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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- ในพระบรมราชูปถัมภ- 

จังหวัดปทุมธานี



  

สารบัญ 
 

  หน3า 
หมวดท่ี 1 ข3อมูลท่ัวไป 1 

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จํานวนหน�วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร2อมในการเผยแพร�หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสําเร็จการศึกษา 2 
 9. ชื่อ ตําแหน�งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และป=ท่ีจบของ

อาจารย>ผู2รับผิดชอบหลักสูตร 
4 

 10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 5 
 11. สถานการณ>ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป@นต2องนํามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
5 

 12. ผลกระทบจาก ข2อ 11 ต�อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข2องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

5 

 13. ความสัมพันธ>กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปBดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 

6 

หมวดท่ี 2 ข3อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
 1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค>ของหลักสูตร 7 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 10 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร3างของหลักสูตร 12 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 12 
 2. การดําเนินการหลักสูตร 12 
 3. หลักสูตรและอาจารย>ผู2สอน 15 
 4. องค>ประกอบเก่ียวกับประสบการณ>ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝEกงาน) 51 
 5. ข2อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 52 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู3 กลยุทธ-การสอนและการประเมินผล 53 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 53 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู2ในแต�ละด2าน 53 
 3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จาก 

หลักสูตรสู�รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
56 



                                                                                 ข 
 

สารบัญ (ต"อ) 
 

  หน3า 
หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ-ในการประเมินผลนักศึกษา 63 

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ> ในการให2ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 63 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 63 
 3. เกณฑ>การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 63 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย- 64 
 1. การเตรียมการสําหรับอาจารย>ใหม� 64 
 2. การพัฒนาความรู2และทักษะให2แก�คณาจารย> 64 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 65 
 1. การบริหารหลักสูตร 65 
 2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 66 
 3. การบริหารคณาจารย> 68 
 4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 68 
 5. การสนับสนุนและการให2คําแนะนํานักศึกษา 69 
 6. ความต2องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู2ใช2บัณฑิต 69 
 7. ตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 70 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 71 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 71 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 71 
 3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 71 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 71 

ภาคผนวก   
 ภาคผนวก ก ข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 

จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

 
 

73 
 ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 98 
 ภาคผนวก ค คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 

จังหวัดปทุมธานี  ท่ี 100/2558 เรื่อง แต�งต้ังคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

 
 
 

114 
 ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

116 
 ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษ>หลักสูตร 119 
 ภาคผนวก ฉ ผลงานทางวิชาการของอาจารย>ประจําหลักสูตร 125 



                                                                                 ค 
 

สารบัญ (ต"อ) 
  หน3า 
 ภาคผนวก ช รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค>ตามความต2องการ

ของผู2ใช2บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติและความ
ต2องการและปeจจัยท่ีมีผลต�อการเลือกศึกษาต�อในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาการโรงแรม  (หลักสู ต ร
ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 

131 
 ภาคผนวก ซ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
 

141 
 ภาคผนวก ฌ บันทึกข2อตกลงความร�วมมือทางวิชาการ ระหว�าง กลุ�ม

เครือข�ายโรงแรมระหว�างประเทศ 15 โรงแรม กับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 

 
 

147 
   

 



 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
(หลักสตูรภาษาอังกฤษ) 
หลักสูตรใหม" พ.ศ. 2558 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 
คณะ :  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 
หมวดท่ี 1 ข3อมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม     
                                (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Hospitality and Hotel Management  
 (English Program) 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการบริการและการโรงแรม) 
ชื่อย�อ : ศศ.บ. (การจัดการการบริการและการโรงแรม)  

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts  (Hospitality and Hotel Management) 
 ชื่อย�อ : B.A. (Hospitality and Hotel Management) 

 
3. วิชาเอก   ไม�มี 

 
4. จํานวนหน"วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

จํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม�น2อยกว�า 136 หน�วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป@นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป= 
5.2 ภาษาท่ีใช3  

ภาษาอังกฤษ  
5.3 การรับเข3าศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต�างชาติท่ีสามารถใช2ภาษาอังกฤษได2เป@นอย�างดี  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

5.4 ความร"วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป@นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

ร�วมกับกลุ�มเครือข�ายโรงแรมนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต 15 โรงแรม  
5.5 การให3ปริญญาแก"ผู3สําเร็จการศึกษา 

ให2ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
�  หลักสูตรใหม� พ.ศ. 2558 

เริ่มใช2หลักสูตรนี้ตั้งแต�ภาคการศึกษาท่ี 1 ป=การศึกษา 2558 
�  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี

เห็ นชอบ ในการนํ าเสนอหลั กสู ตรต� อสภามหาวิทยาลั ย  ในการประชุม  ครั้ ง ท่ี  1/ 2558 
เม่ือวันท่ี 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 
�  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร

ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 5 เดือน กุมภาพันธ> พ.ศ. 2558 
 
7. ความพร3อมในการเผยแพร"หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ป=การศึกษา 2560 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได3หลังสําเร็จการศึกษา 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) ได2ถูกพัฒนาเพ่ือสอดคล2องกับเกณฑ>ข2อตกลงยอมรับร�วมในคุณสมบัติของบุคลากร
วิ ช าชี พ ท� อ ง เ ท่ี ย วแห� งอ า เซี ยน  (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism 
Professionals) ซ่ึงอาชีพท่ีบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและ
การโรงแรม สามารถประกอบได2หลังสําเร็จการศึกษา มีดังนี้  
 8.1 สาขาท่ีพัก 
  8.1.1 แผนกต2อนรับ  
   8.1.1.1 ผู2จัดการฝrายต2อนรับ 
   8.1.1.2 ผู2ควบคุมฝrายต2อนรับ 
   8.1.1.3 พนักงานต2อนรับ 
   8.1.1.4 พนักงานรับโทรศัพท> 
   8.1.1.5 พนักงานยกกระเปsา 
  8.1.2 แผนกแม�บ2าน 
   8.1.2.1 ผู2จัดการแผนกแม�บ2าน 
   8.1.2.2 ผู2จัดการฝrายซักรีด 
   8.1.2.3 ผู2ควบคุมดูแลห2องพัก 
   8.1.2.4 พนักงานซักรีด 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

   8.1.2.5 พนักงานดูแลห2องพัก 
   8.1.2.6 พนักงานทําความสะอาด 
  8.1.3 แผนกอาหาร 
   8.1.3.1 หัวหน2าพ�อครัว 
   8.1.3.2 พ�อครัวแต�ละงาน 
   8.1.3.3 ผู2ช�วยพ�อครัวฝrายอาหาร 
   8.1.3.4 พ�อครัวงานขนมหวาน 
   8.1.3.5 ผู2ช�วยพ�อครัวขนมหวาน 
   8.1.3.6 งานขนมปeง 
   8.1.3.7 งานเนื้อ 
  8.1.4 แผนกอาหารและเครื่องด่ืม 
   8.1.4.1 ผู2อํานวยการแผนกอาหารและเครื่องด่ืม 
   8.1.4.2 ผู2จัดการ Outlet อาหารและเครื่องด่ืม 
   8.1.4.3 หัวหน2าพนักงานบริการ 
   8.1.4.4 พนักงานบริการ 

8.2 สาขาการเดินทาง  
8.2.1  ตัวแทนท�องเท่ียว  

8.2.1.1 ผู2จัดการท่ัวไป  
   8.2.1.2 ผู2ช�วยผู2จัดการท่ัวไป  

8.2.1.3 หัวหน2าผู2แนะนําการเดินทาง  
8.2.1.4 ผู2แนะนําการเดินทาง  

8.2.2 บริษัททัวร>  
8.2.2.1 ผู2จัดการธุรกิจ  
8.2.2.2 ผู2จัดการฝrายขายและการตลาด  
8.2.2.3 ผู2จัดการฝrายบัญชี  
8.2.2.4 ผู2จัดการฝrายต๋ัว  
8.2.2.5 ผู2จัดการฝrายท�องเท่ียว  

8.3 สาขาการบิน 
 8.3.1 พนักงานต2อนรับภาคพ้ืนของสายการบินท้ังในและต�างประเทศ 
  8.3.2 พนักงานต2อนรับบนอากาศยานของสายการบินท้ังในและต�างประเทศ 
 
 ท้ังนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) ยังมุ�งเน2นความรู2พ้ืนฐานด2านการบริการท่ีเพียงพอต�อการประกอบอาชีพในธุรกิจบริการ
อ่ืนๆ ด2วย โดยให2ความสําคัญกับการพัฒนาบัณฑิตให2มีศักยภาพตรงกับความต2องการด2านกําลังคน
ของอุตสาหกรรมด2านการบริการในปeจจุบันและอนาคต 
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9. ช่ือ ตําแหน"งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปGท่ีจบของอาจารย-ผู3รับผิดชอบหลักสูตร 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน"ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปGท่ีจบ 

1. นางสาว 
รวีพรรณ  
กาญจนวฒัน> 

อาจารย> M.B.A. (Hospitality 
and Tourism 
Management) 
 
บธ.บ. (การจัดการ
โรงแรม) 

James Cook 
University, 
Townsville, 
Australia. 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 

2553 
 

 
 

2551 

2. นางสาว 
ภัทรทิรา   
อัคสินธวังกูร 

อาจารย> M.B.A. (International 
Tourism and 
Hospitality 
Management) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร>
ธุรกิจ) 

James Cook 
University, 
Townsville, 
Australia. 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร> 

2553 
 
 

 
2551 

 
3. นางสาว

อรวรรณ 
สิทธิวิจารณ>  

อาจารย>  M.A. (International 
Communication) 
 
ศศ.บ. (การท�องเที่ยว
และโรงแรม) 

Macquarie 
University, Sydney,  
Australia. 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2543 
 
 

2539 

4. นายณรงค>   
เจนณรงค>ศักดิ์ 

อาจารย> Ph.D. (Business 
Administration) 
M.B.A. (Marketing) 
 
 
บธ.บ. (การจัดการ
โรงแรม) 

มหาวิทยาลยั
รามคําแหง  
Oklahoma  
City University,  
Oklahoma, U.S.A. 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 

2548 
 

2537 
 
 

2535 

5. นายพรพงษ> 
เจนกุลประสูตร 

อาจารย> M.B.A. (Marketing 
Management) 
 
M.M.M. (Marketing 
Management) 
 
บธ.บ. (การจัดการ
โรงแรม) 

Griffith University, 
Queensland, 
Australia. 
Griffith University, 
Queensland, 
Australia. 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 

2544 
 
 

2544 
 
 

2540 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
ในสถานท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 
 

11.  สถานการณ-ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปJนต3องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ-หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

11.1.1 การร�วมมือทางด2านเศรษฐกิจระหว�างประเทศในประชาคมอาเซียน ซ่ึงมีการเปBด
เสรีทางด2านการค2าและบริการ และการจัดทําข2อตกลงยอมรับร�วมกัน (Mutual Recognition 
Arrangement: MRA) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบวิชาชีพในสาขาบริการ 

11.1.2 สถาบันอุดมศึกษาทุกแห�งมีความจําเป@นต2องจัดการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต�อการเป@น
ประชาคมอาเซียน ภายในป= พ.ศ. 2558 

11.1.3 ความต2องการจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทยท่ี
สามารถทํางานท้ัง ในหน�วยงานระหว�างประเทศ บริษัทข2ามชาติในประเทศ หรือประกอบการในกลุ�ม
ประเทศอาเซียนเพ่ิมข้ึนในแต�ละประเทศ 

11.1.4 ความจําเป@นในการพัฒนาสมรรถนะด2านการใช2ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยท่ีใช2
ในการทํางานได2 

11.1.5 ความจําเป@นในการพัฒนาสมรรถนะด2านการประกอบวิชาชีพและการทํางานข2าม
วัฒนธรรมของบัณฑิตไทย 

11.1.6 การแข�งขันธุรกิจในประเทศและระหว�างประเทศในประเทศท่ีเป@นจุดหมาย
ปลายทางด2านการบริการท่ีต2องการแรงงานท่ีมีความรู2และคุณภาพ 

11.2 สถานการณ-หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
11.2.1 มีการแลกเปลี่ยนและเคลื่อนย2ายทางวัฒนธรรมท้ังในและต�างประเทศโดยมีการจัด

ให2มีการส�งเสริมทางการโรงแรมและการท�องเท่ียว 
11.2.2 มีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักท�องเท่ียวในปeจจุบัน และแนวโน2มในอนาคต 
 

12.  ผลกระทบจาก ข3อ 11 ต"อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข3องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ>ภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 

จึงจําเป@นต2องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนได2ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี
และองค>ความรู2ใหม�ๆ ในการผลิตบุคลากรเก่ียวกับงานด2านการจัดการการบริการและการโรงแรม โดยร�วมมือ
ระหว�างมหาวิทยาลัยกับองค>กรท่ีเก่ียวข2อง เพ่ือสนองความต2องการกําลังคนท่ียังมีความขาดแคลนอยู�อีกมาก
ในภาคธุรกิจท้ังในประเทศและต�างประเทศ โดยบัณฑิตของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การบริการและการโรงแรมนั้นจะได2รับการพัฒนาสมรรถนะท้ังในด2าน Core ด2าน Generic และด2าน 
Functional ในแต�ละตําแหน�งงาน รวมท้ังมีทักษะและความพร2อมท่ีจะปฏิบัติงานได2ทันที ซ่ึงหลักสูตร  
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได2พัฒนา
หลักสูตรเพ่ือให2เป@นไปตามเกณฑ>ข2อตกลงยอมรับร�วมในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท�องเท่ียวแห�งอาเซียน 
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) 
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 ท้ังนี้ ทางหลักสูตรได2มีการพัฒนาบัณฑิตให2เข2ากับลักษณะงานท่ีทําท้ังในด2านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงความเข2าใจในผลกระทบของการดําเนินงานด2านธุรกิจบริการและการโรงแรม และการ
บริการต�อสังคม โดยต2องปฏิบัติตนอย�างมืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมซ่ึงเป@นไปตามนโยบายและ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย “วิชาการเด�น เน2นคุณธรรม นําท2องถ่ินพัฒนา ก2าวหน2าด2านเทคโนโลยี”  

12.2  ความเก่ียวข3องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 เพ่ือสนับสนุนให2มหาวิทยาลัยเป@นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพ่ือพัฒนาท2องถ่ินในอุษาคเนย> 
สถานการณ>ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป@นต2องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล2อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน2าท่ี ของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
 12.2.1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู2คู�คุณธรรม สํานึกในความเป@นไทย มีความรักและผูกพันต�อ
ท2องถ่ินอีกท้ังส�งเสริมการเรียนรู2ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช�วยให2คนในท2องถ่ินรู2เท�าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล�าวจะต2องให2มีจํานวนและคุณภาพสอดคล2องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 12.2.2 แสวงหาความจริงเพ่ือสู�ความเป@นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปeญญา
ท2องถ่ิน ภูมิปeญญาไทย และภูมิปeญญาสากล 
 12.2.3 เรียนรู2และเสริมสร2างความเข2มแข็งของผู2นําชุมชน ผู2นําศาสนา และนักการเมือง
ท2องถ่ินให2มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและท2องถ่ินเพ่ือประโยชน>ของส�วนรวม 
 12.2.4 ประสานความร�วมมือและช�วยเหลือเก้ือกูลกันระหว�างมหาวิทยาลัย ชุมชน 
องค>กรปกครองส�วนท2องถ่ิน และองค>กรอ่ืนท้ังในและต�างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท2องถ่ิน 

 
13. ความสัมพันธ-กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปKดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ"มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปKดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
� หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
� หมวดวิชาเฉพาะ 
� หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ"มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปKดสอนให3สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
 รายวิชาท่ีเปBดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนภายในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร>และสังคมศาสตร> และคณะวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี
สามารถเลือกเรียนได2 ในบางรายวิชาท้ังนี้ตามความสนใจ โดยเลือกเรียนเป@นวิชาเลือกเสรี 

13.3 การบริหารจัดการ  
 13.3.1 ให2มีการปรึกษาหารือระหว�างผู2สอนรายวิชาท่ีสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

เพ่ือให2ได2เนื้อหาความรู2และทักษะทางการบริการและการโรงแรมตามความต2องการของหลักสูตร  
 13.3.2 สํารวจความต2องการเชิงวิชาชีพจากผู2ประกอบด2านธุรกิจบริการและการโรงแรม 

รวมท้ังธุรกิจบริการอ่ืนๆ ร�วมกันกับผู2สอนรายวิชาท่ีสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 13.3.3 จัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือทบทวนความต2องการหรือเง่ือนไขการเรียนรู2และทักษะ

วิชาชีพเป@นระยะ เพ่ือแสวงหาลู�ทางในการปรับปรุงรายวิชาร�วมกัน 
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หมวดท่ี 2 ข3อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค-ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
สร2างโอกาสทางการศึกษา เน2นเนื้อหาวิชาการเชิงสร2างสรรค>และเชี่ยวชาญด2านการปฏิบัติ

ทางการบริการและการโรงแรม บุคลิกภาพงาม ควบคู�คุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ และความ
รับผิดชอบต�อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาองค>ความรู2ทางการบริการและการโรงแรมสู�ชุมชุน 
ประเทศชาติ และนานาชาติ 

1.2  ความสําคัญ   
 ธุรกิจการบริการเป@นอีกหนึ่งกลุ�มธุรกิจท่ีมีแนวโน2มขยายตัวสอดคล2องกับการขยายตัวของ

ธุรกิจภาคการท�องเท่ียว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปeจจุบันท่ีส�งผล
กระทบต�อพฤติกรรมและความต2องการของผู2บริโภค ทําให2การท�องเท่ียวได2กลายเป@นส�วนหนึ่งของการ
ดํารงชีวิตของประชาชน ท้ังการเดินทางเพ่ือการพักผ�อน เพ่ือเรียนรู2 หรือเพ่ือเข2าสังคม ส�งผลให2ธุรกิจ
ท่ีเก่ียวเนื่องกับการท�องเท่ียว เช�นกลุ�มธุรกิจด2านการบริการและด2านท่ีพักอาศัย ธุรกิจสายการบิน 
ธุรกิจภัตตาคาร และธุรกิจท่ีพักต�างอากาศเหล�านี้ เป@นธุรกิจท่ีมีความสําคัญและมีแนวโน2มเติบโตสูงใน
อนาคต 
 ปeจจุบันมีหลายประเทศเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการ 
โดยเฉพาะประเทศในกลุ�มอาเซียน ซ่ึงจะเห็นได2จากการจัดทําข2อตกลงยอมรับร�วมกัน (Mutual 
Recognition Arrangements: MRA) ด2านคุณสมบัติ ในสาขาวิชาชีพหลัก ซ่ึงการจัดทําข2อตกลง
ดังกล�าวก็เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย2ายนักวิชาชีพหรือแรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู2 มี
ความสามารถพิเศษของอาเซียน การเคลื่อนย2ายแรงงานดังกล�าวเป@นการเคลื่อนย2ายเฉพาะแรงงาน
ฝ= มือและจะต2องมี คุณสมบั ติตามมาตรฐาน ท่ี กําหนดไว2ในข2อตกลง MRA ของอาเซียน ซ่ึ ง              
การเคลื่อนย2าย แรงงานเสรีนั้นจะเริ่มต2นในป= พ.ศ. 2558 

ในช�วงระยะเวลาท่ีผ�านมา ธุรกิจการบริการเป@นหนึ่งในธุรกิจท่ีมีความสําคัญต�อเศรษฐกิจ    
ของประเทศเป@นอย�างมาก เนื่องจากทํารายได2ให2กับประเทศเป@นจํานวนมาก และมีแนวโน2มเพ่ิมข้ึน
โดยตลอด กล�าวคือ ในป= พ.ศ. 2550 มีจํานวนนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติท่ีเข2ามาท�องเท่ียวในประเทศ
ไทย จํานวน 14,464,228 คน และเพ่ิมข้ึนเป@น 22,353,903 คน ในป= 2555 และ 26,735,583 คน    
ในป= พ.ศ. 2556 ซ่ึงมีรายได2จากนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติ ในป= พ.ศ. 2556 จํานวน 1,171,651.42 
ล2านบาท (ตาราง 1 สรุปจํานวนและรายได2จากนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติ ป= 2550-2556) นอกจากนั้น
ธุรกิจการท�องเท่ียวยังช�วยกระตุ2นให2เกิดการผลิตและนําทรัพยากรมาใช2ให2เกิดประโยชน>มากข้ึน 
ตลอดจนก�อให2เกิดการจ2างงานและกระจายรายได2 รวมท้ังส�งเสริมให2เกิดธุรกิจต�อเนื่องอีกหลายสาขา 
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ตาราง 1 สรุปจํานวนและรายได2จากนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติ ป= 2550-2556 

ปG พ.ศ. 
จํานวนนักท"องเท่ียว รายได3จากการท"องเท่ียว 

จํานวน (คน) ร3อยละ จํานวน (ล3านบาท) ร3อยละ 
2550 14,464,228 +4.65 547,781.81 +13.57 
2551 14,584,220 +0.83 574,520.52 +4.88 
2552 14,149,841 -2.98 510,255.05 -11.19 
2553 15,936,400 +12.63 592,794.09 +16.18 
2554 19,230,470 +20.67 776,217.20 +30.94 
2555 22,353,903 +16.27 983,928.36 +26.76 
2556 26,735,583 +19.60 1,171,651.42 +19.08 

 
ธุรกิจการท�องเท่ียวสามารถจําแนกออกเป@นธุรกิจต�างๆ มากมาย เช�น ธุรกิจโรงแรมและ

ภัตตาคาร ธุรกิจการค2าของท่ีระลึกและสินค2าพ้ืนเมือง ธุรกิจการคมนาคมขนส�ง ธุรกิจบริการท�องเท่ียว 
และธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ เป@นต2น ท้ังนี้ธุรกิจท่ีสามารถทํารายได2มากท่ีสุด คือ ธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร แม2จะมีปeจจัยหลายด2านท่ีกระทบถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แต� GDP 
ด2านการผลิตของป= พ.ศ. 2556 ก็ยังมีอัตราท่ีเพ่ิมมากข้ึนกว�าป= พ.ศ. 2555 

 
ตาราง 2 อัตราการขยายตัวท่ีแท2จริง (Real Term) ของ GDP ด2านการผลิต เทียบกับระยะ

เดียวกันระหว�างป= 2555 และ ป= 2556 
 ปG พ.ศ. 2555 ปG พ.ศ. 2556 

ไตร
มาสที่ 

1 

ไตร
มาสที่ 

2 

ไตร
มาสที่ 

3 

ไตร
มาสที่ 

4 

ไตร
มาสที่ 

1 

ไตร
มาสที่ 

2 

ไตร
มาสที่ 

3 

ไตร
มาสที่ 

4 
ภาคเกษตร 3.4 1.8 8.3 3.1 0.8 2.5 -0.3 2.1 
การเกษตรการล�าสัตว>และ
การปrาไม2 

4.6 1.5 11.4 4.9 2.3 4.4 0.9 3.5 

การประมง -2.4 3.7 -6.4 -5.8 -6.7 -8.1 -7.4 -5.2 
ภาคนอกการเกษตร 0.1 4.7 2.7 21.2 5.8 3.0 3.0 0.5 
การเหมืองแร�และย�อยหิน -1.0 6.8 12.2 15.1 10.4 4.4 -2.4 -2.5 
การอุตสาหกรรม -4.3 2.8 -1.1 37.0 4.9 -1.1 -0.5 -2.8 
การไฟฟ�าประปาและแยกก�าซ 9.1 11.8 4.9 13.4 2.8 2.8 1.0 -3.3 
การก�อสร2าง 0.8 6.9 9.8 14.1 10.5 5.0 -2.2 -8.5 
การค2าส�งค2าปลีก ซ�อม
ยานพาหนะและของใช2 

4.1 5.4 4.0 7.6 5.1 3.0 2.6 2.2 

โรงแรมและภัตตาคาร 5.6 8.6 7.0 25.7 14.8 14.2 15.1 5.7 
การขนส�งคมนาคมและ
คลังสินค2า 

3.8 7.5 8.0 13.0 8.4 7.7 8.6 7.4 
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 ปG พ.ศ. 2555 ปG พ.ศ. 2556 
ไตร

มาสที่ 
1 

ไตร
มาสที่ 

2 

ไตร
มาสที่ 

3 

ไตร
มาสที่ 

4 

ไตร
มาสที่ 

1 

ไตร
มาสที่ 

2 

ไตร
มาสที่ 

3 

ไตร
มาสที่ 

4 
การเงินและการธนาคาร 6.4 5.5 4.8 9.4 10.0 10.1 11.3 9.0 
การค2าอสังหาริมทรัพย>ธุรกิจ
ให2เช�าและอ่ืนๆ 

-1.0 3.6 5.1 8.0 5.3 4.4 4.4 3.8 

การบริหารราชการฯ 1.2 4.1 4.8 4.6 -0.4 2.7 2.8 1.2 
การศึกษา 2.9 4.3 4.3 8.9 -3.2 5.9 5.9 -1.7 
การบริการสุขภาพและสังคม
สงเคราะห> 

3.2 5.5 5.2 4.7 0.2 4.5 5.1 1.9 

การบริการชุมชน สังคม และ
ส�วนบุคคล 

-0.3 1.5 1.0 15.3 9.6 10.6 6.0 2.0 

บริการคนรับใช2 -1.0 4.3 4.6 1.6 -4.9 4.8 -2.6 -2.4 
ผลิตภัณฑ-มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) 

0.4 4.4 3.1 19.1 5.4 2.9 2.7 0.6 

 
เนื่องจากธุรกิจด2านการบริการและการโรงแรมมีอัตราการเติบโตท่ีรวดเร็วและต�อเนื่อง ดังนั้น 

ปeญหาท่ีตามมาคือ การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพในการให2บริการท้ังในภาคธุรกิจ
ภายในประเทศและต�างประเทศ การเตรียมความพร2อมของบุคลากรจึงมีความสําคัญเป@นอย�างมาก 

การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มีเป�าหมายเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู2 ความสามารถ และทักษะการทํางานใน
ธุรกิจการบริการและการโรงแรม รวมท้ังธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข2อง เช�น ธุรกิจการท�องเท่ียว ธุรกิจสายการบิน 
ธุรกิจภัตตาคาร และธุรกิจท่ีพักตากอากาศ อย�างมีศักยภาพตรงกับแนวโน2มความต2องการด2าน
กําลังคนในปeจจุบันและอนาคตต�อไป 

1.3  วัตถุประสงค-  
เน2นการผลิตบัณฑิตให2มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ และความรับผิดชอบต�อสังคมตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
1.3.2 มีความรู2ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพในศาสตร>ทางด2านการบริการและการโรงแรม     

มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การให2บริการ และบริหารจัดการในธุรกิจบริการและการโรงแรม    
ในระดับมาตรฐาน สมรรถนะทางวิชาชีพของไทยและภูมิภาคอ่ืนของโลก 

1.3.3 มีทักษะการวิเคราะห>สถานการณ> โดยประยุกต>ใช2ความรู2 เหตุผลและวิจารณญาณอย�าง
เหมาะสมเม่ือต2องเผชิญกับสถานการณ>ต�างๆ 

1.3.4 มีบุคลิกภาพดี สามารถทํางานร�วมกับผู2อ่ืนในทุกระดับได2อย�างเหมาะสม สามารถ
พัฒนาตนเอง ท้ังด2านความรู2และทักษะวิชาชีพอย�างต�อเนื่อง 
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1.3.5 มีประสิทธิภาพในการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต�างประเทศได2อย�างน2อย 1 
ภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ รวมท้ังสามารถสื่อสารข2ามวัฒนธรรมได2อย�างเหมาะสม 

1.3.6 มีความรู2และความสามารถในการใช2เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร>ในการประมวล
และวิเคราะห>ข2อมูลเพ่ือการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ- หลักฐาน/ตัวบ"งช้ี 

1. พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการบริการ
และการโรงแรม 
ให2มีมาตรฐานไม�ต่ํากว�ามาตรฐาน
คุณวุฒิท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดและสอดคล2องกับความ
ต2องการของภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม 
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลง
และความต2องการกําลังคนใน
ภาคธุรกิจเพ่ือเป@นข2อมูลใน 
การพัฒนาหลักสูตร 
2. สํารวจความต2องการความรู2
ทักษะของนักศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิชาการจัดการการบริการ
และการโรงแรมท่ี
ผู2ประกอบการต2องการเพ่ือ
นํามาพัฒนาหลักสูตร 
3. เชิญผู2เชี่ยวชาญท้ังภาครัฐและ
เอกชนและผู2ใช2บัณฑิตมา         
มีส�วนร�วมในการพัฒนาหลักสูตร 
4. ประสานความร�วมมือกับ
ผู2ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมการบริการ
และการโรงแรมและองค>กร
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข2องในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา  
5. ติดตามประเมินหลักสูตร
อย�างสมํ่าเสมอ 

1. รายงานผลการดําเนินงาน 
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ในรายวิชาสหกิจศึกษา 
3. นักศึกษาอย�างน2อยร2อยละ 
95 ผ�านการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา 
4. เอกสารการประสานงาน
กับภาคธุรกิจ 
5. ผู2ใช2บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในทักษะความรู2ความสามารถ 
ในการทํางาน โดยเฉลี่ยระดับ 
3.51 จากระดับ 5.00 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ- หลักฐาน/ตัวบ"งช้ี 
2. พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การให2ความรู2แก�นักศึกษา 

1. อาจารย>ใหม�ต2องผ�าน 
การอบรมหลักสูตรเบ้ืองต2น
เก่ียวกับเทคนิคการสอน 
การวัดผลและประเมินผล 
2. อาจารย>ทุกคนต2องเข2าอบรม
เก่ียวกับหลักสูตรการสอน
รูปแบบต�างๆ และการวัดผล
ประเมินผล ท้ังนี้เพ่ือให2มี
ความรู2ความสามารถใน 
การประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิท่ีผู2สอนจะต2องสามารถ
วัดและประเมินผลได2เป@นอย�างดี 

1. หลักฐานหรือเอกสาร
แสดงผลการดําเนินการ 
2. รายงานผลการประเมิน
การเรียนการสอนของ
อาจารย> 
 

