จําเปนตองผานกระบวนการศึกษา เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวในเชิง
บูรณาการทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนั้น การแขงขันดานการทองเที่ยวทวี
ความเขมขนขึ้น เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคที่ยากตอการคาดการณทั่วโลก
นําไปสูความตองการนักวิช าการ นักวิจัยที่สามารถผลิตงานวิจัย ที่พัฒนาแนวคิด และทฤษฎี เพื่อการ
ประยุกตใชในการเพิ่มสมรรถนะการแขงขันของธุรกิจการทองเที่ยวหลัก และรองในอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว และอุตสาหกรรมการบริการ ใหทันกับบริบทการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจที่ใช
แนวคิดจาก Thailand 4.0 และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมตามเปาหมายของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณสําคัญที่สงผลตอการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร คือ การเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมผูบริโภคที่มาจากความหลากหลายของสังคม วัฒนธรรม และสังคมของผูสูงอายุ ทําใหมีอิทธิพล
ตอการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการและการดําเนินงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และยังมีความ
ตองการการจัดการการทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และการ
รับรูตางวัฒนธรรม กระแสสังคมโลกมากขึ้น ซึ่งตองการการยอมรับและการมีสวนรวมของประชาชนใน
การดูแล วางแผน พัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว การพัฒนาบุคลากรที่มีจิตบริการเปนเลิศ มีจิตสํานึก
ดานคุณธรรม สํานึกสาธารณะ และการยกระดับการศึกษาของบุคลากรทางการทองเที่ยวในระดับทองถิ่น
ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
- กําหนดเนื้อหาสาระหลักสูตรโดยคํ านึงถึงปจจัย ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในระดั บ
มหภาคของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานการณการแขงขันในตลาดอาเซียนและตลาดโลก
ทั้งในดานอุปสงค และอุปทานการทองเที่ยว (Tourism Demand and Supply)
- ปรับเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว และอุตสาหกรรมการบริการ
- เพิ่มเนื้อหาสําคัญ (key word) ของจิตบริการแบบไทย (Thai Hospitality) ซึ่งมีคุณลักษณะ 6
ป ร ะ ก า ร คื อ compassion, caring, culture, courtesy, community-oriented แ ล ะ
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competency ซึ่งนําไปปรับใชในการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจการทองเที่ยว 4 ประเภท คือ ธุรกิจ
ที่พักแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก และธุรกิจบริการสปา ใหมี
สมรรถนะ และทักษะการปฏิบัติงานตาม Standards Operational Procedures: SOP) ควบคู
กั น อย า งเข มข น ซึ่ งถื อเป น กลยุทธสําคัญ ของการเพิ่มศักยภาพการแขงขัน ในภาคธุร กิจทั้งใน
ประเทศและระหวางประเทศ
- มุงเนนวิธีการสอนที่สงเสริมใหใชความคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเขมขน จนทําใหเกิดความคิด
สรางสรรค เพื่อสรางความรูทั้งทางวิชาการ และวิชาชีพใหเหมาะกับสังคมสมัยปจจุบัน บริบทของ
ประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล
- ใหผูเรียนมีความรูและความสามารถในเชิงการตัดสิน ใจและบริหารจัดการ มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ และมีจิตสํานึกอันดี คิดเกง นุมนวล แตเฉียบคม สอดคลองกับกระแสโลกในปจจุบัน
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
- หลักสูตรมีเปาหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มุงเนนการสรางคุณภาพบัณฑิตเพื่อ
การแขงขัน และเปนที่ยอมรับในระดับสากล
- หลักสูตรพัฒนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย โดยมุงผลิต
บัณฑิตใหมีความสามารถในการวิจัย มีผลงานวิจัยที่ใหขอคิดเห็นทันตอสถานการณตางๆทาง
สังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตรพัฒนาสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมุงการบูรณาการศาสตรในการเรียนรู
แบบสหวิ ท ยาการ เพื่ อ สร า งบั ณ ฑิ ต ไปเป น แรงงานสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมหลั ก ที่
เกี่ยวเนื่อง เชน อุตสาหกรรมการทองเที่ยว อุตสาหกรรมการโรงแรม อุตสาหกรรมการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจการบริการตางๆ เปนตน
- หลั กสู ตรมี มาตรฐานทางวิ ช าการสู ง กวา กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิข องประเทศ และเที ย บเท า
นานาชาติ โดยตองพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เนื้อหาทางวิชาการไปพรอมๆกับการพัฒนาผลการ
เรียนรูดานอื่นๆใหแกผูเรียนอยางมีประสิทธิผล
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น
- ไมมี 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น
- ไมมี 13.3 การบริหารจัดการ
- ไมมี -
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ ใชศาสตร
การทองเที่ยวแบบสหวิทยาการในเชิงลึก เพื่อสรางความรูความเขาใจในระบบของการทองเที่ยว
องคความรูของจิตบริการแบบไทย และแบบสากล (Thai and International Hospitality) ให
สามารถบูรณาการหลักคิดและศาสตรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวมาประยุกตใชกับการจัดการการ
ดําเนินงานของรัฐ และของธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และอุตสาหกรรมการบริการ โดย
ผานกระบวนการวิจัยใหตอบสนองอุปสงค และอุปทานการทองเที่ยว ที่มีความหลากหลายในการ
บริ โ ภค เหมาะสมกั บ สถานการณการทองเที่ย วบนฐานปรากฏการณ และวั ฒ นธรรมทางการ
ท อ งเที่ ย ว (Phenomenon – cultural based tourism) ของประเทศ และภู มิ ภ าคในยุ ค ของ
สังคม เศรษฐกิจแบบดิจิตอล
1.2 ความสําคัญ
1.2.1 ผลิตเพิ่มจํานวนบุคลากรทางการทองเที่ยวที่มีความรูเชิงลึกในศาสตรการทองเที่ยวแบบ
บูรณาการ เพื่อไปพัฒนางานดานการวางแผน และการจัดการระดับสูงในภาคธุรกิจการ
ทองเที่ยวและการบริการ ซึ่งกําลังขยายตัวอยางมากในประชาคมอาเซียน
1.2.2 ผลิ ตบุ คลากรที่มีแนวคิ ดสังเคราะหและประยุกตใชหลักการ ทฤษฎีทางวิช าการ และ
วิชาชีพทางดานสังคมศาสตรมาใชในการออกแบบการวิจัย เพื่อพัฒนางานในภาคธุรกิจ
การท องเที่ ย ว และการบริการที่ร องรับ พฤติ กรรมการบริโ ภคของนั ก ท องเที่ย วในยุ ค
ดิจิตอลไดโดยคํานึงถึงศักยภาพ และผลประโยชนของแหลงทองเที่ยวดวย
1.2.3 เพื่อเปดโอกาสใหผูสนใจจากกลุมประเทศอาเซียนมาศึกษาวิจัย โดยใชกรณีศึกษาอยาง
หลากหลาย เพื่ อ เชื่ อ มโยงการท อ งเที่ ย วกั บ ประเทศอื่ น ๆ และเป น การเพิ่ ม การนํ า
ผลการวิจัยไปใชประโยชนในระดับนานาชาติ
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหมหาบัณฑิตมีความรูความสามารถดังนี้
1.3.1 สามารถอภิปรายหลักคิด ทฤษฎีในองคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิต
บริ ก ารที่ ป รากฎอยู ใ นระบบการท อ งเที่ ย ว เช น ความรู ด า นนั ก ท อ งเที่ ย ว ด า นแหล ง
ทองเที่ยว ดานทรัพยากรมนุษย และดานจิตบริการ เชน ความเอื้อเฟอ ความใสใจ ความมี
อัธยาศัยไมตรีที่ดี ฯลฯ ในฐานะบุคลากรการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ
1.3.2 สามารถประยุกตแนวคิด ทฤษฎีการทองเที่ยวรวมกับทฤษฎีที่สัมพันธกันมาออกแบบการ
วิจัยที่ใหผลผลิตที่เปนรูปธรรม เปนประโยชนตอภาคธุรกิจการทองเที่ยว และชุมชนใน
แหลงทองเที่ยวที่เปนกรณีศึกษา
1.3.3 สามารถให แ นวคิ ด ในการส ง เสริ ม และพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วโดยอยู ใ นกรอบของ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และสามารถสื่อสารกับผูมีสวนเกี่ยวของทุกกลุมได
อยางชัดเจน
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ดานการพัฒนาหลักสูตร
1. การปรับปรุงเนื้อหา และ
กิจกรรมการเรียนการสอน

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

- การประยุกตผลการวิจัยตามกรอบ - เอกสารหลักสูตร ฉบับปรับปรุง
การวิจัยของชาติในเรื่องการบริหาร
- งานวิจัยสาขาวิชาการจัดการการ
จัดการการทองเที่ยว ประจําป
ท อ งเที่ ย วและจิ ต บริ ก าร ของ
งบประมาณ 2560 เปนตนไป เพื่อนํา คณาจารย อย า งน อ ยป ล ะ 1
องคความรูในการพัฒนาการทองเที่ยว เรื่อง
ไทยสูความยั่งยืน โดยใชหลักการวิจัย
การทองเที่ยวเชิงบูรณาการศาสตรที่
เกี่ยวของ เชื่อมโยงกับการทองเที่ยวใน
ระบบสากล และการยกระดับขีด
ความสามารถการแขงขันของการ
ทองเที่ยวไทยในระดับนานาชาติ
- การถายทอดผลการวิจัยจากแผน
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาจิตบริการ
แบบไทย เพื่อสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขันในภาคอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวและการบริการ โดย
คณาจารยภาควิชาการทองเที่ยว คณะ
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งไดรับ
งบประมาณสนับสนุนป 2559 จาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
มาสูการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหา และ
กิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร
ใหทันสมัย สอดคลองกับสถานการณ
จริงของการทองเที่ยวในระดับสากล
และใชกรณีศึกษาแบบตอยอดจาก
ผลลัพธการวิจัยในเรื่องจิตบริการแบบ
วิถีไทย (Thainess) โดยบูรณาการ
แนวคิดผสมผสานกับแนวคิดจาก
ศาสตรที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความ
สมดุลของสองสองมิติสําคัญในระบบ
การทองเที่ยว (Tourism Supply) ซึ่ง
ตองใชความรูทางวิชาการ และวิชาชีพ
เปนแนวคิดหลักมนการจัดการการ
ทองเที่ยวและจิตบริการ
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2. การประเมินมาตรฐานและ
คุณภาพของหลักสูตร

ดานการพัฒนาอาจารย

กลยุทธ
- การเขารวมงานสัมมนาทางวิชาการที่
จัดโดยเครือขายหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งสะทอน
ความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรให
ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
ระดับนานาชาติ
- การประเมินตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับ
ปจจุบัน ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเปน
ระยะๆ และปรับปรุงตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร
- การพัฒนา และประเมินผลหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2522
(Thai Qualification Framework
for Higher Education: TQF:HED)
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม
พ.ศ. 2553 โดยยกระดับการกําหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู (Learning
Outcomes) ใหเปนระดับ 4 ปริญญา
โท และสอดคลองกับความเปน
นักวิชาการ และวิชาชีพในอุตาหกรรม
การทองเที่ยวและจิตบริการ
- การแตงตั้งคณะกรรมการราง /
วิพากษหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิ
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
นเรศวร
- การประเมินผลคุณภาพหลักสูตรจาก
มหาบัณฑิต ผูประกอบการ / ผูใช
มหาบัณฑิต ทั้งในดานการใชความรูไป
ปฏิบัตงิ าน และทักษะ / สมรรถนะใน
การพัฒนางานอาชีพ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
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พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอนและวิจัย ใหสามารถ
ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพในระดับนานาชาติ

ดานการพัฒนานิสิต
- เสริมสรางความรู และทักษะ
วิชาชีพของนิสิตอยางตอเนื่อง
ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
- สนับสนุนการขอตําแหนงทาง
- จํานวนผลงานทางวิชาการของ
วิชาการในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มความ อาจารยไดรับการเผยแพรตาม
เชี่ยวชาญในการเปนอาจารยที่ปรึกษา
หลักเกณฑที่กําหนดในการ
วิทยานิพนธ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
- สนับสนุนการผลิตผลงานวิจยั และ
ตําแหนงทางวิชาการ อยาง
ผลงานทางวิชาการของคณาจารยใน
นอย 3 รายการในรอบ
รูปแบบตางๆ โดยการขอรับ
ระยะเวลาของหลักสูตร (5 ป)
งบประมาณจากสํานักงาน
โดยอยางนอย 1 รายการตอง
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
เปนผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
- สนับสนุนการไปประชุม และเสนอ
ผลงานทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศที่มี
MOU กับมหาวิทยาลัย และการไป
ประชุมสัมมนาใหญประจําป ดานการ
ทองเที่ยวและจิตบริการศึกษากับนิสิต
ปริญญาเอกของสาขาวิชา เชน
การประชุม Council for Australian
University Tourism and
Hospitality Education (CAUTHE)
ประเทศออสเตรเลีย เปนตน
-เขารวมวางแผนการจัดทําสิ่งสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชากับ
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร และ
การสื่อสาร ตามระยะเวลาของแผน
- ติดตาม สนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะ - ระดับความพึงพอใจของนิสิตใน
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการพูด การ การพัฒนาการทําวิทยานิพนธ
อาน และการเขียน การใชเทคโนโลยี ของตนเอง เฉลี่ยไมนอยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
สารสนเทศในการสืบคน การคิด
วิเคราะห สังเคราะห วิจารณใน
การศึกษารายวิชาตางๆ การแสวงหา
แหลงขอมูลเพื่อการวิจัย การแสดง
ความคิดเห็น และการใหขอเสนอแนะ
ในเวทีตางๆของการสัมมนาทาง
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กลยุทธ
วิชาการทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศ
- ติดตามความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธ โดยจัดโครงการ/
กิจกรรมติดตามความกาวหนาอยาง
นอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อให
เปนเวทีในการสรางมนุษยสัมพันธที่ดี
และสรางบรรยากาศทางวิชาการ
รวมกันระหวางปริญญาโท ปริญญา
เอก คณาจารย และผูเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบทวิภาค
ระบบทวิภาค จัดการศึกษาปละ 2 ภาคการศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มี การจั ดการศึ กษาภาคฤดูรอน โดยมีร ะยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 8 สัป ดาหตอภาค
การศึกษา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
- ไมมี –
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน–เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
- วัน-เวลา ในเวลาราชการ/นอกเวลาราชการ สําหรับหลักสูตร แผน ก แบบ ก2
ภาคการศึกษาตน
ตั้งแตเดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
ตั้งแตเดือนมกราคม – พฤษภาคม
- วัน-เวลา นอกเวลาราชการ สําหรับหลักสูตร แผน ข
ภาคการศึกษาตน
ตั้งแตเดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
ตั้งแตเดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูรอน
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
หลักสูตร แผน ก แบบ ก2
1. เปนผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
นเรศวร วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559 ขอ 5 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เปนไปตาม
เกณฑที่มหาวิทยาลัยนเรศวรกําหนด
3. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุก
สาขาวิชา หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สกอ. หรือ ก.พ. รับรอง
4. เปนนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศที่
สามารถ ฟง พูด อาน เขียน ภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี ประสบการณทํางาน
ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาหลังจบปริญญาตรีมา
อยางนอย 1 ป หรือผานความเห็นชอบจาก
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตร แผน ข
1. เปนผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
นเรศวร วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559 ขอ 5 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เปนไปตาม
เกณฑที่มหาวิทยาลัยนเรศวรกําหนด
3. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุก
สาขาวิชา หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สกอ. หรือ ก.พ. รับรอง
4. เปนนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศที่
สามารถ ฟง พูด อาน เขียน ภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี ประสบการณทํางาน
ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาหลังจบปริญญาตรีมา
อยางนอย 1 ป หรือผานความเห็นชอบจาก
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
2.3.1 นิสิตยังไมมีความชํานาญในเรื่องการพัฒนาหัวขอวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และทํารายงานทาง
วิชาการ
2.3.2 ความรูดานภาษาตางประเทศไมเพียงพอ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
2.4.1 จัดใหเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการทองเที่ยวและจิตบริการเปนวิชาบังคับ และใชเปน
แนวทางการพัฒนาหัวขอวิทยานิพนธใหมีเนื้อหาหลักดวย
2.4.2 สอดแทรกแนวคิดการทําวิจัยในทุกรายวิชาที่สอน โดยมุงเนนใหสอดคลองกับการทํา
วิทยานิพนธ
2.4.3 จัดกิจกรรมเสริมความรูเกี่ยวกับการทําวิจัย/ดานภาษาตางประเทศ
2.4.4 สนับสนุนใหนิสิตเขารับการพัฒนาภาษาจากสถาบันพัฒนาวิชาการดานภาษา มหาวิทยาลัย
นเรศวร
2.4.5 เสนอโอกาสในการไดรับงบประมาณเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยที่มีคุณภาพของนิสิตจาก
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษา
จํานวนนิสิต
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
รวม
จํานวนนิสิตทีค่ าดวาจะสําเร็จการศึกษา
จํานวนนิสิต
หลักสูตร แผน ข

รวม
จํานวนนิสิตทีค่ าดวาจะสําเร็จการศึกษา

2.6 งบประมาณตามแผน
หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย: บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมการศึกษา
รวมรายรับ

2560
900,000
900,000

2560
10
10
-

ปการศึกษา
2561
2562
2563
10
10
10
10
10
10
10
10

2564
10
10
10

2560
20
20
-

ปการศึกษา
2561
2562
2563
20
20
20
20
20
20
20
20
20

2564
20
20
20

ปงบประมาณ
2561
2562
2563
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000

หมายเหตุ คาธรรมเนียมการศึกษา (ตลอดหลักสูตร) เทากับ 90,000 บาท

2564
900,000
900,000
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2.6.2 ประมาณการรายจาย (หนวย: บาท)
รายละเอียดหมวดเงิน
1.คาตอบแทน
2.ใชสอย
3.วัสดุ
4.ครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น

2560
200,000
350,000
20,000
15,000
585,000

ปงบประมาณ
2562
2563
300,000
300,000
400,000
400,000
20,000
20,000
15,000
15,000
735,000
735,000

2561
300,000
400,000
20,000
15,000
735,000

2.6.3 ประมาณการคาใชจายตอนิสิต: คน (ตลอดหลักสูตร)
ประมาณการ
ประมาณการคาใชจายตอนิสิต 1 คน

2564
300,000
400,000
20,000
15,000
735,000

รายจายนิสิต : คน
88,125 บาท

หมายเหตุ คิดจากประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น เทากับ 3,525,000 บาท หารดวยจํานวนนิสิต
ตามแผนรับนิสิตทั้ง 5 ป รวม 40 คน จะไดเทากับ 88,125 บาท
หลักสูตรแผน ข
2.6.4 งบประมาณรายรับ (หนวย: บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมการศึกษา
รวมรายรับ

2560

2561

ปงบประมาณ
2562

2563

2564

4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000
4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000
หมายเหตุ คาธรรมเนียมการศึกษา (ตลอดหลักสูตร) เทากับ 210,000 บาท
2.6.5 ประมาณการรายจาย (หนวย: บาท)
รายละเอียดหมวดเงิน
1.คาตอบแทน
2.ใชสอย
3.วัสดุ
4.ครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น

2560
2,600,000
550,000
100,000
100,000
3,350,000

ปงบประมาณ
2561
2562
2563
3,300,000 3,300,000 3,300,000
580,000
580,000
580,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
4,080,000 4,080,000 4,080,000

2.6.6 ประมาณการคาใชจายตอนิสิต: คน (ตลอดหลักสูตร)
ประมาณการ
ประมาณการคาใชจายตอนิสิต 1 คน

รายจายนิสิต : คน
196,700 บาท

2564
3,300,000
580,000
100,000
100,000
4,080,000

หมายเหตุ คิดจากประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น เทากับ 19,670,000 บาท หารดวยจํานวนนิสิต
ตามแผนรับนิสิตทั้ง 5 ป รวม 100 คน จะไดเทากับ 196,700 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
การเทียบโอนหนวยกิต และรายวิชา ตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนิน งาน
หลักสูตร และตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
หลักสูตรแผน ข จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
เกณฑ ศธ.
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2558
พ.ศ.2560
รายการ
แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข
แบบ ก2
แบบ ก2
1. รายวิชา (Course work) ไมนอยกวา
12
30-33
24
30
1.1 วิชาบังคับ
15
15
1.2 วิชาเลือก ไมนอยกวา
9
15
2. วิทยานิพนธ
ไมนอยกวา
24
12
3. การคนควาอิสระ ไมนอยกวา
3-6
6
4. รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
6
6
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
36
36
36
36

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) กรณีจัดการศึกษาสําหรับแผน ก แบบ ก2
งานรายวิชา
จํานวนไมนอยกวา 24 หนวยกิต
วิชาบังคับ
จํานวน 15 หนวยกิต
803511 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ
3(3-0-6)
Tourism and Hospitality Industry Development
803512 สหวิทยาการศึกษาในการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิต
3(3-0-6)
บริการ
Multidisciplinary Studies in Tourism and Hospilality Industry
Management
803513 การวิเคราะหพฤติกรรมและวัฒนธรรมการบริโภคของนักทองเที่ยว
3(3-0-6)
Tourist Behaviour and Culture Analysis
803514 การจัดการแหลงทองเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการบริการ 3(3-0-6)
Tourism Destination and Hospitality Facilities Management
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803515

การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ 3(3-0-6)
Human Resources Management in Tourism and Hospitality
Industry
วิชาเลือก
จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนตามรายวิชาดังตอไปนี้
803521 การตลาดและการจัดการตราสินคาในอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วและจิต
3(3-0-6)
บริการ

