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ระดับการศึกษา 
 ปริญญาตรี (4 ปี) 

ชนิดหลักสูตร 

 วิชาการ 

ประเภทหลักสูตร 

 หลักสูตรนานาชาติ 
 Dual Degree หรือ Double Degree 

นักศึกษาในหลักสูตร 
รับนักศึกษาท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

ปีการศึกษาที่จะเปิดหลักสูตร 



พ.ศ. 2566 

รูปแบบของหลักสูตร 

      แผน A: Dual degree การจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรสองปริญญา (Dual degree) ระหว่าง
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
กับ Bachelor of Science in Tourism and Leisure Management, Vanung University,Taiwan ดังนี้  
 - เริ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 78 หน่วยกิต ระยะเวลา 2 ปี (4 ภาคการศึกษา)  
 - เรียนที่ Vanung University ,Taiwan จำนวน 57 หน่วยกิต ระยะเวลา 2 ปี (4 ภาคการศึกษา)  
 - จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพื่อสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 129  หน่วยกิต  
 - รวมระยะเวลา 4 ปี (8 ภาคการศึกษา) 
 แผน B: Regular Program - จัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรเพื่อสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต ตลอดระยะเวลา 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)  
 

ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน : ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

การให้ปริญญากับผู้สำเร็จการศึกษา 

  แผน A: Dual Degree - ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา คือ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ Bachelor of Science in 
Tourism and Leisure Management, Vanung University,Taiwan   
  แผน B: Regular Program –ให้ปริญญาหนึ่งสาขาวิชา คือ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 

กําหนดเปิดการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

 

ตอนที่ 2 ความพร้อมของหลักสูตร 

2.1 ความพร้อมด้านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) 

 มีความพร้อมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 



ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ตรง/สัมพันธ์ 

1.. นายนิทัศน์  
บุญไพศาลสถิต 

อาจารย์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 
 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สหสาขาวิชา
(ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานาชาติ ) 
ภาษาอังกฤษ 
(ภาษาและการ
สื่อสาร) 
ภาษาอังกฤษ 

สัมพันธ์ 

 ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) 

1) Sommit, K.& Boonpaisarnsatit, N. (2020). Experiential Tourism 
Development on Lanna Local Plant-Based Gastronomy. ABAC Journal 
40(4), 23-38 

 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ตรง/สัมพันธ์ 

2. นายประยงค์  คูศิริ
สิน 

อาจารย์ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
 
 
 
เศราฐศาสตรมหาบัณฑิต  
บริหารธุรกิจ 
มหาบัณฑิต 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 

วิทยศาสตรบัณฑิต 

พัฒนาการ
ท่องเที่ยว  (การ
จัดการนันทนาการ
และการท่องเที่ยว) 
เศรษฐศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ 
 
การเงินและการ
ธนาคาร 
เทคนิคการแพทย์ 

ตรง 

 ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) 

1) สุนิตย์ เสือเทศ และ ประยงค์ คูศิริสิน. 2564. คุณภาพการบริการของกลุ่มโรงแรมราคา
ประหยัดในเขตเมืองเชียงใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติ     ครั้งที่13, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต, ภูเก็ต, 15 มิถุนายน 2564. 



2) สิริวิมล ประทุม, ประยงค์ คูศิริสิน, วินิตรา ลีละพัฒนา และวราภรณ์ ดวงแสง. 2561. 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทโรงแรมห้าดาวในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่13, 
มหาวิทยาลัยศรีประทุม, กรุงเทพฯ, 20 ธันวาคม 2561. 
3) บุญทวี บุญทจิต, ประยงค์ คูศิริสิน, กีรติ ตระการศิริวานิช และมนสิชา อินทจักร. 2561. 
แนวทางการจัดการการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลักอาเซียน และตามความต้องการในการ
ฝึกอบรมของบุคลากรบริษัทท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว.        การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่12, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, 28-29 มิถุนายน 2561. 