3. พัฒนาบุคลากรด2านองค>ความรู2
ให2ก2าวทันต�อการเปลี่ยนแปลง 
และองค>ความรู2ใหม�ๆ ในสาขาวิชา
การจัดการการบริการและการ
โรงแรม และพัฒนาการบริการ
วิชาการและสร2างเสริม
ประสบการณ>การนําความรู2ด2าน
การโรงแรมไปใช2ในปฏิบัติงานจริง 

1. สนับสนุนบุคลากรในการ
พัฒนาองค>ความรู2ให2ก2าวทัน
การเปลี่ยนแปลง 
2. สนับสนุนบุคลากรด2าน 
การเรียนการสอนและทํางาน
บริการวิชาการแก�องค>การ
ภายนอก 
3. กําหนดให2นักศึกษาทํางาน
วิจัย/งานวิชาการท่ีสามารถนํา
ผลท่ีได2มาใช2ในการดําเนินงาน
ได2จริงและเสริมสร2าง
ประสบการณ>การนําความรู2ไป
ใช2การปฏิบัติงานจริง 

1. หลักฐานการส�งบุคลากร
เข2ารับการฝEกอบรม/การเข2า
ร�วมการประชุม/สัมมนา
วิชาการต�างๆ ท่ีเก่ียวข2องกับ
สาขาวิชาการจัดการการ
บริการและการโรงแรม 
2. งานบริการวิชาการต�อ
อาจารย>ในหลักสูตร 
3. งานวิจัยและงานวิชาการท่ี
นักศึกษาจัดทําข้ึนเพ่ือพัฒนา
ความรู2 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร3างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งป=การศึกษาแบ�งออกเป@น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต�ละภาคการศึกษา

ไม�น2อยกว�า 15 สัปดาห> กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร2อน ให2เป@นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร3อน  
ไม�มี 

1.3  การเทียบเคียงหน"วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม�มี 

 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
ในเวลาราชการ เริ่มเปBดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ป=การศึกษา  2558 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู3เข3าศึกษา  
2.2.1 ตามเกณฑ>มาตรฐานคือ เป@นผู2สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท�า 

และให2เป@นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
2.2.2 ให2เป@นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัด

ปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)  
2.2.3 ให2เป@นไปตามมติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร  
2.2.4 เป@นผู2มีความรู2 ความสามารถด2านภาษาอังกฤษตามเกณฑ>การประเมินของวิทยาลัย

นวัตกรรมการจัดการ 
2.3  ปPญหาของนักศึกษาแรกเข3า  
 2.3.1  การปรับตัวให2เข2ากับสิ่งแวดล2อมและระบบการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
   2.3.2  การปรับบุคลิกภาพของนักศึกษาให2เป@นไปตามหลักสูตรและสถานประกอบการกําหนด 
2.4  กลยุทธ-ในการดําเนินการเพ่ือแก3ไขปPญหา / ข3อจํากัดของนักศึกษาในข3อ 2.3 

2.4.1 ดําเนินการแก2ปeญหาสําหรับนักศึกษาท่ีมีปeญหาเก่ียวกับการปรับตัวให2เข2ากับสิ่งแวดล2อม
และระบบการเรียนในระดับอุดมศึกษา โดยจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� เพ่ือให2คําแนะนําเรื่องการใช2
ชีวิตและการศึกษาในมหาวิทยาลัย พร2อมท้ังมีการแต�งต้ังอาจารย>ท่ีปรึกษาและกําหนดบทบาทหน2าท่ี
ให2แก�อาจารย>ท่ีปรึกษา เพ่ือแนะนําดูแลและตักเตือนแก�นักศึกษา 

2.4.2 ดําเนินการแก2ปeญหาเรื่องบุคลิกภาพ โดยจัดทําการประเมินบุคลิกภาพของนักศึกษา 
และจัดการอบรมสําหรับนักศึกษาใหม�ตามคุณสมบัติท่ีหลักสูตรและสถานประกอบการกําหนด      
แนะแนวเรื่องบุคลิกภาพท่ีเหมาะกับการทํางาน ด2านธุรกิจการบริการและการโรงแรม และมีการ
ประเมินผลการพัฒนาบุคลิกภาพ จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข2องกับการเสริมสร2างบุคลิกภาพของนักศึกษา 
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เช�น อบรมบุคลิกภาพโดยผู2 เชี่ยวชาญ มีอาจารย>ท่ีปรึกษาให2คําแนะนําและประเมินผลทุกภาค
การศึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ2าจําเป@น เป@นต2น 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู3สําเร็จการศึกษา  
 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต"ละปGการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
ชั้นป=ท่ี 1 30 30 30 30 30 
ชั้นป=ท่ี 2 - 30 30 30 30 
ชั้นป=ท่ี 3 - - 30 30 30 
ชั้นป=ท่ี 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว"าจะสําเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน"วย: บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปGงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

1.ค�าลงทะเบียน 1,845,000 3,650,000 5,450,000 7,250,000 7,250,000 

2.เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร  
   2.2 งบดําเนินการ  
   2.3 งบลงทุน 
        2.3.1 ค�าท่ีดิน
และสิ่งก�อสร2าง 
        2.3.2 ค�าครุภัณฑ> 

 
1,605,600 

21,000 
 

460,000 
 

50,000 

 
1,685,880 

42,000 
 

460,000 
 

100,000 

 
1,770,174 

63,000 
 

460,000 
 

100,000 

 
1,858,683 

84,000 
 

460,000 
 

100,000 

 
1,858,683 

84,000 
 

460,000 
 

100,000 

รวมรายรับ 3,981,600 5,937,880 7,843,174 9,752,683 9,752,683 
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2.6.2 งบประมาณรายจ"าย (หน"วย: บาท) 

หมวดเงิน 
ปGงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
1. งบบุคลากร 1,605,600 1,685,880 1,770,174 1,858,683 1,858,683 
2. งบดําเนินการ 
    2.1 ค�าตอบแทน 
    2.2 ค�าใช2สอย 
    2.3 ค�าวัสดุ 
    2.4 ค�าสาธารณูปโภค 

 
84,000 
100,000 
21,000 
72,000 

 
84,000 
200,000 
42,000 
72,000 

 
84,000 
300,000 
63,000 
72,000 

 
84,000 
400,000 
84,000 
72,000 

 
84,000 
400,000 
84,000 
72,000 

3. งบลงทุน 
3.1 ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร2าง 
    3.2 ค�าครุภัณฑ> 

 
460,000 
50,000 

 
460,000 
100,000 

 
460,000 
100,000 

 
460,000 
100,000 

 
460,000 
100,000 

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การทําวิจัย 
   4.2 การบริการวิชาการ 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

รวมรายจ"าย 2,467,600 2,718,880 2,924,174 3,133,683 3,133,683 
ประมาณการค�าใช2จ�ายต�อหัวในการผลิตบัณฑิต 34,233.38 บาท/คน/ป= 

 
2.7  ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเป@นแบบชั้น เรียน  และเป@นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
วไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)  

2.8. การเทียบโอนหน"วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข3ามสถาบันอุดมศึกษา 
การเทียบโอน ให2เป@นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 

จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)  
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3.  หลักสูตรและอาจารย-ผู3สอน 
3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหน"วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม�น2อยกว�า 136 หน"วยกิต 
3.1.2 โครงสร3างหลักสูตร แบ�งเป@นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน           3     (ไม"นับหน"วยกิต) 
2) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม�น2อยกว�า 30 หน"วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม�น2อยกว�า 100 หน"วยกิต 

3.1) กลุ�มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 27 หน"วยกิต 
3.2) กลุ�มวิชาเฉพาะ 66 หน"วยกิต 

3.2.1) กลุ�มวิชาบังคับ  33 หน�วยกิต 
3.2.2) กลุ�มวิชาเลือก  33 หน�วยกิต 
        ก. กลุ�มวิชาความสนใจเฉพาะ  15 หน�วยกิต 
        ข. กลุ�มวิชาภาษาต�างประเทศเพ่ืออาชีพ  18 หน�วยกิต 

3.3) กลุ�มวิชาปฏิบัติการและฝEกประสบการณ>วิชาชีพ  7 หน�วยกิต 
4) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม�น2อยกว�า  6 หน"วยกิต 

3.1.3  รายวิชาในหมวดต"างๆ    
1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน              ไม"นับหน"วยกิต 

   
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
    
1550104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาสําหรับนักศึกษานานาชาติ            3(3-0-6) 
 Academic English for International Students  
    

2) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไม�น2อยกว�า 30 หน"วยกิต 
             ใช3หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย  (ภาคผนวก ข) 

3) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม�น2อยกว�า 100 หน"วยกิต 
    3.1) กลุ"มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 27 หน"วยกิต 

 
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

2512711 จิตวิทยาการบริการสําหรับการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Service Psychology for Hospitality and Hotel   
3562406 การจัดการทรัพยากรมนุษย>สําหรับการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Human Resource Management for Hospitality and Hotel  
3631101 ความรู2เบ้ืองต2นเก่ียวกับการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Introduction to Hospitality and Hotel  
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รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
3631102 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Personality Development for  Hospitality and Hotel  
3631103 การสื่อสารระหว�างวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Intercultural Communication  
3631104 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการบริการและการ

โรงแรม 
3(3-0-6) 

 Professional Ethics and Laws for Hospitality and Hotel  
3631105 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Information Technology for Hospitality and Hotel  
3631601 ลักษณะและพฤติกรรมนักท�องเท่ียว 3(3-0-6) 
 Tourist Characteristics and Behavior   
3632701 ความรู2พ้ืนฐานและมาตรฐานการจัดการโฮมสเตย>และรีสอร>ท  3(3-0-6) 

 Fundamental and Standards of Homestay and 
Resort Management 

 

 
3.2) กลุ"มวิชาเฉพาะ                                           66 หน"วยกิต 

                   3.2.1) กลุ"มวิชาบังคับ                                   33 หน"วยกิต 
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

3521110 การบัญชีและการเงินสําหรับการบริการและการโรงแรม  3(2-2-5) 
 Accounting and Finance for Hospitality and Hotel  
3543110 การตลาดและการขายสําหรับการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
 Marketing and Sales for Hospitality and Hotel  
3631201 การดําเนินงานและการจัดการงานบริการส�วนหน2า 3(3-0-6) 
 Front Office Operation and Management  
3631501 การดําเนินงานและการจัดการงานแม�บ2าน 3(2-2-5) 
 Housekeeping Operation and Management  
3632301 การดําเนินงานและบริการจัดเลี้ยง 3(3-0-6) 
 Catering Operation and Service  
3632302 การจัดการและการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 3(3-0-6) 
 Food and Beverage Service and Management      
3632304 การจัดการภัตตาคาร 3(3-0-6) 
 Restaurant Management  
3632401 การดําเนินงานและการจัดการครัว 3(2-2-5) 
 Kitchen Operation and Management  
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รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
3633102 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Business Planning and Development for Hospitality and Hotel  
3634901 การสํารวจและวิจัยสําหรับการบริการและการโรงแรม 3(2-2-5) 
 Survey and Research for Hospitality and Hotel  
3634902 การสัมมนาการบริการและการโรงแรม 3(2-2-5) 
 Seminar on Hospitality and Hotel  

 

 

                  3.2.2) วิชาเลือก                                       33 หน"วยกิต 
                           ก. กลุ"มวิชาความสนใจเฉพาะ               15  
                              ให2เลือกเรียนจากรายวิชาต�อไปนี้ ไม�น2อยกว�า 15 หน�วยกิต 

หน"วยกิต 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

3543111 การตลาดบริการสําหรับการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Service Marketing for Hospitality and Hotel  
3572213 งานมัคคุเทศก> 3(2-2-5) 
 Tourist Guides  
3573215 อุตสาหกรรมการบริการและการท�องเท่ียว 3(3-0-6) 
 Hospitality and Tourism Industry   
3573216 การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 Cultural Tourism  
3573217 การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 3(2-2-5) 
 Ecotourism  
3573218 การดําเนินงานธุรกิจนําเท่ียว 3(3-0-6) 
 Tourism Business Operations  
3602205 การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน 3(3-0-6) 
 In-flight Service Management  
3602301 การจัดการสายการบิน 3(3-0-6) 
 Airline Management  
3603313 การจัดการงานบริการผู2โดยสารภาคพ้ืน 3(2-2-5) 
 Ground Service Management  
3632303 การบริหารบาร>และเครื่องด่ืม 3(2-2-5) 
 Bar and Beverage Management  
3633103 การจัดการลูกค2าสัมพันธ>สําหรับการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Customer Relationship Management for Hospitality and Hotel  
3633302 การจัดซ้ือสําหรับธุรกิจการโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 
 Purchasing for Hotel and Restaurant Business  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

   
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
3633601 การจัดการสปา 3(3-0-6) 
 Spa Management  
3633602 การจัดการไมซ> 3(3-0-6) 
 MICE Management  
3633701 ภาษา วัฒนธรรม และพฤติกรรมมนุษย> 3(3-0-6) 
 Language, Culture, and Human Behavior  
4084416 การจัดการนันทนาการ 3(2-2-5) 
 Recreation Management  
4513211 การออกแบบอาหาร 3(2-2-5) 
 Food Styling  
4513212 การจัดการอาหารนานาชาติ 3(3-0-6) 
 International Cuisine Management  
4513213 การควบคุมคุณภาพและอนามัยอาหาร 3(3-0-6) 
 Food Quality Control and Sanitation  
4513214 ศิลปะการประกอบอาหาร 3(2-2-5) 
 Culinary Art  
4513215 อาหารฟBวชั่น 3(2-2-5) 
 Fusion Food  
4513216 อาหารครัวเย็น 3(2-2-5) 
 Garde Manger  

 

                      ข. กลุ"มวิชาภาษาต"างประเทศเพ่ืออาชีพ         18 
                         1) กลุ"มวิชาภาษาอังกฤษ กําหนดให2เลือกเรียน  
                                     รายวชิาต�อไปนี้ ไม�น2อยกว�า                              9   

หน"วยกิต 
 

หน"วยกิต 
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
1551128 ภาษาอังกฤษสําหรับแผนกต2อนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 English for Front Office Department in Hospitality 

and Hotel Business 
 

1551129 ภาษาอังกฤษสําหรับแผนกอาหารและเครื่องด่ืมในธุรกิจการ
บริการและการโรงแรม 

3(3-0-6) 

 English for Food and Beverage Department in 
Hospitality and Hotel Business 

 

1551130 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 English for Communication in Hospitality and Hotel 

Business  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

   
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
1551131 ภาษาอังกฤษสําหรับห2องครัวในธุรกิจการบริการและ        

การโรงแรม 
3(3-0-6) 

 English for Kitchen in Hospitality and Hotel Business  
   
 2) กลุ"มวิชาภาษาต"างประเทศอ่ืนๆ  

        กําหนดให2เลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง 
        จากรายวิชาต�อไปนี้ ไม�น2อยกว�า                              9 

  
 

 หน"วยกิต 
1542118 ภาษาไทยเพ่ือการบริการและการโรงแรม 1 3(3-0-6) 
 Thai for Hospitality and Hotel 1  
1543111 ภาษาไทยเพ่ือการบริการและการโรงแรม 2 3(3-0-6) 

 Thai for Hospitality and Hotel 2  
1543112 ภาษาไทยเพ่ือการบริการและการโรงแรม 3 3(3-0-6) 
 Thai for Hospitality and Hotel 3  
1562107 ภาษาญ่ีปุrนเพ่ือการบริการและการโรงแรม 1 3(3-0-6) 
 Japanese for Hospitality and Hotel 1  
1563104 ภาษาญ่ีปุrนเพ่ือการบริการและการโรงแรม 2  3(3-0-6) 
 Japanese for Hospitality and Hotel 2  
1563105 ภาษาญ่ีปุrนเพ่ือการบริการและการโรงแรม 3  3(3-0-6) 
 Japanese for Hospitality and Hotel 3  
1572110 ภาษาจีนเพ่ือการบริการและการโรงแรม 1  3(3-0-6) 
 Chinese for Hospitality and Hotel 1  
1573110 ภาษาจีนเพ่ือการบริการและการโรงแรม 2  3(3-0-6) 
 Chinese for Hospitality and Hotel 2  
1573111 ภาษาจีนเพ่ือการบริการและการโรงแรม 3 3(3-0-6) 
 Chinese for Hospitality and Hotel 3  
1662103 ภาษาเกาหลีเพ่ือการบริการและการโรงแรม 1 3(3-0-6) 
 Korean for Hospitality and Hotel 1  
1663102 ภาษาเกาหลีเพ่ือการบริการและการโรงแรม 2  3(3-0-6) 
 Korean for Hospitality and Hotel 2  
1663103 ภาษาเกาหลีเพ่ือการบริการและการโรงแรม 3  3(3-0-6) 
 Korean for Hospitality and Hotel 3  
1712103 ภาษาเวียดนามเพ่ือการบริการและการโรงแรม 1  3(3-0-6) 
 Vietnamese for Hospitality and Hotel 1  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

   
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
1713104 ภาษาเวียดนามเพ่ือการบริการและการโรงแรม 2 3(3-0-6) 
 Vietnamese for Hospitality and Hotel 2  
1713105 ภาษาเวียดนามเพ่ือการบริการและการโรงแรม 3  3(3-0-6) 
 Vietnamese for Hospitality and Hotel 3  

 

3.3) กลุ"มวิชาปฏิบัติการและฝTกประสบการณ-วิชาชีพ       7 
                   ให2เลือกเรียนกลุ�มวิชาใด วชิาหนึ่งต�อไปนี้ ไม�น2อยกว�า 7 หน�วยกิต 

หน"วยกิต 
 

          ก. กลุ"มวิชาสหกิจศึกษา                                   7 หน"วยกิต 
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
3633801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการการบริการ 

และการโรงแรม 
1(45) 

 Preparation for Cooperative Education in Hospitality 
and Hotel Management 

 

3634801 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 6(640) 
 Cooperative Education in Hospitality and Hotel Management 
   
 ข. กลุ"มวิชาฝTกประสบการณ-วิชาชีพ  
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
3633802 การเตรียมฝEกประสบการณ>วิชาชีพสาขาวิชาการจัดการ    

การบริการและการโรงแรม 
2(90) 

 Preparation for Field Experience in Hospitality  
and Hotel Management 

 

3634802 การฝEกประสบการณ>วิชาชีพสาขาวิชาการจัดการการบริการ
และการโรงแรม 

5(540) 

 Field Experience in Hospitality and Hotel Management 
   

4) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม�น2อยกว�า                             6 หน"วยกิต 
             ให2 เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ>     
ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี โดยไม�ซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล2วและต2องไม�เป@น
รายวิชาท่ีกําหนดให2เรียนโดยไม�นับหน�วยกิตในเกณฑ>การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 
หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชาประกอบด2วยเลข 7 ตัว 
เลข 3 ตัวแรกเป@นหมวดวิชาและหมู�วิชา 
เลขตัวท่ี 4 บ�งบอกถึงระดับความยากง�ายหรือชั้นป= 
เลขตัวท่ี 5 บ�งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวท่ี 6 และ 7 บ�งบอกถึงลําดับก�อนหลังของวิชา 
 

ความหมายของหมวดวิชาและหมู�วิชาในหลักสูตร 
 

154 หมู�วิชาภาษาไทย 
155 หมู�วิชาภาษาอังกฤษ 
156 หมู�วิชาภาษาญ่ีปุrน 
157 หมู�วิชาภาษาจีน 
166 หมู�วิชาภาษาเกาหลี 
171 หมู�วิชาภาษาเวียดนาม 
251 หมู�วิชาจิตวิทยา 
352 หมู�วิชาการบัญชี 
354 หมู�วิชาการตลาด 
356 หมู�วิชาการบริหารธุรกิจ 
357 หมู�วิชาธุรกิจบริการ 
360 หมู�วิชาการจัดการการบิน 
363 หมู�วิชาการบริการและการโรงแรม 
408 หมู�วิชาวิทยาศาสตร>การกีฬา 
451 หมู�วิชาอาหารและโภชนาการ 
GE หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 22 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 
3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 

 
ช้ันปGท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน"วยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน 1550104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาสําหรับ 

นักศึกษานานาชาติ 
3(3-0-6) 

(ไม�นับหน�วยกิต) 
ศึกษาท่ัวไป GE101 อัตลักษณ>บัณฑิตวไลยอลงกรณ> 6(3-6-9) 
เฉพาะ 
(วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ) 

3631101 
 

3631102 
 

3631103 

ความรู2เบ้ืองต2นเก่ียวกับการบริการและ 
การโรงแรม 
การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการบริการและ 
การโรงแรม 
การสื่อสารระหว�างวัฒนธรรม 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
เฉพาะ 
(วิชาเฉพาะบังคับ) 

3631501 การดําเนินงานและการจัดการงานแม�บ2าน 3(2-2-5) 

เฉพาะ 
(วิชาเฉพาะเลือก กลุ�มวิชา
ภาษาต�างประเทศเพ่ืออาชีพ) 

1551128 ภาษาอังกฤษสําหรับแผนกต2อนรับ        
ในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 

3(3-0-6) 

 21 
 
 

ช้ันปGท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน"วยกิต 

ศึกษาท่ัวไป GE102 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
เฉพาะ 
(วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ) 

3631104 
 
3631105 
 
3631601 
3562406 
 

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับ  
การบริการและการโรงแรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริการ 
และการโรงแรม 
ลักษณะและพฤติกรรมนักท�องเท่ียว 
การจัดการทรัพยากรมนุษย>สําหรับการ
บริการและการโรงแรม 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

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

 
เฉพาะ 
(วิชาเฉพาะเลือก  
กลุ�มวิชาภาษาต�างประเทศ
เพ่ืออาชีพ) 

1551130 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในธุรกิจการ
บริการและการโรงแรม 

3(3-0-6) 

 21 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 
ช้ันปGท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน"วยกิต 
ศึกษาท่ัวไป GE104 ความเป@นสากลเพ่ือการดําเนินชีวิต         

ในประชาคมอาเซียน 
6(3-6-9) 

เฉพาะ 
(วิชาเฉพาะบังคับ) 

3632304 
3632401 

การจัดการภัตตาคาร 
การดําเนินงานและการจัดการครัว 

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

เฉพาะ 
(วิชาเฉพาะเลือก กลุ�มวิชา
ความสนใจเฉพาะ) 

3632303 
3633302 

 

การบริหารบาร>และเครื่องด่ืม 
การจัดซ้ือสําหรับธุรกิจการโรงแรมและ
ภัตตาคาร 

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

เฉพาะ 
(วิชาเฉพาะเลือก กลุ�มวิชา
ภาษาต�างประเทศเพ่ือ
อาชีพ) 

1572110 ภาษาจีนเพ่ือการบริการและการโรงแรม 1
  

3(3-0-6) 

 21 
 
 
 
 
 
 

ช้ันปGท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน"วยกิต 

ศึกษาท่ัวไป GE103 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร> 6(3-6-9) 
เฉพาะ 
(วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ) 

2512711 
 
3632701 

 

จิตวิทยาการบริการสําหรับการบริการและ
การโรงแรม 
ความรู2พ้ืนฐานและมาตรฐาน 
การจัดการโฮมสเตย>และรีสอร>ท  

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
(วิชาเฉพาะบังคับ) 

3632301 
3632302 

 

การดําเนินงานและบริการจัดเลี้ยง 
การจัดการและการบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม 

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

 
เฉพาะ 
(วิชาเฉพาะเลือก กลุ�มวิชา
ภาษาต�างประเทศเพ่ือ
อาชีพ) 

1551131 ภาษาอังกฤษสําหรับห2องครัวในธุรกิจการ
บริการและการโรงแรม 

3(3-0-6) 

 21 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

ช้ันปGท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน"วยกิต 

ศึกษาท่ัวไป GE105 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
เฉพาะ 
(วิชาเฉพาะบังคับ) 

3521110 
 

3543110 
 

3631201 

การบัญชีและการเงินสําหรับการบริการและ 
การโรงแรม 
การตลาดและการขายสําหรับการบริการและ
การโรงแรม 
การดําเนินงานและการจัดการงานบริการส�วนหน2า 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
เฉพาะ 
(วิชาเฉพาะเลือก กลุ�ม
วิชาภาษาต�างประเทศ
เพ่ืออาชีพ) 

1573110 ภาษาจีนเพ่ือการบริการและการโรงแรม 2  3(3-0-6) 

 18 
 

ช้ันปGท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน"วยกิต 

เฉพาะ 
(วิชาเฉพาะบังคับ) 

3633102 
 

3634901 
 

การวางแผนและพัฒนาธุรกิจการบริการและ 
การโรงแรม 
การสํารวจและวิจัยสําหรับการบริการและ 
การโรงแรม 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
 

เฉพาะ 
(วิชาเฉพาะเลือก กลุ�ม
วิชาความสนใจ
เฉพาะ) 

3633103 การจัดการลูกค2าสัมพันธ>สําหรับการบริการและ
การโรงแรม 

3(3-0-6) 
 
 

เฉพาะ 
(วิชาเฉพาะเลือก กลุ�ม
วิชาภาษาต�างประเทศ
เพ่ืออาชีพ) 

1573111 ภาษาจีนเพ่ือการบริการและการโรงแรม 3  3(3-0-6) 

เลือกเสรี ******** รายวิชาเลือกเสรี 1 3 
 15 
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ช้ันปGท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน"วยกิต 

เฉพาะ 
(วิชาเฉพาะบังคับ) 

3634902 การสัมมนาการบริการและการโรงแรม 3(2-2-5) 
 

เฉพาะ 
(วิชาเฉพาะเลือก กลุ�ม
วิชาความสนใจ
เฉพาะ) 

3573218 
3633601 

การดําเนินงานธุรกิจนําเท่ียว 
การจัดการสปา 

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

 

เลือกเสรี ******** รายวิชาเลือกเสรี 2 3 
เฉพาะ 
(วิชาฝEกปฏิบัติการ
และฝEกประสบการณ>
วิชาชีพ) 

3633801 
 
 

3633802 

การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการการ
บริการและการโรงแรม 
หรือ 
การเตรียมฝEกประสบการณ>วิชาชีพสาขาวิชาการ
จัดการการบริการและการโรงแรม 

1(45) 
 
 

2(90) 

    
รวมหน"วยกิต 13 หรือ 14 

 
ช้ันปGท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน"วยกิต 
ฝEกประสบการณ>
วิชาชีพ 

3634801 
 
 

3634802 

สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการการบริการและ
การโรงแรม 
หรือ  
การฝEกประสบการณ>วิชาชีพสาขาวิชาการจัดการ
การบริการและการโรงแรม 

6(640) 
 
 

5(540) 

รวมหน"วยกิต 6 หรือ 5 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  
 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
1550104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาสําหรับนักศึกษานานาชาติ 3(3-0-6) 
 Academic English for International Students  

 พัฒนาและทบทวนทักษะด2านการฟeง พูด อ�าน เขียน และไวยากรณ> เพ่ือการสื่อสารและ  
การเรียนในบริบทต�างๆ  

Development and review fundamental English listening, speaking reading, 
writing skills, and grammar for communicative purposes in various contexts 
   
1551128 ภาษาอังกฤษสําหรับแผนกต3อนรับในธุรกิจการบริการและ 

การโรงแรม 
3(3-0-6) 

 English for Front Office Department in Hospitality 
and Hotel Business 

 

 ฝEกทักษะภาษาอังกฤษท้ังการฟeง การพูด การอ�าน และการเขียน รวมท้ังศึกษา
คําศัพท>และไวยากรณ> เพ่ือประกอบอาชีพในแผนกต2อนรับ 

 Practicing English skills of listening, speaking, reading and writing including studying 
vocabulary and grammar for  occupations in front office department 
   
1551129 ภาษาอังกฤษสําหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจ 

การบริการและการโรงแรม 
3(3-0-6) 

 English for Food and Beverage Department in 
Hospitality and Hotel Business 

 

     ฝEกทักษะภาษาอังกฤษท้ังการฟeง การพูด การอ�าน และการเขียน รวมท้ังศึกษา
คําศัพท>และไวยากรณ> เพ่ือประกอบอาชีพในแผนกอาหารและเครื่องด่ืม                         

 Practicing English skills of listening, speaking, reading and writing including 
studying vocabulary and grammar for  occupations in food and beverage department 
   
1551130 ภาษาอังกฤษสําหรับการส่ือสารในธรุกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 English for Communication in Hospitality and Hotel Business  

 ฝEกทักษะภาษาอังกฤษท้ังการฟeง การพูด การอ�าน และการเขียน รวมท้ังศึกษา
คําศัพท>และไวยากรณ> เพ่ือการสื่อสารภายในองค>กรและระหว�างองค>กร                         

 Practicing English skills of listening, speaking, reading and writing including 
studying vocabulary and grammar for intra and inter organizational communication 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

1551131 ภาษาอังกฤษสําหรับห3องครัวในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 English for Kitchen in Hospitality and Hotel Business  

 ฝEกทักษะภาษาอังกฤษท้ังการฟeง การพูด การอ�าน และการเขียน รวมท้ังศึกษา
คําศัพท>และไวยากรณ> เพ่ือประกอบอาชีพในห2องครัว                         

Practicing English skills of listening, speaking, reading and writing 
including studying vocabulary and grammar for occupations in kitchen 
 
1542118 ภาษาไทยเพ่ือการบริการและการโรงแรม 1  3(3-0-6) 
 Thai for Hospitality and Hotel 1  

ศึกษาเน2นในด2านการฟeงและการพูดภาษาไทยเบ้ืองต2นในกรณีท่ีจําเป@นต2องใช2
ภาษาไทยในการทํางานด2านการบริการและการโรงแรม บทเรียนจะประกอบด2วยรูปแบบบทสนทนาใน
ชีวิตประจําวันอย�างง�าย 

The study of fundamental Thai listening and speaking skills necessary 
for the use in hospitality and hotel, emphasizing on simple daily life conversation 
   
1543111 ภาษาไทยเพ่ือการบริการและการโรงแรม 2  3(3-0-6) 
 Thai for Hospitality and Hotel 2  
 รายวิชาท่ีต3องเรียนมาก"อน : 1542118 ภาษาไทยเพ่ือการบริการและการโรงแรม 1 
 Pre-requisite : 1542118 Thai for Hospitality and Hotel 1 