803522
803523
803524
803525
803526

Marketing and Branding Management in Tourism and
Hospitality Industry
การวิเคราะหผลกระทบในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ
Impact Analysis in Tourism and Hospitality Industry
การจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนแบบบูรณาการ
Integrated Sustainable Tourism Management
การจัดการการจัดประชุม กิจกรรมพิเศษ และนิทรรศการ
Convention, Events and Exhibition Management
การตลาดสําหรับธุรกิจการจัดประชุม การจัดนําเที่ยวเปนรางวัลและ
นิทรรศการ
Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Marketing
การจัดการคุณภาพจิตบริการในวิถีไทย
Hospitality Quality Management for Thai ways

วิทยานิพนธ
803590 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 1, Type A 2
803591 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 2, Type A 2
803592 วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 3, Type A 2

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

จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
6 หนวยกิต

รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
จํานวน 6 หนวยกิต
803570 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences
803516 สัมมนาการจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ 1
1(0-2-1)
Seminar in Tourism and Hospitality Management 1
803517 สัมมนาการจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ 2
1(0-2-1)
Seminar in Tourism and Hospitality Management 2
803518 สัมมนาการจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ 3
1(0-2-1)
Seminar in Tourism and Hospitality Management 3
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2) กรณีจัดการศึกษาสําหรับแผน ข
งานรายวิชา
จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต
วิชาบังคับ
จํานวน 15 หนวยกิต
803511 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ
3(3-0-6)
Tourism and Hospitality Industry Development
803512 สหวิทยาการศึกษาในการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ
3(3-0-6)
Multidisciplinary Studies in Tourism and Hospilality Industry
Management
3(3-0-6)
803513 การวิเคราะหพฤติกรรมและวัฒนธรรมการบริโภคของนักทองเที่ยว
Tourist Behaviour and Culture Analysis
803514 การจัดการแหลงทองเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการบริการ 3(3-0-6)
Tourism Destination and Hospitality Facilities Managemant
803515 การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ 3(3-0-6)
Human Resources Management in Tourism and Hospitality
Industry
วิชาเลือก
จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนตามรายวิชาดังตอไปนี้
803521 การตลาดและการจัดการตราสินคาในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิต 3(3-0-6)
บริการ
Marketing and Branding Management in Tourism and
Hospitality Industry
803522 การวิเคราะหผลกระทบในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ
3(3-0-6)
Impact Analysis in Tourism and Hospitality Industry
803523 การจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Sustainable Tourism Management
803524 การจัดการการจัดประชุม กิจกรรมพิเศษ และนิทรรศการ
3(3-0-6)
Convention, Events and Exhibition Management
803525 การตลาดสําหรับธุรกิจการจัดประชุม การจัดนําเที่ยวเปนรางวัลและ
3(3-0-6)
นิทรรศการ
Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Marketing
803526 การจัดการคุณภาพจิตบริการในวิถีไทย
3(3-0-6)
Hospitality Quality Management for Thai ways
ศึกษาคนควาอิสระ
803593 การศึกษาคนควาดวยตนเอง 1
Independent study 1
803594 การศึกษาคนควาดวยตนเอง 2
Independent study 2

จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
1 หนวยกิต
2 หนวยกิต
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803595

การศึกษาคนควาดวยตนเอง 3
Independent study 3
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
803570 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร
Research Methodology in Social Sciences
803516 สัมมนาการจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ 1
Seminar in Tourism and Hospitality Management 1
803517 สัมมนาการจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ 2
Seminar in Tourism and Hospitality Management 2
803518 สัมมนาการจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ 3
Seminar in Tourism and Hospitality Management 3

3 หนวยกิต
จํานวน 6 หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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3.1.4 แผนการศึกษา
1) กรณีจัดการศึกษาสําหรับแผน ก แบบ ก2
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
803511
803512
803xxx

การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ
Tourism and Hospitality Industry Development
สหวิทยาการศึกษาในการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ
Multidisciplinary Studies in Tourism and Hospitality Industry
Management
วิชาเลือก 1
Elective Course 1
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หนวยกิต

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
803513
803514
803516
803570
803590
803xxx

การวิเคราะหพฤติกรรมและวัฒนธรรมการบริโภคของนักทองเที่ยว
Tourist Behaviour and Culture Analysis
การจัดการแหลงทองเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการบริการ
Tourism Destination and Hospitality Facilities Management
สัมมนาการจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ 1 (บังคับไมนับหนวยกิต)
Seminar in Tourism and Hospitality Management 1 (Non-credit)
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร (บังคับไมนับหนวยกิต)
Research Methodology in Social Sciences (Non-credit)
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis 1, Type 2
วิชาเลือก 2
Elective Course 2
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3 หนวยกิต
3(3-0-6)
12 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
803515
803517
803xxx
803591

การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ
Human Resources Management in Tourism and Hospitality
Industry
สัมมนาการจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ 2 (บังคับไมนับหนวยกิต)
Seminar in Tourism and Hospitality Management 2 (Non-credit)
วิชาเลือก 3
Elective Course 3
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis 2, Type 2
รวม

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

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
803518
803592

สัมมนาการจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ 3 (บังคับไมนับหนวยกิต)
Seminar in Tourism and Hospitality Management 3 (Non-credit)
วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis 3, Type 2
รวม

1(0-2-1)
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
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2) กรณีจัดการศึกษาสําหรับแผน ข
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
803511
803512
803xxx

การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ
Tourism and Hospitality Industry Development
สหวิทยาการศึกษาในการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ
Multidisciplinary Studies in Tourism and Hospitality Industry
Management
วิชาเลือก 1
Elective Course 1
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หนวยกิต

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
803513
803514
803516
803570

การวิเคราะหพฤติกรรมและวัฒนธรรมการบริโภคของนักทองเที่ยว
Tourist Behaviour and Culture Analysis
การจัดการแหลงทองเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการบริการ
Tourism Destination and Hospitality Facilities Managemant
สัมมนาการจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ 1 (บังคับไมนับหนวยกิต)
Seminar in Tourism and Hospitality Management 1 (Non-credit)
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร (บังคับไมนับหนวยกิต)
Research Methodology in Social Sciences (Non-credit)
รวม

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

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
803593
803xxx
803xxx

การศึกษาดวยตนเอง 1
Independent Study 1
วิชาเลือก 2
Independent Study 1
วิชาเลือก 3
Elective Course 2
รวม

1 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
7 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
803515
803517
803594

การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ
Human Resources Management in Tourism and Hospitality
Industry
สัมมนาการจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ 2 (บังคับไมนับหนวยกิต)
Seminar in Tourism and Hospitality Management 2 (Non-credit)
การศึกษาดวยตนเอง 2
Independent Study 2
รวม

3(3-0-6)
1(0-2-1)
2 หนวยกิต
5 หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
803518
803595
803xxx
803xxx

สัมมนาการจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ 3 (บังคับไมนับหนวยกิต)
Seminar in Tourism and Hospitality Management 3 (Non-credit)
การศึกษาดวยตนเอง 3
Independent Study 3
วิชาเลือก 4
Independent Study 3
วิชาเลือก 5
Independent Study 5
รวม

1(0-2-1)
3 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
803511

การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ
3(3-0-6)
Tourism and Hospitality Industry Development
ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาการทองเที่ยวระหวางประเทศ แนวคิดการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วและจิ ต บริ ก าร ลั ก ษณะเฉพาะของอุ ป สงค และอุ ป ทานทางการท อ งเที่ ย ว
ปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ ผลกระทบของอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวและจิตบริการในระดับมหภาค และจุลภาค คุณลักษณะและบทบาทของจิตบริการที่สงผลตอการ
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย ว บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข องในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการอยางยั่งยืน
Meaning and significance of international tourism development; tourism and
hospitality development concepts; specific characteristics of tourism demand and supply;
relationship between tourism and hospitality industry components; impacts of tourism and
hospitality industry at macro and micro level; characteristics and roles of hospitality to the
results of tourism and hospitality industry development; roles and responsibilities of related
organizations for sustainable tourism and hospitality industry development.

803512

สหวิทยาการศึกษาในการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ 3(3-0-6)
Multidisciplinary Studies in Tourism and Hospilality Industry Management
การวิเคราะหแนวคิดในการจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการจากมุมมองสหวิทยาการ และ
องคความรูในเรื่องสังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมืองและการปกครอง
การบูรณาการและประยุกตสหวิทยาการเพื่อพัฒนาความรูในเรื่องการบริโภคการทองเที่ยวสมัยใหม และหลัง
สมัยใหม การสัญจรของนักทองเที่ยวระดับภูมิภาค และระดับโลก อิทธิพลของวัฒนธรรมระหวางประเทศที่มี
ตอการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนทางการทองเที่ยวและการมีจิตบริการที่รองรับจุดประสงคทางการทองเที่ยว
Analysis of tourism and hospitality concepts from interdisciplinary and body of
knowledge in Sociology, Anthropology, Psychology, History, Economics, Political and
Governance; integration and interdisciplinary application to develop modern and post modern
consumption knowledge; global and regional tourist mobility; influence of international
culture to paradigm shift in tourism and hospitality for tourism purposes.
803513

การวิเคราะหพฤติกรรมและวัฒนธรรมการบริโภคของนักทองเที่ยว
3(3-0-6)
Tourist Behaviour and Culture Analysis
พฤติ กรรมของผู บ ริ โ ภคในอุตสาหกรรมการท องเที่ ย วและจิ ตบริก าร แรงจูงใจ การรับ รู
กระบวนการตัดสินใจ ประสบการณของนักทองเที่ยว ความเชื่อมโยงของจิตวิทยาการทองเที่ยว และการแบง
ประเภทของนักทองเที่ยว วัฒนธรรมของนักทองเที่ยวและการพักผอน ปจจัยภายในและภายนอกที่สงผล
กระทบตอพฤติกรรมนักทองเที่ยว และการจัดบริการของธุรกิจการทองเที่ยว กรณีศึกษา
Consumer behavior in tourism and hospitality industry; motivation, perception,
decision making process; tourist experience; tourism psychology combination and tourist
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typology; tourist culture and leisure; internal and external factors influencing tourist behavior
and service provision of tourism businesses; case studies.
803514

การจัดการแหลงทองเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการบริการ
3(3-0-6)
Tourism Destination and Hospitality Facilities Managemant
ศักยภาพความพรอมของแหลงทองเที่ยว การวางแผนและการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก
ในตําแหนงที่เป นจุ ดสนใจและจุด ขาย การควบคุม ดูแลคุณภาพการใหบริ การที่ส อดคล องกั บภาพลั ก ษณ
และอัตลักษณของแหลงทองเที่ยว การกําหนดกลยุทธในการจัดการ และการตลาดของธุรกิจการทองเที่ยวที่ทํา
ให เ กิ ด การแข ง ขั น ในการสร า งประสบการณ แ ก ลู ก ค า และความร ว มมื อ ในการพั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย ว
กรณีศึกษา
Potentiality, readiness of tourist destination; planning and management of
tourism and hospitality facilities at interesting and selling point position; service quality
supervision and control related to image and identity of tourism destination; formulation of
competitive management and marketing strategies of tourism businesses for tourist experience
creation and cooperation for tourist destination development; case studies.
803515

การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ 3(3-0-6)
Human Resources Management in Tourism and Hospitality Industry
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการจัดการทรัพยากรมนุ ษยในองค การธุร กิจภาคบริการ การ
วางแผน การแสวงหา การบรรจุแตงตั้ง การวิเคราะหงาน การมอบหมายงาน การสรางภาวะผูนํา การพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพและทักษะการปฏิบัติงานในธุรกิจการทองเที่ยวดวยจิตบริการแบบไทยและสากล การติดตาม
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเผชิญหนา และการแกไขปญหาเฉพาะหนาในงานบริการ การสราง
พนักงานสัมพันธในองคกร กฎหมายแรงงาน และระเบียบที่เกี่ยวของกับการใหบริการนักทองเที่ยว กรณีศึกษา
Principles, concepts, theories of human resource management in service
organization; planning; recruitment and staffing; job analysis and assignment; leadership;
professional competency and working skill development in tourism businesses with
international and Thai hospitality; performance follow up and evaluation; confront and solving
problem in service; employees relations in organization; labor law and regulations for tourist
service; case studies.

