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โครงสร้างหลักสูตร
ลาดับที่
1

2

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

รายการ

แบบ 2.1

งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า

21

1.1 หมวดวิชาพืน้ ฐาน

9

1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน

12

1.2.1 วิชาเอกบังคับ

6

1.2.2 วิชาเอกเลือก

6

วิทยานิพนธ์ (Thesis)

36

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

57

หมวดวิชาพื้นฐาน (9 หน่วยกิต)
รายวิชา
419811 ทฤษฎี และจริยธรรมในการท่องเที่ยวและโรงแรม
419812 วิธีวิจัยเชิงปริมาณทางการท่องเที่ยวและโรงแรมขัน้ สูง
419813 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ทางการท่องเที่ยวและโรงแรมขัน้ สูง

หน่วยกิต
3
3
3

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (เอกบังคับ 6 หน่วยกิต)
รายวิชา
419821 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการขัน้ สูง
419822 สัมมนา

หน่วยกิต
3
3

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (เอกเลือก 6 หน่วยกิต)
รายวิชา
419831 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการท่องเที่ยวและการโรงแรม
419832 การวางแผนและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
419833 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัยสาหรับการท่องเที่ยวและ
โรงแรม
419834 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อรางวัล
419835 การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วิทยานิพนธ์
รายวิชา
419899 วิทยานิพนธ์ (Dissertation) การจัดการศึกษาแบบ 2.1

2

หน่วยกิต
3
3
3
3
3

หน่วยกิต
36

การจัดการศึกษาตามแบบ 2.1

419811
419812
419821
รวม
419813
41983X
41983X
419899
รวม

(สาหรับเข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 1)
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ทฤษฎี และจริยธรรมในการท่องเที่ยวและโรงแรม
วิธีวิจัยเชิงปริมาณทางการท่องเที่ยวและโรงแรมขัน้ สูง
ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการขัน้ สูง
9
ภาคการศึกษาปลาย
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ทางการท่องเที่ยวและโรงแรมขัน้ สูง
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิทยานิพนธ์
12

3
3
3
หน่วยกิต
3
3
3
3
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
419822
419899
รวม

สัมมนา
วิทยานิพนธ์

3
6
หน่วยกิต

9
ภาคการศึกษาปลาย

419899
รวม

วิทยานิพนธ์

9
หน่วยกิต

9
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น

419899
รวม

วิทยานิพนธ์

419899
รวม

วิทยานิพนธ์

9
ภาคการศึกษาปลาย

9
หน่วยกิต
9
หน่วยกิต

9
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คณาจารย์ประจาสาขาวิชาการท่องเที่ยว
1. รองศาตราจารย์ ดร. พยอม ธรรมบุตร
2. รองศาตราจารย์ชวลีย์ ณ ถลาง
3. ดร.รัชต วรุณสุขศิริ
4. ดร.วิชยานันท์ พ่อค้า
5. ดร.วรสุวิชช์ โพธิสัตย์