 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ตรง/สัมพันธ์ 

3. นางสาวสุธีรา  สิทธิ
กุล 

อาจารย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 
 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 

พัฒนาการ
ท่องเที่ยว (บริหาร
การพัฒนา) 
บริหารธุรกิจ 
(การตลาด) 
บริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

ตรง 

 ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) 

1) Kornkanok Hongnuan, Winitra Leelapattana, Weerapon Thongma, 
Keerati Trakansiriwanich, Suthira Sitthikun. (2021). The Development of 
Cultural Tourism Attraction for Model Creative Tourism Management. 
Journal of Management Information and Decision Sciences (JMIDS) 
Volum 24, Special Issue 6, 2021, 1-8. 
2) Winitra Leelapattana, Weerapon Thongma, Suthira Sitthikun, Noemi C 
liangco. (2021). Modern Innovative Agricultural Model for Sustainable 
Tourism Management in Chiang Mai Province, Thailand. Proceedings of 
International Agriculture Innovation Conference. September 3th-4th 
webinar,Tokyo, Japan,  94-95. 
3) ขัตติยา กลัญทกะปกรณ์, สุธีรา สิทธิกุล, วินิตรา ลีละพัฒนา. (2563). การพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนเกษตรตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่. 13(2), หน้า 29-44. 



 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ตรง/สัมพันธ์ 

4. นางสาวกาญจนา 

 สมมิตร 

อาจารย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 
 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

บริหารธุรกิจ  

บริหารธุรกิจ (การ
เป็นผู้ประกอบการ) 

การสอน
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

ภาษาฝรั่งเศส 

สัมพันธ์ 

 ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) 

1) Sommit, K.& Boonpaisarnsatit, N. (2020). Experiential Tourism 
Development on Lanna Local Plant-Based Gastronomy. ABAC Journal. 
40(4), 23-38 
2) Sommit, K. & Sittikarn, B. (2018). A Theoretical Concept of Business 
Sustainability of Community-Based Tourism in Thailand: A Social Enterprise 
Perspective. FEU Academic Review. 12 (Supplement), 35-47. 
3) Sommit, K. & Sittikarn, B. (2018). Success Factors and Sustainability of 
Social Enterprises in Community-Based Tourism in Thailand. Suthiparithat. 
32(103), 81-94. 

 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ตรง/สัมพันธ์ 

5. นายกฤต  พันธุ์
ปัญญา 

อาจารย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 
ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต 
 
อุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต 

พัฒนาการท่องเที่ยว 
 
การจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 
เทคโนโลยีโยธา 

ตรง 



 ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) 

1) Boonchan P, Nat T, Wasin P, Piyasunee J, Krit P. (2021). 
Multidirectionalanalysis, causal relationship influencing the Effectiveness of 
support personnel Ramkhamhaeng University. Turkish Journal of Computer 
and Mathematics Education(TURCOMAT). Vol.12 No.8(2021), 2156-2163. DOI: 
https://doi.org/ 10.17762/turcomat.v12i8.3455 
2) Krit P, Winitra L, Weerapon T,Yutthakarn W. (2020). Tourism Service 
Factors Affecting Health Tourism Service Innovation in Mae Hong Son 
Province. International Journal of Innovation, Creativity and Change. 
www.ijicc.net Volume 11, Issue 7, 2020. Pp.34-51. 
3) Tangtenglam, S., Rittikote, N., Chatkaewnapanon, Y., Phanpanya, K., & 
Chaimuang, R. (2020). The Possibility of Amazing Thailand Safety & Health 
Administration Logo Usage by Tourism Industry Entrepreneurs in Southeast 
Asian Nations. Solid State Technology, 63(5), 1354-1361. 
4) C Sasong, A Raksujarit, K Phanpanya, S Sasong. (2020). Creating Value-
added Products for Litsea Cubeba through Innovative Nanotechnology and 
Marketing Strategies. Solid State Technology, 63(2s), 10007-10020. 
5) กฤต พันธุ์ปัญญา. (2564).การพัฒนาระบบปฏิบัติการในการบริหารจัดการงานระบบ
ของแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติผาบ่อง.ในการประชุมวิชาการระดับชาติ การบูรณาการสห
วิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 13 (น.19-1) 15 
มิถุนายน,2564 ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

 