803516

สัมมนาการจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ 1
1(0-2-1)
Seminar in Tourism and Hospitality Management 1
อภิปรายในประเด็นสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการในยุคใหม
อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศตอวิถีชีวิตของนักทองเที่ยว และรูปแบบการทองเที่ยว การเขียนรายงานการ
สัมมนา
Discussing the important issues of tourism and hospitality industry
development in postmodern society; influences of information technology to tourist lifestyles
and tourism types; seminar report writing.
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803517

สัมมนาการจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ 2
1(0-2-1)
Seminar in Tourism and Hospitality Management 2
อภิปรายในประเด็นสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการในยุคใหม
การปรับตัวของธุ ร กิจ การท องเที่ยวในภาวะวิ กฤติ รูปแบบการพัฒนาการท องเที่ยวอยางยั่ งยืน ในโลกที่ ไร
พรมแดน การเขียนรายงานการสัมมนา
Discussing the important issues of tourism and hospitality industry
development in postmodern society; adaptation of tourism businesses in crisis; sustainable
tourism development models in borderless world; seminar report writing.

803518

สัมมนาการจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ 3
1(0-2-1)
Seminar in Tourism and Hospitality Management 3
อภิปรายในประเด็นสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการในยุคใหม
ทิศทางการทําวิจัยที่ส นับสนุน การพัฒ นาอุตสาหกรรมการท องเที่ยวและจิตบริ การ การเขียนรายงานการ
สัมมนา
Discussing the important issues of tourism and hospitality industry
development in postmodern society; research direction to support tourism and hospitality
industry development; seminar report writing.
803570

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences
ความหมาย ลักษณะและเปาหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกําหนด
ปญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนโครงรางและ
รายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนําผลวิจัยไปใช จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะ
ทางดานสังคมศาสตร
Research definitions, characteristics and goals; research types and process;
research problem determination; variables and hypotheses; data collection; data analysis;
proposal and research report writing; research evaluation; research application; ethics of
researchers; and research techniques in social sciences
803521

การตลาดและการจัดการตราสินคาในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ 3(3-0-6)
Marketing and Branding Management in Tourism and Hospitality Industry
ความหมาย สภาพแวดลอม และโอกาสทางการตลาดการทองเที่ยว การตลาดเชิงเนื้อหาแบบ
ออนไลน การวิเคราะหความไดเปรียบทางการแขงขัน และการกําหนดกลยุทธทางการตลาด การสรางแบรนด
จุดหมายปลายทางการทองเที่ยวจากเนื้อหา ภาพลักษณ อัตลักษณ การรับรู และความโดดเดนของจิตบริการ
การจัดการเชิงกลยุทธและการประเมินผลแบรนด กรณีศึกษา
Meaning, environment and tourism marketing opportunity; content and digital
marketing; competitive advantage analysis and marketing strategy formulation; tourist
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destination branding from content, image, identity, perception and hospitality outstanding;
strategic management and brand evaluation; case studies.
803522

การวิเคราะหผลกระทบในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ
3(3-0-6)
Impact Analysis in Tourism and Hospitality Industry
ความหมาย ความสําคัญ และลักษณะของผลกระทบทางการทองเที่ยวที่มีตอเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยวทั้งระดับจุลภาค และมหภาค ประเด็นหลักที่กระทบตอวงจรชีวิต
แหลงทองเที่ยว ชุมชนในแหลงทองเที่ยว รูปแบบการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของนักทองเที่ยวกับชุมชน จริยธรรมการทองเที่ยว การประเมินผลกระทบที่สงผลทั้งอุปสงคและ
อุ ป ทานทางการท องเที่ ย ว การจั ดการเชิ งกลยุทธ เพื่ อลดผลกระทบทางการท องเที่ ย วและการให บ ริ ก าร
กรณีศึกษา
Meaning, significance and tourism impacts on social and culture in tourism
destination at micro and macro level; core issues affecting tourism destination life cycle and
local community; tourism destination development models related to tourist socio – culture
and community; tourism ethics; impact evaluation on tourism demand and supply; strategic
management to decrease tourism and hospitality impacts; case studies.
803523

การจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Sustainable Tourism Management
หลักการ แนวคิด ศักยภาพ ความเปนไปไดของการจัด การการทองเที่ยวอย างมีสว นร ว ม
การวิเคราะหบริบทของไทย และเอเชียในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตทองถิ่นรวมกับวิสัยทัศน
นโยบาย และแผนกลยุ ทธ จ ากหน ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือขายที่เ กี่ย วข อง การกําหนด
วิสัยทัศนในการพัฒนา และการนําผลการประเมินมาจัดทําแผนพัฒนา และถายทอดสูการปฏิบัติที่สรางความ
เขมแข็งใหแกทรัพยากรการทองเที่ยว การทองเที่ยวโดยชุมชน และความภักดีของลูกคาในภาคธุรกิจ
Principles, concepts, potentiality, feasibility of participative tourism
management; economics, social, culture and local lifestyles analysis on Thai and Asian context
related to vision, policy and strategic plans of public, private organizations and related
networks; vision formulation for development and assessment implementation to strengthen
tourism resources, community – based tourism and loyalty customers.
803524

การจัดการการจัดประชุม กิจกรรมพิเศษ และนิทรรศการ
3(3-0-6)
Convention, Events and Exhibition Management
ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของการจั ดประชุ ม กิจกรรมพิเ ศษ และนิทรรศการใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ศักยภาพความพรอมในการรองรับของไทย จากมุมมองของหนวยงานนานาชาติใน
ระดั บ ประเทศ ภู มิภ าค และท องถิ่ น การส งเสริมของหนว ยงานภาครัฐ และบทบาทความรับ ผิดชอบของ
ภาคเอกชนที่ ส งผลต อความสํา เร็ จของการจัดประชุม กิจ กรรมพิเศษ และนิ ทรรศการ ผลประโยชน และ
ผลกระทบตอประชาคม และทรัพยากรการทองเที่ยวในพื้นที่ กรณีศึกษา
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Meaning, significance, types of conventions, special events and exhibitions in
tourism industry; Thai potentiality, readiness from international, regional and local
perspectives; public promotion and roles, responsibility of private sector responding the
convention special events and exhibitions success; benefits and impacts to community and
tourism resources in the area; case studies.
803525

การตลาดสําหรับธุรกิจการจัดประชุม การจัดนําเที่ยวเปนรางวัลและ
3(3-0-6)
นิทรรศการ
Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Marketing
ความหมาย ความสําคัญ แนวโนม และโอกาสทางการตลาดของธุรกิจ MICE การวิเคราะห
พฤติกรรมลูกคา การแบงสวนตลาด และอุปสงคทางการตลาด การวางแผน เทคนิค และกลยุทธทางการตลาด
ในระดับมหภาค บทบาทและความรวมมือของผูมีบทบาทหลัก และผูมีสวนเกี่ยวของในธุรกิจ MICEกับการ
ประชาสัมพันธโดยภาครัฐ การพัฒนาศักยภาพธุรกิจ MICE และธุรกิจการทองเที่ยวในจุดหมายปลายทางการ
ทองเที่ยวที่เลือกสรร กรณีศึกษา
Meaning, significance, trend and marketing opportumity of MICE business;
consumer behavior analysis; market segmentation and market demand; planning, technique
and marketing strategies at macro level; roles and cooperation of key and related organizers
in MICE business and public relationship; development of MICE potentiality and tourism
businesses at selected tourist destination; case studies.
803526

การจัดการคุณภาพจิตบริการในวิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Hospitality Quality Management for Thai ways
ความหมาย ความสําคัญของคุณภาพการบริการที่มีตอความพึงพอใจ และความภักดีของ
ลูกคา หลักการ แนวคิด และการประยุกตลักษณะโดดเดนของจิตบริการแบบไทยที่ผสมผสานกับแบบสากล
ความตองการสมรรถนะจิ ตบริ การแบบไทยของธุร กิจ การท องเที่ยว การวิเคราะหความได เปรี ยบทางการ
แขงขัน การถายทอด การเพิ่มศักยภาพ และการพัฒนาสมรรถนะจิตบริการแบบไทยในหนวยงานตางๆที่สงผล
ตอการเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวทั้งในประเทศ และตางประเทศ
Meaning, significance of service quality to customer satisfaction and loyalty;
principles, concepts and application of Thai hospitality outstanding mixed with international
hospitality; Thai hospitality competency needs for tourism businesses; competitive advantage
analysis; transfer, increase potential and Thai hospitality competency development in various
agents to increase domestic and international tourist arrivals.
803590

วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
3 หนวยกิต
Thesis 1, Type 2
ศึกษาองคประกอบวิทยานิพนธ หรือตัวอยางวิทยานิพนธในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ กําหนด
ประเด็ น โจทย / หั ว ข อวิ ทยานิ พนธ พั ฒ นาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ย วกับ วิทยานิพนธ (Concept
Paper) และจัดทําผลการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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Studying elements of thesis or thesis examples in the related field of study,
determining thesis title, developing concept paper, and preparing the summary of literature
and related research synthesis.
803591

วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
3 หนวยกิต
Thesis 2, Type 2
พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดทําโครงรางวิทยานิพนธ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ
Developing research instruments and research methodology and preparing
thesis proposal in order to present it to the committee.
803592

วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก2
6 หนวยกิต
Thesis 3, Type 2
เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล จัดทํารายงานความกาวหนาเสนอตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ จัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรตามเกณฑสําเร็จการศึกษา
Collecting data, analyzing data, preparing progress report in order to present it
to the thesis advisor, and preparing full-text thesis and research article in order to get
published according to the graduation criteria.
803593

การศึกษาคนควาดวยตนเอง 1
1 หนวยกิต
Independent Study 1
เลือกหัวขอที่เกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวที่สนใจหรือการพัฒนาความรูเพื่อประโยชนใน
การจัดการการทองเที่ยวของหนวยงานรัฐ เอกชน ชุมชน โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา ที่แตงตั้งโดย
บัณฑิตวิทยาลัย 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
ออกแบบระเบียบวิธีวจิ ัยใหเหมาะสมกับหัวขอที่ศึกษา กําหนดกลุมตัวอยางและออกแบบการ
เขาถึงกลุมตัวอยาง การลงพื้นที่วิจัย และวิเคราะหผลการวิจัย
Design appropriate research methods for topic of study; define research
population and how to approach; do research fieldwork; analyze research findings
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803595

การศึกษาคนควาดวยตนเอง 3
3 หนวยกิต
Independent Study 3
การนําเสนอผลการศึกษา โดยอภิปรายผลจากกรอบแนวคิดที่เสนอไวในโครงรางการวิ จัย
เขียนรายงานการวิจัย 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
ความหมายของเลขประจําวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตร ประกอบดวยเลข 6 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขสามตัวแรก เปนตัวเลขประจําสาขา
803 หมายถึง
รายวิชาประจําหลักสูตรการจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ
เลขสามตัวหลัง ใหความหมายดังนี้
เลขหลักหนวย
:
แสดงอนุกรมรายวิชา
เลขหลักสิบ
:
แสดงหมวดหมูในสาขาวิชา
0
หมายถึง
กลุมวิชาพื้นฐานทางการทองเที่ยว
1
หมายถึง
วิชาบังคับ
2
หมายถึง
วิชาเลือก
7
หมายถึง
ดานการวิจัย
9
หมายถึง
วิทยานิพนธ และการศึกษาคนควาดวยตนเอง
เลขหลักรอย
:
แสดงชั้นปและระดับ
5
หมายถึง
รายวิชาในระดับปริญญาโท
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3.2 ชื่อ นามสกุล ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษา
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษา

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

PhD
MBA
วท.บ.
Doctor of
Geography
M.A.