ศึกษาต�อเนื่องจากวิชาภาษาไทยเพ่ือการบริการและการโรงแรม 1 โดยเน2นทักษะ   
ในด2านการฟeง การพูด การอ�าน และการเขียน บทเรียนจะประกอบด2วยสํานวนภาษาไทยท่ีใช2ใน       
การบริการและการโรงแรมท่ีกว2างข้ึน 

A continuation of Thai for Hospitality and Hotel 1; emphasizing on 
listening, speaking, reading and writing skills; lessons concerning in depth understanding of 
Thai idioms in hospitality and hotel  
   
1543112 ภาษาไทยเพ่ือการบริการและการโรงแรม 3   3(3-0-6) 
 Thai for Hospitality and Hotel 3  
 รายวิชาท่ีต3องเรียนมาก"อน : 1543111 ภาษาไทยเพ่ือการบรกิารและการโรงแรม 2 
 Pre-requisite : 1543111 Thai for Hospitality and Hotel 2 

ศึกษาต�อเนื่องจากวิชาภาษาไทยเพ่ือการบริการและการโรงแรม 2 โดยเน2นทักษะ
ในด2านการฟeง การพูด การอ�าน และการเขียนในสถานการณ>จําลองเพ่ือการปฏิบัติงานในธุรกิจ        
การบริการและการโรงแรม 

A continuation of Thai for Hospitality and Hotel 2; emphasizing on listening, 
speaking, reading and writing skills in simulating for practice in hospitality and hotel business 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
1562107 ภาษาญ่ีปุtนเพ่ือการบริการและการโรงแรม 1 3(3-0-6) 
 Japanese for Hospitality and Hotel 1  

ศึกษาเน2นในด2านการฟeงและการพูดภาษาญ่ีปุrนเบ้ืองต2นในกรณีท่ีจําเป@นต2องใช2
ภาษาญ่ีปุrนในการทํางานด2านการบริการและการโรงแรม บทเรียนจะประกอบด2วยรูปแบบบทสนทนา
ในชีวิตประจําวันอย�างง�าย 

The study of fundamental Japanese listening and speaking skills necessary for 
the use in hospitality and hotel, emphasizing on simple daily life conversation   
   
1563104 ภาษาญ่ีปุtนเพ่ือการบริการและการโรงแรม 2 3(3-0-6) 
 Japanese for Hospitality and Hotel 2  
 รายวิชาท่ีต3องเรียนมาก"อน : 1562107 ภาษาญ่ีปุtนเพ่ือการบริการ 

และการโรงแรม 1 
 Pre-requisite : 1562107 Japanese for Hospitality and Hotel 1 

ศึกษาต�อเนื่องจากวิชาภาษาญ่ีปุrนเพ่ือการบริการและการโรงแรม 1 โดยเน2นทักษะในด2าน
การฟeง การพูด การอ�าน และการเขียน บทเรียนจะประกอบด2วยสํานวนภาษาญ่ีปุrนท่ีใช2ในการบริการและ       
การโรงแรมท่ีกว2างข้ึน 

A continuation of Japanese for Hospitality and Hotel 1; emphasizing on 
listening, speaking, reading and writing skills; lessons concerning in depth understanding of 
Japanese idioms in hospitality and hotel 

 
1563105 ภาษาญ่ีปุtนเพ่ือการบริการและการโรงแรม 3  3(3-0-6) 
 Japanese for Hospitality and Hotel 3  
 รายวิชาท่ีต3องเรียนมาก"อน : 1563104 ภาษาญ่ีปุtนเพ่ือการบริการและการโรงแรม 2 
 Pre-requisite : 1563104 Japanese for Hospitality and Hotel 2 

ศึกษาต�อเนื่องจากวิชาภาษาญ่ีปุrนเพ่ือการบริการและการโรงแรม 2 โดยเน2นทักษะ
ในด2านการฟeง การพูด การอ�าน และการเขียนในสถานการณ>จําลองเพ่ือการปฏิบัติงานในธุรกิจการ
บริการและการโรงแรม 

A continuation of Japanese for Hospitality and Hotel 2; emphasizing on listening, 
speaking, reading and writing skills in simulating for practice in hospitality and hotel business 
 

1572110 ภาษาจีนเพ่ือการบริการและการโรงแรม 1  3(3-0-6) 
 Chinese for Hospitality and Hotel 1  

ศึกษาเน2นในด2านการฟeงและการพูดภาษาจีนเบ้ืองต2นในกรณีท่ีจําเป@นต2องใช2
ภาษาจีนในการทํางานด2านการบริการและการโรงแรม บทเรียนจะประกอบด2วยรูปแบบบทสนทนาใน
ชีวิตประจําวันอย�างง�าย 

The study of fundamental Chinese listening and speaking skills 
necessary for the use in hospitality and hotel, emphasizing on simple daily life 
conversation 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
1573110 ภาษาจีนเพ่ือการบริการและการโรงแรม 2  3(3-0-6) 
 Chinese for Hospitality and Hotel 2  
 รายวิชาท่ีต3องเรียนมาก"อน : 1572110 ภาษาจีนเพ่ือการบรกิารและ

การโรงแรม 1 
 

 Pre-requisite : 1572110 Chinese for Hospitality and Hotel 1 
ศึกษาต�อเนื่องจากวิชาภาษาจีนเพ่ือการบริการและการโรงแรม 1 โดยเน2นทักษะใน

ด2านการฟeง การพูด การอ�าน และการเขียน บทเรียนจะประกอบด2วยสํานวนภาษาจีนท่ีใช2ในการบริการ
และการโรงแรมท่ีกว2างข้ึน 

A continuation of Chinese for Hospitality and Hotel 1; emphasizing on 
listening, speaking, reading and writing skills; lessons concerning in depth 
understanding of Chinese idioms in hospitality and hotel 
   
1573111 ภาษาจีนเพ่ือการบริการและการโรงแรม 3   3(3-0-6) 
 Chinese for Hospitality and Hotel 3  
 รายวิชาท่ีต3องเรียนมาก"อน : 1573110 ภาษาจีนเพ่ือการบริการและการโรงแรม 2 
 Pre-requisite : 1573110 Chinese for Hospitality and Hotel 2 

ศึกษาต�อเนื่องจากวิชาภาษาจีนเพ่ือการบริการและการโรงแรม 2 โดยเน2นทักษะใน
ด2านการฟeง การพูด การอ�าน และการเขียนในสถานการณ>จําลองเพ่ือการปฏิบัติงานในธุรกิจการบริการ
และการโรงแรม 

A continuation of Chinese for Hospitality and Hotel 2; emphasizing on 
listening, speaking, reading and writing skills in simulating for practice in hospitality and 
hotel business 
 
1662103 ภาษาเกาหลีเพ่ือการบริการและการโรงแรม 1 3(3-0-6) 
 Korean for Hospitality and Hotel 1  

ศึกษาเน2นในด2านการฟeงและการพูดภาษาเกาหลีเบ้ืองต2นในกรณีท่ีจําเป@นต2องใช2
ภาษาเกาหลีในการทํางานด2านการบริการและการโรงแรม บทเรียนจะประกอบด2วยรูปแบบบทสนทนา
ในชีวิตประจําวันอย�างง�าย 

The study of fundamental Korean listening and speaking skills necessary for the 
use in hospitality and hotel, emphasizing on simple daily life conversation 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
1663102 ภาษาเกาหลีเพ่ือการบริการและการโรงแรม 2  3(3-0-6) 
 Korean for Hospitality and Hotel 2  
 รายวิชาท่ีต3องเรียนมาก"อน : 1662103 ภาษาเกาหลีเพ่ือการบริการ

และการโรงแรม 1 
 

 Pre-requisite : 1662103 Korean for Hospitality and Hotel 1 
ศึกษาต�อเนื่องจากวิชาภาษาเกาหลีเพ่ือการบริการและการโรงแรม 1 โดยเน2นทักษะใน

ด2านการฟeง การพูด การอ�าน และการเขียน บทเรียนจะประกอบด2วยสํานวนภาษาเกาหลีท่ีใช2ในการบริการ
และการโรงแรมท่ีกว2างข้ึน 

A continuation of Korean for Hospitality and Hotel 1; emphasizing on 
listening, speaking, reading and writing skills; lessons concerning in depth understanding of 
Korean idioms in hospitality and hotel 
   
1663103 ภาษาเกาหลีเพ่ือการบริการและการโรงแรม 3   3(3-0-6) 
 Korean for Hospitality and Hotel 3  
 รายวิชาท่ีต3องเรียนมาก"อน : 1663102 ภาษาเกาหลีเพ่ือการบริการและการโรงแรม 2 
 Pre-requisite : 1663102 Korean for Hospitality and Hotel 2 

ศึกษาต�อเนื่องจากวิชาภาษาเกาหลีเพ่ือการบริการและการโรงแรม 2 โดยเน2น
ทักษะในด2านการฟeง การพูด การอ�าน และการเขียนในสถานการณ>จําลองเพ่ือการปฏิบัติงานในธุรกิจ
การบริการและการโรงแรม 

A continuation of Korean for Hospitality and Hotel 2; emphasizing on 
listening, speaking, reading and writing skills in simulating for practice in hospitality and 
hotel business 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
1712103 ภาษาเวียดนามเพ่ือการบริการและการโรงแรม 1 3(3-0-6) 
 Vietnamese for Hospitality and Hotel 1  

ศึกษาเน2นในด2านการฟeงและการพูดภาษาเวียดนามเบ้ืองต2น ในกรณีท่ีจําเป@นต2องใช2
ภาษาเวียดนามในการทํางานด2านการบริการและ การโรงแรม บทเรียนจะประกอบด2วยรูปแบบบท
สนทนาในชีวิตประจําวันอย�างง�าย 

The study of fundamental Vietnamese listening and speaking skills 
necessary for the use in hospitality and hotel, emphasizing on simple daily life 
conversation 
   
1713104 ภาษาเวียดนามเพ่ือการบริการและการโรงแรม 2  3(3-0-6) 
 Vietnamese for Hospitality and Hotel 2  
 รายวิชาท่ีต3องเรียนมาก"อน : 1712103 ภาษาเวียดนามเพ่ือการบริการ

และการโรงแรม 1 
 

 Pre-requisite : 1712103 Vietnamese for Hospitality 
and Hotel 1 

 

ศึกษาต�อเนื่องจากวิชาภาษาเวียดนามเพ่ือการบริการและการโรงแรม 1 โดยเน2นทักษะ
ในด2านการฟeง การพูด การอ�าน และการเขียน บทเรียนจะประกอบด2วยสํานวนภาษาเวียดนามท่ีใช2ในการ
บริการและการโรงแรมท่ีกว2างข้ึน 

A continuation of Vietnamese for Hospitality and Hotel 1; emphasizing on 
listening, speaking, reading and writing skills; lessons concerning in depth understanding of 
Vietnamese idioms in hospitality and hotel 
   
1713105 ภาษาเวียดนามเพ่ือการบริการและการโรงแรม 3  3(3-0-6) 
 Vietnamese for Hospitality and Hotel 3  
 รายวิชาท่ีต3องเรียนมาก"อน : 1713104  ภาษาเวียดนามเพ่ือการบริการและการโรงแรม 2 
 Pre-requisite : 1713104 Vietnamese for Hospitality and Hotel 2 

ศึกษาต�อเนื่องจากวิชาภาษาเวียดนามเพ่ือการบริการและการโรงแรม 2 โดยเน2น
ทักษะในด2านการฟeง การพูด การอ�าน และการเขียนในสถานการณ>จําลองเพ่ือการปฏิบัติงานในธุรกิจ
การบริการและการโรงแรม 

A continuation of Vietnamese for Hospitality and Hotel 2; emphasizing 
on listening, speaking, reading and writing skills in simulating for practice in hospitality and 
hotel business  
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
2512711 จิตวิทยาการบริการสําหรับการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Service Psychology for Hospitality and Hotel  

ความหมายและความสําคัญของจิตวิทยาการบริการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ี
ใช2ในการบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพและความเป@นผู2นํา การสร2างแบบจําลอง การจัดทํามาตรฐาน
งานบริการ และการกําหนดกลยุทธ>บริการ 

The definition and the significance of service psychology, concept, 
theory used for service provision, the development of personality and leadership, the 
making of models, service standards, and service strategy 
   
3521110 การบัญชีและการเงินสําหรับการบริการและการโรงแรม 3(2-2-5) 
 Accounting and Finance for Hospitality and Hotel   

ความรู2เบ้ืองต2นทางการบัญชีและการเงินในธุรกิจการบริการและการโรงแรม โดย    
มุ�งเน2นระบบรูปแบบทางการบัญชีสําหรับการดําเนินงานทางด2านการบริการและการโรงแรม          
การวางแผนต2นทุนผลิตภัณฑ>และราคาขาย งบกําไรขาดทุน งบดุล การบริหารรายได2 การควบคุม
ราคาและการกําหนดอัตราค�าห2อง การควบคุมรายได2ค�าห2องพักและรายได2อ่ืนๆ การควบคุมการจัดซ้ือ 
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การตัดสินใจการวิเคราะห>งบการเงินและการวิเคราะห>กรณีศึกษา 

The basic knowledge in accounting and finance for hospitality and 
hotel focusing on accounting Format system for hospitality and hotel, planning on 
the cost of products and the selling price, income statement and balance sheet, the 
revenue management, controlling the price and setting the price for a hotel room, 
controlling the income from room and other services, controlling the purchasing, 
managing the revolving fund, decision making, analyzing financial budget and 
analyzing case studies 
   
3543110 การตลาดและการขายสําหรับการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Marketing and Sales for Hospitality and Hotel  

หลักการเก่ียวกับการตลาดและการขาย สิ่งแวดล2อมทางการตลาด การวางแผน
การตลาด การวิเคราะห>โอกาสทางการตลาดของธุรกิจการบริการและการโรงแรม การแบ�งส�วนลูกค2า
และการตลาด รวมท้ังศึกษาเก่ียวกับส�วนผสมทางการตลาดทางด2านผลิตภัณฑ> ราคา สถานท่ีจําหน�าย
และช�องทางการจัดจําหน�าย และการวางแผนการตลาดและการขายห2องพัก ห2องอาหารและห2องจัด
เลี้ยง และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  

The principle of hotel marketing and sales, marketing environment, 
market planning, analyzing the market opportunity of the hospitality and hotel, 
customer and market segmentations including the marketing mix of product, price, 
place and channel of distribution, and marketing planning, as well as, sales of hotel 
room, restaurant and banquet hall, and other facilities 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
3543111 การตลาดบริการสําหรับการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Service Marketing for Hospitality and Hotel   

 แนวความคิดพ้ืนฐานของการบริการ การกําหนดลูกค2าเป�าหมาย การวางตําแหน�งทาง   
การตลาดของธุรกิจบริการ การวิเคราะห>สถานการณ>ทางการตลาด การกําหนดกลยุทธ>ของตลาดบริการ 
ผลิตภัณฑ>บริการ การต้ังราคาบริการ ช�องทางการจัดจําหน�าย การส�งเสริมการขาย การวางแผนและจัดการ
กระบวนการบริการ การจัดการบุคคลในธุรกิจบริการหลักฐานทางกายภาพและสภาพแวดล2อมของสถานท่ี 
ให2บริการ การจัดการความสมดุลของอุปสงค>และอุปทาน การจัดการความสัมพันธ>และการสร2างความ
จงรักภักดี วิเคราะห>ปeญหาและแนวทางแก2ไขของการบริการ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของบริการ 

The fundamental concept on service provision, identifying target 
customers, market positioning of the service business, analyzing the market 
situations, creating strategies for service marketing, service products, service pricing, 
distributing channels, sales promotion, service planning and management, personnel 
management in service business, physical evidence and environment of the venue, 
managing the balance of demand and supply, relation management and loyalty 
promoting, analyzing problem and solution of service including the service quality 
development 
   
3562406 การจัดการทรัพยากรมนุษย-สําหรับการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Human Resource Management for Hospitality and Hotel  

แนวคิดและทฤษฎีในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย> ข้ันตอนในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย> การวิเคราะห>งาน การวางแผนกําลังคนให2สอดคล2องกับการผลิต การสรรหา       
การคัดเลือก การฝEกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย> การโยกย2ายและแต�งต้ัง การประเมินผล
การปฏิบัติงาน รวมท้ังปeญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษย>  

The concept and theory in human resource management, 
procedures of human resource administration, job analysis, manpower planning that 
is consistent with the manufacturing, recruitment, selection, training and developing 
human resource, transferring and appointing, performance appraisal, including 
problems and obstacles in human resource administration 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

3572213 งานมัคคุเทศก- 3(2-2-5) 
 Tourist Guides  
 ความหมายและความสําคัญของมัคคุเทศก> บทบาทของมัคคุเทศก> ท่ี มีต�อ

อุตสาหกรรมการท�องเท่ียว บุคลิกภาพและมรรยาทท่ีพึงประสงค>ของมัคคุเทศก> จรรยาบรรณของ
มัคคุเทศก> การดูแลความปลอดภัยของนักท�องเท่ียว ความสามารถในการเป@นผู2นําการท�องเท่ียว 
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข2องกับงานมัคคุเทศก> และความรู2ท่ัวไปเก่ียวกับสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีสําคัญต�างๆ 

 The definition and significance of the tourist guide, role and responsibility 
of tourist guide in the tourism industry, tourist guide’s desired personality and manner, guide 
ethics, safety for tourist, leadership of tourist guide, necessary regulation for tourist guide and 
knowledge about important places for tourism 

   
3573215 อุตสาหกรรมการบริการและการท"องเท่ียว 3(3-0-6) 
 Hospitality and Tourism Industry  

 ความหมายและความสําคัญ องค>ประกอบของอุตสาหกรรมการบริการและ
ท�องเท่ียว ลักษณะและประเภทของการท�องเท่ียว องค>กรท่ีเก่ียวข2องกับการท�องเท่ียว ผลกระทบจาก
อุตสาหกรรมการบริการและการท�องเท่ียว แนวโน2มและสถานการณ>การท�องเท่ียวในปeจจุบัน และ 
นโยบายและบทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนการท�องเท่ียว 

 The definition and significance, components of hospitality and hotel 
tourism industry, characteristics and types of tourism, organizations related with tourism, 
impacts of hospitality and tourism industry, trends and current tourism issues and 
policies and roles of government in supporting hospitality and hotel tourism  

   
3573216 การท"องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Cultural Tourism  
 รูปแบบและองค>ประกอบต�างๆ ท่ีเก่ียวข2องกับการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การ

ส�งเสริมการอนุรักษ>วัฒนธรรม และกรณีศึกษาเก่ียวกับปeญหาท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมและแนว
ทางแก2ไข 

 The forms and components related to cultural tourism, promoting cultural 
conservation and case study in problems related to cultural tourism and solution 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

3573217 การท"องเท่ียวเชิงนิเวศ 3(2-2-5) 
 Ecotourism  
 รูปแบบและองค>ประกอบต�างๆ ท่ีเก่ียวข2องกับการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ การส�งเสริม         

การอนุรักษ>สิ่งแวดล2อม และกรณีศึกษาเก่ียวกับปeญหาท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมและแนวทางแก2ไข 
 The forms and components related to cultural tourism, promoting 

ecotourism conservation and case study in problems related to ecotourism and solution 
   

3573218 การดําเนินงานธรุกิจนําเท่ียว 3(3-0-6) 
 Tourism Business Operations  
 ความหมายและความสําคัญ องค>ประกอบ แนวโน2มและบทบาท ของธุรกิจนําเท่ียว 

ข้ันตอนการดําเนินงานการนําเท่ียว การเจรจาต�อรอง การคิดต2นทุน การกําหนดราคาการนําเท่ียว 
การเขียนรายการนําเท่ียว และความรู2เบ้ืองต2นเก่ียวกับบัตรโดยสาร  

 The definition and significance, components, trends and roles of tour business, 
processes of tour, negotiation, cost calculation, price setting, writing tour programs and basic 
knowledge of ticketing  

   
3602205 การจัดการงานบริการบนเครือ่งบิน 3(3-0-6) 
 In-flight Service Management  

 หลักและวิธีการบริการบนเท่ียวบินเพ่ือให2ผู2โดยสารได2รับความสะดวกสบายและ
ความพึงพอใจสูงสุด เน2นถึงบรรยากาศและวิธีปฏิบัติงานของพนักงานต2อนรับบนเครื่องบินท้ังในด2าน
การบริการอาหารและเครื่องด่ืม และด2านกํากับดูแลความปลอดภัยของผู2โดยสารตลอดจนหน2าท่ีอ่ืนๆ 
บนเท่ียวบิน การตระเตรียมงานต้ังแต�ก�อนเครื่องข้ึน ระหว�างเท่ียวบินและหลังเครื่องลง มีการศึกษาดู
งานภาคปฏิบัติในเท่ียวบินอีกด2วย 

 In-flight principles and procedures to enhance highest passengers 
convenience and satisfaction, emphasizing on service atmosphere and procedures of 
cabin crews both in the field of service of food and  beverage, in passenger safety in 
other in-flight responsibilities; preparation of pre-flight, in-flight and post-flight service 
and study trip of in-flight operation 

   
3602301 การจัดการสายการบิน 3(3-0-6) 

 Airline Management  
 ปeจจัยแวดล2อมในด2านต�างๆ รูปแบบ ลักษณะ การจัดการดําเนินงานกระบวนการ

ในการดําเนินงาน แนวโน2มในการพัฒนารูปแบบของการจัดการสายการบิน 
 Environmental factors, models, characteristics, management, procedures 

and process and trend in airline management development 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
3603313 การจัดการงานบริการผู3โดยสารภาคพ้ืน 3(2-2-5) 

 Ground Service Management  
 การให2บริการผู2โดยสารภาคพ้ืนโดยเน2นในส�วนของงานบริการผู2โดยสาร การออกบัตรท่ี

นั่ง การนําผู2โดยสารข้ึนเครื่อง การควบคุมน้ําหนัก และความสมดุลของเครื่องบิน การจัดเตรียมเอกสารและ
การประสานงานกับหน�วยงานต�างๆ เพ่ือปล�อยเครื่องบินในแต�ละเท่ียวบินบริการด2านการบิน การดูแล
ผู2โดยสาร และสินค2า การจัดการอาคารสถานท่ี รวมท้ังการจัดการลูกค2าสัมพันธ>   

 The ground service management emphasizing on passenger service, 
check-in service, passenger boarding, load control, documentation and co-ordination 
with other sections for dispatching aircraft, passenger service, cargo, building as well 
as customer relationship management 

   
3631101 ความรู3เบ้ืองต3นเก่ียวกับการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Introduction to Hospitality and Hotel  

 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบริการและการโรงแรม หลักการ แนวคิด 
ความหมาย องค>ประกอบของอุตสาหกรรม วิวัฒนาการและความสัมพันธ>ของธุรกิจการบริการและ
การโรงแรมและธุรกิจอ่ืน ผลกระทบและแนวโน2มของธุรกิจการบริการและการโรงแรมในอนาคต 

 The overall of hospitality and hotel industry, principles, concept, 
definitions components of the industry, the evolution and relationship between and 
hospitality and hotel business and other businesses, impacts and trends of the and 
hotel business in the future 
   
3631102 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Personality Development for Hospitality and Hotel   

 บทบาทและความสําคัญของบุคลิกภาพท่ีมีต�อบุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการ    
และการโรงแรม รวมท้ังหลักในการพัฒนาบุคลิกภาพต�างๆ ในการติดต�อสื่อสาร การแต�งกาย มารยาท
ทางสังคม และการสร2างมนุษยสัมพันธ> 

 The roles and the significance of personality affecting personnel in 
hospitality and hotel industry including the principle for developing  personality in 
different aspects: communication, clothing, social manners, and human relations 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
3631103 การส่ือสารระหว"างวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Intercultural Communication  

 ความแตกต�างทางวัฒนธรรมท่ีมีผลต�อการสื่อสารระหว�างประเทศ โดยเน2นถึง
รูปแบบและปeญหาการสื่อสารท่ีอาจเกิดข้ึนจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีการดําเนินชีวิต  
ท่ีแตกต�างกัน ท้ังทางด2านสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง อิทธิพลของเทคโนโลยี ปeญหาและอุปสรรค
ต�างๆ ทางการติดต�อสื่อสาร 

 The cultural differences affecting international communication focusing on 
patterns and problems that might occur based on the varieties of cultures and lifestyles in society, 
economy, politics, and technological influences, problem and obstacles on communication  

  
3631104 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการบริการและ 

การโรงแรม 
3(3-0-6) 

 Professional Ethics and Laws for Hospitality and Hotel  
 แนวคิด ทฤษฎี การเสริมสร2างและพัฒนาจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับ    

การบริการและการโรงแรม ความรับผิดชอบของธุรกิจต�อสังคมและสิ่งแวดล2อม ธรรมาภิบาล กฎหมาย 
พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด ข2อบังคับท่ีเก่ียวข2องกับการประกอบธุรกิจท่ีพักแรม ร2านอาหาร แหล�ง
ท�องเท่ียว และธุรกิจนําเท่ียว  

 The concepts, theory, raising and promoting professional morals and 
ethics for hospitality and hotel, responsibility towards society and environment, good 
governance, laws, acts, royal acts, regulations related to hotel, restaurant, tourist 
attractions, and tour guide business 

  
3631105 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Information Technology for Hospitality and Hotel  

 โครงสร2างเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริการและการโรงแรม การประยุกต>ใช2
คอมพิวเตอร>กับระบบสารสนเทศในการบริหารและปฏิบัติงานของแผนกต�างๆ สําหรับการบริการและ     
การโรงแรม งานสํารองบัตรโดยสารและห2องพัก งานต2อนรับส�วนหน2า การทํารายงานของแผนกต�างๆ ระบบ
เครือข�ายในโรงแรม ระบบเทคโนโลยีท่ีอํานวยความสะดวกลูกค2า แนวโน2นเทคโนโลยีและนวัตกรรมธุรกิจ
การบริการและการโรงแรมในอนาคต การสื่อสารข2อมูลท้ังภายในและภายนอก ธุรกิจอิเลคทรอนิกส> 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค2าสัมพันธ> 

 The structure of information technology for hospitality and hotel, the 
application of computer and information technology system in the administration and operation 
of departments related to hospitality and hotel, ticket and room reservation, front office reception, 
making report of other departments, network system in hotels, technological system for providing 
the customer convenience, trends of technology and innovation, future hospitality and hotel 
business, internal and external informational communication electronic business, information 
technology in customer relation management   
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3631201 การดําเนินงานและการจัดการงานบริการส"วนหน3า 3(3-0-6) 
 Front Office Operation and Management  

การปฏิบัติเก่ียวกับพ้ืนฐานงานส�วนหน2าโรงแรม โครงสร2างการบริหารงานส�วนหน2า 
บทบาทและหน2าท่ีความรับผิดชอบ อุปกรณ>ท่ีใช2ในงานส�วนหน2า งานสํารองห2องพัก งานต2อนรับแขก
และ ลงทะเบียนเข2าพัก บันทึกประวัติผู2เข2าพัก การบริการโทรศัพท> งานการเงินส�วนหน2ากับการคืน
ห2องพัก การบริการในบริเวณส�วนหน2าโรงแรม การประสานงานกับแผนกอ่ืนๆ บทบาทด2านการรักษา
ความปลอดภัย ปeญหาและการแก2ไขปeญหาเฉพาะหน2า 

The operation at the front office, the administrative structure of the front 
office, roles and responsibilities, equipment for the use of the front office, room reservation, 
taking care of guests, registration for a room, residents’ records, phone services, the front 
office finance for returning a room, the services at the front office, coordinating with other 
departments, roles of security, problems and unexpected problem solving 
   
3631501 การดําเนินงานและการจัดการงานแม"บ3าน 3(2-2-5) 
 Housekeeping Operation and Management  

ความหมายและความสําคัญของแม�บ2านในอุตสาหกรรมโรงแรม โครงสร2าง             
การปฏิบัติงานของฝrายแม�บ2านในโรงแรม การปูเตียง การจัดเตรียมเครื่องใช2และอุปกรณ>สําหรับห2องพัก 
การทําความสะอาดและดูแลพ้ืนท่ีสาธารณะภายโรงแรม การติดต�อสัมพันธ>กับหน�วยงานต�างๆ 
ท่ีเก่ียวข2องกับแผนกแม�บ2าน ตระหนักถึงมารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานในแผนก 

The definition and significance  the importance of housekeepers in 
the hotel industry, the operational structures of housekeeping in hotel: bed making, 
preparing facilities and equipment in a room, cleaning, and taking care of public areas 
in the hotel, relations with other departments related to housekeeping department, 
being aware of manners and ethics of personnel in the department 
   
3631601 ลักษณะและพฤติกรรมนักท"องเท่ียว 3(3-0-6) 
 Tourist Characteristics and Behavior  

   แนวคิดพ้ืนฐานของพฤติกรรมนักท�องเท่ียว ปeจจัยท่ีมีผลต�อการตัดสินใจใน          
การเดินทางท้ังปeจจัยภายในและภายนอก ประกอบด2วยการรับรู2 การเรียนรู2 ทัศนคติ สังคมและ
วัฒนธรรม การศึกษาลักษณะของนักท�องเท่ียวประเภทต�างๆ 

The basic concept of the tourist characteristics and behaviors, the 
factor affecting the decision making to travel both internally and externally consisting 
of perception, learning, attitude, society and culture, studying on kinds of the tourist 
characteristics 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
3632301 การดําเนินงานและบริการจัดเล้ียง 3(3-0-6) 
 Catering Operation and Service  

ความหมาย ประเภทของภัตตาคาร และการปฏิบัติงานด2านภัตตาคารและการจัดเลี้ยง 
ในโอกาสต�างๆ ท้ังในและนอกสถานท่ี การดําเนินงานภัตตาคารในโรงแรม รูปแบบการจัดเลี้ยง 
การวางแผนและวิธีการจัดทําเมนูอาหาร การดูแลควบคุมการดําเนินงานจัดเลี้ยงและประสานกับฝrาย
ต�างๆ ฝEกปฏิบัติเก่ียวกับงานภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง กลยุทธ>และเครื่องมือต�างๆ ในการส�งเสริม    
การขายและบริการ การจัดตกแต�งสถานท่ีและการจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดเลี้ยงให2เหมาะสมกับประเภท
ของการบริการด2านอาหารรวมถึงปeญหาต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินงานจัดเลี้ยงและการบริการ 

