โครงสร้างหลักสูตรระดับอนุปริ ญญาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริ ญญา พ.ศ.2548 กาหนด
จานวน หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 90
หน่วยกิต ระยะเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 6 ภาคเรี ยน โดย
กาหนดสัดส่วนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา ดังนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปไม่นอ้ ยกว่า 30
หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่นอ้ ยกว่า 45
หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต

ข้อมูลส่ วนที่จะต่างจาก มคอ.2 หลักสู ตรปริ ญญาตรี เดิม
1. หน้าปก
2. หมวดที่ 1
3. หมวดที่ 3 (โครงสร้างหลักสู ตร) โดยการกาหนด
สัดส่ วนจานวนหน่วยกิตในโครงสร้ าง
3.1 หน่วยกิตรวมระดับอนุปริ ญญาไม่ต่ากว่า 90 นก.
3.2 การกาหนดสัดส่วนหน่วยกิตในแต่ละกลุ่มขึ้นอยู่
กับข้อกาหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
อนุปริ ญญา พ.ศ. 2548 และหรื อ มคอ.1
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี (ถ้ามี) หรื อ เกณฑ์
วิชาชีพ (ถ้ามี)
4. หมวดที่ 5 (เกณฑ์การสาเร็ จการศึกษา)
5. ตารางเปรี ยบเทียบหลักสู ตร

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
และ
หลักสู ตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการท่ องเที่ยว

(หลักสู ตรปรับปรุงพุทธศักราช ……)

สานักวิชาการท่ องเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คานา

สารบัญ
เรื่ อง
หมวดที่ 1

หน้ า
ข้ อมูลทัว่ ไปของหลักสู ตร
ชื่อหลักสู ตร
ชื่อปริ ญญา
จานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสู ตร
รู ปแบบของหลักสู ตร
สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร
การขอรับการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสู ตร
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็ จการศึกษา
ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
สถานที่จดั การเรี ยนการสอน
สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
ความสัมพันธ์กบั หลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน

หมวดที่ 2

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
แผนพัฒนาปรับปรุ ง

หมวดที่ 3

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
ระบบการจัดการศึกษา
การดาเนินการหลักสู ตร
หลักสู ตรและอาจารย์ผสู ้ อน
องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์วชิ าชีพ (การฝึ กงานหรื อสหกิจศึกษา)
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงการวิจยั หรื องานวิจยั

สารบัญ (ต่ อ)
เรื่ อง
หมวดที่ 4

หน้ า
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอบและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี
การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้หมวดศึกษาทัว่ ไป
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตร
สู่ รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (Curriculum Mapping)
การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในแต่ละด้านหมวดวิชาเฉพาะ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตร
สู่ รายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping)

หมวดที่ 5

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
เกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร

หมวดที่ 6

การพัฒนาคณาจารย์
การเตรี ยมการสาหรับอาจารย์ใหม่
การพัฒนาความรู ้และทักษะให้แก่คณาจารย์

หมวดที่ 7

การประกันคุณภาพหลักสู ตร
การกากับมาตรฐาน
บัณฑิต
นักศึกษา
อาจารย์
หลักสู ตร การเรี ยนการสอน การประเมินผูเ้ รี ยน
สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
ตัวบ่งชี้การดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
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สารบัญ (ต่ อ)
เรื่ อง
หมวดที่ 8

หน้ า
การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินงานของหลักสู ตร
การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตร
และแผนกลยุทธ์การสอน

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก คณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตร
ภาคผนวก ข คณะกรรมการวิพากษ์หลักสู ตร
ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและ
อาจารย์ประจาหลักสู ตร
ภาคผนวก ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการศึกษา
ชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2563
ภาคผนวก จ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วย
ว่าด้วยการดาเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ..
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรี ยบเทียบหลักสู ตรกับหลักสู ตรพุทธศักราช 25..
ภาคผนวก ช ตารางเปรี ยบเทียบหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (มคอ.1)
ภาคผนวก ซ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
พ.ศ.2553 (มคอ.1)
ภาคผนวก ฌ รายละเอียดเกณฑ์ ASEAN MRA-TP
ภาคผนวก ญ สาเนาผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ ของ
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสู ตร

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่ องเทีย่ ว
Bachelor of Arts Program in Tourism
(หลักสู ตรปรับปรุ งพุทธศักราช 2563)
.................
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิทยาเขต/คณะ/สานัก/ภาควิชา
สานักวิชาการท่องเที่ยว

หมวดที่ 1
ข้ อมูลทัว่ ไปของหลักสู ตร

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต และหลักสู ตรอนุปริ ญญา
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
: Bachelor of Arts and Associate Degree Program in Tourism

2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Tourism)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Tourism)
2.2 หลักสู ตรอนุปริ ญญาศิลปศาสตร์
ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริ ญญาศิลปศาสตร์ (การท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ (ไทย) : อ.ศศ. (การท่องเที่ยว)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Associate of Arts (Tourism)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : A.A. (Tourism)
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3. แขนงวิชา/วิชาเอก (กรณีที่มีแขนงวิชา/วิชาเอก ให้ ระบุ)
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
126 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี 4 ปี เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 (TQF) ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชา
การท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 (มคอ.1) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญ ญาตรี
ปี พ.ศ. 2558
5.2 ประเภทของหลักสู ตร
หลักสู ตรปริ ญญาตรี ทางวิชาการ
5.3 ภาษาทีใ่ ช้
จัด การเรี ย นการสอนเป็ นภาษาไทย โดยใช้เอกสารประกอบการสอนและต าราทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้ านักศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการสื่ อสารภาษาไทยได้
เป็ นอย่างดีท้ งั การฟัง พูด อ่าน และเขียน
5.5 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5.6 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. ….. ปรับปรุ ง
จากหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสู ตรปรับปรุ งพุทธศักราช
.....)
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 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุ ม
ครั้งที่
/
เมื่อวันที่ เดือน
พ.ศ.
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสู ตรในการประชุม
ครั้งที่ /
เมื่อวันที่ เดือน
พ.ศ.
เปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา ......
7. การขอรับการประเมินเพื่อขึน้ ทะเบียนหลักสู ตร
หลักสู ตรมีความพร้ อมที่จะขอรับการประเมินและเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 (มคอ. 1) ในปี
พ.ศ. .................หลังทาการเปิ ดสอนเป็ นเวลา ปี
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาจากหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว จะเป็ น
บัณฑิ ตที่ มี ค วามรู ้ ทัก ษะและสมรรถนะเชิ ง วิช าชี พ ในการปฏิ บ ตั ิ ง านในธุ รกิ จในอุ ตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและธุ รกิจ ด้านการบริ การที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
8.1
8.2
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9. ชื่ อ ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
ลาดับ

ชื่ อ-สกุล

ตาแหน่ งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม
ศศ.บ
ศศ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม
ศศ.บ
ศศ.ม.
ศศ.บ.

การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว
การจัดการมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
พัฒนาการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ

1

นางสาวชฎาพัศฐ์ สุ ขกาย

อาจารย์

2

นางสาวปทุมพร แก้วคา

อาจารย์

3

นางนาขวัญ วงศ์ประทุม

อาจารย์

4

นางสาวปริ พรรน์ แก้วเนตร

อาจารย์

5

นายรชตะ ไชยเมือง

อาจารย์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยครู เชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยพายัพ

ปี พ.ศ.ทีส่ าเร็จ
การศึกษา
2557
2548
2541
2548
2539
2546
2536
2545
2539
2556
2552

4

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
สานักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนพัฒนาหลักสู ตร
11.1. สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากปั จจัยที่ระบุในหัวข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกี่ยวข้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถจาแนกได้ดงั นี้
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร ได้ ดาเนินการโดยคานึงถึงผลกระทบในข้ อ 11.1 และ 11.2
ซึ่งนามาเป็ นกรอบในการพัฒนาหลักสู ตรให้ มีลกั ษณะทีส่ อดคล้ องกับผลกระทบดังกล่ าว โดยมี
ลักษณะ ดังนี้
12.1.1
12.1.2
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสู ตรมีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
12.2.1
12.2.2
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ ี่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตร
กลุ่ ม วิ ช าและรายวิ ช าในโครงสร้ า งหลัก สู ต รที่ สั ม พัน ธ์ ก ับ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ของ
มหาวิทยาลัย มีดงั ต่อไปนี้
13.1.1
13.1.2
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ คณะวิชา/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น สามารถมา
เรียนได้
นักศึกษาที่เรี ยนในสาขาวิชาอื่นๆ สามารถลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่มีความสนใจซึ่ ง
เปิ ดสอนในหลักสู ตรนี้เป็ นรายวิชาเลือกเสรี ได้
13.3 การบริหารจัดการ
การบริ หารจัดการหลักสู ตร มีการดาเนิ นการดังต่อไปนี้
13.3.1
13.3.2
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หมวดที่ 2
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่ องเที่ยว มีดงั นี้
1.2 ความสาคัญของหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่ องเทีย่ ว มีดงั นี้
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่ องเทีย่ ว
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
รายละเอียดแผนพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ได้มีการกาหนดไว้ในลักษณะ ดังต่อไปนี้
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบทวิภาค
ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติโดยในหนึ่งภาค
การศึกษามีระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
(มี/ไม่มี. กรณี ที่มี ระบุขอ้ ความให้ชดั เจนตามรู ปแบบที่กาหนด)
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
จัดการเรี ยนการสอนในเวลาราชการ ระหว่างวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ โดยช่วงเวลา
แต่ละภาคเรี ยน ตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดังต่อไปนี้
ภาคเรี ยนที่ 1
ระหว่างเดือน มิถุนายน - ตุลาคม
ภาคเรี ยนที่ 2
ระหว่างเดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม

ใน

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติทวั่ ไปของผูส้ มัครเข้าศึกษา มีดงั นี้
1. สาเร็ จการศึกษาขั้นต่ าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
2. สาเร็ จการศึ ก ษาขั้นต่ าระดับ อนุ ปริ ญญา หรื อ ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง
(ปวส.) หรื อเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรื อสัมพันธ์กบั ศาสตร์ ดา้ นการท่องเที่ยว
3. อื่น ๆ ให้เป็ นไปตามประกาศการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายในแต่ละปี การศึกษา
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (25...-25...)
จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
ปี ทีเ่ ข้ าเรียน
25..
25..
25..
25..
25..
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจาปี งบประมาณ 25.. – 25.. สาขาวิชาการท่องเที่ยว สานัก
วิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

25..

25..

ปี งบประมาณ
25..

25..

25..

ค่าธรรมเนียมการศึกษา*
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี การศึกษาละ 19,000 บาท
(ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ระบุเป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่ องกาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาภาคปกติ (เรี ยนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ) ระดับปริ ญญาตรี ประจาปี การศึกษา
2563 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562)
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2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย : บาท)
รายการ*
ร้ อยละ
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจา
2. ค่าจ้างชัว่ คราว
3. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ
4. ค่าสาธารณู ปโภค
5. ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
6. ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
7. รายจ่ายอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

25..

ปี งบประมาณ
25..
25..

25..

25..