Tourism Management
Marketing
เศรษฐศาสตร
Tourism Geography

Bournemouth University
University of Memphis
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
University of Grenoble

UK
USA
ไทย
ฝรั่งเศส

2552
2540
2535
2553

1

นางสาวจารุวรรณ แดงบุปผา

อาจารย

2

นางสาวเพชรศรี นนทศิริ

อาจารย

บธ.บ.
3

นางสาวศิริเพ็ญ ดาบเพชร

ผูชวย
ศาสตราจารย

PhD
M.A.
ศศ.บ.

International Tourism and
Hotel Management
การจัดการโรงแรม
และการทองเที่ยว
Tourism
Tourism
ประวัติศาสตร

Southern Cross University ออสเตรเลีย
และ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ไทย

2545

University of Queensland ออสเตรเลีย
Monash University
ออสเตรเลีย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย

2553
2547
2539

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห)
ปจจุบนั
เมื่อเปด
หลักสูตรนี้
13
13
14

14

15

15

2541
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ที่

1

ชื่อ-สกุล

นางฉลองศรี พิมลสมพงศ
3110400xxx

2* นางสาวศิริเพ็ญ ดาบเพชร

3

นางสาวเกษวดี พุทธภูมิพิทักษ

4* นางสาวเพชรศรี นนทศิริ

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

รอง
ค.ด.
ศาสตราจารย ประกาศนียบัตร
บัณฑิตขั้นสูง

ผูชวย
ศาสตราจารย
อาจารย

อาจารย

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษา

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

อุดมศึกษา
Certificat “Economie du
Tourisme”

ไทย
ฝรั่งเศส

2546
2527

ฝรั่งเศส

2519

ไทย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ไทย

2514
2553
2547
2539

ออสเตรเลีย

2551

ไทย
ไทย

2545
2540

Maitrise es
lettres
ค.บ.
PhD
M.A.
ศศ.บ.

Langue et Literature
Francaise
ภาษาฝรั่งเศส
Tourism Management
Tourism
ประวัติศาสตร

Ph.D.

Tourism Management

ศศ.ม.
ศศ.บ. (เกียรติ
นิยม)
Doctor of
Geography
M.A.

ประวัติศาสตร
การโรงแรม

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Centre des Hautes
Etudes Touristique,
Universite d’AixMarseille III
Universite de FrancheComte
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of
Queensland
Monash University
มหาวิทยาลัยนเรศวร
University of
Queensland
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

Tourism Geography

University of Grenoble

ฝรั่งเศส

2553

International Tourism and
Hotel Management
การจัดการโรงแรม

Southern Cross
University และ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ออสเตรเลีย
ไทย
ไทย

2545

บธ.บ.

2541

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห)
ปจจุบนั
เมื่อเปด
หลักสูตรนี้
12
12

15

15

15

15

14

14
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ที่

ชื่อ-สกุล

5* นางสาวจารุวรรณ แดงบุปผา

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

อาจารย

PhD
MBA
วท.บ.

เครื่องหมาย * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

และการทองเที่ยว
สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยขอนแกน
สถาบันการศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษา

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

Tourism Management
Marketing
เศรษฐศาสตร

Bournemouth University
University of Memphis
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

UK
USA
ไทย

2552
2540
2535

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห)
ปจจุบนั
เมื่อเปด
หลักสูตรนี้
13
13
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3.2.3 อาจารยพิเศษ

1

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงวิชาการ
รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
(สาขาวิชา)
Doctor of Business
Administration
(Tourism)

2

ผศ.ดร.สาโรจน พรประภา

Doctor of Philosophy
(จิตวิทยาองคกร)

ที่

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
1. นโยบายการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อรองรับนักทองเที่ยวอาเซียน
(2556)
2. การทองเที่ยวที่ไรความเรงรีบเพื่อสรางการเรียนรูผานการสื่อความหมายสําหรับ
นักทองเที่ยวสูงอายุชาวยุโรป (2553)
3. การจัดการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลในประเทศไทย : แนวความคิดเห็นของผูมีสวนในการ
จัดการในมณฑลกวางตุง (เมืองเซินเจิ้นและกวางโจว) (2549)
ตําราและหนังสือ
1. การจัดการการทองเที่ยวเฉพาะทาง
2. การจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3. หนังสือชุดวิชา:32701 การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย หนวยที่ 6 ภาวะผูนําใน
องคการ
ผลงานตีพิมพเผยแพร
1. Perceptions of Issues in Biotechnology Management in Thailand, Eubio
Journal of Asian and International Bioethics (2007)
2. The positive effect of leadership profile of managers on work environment
and business performance, International Journal Management and Decision
Making (2007)
3. Leadership supported mentoring: the key to enhancing organizational
commitment and retaining newcomers, International Journal Management and
Decision Making (2007)
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3

ผศ.ดร.ชุลีรัตน จันทรเชื้อ

Doctor of Philosophy
(การบริหารอุตสาหกรรม
บริการ)

4.

ผศ.ดร.บุษบา สิทธิการ

Doctor of Philosophy
(Tourism Planning)

4. Significant Factors on Employee Retention: Evidence from Thailand, Sasin
Journal of Management (2007)
5. New Challenge for Leaders: Managing Emotions in the Workplace, Sasin
Journal of Management (2003)
รางวัลระดับนานาชาติ
1. ASAIHL Southeast Asia Best Professor, 2011 The Association of Southeast
Asia Institutions of Higher Learning
2. Best Professor in Management (Asia), 2012 World Education Congress and
CMO Asia
งานวิจัย
1.การพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อทองถิ่นของศูนยประสานงานในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนลางป 2556
2. การพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสรางแหลงเรียนรูมรดกวัฒนธรรมชุมชน
โบราณเมืองบางขลัง จังหวัดสุโขทัยและชุมชนนครชุม จังหวัดกําแพงเพชร
3.การพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อทองถิ่นของศูนยประสานงานในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนลางป 2555
4.การพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อทองถิ่นของศูนยประสานงานในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนลางป 2556
งานวิจัย
1. โครงการพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนในชุมชนลุมน้ํากก จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2 (2551)
2. การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย (2551)
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5

ดร.พันธุพัฒน

กัลยา

6

อาจารยวีรศักดิ์ ชุณหจักร

Doctor of Philosophy
(Educational
Administration)
Master of Arts
(Communications)

3. การศึกษาผลกระทบจากการทองเที่ยวตอสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนการทองเที่ยวจังหวัด
เชียงราย (2551)
4. โครงการพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนในชุมชนลุมน้ํากก จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1 (2550)
5. การศึกษาเพื่อกําหนดรูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
(2550)
งานวิจัย
- กลยุทธการบริหารหลักสูตรการจัดการโรงแรมระดับ 5 ดาวสําหรับผูจัดการทั่วไป
ตําราและหนังสือ
1. ชีพจรลงทอง
2. เรเขามา...จะพาเขาโรงแรม
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
-ไมมี5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
สําหรับแผน ก แบบ ก2 นิสิตลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ และดําเนินการทําวิจัยภายใต
การใหคําปรึกษาของอาจารยประจํารายวิชาวิทยานิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ไดรับการ
อนุมัติและแตงตั้งโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
สําหรับแผน ข นิสิตลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง และดําเนินการทํา
วิจัยภายใตการใหคําปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาดวยตนเองที่ไดรับการอนุมัติและ
แตงตั้งโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
มาตรฐานผลการเรียนรูจากการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาดวยตนเอง
1) มีมีจรรยาบรรณในการทํางานวิจัย มีความรับผิดชอบในการดําเนินการวิจัยใหเปนไปตาม
แผนที่วางไว
2) สามารถนําความรูและหลักวิชาที่เรียนมาพัฒนาองคความรูเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพทางวิชาการ
3) สามารถนําเสนอผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอวิชาการ และวิชาชีพในอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวและจิตบริการ ตลอดจนสามารถแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการทํา
วิทยานิพนธ ดวยตนเองได
4) สามารถติดตอประสานงานกับผูอื่น ในระหวางการทําวิทยานิพนธ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เชน การเขาถึงแหลงขอมูล และขอความรวมมือจากกลุมเปาหมายของการวิจัยในการให
ขอมูล และความคิดเห็น
5) สามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัย โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย เพื่อประมวลผลการวิจัย และนําเสนอสาระสําคัญในวิทยานิพนธไดอยางชัดเจน
5.3 ชวงเวลา
5.3.1 กรณีจัดการศึกษาสําหรับแผน ก แบบ ก 2
เริ่มทําวิทยานิพนธตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปที่ 1
5.3.2 กรณีจัดการศึกษาสําหรับแผน ข
เริ่มทําการศึกษาคนควาดวยตนเองตั้งแตภาคการศึกษาฤดูรอน ของชั้นปที่ 1
5.4 จํานวนหนวยกิต
5.4.1 กรณีจัดการศึกษาสําหรับแผน ก แบบ ก 2
ทําวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
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5.4.2 กรณีจัดการศึกษาสําหรับแผน ข
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง 6 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจํารายวิชาวิทยานิพนธ เพื่อวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนและการใหคําปรึกษา
5.5.2 นิสิตเสนอหัวขอวิทยานิพนธ ที่สนใจตอที่ประชุมอาจารย
5.5.3 นิสิตดําเนินการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
5.5.4 นิสิตพบอาจารยที่ปรึกษาตามกําหนดและดําเนินการวิจัย
5.5.5 นิสิตเสนอโครงรางวิทยานิพนธ โดยผานการพิจารณาของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ขอคํารับรองจากคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย และไดรับอนุมัติการทําวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย
5.5.6 นิสิตดําเนินการทําวิทยานิพนธ และนําเสนอ/เผยแพรผลงานวิจัย
5.5.7 นิสิตสอบปองกันวิทยานิพนธ และเขียนรายงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากการรายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาดวยตนเอง
การนําเสนอ และการสอบวิทยานิพนธ ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (รายละเอียดแจงในภาคผนวก 4)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต

1. คุณลักษณะพิเศษ ของนิสิตและมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ -การจัดการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหผูเรียนคิดวิเคราะห
การทองเที่ยวและจิตบริการ คือ
 Young
ไมหยุดนิ่ง มุงความกาวหนา สรางสรรคความคิดใหม
(New Idea) ศึกษาคนควาสิ่งใหมๆอยูเสมอ

แกปญหาจากกรณีศึกษา
-การวิ เ คราะห ส ถานการณ ป จ จุ บั น ของการจั ด การการ
ทองเที่ยว ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอยางสม่ําเสมอ
-สงเสริมใหนิสิตอภิปรายความรูจากบทความทางวิชาการ และ
ตําราที่ทันสมัย
-เชิ ญ นั ก ธุ ร กิ จ นั ก บริ ห ารจั ด การการท อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
 Dynamic
มาแสดงวิสัยทัศน ใหความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อ
เขาใจถึงความเปลีย่ นแปลงของอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวและจิตบริการในทุกระดับ พรอมปรับตัวรับ สรางความเขาใจในสถานการณธุรกิจทองเที่ยวจากมุ ม มอง
ภาคอุตสาหกรรม
ความเปลีย่ นแปลง
- นํ า นิ สิ ต ไ ป ทั ศ น ศึ ก ษ า น อ ก ส ถ า น ที่ เ พื่ อ ใ ห เ ข า ใจ
ภาคอุตสาหกรรมอยางลึกซึ้ง
 Innovative
มีความคิดสรางสรรค นําความคิดใหมมาตอยอดและ - ออกแบบรายละเอี ย ดของรายวิ ช า (มคอ.3) ในส ว นของ
พัฒนาใหเกิดมูลคาในเชิงพาณิชย (Development of วิ ธี ก ารสอนและการประเมิ น ผล มุ ง เน น การทํ า รายงานเชิง
วิชาการ การอภิปรายในหองเรียน และการประเมินผลจาก
Value)
การนําเสนอทางวิชาการ
-การเข า ร ว มฟ ง การสั ม มนาจากสถาบั น การจั ด การการ
ทองเที่ยวชั้นนําในตางประเทศ เพื่อสรางความคุนเคยและให
โอกาสนิสิตในการแลกเปลี่ยนความคิดดวยภาษาตางประเทศ
-การเรียนการสอน เปนแบบสองภาษา (Bilingual) ในรายวิชา
ตางๆ
2. คุณลักษณะพิเศษเพิ่มเติม ของนิสติ และมหาบัณฑิตสาขาวิชา -ใชกรณีศึกษาที่ย กตัวอยางองคกร/หนวยงานที่ใชห ลัก จิ ต
การจัดการการทองเที่ยว คือ
บริการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการทองเที่ยว
-ทั ศ นศึ ก ษาดู ง านองค ก ร/หน ว ยงานที่ ไ ด รั บ การยกย อ งว า
 Hospitality Mind
เปนผูมีจติ บริการเขาใจบริบทของการบริการทางการ ใหบริการดวยจิตบริการดีเดน
ทองเที่ยว ที่เชื่อมโยง host กับ guest ตางวัฒนธรรม -สงเสริมวัฒนธรรมภายในรุนของนิสิต ใหมีการทํากิจกรรมเพื่อ
สาธารณะ สรางความเสียสละและมีความสุขที่ไดเปนผูให
เขาดวยกัน

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล และใชเหตุผลทางวิชาการ วิชาชีพทางการทองเที่ยว และ
การใหบริการในการวิเคราะห สังเคราะหประเด็นปญหาทางความคิด โดยใชเหตุผลอยาง
ถูกตองเหมาะสม
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2) มีการศึกษา คนควาคําตอบในเชิงลึกในบริบทของการทองเที่ยว และการใหบริการอย าง
เหมาะสม ยุติธรรม และมีทัศนคติที่ดี โดยไมกระทบตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกระดับ ดวยความ
รับผิดชอบ และแสดงออกอยางมีภาวะผูนํา
3) มีการนําเสนอแนวคิด วิธีการ หลักการปฏิบัติในการสงเสริม และพัฒนาวิชาชีพที่ถูกต อง
ตามกฎหมาย และขอบังคับที่เกี่ยวของ ตลอดจนใหความสําคัญตอจรรยาบรรณวิชาชีพที่
สงผลตอการเปนบุคลากรทางการทองเที่ยวที่มีคุณภาพในระดับสากล
2.1.2 กลยุทธการเรียนการสอน
1) สอดแทรกหัวขอ / ปญหาดานคุณธรรม จริยธรรมในการใชกรณีศึกษาตางๆ และอภิปราย
รวมกัน โดยใชหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของการทองเที่ยว (Tourism Ethics /
Code) ของไทย และ UNWTO Tourism Ethics
2) เชื่อมโยงแหลงที่มาของขอมูลที่ตรวจสอบได และอภิปรายบทบาทสําคัญของแหลงขอมูลที่
ทําใหเกิดการใชประโยชนในการศึกษาคนควาอยางตรงประเด็น และไดผลถูกตองชัดเจน
2.1.3 กลยุทธการวัดและประเมินผล
1) การระบุปญหา และแนวทางการแกไขที่เปนประโยชนตอทั้งผูให และผูรับบริการ
2) การปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค และประเด็นที่ศึกษา โดยไมมีอคติและไมกระทบตอผูมีสวน
เกี่ยวของ
3) การนําเสนอรายงานผลงานทั้งการพูด การฟง และการเขียน โดยไมปกปดขอมูล หรือทําให
เขาใจผิดวาไดผานการวิเคราะห สังเคราะหแลว
2.2 ดานความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีแนวคิด ทฤษฎีจากการศึกษาศาสตรที่เกี่ยวของมาใชเปนแนวคิดหลักในการศึกษาคนควา
ในรายวิชาตางๆ จนเปนความรูเฉพาะทางการทองเที่ยวและจิตบริการ
2) มี การบู ร ณาการแนวคิ ดจากการสังเคราะหมากําหนดทิศทางการวิจัย ที่เนน การจัดการ
การสงเสริม และการพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยวในระบบการทองเที่ยวภายในประเทศ และ
ระหวางประเทศ
3) มีการระบุ และเสริมสรางสมรรถนะ และทักษะทางวิชาชีพที่เหมาะสมกับตําแหนงงาน และ
การปฏิบัติงานในวิชาชีพที่เปนกรณีศึกษา เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยใช
ความโดดเดนของจิตบริการแบบไทยเปนฐาน
2.2.2 กลยุทธการเรียนการสอน
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร ตํารา ผลการวิจัยดานการทองเที่ยวและจิตบริการ เพื่อให
ไดแนวคิดหลัก รูปแบบ และการประยุกตใชองคความรูที่พบมาขยายแนวคิด ที่แสดงถึ ง
ความเปลี่ยนแปลง และพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย
2) ใชเทคนิค concept mapping เพื่อเชื่อมโยงแนวคิดตางๆที่ไดจากการวิเคราะห สังเคราะห
มาสรุปเปนเนื้อหาความรูหลักที่สอดคลองกับสถานการณ และบริบทของการศึกษาเชิงลึก
3) อภิปราย และเขียนสรุปรูปแบบ แนวคิด ทฤษฎีใหมที่คนพบอยางมีหลักการ เหตุผล มีการ
เขียนเชิงวิชาการ และขั้นตอนการนําไปใชไดจริง
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2.2.3 กลยุทธการวัดและประเมินผล
1) หัวขอความรู และเนื้อหาสาระที่เกิดจากการวิเคราะห สังเคราะหในบริบทของการทองเที่ยว
และจิตบริการ
2) กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย สะทอนผลลัพธที่เปนประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวและจิตบริการ
3) การเขียนเชิงวิชาการ มีคําอธิบาย ขั้นตอนการนําแนวคิด และสมรรถนะทางวิชาชีพไปใชได
จริง
2.3 ดานทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถใชความรูทั้งในภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ มาประกอบการตัดสิน ใจในประเด็น
ปญหาดานการจัดการการทองเที่ยวและพัฒนาความคิดใหม ภายใตบริบทที่หลากหลาย
และขอมูลที่จํากัด อยางเหมาะสม
2) สามารถสังเคราะหความรูทางวิชาการ เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหประเด็นที่ซับซอนได
อยางมีประสิทธิภาพ นําไปสูขอเสนอแนะและแนวคิดริเริ่มสรางสรรคที่เหมาะสมต อการ
จัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ
3) สามารถวางแผนและคนควาวิจัยดวยตนเอง โดยใชความรู เทคนิคการวิจัย เพื่อใหขอสรุปที่
สามารถขยายองค ค วามรู ห รื อ แนวปฏิ บั ติ ใ นวิ ช าการและวิ ช าชี พ ที่ มี อ ยู เ ดิ ม ได อ ย า งมี
นัยสําคัญ
2.3.2 กลยุทธการเรียนการสอน
1) การบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญหรือผูประกอบการที่มีความสําเร็จในอาชีพ
2) การสัมมนาโดยนิสิตเปนผูนําเสนอประเด็นปญหา
3) การทํางานที่ไดรับมอบหมายใหคนควา และการทําวิทยานิพนธ
2.3.3 กลยุทธการวัดและประเมินผล
1) การประเมินผลจากผลงานที่มอบหมาย และการอภิปราย
2) การสอบปากเปลา และสอบขอเขียน
3) ผลงานวิจัย
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาทของตนในกลุม
รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงาน
2) สามารถตัดสินใจดําเนินงานวิจัย และวางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภ าพใน
การปฏิบัติงาน และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยได
3) มี ทั ก ษะการเป น ผู นํ า ทางความคิ ด ได อ ย า งเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ เพื่ อ
ความสําเร็จในการทํางานของกลุมและรวมมือกับผูอื่นในการจัดการขอโตแยงในบริบทของ
การทองเที่ยวและจิตบริการ
2.4.2 กลยุทธการเรียนการสอน
1) สอนโดยใช ผู เ รี ย นเป น ศู น ยกลางและมีสว นรว มในการระบุเนื้อหา และกิจ กรรมหลักใน
การศึกษา
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2) มอบหมายงานเปนกลุมยอย ที่มีเนื้อหาหลักที่ตองแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการศึกษา
และใหความคิดเห็น
3) ระดมสมองในกรณีที่ตองศึกษา และแกไขปญหาที่มีความซับซอน และยุงยากในทางวิชาชีพ
โดยใชเวลาที่เหมาะสม
2.4.3 กลยุทธการวัดและการประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานของกลุมและผลงานของผูเรียนในกลุมที่ไดรับมอบหมายใหทํางาน
2) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (Peer evaluation)
3) จํานวนเวลา และเหตุผลที่ใชในการระดมสมอง
2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถคัดกรองขอมูลเชิงคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควา ประมวลผล
การวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมาย สรุปปญหา และเสนอแนวทางการแกไข
2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร และการนําเสนอขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3) สามารถใชภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การอาน และการเขียนงานวิชาการอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆทั้งในทางวิชาการ วิชาชีพ และชุมชน
ไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและวัฒนธรรม
2.5.2 กลยุทธการเรียนการสอน
1) ฝกใหนําเสนอผลงานที่คนควาในหองเรียน โดยการใชคอมพิวเตอร เครือขาย และซอฟตแวร
หรือสื่อตางๆ ในทุกรายวิชาที่สามารถทําได
2) ฝกแกปญหาหรือโจทยที่จําเปนตองใชสูตรทางคณิตศาสตรหรือสถิติ
3) ใชภาษาไทย และภาษาอังกฤษควบคูกันในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
2.5.3 กลยุทธการวัดและการประเมินผล
1) ประเมินผลจากการนําเสนอผลงาน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
2) การใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศที่ถูกตองและชัดเจน
3) การสรุปหัวขอ ผลงาน การตั้งคําถาม และวิธีการตอบ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก ο ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