ตอนที่ 3 กรอบแนวคิดในการปรับปรุง 

3.1 หลักการและเหตุผลในการเสนอเปิดหลักสูตร 

• ความต้องการ/ทิศทางการพัฒนาระดับประเทศ/ ระดับโลก 
 
➢ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย โดยมีอัตราการขยายตัวทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง จากธุรกิจ
การท่องเที่ยว ธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจการบิน เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และโครงสรา้ง
พื้นฐานของประเทศ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ประชาชนในทุกระดับ จากข้อมูลทาง
สถิติ แสดงให้เห็นว่า จำนวนนักท่องเที ่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยหลายปีที่ผ่านมา           
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยข้อมูลทางสถิติการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2562 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนกว่า    



39 ล้านคนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2564) ซึ่งสามารถสร้าง
รายได้กว่า 1.93 ล้านล้านบาท อีกทั้งจากข้อมูลทางสถิติโดยองค์การการท่องเที่ยวโลก ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศ
ไทยเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งในสิบอันดับแรกของโลกที่เป็นที่นิยมของ นักท่องเที่ยวต่างชาติ และสามารถสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวได้เป็นอันดับสี่ของโลก อย่างไรก็ตามตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2563 ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศ
ไทยได้ประสบกับปัญหาวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และความมั่นคงทั่วโลก ซึ่งวิกฤตการณ์โรคระบาด นี้ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ 
รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จากสถิติ ขององค์การการท่องเที่ยวโลก (2564) พบว่า การเดินทางระหว่าง
ประเทศลดลงร้อยละ 74 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการป้องกันความปลอดภัยและสุขภาวะอนามัย จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวขององค์การการท่องเที่ยวโลกได้คาดการณ์ว่า พฤติกรรม
นักท่องเที ่ยวภายหลัง การแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 จะมีการเปลี ่ยนแปลงเข ้าสู่                
“การท่องเที ่ยวแบบปกติใหม่” ถึงแม้ว่าการท่องเที ่ยวระหว่างประเทศจะสามารถฟื ้นตัวได้อย่างน้อยในปี         
พ.ศ. 2564 แต่ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมีแนวโน้มฟ้ืนตัวได้รวดเร็วกว่า ด้วยเหตุนี้การบริหาร
จัดการสถานการณ์วิกฤติการณ์ด้านสุขภาพนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง หมายรวมถึง การบริหารจัดการ บุคลากร   
ในธุรกิจต่าง ๆ ต้องเตรียมความพร้อมในการสร้างการรับรู้และการเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ได้มุ่งเน้นความหลากหลายของบริการท่องเที่ยวที่มี
เอกลักษณ์และให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงามและแพทย์แผนไทย และการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ เป็นต้น รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการ
ทางการท่องเที่ยว เพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้สอดรับกับ ทิศทางและแนวโน้มตลาดยุคใหม่    
โดยตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและ มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวสูงขึ้น  

ปัจจุบันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 มีเป้าหมาย “พัฒนาพื้นที ่บนพื้นฐานวัฒนธรรมสร้างสรรค์         
สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างทั่วถึง” โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีบทสรุปแผนพัฒนา พ.ศ. 2561 – 2565 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยมีประเด็นการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่  

1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น 
2. การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนานวัตกรรมอาหาร

แห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model 
3. การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรม

การแพทย์และสุขภาพ (SMS & Medicopolis: Smart City, MICE City, Startup City, Medicopolis) ให้สามารถ
รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน ของภาคเหนือ 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา และ   
อัตลักษณ์ล้านนา  

จากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจดังกล่าวเบื้องต้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยยังเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ
ของประเทศ และประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งในสิบอันดับแรกของโลกที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ ถึงแม้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยปัญหาวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 



ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงทั่วโลก และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว 
ทั้งนี้ด้วยมาตรการการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ ตลอดจนนโยบาย ยุทธศาสตร์ระดับชาติและภูมิภาคในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้น แสดงให้เห็นถึงทิศทางที่ดีในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อไป 

สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เล็งเห็นความสำคัญอย่างมากที่จะช่วยสนับสนุนนโยบายของ
ภาครัฐ และแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้าง
ปัญญาให้สังคม นำทางไปสู่การเปลี่ยนแปลง สร้างนวัตกรรม ความรู้งานวิจัย ที่สนองทางเลือกและแก้ปัญหา เพ่ือ
การพัฒนาประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน” ให้ประสบความสำเร็จ โดยหลักสูตรฯ ได้มีการวาง
แผนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทาง และนโยบายการพัฒนาการศึกษา ควบคู่กับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของประเทศ ดังปรากฏในรายวิชา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร   