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสู ตร จานวน …………….บาท / คน / ปี
หมายเหตุ
1. รายการค่าใช้จ่ายที่กาหนดเป็ นรายการตามรู ปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ปี งบประมาณที่ระบุเป็ นการระบุตามวงรอบการปรับปรุ งหลักสู ตรซึ่ งตามเกณฑ์กาหนด
ทุก ๆ 5 ปี
3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ระบุเป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่ อง
กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ (เรี ยนวันจันทร์ถึงวันศุกร์)
ระดับปริ ญญาตรี ประจาปี การศึกษา 2563 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562)
2.7 ระบบการศึกษา
2.7.1 แบบเข้า ชั้น เรี ย นและเป็ นไปตามข้อบัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เชี ย งรายว่า ด้ว ย
การศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ.2563
2.7.2 รู ปแบบการจัดการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วย
การดาเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ..... (ภาคผนวก ...)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2563
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
องค์ประกอบของหลักสู ตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 (มคอ.1)
ดังนี้
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
126 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
(1) หลักสู ตรปริ ญญาตรี 4 ปี
โครงสร้างหลักสูตรระดับ
อนุปริญญาตามเกณฑ์
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่ น้อยกว่า
30 หน่ วยกิต
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
1. กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
อนุปริญญา พ.ศ.2548
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
12 หน่วยกิต
กาหนดจานวนหน่วย
3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
9 หน่วยกิต
กิตรวมตลอดหลักสูตรไม่ตา
4. กลุ่มวิชาบูรณาการและเสริ มสร้างทักษะชีวติ
3 หน่วยกิต
กว่า 90 หน่วยกิต ระยะเวลา
เรียนไม่น้อยกว่า 6 ภาคเรียน
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
84 หน่ วยกิต
โดยกาหนดสัดส่วนหน่วยกิต
1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24 หน่วยกิต
ในแต่ละหมวดวิชา ดังนี้
2. วิชาเฉพาะบังคับ
30 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษา
3. วิชาเฉพาะเลือก
30 หน่วยกิต
ทัวไปไม่น้อยกว่า
3.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านการท่องเที่ยว 15 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
3.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
15 หน่วยกิต
ด้านไม่น้อยกว่า 45
ด้านการท่องเที่ยว
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพหรื อสหกิจศึกษา
6 หน่ วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือก
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
เสรีไม่น้อยกว่า 3
หน่วยกิต

(2) หลักสู ตรอนุปริ ญญา
จานวนหน่ วยกิตรวม
กรณีเป็นหลักสูตรแบบแขนง
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่ น้อยกว่า
วิชา ต้องระบุโครงสร้าง
1. กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ระดับอนุปริญญาของแต่ละ
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
แขนงวิชาร่วมด้วย
3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
4. กลุ่มวิชาบูรณาการและเสริ มสร้างทักษะชีวติ

90 หน่ วยกิต
30 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
54 หน่ วยกิต
1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
18 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะบังคับ
18 หน่วยกิต
3. วิชาเฉพาะเลือก
18 หน่วยกิต
3.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านการท่องเที่ยว
9 หน่วยกิต
3.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
9 หน่วยกิต
ด้านการท่องเที่ยว
ค. หมวดวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพหรื อสหกิจศึกษา
3 หน่ วยกิต
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
3 หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชา
ความหมายของรหัสประจาวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านในหลักสู ตร
SOT หมายถึง สานักวิชาการท่องเที่ยว (SOT : School of Tourism)
T
หมายถึง รหัสสาขาวิชาการท่องเที่ยว (T : Tourism)
COT หมายถึง รหัสวิชาสหกิจศึกษา (Cooperative Education in Tourism)
ตัวเลขลาดับที่ 1
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
ตัวเลขลาดับที่ 2-4

หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะตามโครงสร้างหลักสู ตร
หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
หมายถึง กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพหรื อสหกิจ
ศึกษา
หมายถึง ระดับความยากง่าย

หลักสู ตรปริญญาตรี
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่ น้อยกว่า 30 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
1.1 บังคับเรียน จานวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
GEN1001 วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Essential Science and Mathematics in Daily Life
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1.2 ให้ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ อีก
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
GEN1002 สุ ขภาพเพื่อชีวติ
Healthy Life
GEN1003 เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการสื่ อสารและการเรี ยนรู ้
Digital technology for Communication and Learning
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
3.1 บังคับเรียน จานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
GEN2001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
Communicative English I
GEN2002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
Communicative English II
GEN2003 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารในศตวรรษที่ 21
Thai for Communication in the 21st Century
3.2 ให้ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จานวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
GEN2004 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
English for Academic Purposes
GEN2005 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
English for Careers
GEN2006 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเบื้องต้น
Chinese for Basic Communication
GEN2007 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารเบื้องต้น
Japanese for Basic Communication
GEN2008 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารเบื้องต้น
Burmese for Basic Communication

จานวน 3 หน่วยกิต
หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

12 หน่วยกิต
หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา ชื่ อวิชา
GEN2009 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเบื้องต้น
Korean for Basic Communication
GEN2010 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารเบื้องต้น
Vietnamese for Basic Communication

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
3.1 บังคับเรียน จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
GEN3001 พลเมืองดี
3(3-0-6)
Good Citizen
GEN3002 ศาสตร์พระราชา
3(3-0-6)
The King’s Philosophy
รหัสวิชา
GEN3003
GEN3004
GEN3005
GEN3006
GEN3007
GEN3008
GEN3009

3.2 ให้ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ อีก จานวน 3 หน่วยกิต
ชื่ อวิชา
วิถีวฒั นธรรม
Cultural Way
ปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Philosophy
สุ นทรี ยสร้างสรรค์
Creative Aesthetics
การเมืองและกฎหมายโลก
World Politics and Law
สมรรถนะของบัณฑิต
Competency of Graduate
ประชาคมอาเซียน
ASEAN Community
การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา ชื่ อวิชา
GEN3010 กฎหมายในชีวติ ประจาวัน
Law in Daily Life
GEN3011 ทักษะชีวติ
Life Skills

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

4. กลุ่มวิชาบูรณาการและเสริมสร้ างทักษะชี วติ ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
GEN4001 การออกกาลังกายเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Exercise for Life
GEN4002 พลังงานกับการดาเนินชี วติ
3(3-0-6)
Energy for Life
GEN4003 การรู ้เท่าทันการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Communication Literacy
GEN4004 การเป็ นผูป้ ระกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3(3-0-6)
Entrepreneurship in Special Economic Zone
GEN4005 สิ่ งแวดล้อมในโลกปั จจุบนั
3(3-0-6)
Environment in Today’s World
GEN4006 กฎหมายกับการประกอบอาชี พในยุคดิจิทลั
3(3-0-6)
Law and Occupation in the Digital Age
GEN4007 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวติ
3(3-0-6)
Meditation for Life Development
GEN4008 มนุษย์ สังคม เศรษฐกิจและการพัฒนา
3(3-0-6)
Human, Society, Economics and Development
GEN4009 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นกับการบริ การสังคม
3(3-0-6)
Volunteering for Local Development and Social Services
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ

84 หน่ วยกิต

1. วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ 24 หน่ วยกิต ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
SOTT1001 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Introduction to Tourism Industry
SOTT1002 จิตวิทยาการบริ การ
Service Psychology
SOTT1003 เทคโนโลยีดิจิทลั สาหรับการท่องเที่ยว
Digital Technology for Tourism
SOTT1004 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่สาหรับการท่องเที่ยว
Modern Human Resource Management for Tourism
SOTT1005 กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับการท่องเที่ยว
Professional Ethics and Laws for Tourism
SOTT1006 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรม
Cross – Cultural Tourist Behavior
SOTT1007 การเป็ นผูป้ ระกอบการด้านการท่องเที่ยว
Entrepreneurship for Tourism
SOTT1008 การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับการท่องเที่ยว
Personality Development for Tourism

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

2. วิชาเฉพาะวิชาชีพ 60 หน่ วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะบังคับ 30 หน่ วยกิต ให้เรี ยนรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
SOTT2001 หลักการมัคคุเทศก์และผูน้ าเที่ยว
Principles of Tour Guide and Tour Leader
SOTT2002 นโยบายและการวางแผนพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
Sustainable Tourism Resources Development Planning and Policy
SOTT2003 ธุ รกิจการบิน
Airline Business

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา ชื่ อวิชา
SOTT2004 โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Logistics for Tourism Industy
SOTT2005 การดาเนิ นงานธุ รกิจนาเที่ยวและตัวแทนนาเที่ยว
Tour Business and Travel Agency Operations
SOTT2006 การวางแผนและการจัดรายการนาเที่ยว
Tour Planning and Organizing
SOTT2007 การตลาดดิจิทลั สาหรับการท่องเที่ยว
Digital Marketing for Tourism
SOTT2008 การบัญชีและการเงินสาหรับการท่องเที่ยว
Finance and Accounting for Tourism
SOTT2009 การวิจยั ทางการท่องเที่ยว
Research for Tourism
SOTT2010 การจัดการโครงการและการสัมมนาทางการท่องเที่ยว
Project Management and Seminar on Tourism

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

2. วิ ช าเฉพาะเลื อ ก 30 หน่ ว ยกิ ต ให้ เ ลื อ กเรี ย นจากรายวิ ช าในกลุ่ ม วิ ช าต่ า ง ๆ
ดังต่อไปนี้รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
2.1 กลุ่ ม วิช าความสนใจเฉพาะด้ า นการท่ อ งเที่ยว ให้เลื อกเรี ย นรายวิชาใน
3 กลุ่มย่อยต่อไปนี้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรื อ หลายกลุ่มรวมกันไม่ น้อยกว่า 15 หน่ วยกิต ได้แก่
(1) กลุ่มวิชาการท่ องเทีย่ ว
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
SOTT3101 การท่องเที่ยวชุมชน
Community-based Tourism
SOTT3102 การออกแบบและผลิตสื่ อดิจิทลั เพื่อการท่องเที่ยว
Digital Media Design and Production for Tourism
SOTT3103 การจัดการนวัตกรรมสาหรับการท่องเที่ยว
Innovation Management for Tourism
SOTT3104 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Cultural Tourism

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
SOTT3105
SOTT3106
SOTT3107
SOTT3108
SOTT3109
SOTT3110
SOTT3111
SOTT3112
SOTT3113
SOTT3114
SOTT3115
SOTT3116
SOTT3117

ชื่ อวิชา
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
Eco-tourism
การนาเที่ยวภายในประเทศสาหรับนักท่องเที่ยวไทย
Domestic Tour Operations
การนาเที่ยวภายในประเทศสาหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
Inbound Tour Operations
การนาเที่ยวต่างประเทศสาหรับนักท่องเที่ยวไทย
Outbound Tour Operations
การเดินป่ าและการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
Trekking and Adventure Tour
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
Recreation for Tourism
การท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
Tourism in the Greater Mekong Sub-region
ตัวแทนนาเที่ยวออนไลน์
Online Travel Agency
ผูจ้ ดั หาสิ นค้าและบริ การทางการท่องเที่ยว
Tourism Services Provider
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย
Thai History and Culture
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
Local Arts and Culture
ศิลปะไทย
Thai Arts
ภูมิศาสตร์ เพื่อการท่องเที่ยว
Geography of Thai Tourism