The definition, the category of restaurant, and the operation of 
restaurant and catering service in various occasions both indoor and outdoor, the 
catering operation in hotel, the patterns of catering service, planning and how to 
arrange a menu, monitoring the catering operation and coordination with other 
departments, training about the catering operation and service, strategies and tools for 
promoting sales and services, the decoration and the management of the space for 
catering operation and service that suit each kind of catering service including 
problems occurred during the catering operation and service 
   
3632302 การจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 
 Food and Beverage Service and Management  

หลักการ วิธีการ ความรู2ท่ัวไปและรูปแบบของการให2บริการอาหารและเครื่องด่ืม 
การเตรียมการจัดโต�ะอาหารแบบต�างๆ อุปกรณ> เครื่องมือเครื่องใช2ในการจัดโต�ะอาหาร หลักการ
เทคนิคการจัดโต�ะ การบริการอาหารและเครื่องด่ืมทุกประเภท ความรู2พ้ืนฐานเก่ียวกับรายการอาหาร
และเครื่องด่ืมศึกษารายการอาหาร การบริหารบาร> ระบบสุขาภิบาล ใบอนุญาต กฎหมายและ
พระราชบัญญัติเก่ียวกับภัตตาคาร เทคโนโลยีกับการบริหารภัตตาคาร มารยาท จรรยาบรรณและ    
การปฏิบัติในการต2อนรับและการบริการ 

The principle, the procedure, the general knowledge and the pattern 
of food and beverage services: table setting, equipment, tools for setting a table, the 
principles and the techniques for setting a table, all kinds of food and beverage 
services, the fundamental knowledge about menu of food and beverage learning 
about menus, managing a bar, sanitation system, license, laws and acts involving 
restaurant business, technology and a restaurant administration, manners, ethics, and 
operation for welcoming and providing services 
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3632303 การจัดการบาร-และเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 
 Bar and Beverage Management  

 ความรู2และความเข2าใจเบ้ืองต2นเก่ียวกับเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล>และไม� มี
แอลกอฮอล> ทฤษฎีการใช2อุปกรณ>ต�างๆ ทฤษฎีการผสมแอลกอฮอล> ฝEกปฏิบัติในการทําแอลกอฮอล>
ชนิดต�างๆ กระบวนการจัดการและบริหารงานเก่ียวกับการออกแบบรายเมนู การควบคุมต2นทุน การใช2
อุปกรณ> ท่ีเก่ียวข2องกับบาร>และเครื่องด่ืม กฎระเบียบ จรรยาบรรณของบาร>เทนเดอร> 
                        Basic knowledge and understanding about alcoholic and non-alcoholic 
beverage, theories of using equipments and  mixing alcoholic drinks, practicing making 
kinds of edible alcohol, management and administration on designing a menu, cost 
control, using equipment related to bar and beverage, regulation and ethics of a 
bartender 
   
3632304 การจัดการภัตตาคาร 3(3-0-6) 
 Restaurant Management  

โครงสร2าง รูปแบบการจัดการองค>การ ประเภทของภัตตาคาร กฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข2องกับธุรกิจภัตตาคาร จรรยาบรรณและหน2าท่ีของบุคลากรในภัตตาคาร หลักการ
วางแผนและควบคุมรายการอาหาร การจัดซ้ือ การตรวจรับสินค2า การจัดเก็บและการเบิกจ�ายวัตถุดิบ 
การผลิตอาหารและการบริการ และหลักการคํานวณท่ีเก่ียวข2องกับกิจการภัตตาคาร  

The structure, the pattern of organizational management, types of 
restaurant, laws and regulations related to restaurant business, ethics and duties of 
personnel in a restaurant, the principle of planning and controlling the purchasing, 
merchandise checking, storing and disbursing for raw materials, food production and 
services, and the principle of calculation involving restaurant management 
   
3632401 การดําเนินงานและการจัดการครัว 3(2-2-5) 
 Kitchen Operation and Management  

หลักการพ้ืนฐานของงานครัว อุปกรณ>ต�างๆ ท่ีใช2ในครัว รู2จักชนิดและประเภทของ
วัตถุดิบต�างๆ รวมถึงหลักการคัดเลือกวัตถุดิบท่ีจะนํามาใช2ในการประกอบอาหารให2ถูกต2องตามหลัก
โภชนาการและสุขอนามัยในการประกอบอาหาร การปฏิบัติงานในห2องครัว  

The fundamental principle, kitchen operation, kitchen utensils, 
learning about kinds of raw materials including selecting the raw material for making a 
dish according to the principles of nutritious and healthy food, operating in a kitchen 
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3632701 ความรู3พ้ืนฐานและมาตรฐานการจัดการโฮมสเตย-และรีสอร-ท  3(3-0-6) 

 Fundamental and Standards of Homestay and Resort 
Management 

 

รู2พ้ืนฐานและองค>ประกอบในการจัดการโฮมสเตย>และรีสอร>ท รวมท้ังมาตรฐานท่ี
เก่ียวข2องในการจัดการด2านสถานท่ี ด2านสุขอนามัยและความปลอดภัย ด2านอาหาร ด2านกิจกรรมการ
พักผ�อน ด2านประเพณีและวัฒนธรรมท2องถ่ิน และแนวโน2มทางธุรกิจโฮมสเตย>และรีสอร>ท 

Fundamental and components of homestay and resort management, 
including the standards related to places, hygiene and safety, food, recreational 
activity, local tradition and culture and business trends of homestay and resort 
   
3633102 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Business Planning and Development for Hospitality and Hotel 

แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนและพัฒนาธุรกิจการบริการและการโรงแรม โดยมุ�งเน2น
ไปท่ีการจัดการเชิงกลยุทธ> ท่ีนํามาประยุกต>ใช2 ในธุรกิจการบริการและการโรงแรม วิเคราะห>
สภาพแวดล2อม การวางตําแหน�งทางด2านธุรกิจ การวางแผนธุรกิจและความเป@นไปได2 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ>ใหม� การปรับปรุงภูมิทัศน>และการควบคุมคุณภาพในโรงแรม 

The concepts of business planning and development focusing on 
strategic management to apply in hospitality and hotel business, environmental 
analysis, business positioning, business and possibility planning, developing new 
products, improving the landscape and quality control in hotel 
   
3633103 การจัดการลูกค3าสัมพันธ-สําหรับการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Customer Relationship Management for Hospitality and Hotel 

ความหมายและความสําคัญ องค>ประกอบของการจัดการลูกค2าสัมพันธ> กลยุทธ>    
การวางแผนการจัดการลูกค2าสัมพันธ> การวิเคราะห>ข2อมูลลูกค2า กระบวนการพัฒนาความสัมพันธ>กับ
ลูกค2า กลยุทธ>การสื่อสารสําหรับการจัดการลูกค2าสัมพันธ> การวัดและตัวชี้วัดความพึงพอใจของลูกค2า 
และ ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค2าสัมพันธ> 

The definition and significance, the element of customer relationship 
management, the strategy for customer relationship management planning, 
customer’s data analysis, steps of promoting relationship with a customer, 
communicative strategies for customer relationship management, measurement and 
indicators for assessing customer’s satisfaction and information technology system and 
information technology for customer relationship management 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
3633302 การจัดซ้ือสําหรับธุรกิจการโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 
 Purchasing for Hotel and Restaurant Business  

การจัดซ้ือและควบคุมสินค2าคงเหลือ ข้ันตอน กระบวนการ และเอกสารใน         
การดําเนินงานการจัดซ้ือท่ัวไปและอาหารสด ข้ันตอนการเก็บรักษา การวิเคราะห>ควบคุมและการ
จัดการต2นทุนอาหารและเครื่องด่ืม และการจ�ายสินค2าคงเหลือ  

The purchasing and merchandise inventory control, procedures, processes, 
and documents for general and fresh food purchasing, storage procedures, analyzing the 
control and the management of cost of food and beverage, and distributing the inventory 
   
3633601 การจัดการสปา 3(3-0-6) 
 Spa Management  

ภาพรวมของกระบวนการดําเนินการและบริหารธุรกิจสปา การพัฒนาความรู2และ
ความเข2าใจพ้ืนฐานในการดําเนินการและบริหารในธุรกิจสปา การวางแผนธุรกิจและการตลาด 
การจัดการกําไร การควบคุมต2นทุน และการออกแบบรูปแบบสปามาตรฐาน การต้ังราคา การออก
เมนูสปา การวางแผนการจัดจําหน�าย เพ่ือตอบสนองความต2องการผู2บริโภค 

The overall of the operational process and the administration of spa 
business, the development of basic knowledge and understanding on the operation 
and the administration of spa business, business planning and marketing, profit 
management, cost control, standardized-spa pattern design, pricing, design a menu, 
distribution planning in order to meet the customers’ needs  
   
3633602 การจดัการไมซ-  3(3-0-6) 
 MICE Management  

การจัดการการประชุม การท�องเท่ียวเพ่ือเป@นรางวัล การประชุมนานาชาติ และ
นิทรรศการ องค>ประกอบของแรงจูงใจ นิทรรศการ เป@นการให2ความรู2เก่ียวกับอุตสาหกรรมการบริการ
ในธุรกิจไมซ>และอีเว็นส> พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจการประชุม การท�องเท่ียวเพ่ือรางวัล การประชุม
นานาชาติและนิทรรศการ และบทบาทของแต�ละองค>ประกอบ ท่ีส�งผลกระทบต�อธุรกิจและสังคม  

The meeting, incentives, conferencing, and exhibition  management, the 
element of motivation for promoting the understanding about service industries in the MICE and 
events businesses, the foundation on the meeting, incentives, conferencing, business and 
exhibition and the role of each element affecting the business and society 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
3633701 ภาษา วัฒนธรรม และพฤติกรรมมนุษย- 3(3-0-6) 
 Language, Culture, and Human Behavior  

อภิปรายเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย> แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรม 
ความสัมพันธ>ระหว�างภาษากับวัฒนธรรม ประเด็นปeญหาทางภาษาท่ีเกิดจากการท่ีผู2พูดและผู2ฟeง        
มีวัฒนธรรมท่ีแตกต�างกันโดยการเรียนรู2องค>ประกอบ และปeจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย> 
บุคลิกภาพและการพัฒนาตน การสร2างมนุษยสัมพันธ> การพัฒนาพฤติกรรมการทํางานและการทํางาน
ร�วมกับผู2อ่ืน การสร2างแรงจูงใจในการทํางาน ความเข2าใจทางภาษา วัฒนธรรมและพฤติกรรมท่ีแตกต�าง
กัน เพ่ือการดํารงชีวิตร�วมกันอย�างมีความสุข 

The discussion on human behavior, basic concepts of language and culture, 
relations between language and culture, language problem based on the cultural differences 
between the speaker and the listener by learning about basic components and factors of 
human behavior, personality and self-improvement, human relations building, the 
development of working behavior and collaborating with others, the building of working 
motivation understanding the cultural and behavioral differences in order to live together in 
harmony 
   
3633801 การเตรียมฝTกสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการการบริการและ 

การโรงแรม 
1(45) 

 Preparation for Cooperative Education in Hospitality 
and Hotel Management  

 

จัดกิจกรรมเตรียมความพร2อมสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ การรับรู2ของ
ผู2เรียนในลักษณะอาชีพ และโอกาสของการประกอบอาชีพในธุรกิจการบริการและการโรงแรม พัฒนา
นักศึกษาให2มีความรู2 ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ 

The preparation of activities for job-training in co-operative company 
to enhance learners to perceive job characteristics and opportunities in working in 
hospitality and hotel; the development of learners in terms of knowledge, skills, 
attitude, motivation and suitable characteristic for working in Hotel industry 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
3633802 การเตรียมฝTกประสบการณ-วิชาชีพสาขาวิชาการจัดการการบริการ

และการโรงแรม 
2(90) 

 Preparation for Field Experience in Hospitality and Hotel 
Management 

 

การเตรียมความพร2อมของนักศึกษาในเรื่องบุคลิกภาพอย�างมืออาชีพเพ่ือการเข2าสู�
งานด2านบริการในธุรกิจการบริการและการโรงแรม พัฒนาทักษะเฉพาะตัว การแต�งกาย ความรู2ท่ัวไป
เก่ียวกับการใช2ภาษา การสัมภาษณ>งาน และการทํางานเป@นทีมและความตระหนักด2านอาชีพท่ี
เก่ียวข2องกับธุรกิจการบริการและการโรงแรม 

The preparation of learners in terms of professional characteristics 
leading to service in hospitality and hotel business, the development of individual 
skills, dressing, general knowledge about language use, interview, teamwork and job 
perception in hospitality and hotel business 
   
3634801 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการบริการและการโรงแรม 6(640) 
 Cooperative Education in Hospitality and Hotel 

Management 
 

  เน2นการปฏิบัติงานด2านการบริการและการโรงแรม ในสถานการณ>จริงสถาน
ประกอบการเสมือนเป@นพนักงานขององค>กร ผ�านการเรียนในสถานศึกษาร�วมกับการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ เรียนรู2กระบวนการดําเนินงาน ศึกษาปeญหาและแนวทางการแก2ปeญหาท่ีเกิดข้ึนจาก
การปฏิบัติงาน โดยนําเสนองานในรูปแบบภาคนิพนธ> 

The practice of work in hospitality and hotel in real situation as 
employees of the organization through classroom study and work in real workplace; 
learning organizational processes, problems in workplace by presenting them in the 
form of thesis 
   
3634802 การฝTกประสบการณ-วิชาชีพสาขาวิชาการจัดการการบริการและ 

การโรงแรม 
5(540) 

 Field Experience in Hospitality and Hotel Management   
การฝEกปฏิบัติของนักศึกษาในเรื่องบุคลิกภาพอย�างมืออาชีพเพ่ือการเข2าสู�งานด2านการ

บริการและการโรงแรม พัฒนาทักษะเฉพาะตัว การแต�งกาย ความรู2ท่ัวไปเก่ียวกับการใช2ภาษา การสัมภาษณ>
งาน และการทํางานเป@นทีมและความตระหนักด2านอาชีพท่ีเก่ียวข2องกับธุรกิจการบริการและการโรงแรม 

The training of students in the field of professional characteristics for 
hospitality and hotel, the development of individual skills concerning dressing, general 
knowledge about language use, interview, teamwork and job perception in hospitality and hotel 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
3634901 การสํารวจและวิจัยสําหรับการบริการและการโรงแรม 3(2-2-5) 
 Survey and Research for Hospitality and Hotel  

หลักการสํารวจและการวิจัยธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย การกําหนด
ปeญหา การออกแบบการวิจัย การสร2างเครื่องมือ การเก็บข2อมูล การวิเคราะห>ข2อมูล การสรุปผลการวิจัย 
การเขียนรายงานและการนําเสนอผลการวิจัย เพ่ือประยุกต>ใช2ในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 

The principle of survey and business research, research methodology, 
research ethics, research problem identification, research design, research tool 
construction, data collection, data analysis, research summary, research report writing, 
and research-result presentation for applying in hospitality and hotel business 
   
3634902 การสัมมนาการบริการและการโรงแรม 3(2-2-5) 
 Seminar on Hospitality and Hotel  

วิเคราะห>ปeญหาทางการบริการและการโรงแรม ศึกษาปeจจัยความสําเร็จและความ
ล2มเหลวในการดําเนินการโรงแรม การนําความรู2ด2านการโรงแรมมาประยุกต>ใช2ในการแก2ปeญหา วิเคราะห>การ
ดําเนินกิจกรรมการโรงแรมภายใต2หลักจริยธรรม และอภิปรายประเด็นร�วมสมัยทางการโรงแรม 

Analyzing the challenges on hospitality and hotel, studying factors of 
success and failure in hotel operation, applying the knowledge on hotel management 
for solving the problems, analyzing ethics-based-hotel operation and management 
and discussing contemporary issues on hotel management 
   
4084416 การจัดการนันทนาการ 3(2-2-5) 
 Recreation Management  

ความหมาย ประเภท องค>ประกอบของกิจกรรมนันทนาการ การกําหนดกิจกรรม
นันทนาการ คุณสมบัติของนักนันทนาการและการดําเนินการการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

The definition types, components of recreations, formulation of recreation, 
characteristics of recreation attendant and the operations of recreational activity 

 
4513211 การออกแบบอาหาร 3(2-2-5) 
 Food Styling  

เทคนิคการสร2างสรรค>ออกแบบอาหาร ความเป@นเอกลักษณ>หลักของอาหารแต�ละประเภท 
การใช2ภาชนะ และอุปกรณ>ต�างๆ  ในการตกแต�งและออกแบบอาหาร การออกแบบอาหารสําหรับการโฆษณา ทาง
สื่อโทรทัศน> การใช2อุปกรณ>ในการถ�ายภาพอาหาร การนําเสนอเป@นผลงานในรูปแบบท่ีทันสมัย 

The technique for creating and design food, the main uniqueness of 
each kind of food, the use of containers and equipments for food garnishing and 
designing, food designing for TV advertising, using equipments for taking photos of 
food and presenting the food in modern style 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
4513212 การจัดการอาหารนานาชาต ิ 3(3-0-6) 
 International Cuisine Management  

การเรียนรู2อาหารต�างๆ ในโลกปeจจุบัน การศึกษาอาหารในกลุ�มประเทศแถบ
มหาสมุทรแปซิฟBก โดยเฉพาะเอเชียตะวันออก อาหารญ่ีปุrน อาหารเกาหลี อาหารจีน อาหารยุโรป 
และอาหารฝรั่งเศส การเสิร>ฟอาหารแบบเกริดอง รวมถึงมารยาทบทโต�ะอาหารของชาติต�างๆ  

The learning about different kinds of cuisine nowadays the food in the Asian 
Pacific countries, especially in Eastern Asia: Japanese, Korean, Chinese, European and French 
cuisines, the Gueridon table service, including table manners of each country 
   
4513213 การควบคุมคุณภาพและอนามัยอาหาร 3(3-0-6) 
 Food Quality Control and Sanitation  

บริหารงานเก่ียวกับคุณภาพและอนามัยอาหาร การควบคุมอุณหภูมิในการประกอบอาหาร 
กําหนดอายุของอาหาร และรหัสต�าง  ๆตามประเภทอาหาร ศึกษาสัญญาณและลักษณะของอาหารท่ีเป@นพิษ 

The  administration on the food quality and sanitation, the temperature 
control in cooking, identifying the food expiration date and codes according to the 
categories of food, the study of signs and characteristics of food poisoning 
   
4513214 ศิลปะการประกอบอาหาร 3(2-2-5) 
 Culinary Art  

ทฤษฎีและการปฏิบัติเบ้ืองต2นในการประกอบอาหาร การเค่ียว ตุ�น ต2ม การทอด  การปรุง
อาหารต�าง  ๆเบ้ืองต2น น้ําซุบ การทําซอส ทักษะการใช2มีด การใช2อุปกรณ> ในครัวต�าง  ๆสําหรับอาหารนานาชาติ 

The basic theory and practice on cooking: simmer, steam, boil, deep-
fry, basic food preparing, soup and sauce making, using knives and other kitchenware 
for international cuisine 
   
4513215 อาหารฟKวช่ัน 3(2-2-5) 
 Fusion Food  

การประกอบอาหารจากการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารนานาชาติ เพ่ือมาดัดแปลง
และนําลักษณะเด�นๆ ของแต�ละชาติ มาประยุกต>เป@นอาหารชนิดใหม�ๆ 

The cooking combining elements of international culinary cultures to adjust 
and bring out the outstanding elements of each nation and make a new kind of cuisine 
   
4513216 อาหารครัวเย็น 3(2-2-5) 
 Garde Manger  

เทคนิคเบ้ืองต2น การแกะสลัก ผัก ผลไม2  และการแกะสลักน้ําแข็ง การทําอาหารว�าง 
ครัวเย็น (Cold Appetizers) ของว�างก�อนอาหาร (hors d’ oeuvres) รวมถึงการจัดแต�งอาหารเบ้ืองต2น 

The basic technique for vegetable and fruit carving, and ice carving, 
cold appetizers, hors d’ oeuvres and basic food garnishing 
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3.2  ช่ือ สกุล ตําแหน"งและคุณวุฒิของอาจารย-  
3.2.1 อาจารย-ประจําหลักสูตร 
 

ลํา 
ดับ 

ช่ือ–นามสกุล 
ตําแหน�ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ป=ท่ี
จบ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห>) 

2558 2559 2560 2561 
1. นางสาวรวีพรรณ 

กาญจนวัฒน> 
อาจารย> M.B.A. (Hospitality 

and Tourism 
Management) 
 
บธ.บ. (การจัดการโรงแรม) 

James Cook 
University, 
Townsville, 
Australia. 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

2553 
 
 
 

2551 

12 12 12 12 

2. นางสาว 
ภัทรทิรา  
อัคสินธวังกูร 

อาจารย> M.B.A. 
(International 
Tourism and 
Hospitality 
Management) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร>
ธุรกิจ) 

James Cook 
University, 
Townsville, 
Australia. 
 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร> 

2553 
 
 
 
 

2551 

12 12 12 12 

3. นางสาวอรวรรณ 
สิทธิวิจารณ>  

อาจารย>  M.A. 
(International 
Communication) 
ศศ.บ. (การ
ท�องเท่ียวและ
โรงแรม) 

Macquarie 
University, 
Sydney, Australia. 
มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 

2543 
 
 
2539 

12 12 12 12 

4. นายณรงค>  
เจนณรงค>ศักดิ ์

อาจารย> Ph.D. (Business 
Administration) 
M.B.A. (Marketing) 
 
 
บธ.บ. (การจัดการ
โรงแรม) 

มหาวิทยาลยั
รามคําแหง  
Oklahoma City 
University, 
Oklahoma, U.S.A. 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 

2548 
 

2537 
 
 
2535 

12 12 12 12 

5. นายพรพงษ> 
เจนกุลประสตูร 

อาจารย> M.B.A. (Marketing 
Management) 
 
M.M.M. (Marketing 
Management) 
 
บธ.บ. (การจัดการ
โรงแรม) 

Griffith University, 
Queensland, 
Australia. 
Griffith University, 
Queensland, 
Australia. 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 

2544 
 
 

2544 
 
 

2540 

12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารย-ประจํา 
 

ลํา 
ดับ 

ช่ือ–นามสกุล 
ตําแหน�ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห>) 

2558 25592560 2561 
1. นายเรืองเดช  

เร�งเพียร 
อาจารย> Ph.D. (Business 

Administration) 
M.I.S. (Master of 
Information Systems)  
 
Grad. Dip. (Business 
Administration)  
บธ.บ. (การจัดการโรงแรม) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง  
 
University of 
Tasmania, Hobart, 
Australia. 
La Trobe University, 
Melbourne, Australia. 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

12 12 12 12 

2. นายสอาด 
บรรเจิดฤทธ์ิ 

ผู2ช�วย
ศาสตราจารย> 

D.B.A. (Business 
Administration) 
 
M.B.A. (Business 
Administration) 
M.P.P.M.  
(การจัดการภาครัฐและ
เอกชน)  
ศศ.บ. (รัฐศาสตร>)  

University of South 
Australia, Adelaide, 
Australia.  
สถาบันเทคโนโลยีแห�ง
เอเชีย  
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร> 
 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

12 12 12 12 

3. นายปรัชญพัชร  
วันอุทา 
 

อาจารย> บธ.ม. (การจัดการการบิน) 
 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)  
เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลยันครพนม  
วิทยาเขตกรุงเทพ 
มหาวิทยาลยัเอเชีย
อาคเนย> 

12 12 12 12 

4. นางสาวลลิดา  
แก2วฉาย 

 

อาจารย> M.Sc. (Corporate 
Brand Management) 
บธ.บ. (การจัดการโฆษณา) 

Brunel University, 
London, UK. 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

12 12 12 12 

5. นางสาว 
ลลิตลักษณ> 
ธารีเกษ 

อาจารย> วท.ม. (การบริหารการบิน) 
 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัอีสเทิร>น
เอเซีย
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร> 

12 12 12 12 

6. นางสาวปฏิมา 
กันศิร ิ

อาจารย> วท.ม. (การบริหารการบิน) 
 
อ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัอีสเทิร>น
เอเซีย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

12 12 12 12 

7. นายจักรพันธุ> 
เพ็ชรขํา 

อาจารย>  บธ.ม. (การจัดการ) 
วศ.บ. (อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร> 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร> 

12 12 12 12 

8. นางสาว 
รุ�งฬิยา  
เมฆนิมิตตานนท> 
 

อาจารย> M.B.A. 
(Management) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

12 12 12 12 
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ลํา 
ดับ 

ช่ือ–นามสกุล 
ตําแหน�ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห>) 

2558 25592560 2561 
9. Mr.Tiansong  

Wang 
อาจารย> Grad. Dip. Adult 

Higher Education 
 
 
บธ.ม. (การจัดการ
ท่ัวไป) 
B.B.A. (Business) 
 

Beijing Broadcasting 
and Television 
University, Beijing, 
China. 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
The Department of 
Southwest Jiaotong 
University, Beijing, China. 

12 12 12 12 

10. นางสาว 
วงศ>ธีรา  
สุวรรณิน 
 
 

ผู2ช�วย
ศาสตราจารย> 

Ph.D. (Business 
Administration) 
M.A. (Economics) 
 
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร>) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 
University of Colorado, 
Washington DC, U.S.A. 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร> 

6 6 6 6 

11. นายอมรรักษ> 
สวนชูผล 
 

อาจารย> กศ.ด. (การศึกษาผู2ใหญ�) 
ศศ.ม. (พัฒนา
สังคมศาสตร>) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร>) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร> 
 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

6 6 6 6 
 
 
 

12. นางสาว
โรจนันท>   
ทรงอยู� 

อาจารย> ปร.ด. (การท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม) 
ศศ.ม. (การจัดการ
วัฒนธรรม) (หลักสูตร
นานาชาติ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยั 
มหาสารคาม 
จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย 
 
 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

6 6 6 6 

13. นางจิราภรณ> 
ทองทวี 

อาจารย> ศศ.ม. (ญี่ปุrนศึกษา) 
ศศ.บ. (ญี่ปุrนศึกษา) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร> 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร> 

6 6 6 6 

14. Mr.Daniel 
Guay 
 

อาจารย> M.B.A. (Business) 
 
B.Sc. (Biomechanics) 

University of Ottawa, 
Ottawa, Canada. 
University of Ottawa, 
Ottawa, Canada. 

6 6 6 6 

15. Mr.Daniel E. 
Guiney 

อาจารย> B.Sc.  
(Practical English 
Language Teaching) 
TESOL Certificate  
TEFL International 

Saint John’s 
University, Minnesota, 
U.S.A. 
 

