รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริการและการทองเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยตาป
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะศิลปศาสตร / สาขาวิชาการบริการและการทองเที่ยว
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการและการทองเที่ยว
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Hospitality and Tourism
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริการและการทองเที่ยว)
ชื่อยอ (ภาษาไทย): ศศ.บ. (การบริการและการทองเที่ยว)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Arts (Hospitality and Tourism)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ): B.A. (Hospitality and Tourism)
3. วิชาเอก
สาขาวิชาการบริการและการทองเที่ยว
4. จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
135 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
: หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
: จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
: รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่ใชภาษาไทยไดดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น : เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา : ใหปริญญาสาขาวิชาเดียว และกรณีผสำเร็
ู จการศึกษา
ปริญญาตรีในสาขาวิชาใดๆ หรือสาขาวิชาใกลเคียงกับสาขาวิชานี้ สามารถมาเรียนเปนปริญญาที่ 2 ได โดย
สามารถเทียบโอนรายวิชาไดมากนอยตางกันตามสาขาวิชาที่สำเร็จมา
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
(1) เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
(2) เริ่มใชหลักสูตรในปการศึกษา 2559 เปนตนไป
(3) คณะกรรมการปรั บ ปรุง หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ก ารและการทองเที่ ย ว
พิจารณาและเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
(4) สภาวิ ชาการมหาวิทยาลัยตาป พิจารณาและเห็น ชอบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวัน ที่ 2
พฤษภาคม 2559
(5) สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม
2559
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบริการและทองเที่ยวในปการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา
หลักสูตรนี้ออกแบบไวเพื่อใหนักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถทำงานในธุรกิจการทองเที่ยว เชน ธุรกิจ
นำเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมการบริการและการทองเที่ยว
โดยผูจบการศึกษาสามารถเลือกตำแหนงงานในธุรกิจเหลานั้นได เชน
(1) งานในแผนกขาย แผนกรับจอง ในธุรกิจการทองเที่ยวและโรงแรม
(2) งานในแผนกตอนรับ หรืองานธุรการในสวนของการติดตอสื่อสาร
(3) การเปนมัคคุเทศก
(4) งานในหนวยงานภาครัฐดานการทองเที่ยว
(5) งานดานการศึ ก ษาเพื่ อชวยสงเสริ ม คุ ณ ลั ก ษณ ะความสั ม พั น ธระหวางมนุ ษ ยและสั ง คม
9. ชื่อ เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับ
ที่
1.

ชื่อ-สกุล
เลขที่ประจำตัวประชาชน
ตำแหนงทางวิชาการ
นายไพรพนารักษ พรหมศรีแกว
3-8402-00737-24-1
อาจารย

คุณวุฒิ
สาขา/วิชาเอก
ทาง
การศึกษา
บธ.ม.
การจัดการการทองเที่ยว
และการโรงแรม
ศศ.บ. อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

ป พ.ศ.
สถานศึกษา
ที่สำเร็จ
การศึกษา
2548
ม.สยาม
2542

ม.ราชภัฎสุราษฎรธานี
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2.

นางสาวฉันทชนก ไชยสมบูรณ
1-9599-00045-16-5
อาจารย

ศศ.ม.
บธ.บ.