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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(2) กลุ่มวิชาไมซ์ และอีเว้ นท์
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
SOTT3201 ความรู ้เบื้องต้นสาหรับธุ รกิจไมซ์
Introduction for MICE Business
SOTT3202 งานบริ การที่พกั แรมสาหรับธุ รกิจไมซ์
Accommodation operations for MICE Business
SOTT3203 งานบริ การอาหารและเครื่ องดื่มสาหรับธุ รกิจไมซ์
Food and Beverage Operations for MICE Business
SOTT3204 การตลาดและการขายเชิงบูรณาการสาหรับธุ รกิจไมซ์
Integrated Sales and Marketing for MICE Business
SOTT3205 การจัดนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ
Exhibition and Special Event Management
SOTT3206 การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล
Incentive Travel Management
SOTT3207 การจัดการสถานที่สาหรับธุ รกิจไมซ์
Venue Management for MICE Business
SOTT3208 หลักการจัดการในธุ รกิจไมซ์
Management Principles for MICE Business
SOTT3209 การออกแบบและผลิตสื่ อดิจิทลั สาหรับธุ รกิจไมซ์และอีเว้นท์
Digital Media Design and Production for MICE and Events
Business
SOTT3210 การจัดการงานพิธีการ
Protocol Management
SOTT3211 การจัดการสัมมนานานาชาติ
International Convention Management
SOTT3212 การจัดอีเว้นท์ดา้ นกีฬา
Sport Events Management
SOTT3213 การจัดอีเว้นท์ดา้ นวัฒนธรรม
Cultural Events Management

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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(3) กลุ่มวิชาการท่ องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
SOTT3301 สุ ขภาพองค์รวม
Holistic Wellness
SOTT3302 การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
Wellness Tourism
SOTT3303 การสร้างสรรค์อาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ
Creativity of Food and Beverage for Wellness
SOTT3304 การนวดและสปาเพื่อสุ ขภาพ
Spa and Massage for Wellness
SOTT3305 การท่องเที่ยวเนิบช้า
Slow Tourism
SOTT3306 การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
Gastronomy Tourism
SOTT3307 การจัดการสปา
Spa Management
SOTT3308 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ
Wellness Destination Management
SOTT3309 การจัดการที่พกั เเรมสาหรับการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
Accommodation Management for Wellness Tourism
SOTT3310 การจัดการที่พกั แรมสาหรับนักท่องเที่ยวสู งวัย
Accommodation Management for Senior Tourists
SOTT3311 การจัดการนักท่องเที่ยวพานักระยะยาว
Long-stayed Tourists Management
SOTT3312 การออกแบบและผลิตสื่ อดิจิทลั เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
Digital Media Design and Production for Wellness Tourism
SOTT3313 การจัดการนวัตกรรมสาหรับการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
Innovation Management for Wellness Tourism
SOTT3314 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
Planning and Developing for Wellness Tourism

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา ชื่ อวิชา
SOTT3315 ธุ รกิจเพื่อสุ ขภาพ
Wellness Business

หน่ วยกิต
3(2-2-5)

2.2 กลุ่ ม วิ ช าภาษาต่ า งประเทศเพื่ อ งานอาชี พ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ให้ เ รี ย นรวมกัน
ไม่ น้อยกว่า 15 หน่ วยกิต จาก 2 กลุ่มย่อย ต่อไปนี้
2.2.1 กลุ่ ม วิ ช าภาษาอั ง กฤษ ให้ เ ลื อ กเรี ย นจากรายวิ ช าต่ อ ไปนี้ ไม่ น้ อ ยกว่ า
9 หน่ วยกิต ได้แก่
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
SOTT3401 ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
English for Tourism
SOTT3402 ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
English for Tour Guide
SOTT3403 ภาษาอังกฤษสาหรับการโรงแรม
3(2-2-5)
English for Hotel
SOTT3404 ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
3(2-2-5)
English for Food and Beverage Operations
SOTT3405 ภาษาอังกฤษสาหรับธุ รกิจการบิน
3(2-2-5)
English for Airline Business
SOTT3406 ภาษาอังกฤษสาหรับธุ รกิจไมซ์
3(2-2-5)
English for MICE Business
SOTT3407 ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
3(2-2-5)
English for Wellness Tourism
2.2.2 กลุ่ มวิ ช าภาษาต่ างประเทศภาษาอื่ น ๆ ให้ เ ลื อกเรี ยน 1 ภาษาจ านวน
ไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
SOTT3408 ภาษาจีนสาหรับการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Chinese for Tourism
SOTT3409 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
Chinese for Tour Guide
21

รหัสวิชา ชื่ อวิชา
SOTT3410 ภาษาจีนสาหรับการโรงแรม
Chinese for Hotel
SOTT3411 ภาษาจีนสาหรับงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
Chinese for Food and Beverage Operations
SOTT3412 ภาษาจีนสาหรับธุ รกิจการบิน
Chinese for Airline Business
SOTT3413 ภาษาจีนสาหรับธุ รกิจไมซ์
Chinese for MICE Business
SOTT3414 ภาษาจีนสาหรับการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
Chinese for Wellness Tourism
SOTT3415 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการท่องเที่ยว
Japanese for Tourism
SOTT3416 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับมัคคุเทศก์
Japanese for Tour Guide
SOTT3417 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการโรงแรม
Japanese for Hotel
SOTT3418 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
Japanese for Food and Beverage Operations
SOTT3419 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับธุ รกิจการบิน
Japanese for Airline Business
SOTT3420 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับธุ รกิจไมซ์
Japanese for MICE Business
SOTT3421 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
Japanese for Wellness Tourism
SOTT3422 ภาษาเกาหลีสาหรับการท่องเที่ยว
Korean for Tourism
รหัสวิชา ชื่อวิชา
SOTT3423 ภาษาเกาหลีสาหรับมัคคุเทศก์
Korean for Tour Guide

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
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รหัสวิชา ชื่ อวิชา
SOTT3424 ภาษาเกาหลีสาหรับการโรงแรม
Korean for Hotel
SOTT3425 ภาษาเกาหลีสาหรับงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
Korean for Food and Beverage Operations
SOTT3426 ภาษาเกาหลีสาหรับธุ รกิจการบิน
Korean for Airline Business
SOTT3427 ภาษาเกาหลีสาหรับธุ รกิจไมซ์
Korean for MICE Business
SOTT3428 ภาษาเกาหลีสาหรับการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
Korean for Wellness Tourism

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ค. หมวดวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพหรื อสหกิจศึกษา 6 หน่ วยกิต โดยให้เลือกรู ปแบบใด
รู ปแบบหนึ่งต่อไปนี้
(1) การฝึ กประสบการวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
SOTT4001 การเรี ยนรู ้ภาคปฏิบตั ิในงานท่องเที่ยว
1(150)
Practical Learning in Tourism
SOTT4002 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการท่องเที่ยว 1
2(300)
Professional Training for Tourism I
SOTT4003 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการท่องเที่ยว 2
3(450)
Professional Training for Tourism II
หรื อ
(2) สหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
COT4001 สหกิจศึกษา 1
3(450)
Co-operaive Education I
COT4002 สหกิจศึกษา 2
3(450)
Co-operaive Education II
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ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ที่ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เรี ยนมาแล้วหรื อรายวิชาที่กาหนดให้เรี ยน
หลักสู ตรอนุปริ ญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่ น้อยกว่า 30 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
1.2 บังคับเรียน จานวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
GEN1001 วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Essential Science and Mathematics in Daily Life
1.2 ให้ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ อีก
จานวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
GEN1002 สุ ขภาพเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Healthy Life
GEN1003 เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการสื่ อสารและการเรี ยนรู ้
3(3-0-6)
Digital technology for Communication and Learning
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า

12 หน่วยกิต

2.1 บังคับเรียน จานวน 9 หน่วยกิต

รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
GEN2001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
Communicative English I
GEN2002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
Communicative English II
GEN2003 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารในศตวรรษที่ 21
Thai for Communication in the 21st Century

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
GEN2004
GEN2005
GEN2006
GEN2007
GEN2008
GEN2009
GEN2010

2.2 ให้ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จานวน 3 หน่วยกิต
ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
English for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
English for Careers
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเบื้องต้น
Chinese for Basic Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารเบื้องต้น
Japanese for Basic Communication
ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารเบื้องต้น
Burmese for Basic Communication
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเบื้องต้น
Korean for Basic Communication
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารเบื้องต้น
Vietnamese for Basic Communication

3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
3.1 บังคับเรียน จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
GEN3001 พลเมืองดี
Good Citizen
GEN3002 ศาสตร์พระราชา
The King’s Philosophy
3.2 ให้ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ อีก จานวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
GEN3003 วิถีวฒั นธรรม
Cultural Way
GEN3004 ปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Philosophy

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
GEN3005 สุ นทรี ยสร้างสรรค์
Creative Aesthetics
GEN3006 การเมืองและกฎหมายโลก
World Politics and Law
GEN3007 สมรรถนะของบัณฑิต
Competency of Graduate
GEN3008 ประชาคมอาเซียน
ASEAN Community
GEN3009 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
GEN3010 กฎหมายในชีวติ ประจาวัน
Law in Daily Life
GEN3011 ทักษะชีวติ
Life Skills

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

4. กลุ่มวิชาบูรณาการและเสริมสร้ างทักษะชี วติ ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
GEN4001 การออกกาลังกายเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Exercise for Life
GEN4002 พลังงานกับการดาเนินชี วติ
3(3-0-6)
Energy for Life
GEN4003 การรู ้เท่าทันการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Communication Literacy
GEN4004 การเป็ นผูป้ ระกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3(3-0-6)
Entrepreneurship in Special Economic Zone
GEN4005 สิ่ งแวดล้อมในโลกปั จจุบนั
3(3-0-6)
Environment in Today’s World
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GEN4006 กฎหมายกับการประกอบอาชี พในยุคดิจิทลั
Law and Occupation in the Digital Age
GEN4007 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวติ
Meditation for Life Development
GEN4008 มนุษย์ สังคม เศรษฐกิจและการพัฒนา
Human, Society, Economics and Development
GEN4009 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นกับการบริ การสังคม
Volunteering for Local Development and Social Services

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

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ให้ เรียน 54 หน่ วยกิต จากทีก่ าหนดในโครงสร้ างหลักสู ตรระดับปริญญาตรี
84 หน่ วยกิต
1. วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ ให้ เรียน 18 หน่ วยกิต จากจานวน 24 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
SOTT1001 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Introduction to Tourism Industry
SOTT1002 จิตวิทยาการบริ การ
Service Psychology
SOTT1003 เทคโนโลยีดิจิทลั สาหรับการท่องเที่ยว
Digital Technology for Tourism
SOTT1004 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่สาหรับการท่องเที่ยว
Modern Human Resource Management for Tourism
SOTT1005 กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับการท่องเที่ยว
Professional Ethics and Laws for Tourism
SOTT1006 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรม
Cross – Cultural Tourist Behavior
SOTT1007 การเป็ นผูป้ ระกอบการด้านการท่องเที่ยว
Entrepreneurship for Tourism
SOTT1008 การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับการท่องเที่ยว
Personality Development for Tourism