6 6 6 6 
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3.2.3 อาจารย-พิเศษ 
 

ลํา 
ดับ 

ช่ือ–นามสกุล 
ตําแหน�ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห>) 

2558 2559 2560 2561 
1. นาย 

พิสุทธิศักดิ์  
บูรณสิงห> 

อาจารย> M.Sc. (Tourism 
Management) 
ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) 

University of Perpignan, 
Perpignan, France 
มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย> 

6 6 6 6 

2. นางสาว 
วริศรา  
บุญสมเกียรต ิ

อาจารย> ศศ.ม. (การจัดการการ
ท�องเท่ียว) 
กศ.บ. (การศึกษา) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย> 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ,  
วิทยาเขตประสานมิตร 

6 6 6 6 

3. นาย 
ดิศเณศวร> 
อัครเศรษฐ>ศริ ิ

อาจารย> M.Sc. (Airline 
Transport 
Management) 
ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน) 

University of  
London, London, U.K. 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สุราษฎร>ธานี   

6 6 6 6 

4. นางสาว  
ศศิภัณร>  
เหมบุตร 

อาจารย> M.Sc. 
(Occupational and 
Adult Education), 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
เกียรตินิยมอันดับ 1 

Oklahoma State 
University, Stillwater, 
U.S.A. 
จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย  

6 6 6 6 

5. นางสาว 
เลิศพร  
ภาระสกุล 

อาจารย> สค.ม. (สังคมวิทยา) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
วท.บ. (สุขาภิบาล) 

จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

6 6 6 6 

6. นายวัชรินทร> 
เมฆา 

อาจารย> ศศ.ม. (การศึกษา
ผู2ใหญ�) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร> 
 
วิทยาลัยครูธนบุร ี

6 6 6 6 

7. นางนพวรรณ 
วิเศษสินธุ> 

อาจารย> Ph.D. (Business  
Administration) 
พษ.ม. (การวิจัย
ดําเนินงาน) 
กศ.บ. (คณิตศาสตร>) 
 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร> 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ, 
บางเขน 

6 6 6 6 

8. นายรัชเดช 
สุขสิน 

อาจารย> M.A. (TESOL) 
 
 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

University of New 
South Wales, Sydney, 
Australia. 
จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย 

6 6 6 6 
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ลํา 
ดับ 

ช่ือ–นามสกุล 
ตําแหน�ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห>) 

2558 2559 2560 2561 
8. นางสาวจิตตมิา 

คนตรง 
อาจารย> ศศ.ม. (รัฐศาสตร>) 

ศศ.บ. (การ
ประชาสมัพันธ>) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร> 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

6 6 6 6 

 
4. องค-ประกอบเก่ียวกับประสบการณ-ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝTกประสบการณ-วิชาชีพ)  

จากการสอบถามข2อมูลจากผู2ใช2บัณฑิต ผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตมีประสบการณ>การทํางาน
ก�อนเข2าสู�อาชีพ ดังนั้นจึงได2กําหนดรายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตร ซ่ึงจะจัดอยู�ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ�มวิชา
ปฏิบัติการและการฝEกประสบการณ>วิชาชีพ  รายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการการบริการและการ
โรงแรม จํานวน 6 หน�วยกิต รวมท้ังรายวิชาการฝEกประสบการณ>วิชาชีพสาขาวิชาการจัดการการบริการและ
การโรงแรม จํานวน 5 หน�วยกิต 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู3ของประสบการณ-ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู2ประสบการณ>ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความรู2  ความเข2าใจใน

ทฤษฎีและหลักการมากยิ่งข้ึน 
4.1.2 มีความสามารถบูรณาการความรู2ท่ีได2เรียนมาเพ่ือนําไปแก2ปeญหาทางการบริการและ

การโรงแรม ได2อย�างเหมาะสม 
4.1.3 มีความสามารถประยุกต>ใช2ความรู2ด2านการบริการและการโรงแรมในปฏิบัติงานได2 
4.1.4 มีมนุษยสัมพันธ>และสามารถทํางานร�วมกับผู2อ่ืน 
4.1.5 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข2าใจวัฒนธรรมขององค>การ ตลอดจนสามารถปรับตัว   

ให2เข2ากับสถานประกอบการได2 
4.1.6 มีความกล2าในการแสดงออก และนําความคิดสร2างสรรค>ไปใช2ประโยชน>ในงานได2 
4.1.7 มีทักษะการสื่อสารด2านการพูด เขียน คิดวิเคราะห>ประมวลผล 

4.2 ช"วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นป=ท่ี 4  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
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5. ข3อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
การทําโครงงานหรือการวิจัยต2องสามารถนําผลจากการจัดทําโครงงานและงานวิจัยไปใช2           

ในการพัฒนาการบริการและการโรงแรมได2จริง โดยมีจํานวนผู2ร�วมโครงงาน 2-5 คน และมีรายงานท่ี
ต2องนําส�งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด อย�างเคร�งครัด   

5.1 คําอธิบายโดยย"อ  
โครงงานหรืองานวิจัยต2องเป@นหัวข2อท่ีเก่ียวข2องกับธุรกิจบริการและการโรงแรม และการประยุกต>ใช2

หลักการ  ความรู2ทางด2านการบริการและการโรงแรมในการวิเคราะห> ออกแบบ แก2ไข และพัฒนาระบบการ
ดําเนินงานของทุกองค>การได2อย�างมีประสิทธิภาพมีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู3  
 5.2.1 การประยุกต>ใช2หลักการ ทฤษฎี 

 5.2.2 สามารถนําผลการจากจัดทําโครงงานหรืองานวิจัยไปใช2ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
สามารถเป@นต2นแบบในการพัฒนาต�อได2 

 5.2.3 สามารถทํางานเป@นทีม และสามารถปรับตัวทํางานร�วมกับผู2อ่ืน 
 5.2.4 ความสามารถในคิดวิเคราะห>  และทักษะในการใช2ภาษาสื่อสาร  
5.3 ช"วงเวลา  

ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นป=ท่ี 3  
5.4 จํานวนหน"วยกิต 

3 หน�วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

 5.5.1 การวางแผนและการจัด เตรียมอาจารย>ผู2 สอน ท่ี มีความรู2ความสามารถและ               
มีประสบการณ>การทํางานในด2านการบริการและการโรงแรมมาให2ความรู2และถ�ายทอดประสบการณ> 
การปฏิบัติงานต�างๆ ในหมวดวิชาเฉพาะเพ่ือให2นักศึกษาได2เรียนรู2วิธีการ และลักษณะการทํางานจริง
ในด2านการบริการและการโรงแรมเพ่ือนําไปเป@นข2อมูลในการจัดทําโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.5.2  กําหนดชั่วโมงการให2คําปรึกษา จัดทําบันทึกการให2คําปรึกษา ให2ข2อมูลข�าวสาร
เก่ียวกับโครงงานทางเว็บไซต> และปรับปรุงให2ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย�างโครงงานให2ศึกษา 
 5.5.3 จัดเตรียมหนังสือเอกสารตําราด2านการโรงแรมและสาขาอ่ืนๆ ไว2เพ่ือศึกษาค2นคว2า 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความก2าวหน2าในการทําโครงงานหรืองานวิจัย ท่ีบันทึกในสมุดให2คําปรึกษา

โดยอาจารย>ท่ีปรึกษา และประเมินผลจากรายงานท่ีได2กําหนด รูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา
เนื้อหาสาระ โดยโครงงานหรืองานวิจัยดังกล�าวนั้นต2องสามารถนําไปใช2ในให2เกิดประโยชน>ในธุรกิจการ
บริการและการโรงแรมได2จริง และการจัดสอบการนําเสนอท่ีมีอาจารย>สอบไม�ต่ํากว�า 3 คน  
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู3 กลยุทธ-การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ-หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงต�อเวลา
และทําหน2าท่ีเป@นพลเมืองดี รับผิดชอบ   
ต�อตนเอง วิชาชีพและสังคม เสียสละ และ
ซ่ือสัตย>สุจริต  

1. ส�งเสริมให2นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ต�อวิชาชีพ
และสังคม โดยสอดแทรกในรายวิชาเรียนและกิจกรรม
ของนักศึกษา  

2.  มีบุคลิกภาพท่ีดี 1. ส�งเสริมให2นักศึกษามีการพัฒนาบุคลิกภาพ เช�น 
วิชาเรียนและกิจกรรมของนักศึกษา การจัดโครงการ
และกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพโดยเชิญผู2เชี่ยวชาญทาง
บุคลิกภาพมาเป@นวิทยากร อย�างสมํ่าเสมอ 

3.  มีความสามารถในการบริการเป@นอย�างดี 1. สอดแทรกเนื้อหาในการบริการท้ังด2านทฤษฎี และ
ปฏิบัติ ในรายวิชาท่ีเรียนและจัดกิจกรรมและโครงการ
เสริมอย�างสมํ่าเสมอ  

4. มีความรู2และทักษะด2านภาษาอังกฤษ
เป@นอย�างดี 

1. จัดโครงการและกิจกรรมเสริมนอกเหนือจาก
รายวิชาท่ีระบุในแผนการเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย�างสมํ่าเสมอ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู3ในแต"ละด3าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 การเรียนรู3ด3านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) มีความซ่ือสัตย> สุจริต และความสามารถจัดการปeญหาความขัดแย2งระหว�าง

ผลประโยชน>ท่ีได2รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณยาวิชาชีพ 
 2) มีทัศนคติท่ีดีต�ออาชีพและแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

และการปฏิบัติตนต�อผู2อ่ืนอย�างสมํ่าเสมอ 
 3) มีความรับผิดชอบในหน2าท่ี เป@นสมาชิกท่ีดีและมีส�วนร�วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา 

มีภาวะผู2นํา และเป@นแบบอย�างท่ีดีต�อผู2อ่ืน 
 4) มีวินัยในการทํางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข2อบังคับขององค>กรและสังคม  
2.1.2 กลยุทธ-การสอนท่ีใช3พัฒนาการเรียนรู3ด3านคุณธรรม จริยธรรม 

1) กําหนดให2มีวัฒนธรรมองค>กร เพ่ือเป@นการปลูกฝeงให2นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน2น
การเข2าชั้นเรียนให2ตรงเวลาตลอดจนการแต�งกายท่ีเป@นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

2) นักศึกษาต2องมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ�มนั้น ต2องฝEกให2รู2หน2าท่ี       
ของการเป@นผู2นํากลุ�มและการเป@นสมาชิกกลุ�ม  
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3)  ส�งเสริมให2นักศึกษาเกิดจิตสํานึกความซ่ือสัตย> โดยต2องไม�กระทําการทุจริตในการสอบ
หรือลอกการบ2านของผู2อ่ืน เป@นต2น  

4)  อาจารย>ผู2สอนทุกคนต2องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช�น การยกย�องนักศึกษาท่ีทําดี ทําประโยชน> 
แก�ส�วนรวม เสียสละ 

2.1.3 กลยุทธ-การประเมินผลการเรียนรู3ด3านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข2าชั้นเรียน การส�งงานตามกําหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการร�วมกิจกรรม 
2)  ประเมินจากการมีวินัยและพร2อมเพรียงของนักศึกษาในการเข2าร�วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน2าท่ีท่ีได2รับมอบหมาย 

2.2 ความรู3 
2.2.1 การเรียนรู3ด3านความรู3 

1) มีความรู2ในสาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรมท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอย�างกว2างขวาง เป@นระบบ เป@นสากล และทันสมัยต�อสถานการณ>โลก 

2) มีความรู2ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู2ในศาสตร>ต�างๆ ท่ีเก่ียวข2อง 
3) มีความรู2ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแก2ไขปeญหาและต�อยอดองค>

ความรู2ในงานอาชีพ 
2.2.2 กลยุทธ-การสอนท่ีใช3พัฒนาการเรียนรู3ด3านความรู3 

1) ใช2การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน2นหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกต>ทางปฏิบัติในสภาพแวดล2อมจริง โดยทันต�อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ท้ังนี้ให2เป@นไป
ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ  

2) ควรจัดให2มีการเรียนรู2จากสถานการณ>จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู2เชี่ยวชาญ
ท่ีมีประสบการณ>ตรงมาเป@นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.2.3 กลยุทธ-การประเมินผลการเรียนรู3ด3านความรู3  
1) การทดสอบย�อย 
2) การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 
4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการท่ีนําเสนอ 
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

2.3 ทักษะทางปPญญา 
2.3.1 การเรียนรู3ด3านทักษะทางปPญญา 

1) มีความสามารถประมวลและศึกษาข2อมูลเพ่ือวิเคราะห>สาเหตุของปeญหาและ
ความขัดแย2ง รวมท้ังหาแนวทางป�องกันและแก2ไขปeญหาได2อย�างเหมาะสม ท้ังเชิงกว2างและเชิงลึก 
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2) มีความสามารถประยุกต>ใช2ความรู2ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช2ประโยชน>ใน
การฝEกประสบการณ>ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ>ได2อย�างเหมาะสม 

3) มีความสามารถประยุกต>ใช2นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร>อ่ืนๆ        
ท่ีเก่ียวข2อง เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานให2เกิดประสิทธิผล 

2.3.2 กลยุทธ-การสอนท่ีใช3ในการพัฒนาการเรียนรู3ด3านทักษะทางปPญญา 
1)  กรณีศึกษาทางการประยุกต>เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2)  การอภิปรายกลุ�ม 
3)  ให2นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

2.3.3 กลยุทธ-การประเมินผลการเรียนรู3ด3านทักษะทางปPญญา  
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช�น ประเมินจากการ

นําเสนอรายงานในชั้นเรียน และการทดสอบโดยใช2แบบทดสอบหรือสัมภาษณ>  
2.4. ทักษะความสัมพันธ-ระหว"างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 การเรียนรู3ด3านทักษะความสัมพันธ-ระหว"างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีได2รับมอบหมายตามหน2าท่ีและบทบาท

ของตนในกลุ�มงานได2อย�างเหมาะสม รวมท้ังมีส�วนร�วมในการช�วยเหลือผู2ร�วมงานและแก2ไขปeญหากลุ�ม 
2) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให2ทันสมัยอย�างต�อเนื่อง

และตรงตามมาตรฐานสากล 
2.4.2 กลยุทธ-การสอนท่ีใช3ในการพัฒนาการเรียนรู3ด3านทักษะความสัมพันธ-ระหว"างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
ใช2การสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมให2มีการทํางานเป@นกลุ�ม การทํางานท่ีต2องประสานงาน

กับผู2อ่ืนข2ามหลักสูตร หรือต2องค2นคว2าหาข2อมูลจากการสัมภาษณ>บุคคลอ่ืน หรือผู2มีประสบการณ> 
โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู2ด2านทักษะความสัมพันธ>ระหว�างตัวบุคคลและความสามารถ      
ในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

1)  สามารถทํางานกับผู2อ่ืนได2เป@นอย�างดี 
2)  มีความรับผิดชอบต�องานท่ีได2รับมอบหมาย 
3)  สามารถปรับตัวเข2ากับสถานการณ>และวัฒนธรรมองค>กรท่ีไปปฏิบัติงานได2เป@นอย�างดี 
4)  มนุษยสัมพันธ>ท่ีดีกับผู2ร�วมงานในองค>กรและกับบุคคลท่ัวไป 
5)  มีภาวะผู2นํา 

2.4.3 กลยุทธ-การประเมินผลการเรียนรู3ด3านทักษะความสัมพันธ-ระหว"างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ�ม
ในชั้นเรียน  

2)  สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร�วมกิจกรรมต�างๆ และความครบถ2วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข2อมูล 
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2.5  ทักษะการวิเคราะห-เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 การเรียนรู3ด3านทักษะการวิเคราะห-เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช3เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) มีความสามารถในการใช2ภาษาไทย และภาษาต�างประเทศในการฟeง การพูด การ

อ�าน การเขียน และการสรุปประเด็นได2อย�างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต�างชาติได2อย�างเหมาะสมตามสถานการณ>และ

วัฒนธรรม 
3) มีความสามารถในการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต�อสื่อสาร รู2จักเลือก

รูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับเรื่อง และผู2ฟeงท่ีแตกต�างกันได2อย�างมีประสิทธิภาพ 
4) มีความสามารถในการใช2เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร>และสถิติในการประมวล

การแปลความหมาย และการวิเคราะห>ข2อมูล 
2.5.2 กลยุทธ-การสอนท่ีใช3ในการพัฒนาการเรียนรู3ด3านทักษะการวิเคราะห-เชิงตัวเลข   

การส่ือสาร และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  จัดกิจกรรมการเรียนรู2ในรายวิชาต�างๆ ให2นักศึกษาได2วิเคราะห>สถานการณ>จําลอง 

และสถานการณ>เสมือนจริง  
2) นําเสนอการแก2ปeญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู2เทคนิคการประยุกต>เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในหลากหลายสถานการณ> 
2.5.3 กลยุทธ-การประเมินผลการเรียนรู3ด3านทักษะการวิเคราะห-เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช2ทฤษฎี การเลือกใช2เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร>และสถิติ ท่ีเก่ียวข2อง 
2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข2อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช2

เครื่องมือต�างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต�างๆ ท่ีมีการนําเสนอต�อชั้นเรียน 
 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู3จากหลักสูตรสู"รายวิชา  
(Curriculum Mapping)  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู3จากหลักสูตรสู"รายวิชา (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู3 3. ทักษะทาง
ปPญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ-

ระหว"างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห- 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช3เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

1. 1550104 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาสําหรับนักศึกษานานาชาต ิ  � �   �   �   � � �   
2. 1551128 ภาษาอังกฤษสําหรับแผนกต2อนรับในธุรกิจการบริการและการ

โรงแรม 
 � �   �   �   � � �   

3. 1551129 ภาษาอังกฤษสําหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการบริการ
และการโรงแรม 

 � �   �   �   � � �   

4. 1551130 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม  � �   �   �   � � �   

5. 1551131 ภาษาอังกฤษสําหรับห2องครัวในธุรกิจการบริการและการโรงแรม  � �   �   �   � � �   
6. 1542118 ภาษาไทยเพื่อการบริการและการโรงแรม 1  � �   �   �   � � �   
7. 1543111 ภาษาไทยเพื่อการบริการและการโรงแรม 2  � �   �   �   � � �   
8. 1543112 ภาษาไทยเพื่อการบริการและการโรงแรม 3  � �   �   �   � � �   
9. 1562107 ภาษาญี่ปุrนเพื่อการบริการและการโรงแรม 1  � �   �   �   � � �   
10. 1563104 ภาษาญี่ปุrนเพื่อการบริการและการโรงแรม 2  � �   �   �   � � �   
11. 1563105 ภาษาญี่ปุrนเพื่อการบริการและการโรงแรม 3  � �   �   �   � � �   
12. 1572110 ภาษาจีนเพื่อการบริการและการโรงแรม 1  � �   �   �   � � �   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู3จากหลักสูตรสู"รายวิชา (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู3 3. ทักษะทางปPญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ-

ระหว"างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห- 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช3เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
13.  1573110  ภาษาจีนเพื่อการบริการและการโรงแรม 2   � �   �   �   � � �   
14.  1573111  ภาษาจีนเพื่อการบริการและการโรงแรม 3   � �   �   �   � � �   
15.  1662103  ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการและการโรงแรม 1  � �   �   �   � � �   
16.  1663102  ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการและการโรงแรม 2  � �   �   �   � � �   
17.  1663103  ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการและการโรงแรม 3  � �   �   �   � � �   
18.  1712103  ภาษาเวียดนามเพื่อการบริการและการโรงแรม 1  � �   �   �   � � �   

19.  1713104  ภาษาเวียดนามเพื่อการบริการและการโรงแรม 2  � �   �   �   � � �   
20.  1713105  ภาษาเวียดนามเพื่อการบริการและการโรงแรม 3  � �   �   �   � � �   

21.  2512711  จิตวิทยาการบริการสําหรับการบริการและการโรงแรม � � �    � � � �  � �    
22.  3521110  การบัญชีและการเงินสําหรับการบริการและการโรงแรม � �  � �    �   �   � � 
23.  3543110  การตลาดและการขายสําหรับการบริการและการโรงแรม � �   � �    �  � �    
24.  3543111  การตลาดบริการสําหรับการบริการและการโรงแรม � �   �   �   �  �    
25.  3562406  การจัดการทรัพยากรมนุษย>สําหรับการบริการและการโรงแรม � � � � �   �   �  � �   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู3จากหลักสูตรสู"รายวิชา (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู3 3. ทักษะทาง
ปPญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ-

ระหว"างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห- 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช3เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
26.  3572213  งานมัคคุเทศก> � � � � � �  � �  �  � � �  
27.  3573215  อุตสาหกรรมการบริการและการท�องเที่ยว �    � �  �    � �    
28.  3573216  การท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม � � � �  �   �  �  � �   

29.  3573217  การท�องเที่ยวเชิงนิเวศ � � � �  �   �  �  � �   

30.  3573218  การดําเนินงานธุรกิจนําเที่ยว � � � �  �  � �  �  � �   

31.  3602205  การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน � � � �  �   �  �  � �   

32.  3602301  การจัดการสายการบิน �   �  �    � �  �    

33.  3603313  การจัดการงานบริการผู2โดยสารภาคพื้น � � � �  �   �  �  � �   

34.  3631101  ความรู2เบื้องต2นเกี่ยวกับการบริการและการโรงแรม  �   � �    �  �   �  
35.  3631102  การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการและการโรงแรม   �    �  �   � �    
36.  3631103  การสื่อสารระหว�างวัฒนธรรม � �   �   �    � � �  � 
37.    3631104   จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการบริการและการโรงแรม � � � � �   �   �  �    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู3จากหลักสูตรสู"รายวิชา (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู3 3. ทักษะทาง
ปPญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ-

ระหว"างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห- 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช3เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
38.  3631105  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริการและการโรงแรม    � �    �   �   �  
39.  3631201  การดําเนินงานและการจัดการงานบริการส�วนหน2า �  �  �    �  �  �    
41.  3631501  การดําเนินงานและการจัดการงานแม�บ2าน � �  � �    �  �  �    
41.  3631601  ลักษณะและพฤตกิรรมนักท�องเที่ยว �    �   � �   � �    
42.  3632301  การดําเนินงานและการบริการจัดเลี้ยง � �   �    �  �  �    
43.  3632302  การจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม � �   �    �  �  �    
44.  3632303  การจัดการบาร>และเครื่องดื่ม �   � �    �  �  �    
45.  3632304  การจัดการภตัตาคาร � � �  �    �  �  �    
46.  3632401  การดําเนินงานและการจัดการครัว � �  � �    �  �  �    
47.  3632701  ความรู2พื้นฐานและมาตรฐานการจัดการโฮมสเตย>และรสีอร>ท     � �     �  �   �  
48.  3633102  การวางแผนและพัฒนาธุรกิจการบริการและการโรงแรม �    � �  �  �  � �    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู3จากหลักสูตรสู"รายวิชา (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู3 3. ทักษะทาง
ปPญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ-

ระหว"างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห- 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช3เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
49.  3633103  การจัดการลูกค2าสัมพันธ>สําหรับธุรกิจการบริการและการโรงแรม � �   �    �  �  �    
50.  3633302  การจัดซื้อสําหรับธุรกิจการโรงแรมและภัตตาคาร � �  � �   �   �   �   
51.  3633601  การจัดการสปา � �  � �    �  �  �    
52.  3633602  การจัดการไมซ>    �  �    �  �  �    
53.  3633701  ภาษา วัฒนธรรม และพฤติกรรมมนุษย>  � �   �   �   �  �    
54.  3633801  การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม � � �  �   � �  �  �    
55.  3633802     การเตรียมฝEกประสบการณ>วิชาชีพสาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม � � �  �   � �  �  �    
56.  3634801  สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม  � �  �  �  �  � � � �   
57.  3634802    การฝEกประสบการณ>วิชาชีพสาขาวิชาการจัดการการบรกิารและการโรงแรม  � �  �  �  �  � � � �   
58.  3634901  การสํารวจและวิจัยสําหรับการบริการและการโรงแรม � �   � � � � �   �   � � 

59.  3634902  การสมัมนาการบริการและการโรงแรม �  �  � �  � � � �  �  �  
 
 
 
 
 
 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี
 

 

                                                        

62 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู3จากหลักสูตรสู"รายวิชา (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู3 3. ทักษะทาง
ปPญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ-

ระหว"างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห- 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช3เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
60.  4084416  การจัดการนันทนาการ � � � � �   � �  �  � � �  
61.  4513211  การออกแบบอาหาร  �   �    �  �   �   

62.  4513212  การจัดการอาหารนานาชาต ิ �    �    �  �   �   
63.  4513213  การควบคุมคุณภาพและอนามัยอาหาร �   � �    �  �  �    
64.  4513214  ศิลปะการประกอบอาหาร  �   �    �  �  �    
65.  4513215  อาหารฟBวชั่น  �   �    �  �  �    
66.  4513216  อาหารครัวเย็น  �   �    �  �  �    
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ-ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ- ในการให3ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป@นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> 

ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู3ขณะนักศึกษายังไม"สําเร็จการศึกษา 
  2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชาให2อาจารย>แสดงตัวอย�างการประเมินผลทุกรายวิชา 
เพ่ือการทบทวนสอบ จัดต้ังกรรมการทวนสอบ เพ่ือสุ�มตรวจสอบการให2คะแนนในรายวิชาหรือ
รายงานของผู2เรียน เปรียบเทียบการให2คะแนนข2อสอบแต�ละข2อในแต�ละรายวิชา ตามเกณฑ>ท่ีกําหนด 
เพ่ือให2ผู2สอนมีมาตรฐานการให2คะแนน โดยเฉพาะรายวิชาท่ีมีผู2สอนมากกว�า 1 คน จัดทําข2อสอบ
มาตรฐานสําหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีท่ีมีผู2สอนหลายคน จัดทําข2อสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชาท่ี
มีเนื้อหาตรงกันกับสถาบันในเครือข�าย สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับคําถามในข2อสอบจากผู2ใช2บัณทิต 
เพ่ือปรับมาตรฐานข2อสอบ 
  2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร เรียนครบตามจํานวนหน�วยกิตท่ีกําหนดไว2ในหลักสูตร
ภายในเวลา 4-8 ป= ผ�านการฝEกงานภาคสนาม/ฝEกประสบการณ>วิชาชีพตามท่ีกําหนดในหลักสูตรได2
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม�ต่ํากว�า 2.00 

  สอบประมวลผลการเรียนรู2โดยรวมก�อนจบการศึกษา  
  1) ภาวะการได2งานของบัณฑิตทํางานตรงสาขา 
  2) การทวนสอบจากผู2ประกอบการ 
  3) การทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู3หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

2.2.1 ประเมินจากบัณฑิตท่ีจบ 
2.2.2 ประเมินจากผู2ใช2บัณฑิต 
 

3. เกณฑ-การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑ>การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให2เป@นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> 

ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย- 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย-ใหม" 
1.1  ดําเนินการจัดปฐมนิเทศแนะแนวการเป@นครูแก�อาจารย>ใหม�  ให2มีความรู2และเข2าใจนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย  คณะตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอนซ่ึงอาจารย>ใหม�ทุกคนต2องผ�านการอบรมภายใน 1 
ป=ท่ีได2รับการบรรจุและแต�งต้ัง 

1.2  ส�งเสริมและสนับสนุนให2อาจารย>มีการเพ่ิมพูนความรู2 สร2างเสริมประสบการณ>เพ่ือส�งเสริม   
การสอนและการวิจัยอย�างต�อเนื่อง  การสนับสนุนด2านการศึกษาต�อ ฝEกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค>กรต�างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต�างประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ> 

1.3 กําหนดให2มีการแนะนําอาจารย>พิเศษให2เข2าใจเก่ียวกับวัตถุประสงค>ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชา   
ท่ีจะสอน 

 

2.  การพัฒนาความรู3และทักษะให3แก"คณาจารย- 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส�งเสริมและสนับสนุนให2อาจารย>มีการเพ่ิมพูนความรู2 สร2างเสริมประสบการณ>เพ่ือ
ส�งเสริมการสอนและการวิจัยอย�างต�อเนื่องสนับสนุนด2านการศึกษาต�อฝEกอบรมดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค>การต�างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต�างประเทศ หรือการลา
ศึกษาต�อเพ่ือพัฒนาองค>ความรู2ให2มีความทันสมัยตลอดเวลา 

2.1.2 อาจารย>อย�างน2อยร2อยละ 80 ของจํานวนอาจารย>ท้ังหมดต2องผ�านการอบรมหลักสูตร
เก่ียวกับการสอนแบบต�างๆ การสร2างแบบทดสอบต�างๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู2ท่ีอิง
พัฒนาการของผู2เรียน การใช2เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน การใช2และผลิตสื่อ  
การสอนโดยอย�างน2อยต2องอบรมป=ละ 10 ชั่วโมง 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด3านอ่ืน ๆ 
2.2.1  สนับสนุนการมีส�วนร�วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก�ชุมชนท่ีเก่ียวข2องกับการพัฒนา

ความรู2และคุณธรรม 
2.2.2  ส�งเสริม สนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณให2อาจารย>ทําผลงานทางวิชาการ         

ในสาขาวิชาท่ีสอน 
2.2.3  ส�งเสริม สนับสนุนการทําวิจัยท้ังการวิจัยในสาขาอาชีพ และการวิจัยเพ่ือพัฒนา       

การเรียนการสอน ตลอดจนให2แรงจูงใจแก�ผู2ท่ีมีผลงานทางวิชาการอย�างประจักษ> 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
เป�าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

1. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรให2
ก2าวทันกระแสความเปลี่ยนแปลง
โดยมีบุคลากรผู2สอนท่ีเป@นผู2นํา
ด2านการพัฒนาองค>ความรู2และ
สามารถผลิตบุคลากรท่ีมีความรู2
ทักษะท่ีตรงต�อความต2องการของ
ภาคอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดหลักสูตรให2มีความสอดคล2อง
กับมาตรฐานวิชาการ การโรงแรม
ตามท่ี สกอ. กําหนด 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให2ทันสมัยโดย
มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 5 ป= 
3. กําหนดให2อาจารย>มีคุณวุฒิไม�ต่ํา
กว�าปริญญาโทในสาขาวิชาการ
บริการ สาขาวิชาการโรงแรมหรือ
สาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข2องหรือเป@นผู2มี
ประสบการณ>หลายป= 
4. มีจํานวนคณาจารย>ประจํา      
ไม�น2อยกว�าเกณฑ>มาตรฐาน 
5. ส�งเสริมอาจารย>ประจําหลักสูตร
ให2ไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการ
ท่ีเก่ียวข2อง ท้ังในและต�างประเทศ 
6. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต2องการกําลังคนในภาคธุรกิจ
เพ่ือเป@นข2อมูลพัฒนาหลักสูตรหรือ
สํารวจความต2องการความรู2ทักษะ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี    
การบริการและการโรงแรมและ
ความต2องการผู2ประกอบการเพ่ือ
นํามาพัฒนาหลักสูตร 
7. เชิญผู2เชี่ยวชาญท้ังภาครัฐและ
เอกชนและผู2ใช2บัณฑิตมีส�วนร�วม  
ในการพัฒนาหลักสูตร 
8. จัดการเรียนการสอนโดยเน2น
ผู2เรียนเป@นสําคัญกําหนดให2มีท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมี     
แนวทางการเรียนรู2หรือกิจกรรม
ประจําวิชาให2นักศึกษาเรียนรู2

1. หลักสูตรท่ีสามารถอ2างอิง
ได2กับมาตรฐานท่ีสกอ.
กําหนดความทันสมัยและ   
มีการปรับปรุงสมํ่าเสมอ 
2. การปรับปรุงหลักสูตร
ตอบสนองความต2องการของ
ภาคอุตสาหกรรม 
3. จํานวนอาจารย>ท่ีมี
คุณวุฒิไม�ต่ํากว�าปริญญาโท
หรือผู2มีประสบการณ>ท่ีไม�
น2อยกว�าเกณฑ>มาตรฐาน 
4. การศึกษาดูงานเพ่ือการ
พัฒนาหลักสูตรหรือวิชาการ
ท่ีเก่ียวข2อง 
5. การรายงานผลการติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงและความ
ต2องการกําลังคนภาคธุรกิจ
หรือผลการสอบถามหรือผล
การสํารวจความต2องการ
ความรู2ทักษะของบัณฑิต 
6. แบบประเมินผลรายวิชา
สหกิจศึกษาจากผู2ใช2บัณฑิต 
7. ผลการประเมินจาก
ผู2เชี่ยวชาญท้ังภาครัฐและ
เอกชนผู2ใช2บัณฑิตมีส�วนร�วม
ในการพัฒนาหลักสูตร 
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เป�าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
ประสบการณ>การทํางานในสาขา
วิชาชีพสามารถคิดวิเคราะห>เพ่ือ
พัฒนาองค>กรความรู2ด2วยตัวเอง 
9. ประสานความร�วมมือกับ
ผู2ประกอบการในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในรายวิชาฝEก 
สหกิจศึกษา 

2. ประเมินมาตรฐานของ 
หลักสูตรอย�างสมํ่าเสมอ 
 
 
 
 

1. การประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู2ทรงคุณวุฒิท้ัง
ภายใน และภายนอกทุกๆ 1 ป= และ
อย�างน2อยทุก 4 ป=ตามลําดับ 
2. การจัดทําฐานข2อมูลทางด2าน
นักศึกษา อาจารย> อุปกรณ>เครื่องมือ 
วิจัย งบประมาณ ความร�วมมือกับ
หน�วยงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข2อง ผลงาน
ทางวิชาการทุกภาคการศึกษาเพ่ือ
เป@นข2อมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ 
3. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน 
โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

1. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู2ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและ
ภายนอกทุก  ๆ1 ป= และอย�าง
น2อยทุก 4 ป=ตามลําดับ 
2. รายงานการจัดทําฐานข2อมูล
ทางด2านนักศึกษา อาจารย> 
อุปกรณ> เครื่องมือวิจัย
งบประมาณ ความร�วมมือกับ
หน�วยงานต�าง  ๆท่ีเก่ียวข2อง
ผลงานทางวิชาการทุก        
ภาคการศึกษาเพ่ือเป@นข2อมูล
ในการประเมินของ
คณะกรรมการ 
3. รายงานผลการประเมิน   
ความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสอน โดย
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
 ดําเนินการจัดสรรงบประมาณประจําป=  เป@นเงินรายได2ของหลักสูตรเพ่ือจัดซ้ือตํารา           

สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ> และ วัสดุครุภัณฑ>คอมพิวเตอร>อย�างเพียงพอเพ่ือสนับสนุน 
การเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร2างสภาพแวดล2อมให2เหมาะสมกับการเรียนรู2ด2วยตนเอง            
ของนักศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู"เดิม 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี มีความพร2อม       
ด2านห2องสมุดและแหล�งค2นคว2าทางวิชาการสําหรับการศึกษา  ประกอบด2วยส�วนงานต�างๆ  ดังนี้ 
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 2.2.1  สถานท่ีและอุปกรณ-การสอน 
การสอน การปฏิบัติการและการทําวิจัย ใช2สถานท่ีของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดเก่ียวกับ
อุปกรณ>การสอน การปฏิบัติการ และการทําวิจัย มีดังนี้ 

 
ลําดับ รายการ จํานวน 

1 ห2องเรียนปรับอากาศ 15 
2 ห2องประชุม 1 
3 ห2องเรียนรู2ด2วยตนเอง 1 
4 ห2องปฏิบัติการคอมพิวเตอร> 5 
5 เครื่องฉายภาพข2ามศีรษะ 20 
6 เครื่องคอมพิวเตอร>  Note book 5 
7 เครื่อง  LCD 5 
8 เครื่องฉายภาพทึบแสง 5 
9 เครื่องคอมพิวเตอร> 200 
10 เครื่องขยายเสียง 1 
11 เครื่องอัดสําเนา 3 
12 เครื่องถ�ายเอกสาร 3 
13 เครื่องรับโทรทัศน>สี 14 
14 เครื่องเล�นวีดีทัศน> 5 
15 ระบบเครือข�ายอินเตอร>เน็ต 2 
16 ศูนย>ฝEกประสบการณ>วิชาชีพ 1 
17 ห2องออกกําลังกาย  1 
18  สระว�ายน้ํา 1 
19 หอพักนักศึกษา  2 
20 สนามเทนนิส 2 
21 ห2องปฏิบัติการคหกรรม 1 

 
2.2.2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมีแหล�งความรู2 ท่ีสนับสนุน
สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข2อง ซ่ึงมีหนังสือทางด2านวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยีท่ัวไป
มากกว�า 140,000 เล�ม และมีวารสารวิชาการต�างๆ กว�า 1,800 รายการ มีตําราท่ีเก่ียวข2องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศไม�น2อยกว�า 2,000 เล�ม และวารสารท่ีเก่ียวข2องกับการโรงแรม อีกไม�น2อยกว�า 100 รายการ 

นอกจากนี้ห2องสมุดของวิทยาลัยฯ ได2จัดเตรียมหนังสือด2านการบริการ การโรงแรม 
วารสารด2านคอมพิวเตอร> และดีวีดีรอมการศึกษา เพ่ือเป@นแหล�งความรู2เพ่ิมเติม 

 
 



68 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี                                                          

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซ้ือหนังสือ และตํารา   

ท่ีเก่ียวข2อง เพ่ือบริการให2อาจารย>และนักศึกษาได2ค2นคว2า และใช2ประกอบการเรียนการสอน ในการ
ประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น อาจารย>ผู2สอนแต�ละรายวิชาจะมีส�วนร�วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ท่ีจําเป@น นอกจากนี้อาจารย>พิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข2อ 
ก็มีส�วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับให2หอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือด2วย 

ในส�วนของวิทยาลัยฯ จะมีห2องสมุดย�อย เพ่ือบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง 
และวิทยาลัยฯ จะต2องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช2ประกอบการสอนของอาจารย> เช�น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร> คอมพิวเตอร> เครื่องถ�ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด>  

2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วิทยาลัยฯ มีเจ2าหน2าท่ีประจําห2องสมุดของวิทยาลัยฯ 

ซ่ึงจะประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพ่ือเข2าหอสมุดกลาง และทําหน2าท่ีประเมินความเพียงพอ
ของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจ2าหน2าท่ี ด2านโสตทัศนูปกรณ> ซ่ึงจะอํานวยความสะดวกในการใช2สื่อ
ของอาจารย>แล2วยังต2องประเมินความเพียงพอและความต2องการใช2สื่อของอาจารย>ด2วย  
 
3. การบริหารคณาจารย- 

3.1 การรับอาจารย-ใหม" 
มีการคัดเลือกอาจารย>ใหม�ตามระเบียบและหลักเกณฑ>ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย>ใหม�

จะต2องมีวุฒิ การศึกษาระดับปริญญาโท ข้ึนไปในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาท่ี เก่ียวข2องและ                 
มีความเชี่ยวชาญในการใช2ภาษาอังกฤษหรือภาษาต�างประเทศท่ีเก่ียวข2องเป@นอย�างดี 

3.2  การมีส"วนร"วมของคณาจารย-ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย>ผู2รับผิดชอบหลักสูตรและผู2สอนจะต2องประชุมร�วมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอนประเมินผลและให2ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข2อมูลเพ่ือเตรียมไว2
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําให2บรรลุเป�าหมายตามหลักสูตร
และได2บัณฑิตเป@นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค> 

3.3  การแต"งตั้งคณาจารย-พิเศษ 
สําหรับอาจารย>พิเศษถือว�ามีความสําคัญมากเพราะจะเป@นผู2ถ�ายทอดประสบการณ>ตรงจาก

การปฏิบัติมาให2กับนักศึกษา ดังนั้นวิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายว�าก่ึงหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต2องมีการ
เชิญอาจารย>พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยายอย�างน2อยวิชาละ 3 ชั่วโมงและอาจารย>พิเศษนั้นไม�ว�าจะ
สอนท้ังรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต2องเป@นผู2มีประสบการณ>ตรงหรือมีวุฒิการศึกษาอย�างตํ่าปริญญาโท 
 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน"ง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีท่ีเก่ียวข2องกับภาระงานท่ีรับผิดชอบและมีความรู2

ด2านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4.2  การเพ่ิมทักษะความรู3เพ่ือการปฏิบัติงาน 

บุคลากรต2องเข2าใจโครงสร2างและธรรมชาติของหลักสูตรและจะต2องบริการให2อาจารย>
สามารถใช2สื่อการสอนได2อย�างสะดวกซ่ึงจําเป@นต2องให2มีการฝEกอบรมเฉพาะทางเช�น การเตรียม
ห2องปฏิบัติการคอมพิวเตอร>ในวิชาท่ีมีการฝEกปฏิบัติ 
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5.  การสนับสนุนและการให3คําแนะนํานักศึกษา 
5.1 การให3คําปรึกษาด3านวิชาการและอ่ืน ๆ แก"นักศึกษา 

วิทยาลัยฯ มีการแต�งต้ังอาจารย>ท่ีปรึกษาทางวิชาการให2แก�นักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาท่ีมี
ปeญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย>ท่ีปรึกษาทางวิชาการได2โดยอาจารย>ของวิทยาลัยฯ     
ทุกคนจะต2องทําหน2าท่ีอาจารย>ท่ีปรึกษาทางวิชาการให2แก�นักศึกษาและทุกคนต2องกําหนดชั่วโมง 
ให2คําปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให2นักศึกษาเข2าปรึกษาได2นอกจากนี้ ต2องมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือให2
คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก�นักศึกษา 

5.2  การอุทธรณ-ของนักศึกษา 
กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นคําร2องขอดู

กระดาษคําตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย>ในแต�ละรายวิชาได2 
 
6. ความต3องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู3ใช3บัณฑิต 
 การก2าวเข2าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ท่ีจะมีข้ึน
อย�างเป@นทางการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นั้นจะทําให2เกิดการเปลี่ยนแปลงและก�อให2เกิด
ผลประโยชน>ทางเศรษฐกิจร�วมกันระหว�างประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ประกอบด2วยมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ฟBลิปปBนส> สิงคโปร> บรูไน เวียดนาม ลาว พม�า กัมพูชา และไทย อีกท้ังจะเกิดการ
เคลื่อนย2ายสินค2า บริการ การลงทุน แรงงานฝ=มืออย�างเสรี ซ่ึงจะส�งผลดีต�อธุรกิจการบริการและการ
โรงแรมในด2านโอกาสท่ีจะดึงดูดกลุ�มลูกค2าใหม�การปรับราคาห2องพักและแพคเกจ รวมท้ังการได2
แรงงานท่ีมีทักษะทางด2านภาษาและทักษะงานเฉพาะด2าน  
 บัณฑิตของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) สามารถปฏิบัติงานได2ท้ังอาชีพในธุรกิจโรงแรม เช�น พนักงานท่ีทํางานในแผนกขาย 
แผนกแผนและกลยุทธ> แผนกรับจอง แผนกต2อนรับ แผนกบัญชี หรืองานธุรการในส�วนของการ
ติดต�อสื่อสาร อาชีพท่ีอยู�ในธุรกิจการจัดการประชุม อาชีพท่ีอยู�ในธุรกิจอาหาร อาชีพด2านการตลาด
และการท�องเท่ียวอาชีพในธุรกิจสายการบินและในธุรกิจบริการท่ีเก่ียวข2อง โดยปeจจุบันธุรกิจโรงแรม
และรีสอร>ทมีจํานวนธุรกิจท่ีดําเนินกิจการอยู�ท่ัวประเทศ จํานวน 6,085 ราย โดยภาพรวมด2านการ
ท�องเท่ียวท่ีส�งผลต�อการดําเนินธุรกิจโรงแรมนั้น จํานวนนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติและรายได2ของ
นักท�องเท่ียวชาวต�างชาติ 3 ป= ย2อนหลัง (2554 - 2556) มีจํานวนนักท�องเท่ียว และรายได2เพ่ิมข้ึน
อย�างต�อเนื่อง โดยเป@นนักท�องเท่ียวภูมิภาคเอเชียตะวันออก ร2อยละ 57 ท่ีเข2ามาในประเทศไทยสูงสุด 
(กรมพัฒนาธุรกิจการค2า, 2557)   
 สรุปแนวโน2มของธุรกิจโรงแรมและรีสอร>ทมีแนวโน2มเติบโต เนื่องจากตัวเลขทางเศรษฐกิจปรับตัวดีข้ึน 
สถานการณ>ทางการเมืองท่ีมีความชัดเจน นโยบายส�งเสริมการท�องเท่ียวของรัฐบาล เช�น ประชาสัมพันธ>การ
ท�องเท่ียวในช�วงปลายป= ความชัดเจนของนโยบายการลดภาษีเพ่ือกระตุ2น การท�องเท่ียว รวมท้ังการพัฒนา
ศักยภาพของธุรกิจโรงแรมเพ่ือรองรับตลาดท่ีจะเข2าสู� AEC ใน ป= 2558 จากแนวโน2มการเติบโตของธุรกิจ
โรงแรมดังกล�าว บัณฑิตศิลปศาสตร> สาขาวิชาการกบริการและการโรงแรม มีโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพ
ได2อย�างหลากหลายท้ังในประเทศและต�างประเทศ 
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7.  ตัวบ"งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินการบรรลุตามเป�าหมายตัวบ�งชี้ท้ังหมดอยู�ในเกณฑ>ดีต�อเนื่อง 2 ป=การศึกษาเพ่ือ

ติดตามการดําเนินการตาม TQF ต�อไป ท้ังนี้เกณฑ>การประเมินผ�าน คือ มีการดําเนินงานตามข2อ 1–5 
และอย�างน2อยร2อยละ 80 ของตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว2ในแต�ละป= 
 

ดัชนีบ"งช้ีผลการดําเนินงาน 
ปGท่ี 
1 

ปGท่ี 
2 

ปGท่ี 
3 

ปGท่ี 
4 

ปGท่ี 
5 

1. อาจารย>ประจําหลักสูตรอย�างน2อยร2อยละ 80 มีส�วนร�วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล2องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ2ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ>ภาคสนาม (ถ2ามี) 
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย�างน2อยก�อนการเปBดสอนในแต�ละ
ภาคการศึกษาให2ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ>
ภาคสนาม (ถ2ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน  
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปBดสอนให2ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป=การศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู2 
ท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ2ามี) อย�างน2อยร2อยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปBดสอนในแต�ละป=การศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ>การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู2 จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ. 7 ป=ท่ีแล2ว 

 X X X X 

8. อาจารย>ใหม� (ถ2ามี) ทุกคน ได2รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด2าน
การจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย>ประจําทุกคนได2รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย�างน2อยป=ละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ2ามี) ได2รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม�น2อยกว�าร2อยละ 50 ต�อป= 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป=สุดท2าย/บัณฑิตใหม�ท่ีมีต�อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม�น2อยกว�า 3.5 จากคะแนน 5.0 

    
X 

 
X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู2ใช2บัณฑิตท่ีมีต�อบัณฑิตใหม� เฉลี่ย 
ไม�น2อยกว�า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ-การสอน 

ช�วงก�อนการสอนให2มีการประเมินกลยุทธ>การสอนโดยทีมผู2สอนหรือระดับสาขาวิชาและ/หรือ 
การปรึกษาหารือกับผู2เชี่ยวชาญด2านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส�วนช�วงหลังการสอนให2มีการวิเคราะห>
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและการวิเคราะห>ผลการเรียนของนักศึกษา  

ด2านกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุงทําโดยรวบรวมปeญหา/ข2อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง และกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผู2สอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลต�อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย-ในการใช3แผนกลยุทธ-การสอน 
การประเมินทักษะดังกล�าวสามารถทําโดยการ 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต�ละวิชา 
1.2.2 การสังเกตการณ>ของผู2รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู2สอน  
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม�จาก มคอ. 3 
การทดสอบผลการเรียนรู2ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสํารวจข2อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาป=สุดท2าย/ บัณฑิตใหม� 
2.2 ผู2ใช2บัณฑิต 
2.3 ผู2ทรงคุณวุฒิภายนอก 
รวมท้ังสํารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป= ตามตัวบ�งชี้ในหมวดท่ี 7 ข2อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อย�างน2อย 3 คน ประกอบด2วยผู2ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย�างน2อย 1 คน ท่ีได2รับการแต�งต้ังจาก
มหาวิทยาลัย 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  รวบรวมข2อเสนอแนะ/ข2อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู2ใช2บัณฑิต ผู2ทรงคุณวุฒิและ
จาก มคอ.7 

4.2  วิเคราะห>ทบทวนข2อมูลข2างต2น โดยผู2รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ> (ถ2ามี) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ข3อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- ในพระบรมราชูปถัมภ- จังหวัดปทุมธานี 

ว"าด3วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 
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ข3อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- ในพระบรมราชูปถัมภ- จังหวัดปทุมธานี 
ว"าด3วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 
............................................. 

 โดยท่ีเป@นการสมควรปรับปรุงข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 เพ่ือให2        
การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เป@นไปอย�าง                   
มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 12/2557 เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน         
พ.ศ. 2557 จึงออกข2อบังคับไว2 ดังต�อไปนี้  
 ข2อ 1 ข2อบังคับนี้เรียกว�า “ข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ข2อ 2 ข2อบังคับนี้ให2ใช2บังคับกับนักศึกษาท่ีเข2าศึกษาต้ังแต�ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 เป@นต2นไป 
 ข2อ 3 ในข2อบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว�า สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน        
ในหลักสูตร ไม�ต่ํากว�าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท�า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว�า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ>  ในพระบรม
ราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว�า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ>                      
ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว�า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ>     
ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

“อธิการบดี” หมายความว�า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ>               
ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว�า คณะหรือหน�วยงานท่ีมีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี ท่ีนักศึกษาสังกัด ม ห า วิท ย าล ัย ร าช ภ ัฏ ว ไล ยอ ล งก รณ> ในพระบรมราชูปถัมภ>          
จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว�า  คณบดีของคณะ  
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว�า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

วไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 
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“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว�า คณะกรรมการวิชาการคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจําหลักสูตร” หมายความว�า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร ท่ีมหาวิทยาลัยแต�งต้ังให2รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความว�า ผู2 ซ่ึ งได2รับแต�งต้ังจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี ให2มีหน2าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา 

“อาจารย>ท่ีปรึกษา” หมายความว�า อาจารย>ท่ีมหาวิทยาลัยแต�งต้ังให2เป@นท่ีปรึกษาของ
นักศึกษาแต�ละหมู�เรียน 

“อาจารย>ประจํา” หมายความว�า อาจารย>ท่ีสังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ>  
ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว�า นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน�วยกิต” หมายความว�า นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป@นรายวิชาเพ่ือสะสมหน�วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว�า ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ท่ีมี       
การจัดการศึกษาไม�น2อยกว�า 15 สัปดาห> 

“ภาคฤดูร2อน” หมายความว�า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาท่ี 2 ของป=การศึกษา
ปeจจุบัน และก�อนภาคการศึกษาท่ี 1 ของป=การศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความว�า วิชาต�าง ๆ ท่ีเปBดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
โดยเป@นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หน�วยกิต” หมายความว�า มาตราท่ีใช2แสดงปริมาณการศึกษาท่ีนักศึกษาได2รับ     
แต�ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว�า การนําหน�วยกิตและค�าระดับคะแนนของ
รายวิชาท่ีเคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช2โดยไม�ต2องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การยกเว2นการเรียนรายวิชา” หมายความว�า การนําหน�วยกิตของรายวิชา          
ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยและให2หมายความรวมถึงการนําเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ�มวิชา             
จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีได2ศึกษาแล2ว และการเทียบโอนความรู2และการให2หน�วยกิต      
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝEกอาชีพหรือจากประสบการณ>การทํางานมาใช2 
โดยไม�ต2องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม�
นํามาคํานวณค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
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“แฟ�มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว�า เอกสารหลักฐานท่ีแสดงว�ามีความรู2           
ตามรายวิชาหรือกลุ�มวิชาท่ีขอยกเว2นการเรียนรายวิชา 

ข2อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข2อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอ่ืนในส�วนท่ีกําหนดไว2แล2ว      
ในข2อบังคับนี้ หรือซ่ึงขัดแย2งกับข2อบังคับนี้ ให2ใช2ข2อบังคับนี้แทน 

ข2อ 5 ให2อธิการบดีรักษาการให2เป@นไปตามข2อบังคับนี้ และให2มีอํานาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข2อบังคับนี้ 

ในกรณีท่ีมีปeญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข2อบังคับนี้ ให2อธิการบดีเป@นผู2มีอํานาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 
 

ข2อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให2มีหน�วยงาน บุคคล และคณะบุคคล 
ดําเนินงาน ดังต�อไปนี้ 

6.1 สภาวิชาการ 
6.2 คณะกรรมการวิชาการ 
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 
6.4 คณะกรรมการประจําหลักสูตร 
6.5 อาจารย>ท่ีปรึกษา 

ข2อ 7 การแต�งต้ังสภาวิชาการ ให2เป@นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห�งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข2อ 8 อํานาจหน2าท่ีของสภาวิชาการ ให2 เป@นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห�ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข2อ 9 ให2อธิการบดีแต�งต้ังคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด2วย 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ีได2รับมอบหมาย เป@นประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน2าหน�วยงานท่ีรับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        

เป@นกรรมการ 
9.3 นายทะเบียน  เป@นกรรมการ 
9.4 ผู2 อํานวยการสํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป@นกรรมการและ

เลขานุการ 
9.5 รองผู2อํานวยการสํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน 1 คน       

เป@นกรรมการและผู2ช�วยเลขานุการ 
ข2อ 10 ให2คณะกรรมการวิชาการมีหน2าท่ี ดังต�อไปนี้ 
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10.1 พิจารณากลั่นกรองร�างประกาศ ระเบียบ หรือข2อบังคับท่ีเก่ียวกับการ       
จัดการศึกษาก�อนนําเสนอสภาวิชาการ 

10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพ่ือแต�งต้ังเป@นอาจารย>พิเศษ อาจารย>ผู2ทรงคุณวุฒิ
และอาจารย>ผู2ประสานงานรายวิชา 

10.3 กํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให2เป@นไปตามระเบียบ ข2อบังคับ 
ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู2สําเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู2ท่ีมีคุณสมบัติจะสําเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต�อสภาวิชาการ 
10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 
10.7 ปฏิบัติหน2าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 ข2อ 11 ให2คณะเป@นหน�วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงบริหาร         
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซ่ึงคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด2วย 

11.1 คณบดี เป@นประธาน 
11.2 ประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร เป@นกรรมการ 
11.3 รองคณบดีท่ีดูแลงานวิชาการ เป@นกรรมการและเลขานุการ 
11.4 หัวหน2าสํานักงานคณบดี เป@นผู2ช�วยเลขานุการ 

ข2อ 12 ให2คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน2าท่ี ดังต�อไปนี้ 
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ตํารา และสื่อ

ประกอบ     การเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณ>ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ>ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
(มคอ. 7)     ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตรากําลังผู2สอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต�งต้ังอาจารย>พิเศษ อาจารย>ผู2ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย>ผู2ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต�งต้ังอาจารย>ท่ีปรึกษา 
12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการดําเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นป=ตาม

วัตถุประสงค>ของหลักสูตร 
12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจําป=ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
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12.9 พิจารณากลั่นกรองการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติหน2าท่ีตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

ข2อ 13  ให2มหาวิทยาลัยแต�งต้ังคณะกรรมการประจําหลักสูตรตามเกณฑ>มาตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย>ประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ>กับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ข2อ 14  คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีหน2าท่ี ดังต�อไปนี้  
            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให2ตรงตามเกณฑ>มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 
14.2  จัดทําโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ตํารา สื่อ ประกอบการเรียน     

การสอน และจัดทําแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ>
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

14.3  พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ>ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา 

14.4  จัดทําอัตรากําลังผู2สอนเสนอต�อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.5  เสนอขอแต�งต้ังอาจารย>พิเศษ อาจารย>ผู2ทรงคุณวุฒิและอาจารย>ผู2ประสานงาน

รายวิชา 
14.6  เสนอแต�งต้ังอาจารย>ท่ีปรึกษาต�อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7  เสนอแผนการดําเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นป=ตามวัตถุประสงค>ของ

หลักสูตร 
14.8  ดําเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจําป=ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
14.9  ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจํา

หลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน2าท่ีตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

ข2อ 15 ให2มหาวิทยาลัยแต�งต้ังบุคคลเพ่ือทําหน2าท่ีอาจารย> ท่ีปรึกษา โดยมีหน2าท่ี             
ให2คําปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด2านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให2มีส�วนในการ
ประเมินผลความก2าวหน2าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
 

 
 
 
 



79 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี                                                          

หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข2อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช2ระบบทวิภาคโดย 1 ป=

การศึกษาแบ�งออกเป@น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 โดย     
แต�ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม�น2อยกว�า 15 สัปดาห> มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร2อน
ต�อจากภาคการศึกษาท่ี 2 โดยให2มีจํานวนชั่วโมงการศึกษาในแต�ละรายวิชาเทียบเคียงกันได2กับ
การศึกษาภาคปกติ 

ข2อ 17 การกําหนดหน�วยกิตแต�ละรายวิชา ให2กําหนดโดยใช2เกณฑ> ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช2เวลาบรรยายหรืออภิปรายปeญหาไม�น2อยกว�า         

15 ชั่วโมงต�อภาคการศึกษาปกติ ให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิ บั ติ ท่ี ใช2 เวลาฝEกหรือทดลองไม�น2อยกว�า 30 ชั่ วโมงต�อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิตระบบทวิภาค 
17.3 การฝEกงานหรือการฝEกภาคสนามท่ีใช2 เวลาฝEกไม�น2อยกว�า 45 ชั่วโมงต�อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิตระบบทวิภาค 
17.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีได2รับมอบหมายท่ีใช2เวลาทําโครงงาน

หรือกิจกรรมไม�น2อยกว�า 45 ชั่วโมงต�อภาคการศึกษาปกติ ให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิตระบบทวิภาค 
ข2อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 

18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป@นการจัดการศึกษาท่ีมี 
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม�น2อยกว�า 9 หน�วยกิต  และไม�เกิน 22 หน�วยกิต  และ         
ภาคฤดูร2อน ไม�เกิน 9 หน�วยกิต 

18.2 การศึกษาแบบไม�เต็มเวลา (Part-time Education) เป@นการจัดการศึกษา
ท่ีมีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร2อน ไม�เกิน 9 หน�วยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช�วงเวลา (Particular Time Period Education) เป@น
การจัดการศึกษาในบางช�วงเวลาของป=การศึกษา หรือเป@นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป@นการจัดการศึกษาโดยใช2    
การสอนทางไกลผ�านระบบการสื่อสารหรือเครือข�ายสารสนเทศต�าง ๆ หรือเป@นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตร 
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป@นการจัดการศึกษาเป@นชุด
รายวิชาหรือกลุ�มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป@นการจัด
การศึกษาท่ีกําหนดให2นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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18.7 การศึกษาแบบนานาชาติ (International Education) เป@นการจัดการศึกษา
โดยใช2ภาษาต�างประเทศท้ังหมดซ่ึงอาจจะเป@นความร�วมมือของสถานศึกษา หรือหน�วยงานในประเทศ 
หรือต�างประเทศ และมีการจัดการให2มีมาตรฐานเช�นเดียวกับหลักสูตรสากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน�วยกิต (Pre-degree Education) เป@นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพ่ือสะสมหน�วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s 
Degree Program) เป@นการจัดการศึกษาท่ีให2ผู2เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร2อมกัน 2 หลักสูตร 
โดยผู2สําเร็จการศึกษาจะได2รับปริญญาจากท้ัง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาท่ี  2 (The Second 
Bachelor’s Degree Program) เป@นการจัดการศึกษาท่ีให2ผู2เรียนท่ีสําเร็จปริญญาตรีแล2วมาศึกษา     
ในระดับปริญญาตรีเพ่ือรับปริญญาท่ี 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.11  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก2าวหน2า (Bachelor’s Honors 
Program) เป@นการจัดการศึกษาให2ผู2เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด2านสติปeญญา ความรู2ความสามารถ 
ได2ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นว�าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

ข2อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว2 2 ระดับ ดังนี้ 
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ป= ให2มีจํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     

ไม�น2อยกว�า 90 หน�วยกิต 
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซ่ึงจัดไว2 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป= ) ให2 มีจํานวนหน�วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม�น2อยกว�า 120 หน�วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป= ) ให2 มีจํานวนหน�วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม�น2อยกว�า 150 หน�วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) ให2 มีจํานวนหน�วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม�น2อยกว�า 72 หน�วยกิต 

ข2อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให2เป@นไปตามท่ีกําหนด ดังนี้ 
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให2ใช2เวลาการศึกษา ดังนี้ 
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20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช2 เวลาในการศึกษาไม�น2 อยกว�า 5               
ภาคการศึกษาปกติและไม�เกิน 6 ป=การศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป=) ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า 6         
ภาคการศึกษาปกติและไม�เกิน 8 ป=การศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป=) ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า 8         
ภาคการศึกษาปกติและไม�เกิน 10 ป=การศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า 4 
ภาคการศึกษาปกติและไม�เกิน 4 ป=การศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม�เต็มเวลาให2ใช2เวลาการศึกษา ดังนี้ 
20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช2 เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า 10               

ภาคการศึกษาปกติและไม�เกิน 9 ป=การศึกษา 
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป=) ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า  

14 ภาคการศึกษาปกติและไม�เกิน 12 ป=การศึกษา 
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป=) ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า  

17 ภาคการศึกษาปกติและไม�เกิน 15 ป=การศึกษา 
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า 8 

ภาคการศึกษาปกติและไม�เกิน 6 ป=การศึกษา 
20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ให2เป@นไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 

หมวด 4 
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู3สมัครเข3าเปJนนักศึกษา 

 
ข2อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข2าศึกษา และการรายงานตัวเข2าเป@นนักศึกษา 

ให2เป@นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ> และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข2อ 22 คุณสมบัติของผู2สมัครเข2าเป@นนักศึกษา 

22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ป= และปริญญาตรี 5 ป= ต2องสําเร็จ
การศึกษาไม�ตํ่ากว�าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท�าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) ต2องสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท�าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไม�เคยเป@นผู2มีความประพฤติเสียหายร2ายแรง 
22.4 ไม�เป@นคนวิกลจริตและไม�เป@นโรคติดต�อร2ายแรงหรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 



82 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี                                                          

22.5 มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว2ในหลักสูตรท่ีจะเข2าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข2อ 23 คุณสมบัติของผู2สมัครเข2าเป@นนักศึกษาสะสมหน�วยกิต  
23 .1 สํ า เร็จการศึกษาไม� ตํ่ ากว�าชั้ นมัธยมศึกษาตอนต2นหรือเทียบเท� าจาก

สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
23.2 ไม�เคยเป@นผู2มีความประพฤติเสียหายร2ายแรง 
23.3 ไม�เป@นคนวิกลจริตและไม�เป@นโรคติดต�อร2ายแรงหรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว2ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การข้ึนทะเบียนเปJนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข2อ 24 การข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษา 

24.1 ผู2ท่ีได2รับคัดเลือกเป@นนักศึกษาต2องมารายงานตัว ส�งหลักฐาน และชําระเงิน
ค�าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะมีสภาพเป@นนักศึกษา 