การจัดการการทองเที่ยว
และการโรงแรม
บริหารธุรกิจ

2551

ม.นเรศวร

2549

ม.สงขลานครินทร

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาการบริการและการทองเที่ยว คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยตาป
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(1) ความสำคัญ ของรายไดของประเทศที่ เกิ ดจากการทองเที่ ย วที่ มี บ ทบาทสูงมากทั้ งในปจจุ บั น
และอนาคต
(2) การกระจายรายไดที่เกิดจากการทองเที่ยวที่มีผลตัวคูณสูง (multiplier effect)
(3) การแขงขันในระหวางประเทศที่เปนจุดหมายปลายทางทางการทองเที่ยวที่ตองการแรงงานที่มี
ความรูและคุณภาพ
(4) การรวมมือกันทางเศรษฐกิจ (economic integration) ระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน
(Asian community) เชน การกำหนดสมรรถนะของบุคลากรในธุรกิจการทองเที่ยวและ
โรงแรมในระดับชาติและในระดับอาเซียน
(5) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกกอใหเกิดความตระหนักในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม (green tourism)
(6) สอดรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
(1) การแลกเปลี่ยนและเคลื่อนยายทางวัฒนธรรม ทั้งในและตางประเทศที่ตองมีการจัดใหมี
การสงเสริมโดยการทองเที่ยว
(2) พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่ตองเปนไปในทางสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางมวลชนและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
(3) การมีสวนรวมของชุมชนตอการวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว
(4) การใชการพัฒนาการทองเที่ยวเปนปจจัยในการดำรงรักษาและอนุรักษวัฒนธรรมและ
มรดกทางประวัติศาสตร
(5) การรวมมือทางการศึกษาเพื่อสรางแนวทางในการแลกเปลี่ยนแรงงานที่มีมาตรฐาน
ทางการทองเที่ยว
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
(1) หลักสูตรตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณทาง
เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
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(2) ตองสรางหลักสูตรใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งภายในและตางประเทศ
(3) หลักสูตรตองมีแนวทางในการที่จะใหผูจบการศึกษาเปนที่ตองการของธุรกิจการทองเที่ยว
และการโรงแรม
(4) หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคนควา ทำวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศและสังคม
(5) หลักสูตรตองไดรับการพิจารณาใหมีลักษณะเฉพาะของแตละทองถิ่น
(6) หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรูที่เปนมาตรฐาน
มีภูมิปญญาทองถิ่น แกปญหาเฉพาะหนาได และดำรงชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมได
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
(1) สถาบันตองผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพและมาตรฐานเปนที่ตองการของสังคมในประเทศ และ
ความตองการระดับนานาชาติ
(2) สถาบันตองรับผิดชอบในการระดมสรรพกำลังเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนมีความพรอมใน
การเรียนทุกดาน
(3) สถาบันตองเปนหนวยงานที่เปนผูนำเชิงวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมโดยใหผูเรียนมี
สวนรวมในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน
(4) สถาบันตองพัฒนาใหมีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในระหวางคณาจารยและผูเรียนกับสถาบันใน
ตางประเทศและนานาชาติ เพื่อปรับระดับ มาตรฐานการศึกษาใหเปนสากล และแลกเปลี่ย น
แรงงานกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
13 ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่น ที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาภาษา กลุมวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะนิติศาสตร ไดแก หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่นักศึกษาจากคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอื่นสามารถ
มาเรียนได
ทุ ก รายวิช าที่ เปดสอนนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รอื่ น สามารถเรีย นเปนวิ ช าเลื อ กเสรี ได โดยตองผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการสาขา
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับ ผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับ อาจารยผูแทนจากภาควิช าอื่นในคณะที่เกี่ยวของ
ดานเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและการสอบ โดยความรวมมือในการประสานงานกับภาควิชาอื่นนั้น เปน
การเปดโอกาส มิไดกำหนดเฉพาะหรือเจาะจงกับคณะวิชาใด แตขึ้นอยูกับความจำเปนของหลักสูตรอื่น โดย
หากมีการบริการการเรียนการสอนใหหลักสูตรอื่น จะมีการเรียนและประเมินผลเปนปกติ สวนการคิดภาระงาน
ใหแกหลักสูตรใชหลักเกณฑตามระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสำรวจความตองการและความพึงพอใจ
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ของผูใชบั ณฑิต เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และการจั ดตั้งคณะกรรมการบริห าร
หลัก สูต รเพื่ อทำหนาที่บ ริห ารหลั กสูต ร เพื่อ ทวนสอบ และทบทวนเนื้ อ หาเพื่ อเปนแนวทางในการพั ฒ นา
ปรับปรุงหลักสูตร