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2. วิชาเฉพาะวิชาชีพ ให้ เรียนไม่ น้อยกว่า 36 หน่ วยกิต จากจานวน 60 หน่ วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะบังคับ ให้ เรียน 18 หน่ วยกิต จากจานวน 30 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
SOTT2001
หลักการมัคคุเทศก์และผูน้ าเที่ยว
3(2-2-5)
Principles of Tour Guide and Tour Leader
นโยบายและการวางแผนพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
SOTT2002
3(2-2-5)
Sustainable Tourism Resources Development Planning and Policy

SOTT2003
SOTT2004
SOTT2005
SOTT2006
SOTT2007
SOTT2008
SOTT2009
SOTT2010

ธุ รกิจการบิน
Airline Business
โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Logistics for Tourism Industy
การดาเนิ นงานธุ รกิจนาเที่ยวและตัวแทนนาเที่ยว
Tour Business and Travel Agency Operations
การวางแผนและการจัดรายการนาเที่ยว
Tour Planning and Organizing
การตลาดดิจิทลั สาหรับการท่องเที่ยว
Digital Marketing for Tourism
การบัญชีและการเงินสาหรับการท่องเที่ยว
Finance and Accounting for Tourism
การวิจยั ทางการท่องเที่ยว
Research for Tourism
การจัดการโครงการและการสัมมนาทางการท่องเที่ยว
Project Management and Seminar on Tourism

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2.2 วิชาเฉพาะเลือก ให้ เรี ยน 18 หน่ วยกิต จากจานวน 30 หน่ วยกิต โดยให้เรี ยนจาก

รายวิชาในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
2.2.1 กลุ่ ม วิ ช าความสนใจเฉพาะด้ า นการท่ อ งเที่ย ว ให้ เ รี ย นไม่ น้อ ยกว่ า 9
หน่วยกิตจากจานวน 15 หน่วยกิต โดยให้เรี ยนรายวิชาใน 3 กลุ่มย่อยต่อไปนี้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง หรื อ
หลายกลุ่มรวมกัน
(1) กลุ่มวิชาการท่ องเทีย่ ว
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
SOTT3101 การท่องเที่ยวชุมชน
3(2-2-5)
Community-based Tourism
SOTT3102 การออกแบบและผลิตสื่ อดิจิทลั เพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Digital Media Design and Production for Tourism
SOTT3103 การจัดการนวัตกรรมสาหรับการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Innovation Management for Tourism
SOTT3104 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Cultural Tourism
SOTT3105 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
3(2-2-5)
Eco-tourism
SOTT3106 การนาเที่ยวภายในประเทศสาหรับนักท่องเที่ยวไทย
3(2-2-5)
Domestic Tour Operations
SOTT3107 การนาเที่ยวภายในประเทศสาหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
3(2-2-5)
Inbound Tour Operations
SOTT3108 การนาเที่ยวต่างประเทศสาหรับนักท่องเที่ยวไทย
3(2-2-5)
Outbound Tour Operations
SOTT3109 การเดินป่ าและการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
3(2-2-5)
Trekking and Adventure Tour
SOTT3110 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Recreation for Tourism
SOTT3111 การท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
3(2-2-5)
Tourism in the Greater Mekong Sub-region
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รหัสวิชา ชื่ อวิชา
SOTT3112 ตัวแทนนาเที่ยวออนไลน์
Online Travel Agency
SOTT3113 ผูจ้ ดั หาสิ นค้าและบริ การทางการท่องเที่ยว
Tourism Services Provider
SOTT3114 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย
Thai History and Culture
SOTT3115 ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
Local Arts and Culture
SOTT3116 ศิลปะไทย
Thai Arts
SOTT3117 ภูมิศาสตร์ เพื่อการท่องเที่ยว
Geography of Thai Tourism

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

(2) กลุ่มวิชาไมซ์ และอีเว้ นท์
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
SOTT3201 ความรู ้เบื้องต้นสาหรับธุ รกิจไมซ์
Introduction for MICE Business
SOTT3202 งานบริ การที่พกั แรมสาหรับธุ รกิจไมซ์
Accommodation operations for MICE Business
SOTT3203 งานบริ การอาหารและเครื่ องดื่มสาหรับธุ รกิจไมซ์
Food and Beverage Operations for MICE Business
SOTT3204 การตลาดและการขายเชิงบูรณาการสาหรับธุ รกิจไมซ์
Integrated Sales and Marketing for MICE Business
SOTT3205 การจัดนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ
Exhibition and Special Event Management
SOTT3206 การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล
Incentive Travel Management
SOTT3207 การจัดการสถานที่สาหรับธุ รกิจไมซ์
Venue Management for MICE Business

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
SOTT3208 หลักการจัดการในธุ รกิจไมซ์
Management Principles for MICE Business
SOTT3209 การออกแบบและผลิตสื่ อดิจิทลั สาหรับธุ รกิจไมซ์และอีเว้นท์
Digital Media Design and Production for MICE and Events
Business
SOTT3210 การจัดการงานพิธีการ
Protocol Management
SOTT3211 การจัดการสัมมนานานาชาติ
International Convention Management
SOTT3212 การจัดอีเว้นท์ดา้ นกีฬา
Sport Events Management
SOTT3213 การจัดอีเว้นท์ดา้ นวัฒนธรรม
Cultural Events Management

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)

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

(3) กลุ่มวิชาการท่ องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
SOTT3301 สุ ขภาพองค์รวม
Holistic Wellness
SOTT3302 การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
Wellness Tourism
SOTT3303 การสร้างสรรค์อาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ
Creativity of Food and Beverage for Wellness
SOTT3304 การนวดและสปาเพื่อสุ ขภาพ
Spa and Massage for Wellness
SOTT3305 การท่องเที่ยวเนิบช้า
Slow Tourism
SOTT3306 การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
Gastronomy Tourism

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา ชื่ อวิชา
SOTT3307 การจัดการสปา
Spa Management
SOTT3308 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ
Wellness Destination Management
SOTT3309 การจัดการที่พกั เเรมสาหรับการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
Accommodation Management for Wellness Tourism
SOTT3310 การจัดการที่พกั แรมสาหรับนักท่องเที่ยวสู งวัย
Accommodation Management for Senior Tourists
SOTT3311 การจัดการนักท่องเที่ยวพานักระยะยาว
Long-stayed Tourists Management
SOTT3312 การออกแบบและผลิตสื่ อดิจิทลั เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
Digital Media Design and Production for Wellness Tourism
SOTT3313 การจัดการนวัตกรรมสาหรับการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
Innovation Management for Wellness Tourism
SOTT3314 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
Planning and Developing for Wellness Tourism
SOTT3315 ธุ รกิจเพื่อสุ ขภาพ
Wellness Business

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

2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศเพื่องานอาชีพด้ านการท่องเทีย่ ว ให้เรี ยนไม่นอ้ ย
กว่า 9 หน่วยกิตจากจานวน 15 หน่วยกิต โดยให้เรี ยนรายวิชาใน 2 กลุ่มย่อยต่อไปนี้
(1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ให้เรี ยนไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิ ต จากจานวน 9
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
SOTT3401 ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
English for Tourism
SOTT3402 ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
English for Tour Guide
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
SOTT3403 ภาษาอังกฤษสาหรับการโรงแรม
3(2-2-5)
English for Hotel
SOTT3404 ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
3(2-2-5)
English for Food and Beverage Operations
SOTT3405 ภาษาอังกฤษสาหรับธุ รกิจการบิน
3(2-2-5)
English for Airline Business
SOTT3406 ภาษาอังกฤษสาหรับธุ รกิจไมซ์
3(2-2-5)
English for MICE Business
SOTT3407 ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
3(2-2-5)
English for Wellness Tourism
(2) กลุ่ ม วิ ช าภาษาต่ า งประเทศภาษาอื่ น ๆ ให้ เ รี ยนไม่ น้ อ ยกว่ า 3
หน่วยกิตจากจานวนน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
SOTT3408 ภาษาจีนสาหรับการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Chinese for Tourism
SOTT3409 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
Chinese for Tour Guide
SOTT3410 ภาษาจีนสาหรับการโรงแรม
3(2-2-5)
Chinese for Hotel
SOTT3411 ภาษาจีนสาหรับงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
3(2-2-5)
Chinese for Food and Beverage Operations
SOTT3412 ภาษาจีนสาหรับธุ รกิจการบิน
3(2-2-5)
Chinese for Airline Business
SOTT3413 ภาษาจีนสาหรับธุ รกิจไมซ์
3(2-2-5)
Chinese for MICE Business
SOTT3414 ภาษาจีนสาหรับการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
3(2-2-5)
Chinese for Wellness Tourism
SOTT3415 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Japanese for Tourism
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รหัสวิชา ชื่ อวิชา
SOTT3416 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับมัคคุเทศก์
Japanese for Tour Guide
SOTT3417 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการโรงแรม
Japanese for Hotel
SOTT3418 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
Japanese for Food and Beverage Operations
SOTT3419 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับธุ รกิจการบิน
Japanese for Airline Business
SOTT3420 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับธุ รกิจไมซ์
Japanese for MICE Business
SOTT3421 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
Japanese for Wellness Tourism
SOTT3422 ภาษาเกาหลีสาหรับการท่องเที่ยว
Korean for Tourism
SOTT3423 ภาษาเกาหลีสาหรับมัคคุเทศก์
Korean for Tour Guide
SOTT3424 ภาษาเกาหลีสาหรับการโรงแรม
Korean for Hotel
SOTT3425 ภาษาเกาหลีสาหรับงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
Korean for Food and Beverage Operations
SOTT3426 ภาษาเกาหลีสาหรับธุ รกิจการบิน
Korean for Airline Business
SOTT3427 ภาษาเกาหลีสาหรับธุ รกิจไมซ์
Korean for MICE Business
SOTT3428 ภาษาเกาหลีสาหรับการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
Korean for Wellness Tourism

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ค. หมวดวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพหรื อสหกิจศึกษา ให้ เรียนไม่ น้อยกว่า 3 หน่ วยกิต จาก
จานวน 6 หน่ วยกิต โดยให้เลือกรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ งต่อไปนี้
(1) การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
SOTT4001 การเรี ยนรู ้ภาคปฏิบตั ิในงานท่องเที่ยว
1(150)
Practical Learning in Tourism
SOTT4002 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการท่องเที่ยว 1
2(300)
Professional Training for Tourism I
หรื อ
(2) สหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
COT4001 สหกิจศึกษา 1
Co-operaive Education I

หน่ วยกิต
3(450)

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ที่ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เรี ยนมาแล้วหรื อรายวิชาที่กาหนดให้เรี ยน

35

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
(รายวิชาในโครงสร้ างหลักสู ตรระดับอนุปริญาบรรจุไว้ ในแผนการเรียน 3 ปี การศึกษา
แรกของโครงสร้ างหลักสู ตรระดับปริญญาตรี)

ปี การศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
GEN1003 เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการสื่ อสารและ
การเรี ยนรู ้
Digital technology for Communication
and Learning
GEN2001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
Communicative English I
GEN2003 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารในศตวรรษที่ 21
Thai for Communication in the 21st
Century
SOTT1001 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
Introduction to Tourism Industry
SOTT1002 จิตวิทยาการบริ การ
Service Psychology
SOTT1006 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรม
Cross – Cultural Tourist Behavior
รวม
จานวนชั่วโมง/สั ปดาห์

3

3

0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

2

2

5

3

3

0

6

3

3

0

6

18

17

2
54
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หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
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ปี การศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
GEN1001

วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ใน
ชีวติ ประจาวัน
Essential Science and Mathematics in
Daily Life
GEN2002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
Communicative English II
GEN2006 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเบื้องต้น
Chinese for Basic Communication
SOTT1003 เทคโนโลยีดิจิทลั สาหรับการท่องเที่ยว
Digital Technology for Tourism
SOTT1004 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
สาหรับการท่องเที่ยว
Modern Human Resource Management
for Tourism
SOTT1008 การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับการท่องเที่ยว
Personality Development for Tourism
รวม
จานวนชั่วโมง/สั ปดาห์

3

3

0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

2

2

5

3

3

0

6

3

2

2

5

18

17

2
54

35

หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
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ปี การศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
GEN3002
GEN3011
GEN4007
SOTT2001

SOTT2005

SOTT3401
SOTT.........