24.2 ผู2ท่ีได2รับคัดเลือกเป@นนักศึกษาไม�มารายงานตัว ส�งหลักฐาน และชําระเงิน
ค�าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ให2ถือว�าผู2นั้นสละสิทธิ์การเป@นนักศึกษา เว2นแต�จะ
ได2รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข2อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ�งออกเป@น 2 ประเภท ได2แก� 
25.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาปกติไม�น2อยกว�า 9 หน�วยกิต และไม�เกิน 22 หน�วยกิต และภาคฤดูร2อนไม�เกิน 9 หน�วยกิต 
25.2 นั กศึกษาไม� เต็มเวลา  หมายถึง นั กศึกษาท่ี มีการลงทะเบียนเรียนใน                

ภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร2อนไม�เกิน 9 หน�วยกิต 
ข2อ 26 การลงทะเบียนเรียน 

26.1 นักศึกษาต2องลงทะเบียนเรียนและชําระเงินตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแต�ละ 
ภาคการศึกษาหากพ2นกําหนดจะถือว�าพ2นสภาพการเป@นนักศึกษา เว2นแต�มีการชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

26.2 กําหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการชําระเงิน
ค�าธรรมเนียมการศึกษาให2เป@นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต�ละภาคการศึกษาปกติ ให2ลงทะเบียนเรียน     
ไม�น2อยกว�า 9 หน�วยกิต และไม�เกิน 22 หน�วยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร2อนให2ลงทะเบียนเรียน
ไม�เกิน 9 หน�วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม�เต็มเวลาให2ลงทะเบียนเรียนในแต�ละภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูร2อนไม�เกิน 9 หน�วยกิต สําหรับภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาออกฝEกประสบการณ>วิชาชีพหรือ        
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สหกิจศึกษา หรือภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาท่ีขอยกเว2น                
การลงทะเบียนรายวิชา สามารถลงทะเบียนเรียนน2อยกว�า 9 หน�วยกิตได2 

ในกรณีท่ีมีความจําเป@นหรือกรณีจะขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม�เกิน 25 หน�วยกิตในภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม�เต็มเวลาลงทะเบียนได2ไม�เกิน 15 หน�วยกิต และไม�เกิน 12 หน�วยกิตในภาคฤดูร2อน 
ท้ังนี้ให2คณบดีเป@นผู2พิจารณาอนุมัติ โดยคําแนะนําของอาจารย>ท่ีปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร ก�อนการลงทะเบียน  

การเปBดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร2อน ให2เป@นไปตามท่ีหลักสูตรกําหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาให2จัดเวลาการเรียนการสอนไม�น2อยกว�า     
8 สัปดาห> แต�ไม�เกิน 12 สัปดาห> ในกรณีมีความจําเป@นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห> โดยต2องมี
จํานวนชั่วโมงเรียนต�อหน�วยกิตในแต�ละรายวิชาเท�ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาท่ีเรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร2อนได2ใน
รายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดข2อใดข2อหนึ่งดังต�อไปนี้ 

26.3.1 วิชาท่ีกําหนดไว2ในแผนการศึกษาท่ีหลักสูตรให2เปBดสอนในภาคฤดูร2อน 
และจะต2องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม�น2อยกว�า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปBดสอน
ให2แก�นักศึกษาท่ีเคยเรียนวิชานั้นมาก�อนและมีผลการประเมินไม�ผ�านเท�านั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให2เปBดสอนได2ตามความจําเป@นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาท่ีต2องศึกษาเป@นภาคการศึกษาสุดท2าย เพ่ือให2ครบตามโครงสร2าง
หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
26.4 นักศึกษาท่ีไม�ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จะถูก

ปรับค�าลงทะเบียนเรียนล�าช2าเป@นรายวันตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
26.5 เม่ือพ2นระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะไม�อนุญาตให2

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว2นแต�จะมีเหตุผลอันควรและต2องได2รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีท่ีได2รับมอบหมายก�อนหมดกําหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอ่ืนได2อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได2ท้ังสองหลักสูตร ท้ังนี้ต2องเป@นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว2นการเรียนรายวิชาตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

26.8 นักศึกษาท่ีเรียนครบหน�วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
และได2คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู�ในเกณฑ>ท่ีสําเร็จการศึกษาแล2ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม�ได2 เว2นแต�ศึกษา
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อยู�ในระยะเวลาตามท่ีหลักสูตรกําหนด หรือเป@นนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู�ในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ     
2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จํากัดจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต2องตรวจสอบสถานสภาพการเป@นนักศึกษาก�อน ถ2าไม�มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต�ได2ลงทะเบียนเรียนและชําระค�าธรรมเนียมการศึกษาไปแล2ว จะไม�มีสิทธิ์ขอ
ค�าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผู2พ2นสภาพการเป@นนักศึกษา ไม�มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู2พ2นสภาพการ
เป@นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให2ถือว�าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม�สมบูรณ> 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต�างมหาวิทยาลัยได2 โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

ข2อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีมีวิชาบังคับก�อน (Pre-requisite) 
นักศึกษาจะต2องลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีเป@นวิชาบังคับและได2ผลการเรียนไม�ตํ่ากว�า 

D หรือ P ก�อนลงทะเบียนรายวิชาต�อเนื่อง มิฉะนั้นให2ถือว�าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต�อเนื่องเป@น
โมฆะ เว2นแต�บางหลักสูตรท่ีมีลักษณะเฉพาะหรือภายใต2การควบคุมขององค>กรวิชาชีพให2เป@นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป@น F ได2 ยกเว2นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท2าย
เพ่ือให2ครบตามโครงสร2างของหลักสูตร 

ข2อ 28 การลงทะเบียนเรียนซํ้าหรือเรียนแทน 
28.1 รายวิชาใดท่ีนักศึกษาสอบได2 D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้าได2

ต�อเม่ือได2รับอนุมัติจากคณบดีของคณะท่ีรายวิชาสังกัด โดยจํานวนหน�วยกิตและค�าคะแนนของ
รายวิชาท่ีเรียนซํ้านี้ต2องนําไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช�นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

28.2 นักศึกษาท่ีได2 F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต2องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซํ้าอีก จนกว�าจะได2รับผลการเรียนไม�ต่ํากว�า D หรือ P  

28.3 นักศึกษาท่ีได2รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ�มเดียวกันแทนได2 เพ่ือให2ครบตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว2ในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาท่ีได2รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืน ๆ แทนได2 ท้ังนี้หากเรียนครบตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว2ในหลักสูตรแล2ว จะไม�เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได2 

ข2อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม�นับหน�วยกิต (Audit) 
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม�นับหน�วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม�นับหน�วยกิตรวมเข2ากับจํานวนหน�วยกิตในภาคการศึกษาและจํานวนหน�วยกิตตาม
หลักสูตร 
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29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม�นับหน�วยกิตได2ก็ต�อเม่ือได2รับความ
เห็นชอบจากอาจารย>ผู2สอนรายวิชานั้น  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให2บุคคลภายนอกท่ีไม�ใช�นักศึกษาเข2าเรียนบางรายวิชาเป@น
พิเศษได2 แต�ผู2นั้นจะต2องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต2อง
ปฏิบัติตามข2อบังคับและระเบียบต�าง ๆ ของมหาวิทยาลัยท้ังนี้ต2องเสียค�าธรรมเนียมการศึกษาเช�นเดียวกับ
นักศึกษาท่ีเรียนแบบไม�เต็มเวลา 

ข2อ 30 การขอเปBดหมู�เรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเปBดหมู�เรียนพิเศษท่ีเปBดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให2เฉพาะกรณี

ดังต�อไปนี้ 
30.1 เป@นภาคการศึกษาสุดท2ายท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา แต�รายวิชาท่ีจะ

เรียนตามโครงสร2างของหลักสูตรไม�เปBดสอนหรือเปBดสอนแต�นักศึกษาไม�สามารถลงทะเบียนเรียนได2 
30.2 รายวิชาดังกล�าวจะไม�มีเปBดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาท่ีขอเปBดจะต2องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม�ซํ้าซ2อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกติ 
30.4 นักศึกษาต2องยื่นคําร2องขอเปBดหมู� พิเศษภายในสัปดาห>แรกของการเปBด        

ภาคการศึกษา 
ข2อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต2องได2รับอนุมัติจากคณบดี โดย        
ความเห็นชอบจากอาจารย>ผู2สอนและอาจารย>ท่ีปรึกษาก�อน 

31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต2องกระทําภายใน 3 สัปดาห>แรกของ              
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห>แรกของภาคฤดูร2อน หากมีความจําเป@นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอน
รายวิชาได2ภายใน 6 สัปดาห>แรกของภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ต2องเป@นไปตามข2อ 26.3 แต�จํานวนหน�วยกิต    
ท่ีคงเหลือจะต2องไม�น2อยกว�า 9 หน�วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต2องดําเนินการให2เสร็จสิ้นก�อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม�น2อยกว�า 1 สัปดาห> 

ข2อ 32 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาท่ีลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให2พักการเรียน จะต2องชําระ

เงินค�าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ2นสภาพนักศึกษา 
32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให2ดําเนินการให2แล2วเสร็จภายใน                

3 สัปดาห>แรก นับจากวันเปBดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห>แรกจากวันเปBดภาคการศึกษา       
ภาคฤดูร2อน มิฉะนั้นจะต2องเสียค�าปรับตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ข2อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให2เป@นไปตามหมวด 7 การวัดและ     
การประเมินผล 
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หมวด 6 
การเรียน การฝTกประสบการณ-วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

 
ข2อ 34 การเรียน 

นักศึกษาต2องมีเวลาเรียนไม�น2อยกว�าร2อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีท่ีนักศึกษามีเวลาเรียนน2อยกว�าร2อยละ 80 แต�ไม�ตํ่ากว�าร2อยละ 60 
ให2ยื่นคําร2องขอมีสิทธิ์สอบพร2อมหลักฐานแสดงเหตุจําเป@นของการขาดเรียนต�ออาจารย>ผู2สอน โดยผ�าน
ความเห็นชอบของอาจารย>ท่ีปรึกษาและให2อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ 
ก�อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห> สําหรับนักศึกษาท่ีมีเวลาเรียนน2อยกว�าร2อยละ 60 ให2ได2รับผล
การเรียนเป@น F หรือ NP 

ข2อ 35 การฝEกประสบการณ>วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต2องฝEกประสบการณ>วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามท่ีระบุไว2ในหลักสูตร     

ถ2าผู2ใดปฏิบัติไม�ครบถ2วน ให2ถือว�าการศึกษายังไม�สมบูรณ> 
35.2 ในระหว�างการฝEกประสบการณ>วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต2อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข2อกําหนดทุกประการ หากฝrาฝ�น อาจารย>นิเทศหรือพ่ีเลี้ยง
ในหน�วยงานฝEกประสบการณ>วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส�งตัวกลับและดําเนินการให2ฝEก
ประสบการณ>วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม� 

 
หมวด 7 

การวัดและการประเมินผล 
 

ข2อ 36 ให2มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต�าง ๆ ตามหลักสูตรเป@น 2 ระบบ ดังนี้ 
36.1 ระบบมีค�าระดับคะแนน แบ�งเป@น 8 ระดับ 
 

ระดับคะแนน ความหมาย ค�าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช2 (Fairly Good) 2.5 
C พอใช2 (Fair) 2.0 

D+ อ�อน (Poor) 1.5 
D อ�อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0 
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ระบบนี้ใช2สําหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาท่ีบังคับเรียนตาม
หลักสูตร ระดับคะแนนท่ีถือว�าได2รับการประเมินผ�านต2องไม�ตํ่ากว�า “D” ถ2านักศึกษาได2ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดตํ่ากว�า “D” ต2องลงทะเบียนเรียนใหม�จนกว�าจะสอบได2 กรณีวิชาเลือกถ2าได2ระดับคะแนน F  
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได2 ส�วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝEกประสบการณ>
วิชาชีพ รายวิชาฝEกประสบการณ>วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ2าได2ระดับ
คะแนนตํ่ากว�า “C” ถือว�าสอบตก นักศึกษาจะต2องลงทะเบียนเรียนใหม� 

36.2 ระบบไม�มีค�าระดับคะแนน  กําหนดสัญลักษณ>การประเมินผล ดังนี้ 
 

สัญลักษณ> ความหมาย 
PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ�านดีเยี่ยม 
P (Pass) ผลการประเมินผ�าน 
NP (No Pass) ผลการประเมินไม�ผ�าน 
W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยได2รับอนุมัติ 
T (Transfer of Credits) การยกเว2นการเรียนรายวิชา 
I (Incomplete) ผลการประเมินยังไม�สมบูรณ> 
Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป@นพิเศษ โดยไม�นับ

หน�วยกิต 
 

ระบบนี้ใช2สําหรับการประเมินผลรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับให2เรียนเพ่ิมตาม
ข2อกําหนดเฉพาะ และรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดให2เรียนเพ่ิม หรือใช2สําหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม�นับหน�วยกิต 

กรณีรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับให2เรียนเพ่ิมตามข2อกําหนดเฉพาะและรายวิชา 
ท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดให2เรียนเพ่ิมถ2าได2ผลการประเมินไม�ผ�าน (NP) นักศึกษาต2องลงทะเบียน
เรียนใหม�จนกว�าจะผ�าน    

ข2อ 37 ข2อกําหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ>ต�างๆ  มีดังนี้ 
37.1  Au (Audit) ใช2สําหรับการประเมินผ�านในรายวิชาท่ีมีการลงทะเบียนเรียน

เป@นพิเศษโดยไม�นับหน�วยกิต      
37.2  W (Withdraw) ใช2สําหรับการบันทึกรายวิชาท่ีได2รับอนุมัติให2ยกเลิก

รายวิชานั้น โดยต2องดําเนินการให2เสร็จสิ้นก�อนกําหนดสอบปลายภาคไม�น2อยกว�า 1 สัปดาห>หรือตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดและใช2ในกรณีท่ีนักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให2พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล2ว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใช2สําหรับบันทึกการยกเว2นการเรียนรายวิชา 
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37.4  I  (Incomplete) ใช2สําหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาท่ีผลการ
เรียนไม�สมบูรณ>เม่ือสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาท่ีได2 “I” จะต2องดําเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือ
เปลี่ยนระดับคะแนนให2เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให2ดําเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังทํางานไม�สมบูรณ> ไม�ติดต�อผู2สอนหรือไม�สามารถส�ง
งานได2ตามเวลาท่ีกําหนด ให2ผู2สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนท่ีมีอยู�ให2เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย>ผู2สอนไม�ส�งผลการศึกษาตามกําหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป@น “F” เว2นแต�กรณีท่ีไม�ใช�ความบกพร�องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให2ขยายเวลาต�อไปได2 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได2รับอนุญาตให2สอบ แต�ไม�
มาสอบภายในเวลาท่ีกําหนด หรือสําหรับนักศึกษาท่ีไม�ได2รับอนุญาตให2สอบ ให2อาจารย>ผู2สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนท่ีมีอยู�ให2เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย>ไม�ส�งผลการศึกษาตาม
กําหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป@น “F”  
                ข2อ 38  รายวิชาท่ีได2รับการยกเว2นการเรียน ให2ได2รับผลการประเมินเป@น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม�นํามาคิดค�าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข2อ 39 นักศึกษาท่ีเข2าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซํ้ากับรายวิชาท่ีศึกษามาแล2วในระดับอนุปริญญาไม�ได2 หากลงทะเบียนซํ้าให2เว2นการนับหน�วยกิตเพ่ือ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร2างของหลักสูตรท่ีกําลังศึกษาอยู� ยกเว2นได2รับอนุมัติจากคณบดีท่ี
รายวิชานั้นสังกัดอยู� 

ข2อ 40 การนับจํานวนหน�วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร2างของหลักสูตรให2นับเฉพาะ
หน�วยกิตของรายวิชาท่ีได2รับการประเมินผลการเรียนว�าผ�านเท�านั้น 

ข2อ 41 ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให2คํานวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหน�วยกิตกับค�าระดับคะแนนของแต�ละ
รายวิชาเป@นตัวต้ังและหารด2วยจํานวนหน�วยกิตของภาคการศึกษานั้น การคํานวณดังกล�าวให2ต้ังหารถึง
ทศนิยม 2 ตําแหน�งโดยไม�ปeดเศษ 

ข2อ 42 ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให2คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาต้ังแต�เริ่มเข2าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท2าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหน�วยกิตกับค�าระดับคะแนนของแต�ละ
รายวิชาท่ีศึกษาท้ังหมดเป@นตัวต้ังและหารด2วยจํานวนหน�วยกิตท้ังหมด การคํานวณดังกล�าวให2ต้ังหาร
ถึงทศนิยม 2 ตําแหน�งโดยไม�ปeดเศษ 

ข2อ 43 รายวิชาท่ีได2ผลการศึกษาเป@น F ให2นํามาคิดค�าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค�าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข2อ 44 ผลการศึกษาระบบไม�มีค�าระดับคะแนน ไม�ต2องนับรวมหน�วยกิตเป@นตัวหารแต�ให2นับ
หน�วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ>มาตรฐานหลักสูตร 

ข2อ 45 ในภาคการศึกษาใดท่ีนักศึกษาได2 I ให2คํานวณค�าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาท่ีไม�ได2 I เท�านั้น 
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ข2อ 46 เม่ือนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร2างหลักสูตรแล2ว และได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต้ังแต� 1.80 ข้ึนไป แต�ไม�ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมท่ีได2รับผล
การศึกษาเป@น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม�เพ่ิมเติม เพ่ือทําค�าระดับคะแนนเฉลี่ยให2ถึง 
2.00 กรณีเป@นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให2ฝrายทะเบียนนําค�าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต2องอยู�ในระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

ข2อ 47 ในกรณีท่ีมีความจําเป@นอันไม�อาจก2าวล�วงเสียได2 ท่ีอาจารย>ผู2สอนไม�สามารถ
ประเมินผลการศึกษาได2 ให2มหาวิทยาลัยแต�งต้ังคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 

 
หมวด 8 

การย3ายคณะ การเปล่ียนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 
 

ข2อ 48 การย2ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 
48.1 นักศึกษาท่ีจะขอย2ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต2องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไม�น2อยกว�า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม�น2อยกว�า 2.50 ท้ังนี้ไม�นับภาคการศึกษาท่ีลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให2พักการเรียนและไม�เคยได2รับอนุมัติให2ย2ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก�อน 

48.2 ในการยื่นคําร2องขอย2ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต2องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ�านการพิจารณา หรือดําเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยกําหนด 

48.3 การย2ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต2องดําเนินการให2เสร็จสิ้นก�อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาต�าง ๆ ท่ีนักศึกษาย2ายคณะ เรียนมา ให2เป@นไปตามหมวดท่ี 9       
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว2นการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ให2นับต้ังแต�เริ่มเข2าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย2ายให2เป@นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาท่ีย2ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต2องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

ท่ีย2ายไปไม�น2อยกว�า 1 ป=การศึกษาจึงจะขอสําเร็จการศึกษาได2 ท้ังนี้ไม�นับภาคการศึกษาท่ีลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให2พักการเรียน 

48.8 นักศึกษาท่ีย2ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต2องชําระค�าธรรมเนียมตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

ข2อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมี         

วิทยฐานะเทียบเท�ามหาวิทยาลัยและกําลังศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได2กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป@นนักศึกษาได2โดยได2รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรและคณบดี 
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะได2รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ2วนตามข2อ 22 
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49.2.2 ไม�เป@นผู2ท่ีพ2นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด2วยมีกรณีความผิด
ทางวินัย 

4 9 .2 .3  ได2 ศึ ก ษ าอ ยู� ใน ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ าม าแ ล2 ว ไม� น2 อ ย ก ว� า                       
1 ภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ไม�นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกสั่งให2พักการเรียน และต2องได2ค�าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต� 2.00 ข้ึนไป 

49.2.4 นักศึกษาท่ีประสงค>จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต2องส�งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม�น2อยกว�า 6 สัปดาห> ก�อนเปBดภาคการศึกษาท่ีประสงค>จะเข2าศึกษานั้นพร2อม
กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

49.2.5 นักศึกษาท่ีโอนมาต2องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม�น2อยกว�า 1 ป=
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว2นการเรียนรายวิชาให2เป@นไปตามหมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว2นการเรียนรายวิชา 

 
หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว3นการเรียนรายวิชา 
 
ข2อ 50 ผู2มีสิทธิได2รับการเทียบโอนผลการเรียน ต2องมีคุณสมบัติข2อใดข2อหนึ่ง ดังต�อไปนี้ 

50.1 กําลังศึกษาอยู�ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล2วโอนย2าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข2าศึกษาระดับปริญญา
ตรีท่ี 2 

50.3 ผ�านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เป@นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข2อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  
51.1 ต2องเป@นรายวิชาท่ีศึกษาจากมหาวิทยาลัยซ่ึงเป@นส�วนหนึ่งของหลักสูตรท่ี

โอนย2ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป@นผู2เลือก 
51.2 ต2องเป@นรายวิชาท่ีมีคําอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ>และเทียบเคียง

กันได2 
51.3 ต2องไม�ใช�รายวิชาดังต�อไปนี้ สัมมนา ปeญหาพิเศษ เตรียมฝEกประสบการณ>

วิชาชีพ ฝEกประสบการณ>วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
ข2อ 52 ผู2มีสิทธิได2รับการยกเว2นการเรียนรายวิชา ต2องมีคุณสมบัติข2อใดข2อหนึ่ง ดังต�อไปนี้ 

52.1 สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผ�านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
52.3 ขอย2ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝEกอาชีพ หรือ
ประสบการณ>ทํางานและต2องมีความรู2พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท�าสําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข2าศึกษา
ปริญญาตรีใบท่ี 2 สามารถยกเว2นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป จํานวน 30 หน�วยกิต 
และต2องเรียนเพ่ิมรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข2อ 53 การพิจารณายกเว2นการเรียนรายวิชา 
  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป@นรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท�า 
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน�วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป@นรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม�น2อยกว�า      
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีขอยกเว2นการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เป@นรายวิชาหรือกลุ�มวิชาท่ีได2ระดับคะแนนไม�ตํ่ากว�า C หรือได2       
ค�าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท�าในรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป@นค�าระดับ และได2ผลการ
ประเมินผ�านในรายวิชาท่ีไม�ประเมินผลเป@นค�าระดับไม�ตํ่ากว�า P ท้ังนี้ต2องเป@นไปตามเง่ือนไขของ
หลักสูตรนั้นกําหนด 

53.1.4 จํานวนหน�วยกิตท่ีได2รับการยกเว2นการเรียนรายวิชารวมแล2วต2องไม�เกิน
สามในสี่ของจํานวนหน�วยกิตรวมของหลักสูตรท่ีกําลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ�มวิชาท่ีได2รับการยกเว2นการเรียนรายวิชา ให2บันทึกใน    
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช2อักษร T 

53.1.6 ต2องไม�ใช�รายวิชาดังต�อไปนี้ สัมมนา ปeญหาพิเศษ เตรียมฝEกประสบการณ>
วิชาชีพ ฝEกประสบการณ>วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปBดหลักสูตรใหม� เทียบโอนนักศึกษาเข2าศึกษาได2
ไม�เกินชั้นป=และภาคการศึกษาท่ีได2รับอนุญาตให2มีนักศึกษาเรียนอยู� ตามหลักสูตรท่ีได2รับความ
เห็นชอบแล2ว 

53.1.8 กรณีท่ีไม�เป@นไปตามข2อ 53.1.1 – 53.1.7 ให2อยู�ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ>ทํางานเข2าสู�
การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู2จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
ประสบการณ>ทํางาน จะเทียบเป@นรายวิชาหรือกลุ�มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาท่ีเปBดสอน ใน
มหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู2และการให2หน�วยกิตสําหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ>ทํางาน เข2าสู�การศึกษาในระบบให2คณะกรรมการประเมิน
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การยกเว2นการเรียนรายวิชาใช2วิธีการอย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�างดังต�อไปนี้ เป@นหลักเกณฑ>ในการ
ประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
(2) การทดสอบท่ีคณะ หรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from 

Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมท่ีจัดโดยหน�วยงานต�างๆ (Credits from 

Training)  
(4) การเสนอแฟ�มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 
ผลการประเมินจะต2องเทียบได2ไม�ตํ่ากว�าคะแนน C หรือ ค�าระดับ

คะแนน 2.00 หรือเทียบเท�าสําหรับรายวิชาหรือกลุ�มวิชา จึงจะให2จํานวนหน�วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ�มวิชานั้น แต�จะไม�ให2ระดับคะแนน และไม�มีการนํามาคิดค�าระดับคะแนน หรือค�าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ให2มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1) หน�วยกิตท่ีได2จากการทดสอบมาตรฐาน ให2บันทึกเป@น “CS” 

(Credits from Standardized Tests) 
(2) หน�วยกิตท่ีได2จากการทดสอบท่ีคณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให2

บันทึกเป@น “CE”  (Credits from Examination) 
(3) หน�วยกิตท่ีได2จากการประเมินหรืออบรมท่ีจัดโดยหน�วยงานต�าง 

ๆ ให2บันทึกเป@น “CT” (Credits from Training)  
(4) หน�วยกิตท่ีได2จากการเสนอแฟ�มสะสมงาน ให2บันทึกเป@น “CP” 

(Credits from Portfolio) 
53.2.4 นักศึกษาท่ีขอยกเว2นการเรียนรายวิชาจะต2องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย     

อย�างน2อย 1 ป=การศึกษา จึงจะมีสิทธิสําเร็จการศึกษา 
53.2.5 ให2มหาวิทยาลัยแต�งต้ังคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ

ยกเว2นการเรียนรายวิชา ประกอบด2วย 
(1) คณบดีคณะท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ

กลุ�มวิชาท่ีจะขอยกเว2นการเรียนรายวิชาเป@นประธาน 
(2) อาจารย>หรือผู2เชียวชาญในหลักสูตรท่ีจะขอยกเว2นการเรียน

รายวิชาจํานวนอย�างน2อยหนึ่งคนแต�ไม�เกินสามคนโดยคําแนะนําของคณบดีตาม (1) เป@นกรรมการ 
(3) ประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตรของรายวิชาท่ีจะขอยกเว2น

การเรียนรายวิชาเป@นกรรมการและเลขานุการ 
เม่ือคณะกรรมการประเมินการยกเว2นการเรียนรายวิชาดําเนินการ

เสร็จสิ้นแล2ว ให2รายงานผลการประเมินการยกเว2นการเรียนรายวิชาไปยังสํานักส�งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพ่ือเสนอให2มหาวิทยาลัยอนุมัติต�อไป 

ข2อ 54 กําหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว2นการเรียนรายวิชา 
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นักศึกษาท่ีประสงค>จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว2นการเรียนรายวิชาหรือกลุ�มวิชา 
จะต2องยื่นคําร2องต�อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห> นับจากวันเปBดภาคการศึกษาแรกท่ีเข2าศึกษา เว2นแต�
ได2รับอนุมัติจากอธิการบดี แต�ท้ังนี้ต2องไม�เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว2นการเรียนรายวิชาได2เพียงครั้งเดียว 

ข2อ 55 การนับจํานวนภาคการศึกษาของผู2ท่ีได2รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว2น
การเรียนรายวิชาให2ถือเกณฑ>ดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให2นับจํานวนหน�วยกิต ได2ไม�เกิน 22 หน�วยกิต
เป@น 1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม�เต็มเวลาให2นับจํานวนหน�วยกิตได2ไม�เกิน 9 หน�วยกิต
เป@น 1 ภาคการศึกษา 

ข2อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว2นการเรียนรายวิชา ต2องชําระค�าธรรมเนียม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

หมวด 10 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ3นสภาพการเปJนนักศึกษา 

 
ข2อ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจยื่นคําขอลาพักการเรียนได2ในกรณีต�อไปนี้ 
57.1.1 ถูกเกณฑ>หรือเรียกระดมพลเข2ารับราชการทหารกองประจําการ 
57.1.2 ได2รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว�างประเทศหรือทุนอ่ืนใด          

ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
57.1.3 เจ็บปrวยจนต2องพักรักษาตัวเป@นเวลานานเกินกว�าร2อยละ 20 ของเวลา

เรียนท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย>จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว�าด2วยสถานพยาบาล  

57.1.4 เม่ือนักศึกษามีความจําเป@นส�วนตัวอาจยื่นคําร2องขอลาพักการเรียนได2 
ถ2าลงทะเบียนเรียนมาแล2วอย�างน2อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาท่ีต2องลาพักการเรียนให2ยื่นคําร2องภายในสัปดาห> ท่ี  3 ของ          

ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให2ลาพักการเรียนให2เป@นอํานาจของคณบดี 
นัก ศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุ มั ติต�อคณบดีไม� เกิน               

1 ภาคการศึกษา ถ2านักศึกษามีความจําเป@นท่ีจะต2องลาพักการเรียนมากกว�า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เม่ือครบกําหนดพักการเรียนแล2วยังมีความจําเป@นท่ีจะต2องพักการเรียนต�อไปอีก ให2ยื่นคําร2องขอพัก
การเรียนใหม�และต2องได2รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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57.3 ในกรณี ท่ีนักศึกษาได2รับอนุ มั ติให2ลาพักการเรียนให2นับระยะเวลาท่ี           
ลาพักการเรียนเข2ารวมในระยะเวลาการศึกษาด2วย 

57.4 นักศึกษาท่ีได2รับอนุมัติให2ลาพักการเรียน เม่ือจะกลับเข2าเรียนจะต2องยื่นคําร2อง
ขอกลับเข2าเรียนก�อนวันเปBดภาคการศึกษาไม�น2อยกว�า 2 สัปดาห> และเม่ือได2รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล2วจึงจะกลับเข2าเรียนได2 

ข2อ 58 นักศึกษาท่ีประสงค>จะลาออกจากความเป@นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให2ยื่น
หนังสือลาออก และต2องได2รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก�อน การลาออกจึงจะสมบูรณ> 

ข2อ 59 การพ2นสภาพการเป@นนักศึกษา 
59.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
59.2 ได2รับอนุมัติให2ลาออก 
59.3 ไม�รักษาสภาพนักศึกษาในแต�ละภาคการศึกษา 
59.4 ได2 ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝEกประสบการณ> วิชาชีพ  รายวิชา               