➢ สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม 
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570) มีเป้าหมายหลัก คือ การพลิกโฉมการ

ท่องเที่ยวไทยเพ่ืออนาคต ที่ดีกว่าสำหรับทุกคน ภายใต้วิสัยทัศน์ การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่
เน้นคุณค่า มีความสามารถในการปรับตัว เติบโตอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม สาระสำคัญของ แผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ว่าให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงทุก
รูปแบบ และพร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม การยกระดับ
บุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เข้าใจและสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทของ
การท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) โดยเฉพาะการฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 
ตลอดจนให้ความสำคัญกับการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้ งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และภาคประชาชน 
โดยแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว เป็นแผนระดับ 3 ที่มีความครอบคลุม เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ   
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านท่องเที่ยว รวมถึงร่างกรอบและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ที่ยังคงมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG 
(Bio-Circular-Green Economy : BCG)  ที่มุ่งพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย BCG เป็นแนวทางการพัฒนา
ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติอย่างน้อย 5 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตและ
บริโภคที่ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลาย ความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน การลดความเหลื่อมล้ำ อีกทั้งยังสอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักสำคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

จังหวัดเชียงใหม่มีบทสรุปแผนพัฒนา พ.ศ. 2561 – 2565  ของกลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยประเด็นการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 1) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ิม
มูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น 2) การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปร
รูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model 3)     การผลักดัน



เชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ 
(SMS & Medicopolis: Smart City, MICE City, Startup City, Medicopolis) ให้สามารถรองรับ      การเป็น
ศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน ของภาคเหนือ และ 4) การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ล้านนา 

จากสถานการณ์การพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรจึงได้กำหนด PLOs และ
รายวิชา เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ และคุณภาพ ให้สอดคล้องกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย
พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ให้เข้ากับบริบทของการ
ท่องเที่ยววิถีใหม่บนพื้นฐานการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น    

ความเกี่ยวข้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 พ.ศ. 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดสถาบันอุดมศึกษา
ออกเป็น 5 กลุ่ม โดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการดำเนินการที่ผ่านมาของ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และจัดสรร
งบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ถูกจัดไว้ในกลุ่มที่ 2 คือกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ สร้างบัณฑิตที มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญให้สามารถ
นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาหรือต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ บ่มเพาะกลุ่มคน Start Up    
พร้อมร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยี ร่วมกัน นำไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรมของประเทศ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการศึกษาคว้าวิจัยเผยแพร่ส่งเสริม
สืบสาน และสืบทอดการเกษตรของชาติรากฐานของสังคมไทย คือ เกษตรกรรม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมเกษตรได้
หล่อหลอมผู้คนในสังคมไทยให้เกื้อกูลแบ่งปัน สมัครสมานสามัคคีกันจนมาถึงวันนี้ เกษตรคือชีวิต จึงมีความสำคัญ
สำหรับสังคมไทย เพราะเกษตรกรรมสร้างความอุดมสมบูรณ์และความมั่นคงของอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกษตรกรรมที่เคารพธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 15 ปี (2555-2569) 
จึงกำหนดแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้ในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพมีคุณค่าทางโภชนาการ 
สร้างความสมดุลทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
การบริหารจัดการฟาร์มเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์และเป็นสื่อกลางสนองนโยบายของประเทศ ดังนี้ มหาวิทยาลัย
เกษตรอินทรีย์ Organic University (2555-2559) มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University (2560-2564) และ
มหาวิทยาลัย เชิงนิเวศ Eco University (2565-2569) พร้อมเรียนรู้จากการปฏิบัติและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต
ได ้

ด้วยเหตุผลดังกล่าว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที ่ยว เชิงสุขภาพ    
(หลักสูตรนานาชาติ) (Wellness Tourism Management) วิทยาลัยนานาชาติ จึงได้นำวิสัยทัศน์และแผนพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ใน 15 ปี มาปรับเป็นรายวิชาที่ตอบรับกับแผนดังกล่าว อาทิ รายวิชา การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและสมุนไพร (Argo and Herb Tourism)  การจัดการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Healthy Food 
and Beverage Management) การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสุขภาพ  (Community-Based Wellness 
Tourism Management) การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหาร (Experiential Gastronomy Tourism) การ