ศาสตร์พระราชา
The King’s Philosophy
ทักษะชีวติ
Life Skills
สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
Meditation for life Development
หลักการมัคคุเทศก์และผูน้ าเที่ยว
Principles of Tour Guide and Tour
Leader
การดาเนิ นงานธุ รกิจนาเที่ยวและ
ตัวแทนนาเที่ยว
Tour Business and Travel Agency
Operations
ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยว
English for Tourism
XXXX (วิ ช า เ อ ก เ ลื อ ก ก ลุ่ ม วิ ช า
ภาษาต่างประเทศภาษาอื่น ๆ 1 )
รวม
จานวนชั่วโมง/สั ปดาห์

3

3

0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

2

2

5

3

2

2

5

3

2

2

5

3

X

X

X

21

15

6
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หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
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ปี การศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
GEN3001

พลเมืองดี
Good Citizen
SOTT1005 กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สาหรับการท่องเที่ยว
Professional Ethics and Laws for
Tourism
SOTT2003 ธุ รกิจการบิน
Airline Business
SOTT2007 การตลาดดิจิทลั สาหรับการท่องเที่ยว
Digital Marketing for Tourism
SOTT2008 การบัญชีและการเงินสาหรับการ
ท่องเที่ยว
Finance and Accounting for Tourism
SOTT3403 ภาษาอังกฤษสาหรับการโรงแรม
English for Hotel
SOTT......... XXXX (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
ด้านการท่องเที่ยว 1)
รวม
จานวนชั่วโมง/สั ปดาห์

3

3

0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6

3

3

0

6

3

2

2

5

3

2

2

5

3

2

2

5

3

2

2

5

3

X

X

X

21

14

8
54

32

หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
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ปี การศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 3

หน่ วยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ

การเรี ยนรู ้ภาคปฏิบตั ิในงานท่องเที่ยว
1
Practical Learning in Tourism
รวม
1
จานวนชั่วโมง/สั ปดาห์
*สาหรับนักศึกษาที่เลือกรู ปแบบการฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พแบบปกติ

SOTT4001

ปี การศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
SOTT1007 ก า ร เ ป็ น ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ด้ า น ก า ร
ท่องเที่ยว
Entrepreneurship for Tourism
SOTT2006 การวางแผนและการจัดรายการนาเที่ยว
Tour Planning and Organizing
SOTT3404 ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริ การอาหาร
และเครื่ องดื่ม
English for Food and Beverage
Operation
SOTT......... XXXX (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้าน
การท่องเที่ยว 2)
SOTT......... XXXX (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้าน
การท่องเที่ยว 3)
SOTT......... XXXX(วิชาเอกเลือก กลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศภาษาอื่น ๆ 2)
วิชาเลือกเสรี .........(1)
รวม
จานวนชั่วโมง/สั ปดาห์

150
150
150

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
-

3

2

2

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
5

3

2

2

5

3

2

2

5

3

X

X

X

3

X

X

X

3

X

X

X

3
21

X
6

X
6
27

X
15

หน่ วยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ
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หรื อ
ปี การศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 (สาหรับนักศึกษาที่เลือกการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพแบบสหกิจศึกษา)
ศึกษาด้ วย
ปี การศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
ตนเอง
COT4001 สหกิจศึกษา 1
3
450
Co-operative Education I
รวม
3
450
จานวนชั่วโมง/สั ปดาห์
450
ปี การศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
SOTT4002 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
การท่องเที่ยว 1
Professional Training for Tourism I
รวม
จานวนชั่วโมง/สั ปดาห์

หน่ วยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ

2

-

300

2

-

300
300

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
-

-
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หรื อ
ปี การศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 (สาหรับนักศึกษาที่เลือกการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพแบบสหกิจศึกษา
ในปี การศึกษาที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 1)
ศึกษาด้ วย
ปี การศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
ตนเอง
SOTT1007 ก า ร เ ป็ น ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ด้ า น ก า ร
3
2
2
5
ท่องเที่ยว
Entrepreneurship for Tourism
SOTT2006 การวางแผนและการจัดรายการนาเที่ยว
3
2
2
5
Tour Planning and Organizing
SOTT3404 ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริ การอาหาร
3
2
2
5
และเครื่ องดื่ม
English for Food and Beverage
Operation
SOTT......... XXXX (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้าน
3
X
X
X
การท่องเที่ยว 2)
SOTT......... XXXX (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้าน
3
X
X
X
การท่องเที่ยว 3)
SOTT......... XXXX(วิชาเอกเลือก กลุ่มวิชา
3
X
X
X
ภาษาต่างประเทศภาษาอื่น ๆ 2)
วิชาเลือกเสรี .........(1)
3
X
X
X
รวม
21
6
6
15
จานวนชั่วโมง/สั ปดาห์
27
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ปี การศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
SOTT2002

นโยบายและการวางแผนพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
Sustainable Tourism Resources
Development Planning and Policy
SOTT2004 โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
Logistics for Tourism Industy
SOTT2009 การวิจยั ทางการท่องเที่ยว
Research for Tourism
SOTT2010 การจัดการโครงการและการสัมมนา
ทางการท่องเที่ยว
Project Management and Seminar on
Tourism
SOTT......... XXXX (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
ด้านการท่องเที่ยว 4)
SOTT......... XXXX (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
ด้านการท่องเที่ยว 5)
วิชาเลือกเสรี .........(2)
รวม
จานวนชั่วโมง/สั ปดาห์
หรื อ

3

2

2

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
5

3

3

0

6

3

2

2

5

3

2

2

5

3

X

X

X

3

X

X

X

3
21

X
9

X
6
36

X
21

หน่ วยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ปี การศึกษาที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 (สาหรับนักศึกษาที่เลือกการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา)

ปี การศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
COT4002 สหกิจศึกษา 2
Co-operative Education II
รวม
จานวนชั่วโมง/สั ปดาห์

หน่ วยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ

3

-

450

3

-

450
450

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
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ปี การศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
SOTT4003

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
การท่องเที่ยว 2
Professional Training for Tourism II
รวม
จานวนชั่วโมง/สัปดาห์

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

-

450

3

-

450
450

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
-

-

หรื อ
ปี การศึกษาที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 (สาหรับนักศึกษาที่เลือกการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพแบบสหกิจศึกษาในปี การศึกษา
ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1)

ปี การศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
SOTT2002

นโยบายและการวางแผนพัฒนาทรัพยากร
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
Sustainable Tourism Resources
Development Planning and Policy
SOTT2004 โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
Logistics for Tourism Industy
SOTT2009 การวิจยั ทางการท่องเที่ยว
Research for Tourism
SOTT2010 การจัดการโครงการและการสัมมนา
ทางการท่องเที่ยว
Project Management and Seminar on
Tourism
SOTT......... XXXX (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้าน
การท่องเที่ยว 4)
SOTT......... XXXX (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้าน
การท่องเที่ยว 5)
วิชาเลือกเสรี .........(2)
รวม
จานวนชั่วโมง/สั ปดาห์

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

2

2

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
5

3

3

0

6

3

2

2

5

3

2

2

5

3

X

X

X

3

X

X

X

3
21

X

X

X

9

6
36

21
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ (เรียงตามลาดับกลุ่มวิชา)
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3.2 ชื่ อ ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ลาดับ

ชื่ อ-สกุล

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

1

นางสาวชฎาพัศฐ์ สุ ขกาย

อาจารย์

2

นางสาวปทุมพร แก้วคา

อาจารย์

3

นางนาขวัญ วงศ์ประทุม

อาจารย์

4

นางสาวปริ พรรน์ แก้วเนตร

อาจารย์

5

นายรชตะ ไชยเมือง

อาจารย์

ปี พ.ศ.ที่ ภาระงานสอน ชม/สั ปดาห์
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สาเร็จ
25.. 25.. 25.. 25..
การศึกษา
ปร.ด. การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2557
ศศ.ม. มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2548
ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สถาบันราชภัฏเชียงราย 2541
ศศ.ม การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2548
ศศ.บ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สถาบันราชภัฏเชียงราย 2539
ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2546
ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
วิทยาลัยครู เชียงราย
2536
ศศ.ม การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545
ศศ.บ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยพายัพ
2539
สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ศศ.ม.
ศศ.บ.

พัฒนาการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยพายัพ

2556
2552
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3.2 ชื่ อ ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร (ต่ อ)
ตาแหน่ งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ

ลาดับ

ชื่ อ-สกุล

6

นางสาวขวัญฤทัย ครองยุติ

อาจารย์

วท.ม
วท.บ

7

นางณฐมน สังวาลย์

อาจารย์

8

นายบวรพจน์ หิ รัณยรัศมีกลุ

อาจารย์

ศศ.ม.
บธ.บ
ศศ.ม
ศศ.บ

9

นางดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช

อาจารย์

10

นางสาวรักติบูล จันทนุปาน

อาจารย์

ศศ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
อุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 2)
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบิน
การจัดการทัว่ ไป

ปี พ.ศ. ที่ ภาระงานสอน ชม/สั ปดาห์
สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน สาเร็จ
25.. 25.. 25.. 25..
การศึกษา
มหาวิทยาลยเกษตรศาสตร์
2555
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2549
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2556
2554
2553
2550

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

2548
2543
2556
2542

มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
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3.2.2 อาจารย์ ผ้ สู อน
ลาดับ

ชื่ อ-สกุล

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขา

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ Ph.D. Tourism Management
(สาขาวิชา
การท่องเที่ยว)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว
(สาขาวิชาการ
และบริ การ
ท่องเที่ยวและ
การโรงแรม)

1

นายเสงี่ยม บุญพัฒน์

2

นางอรวรรณ บุญพัฒน์

3

อาจารย์

4
5

นางสาวศิรินพรรณ ชุ่มอินท
จักร
นางสาวมนสิ ชา ซาวคา
นางสาวสุ รัชนี ยลธะศาสตร์

6
7

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Newcastle University,
UK

ปี พ.ศ.ที่ ภาระงานสอน ชม/สัปดาห์
สาเร็จ
25.. 25.. 25.. 25..
การศึกษา
2552

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2556

ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยพะเยา

2561

อาจารย์
อาจารย์

บธ.ม. การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
MSc. InternationalTourismManagement