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. ต้องเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
2. ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทาโดย
ความประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนือ่ งมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
4. ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
การรับสมัครเข้าศึกษา
1. ใบสมัคร
ขอรับใบสมัครได้ท่ี งานบริการการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส
ชั้น 8 เลขที่ 55 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330
เปิดทาการ วันจันทร์- ศุกร์ 09.00 - 17.00 น. , วันเสาร์-อาทิตย์ 08.30 -16.30 น. (ยกเว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ์)
หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่เี ว็บไซต์ www.cmbkk.up.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 655 1100 E-mail: acad.upbkk@gmail.com
2. การสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ ป ระสงค์ ส มั ค รสอบคั ด เลื อ กส่ ง ใบสมั ค รพร้ อ มหลั ก ฐานประกอบการรั บ สมั ค รและช าร ะเงิ น
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จานวน 1,000 บาท ได้ท่ี งานบริการการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 เลขที่ 55 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330
3. หลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 ใบสมัครตามแบบฟอร์มมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกรอกข้อความให้ชดั เจน ถูกต้อง สมบูรณ์
3.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิว้ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร
จานวน 4 รูป
- ติดในช่องติดรูปมุมขวาบนของใบสมัคร จานวน 1 รูป
- ใช้ลวดเย็บกระดาษ เย็บติดกับใบสมัคร จานวน 3 รูป (เขียนชื่อ นามสกุล สาขาวิชาที่สมัคร)
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3.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการ (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) จานวน
4 ฉบับ
3.4 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 4 ฉบับ
3.5 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล และหลักฐานการสมรส (ถ้ามี) จานวน 4 ฉบับ
3.6 สาเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิ อย่างละ 4 ฉบับ
สาเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
1) สาเนาใบแสดงผล Transcript ระดับปริญญาตรี 4 ชุดพร้อมลงนามรับรอง
2) สาเนาใบแสดงผล Transcript ระดับปริญญาโท 4 ชุดพร้อมลงนามรับรอง
สาเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิสาเร็จการศึกษา
1) สาเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิฯ ระดับปริญญาตรี 4 ชุดพร้อมลงนามรับรอง
2) สาเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิฯ ระดับปริญญาโท 4 ชุดพร้อมลงนามรับรอง
3.7 กรณีผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษาที่ออกโดยสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ ให้ยื่นใบรับรอง
การเทียบคุณวุฒกิ ารสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เป็นผู้ออกให้
3.8 คารับรองของผู้บงั คับบัญชา (ถ้ามี) ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันลงนามรับรองคุณสมบัติของผูส้ มัคร
และประทับตราสถาบัน
หมายเหตุ: ผู้สมัครให้คารับรอง “สาเนาถูกต้อง” ลงนามกากับ และระบุสาขาวิชาที่สมัครลงในสาเนา
เอกสารที่ยื่นทุกฉบับ
อนึ่ง หากตรวจสอบพบว่าใบสมัครขาดความสมบู รณ์ หรือผู้สมัครขาดคุณสมบัติจนเป็นเหตุไม่สามารถ
สมั ครสอบได้ หรือ หมดสิท ธิ์ใ นการสอบ มหาวิ ท ยาลั ย จะไม่ คืน เงิน ค่า สมั ครสอบให้ และในกรณีที่ต รวจพบ
การสมัครสอบมีการปลอมวุฒิการศึกษาหรือเอกสารหลักฐาน มหาวิทยาลัยจะถอนสถานภาพการเป็นนิสิต และ
จะดาเนินคดีตามกฎหมาย
วิธกี ารสอบคัดเลือก
การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
กาหนดการสอบคัดเลือกและการรายงานตัว
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
วันเริ่มเรียน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
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ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. ค่าเล่าเรียนการศึกษาตลอดหลักสูตร

495,000 บาท

รวม
1.1 จานวนหน่วยกิตตามหลักสูตร
1.2 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา และ
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
2. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
2.1 ค่าปฐมนิเทศ ที่มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
และที่วทิ ยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร

7,000 บาท

2.2 ค่ากิจกรรมนิสิตภาคเรียนละ

3,000 บาท

รวม ค่าถ่ายเอกสารและพริ้นงานมูลค่า 1,000 บาท
2.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เช่น ค่าใบรับรอง ค่าสมัครสอบประมวล
ความรู้ ค่าสมัครสอบเทียบระดับความรูภ้ าษาอังกฤษ เป็นต้น
2.4 ค่าทัศนศึกษาในประเทศ-ต่างประเทศ (ตามสถานที่ท่นี ิสิตเลือกเดินทาง)
2.5 ค่าหนังสือและเอกสารการเรียน
กาหนดการชาระเงิน
ครั้งที่
1

เดือน/ปี
วันขึน้ ทะเบียนนิสิต

ค่าเล่าเรียน

ค่าปฐมนิเทศ
ค่ากิจกรรม

รวม

82,500

10,000

92,500

(พฤษภาคม 2560)
2

มกราคม 2561

82,500

3,000

85,500

3

มิถุนายน 2561

-

3,000

3,000

4

สิงหาคม 2561

82,500

3,000

85,500

5

มกราคม 2562

82,500

3,000

85,500

6

มิถุนายน 2562

-

3,000

3,000

7

สิงหาคม 2562

82,500

3,000

85,500

8

มกราคม 2563

82,500

3,000

85,500

9

มิถุนายน 2563

-

3,000

3,000
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สถานที่จัดการเรียนการสอน และแผนทีก่ ารเดินทาง

การเดินทาง
รถไฟฟ้า BTS
ลงที่ BTS สถานีเพลินจิต ทางออกหมายเลข 5
เดิน Sky Walk เข้ามายังอาคารเวฟเพลส (หรือ ตึกโฮมโปร)
กดลิฟต์ข้นึ ชั้น 8 มายังวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
รถขนส่งมวลชน
สายรถเมล์ท่วี ิ่งผ่านแยกเพลินจิต (อาคารเวฟเพลส) ดังนีค้ อื
สาย 2 , สาย 25, สาย 40, สาย 62 , สาย 511

รถส่วนบุคคล
ถนนวิทยุ (แยกเพลินจิต) หรือกรณีท่มี าทางด่วน ลงทางด่วนเพลินจิตใต้
การจอดรถ ณ อาคารเวฟเพลส (ตึกโฮมโปรฯ)
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