803511 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ
803512 สหวิทยาการศึกษาในการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิต
บริการ
803513 การวิเคราะหพฤติกรรมและวัฒนธรรมการบริโภคของนักทองเที่ยว
803514 การจัดการแหลงทองเที่ยว และสิง่ อํานวยความสะดวกดานการบริการ
803515 การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วและจิตบริการ
803521 การตลาดและการจัดการตราสินคาในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และจิตบริการ
803522 การวิเคราะหผลกระทบในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและจิตบริการ
803523 การจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนแบบบูรณาการ
803524 การจัดการการจัดประชุม กิจกรรมพิเศษ และนิทรรศการ

1.ดานคุณธรรม
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2.ดานความรู
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ο
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3. ดานทักษะ
ระหวางบุคคล การสือ่ สาร
ทางปญญา
และความ
และการใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
1 2 3 1 2 3 1 2 3
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รายวิชา

803525 การตลาดสําหรับธุรกิจการจัดประชุม การจัดนําเที่ยวเปนรางวัลและ
นิทรรศการ
803526 การจัดการคุณภาพจิตบริการในวิถไี ทย
803590 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก 2
803591 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก 2
803592 วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก 2
803593 การศึกษาคนควาดวยตนเอง 1
803594 การศึกษาคนควาดวยตนเอง 2
803595 การศึกษาคนควาดวยตนเอง 3
วิชาบังคับไมนับหนวยกิต
803516 สัมมนาการจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ 1
803517 สัมมนาการจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ 2
803518 สัมมนาการจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ 3
803570 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร

1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม
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1
•