2558
2554

นายนคเรศ อุดชะยา

อาจารย์

นายภูวนารถ ศรี ทอง

อาจารย์

M.B. Tourism Management
A. การท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 2)
รป.ม. นโยบายสาธารณะ

วิทยาลัยดุสิตธานี
Cardiff Metropolitan
University, UK
Chongqing Technology and
Business University, China
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2559
2557
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3.2.2 อาจารย์ ผ้ สู อน (ต่ อ)
ลาดับ

ชื่ อ-สกุล

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.
(สาขาวิชาบัญชี)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พบ.ม.
(สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ Ph.D.
(สาขาวิชาภาษาจีน)

8

นายวัฒนา ยืนยง

9

นางสาววิจิตรา มนตรี

10

นางสาวสหัทยา สิ ทธิ วิเศษ

11

นายวริ ทธิ์ สร้อยจาตุรนต์

อาจารย์

12
14
15

นายสุ รชัย อุฬารวงศ์
นางสาวอนัญญา เหล่าริ นทอง
นายปุณยวัจน์ พรมหล้า

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

สาขา
การบัญชี

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระบบสารสนเทศและการจัดการ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์

Linguistics and Applied
Linguistics
M.A. Japanese Language and
Japanese Literature
น.ม. นิติศาสตร์
พย.ม. การพยาบาลผูส้ ู งอายุ
M.A Korean Language and Literature

Beijing Language Culture
University, China
Southwest Jiotong
University, China
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Kyung Hee University, Korea

ปี พ.ศ.ที่ ภาระงานสอน ชม/สั ปดาห์
สาเร็จ
25.. 25.. 25.. 25..
การศึกษา
2551
2540
2552
2554
2548
2558
2559
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์การวิชาชีพ (การฝึ กงานหรื อสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ข องประสบการณ์ ภ าคสนามของนั ก ศึ ก ษา ประเมิ น จาก
ความสามารถของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
4.1.1
4.1.2
4.2 ช่ วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.4 การกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาทีจ่ ะออกฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงการวิจัยหรื องานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
5.2 มาตฐานผลการเรียนรู้
5.3 ช่ วงเวลา
5.4 จานวนหน่ วยกิต
5.5 การเตรียมการ
ในการกาหนดให้นกั ศึกษาจัดทาโครงการวิจยั จะมีข้ นั ตอนการเตรี ยมการดังต่อไปนี้
5.5.1
5.5.2
5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลการดาเนิ นโครงการวิจยั ของนักศึกษา มีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
5.6.1
5.6.2
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลุยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา

2. ความคาดหวังของผลลัพธ์ การเรียนรู้ ของนักศึกษาในแต่ ละชั้นปี

ชั้นปี

สมรรถนะที่คาดหวัง

คุณลักษณะทีค่ าดหวัง

ระบบ กลไก กลยุทธ์ และวิธีการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะที่คาดหวัง (โดยให้ เน้ น
กระบวนการ WIL อย่ างเป็ นระบบ
และชัดเจน)

ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4

3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ านของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
3.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
3.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ตและประพฤติตนให้เป็ นแบบอย่างที่ดีในสังคม
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. รู ้จกั ช่วยเหลือผูอ้ ื่น มีความเอื้ออาทรต่อผูอ้ ื่นและสังคม
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3.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ส่ งเสริ มให้มีการกาหนดหรื อสร้ างค่านิ ยมร่ วมในกลุ่ มนักศึ กษาเรื่ อง
ความซื่อสัตย์ สุ จริ ตและประพฤติตนให้เป็ นแบบอย่างที่ดีในสังคม
2. ผู ส้ อนสอดแทรกเนื้ อหาเกี่ ยวกับคุ ณธรรม จริ ยธรรมในเนื้ อหาที่ สอนทุ ก
รายวิชา
3. การแสดงออกซึ่ งการเป็ นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผสู ้ อนรู ้จกั ช่วยเหลือ
ผูอ้ ื่น มีความเอื้ออาทรต่อผูอ้ ื่นและสังคม
4. ผู ้ส อนให้ ค วามส าคัญกับ การสร้ างวิ นั ย การตรงต่ อเวลา และความ
รับผิดชอบผ่านกิจกรรมการเรี ยนการสอนในรายวิชา
3.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากสัมฤทธิ ผลการเรี ยนและการทากิจกรรมของนักศึกษา
เปรี ยบเทียบกับคาอธิ บายประกอบกิจกรรมที่มอบหมาย
2. ประเมินพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา เช่น การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้น
เรี ยน การส่ งงาน ความร่ วมมือในการทางานกลุ่ม
3. สารวจและประเมินจากความคิดเห็นของอาจารย์ผสู ้ อน
3.2 ด้ านความรู้
3.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. มีความเข้าใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎีดา้ นมนุ ษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาศาสตร์
2. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ แ ละน าความรู ้ ด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์
สังคมศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาศาสตร์ ไปปรับใช้ในการศึกษาและ ใช้
ในชีวติ ประจาวัน
3. สามารถบูรณาการความรู ้ดา้ นมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และภาษาศาสตร์ และนาไปเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนและนาไปใช้
ในชีวติ ประจาวัน
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3.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. บูรณาการวิธีการสอนที่มีความหลากหลายเพื่อเสริ มสร้างบรรยากาศ
การเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน
2. เน้นการเรี ยนการสอนโดยการฝึ กปฏิบตั ิและการศึกษาจากกรณี ศึกษา
โดยเน้นวิเคราะห์กรณี ศึกษาแบบองค์รวมและรอบด้าน
3. เน้นการศึกษาจากสถานการณ์จริ ง และให้ความสาคัญสามารถบูรณาการ
ความรู ้ดา้ นมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภาษาศาสตร์ และ
นาไปเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนและนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
3.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. การทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิ ทั้งสอบย่อย สอบระหว่าง
ภาค และสอบปลายภาค
2. ประเมินจากการจัดทารายงาน การศึกษาค้นคว้าและการศึกษากรณี ศึกษา
3. ประเมินจากการนาเสนอรายงาน ทั้งที่เป็ นรู ปเล่มรายงานและการรายงาน
ด้วยวาจา
3.3. ด้ านทักษะทางปัญญา
3.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถประยุกต์ความรู ้ดา้ นมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และภาษาศาสตร์ กบั การแก้ปัญหา
2. มีวธิ ีคิด สามารถสรุ ปแนวคิดและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมี
หลักการและเหตุผล
3. มีวจิ ารณญาณในการเลือก คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
3.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. การใช้กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์
และการตัดสิ นใจ เช่น การอภิปรายกลุ่ม การให้ศึกษาค้นคว้าเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งเป็ นการเฉพาะและให้
มีการนาเสนอ
2. การให้มีการศึกษาและวิเคราะห์กรณี ศึกษา การศึกษาในสถานการณ์
จริ ง
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3. การเชิ ญผูม้ ี ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญ มาบรรยายเรื่ องวิธี คิด
สามารถสรุ ปแนวคิดและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีหลักการและเหตุผล
3.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากผลงานที่มอบหมายทั้งในรู ปแบบของรายงานและการ
นาเสนอด้วยวาจา
2. ประเมินจากการสอบ
3.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่ อ สารกับ บุ ค คลอื่ น ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถ
สนทนาทั้งภาษาไทยและต่างประเทศได้
2. สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและเคารพในความแตกต่างและการปฏิบตั ิ
ต่อผูอ้ ื่นอย่างเป็ นกัลยาณมิตร
3. มีความรับผิดชอบในการทางาน สามารถทางานเป็ นทีม และมีส่วนร่ วม
ในการกิจกรรม การเรี ยน การแสวงหาความรู ้
3.4.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์
ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ให้ความสาคัญกับกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการทางานเป็ นทีม
2. มีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ปฏิบตั ิ
3. ผูส้ อนรายวิชาต่างๆ เน้นให้นกั ศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสาคัญของความรับผิดชอบ
3.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1. ประเมินผลจากการทางานเป็ นทีม
2. การให้นกั ศึกษาประเมินตนเองและประเมินกันเอง
3. การประเมินพฤติกรรมในชั้นเรี ยน
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3.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทัก ษะการวิ เคราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถเลือกและประยุกต์คณิ ตศาสตร์ หรื อเทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวข้องได้
อย่างเหมาะสม
2. สามารถค้นคว้าความรู ้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนามาประยุกต์ใช้
ในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
3. สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเลือกใช้รูปแบบของการ
นาเสนอผลงาน รายงานที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ ง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดให้ มี ก ารฝึ กการจัดการแก้ ไ ขปั ญหาโดยใช้ ต ัวแบบทางสถิ ติ และ
คณิ ตศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือ
2. จัดให้มีก ารทดสอบทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่ อสารในรู ปแบบของภาษาที่เป็ นวิชาการ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
3. ส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถและศักยภาพการเรี ยนของนักศึกษา
3.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การ
สื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากการให้นาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทั้งในรู ปแบบรู ปเล่ ม
รายงานและด้วยวาจา
2. ประเมินโดยการทดสอบทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การศึกษาค้นคว้า
3. ประเมินจากการให้จดั ทาข้อสรุ ปการวิเคราะห์ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
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4. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GEN1001 วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
GEN1002 สุ ขภาพเพื่อชีวิต
GEN1003 เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการสื่ อสารและการเรี ยนรู ้
GEN2001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
GEN2002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
GEN2003 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารในศตวรรษที่ 21
GEN2004 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
GEN2005 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
GEN2006 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเบื้องต้น
GEN2007 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารเบื้องต้น
GEN2008 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารเบื้องต้น
GEN2009 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเบื้องต้น
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O
O

O
O
O

O

O
O
O

2






O
O





3

O

O


O






1



O
O
O

O





2

O

O
O

O


3
O
O
O

O

O

4.ทักษะความ
สั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
O
O
O O O
O

O O 
 O O
 O O
 O O
O  O
O
 O
 O
 O

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
O
O

O
O




O
O

O
O

O


O
O

O


O
O

O
O
O
O
O
O
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4. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GEN2010 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารเบื้องต้น
GEN3001 พลเมืองดี
GEN3002 ศาสตร์พระราชา
GEN3003 วิถีวฒั นธรรม
GEN3004 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
GEN3005 สุ นทรี ยสร้างสรรค์
GEN3006 การเมืองและกฏหมายโลก
GEN3007 สมรรถนะของบัณฑิต
GEN3008 ประชาคมอาเซี ยน
GEN3009 การเมืองการปกครองของไทย
GEN3010 กฏหมายเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1
O
O
O

O
O
O
O
O
O

2
O



O







3
O
O
O

O
O
O
O
O
O

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

1
O
O


O
O
O
O
O
O
O

2


O
O

O






3

O
O
O
O

O
O
O
O
O

1

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

2

3

O



O
O

O
O
O

O
O
O







5. ทักษะการ
4.ทักษะความ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
สั มพันธ์ ระหว่ าง
การสื่ อสารและ
บุคคลและความ
การใช้ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3
1
2
3
O
O
 O
O  O O
O