จัดการธุรกิจร้านอาหารเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Restaurant Business Management)  โลจิสติกส์สําหรับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Logistics for Wellness Tourism) และการพัฒนาสินค้าที่ระลึกเชิงสุขภาพ (Health 
Souvenir Business Development) เป็นต้น 

นอกจากนี้เพื่อสอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม   
ที่เน้นพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และการมุ่งเน้นการประกอบการ หลักสูตรฯจึงได้จัดให้มี
รายวิชา การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม สำหรับอุตสาหกรรมบริการนานาชาติและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Entrepreneurship and Innovation for International Hospitality and Wellness)  กา รประกอ บ ก า ร      
เชิงสังคมสำหรับผู ้ประกอบการท่องเที ่ยวเชิงส ุขภาพ (Social Entrepreneurship for Wellness Tourism 
Entrepreneur) นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการท่องเที ่ยวและบริการ ( Innovation and Digital 
Technology for Tourism and Hospitality) เป็นต้น 
 

นอกจากนี้เพ่ือสอดรับกับการเป็นมหาวืทยาลัยในกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ที่
เน้นพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และการมุ่งเน้นการประกอบการ หลักสูตรฯจึงได้จัดให้มี
รายวิชา การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม สำหรับอุตสาหกรรมบริการนานาชาติและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Entrepreneurship and Innovation for International Hospitality and Wellness)  การประกอบการเชิง
ส ังคมสำหร ับผ ู ้ประกอบการท ่องเท ี ่ยวเช ิงส ุขภาพ (Social Entrepreneurship for Wellness Tourism 
Entrepreneur) นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการท่องเที ่ยวและบริการ ( Innovation and Digital 
Technology for Tourism and Hospitality) เป็นต้น 

 

 

3.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการศึกษา (ถ้ามี) 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง โดยได้ทําความร่วมมือ (MOU) 
ซึ่งเป็นความร่วมมือ (collaboration) เชิงวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อการ
ขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจร่วมกับหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยหน่วยงานในประเทศ และต่างประเทศ  

1. ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ  

  1.1 Chinese Abroad Study Center (CASC) 

  1.2 สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน  

2. หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

   2.1 ASEAN Agriculture University Network (AAUN) 



   2.2 Guangxi University of Foreign Language, China 

   2.3 Chinese Academy of Troprical Agricultural Sceinces  

   2.4 Vanung University, Taiwan  

 

3.3 คู่แข่งในการจัดการศึกษาและมีจุดเด่นหรือจุดแตกต่างของหลักสูตร เม่ือเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 

เมื่อพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (หลักสูตร
นานาชาติ) ที่มีการเปิดสอนในประเทศไทย ทั้งหลักสูตร 4 ปี และ dual degree ไม่พบสถาบันการศึกษาที่เปิด
สอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ในสาขาดังกล่าว หากแต่มีหลักสูตรที่ใกล้เคียง  ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 

หลักสูตร 4 ปี 

มหาวิทยาลัย ชื่อหลักสูตร หน่วยกิต ค่าเทอม เน้นด้าน 

มหาวิทยาลัยพายัพ Hospitality Industry 
Management  

136 นักศึกษาต่างชาติ 

เทอมแรก 69,250 บาท 

เทอมสอง 59,000 บาท 

  รวม 1 ปี 128,250 บาท 

นักศึกษาไทย 

 เทอมแรก 63,250 บาท 

เทอมสอง 53,000 บาท 

  รวม 1 ปี 116,250 บาท 

การท่องเที่ยว
และโรงแรม 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ 

Aviation 
Business 
Management  

127     30,000 บาท 
/ ภาคการศึกษา 

**ต ่างชาต ิจ ่าย
เพ ิ ่ มภาคการศ ึกษาละ 
10,000 

การบิน 



มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

Bachelor of 
Business 
Administration 
Program in Tourism 
Management 

(International 
Program)  
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ก า ร จ ั ด ก า ร
การท่องเที่ยว 

 