2
ο

3
ο

1
ο

2
ο

3
•
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ระหวางบุคคล
ทางปญญา
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 1 2 3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใชระบบอักษรลําดับขั้นและคาลําดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา โดย
แบงการกําหนดอักษรลําดับขั้นเปน 3 กลุม คือ อักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น อักษรลําดับขั้นที่ไมมีคา
ลําดับขั้น และอักษรลําดับขั้นที่ยังไมมีการประเมินผล
1.1 แบบอิงเกณฑ ใหใขอักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น
การลงทะเบียนเรียนแบบมีหนวยกิต (Credit) ใชระบบระดับคะแนน 8 ระดับ คือ
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
คาลําดับขั้น
A
ดีเยี่ยม
(excellent) 4.00
B+
ดีมาก
(very good) 3.50
B
ดี
(good)
3.00
C+
ดีพอใช
(fairy good) 2.50
C
พอใช
(fair)
2.00
D+
ออน
(poor)
1.50
D
ออนมาก
(very poor) 1.00
F
ตก
(failed)
0.00
1.2 อักษรลําดับขั้นที่ไมมีคาลําดับขั้น
การลงทะเบียนเรียนแบบไมมีหนวยกิต (Audit) ใหระดับคะแนนเปน S หรือ U โดยกําหนดดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
S
เปนที่พอใจ
(satisfactory)
U
ไมเปนที่พอใจ
(unsatisfactory)
1.3 รายวิชาที่ยังไมมีการประเมินผล ใชอักษรลําดับขั้นที่ยังไมมีการประเมินผล ใหกําหนดดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
I
การวัดผลยังไมสมบูรณ
(incomplete)
P
การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด
(in progress)
1.4 แบบอิงกลุม ใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการใหผูสอนจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) ที่ระบุวิธีการวัดและประเมินผลและเกณฑการประเมินใหนิสิตทราบกอนการเรียน
รายวิชาที่กําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษรลําดับขั้น S หรือ U ไดแก รายวิชาที่ไมนับหนวยกิต
/ การสอบประมวลความรู / สัมมนา / วิทยานิพนธ และ IS ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (รายละเอียดแจงในภาคผนวก 4)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
1) อาจารยแสดงตัวอยางการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2) ประเมินความกาวหนาการเรียนรูของนิสิตจากการตอบรับผลงานโดยสถาบันตางๆ
3) การประเมินผลการเรียนรูทางวิชาการ และวิชาชีพโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก จากการบรรยาย
พิเศษในชั้นเรียน และในโครงการติดตามความกาวหนาการทําวิทยานิพนธ
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4) สําหรับรายวิชาวิทยานิพนธ ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการ
ใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ
ที่ไดรับการยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
และขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (รายละเอียดแจงใน
ภาคผนวก 4)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหมและอาจารยพิเศษ
1) มีการปฐมนิเทศหรือใหคําแนะนําแกอาจารยใหม บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียด
หลักสูตร และการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา
(มคอ. 5) และการปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวของ
2) มีการจัดระบบแนะนํา/ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system) และใหอาจารยใหมสังเกตการณการสอน
ของอาจารยผูมีประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธในการ
สอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา และรวมกันจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ. 7)
2) สนับสนุนใหผูสอนรวมสัมมนาเชิงวิชาการในดานการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะความ
คิดเห็นกับผูสอนอื่นหรือผูชํานาญการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
การสนับสนุนใหผูสอนมีโอกาสในการเพิ่มพูนความรู ความสามารถจากสิ่งตอไปนี้
1) ทํางานวิจัย และผลงานทางวิชาการในลักษณะตางๆที่เปนประโยชนตอประเทศ และสามารถใช
ผลงานนั้นในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได
2) ใหบริการทางวิชาการที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและสังคม เพื่อใหสามารถนํา
ประสบการณมาพัฒนาการเรียนการสอน
3) ฝกงานในสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศ และตางประเทศ เพื่อให
ไดรับประสบการณ
4) มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตรใหม
5) ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ ภายใตโครงการความรวมมือ และโครงการพัฒนา
ทางวิชาการ และวิชาชีพของสาขาวิชาที่ตองกาวทันความเปลี่ยนแปลงของการทองเที่ยวใน
บริบทโลก
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
มีการกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับ อุดมศึกษาและเกณฑการประกั น
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 การดําเนินการจัดทําและติดตาม มคอ.ตาง ๆ ของหลักสูตร ใหดําเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ภาคการศึกษาตน/ภาคการศึกษา
ปลาย โดยใหมีการกํากับติดตามโดยคณบดี รายละเอียดดังนี้
- จัดทําและสง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผานระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
- คณะ/กองบริการการศึกษา รายงานการจัดสง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ประชุมคณะทํางาน
กลั่นกรองหลักสูตรและงานดานวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ และ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามลําดับ
1.2 อาจารยและภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชา ตองจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนให
เปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวในรายวิชา
1.3 อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองควบคุมการจัดการเรียนการสอน
วิทยานิพนธและการประเมินผลการเรียน ใหเปนไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. บัณฑิต
หลักสูตรกําหนดใหมีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผูใช
มหาบัณฑิต ดังนี้
2.1 กํ า หนดให มี ก ารศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู ใ ช แ ละนายจ า ง ให เ ป น ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.2 หลักสูตรกําหนดการเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ใหเปนตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
2.3 คุณภาพมหาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ใชกระบวนการวิจัยผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิตที่ทําอยางตอเนื่องและ
นําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และปรับปรุงหลักสูตรแบบครบ
วงจร โดยการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตหรือผูที่มี
ส ว นเกี่ ย วข อง ความพึ งพอใจของผู ใชมหาบัณฑิต พรอมกับ เปดโอกาสใหมีขอเสนอแนะตอสิ่ งที่
คาดหวังหรือตองการจากหลักสูตรนําไปใชในการปฏิบัติในองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
2.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต
(1) ติดตามขอมูลความรูและทักษะที่เปนที่ตองการของอุตสากรรมการทองเที่ยว ซึ่งเปลี่ยนแปลงตาม
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การแขงขันทางการคาธุรกิจบริการและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคทางการทองเที่ยว
(2) ประมาณการความตองการแรงงานประจําปจากภาวการณไดงานทําของบัณฑิต และรายงานผลการ
สํารวจความตองการแรงงานของหนวยงานราชการ และหนวยงานภาคธุรกิจที่เกี่ยวของ
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(3) มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
(4) แนวทางการประเมินประสิทธิผลของบัณฑิต พิจารณาจากปจจัยความตองการของตลาดแรงงานดังนี้
4.1) ภาษาตางประเทศ
4.2) การใชระบบ IT
4.3) พฤติกรรมในการทํางานและวินัยการทํางาน
4.4) บุคลิกภาพในการทํางาน
4.5) ความรูเชิงวิชาชีพ และการแกปญหาเฉพาะหนา
4.6) ความสามารถในการเรียนรูและศักยภาพในการตัดสินใจ
4.7) มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีมและการเปนผูนํา
4.8) การสื่อความกับผูอื่น
4.9) ความสามารถในการวิจัย
4.10) ความคิดสรางสรรค
3. นิสิต
3.1 การรับนิสิต
หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษาเปนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึ กษา
พ.ศ. 2558 และขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2559 และ
กําหนดใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในหลักสูตรใหกับนิสิต
3.2 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่น ๆ แกนิสิต
ใช ร ะบบการให คํ า ปรึ ก ษาการติ ด ตามผลการให คํ า ปรึ ก ษา และความก า วหน า ในการทํ า
วิทยานิพนธ โดยใชแบบฟอรม TM 01 TM 02 และ TM 03
มีระบบอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหการดูแลดานการศึกษา
โดยมีการกําหนดตารางเวลาใหนิสิตพบเพื่อใหคําปรึกษา การจัดกิจกรรมการแนะแนวอาชี พและ
แนวทางการศึกษาตอที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตร
หลักสูตรจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 1 คน ใหกับนิสิตตลอดหลักสูตร โดยพิจารณาเลือก
จากอาจารยประจําหลักสูตร ทําหนาที่ดูแลใหคําปรึกษาแกนิสิต ทั้งดานการวางแผนการศึกษา การ
คนควาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ตลอดจนการทําวิทยานิพนธ และใหคําแนะนําเรื่องระเบียบปฏิบัติ
ตาง ๆ ตลอดชวงเวลาการศึกษาของนิสิต กอนการมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยที่
ปรึกษามีการกําหนดชั่วโมงวาง (Office Hours) เพื่อใหนิสิตสามารถเขาปรึกษาได นอกจากนี้ คณะยัง
มีนักวิชาการศึกษา ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางดานวิชาการและดานกิจกรรม
3.3 การอุทธรณของนิสิต
หลักสูตรกําหนดแนวทางการอุทธรณของนิสิตในหลักสูตรดังนี้ นิสิตที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ
ตอคณะกรรมการอุทธรณ ภายใน 30 วันนับแตวันรับทราบคําสั่งลงโทษ โดยทําคํารองเปนหนังสื อ
พรอมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผานบัณฑิตวิทยาลัยและใหคณะกรรมการอุทธรณพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณถือ
เปนที่สิ้นสุด
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4. คณาจารย
4.1 การรับอาจารยใหม
4.1.1 การกําหนดคุณสมบัติ
(1) คุณสมบัติทั่วไปเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
(2) คุณสมบัติของผูสมัคร
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีตําแหนงวิชาการดานการทองเที่ยวหรือการ
บริการ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งตองมีผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย
ดานการทองเที่ยวโดยตรง
- มี ป ระสบการณ ก ารสอน หรื อ เป น วิ ท ยากรเชิ ง วิ ช าการด า นการท อ งเที่ ย วใน
ระดับอุดมศึกษา อยางนอย 2 ป
- มีผลงานวิจัยดานการทองเที่ยว และการบริการที่แสดงถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
4.2.2 การคัดเลือก โดยการสัมภาษณ
4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
4.2.1 จัดประชุมอาจารยในสาขาวิชา เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานประจําป
ของสาขาวิชา อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
4.2.2 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งทําหนาที่ทบทวนการบริหารหลักสูตรทุก
ปการศึกษา เพื่อนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตร
4.2.3 สํารวจความตองการจากผูที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
4.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
4.3.1 จัดระบบคัดกรองผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่จะมารวมสอนในบางรายวิชา และบาง
หัวขอที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง เชน การคัดเลือกผลงานทาง
วิชาการ การเปนผูเชี่ยวชาญที่ยอมรับในวิชาชีพ เปนตน
4.3.2 ขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4.3.3 คณาจารยที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษใชรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ที่
รวมจัดทํากับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรกําหนดใหมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรโดยดําเนินการตาม
กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนเรศวรและกําหนดใหมีการปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัย เมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 5 ป
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.2.1. หลักสูตรมีการพิจารณากําหนดผูสอนโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกับภาค
วิชาการทองเที่ยว กําหนดรายชื่ออาจารยผูสอนประจํารายวิชา โดยพิจารณาจากคุณวุ ฒิ
ประสบการณวิจัย และผลการประเมินผูสอนโดยนิสิต
5.2.2. หลักสูตรกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยกําหนดใหอาจารยผูสอนในแต
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ละรายวิชา มีการบูรณาการใชภาษาอังกฤษในกิจกรรมการเรียนการสอน และกําหนดให
รายวิชาบังคับทุกวิชา และรายวิชาสัมมนา ตองมีการกําหนดชิ้นงานใหนิสิต สืบคน และศึกษา
บทความวิจัยที่เผยแพรเปนภาษาอังกฤษ
5.2.3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกับอาจารยผูสอน ภาควิชาการทองเที่ยว กํากับ
ติดตาม การจัดสง ม.ค.อ.3–7 และอัพโหลดผานระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
5.2.4. หลักสูตรกําหนดใหมีการเตรียมความพรอมกอนการทําวิทยานิพนธสําหรับนิสิตกอน
เริ่มลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธและมีอาจารยที่ปรึกษาวิชาการในการใหคําปรึกษาการทํา
วิทยานิพนธกอน การมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
5.2.5. หลักสูตรกําหนดใหการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระที่มี
ความเชี่ ย วชาญสอดคล อ งกั บ หั ว ข อ วิ ท ยานิ พ นธ แ ละมี คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธและ การคนควาอิสระเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษา
พ.ศ. 2558
5.2.6. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพของวิทยานิพนธ ทั้งกอน ระหวาง
และหลัง การดําเนินวิทยานิพนธ อาทิ การกําหนดคุณสมบัติและความสามารถในการทําวิจัย
ของนิสิตกอนอนุมัติใหเริ่มงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ จํานวนวิทยานิพนธที่ตองดูแลตออาจารย
ที่ปรึกษา วิธีดําเนิน การจัดทํา โครงรางวิทยานิพนธ การรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ
คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ เกณฑการสอบ/ใหคะแนนและการตัดสินผล
สอบ ระบบการเผยแพรวิทยานิพนธ และ ระบบฐานขอมูลวิทยานิพนธ เปนตน
5.3 การประเมินผูเรียน
หลักสูตรจัดใหมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
โดยการทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรูตามที่ระบุใน ม.ค.อ. 3 และทวนสอบผลการวัดประเมินผลราย
รายวิชา โดยกําหนดใหมีระบบการประเมินการสอนของอาจารยผูสอนโดยนิสิต การประเมินรายวิชา
โดยอาจารยผูสอนและนิสิต และระบบการนําผลการประเมินมาพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน ใน
ปการศึกษาถัดไป และ/หรือ ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาเมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 5 ป และ
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา ดําเนินการประเมินจากนิสิต ที่จบ/
มหาบัณฑิต และประเมินจากผูใชมหาบัณฑิต
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลักสูตรกําหนดใหมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเปนผูมีสวนรวม เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุ นการเรี ยนรูที่เหมาะสม โดยใชระบบการดําเนิ นงานของ
ภาควิชาการทองเที่ยว/คณะ/มหาวิทยาลัยนเรศวร
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจั ด สรรงบประมาณประจํ า ป ทั้ ง งบประมาณแผ น ดิ น และเงิ น รายได ตามสั ด ส ว น
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย เพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ
และ วัสดุครุภัณฑอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอม
ใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆอยูในการดูแลของคณะ
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
เป น ไปตามงบประมาณที่ ได รับ จากมหาวิทยาลัย โดยเนน การจัดหา หนั งสื อรวมบทความ
งานวิจัยตางประเทศ ดานการบัญชี หนังสือวิเคราะหแนวโนมการวิจัยทางการบัญชีของไทยและ
ตางประเทศ วารสารอิเล็กทรอนิกส (e-Journal) ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน เกี่ยวของ เพื่อบริการ
ใหอาจารยและนิสิตไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอนนอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมา
สอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลาง
จัดซื้อหนังสือดวย
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะฯ มีเจาหนาที่ของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาหอสมุดกลาง
และทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ ดานโสตทัศนอุปกรณ
ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่ อของอาจารยแลวยังต องประเมิน ความพอเพีย งและความ
ตองการใชสื่อของอาจารยดวย
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1 ตัวบงชี้หลัก (Core KPIs)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหมหาบัณฑิตมีคุณภาพอยางนอย
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด โดยมีตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1 อาจารยประจํารอยละ 80 มีสวนรวมในการวางแผน ติดตามและทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา
4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นปการศึกษา
6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ ปดสอนในแตละป
การศึกษา
7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการประเมินผล
การเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
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ปการศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564
8 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยางนอยป /
/
/
/
/
ละหนึ่งครั้ง
9 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ
/
/
/
/
/
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
10 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
/
/
/
/
/
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50
11 ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร
/
/
/
/
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
/
/
/
จากคะแนนเต็ม 5.0
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพรหลักสูตร
เกณฑ ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การ เป น ไปตามที่ กํ า หนดในมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ กษาแห งชาติ หลั กสู ตรที่ ได มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิร ะดับ อุด มศึ กษา ตองมีผ ล
ดําเนินการบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1-5) และตัวบงชี้ที่ 6-12 จะตองดําเนินการใหบรรลุตาม
เปาหมายอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ในปที่ประเมิน ผลการประเมินการดําเนินการจะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑนี้ตอเนื่องกัน 2 ป จึงจะไดรับรองวาหลักสูตรมีมาตรฐานเพื่อเผยแพรตอไป และจะตองรับการ
ประเมินใหอยูในระดับดีตามหลักเกณฑนี้ตลอดไป เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอยางตอเนื่อง
7.2 ตัวบงชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes)
Expected Learning Outcomes ที่เปนตัวบงชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่กําหนดใน มคอ.2 จะถูก
ควบคุมตัวบงชี้ใหบรรลุเปาหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา
ที่
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
1 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในดานคุณธรรมและ ไมนอยกวา 3.50
จริยธรรม รวมไปถึงจรรยาบรรณดานวิชาชีพ
จากคะแนนเต็ม 5
2 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในดานความรูในสาขา ไมนอยกวา 3.50
วิชาชีพ
จากคะแนนเต็ม 5
3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในดานการวิเคราะห ไมนอยกวา 3.50
และการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน
จากคะแนนเต็ม 5
4 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในดานทักษะ
ไมนอยกวา 3.50
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
จากคะแนนเต็ม 5
5 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในดานทักษะการ
ไมนอยกวา 3.50
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากคะแนนเต็ม 5
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7.3 ตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ กํากับ ติดตาม ประเมินตัว
บงชี้ใหบรรลุเปาหมาย โดยมหาวิทยาลัย
ที่
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย
คาเปาหมาย
1 รอยละของรายวิชาเฉพาะสาขาทั้งหมดที่เปดสอนในหลักสูตรมีวิทยากรจากภาค
รอยละ 25
ธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอยางนอย 1 ครั้ง
2 ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดตามแผนการศึกษา
รอยละ 80
ของหลักสูตร
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1) การประชุ มร ว มกั น ของอาจารยในสาขาวิช าเพื่อแลกเปลี่ย นความคิดเห็น และขอคํา แนะนํ า
ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน เพื่อนําไปวางแผนกลยุทธการสอน
สําหรับรายวิชาที่ผูสอนแตละคนรับผิดชอบ
2) การสอบถามจากนิสิตถึ งประสิทธิผลของการเรียนรู จากวิธีการโดยใชแบบสอบถามหรื อ การ
สนทนากับกลุมนิสิตระหวางภาคการศึกษาโดยอาจารยผูสอน
3) การประเมินผลการเรียนรูของนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการ
4) การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ตองพัฒนา/ปรับปรุงกล
ยุทธการสอนในรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1) การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษาโดยงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
2) การประเมินผลการสอนของอาจารยจากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่
มอบหมายแกนิสิต โดยใหรายงานใน มคอ. 5
3) การประเมินการสอนโดยผูสอน โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของกลยุทธ ผลการเรียนของนิสิต
และเขียนไวในรายงาน มคอ.
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนิสิตปจจุบันและมหาบัณฑิตที่จบตามหลักสูตรโดยใชแบบสอบถามนิสิตในระหวางป
การศึกษา
2.2 ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของผูสอน
และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7
โดยมีคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน
ที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมขอมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย
นิสิต บัณฑิต และผูใชบัณฑิต และขอมูลจาก มคอ.5, 7 เพื่อทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวมและในแตละรายวิชา เพื่อนําไปสูการดําเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรตอไป สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทําทุก ๆ 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับ ความ
ตองการของผูใชบัณฑิต