O O  O
O

O O  O
O

O  O 
O
O
O   
O
O
O
 O O O

O
 O O O

O
 O O O

O
 O O O

O
 O O O
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4. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GEN3011 ทักษะชีวิต
GEN4001 การออกกาลังกายเพื่อชีวิต
GEN4002 พลังงานกับการดาเนินชีวิต
GEN4003 การรู ้เท่าทันการสื่ อสาร
GEN4004 การเป็ นผูป้ ระกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
GEN4005 สิ่ งแวดล้อมในโลกปัจจุบนั
GEN4006 กฏหมายกับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทลั
GEN4007 สมาธิ เพื่อพัฒนาชีวิต
GEN4008 มนุษย์ สังคม เศรษฐกิจและการพัฒนา
GEN4009 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นกับการรบริ การสังคม

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1


O
O
O
O

O


2




3




O

O
O



O
O

O
O

2. ความรู้

1


O


O
O
O
O


2











3
O
O
O


O


O


5. ทักษะการ
4.ทักษะความ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง สั มพันธ์ ระหว่ าง
การสื่ อสารและ
ปัญญา
บุคคลและความ
การใช้ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3
1
2
3
 O
O
O
 O O   O 
O
O
 O O O O  O

O
 O  O O O


 O O
O O
O
O
 O

O 
O

 O
O
O

 O
O
O
 O O O O 

O
 O O
O 
O
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5. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ านของหมวดวิชาเฉพาะ
บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว จะมีมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้อย่างน้อย 5 ด้านตามที่
กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานคุ ณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553
(มคอ. 1 ) ดังนี้
5.1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
5.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
5.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
5.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
5.2. ด้ านความรู้
5.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
5.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
5.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
5.3. ด้ านทักษะทางปัญญา
5.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
5.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญหา
5.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญหา
5.4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
5.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
5.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
5.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5.5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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6. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาของ
หมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ ในตารางมีความหมายดังนี้
6.1 คุณธรรม จริยธรรม
6.2 ความรู้
6.3 ทักษะทางปัญญา
6.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
6.5 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

60

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
กลุ่มวิชา………..

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

5

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
1

2

3

4

1

2

3

4.ทักษะ
5.ทักษะการปฏิบัตกิ าร
ความสั มพันธ์
การวิเคราะห์ เชิงระบบ
ระหว่ างบุคคลและ ตัวเลข การสื่ อสารและ
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3

1

2

3

4
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฏระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้ายการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2558
ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2559 และ ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2560 (ภาคผนวก ง )
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
มีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรรับผิดชอบเรื่ องกระบวนการทวนสอบมาตรฐาน การวัด
ผลสัมฤทธิ์ ให้มีการทวนสอบในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
2.1 การประเมินและตรวจสอบ รายงานรายวิชา ผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาแต่ละรายวิชา
2.2 การจัดทาข้อสอบมาตรฐานสาหรับรายวิชาที่มีผสู ้ อนหลายคน
2.3 การเปรี ยบเทียบการให้คะแนนข้อสอบในแต่ละข้อในแต่ละรายวิชา โดยเฉพาะรายวิชา
ที่มีผสู ้ อนหลายคน
2.4 มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชา
2.5 มีการสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชี พเฉพาะก่อนสาเร็ จการศึกษา (Specific ExitExam)
2.6 การประเมินสัดส่ วนการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาตามเวลาภาคเรี ยนปกติที่สามารถ
สาเร็ จการศึกษาได้ตามโครงสร้างหลักสู ตรและแผนการเรี ยน
2.7 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพในสถานประกอบการโดยการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร หัวหน้างาน พี่เลี้ยงใน
หน่วยงานที่รับนักศึกษา
เข้ารับการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
2.8 การประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบตั ิงานของนายจ้างและผูใ้ ช้บณั ฑิต
2.9 การประเมิ น เส้ นทางอาชี พ และความก้า วหน้า ทางอาชี พ (Career Path) ของบัณฑิ ต
ที่ปฏิบตั ิงานในวิชาชีพทางด้านการท่องเที่ยวและธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง
2.10 การประเมิ นอัตราการศึ กษาต่อในระดับที่ สูง ขึ้ นของบัณฑิ ตที่ สาเร็ จการศึ ก ษาจาก
หลักสู ตร
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3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
(ก) ระดับปริญญาตรี
3.1 ศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสู ตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
3.2 สอบผ่านการสอบเกณฑ์การประกันมาตรฐานขั้นต่าก่อนสาเร็ จการศึกษาสาหรับ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (Exit Exam) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.3 สอบผ่านการทดสอบสมรรถนะวิชาการและวิชาชี พเฉพาะสาขา (Specific Exit Exam)
ตามที่คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรกาหนด
3.4 คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
3.5 อื่น ๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2563
(ข) ระดับอนุปริ ญญา
3.1 ศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสู ตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
3.2 เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติในการได้รับอนุปริ ญญาตามกาหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการจัดการศึกษา ชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2563
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 พัฒนาทักษะด้ านการวิจัย
2.3 พัฒนาทักษะด้ านการบริ การวิชาการ
2.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีวธิ ี การกากับมาตรฐานหลักสู ตรเพื่อให้สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนี้
2. บัณฑิต
มี ก ระบวนการในการก ากับ คุ ณภาพของบัณ ฑิ ตให้เ ป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF) พ.ศ.2552 และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชา
การท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553 (มคอ.1) โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
3. นักศึกษา
มีกระบวนการในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
4. อาจารย์
มีกระบวนการในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
5. หลักสู ตร การเรี ยนการสอน การประเมินผู้เรียน
มีกระบวนการในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
6. สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้
มีกระบวนการในการดาเนินการดังต่อไปนี้
6.1 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยูเ่ ดิม
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนเพิ่มเติม
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7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต รอย่า งน้อ ยร้ อ ยละ 80
มีส่วนร่ วมในการประชุ มเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสู ตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลัก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2
ที่ ส อดคล้อ งกับ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ
หรื อ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้า มี ) ตามแบบ มคอ.3
และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนิ น การของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้า มี ) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลัก สู ต ร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลั ง สิ้ นสุ ดปี
การศึกษา
6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ของนัก ศึ ก ษาตาม
มาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ที่ ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ด
สอนในแต่ละปี การศึกษา
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ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน
5. จัดท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลัก สู ต ร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลั ง สิ้ นสุ ดปี
การศึกษา
6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ของนัก ศึ ก ษาตาม
มาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ที่ ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ด
สอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน
กลยุท ธ์ ก ารสอน หรื อ การประเมิ นผลการเรี ย นรู ้
จากผลการประเมิ น การด าเนิ น งานที่ ร ายงานใน
มคอ.7 ปี ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิ เทศ
หรื อคาแนะนาด้านการจัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนได้ รั บ การพัฒ นาทาง
วิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุค ลากรสนับ สนุ นการเรี ย นการสอน
(ถ้า มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชี พ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับ ความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาปี สุ ดท้า ย/
บัณฑิ ตใหม่ที่ มีต่อคุ ณภาพหลักสู ตร เฉลี่ ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับ ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ บ ัณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ
บัณฑิ ตใหม่ เฉลี่ ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
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หมวดที่ 8
การประเมิน และปรับปรุ งการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
4. การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์ การสอน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก

คณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตร

ภาคผนวก ข

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสู ตร

ภาคผนวก ค

ประวัติอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสู ตร

ภาคผนวก ง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี
พ.ศ.2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการดาเนินงานระบบคลังหน่วยกิต
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ..........
ตารางเปรี ยบเทียบหลักสู ตรกับหลักสู ตรพุทธศักราช ......

ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ

ตารางเปรี ยบเทียบหลักสู ตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (มคอ.1) พ.ศ. 2553
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมพ.ศ.2553 (มคอ.1)

ภาคผนวก ฌ

รายละเอียดเกณฑ์ ASEAN MRA-TP

ภาคผนวก ญ

สาเนาผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ตามเกณฑ์ของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
หลักสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสู ตร
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ภาคผนวก ก
คณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่ องเทีย่ ว
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2563

71

ภาคผนวก ข
คณะกรรมการวิพากษ์ หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่ องเทีย่ ว
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2563
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ข้ อสรุ ปจากคณะกรรมการวิพากษ์ หลักสู ตร สาขาวิชาการท่ องเทีย่ ว
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 25..
1. พิ จารณารายวิช าที่ มี ค วามเชื่ อมโยงกันรวมเป็ นวิช าเดี ย วกันและปรั บ ปรุ ง ค าอธิ บ าย
รายวิชาให้ครอบคลุมทั้งหมด
2. ควรเน้นรายวิชาวิช าภาษาต่ า งประเทศเพื่องานอาชี พ ด้า นการท่ องเที่ ยวให้นัก ศึ ก ษา
โดยเฉพาะภาษาอัง กฤษให้เป็ นภาษาหลัก และมี ภาษาต่ า งประเทศอื่ น ๆ ที่ สั ม พันธ์ ก ับ จานวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีสถิติการเดินทางเข้าท่องเที่ยวในประเทศไทย และภาคเหนื อจานวนมาก
เช่น นักท่องเที่ยวชาวจีน ญี่ปุ่น เป็ นต้น โดยให้มีรายวิชาที่ครอบคลุมทั้งที่เป็ นภาษาต่างประเทศเพื่อ
การสื่ อ สารในวิ ช าชี พ โดยภาพรวม และภาษาต่ า งประเทศส าหรั บ วิ ช าชี พ เฉพาะ เช่ น วิ ช าชี พ
มัคคุ เทศก์ วิชาชี พการโรงแรมและบริ การที่ พ กั แรม ธุ รกิ จการบิ น ภัตตาคาร อุ ตสาหกรรมไมซ์
ธุ รกิจการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพเป็ นต้น
3. พิจารณาให้มีรายวิชาที่มีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีดิจิทลั การเปลี่ ย นแปลงที่ ร่วมสมัย และแนวโน้ม ต่าง ๆ ที่ จะเกิ ดขึ้ นในอุ ตสาหกรรม
ท่องเที่ยวโดยการกาหนดเนื้อหารายวิชาหรื อคาอธิ บายรายวิชาที่ชดั เจน
4. พิจารณาให้มีรายวิชากลุ่มเฉพาะเลือกที่รองรับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะนักศึกษา
เพื่อให้เป็ นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต และของผูเ้ รี ยน
5. ให้กาหนดรู ปแบบและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นกระบวนการฝึ กหรื อ
สร้ า งทัก ษะวิ ช าชี พ ให้ แก่ นัก ศึ ก ษาในระหว่า งเรี ย น เพื่ อ ให้ มี ค วามพร้ อมในการเข้า รั บ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยที่นกั ศึกษาสามารถแสดงพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน ทักษะและสมรรถนะ
ในการปฏิบตั ิงานได้เทียบเท่าพนักงานประจาของสถานประกอบการ
6. เพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาและกระบวนการจัด การเรี ย นการสอนที่ ส ามารถสร้ า งหรื อ พัฒ นา
นักศึกษาให้สามารถเป็ นผูป้ ระกอบการและพึ่งตนเองในการประกอบอาชีพได้
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ภาคผนวก ค
ประวัติอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
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ภาคผนวก ค
ประวัติอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
........
ชื่ อ – สกุล
นางสาวชฎาพัศฐ์ สุ ขกาย
ตาแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ระดับปริ ญญาเอก
ปร.ด. (การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2557
ระดับปริ ญญาโท
ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2548
ระดับปริ ญญาตรี
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
สถาบันราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2541
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทวั่ ไป (ต่างประเทศ)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2554 – ปั จจุบนั
อาจารย์ประจาสานักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย
พ.ศ. 2560 –ปัจจุบนั
รองผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. 2557-2558
รองคณบดี สานักวิชาการท่องเที่ยว
ผลงานวิชาการทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์ เผยแพร่
อุทุมพร การเก็บ,ชฏาพัศฐ์ สุ ขกาย,สุ รัชนี ยลธะศาสตร์ และนฤมล มิลโควสกี. (2562).รู ปแบบ
การจัดงานกิจกรรมพิเศษทีส่ อดคล้ องกับอัตลักษณ์ ทุนทางสั งคมวัฒนธรรมของตาบล
นางแล เภอเมือง จังหวัดเชียงรายโดยการมีส่วนร่ วมของภาคีท้องถิ่น.ใน การประชุม
วิชาการ และนาเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
(หน้า 2289-2306). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสู ตร
1. SOTT3314 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
2. SOTT3302 การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
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ประวัติอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
........
ชื่ อ – สกุล
นายรชตะ ไชยเมือง
ตาแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ระดับปริ ญญาโท ศศ.ม. (พัฒนาการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2556
ระดับปริ ญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2552
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2560- 2562
ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการท่องเที่ยว สานักวิชาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. 2558- 2562
อาจารย์ประจา สานักวิชาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. 2556- 2557
อาจารย์พิเศษ หลักสู ตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาสหวิทยาการสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. 2553- 2556 ผูช้ ่วยนักวิจยั อาจารย์คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผลงานวิชาการทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์ เผยแพร่
Chantanupan, R. & Chaimuang, R., (2018).Perception creation and Readiness preparation for
villages toward The Community Based Tourism (CBT). Proceedings of the 11th
International Conference of HUSOC Network “Embodying World’s New Conditions
and Values” 25-26 July 2018 (p. 93). Chiang Mai: Chiang Mai University.
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสู ตร
1. SOTT2007 การตลาดดิจิทลั สาหรับการท่องเที่ยว
2. SOTT3105 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
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ชื่ อ – สกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ประวัติการศึกษา
ระดับปริ ญญาโท
ระดับปริ ญญาตรี

ประวัติอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
........
นางสาวขวัญฤทัย ครองยุติ
อาจารย์
วท.ม. (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555
วท.บ. (การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2549

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทวั่ ไป (ต่างประเทศ)
บัตรผูน้ าเที่ยว (Tour Leader Licence)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั
พ.ศ. 2555 - 2556

รองคณบดี สานักวิชาการท่องเที่ยว
อาจารย์ประจาสานักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ประจาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะบริ หารธุ รกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผลงานวิชาการทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์ เผยแพร่
ขวัญฤทัย ครองยุติ, ดวงศิริ ภูมิวชิ ชุเวช, และนฤมล สุ มาร. (2561). การประเมินและจาแนกช่ วงชั้ น
โอกาสทางด้ านนันทนาการในแหล่ งท่ องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดเชี ยงราย. วารสารวิทยาลัย
ดุสิตธานี, 12(3). 102-117.
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสู ตร
1. SOTT3210 การจัดการงานพิธีการ
2. SOTT3212 การจัดอีเว้นท์ดา้ นกีฬา
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ภาคผนวก ง
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ว่าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2563
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อยู่ในขัน้ ตอนการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการพิจารณาร่างระเบียบและข้อบังคับ
ของสภามหาวิทยาลัย และคาดว่าจะสามารถเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมประจาเดือนสิงหาคม 2563

ภาคผนวก จ
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ว่าด้ วยการดาเนินงานระบบคลังหน่ วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ..........
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ภาคผนวก ฉ
ตารางเปรี ยบเทียบหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่ องเทีย่ ว หลักสู ตรปรับปรุ ง พุทธศักราช 25.. กับหลักสู ตรพุทธศักราช 25..
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เพิ่มเนื้ อหาส่วนของหลักสู ตรระดับอนุปริ ญญาในตารางเปรี ยบเทียบ (หัวข้อที่ 2,3,9)
1. ชื่อหลักสู ตร
2. โครงสร้างหลักสู ตร (ใช้ขอ้ มูลตามระบุเล่ม มคอ. 2 หมวดที่ 3)
ในช่องเหตุผลในการปรับปรุ ง (กรณี โครงสร้างหลักสู ตรระดับอนุปริ ญญา) อ้างอิง
ถึงข้อบังคับการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2563 ได้

ภาคผนวก ฉ
ตารางเปรียบเทียบหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่ องเทีย่ ว หลักสู ตรปรับปรุงพุทธศักราช 25..
ที่
1
2

หัวข้ อ
รูปแบบของ
หลักสู ตร
ชื่ อหลักสู ตร

3

ชื่ อปริญญา

4

หลักสู ตรเดิม พุทธศักราช 25..

หลักสู ตรปรับปรุ งพุทธศักราช 25..

2.1 ปริญญาตรี
(1) ภาษาไทย :
(2) ภาษาอังกฤษ:
2.2 อนุปริญญา
(1) ภาษาไทย :
(2)ภาษาอังกฤษ:
3.1 ปริญญาตรี
(1) ภาษาไทย:

2.1 ปริญญาตรี
(1) ภาษาไทย:
(2) ภาษาอังกฤษ:
อนุปริญญา
(1) ภาษาไทย:
(2) ภาษาอังกฤษ:
3.2 ปริญญาตรี
(1) ภาษาไทย:

(2) ภาษาอังกฤษ:

(2) ภาษาอังกฤษ:

3.2 อนุปริญญา
(1) ภาษาไทย:

3.3 อนุปริญญา
(1) ภาษาไทย:

(2) ภาษาอังกฤษ:

(2) ภาษาอังกฤษ:

เหตุผลในการปรับปรุ ง

ปรัชญาของ
หลักสู ตร
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ที่
5
6
7
8

หัวข้ อ
หลักสู ตรเดิม พุทธศักราช 25..
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
ของหลักสู ตร
ระบบการศึกษา
ประเภท
หลักสู ตร
การดาเนินการ 8.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
หลักสู ตร
8.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา

หลักสู ตรปรับปรุ งพุทธศักราช 25..

8.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
8.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา

8.3 คุณสมบัติเฉพาะสาขา

8.3 คุณสมบัติเฉพาะสาขา

8.4 การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา

8.4 การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา

8.5 แผนการรับนักศึกษา

8.5 แผนการรับนักศึกษา

จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา
ปี ที่เข้าเรี ยน
25.. 25.. 25.. 25.. 25..
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
จานวนนักศึกษาที่คาด
ว่าจะสาเร็ จการศึกษา

เหตุผลในการปรับปรุ ง

จานวนนักศึกษา
ปี ที่เข้าเรี ยน
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
จานวนนักศึกษาที่คาด
ว่าจะสาเร็ จการศึกษา

25..

จานวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา
25..
25..
25..
25..
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ที่
9

หัวข้ อ
หลักสู ตรเดิม พุทธศักราช 25..
โ ค ร ง ส ร้ า ง โครงสร้ างหลักสู ตรระดับปริญญาตรี
หน่วยกิตรวม 142 หน่วยกิต จาแนกเป็ นหมวดต่าง ๆ 4 หมวด
หลักสู ตร
ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
99 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะบังคับ
42 หน่วยกิต
2.3 วิชาเฉพาะเลือก
33 หน่วยกิต
3 .หมวดวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตรระดับอนุปริญา
(ไม่ มี)

หลักสู ตรปรับปรุ งพุทธศักราช 25..
โครางสร้ างหลักสู ตรระดับปริญญาตรี
หน่วยกิตรวม 126 หน่วยกิต จาแนกเป็ นหมวดต่าง ๆ 4หมวด ดังนี้

เหตุผลในการปรับปรุ ง

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
84 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชี พ
24 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะบังคับ
30 หน่วยกิต
2.3 วิชาเฉพาะเลือก
30 หน่วยกิต
3 .หมวดวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ
6 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตรระดับอนุปริญญา
90 หน่ วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาเฉพาะบังคับ
2.3 วิชาเฉพาะเลือก
3 .หมวดวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
4. หมวดวิชาเลือกเสรี

30 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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ที่
9

หัวข้ อ
หลักสู ตรเดิม พุทธศักราช 25..
โ ค ร ง ส ร้ า ง รายวิชาแยกตามโครงสร้ างของหมวดวิชา
หลักสู ตร
ระดับปริญญาตรี 142 หน่ วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
99 หน่วยกิต
(ต่ อ)
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะบังคับ
42 หน่วยกิต
2.3 วิชาเฉพาะเลือก
33 หน่วยกิต
3 .หมวดวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
รายวิชาแยกตามโครงสร้ างของหมวดวิชา
ระดับอนุปริญญา
(ไม่ มี)

10

ค า อ ธิ บ า ย 10.1 รหัสรายวิชา
ใช้อกั ษรย่อภาษาอังกฤษ TR ย่อมาจากคาว่า Tourism
ร า ย วิ ช า แ ล ะ
รหัสรายวิชา

หลักสู ตรปรับปรุ งพุทธศักราช 25..
รายวิชาแยกตามโครงสร้ างของหมวดวิชา
ระดับปริญญาตรี 126 หน่ วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
84 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชี พ
24 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะบังคับ
30 หน่วยกิต
2.3 วิชาเฉพาะเลือก
30 หน่วยกิต
3 .หมวดวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
6 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
รายวิชาแยกตามโครงสร้ างของหมวดวิชา
ระดับอนุปริญญา 90 หน่ วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
54 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
18 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะบังคับ
18 หน่วยกิต
2.3 วิชาเฉพาะเลือก
18 หน่วยกิต
3 .หมวดวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
3 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
3 หน่วยกิต
10.1 รหัสวิชา
ใช้อกั ษรย่อ SOT หมายถึง School of Tourism
ใช้อกั ษรย่อ T หมายถึง Tourism

เหตุผลในการปรับปรุ ง

84

ที่

หัวข้ อ

11

อ า จ า ร ย์
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสู ตร
แ ผ น ที่ ก า ร
กระจาย
ร า ย วิ ช า
( Curriculum
Mapping)

12

หลักสู ตรเดิม พุทธศักราช 25..

หลักสู ตรปรับปรุ งพุทธศักราช 25..

เหตุผลในการปรับปรุ ง
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ภาคผนวก ช
ตารางเปรียบเทียบรายวิชากับ มคอ.1 (ถ้ ามี)

86

ภาคผนวก ซ
สาเนาประกาศ มคอ. 1 (ถ้ ามี)
(แนบ)

87

ภาคผนวก ฌ
สาเนาเกีย่ วกับเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ ามี)

88

ภาคผนวก ญ
สาเนาผลงานวิชาการตีพมิ พ์เผยแพร่ ของ
อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
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