หลักสูตร Dual Degree  

มหาวิทยาลัย ชื่อหลักสูตร หน่วยกิต ค่าเทอม เน้นด้าน 

มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

Bachelor of Arts Program in 
Sustainable Hospitality and 
Tourism Management 

 
    60,000 บาท / 
ภาคการศึกษา (4 
ปี) 

โ ค ร ง ก า ร
ป ร ิ ญ ญ า ร ่ ว ม 
( Dual Degree 
Program) กั บ 
La Rochelle 
Business 
School of 
Tourism 
ประเทศฝรั่งเศส 

 

 

ตอนที่ 4 สาระสำคัญของหลักสูตร 

4.1 ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder needs) 



PLO  Outcome Statement  สกอ. ผู้ประกอบการ  วิชาชีพ  นักศึกษาเป้าหมาย 

1  ระบุจริยธรรม จรรยาบรรณใน
วิชาชีพการท่องเที่ยวและ
บริการ 

F F F F 

2 อธิบายศาสตร์การท่องเที่ยว
และบริการพ้ืนฐาน ที่เชื่อมโยงสู่
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

F F F F 

3  ประยุกต์ใช้ศาสตร์การจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ
ประกอบอาชีพในการให้บริการ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

F F F F 

4  มีทักษะการวิเคราะห์แนวโน้ม
ทางการท่องเที่ยวให้เท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์โลกได้ 

F F F F 

5  สร้างแผนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบนพื้นฐาน
การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

F F F P 

 

F – Fully fulfilled M – Moderately fulfilled P – Partially fulfilled 

4.2 การออกแบบเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ออกแบบหลักสูตรภายใต้
นโยบายภาครัฐ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญาทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ใน
ภาคอ ุตสาหกรรมการท ่องเท ี ่ยวพร ้อมม ีความสามารถในการจ ัดการ และการเป ็นผ ู ้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก นอกจากนี้ หลักสูตรฯ มุ่งม่ันจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยบัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและหลักการการจัดการการ
เการท่องเที่ยวชิงสุขภาพ ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่ความยั่งยืนได้ ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้ ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามกฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ฉบับปัจจุบัน ประกอบกับความต้องการของกลุ่มผู้



มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder requirements) จึงสามารถกำหนดคุณลักษณะพิเศษของผู้เรียนที่พึงประสงค์
ของหลักสูตรดังนี้   

“เป็นผู้จัดการหรือผู้ประกอบการด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการบริการและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับสากล”  

จากคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ของหลักสูตรข้างต้น จึงนำมาสู่การออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
PLOs ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และกฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

 
PLO 1  ระบุจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพการท่องเที่ยวและบรกิาร (ด้านจรยิธรรม) 
PLO 2 อธิบายศาสตร์การท่องเที่ยวและบริการพื้นฐาน ที่เช่ือมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ด้านความรู้) 
PLO 3 ประยุกต์ใช้ศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อประกอบอาชีพในการ
ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ด้านทักษะ ด้านความรู้ และด้านลักษณะบคุคล) 
PLO4 มีทักษะการวิเคราะห์แนวโน้มทางการท่องเที่ยวให้เท่าทันกับการเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์โลกได้ (ดา้น
ความรู้ ด้านทักษะ และดา้นลักษณะบุคคล) 
PLO 5 สร้างแผนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพบนพื้นฐานการยกระดับภูมิปญัญาท้องถิ่น (ด้านความรู้ และด้าน
ทักษะ) 

 

นอกจากนี้ หลักสูตรได้นำคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ของหลักสูตรข้างต้น และผลลัพธ์การเรียนรู้ 
PLOs มากำหนดรายวิชาที่สอดคล้องกับขอบเขตขององค์ความรู้ที่ครอบคลุมด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ได้แก่ การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม สำหรับอุตสาหกรรมบริการ นานาชาติ  การจัดการจุดหมาย
ปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสมุนไพร  การจัดการอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหาร การจัดการธุรกิจ
ร้านอาหารเชิงส่งเสริมสุขภาพ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ โลจิสติกส์สําหรับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ  รวมถึงวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร โดยวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี (Year Learning Outcome: YLO) ของนักศึกษาในแต่ละชั้น
ปี โดยมีรายละเอียดดังตารางนี้ 

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา และแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง YLOs กับ 
PLOs และรายวิชาในหลักสูตร (ตามแผนการเรียน) 

 

 

 



ชั้นป ี
Year 

Learning 
Outcome 

 คำอธิบาย      รายวิชาใหม่ในหลักสูตร 

1 
ความรู้ 
และ 

ทักษะ 
ทั่วไป 

นักศึกษามี ความ
เข้าใจใน 

ทักษะพื้น ฐาน ของ 
อุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวและ 

บริการที่เช่ือมโยงสู่
การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ตลอดจน

จริยธรรม 
จรรยาบรรณใน

วิชาชีพการท่องเที่ยว
และบริการ 

 

1.นักศึกษาสามารถ
ระบุถึงจริยธรรม 
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพการท่องเที่ยว
และบริการ 
2.นักศึกษาสามารถ 
อธิบายจำแนก และ
เปรียบเทยีบ ความรู้
ด้านการท่องเที่ยว
และบริการที่
เชื่อมโยงสู่การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ได ้

/ /    11602101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 
11602102 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
11602178 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
สําหรับการท่องเที่ยว  

11602154 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

2 
ทักษะ 
เฉพาะ 
ทาง 

นักศึกษามี 
ทักษะเฉพาะ 
ทางที่เกี่ยวกับ 
องค์ประกอบท่ี 
สำคัญของการ

จัดการการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ โดย 

นักศึกษาได ้
เรียนรู้ประสบการณ์ 
ตรงจากมืออาชีพ 

In 

 

นักศึกษาสามารถ 
ประยุกตใ์ช้องค์
ความรู้ด้านการ

จัดการการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพเพื่อการ

ปฏิบัติได ้

 / /   11602251 การจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
11602252 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
สำหรับอุตสาหกรรมบริการและสขุภาพ 
11602201 จิตวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่องานบริการ 
11602253 การจัดการการเปลี่ยนแปลงใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบรกิาร 
11602254 การตลาดสำหรับธรุกจิการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

11602255 การจัดการจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
11602256 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
สมุนไพร 
11602257  การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ 
 

ชั้นป ี
Year 

Learning 
Outcome 

 คำอธิบาย      รายวิชาใหม่ในหลักสูตร 

3 
ทักษะ 
การ 

นักศึกษามีทักษะการ 
บริหารจดัการ และ

การเป็น
 

นักศึกษาสามารถ
มองเห็นปัญหา และ
ค้นพบวิธีการการ 

 / / /  11602351 การเป็นผู้ประกอบการและ
นวัตกรรม สำหรับอุตสาหกรรมบรกิาร  
นานาชาติและการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ 

ระดับ   PLO
1 
  PLO

2 
  PLO

3 
  PLO

4 
  PLO

5 
  

Foun
datio
n 
  

 

term
edia
te 
  

ระดับ   PLO
1 
  PLO

2 
  

PLO
3 
  PLO

4 
  PLO

5 
  

Ad
van
ce

  



บริหาร 
จัดการ 

ผู้ประกอบการ ใน
ธุรกิจการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ โดยมี 
การเรยีนรู้ร่วมกับ
ผู้ประกอบการเพื่อ   

เสรมิสร้าง 
สมรรถนะการ 

บริหารจดัการสู่ การ
เป็นผู ้

ประกอบมืออาชีพ 

แก้ไขปัญหาด้าน 
การบริหาร 

จัดการ และการ 
เป็น ผู้ประกอบการ
ใน การ ท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพ 

11602352 การจัดการการท่องเทีย่วโดย
ชุมชนเชิงสุขภาพ 

11602354 การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
อาหาร 
11602355 การจัดการธุรกิจรา้นอาหารเชิง
ส่งเสริมสุขภาพ 
11602356 โลจิสติกสส์ําหรับการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 
11602357 การจัดการการท่องเทีย่วเชิง
สุขภาพสำหรับผู้สูงอาย ุ
11602311 การสํารวจและวิจัยสาํหรับการ
ท่องเที่ยว 
11602381 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั
สำหรับการท่องเที่ยวและบริการ 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาสามารถ 
ทดลองปฏิบัต ิ
เพื่อเสรมิสร้าง 
สมรรถนะการ 
บริหารจดัการสู่  

การเป็นผูป้ระกอบ
มืออาชีพ 

 
 
 
 
 

 
 

      

ชั้นป ี
Year 

Learning 
Outcome 

 คำอธิบาย      รายวิชาใหม่ในหลักสูตร 

4 
บูรณา 
การ 
องค์ 

ความรู ้

นักศึกษาได้ บูรณา
การองค์ ความรู้ 

และ ทักษะด้านการ 
บริหารจดัการ 

การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

สู่การเป็นผู้จดัการ 
และ ผู้ประกอบการ 

มืออาชีพทีม ี
 

นักศึกษาสามารถ 
บูรณาการองค์ 
ความรู้ด้านการ 
บริหารจดัการ 

การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

 / / / / 11602451 การพัฒนาสินค้าที่ระลึกเชิง
สุขภาพ 
11602452 การจัดการธุรกิจสปา 

11602453 การประกอบการเชิงสงัคมสำหรบั
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
11602454 การจัดการงานอาสาสมัครเพื่อการ
ท่องเที่ยว 
10703 
11602..… กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องาน
อาชีพ 

ระดับ   PLO
1 
  PLO

2 
  

PLO
3 
  PLO

4 
  PLO

5 
  

Expe
rt 

  



ความรับผิดชอบ ต่อ
สังคม 

สิ่งแวดล้อม 
และประชากร 
โลกสูส่ากล 

11602441 การวางแผนและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
11602410 การวิเคราะห์แนวโนม้การ
ท่องเที่ยว 
11602497 สหกิจศึกษา 
11602498 การเรียนรู้อิสระ 
11602499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ 
อบรมต่างประเทศ  

นักศึกษาสามารถ 
สร้างสรรค์แผนการ
พัฒนาการท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพบน
พื้นฐานการยกระดับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 

 

 

4.3 โครงสร้างหลักสูตร 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
(หน่วยกิต) 

129 126 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  24 24 

- กลุ่มสังคมและวัฒนธรรม  3 3 

- กลุ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์และการใช้ชีวิต  3 3 



- กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  9 9 

   *รายวิชาภาษาไทย  3 3 

   *รายวิชาภาษาต่างประเทศ 6 6 

- กลุ่มการคิดคํานวณการใช้เหตุผลและการใช้
เทคโนโลยี  

6 6 

- กลุ่มการเป็นผู้ประกอบการ 3 3 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 90 90 

- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 24 24 

- กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 30 30 

- กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 20 21 

- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ 16 15 

3) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 9 6 

4) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 

 

4.4 รายวิชาเด่น 

หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีรายวิชาเด่น แบ่ง
ออกเป็นกลุ่มรายวิชาเด่นดังต่อไปนี้ 

กลุ่มการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

กลุ่มการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นกลุ่มวิชาที่จัดทำขึ้นตามจุดเด่นของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ที่มีอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการ
ทำงานวิจัยและบริการวิชาการที่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ อีกทั ้งยังสอดคล้องกับแนวทางของ



มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที ่เป็นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ และพืชสมุนไพร เช่น  กัญชา และกระท่อม นโยบายของ
ภาครัฐที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  ซึ่งรายวิชาในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย การจัดการจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสมุนไพร  การจัดการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การ
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหาร การจัดการธุรกิจร้านอาหารเชิง
ส่งเสริมสุขภาพ  โลจิสติกส์สําหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ  
เป็นต้น 

ทั้งนี้หลักสูตร Dual Degree ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและนันทนาการ
จากประเทศไต้หวัน ( Bachelor of Science in Tourism and Leisure Management),  Vanung University, 
Taiwan มีรายวิชาเด่น ดังนี้  

กลุ่มการจัดการท่องเที่ยวนันทนาการ 

กลุ่มการจัดการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการเป็นกลุ่มวิชาที่จัดทำขึ้นตามจุดเด่นของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวนันทนาการของ Vanung University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) 
ที่มีประสบการณ์ในการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนันทนาการมายาวนาน และมีสถานประกอบการใ น
การรองรับการฝึกประสบการณ์ และการทำงานของนักศึกษา  ซึ่งรายวิชาในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย Community 
Health Management, Health Care of Senior Citizens, Healthy Leisure Management, Management 
of Leisure Industry, Leisure Golf, Leisure Activity Programming เป็นต้น 