ฝEกประสบการณ>วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ตํ่ากว�า C เป@นครั้งท่ี 2 
ยกเว2นนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีประสงค>จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว�า 1.60 เม่ือสิ้นป=การศึกษา
ปกติท่ี 1 หรือมีผลการประเมินได2รับค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว�า 1.80 เม่ือสิ้นป=การศึกษาปกติ
ท่ี 2 นับต้ังแต�เริ่มเข2าเรียน และในทุก ๆ ป=การศึกษาปกติถัดไป ยกเว2นนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
ประสงค>จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

สํ าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม� เต็มเวลาให2นํ าภาคฤดูร2อนมารวมเป@ น             
ภาคการศึกษาด2วย 

ในกรณีท่ีภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม�ต2องนํามาคิด ให2คิดค�า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาท่ีมีค�าระดับคะแนน 

59.6 ใช2เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาท่ีกําหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข2อ 22 อย�างใดอย�างหนึ่ง 
59.8 ตาย 

ข2อ 60  นักศึกษาพ2นสภาพการเป@นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม�รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นคําร2อง พร2อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป@นนักศึกษาต�อมหาวิทยาลัย และเม่ือ
ได2รับอนุมัติแล2วต2องชําระเงิน ค�าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป@นนักศึกษา และค�าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป@นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 11 
การสําเร็จการศึกษา 

 
ข2อ 61 นักศึกษาท่ีถือว�าสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต2องมีคุณสมบัติครบถ2วนทุกข2อดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  
61.2 สอบได2รายวิชาต�าง ๆ ครบตามโครงสร2างของหลักสูตรตามเกณฑ>             

การประเมินผล 
61.3 ได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ต่ํากว�า 2.00 
61.4 สอบผ�านการประเมินความรู2และทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
61.5 ผ�านการเข2าร�วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ>มาตรฐานหลักสูตร 

ข2อ 62 การขออนุมัติสําเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดท่ีนักศึกษาคาดว�าจะสําเร็จการศึกษาให2ยื่นคําร2องขอสําเร็จ 

การศึกษาต�อสํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาท่ียื่นความจํานง
ขอสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามข2อ 61 และต2องไม�ค2างชําระค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ไม�ติดค2างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู�ระหว�างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว�าครบถ2วนตาม
ข2อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให2ถือวันท่ีคณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว�าครบถ2วนเป@นวันสําเร็จการศึกษา  

ในกรณี ท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล2วไม�น2อยกว�า 3 ป=  และ
จําเป@นต2องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต�ละหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม�น2อยกว�า 90 หน�วยกิต ประกอบด2วยวิชาศึกษาท่ัวไปไม�
น2อยกว�า 30 หน�วยกิต วิชาเฉพาะไม�น2อยกว�า 45 หน�วยกิต วิชาเลือกเสรีไม�น2อยกว�า 3 หน�วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม�น2อยกว�า 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล2วไม�น2อยกว�า 4 ป= สอบได2รายวิชา
ต�าง ๆ ครบตามโครงสร2างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�น2อยกว�า 1.75 สามารถยื่นขอ
สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต�ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข2อ 63 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได2รับเกียรตินิยม ต2องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป= หรือปริญญาตรี 5 ป= เม่ือเรียนครบหลักสูตร
แล2วได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�น2อยกว�า 3.60 จะได2รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได2ค�าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม�น2อยกว�า 3.25 แต�ไม�ถึง 3.60 จะได2รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) สอบได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท�าไม�น2อยกว�า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) ไม�น2อยกว�า 3.60 จะได2รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได2รับ
ระดับค�าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท�าไม�น2อยกว�า 3.25 ข้ึนไป และเรียนครบ
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หลักสูตรได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) ไม�น2อยกว�า 3.25 
แต�ไม�ถึง 3.60 จะได2รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได2ในรายวิชาใด ๆ ไม�ตํ่ากว�า C ตามระบบค�าระดับคะแนนหรือไม�ได2 
“NP” ตามระบบไม�มีค�าระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป= สําหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา

ใช2เวลาในการศึกษาไม�เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต�อกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบไม�เต็มเวลา
ใช2เวลาไม�เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต�อกัน ท้ังนี้เป@นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป= สําหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช2เวลาในการศึกษาไม�เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต�อกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบไม�เต็ม
เวลาใช2เวลาไม�เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต�อกัน ท้ังนี้เป@นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) สําหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช2เวลาในการศึกษาไม�เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต�อกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบไม�
เต็มเวลาใช2เวลาไม�เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต�อกัน ท้ังนี้เป@นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

63.4 ต2องไม�เคยขอยกเว2นการเรียนรายวิชา ยกเว2นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน 
ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาท่ีจะได2รับปริญญาเกียรตินิยมจะต2องเป@นผู2มีความประพฤติดี และไม�เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข2อ 64 การให2รางวัลเหรียญทองซ่ึงมีรูปร�างลักษณะและขนาดตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
สําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจะต2องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได2เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ต่ํากว�า 3.75 
64.2 ได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ�มผู2สําเร็จการศึกษาในป=เดียวกันใน    

แต�ละคณะ 
 

หมวด 12 
การควบคุมคุณภาพ 

 
ข2อ 65 ให2มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย>ผู2สอนอย�างน2อยภาคการศึกษาละ    

1 ครั้ง และให2นําผลการประเมินมาใช2ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ข2อ 66 ให2คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช2หลักสูตรอย�างต�อเนื่อง

ภายใน 5 ป= ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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ประกาศ ณ  วันท่ี 24 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557                                  

                      
   (นายจรูญ  ถาวรจักร>) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> 
           ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- ในพระบรมราชูปถัมภ- จังหวดัปทมุธานี 

ปรับปรุง พ.ศ. 2557 
 

1. ช่ือหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาท่ัวไป  

ภาษาอังกฤษ : General Education 
 

2. หน"วยงานท่ีรับผิดชอบ   
งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 
 

3. ความเปJนมาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ. 2557 
 กระทรวงศึกษาธิการได2มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ>มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล �ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันท่ี 25 
พฤษภาคม 2548 โดยในข2อ 8.1 ให2ความหมายวิชาศึกษาท่ัวไปไว2ว�า “วิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึงวิชาท่ี
มุ�งพัฒนา ผู2เรียนให2มีความรอบรู2อย�างกว2างขวาง มีโลกทัศน>ท่ีกว2างไกล มีความเข2าใจธรรมชาติ ตนเอง 
ผู22อ่ืน และสังคม เป@นผู2ใฝrรู2 สามารถคิดอย�างมีเหตุผล สามารถใช2ภาษาในการติดต�อสื่อสารความหมาย
ได2ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค�าของศิลปะและวัฒนธรรมท้ังของไทยและของประชาคมนานาชาติ 
สามารถนําความรู2ไปใช2ในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยู�ในสังคมได2เป@นอย�างดี” สําหรับวิชาศึกษา
ท่ัวไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ>ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช2
หลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในป= พ.ศ. 2549 ได2มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ท่ัวไปใช2ในมหาวิทยาลัย และในป= พ.ศ. 2556 ได2พัฒนาวิชาศึกษาท่ัวไปข้ึนมาใหม� เพ่ือให2เข2าสู�กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให2สอดคล2องกับกับเกณฑ>มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548  
 วิชาศึกษาท่ัวไปท่ีได2รับการพัฒนาข้ึนในป= พ.ศ. 2556 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร>เนื้อหาวิชา
ต�างๆ (Integrated) อันได2แก� กลุ�มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ�มวิชามนุษยศาสตร>และสังคมศาสตร> 
กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร>และคณิตศาสตร> รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน�วยกิต รวม 30 หน�วยกิต 
ตามเกณฑ>มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ท่ีระบุไว2ว�า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษา
ท่ัวไปในลักษณะจําแนกเป@นรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได2 โดยให2ครอบคลุมสาระของกลุ�ม
วิชามนุษยศาสตร>และสังคมศาสตร> ภาษา วิทยาศาสตร>และคณิตศาสตร> โดยมีหน�วยกิตไม�น2อยกว�า 
30 หน�วยกิต 
 การจัดการเรียนรู2แต�ละรายวิชาได2จัดการเรียนรู2เป@นชุดวิชา (Module) รวม 5 ชุดวิชา โดยจัดการ
เรียนการสอนแบบเน2นกิจกรรม (Active Learning) ให2นักศึกษาได2มีทักษะการเรียนรู2ในศตวรรษท่ี 21 
(21st Century Learning Skills) ให2นักศึกษาได2ปฏิบัติจริง เรียนรู2จากเหตุการณ> สถานการณ>จริง    
นําความรู2 ท่ี ได2ไปใช2ในชีวิตประจําวัน มีจิตอาสา ให2นักศึกษาได2เรียนรู2จากกระบวนการวิจัย 
(Research-based) และทําโครงการต�างๆ (Project-based) ให2นักศึกษานํามาอภิปราย แลกเปลี่ยน
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เรียนรู2กัน (Discussions) โดยให2อาจารย>สอนเป@นทีม (Team Teaching) ลดการสอนแบบบรรยาย 
นอกจากนี้ให2นักศึกษาได2เรียนรู2จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต> บทเรียนออนไลน> และ         
การฝEกทักษะภาษาอังกฤษด2วยบทเรียนออนไลน> โดยมุ�งเน2นการพัฒนาคุณลักษณะและความรู2     
ของนักศึกษาให2มีทักษะการเรียนรู2ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพต�อไป
ในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได2 โดยมีความตระหนักและสํานึกในความเป@นไทย สําหรับ
อาจารย>ผู2สอน มหาวิทยาลัยได2พิจารณาคัดเลือกอาจารย>ผู2สอนและจัดอบรมอาจารย>ผู2สอนให2มีความรู2
ความเข2าใจในโครงสร2างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู2 
 จากความเป@นมาดังกล�าวนี้เอง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัด
ปทุมธานี จึงได2แต�งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปข้ึน โดยมีผู2ทรงคุณวุฒิเป@น     
ท่ีปรึกษาในการพัฒนาดังต�อไปนี้ 
 1. ศาสตราจารย> ดร.ไพฑูรย> สินลารัตน> รองอธิการบดีฝrายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย> 
ประธานกรรมการคุรุสภา ผู2ทรงคุณวุฒิวิชาศึกษาท่ัวไป 
 2. ผู2ช�วยศาสตราจารย> กิตติภูมิ มีประดิษฐ> ผู2อํานวยการสํานักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ประธานกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง ประธานเครือข�าย
อุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพ่ือพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย 
 3. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.วีรพันธ> รังสีวิจิตรประภา ผู2อํานวยการศูนย>ศึกษาท่ัวไป จุฬาลงกรณ>
มหาวิทยาลัย เลขานุการเครือข�ายการศึกษาท่ัวไปแห�งประเทศไทย  
 4. รองศาสตราจารย>สมใจ ศิริโภค ผู2 อํานวยการสํานักนวัตกรรมการเรียนรู2  มหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 5. ดร.จิตต>ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา รองผู2อํานวยการ สํานักนวัตกรรมการเรียนรู2 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 6. นางศรีวิการ>  เมฆธวัชชั ย กุล ประธานกรรมการส� งเสริม กิจการมหาวิทยาลัย  อ ดีต                    
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 การพัฒนาหลักสูตรได2มีการวิพากษ>หลักสูตรสามครั้งและนําเสนอต�อสภามหาวิยาลัยสองครั้งใน
ครั้งแรกนําเสนอต�อสภามหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2557 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ
ให2นํา (ร�าง) หลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปไปปรับปรุงแก2ไขตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะและให2นํามา
เสนอต�อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง  และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได2ทําการปรับปรุงหลักสูตรวิชา
ศึกษาท่ัวไปและนําเสนอต�อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2557 วันพฤหัสบดีท่ี 6 มีนาคม 
พ.ศ. 2557 และสภามีมติเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2557  
 
4. ปรัชญา และวัตถุประสงค-ของหลักสูตร 

4.1 ปรัชญา 
 เสริมสร2างความเป@นมนุษย>ท่ีสมบูรณ> รู2 เข2าใจ และเห็นคุณค�าของตนเอง ผู2 อ่ืน สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส�ใจต�อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 
ดําเนินชีวิตอย�างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร2อมให2ความช�วยเหลือเพ่ือนมนุษย> และ
เป@นพลเมืองท่ีมีคุณค�าของสังคมไทย และสังคมโลก 
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4.2 วัตถุประสงค- 
วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค>ในการพัฒนานักศึกษาให2มีคุณลักษณะดังต�อไปนี้ 
4.2.1 มีความรู2พ้ืนฐานการดํารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได2แก� การรู2จักตนเอง รู2จักท2องถ่ิน 

รู2จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู2เท�าทันเทคโนโลยี  
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห> อย�างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ>

ระหว�างมนุษย> สังคม และธรรมชาติ  
4.2.3 มีทักษะในการดํารงชีวิต การใช2ภาษา การติดต�อสื่อสาร การใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การนําเสนอ ทักษะการเรียนรู2ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรู2ตลอดชีวิต 
4.2.4 ใช2คุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต น2อมนําแนวทางการดําเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส�วนร�วมในการแก2ปeญหาพัฒนาสังคม 
 

5. กําหนดการเปKดสอน 
 เปBดสอน หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ. 2557 ต้ังแต� ภาคการศึกษาท่ี 1 ป=การศึกษา 2557     
เป@นต2นไป  
 
6. อาจารย-ผู3สอน 
 อาจารย>ผู2 สอน มี ท้ั งอาจารย>ประจํ าจากหมวดวิชาศึกษาท่ั วไป  คณ าจารย>คณ ะต� างๆ                    
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี และอาจารย>พิเศษ        
ท่ีมหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย>ผู2สอนจะต2องเป@นผู2มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
และเข2ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป@นฐาน 
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือให2นักศึกษาสําเร็จไปเป@นบัณฑิต   
ท่ีมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค>ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท้ังนี้ อาจารย>ผู2สอนรายวิชาเดียวกัน
จะต2องร�วมกันจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือให2การสอนเป@นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
7. นักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนท่ีเข2าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย จะต2องเรียนรายวิชา         
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให2ครบตามโครงสร2าง ซ่ึงถูกบรรจุไว2ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 

 
8. หลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ>มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซ่ึงประกาศ
ในราชกิ จจานุ เบกษา เล �ม 122 ตอนพิ เศษ 39 ง วั น ท่ี  25 พฤษภาคม 2548 โดยในข 2อ 8.1
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไปในลักษณะเป@นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได2 โดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาครอบคลุมสาระของกลุ�มวิชาสังคมศาสตร> มนุษยศาสตร> ภาษา และกลุ�ม
วิทยาศาสตร> กับคณิตศาสตร> ในสัดส�วนท่ีเหมาะสม เพ่ือให2บรรลุวัตถุประสงค>ของวิชาศึกษาท่ัวไป โดยให2
มีจํานวนหน�วยกิตรวมไม�น2อยกว�า 30 หน�วยกิต  
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8.1 จํานวนหน"วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม�น2อยกว�า    30 หน"วยกิต 
8.2 โครงสร3างหลักสูตร แบ"งเปJน 5 ชุดการเรียน บังคับเรียนท้ัง 5 ชุดการเรียน ดังนี้ 

8.2.1 กลุ"มวิชาภาษา 
 GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ             6(3-6-9) 
  Language, Communication and Information Technology  
  8.2.2 กลุ"มวิชามนุษยศาสตร-และสังคมศาสตร- 

GE102 อัตลักษณ>บัณฑิตวไลยอลงกรณ>                6(3-6-9) 
VRU Identities 

GE104 ความเป@นสากลเพ่ือการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก               6(3-6-9)

 Internationalization for Living in the ASEAN and  
Global Communities 

  8.2.3 กลุ"มวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร-และเทคโนโลยี 
GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร>             6(3-6-9)  
 Innovation and Scientific Thinking  
GE105 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต               6(3-6-9) 
 Health for Quality of Life 

8.3 คําอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
GE101 ภาษา การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(3-6-9) 
 Language, Communication and Information Technology  
 ส�งเสริม และพัฒนาให2ผู2 เรียนเกิดความรู2ความเข2าใจในการใช2ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ในทักษะ การฟeง การพูด การอ�าน การเขียน เพ่ือการสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพ รู2จัก
ประยุกต>ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค2นคว2าและนําเสนองานในรูปแบบต�างๆ มีทักษะการสื่อสาร 
การสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย�างรู2เท�าทัน ตระหนักถึง
ความเสี่ยงในสังคมออนไลน> ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการใช2ภาษาและเทคโนโลยี ตลอดจน    
มีทักษะการรู2สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู2ในศตวรรษท่ี 21 และมีทักษะในการแสวงหาความรู2ตลอดชีวิต 
 The promotion and development of learners so as to be able to use 
Thai and English languages in terms of the four skills: listening, speaking, reading and 
writing in effective communication; knowledge in applying information technology in 
doing research work and presenting their work in various forms; communication skills; 
communication in multi-cultural society; the use of information technology and 
communication in a knowledgeable way; awareness of the risk in online society; 
awareness of the ethics and moral in using language and technology; the skills in 
using information knowledge for learning in the twenty-first century, and the skills in 
lifelong learning. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
GE102 อัตลักษณ-บัณฑิตวไลยอลงกรณ-  6(3-6-9)  
 VRU Identities 
 ส�งเสริม และพัฒนาผู2 เรียนให2มีความภาคภูมิใจในความเป@น “วไลยอลงกรณ>”     
สร2างเสริมเอกลักษณ>การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ>การมีจิตอาสา 
เพ่ือให2เกิดบุคลิกภาพท่ีดี เข2าใจตนเอง รู2จักประเมินตนเอง พัฒนาตนเอง รู2จักกาลเทศะ เคารพ
กฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต�อตนเอง มหาวิทยาลัยและสังคม มีทักษะชีวิต ความเป@นมนุษย>          
ท่ีสมบูรณ> ความตระหนักและอนุรักษ>สิ่งแวดล2อม ความเป@นผู2นํา มีส�วนร�วมในการแก2ไขปeญหาพัฒนา
สังคม และมีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต 
 The promotion and development of learners so as to be proud of 
being a part of VRU; the creation of identities in leading their lives in accordance with 
sufficiency economy; the development of service-minded personality so as to create 
good personality, self-realization, self-evaluation, self-development, awareness of 
suitability, awareness of rules and regulations, and awareness of responsibility toward 
themselves , the university and the society; the development of life skills and perfect 
human beings; awareness and conservation of environment; the development of 
leadership; participation in problem solving in order to develop society; possession of 
ethics in leading their lives. 
 

GE103 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร- 6(3-6-9) 
 Innovation and Scientific Thinking  
 ส�งเสริม และพัฒนาผู2เรียนให2ผู2เรียนมีความรู2 ความเข2าใจเก่ียวกับนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีด2านต�างๆ ท่ีใช2ในชีวิตประจําวันและใช2ในการประกอบอาชีพ เพ่ือให2เกิดแนวคิดในการ
เลือกใช2ท่ีเหมาะสม รู2เท�าทัน พัฒนาผู2เรียนให2มีความคิดสร2างสรรค> คิดอย�างมีวิจารณญาณ คิดแบบ
องค>รวม และคิดสร2างสรรค> มีเหตุผล มีเจตคติทางวิทยาศาสตร> มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร> 
และคณิตศาสตร>เพ่ือการวิเคราะห>คํานวณ ศึกษาข2อมูลประกอบการตัดสินใจ การประเมินทางเลือก
เพ่ือนําไปสู�การแก2ปeญหาท่ีเหมาะสมประยุกต>ใช2ในชีวิตประจําวัน สามารถดํารงชีวิตในวัฒนธรรมทาง
วิทยาศาสตร> 
 The promotion and development of learners so as to have knowledge 
and understanding in various fields of innovation and technology in everyday life and 
in career in order to be able to select useful and knowledgeable knowledge in their 
fields; the development of learners in order to have creative thinking, critical thinking, 
empirical thinking and reasonable scientific thinking; the development of skills in 
scientific and mathematical processes for analysis; the study of data for making 
decision; the evaluation of choices so as to lead to suitable problem solving; the 
application of the stated knowledge in everyday life in order to be able to live in the 
scientific culture. 
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รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
GE104  ความเปJนสากลเพ่ือการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
   และประชาคมโลก 6(3-6-9) 
   Internationalization for Living in the ASEAN  
    and Global Communities 
 ส�งเสริม และพัฒนาผู2เรียนให2มีความรู2 ความเข2าใจในความหลากหลายด2าน
วัฒนธรรม ศาสนา เชื้อชาติ เคารพกฎกติกาของสังคม ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู2และ
เข2าใจในอิทธิพลของโลกท่ีมีต�อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยเฉพาะบทบาทของสังคมตะวันตก
ท่ีมีผลกระทบต�อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย เพ่ือให2เข2าใจและยอมรับผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลง ท้ังในด2านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล2อม เพ่ือเตรียมความพร2อมด2านทัศนคติ 
การปรับตัว และมีทักษะการดําเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
   The promotion and development of learners so as to have 
knowledge and understanding in a variety of culture, religions and races; the respect 
of rules and regulations of the society, ASEAN and global communities; knowledge 
and understanding in the influence of the world toward changes in the Thai society, 
especially the roles of western culture toward the changes in the Thai society so as 
to understand and accept the effects on the economic, political, social and 
environmental changes; preparation for changes in attitude, self-adjustment and life 
skills in multi-cultural society. 
 
GE105  สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 6(3-6-9) 
   Health for Quality of Life 
   ส�งเสริม และพัฒนาผู2เรียนให2มีพฤติกรรมการสร2างสุขภาพกาย จิต และสังคม    
มีทักษะชีวิต มีความรู2 ความเข2าใจเก่ียวกับสุขภาพผู2บริโภค การใช2ยา การออกกําลังกายท่ีเหมาะสม
กับเพศ และวัย ป�องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร2อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบ้ืองต2น   
วิธีคลายเครียดด2วยนันทนาการ และสุนทรียภาพ 
   The promotion and development of learners so as to create good 
physical, mental and social health; the development of knowledge and 
understanding in health of the consumers in taking medicine; exercises suitable for 
people of various sexes and ages; prevention of disasters and preparation for 
emergency period; knowledge in first-aid methods; methods of relief from stress 
through recreation and aesthetics. 
 
 
 
 



105 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี                                                          

9. การพัฒนาผลการเรียนรู3ในแต"ละด3าน 
9.1 คุณธรรม จริยธรรม 

9.1.1 การเรียนรู3ด3านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ใช2คุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต 
2) แสดงออกถึงพฤติกรรมทางด2 านคุณธรรมและจริยธรรม เช�น ความมีวินั ย                 

ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย>สุจริต เสียสละ 
3) ประพฤติตนเป@นแบบอย�างท่ีดีต�อผู2อ่ืนท้ังกาย วาจาและใจ ปฏิบัติตามระเบียบและ

ข2อบังคับขององค>กร และสังคม 
9.1.2 กลยุทธ-การสอนท่ีใช3พัฒนาการเรียนรู3ด3านคุณธรรม จริยธรรม 

1) จัดการเรียนรู2จากสถานการณ>จริง 
2) การสอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
3) การสร2างข2อตกลงในห2องเรียน เช�น การเข2าชั้นเรียนให2ตรงเวลา การแต�งกายท่ีเป@นไป

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
4) ผู2สอนแสดงแบบอย�างท่ีดี 
5) จัดทําโครงการเพ่ือเสริมสร2างคุณธรรม จริยธรรม ใน และนอกสถาบันการศึกษา        

โดยให2นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจดําเนินการด2วยตนเอง 
6) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานท่ีนักศึกษาทํา โดยอาจารย>        

เป@นผู2ชี้นําให2นักศึกษาสามารถคิดตาม 
7) บรรยายพิเศษโดยผู2มีประสบการณ> หรือผู2นําในแต�ละศาสนา  

9.1.3 กลยุทธ-การประเมินผลการเรียนรู3ด3านคุณธรรม จริยธรรม 
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู2ด2วยตนเอง ก�อนและหลังเรียน 
2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน2าท่ีท่ีได2รับมอบหมาย 
4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม 
5) ประเมินผลจากโครงการท่ีทํา และการรายงานผลโครงการ รวมท้ังการอภิปราย 
6) เปBดโอกาสให2ผู2เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู2ซ่ึงกันและกัน 

9.2 ความรู3 
9.2.1 การเรียนรู3ด3านความรู3 

1) ใฝrเรียนรู2 ปฏิบัติได2จริง 
2) มีความรู2ความเข2าใจและปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3) มีทักษะในการแสวงหาความรู2ตลอดชีวิต มีการจัดระบบความรู2 เพ่ือการแก2ปeญหา 
4) มีความรู2พ้ืนฐานเพ่ือการดําเนินชีวิตประจําวัน เข2าใจหลักในการดํารงชีวิต 

9.2.2 กลยุทธ-การสอนท่ีใช3พัฒนาการเรียนรู3ด3านความรู3 
1) บรรยายในชั้นเรียน และถามตอบ ในกรณีการเรียนภาคทฤษฎี 
2) อภิปรายเป@นกลุ�มโดยให2ผู2สอนต้ังคําถามตามเนื้อหา โดยยึดผู2เรียนเป@นศูนย>กลาง 
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3) ศึกษานอกสถานท่ี เช�น ศึกษาดูงาน เข2าร�วมโครงการกับหน�วยงานอ่ืน การทําโครงการ
ร�วมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนท่ีจริงก�อนทําโครงการ 

4) จัดกิจกรรมส�งเสริมให2นักศึกษาค2นคว2าหาความรู2 โดยมีอาจารย>เป@นผู2แนะนําแนวทาง 
9.2.3 กลยุทธ-การประเมินผลการเรียนรู3ด3านความรู3 

1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู2ด2วยตนเอง ก�อนและหลังการเรียน 
2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน2าท่ีท่ีได2รับมอบหมาย 
4) ประเมินจากการรวบรวมข2อมูลประกอบโครงการ 
5) การนําเสนอผลงานของนักศึกษา 
6) ผลการทดสอบของนักศึกษา 

9.3 ทักษะทางปPญญา 
9.3.1 การเรียนรู3ด3านทักษะทางปPญญา 

1) มีทักษะการคิดอย�างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค>รวม และคิดสร2างสรรค> 
2) สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ>ระหว�างมนุษย> สังคม และธรรมชาติ 
3) มีทักษะการวิเคราะห>และประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 
4) มีส�วนร�วมในการแก2ไขปeญหา พัฒนาสังคม เป@นท่ียอมรับในการเป@นกัลยาณมิตร 

9.3.2 กลยุทธ-การสอนท่ีใช3ในการพัฒนาการเรียนรู3ด3านทักษะทางปPญญา 
1) บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน2นให2นักศึกษา           

คิดวิเคราะห>จากสถานการณ>จริง 
2) ศึกษาโดยการใช2กรณีศึกษา 
3) จัดทําโครงการ โดยมีอาจารย>เป@นผู2ชี้นํา และควบคุมดูแล 
4) อภิปรายเป@นกลุ�มเก่ียวกับโครงการท่ีได2ทํา เช�น วิธีแก2ปeญหา และผลกระทบ สิ่งท่ีได2

จากการจัดกิจกรรม การเชื่อมโยงกิจกรรมไปใช2ในชีวิตจริง 
9.3.3 กลยุทธ-การประเมินผลการเรียนรู3ด3านทักษะทางปPญญา 

1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู2ด2วยตนเองก�อนและหลังการเรียน 
2) ประเมินผลจากการเขียนรายงานประกอบโครงการ และการนําเสนอโครงการ 
3) ประเมินจากผลงานโครงการท่ีได2รับมอบหมาย 
4) ประเมินจากการอภิปราย และผลท่ีได2จากการอภิปรายในแต�ละครั้ง 

9.4 ทักษะความสัมพันธ-ระหว"างบุคคล และความรับผิดชอบ 
9.4.1 การเรียนรู3ด3านทักษะความสัมพันธ-ระหว"างบุคคล และความรับผิดชอบ  

1) มีส�วนช�วยเอ้ือต�อการแก2ปeญหาในกลุ�มได2อย�างสร2างสรรค> 
2) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห>ปeญหาได2อย�างสร2างสรรค>และเหมาะสม บนพ้ืนฐานของ

ตนเองและของกลุ�ม 
3) มีทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ปรับตัวได2 ดี พร2อมรับความ

เปลี่ยนแปลง 
4) รักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
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9.4.2 กลยุทธ-การสอนท่ีใช3ในการพัฒนาการเรียนรู3ด3านทักษะความสัมพันธ-ระหว"างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

1) มอบหมายงานเป@นกลุ�มย�อยหรือโครงการ และแบ�งหน2าท่ีความรับผิดชอบ 
2) ศึกษาโดยใช2กรณีศึกษา อภิปรายร�วมกัน  

 9.4.3 กลยุทธ-การประเมินผลการเรียนรู3ด3านทักษะความสัมพันธ-ระหว"างบุคคล และ         
ความรับผิดชอบ 

1) ให2ผู2เรียนประเมินซ่ึงกันและกัน และประเมินตนเอง 
2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน และการปฏิบัติงานโครงการ 
3) ประเมินจากผลของงานท่ีได2รับมอบหมาย 

9.5 ทักษะในการวิเคราะห-เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9.5.1 การเรียนรู3ด3านทักษะในการวิเคราะห-เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช3เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) มี ทักษะการใช2ภาษาในการสื่ อสารอย� างมีประสิทธิภาพท้ั งภาษาไทย และ
ภาษาต�างประเทศ ท้ังด2วยวาจา และการเขียน 

2) มีทักษะการใช2เทคโนโลยี และสื่อสารสนเทศอย�างรู2เท�าทัน 
3) สามารถประยุกต>ความรู2ด2านคณิตศาสตร> สถิติ และเทคโนโลยีให2 เหมาะสมกับ

ชีวิตประจําวัน รวมถึงการเลือกใช2รูปแบบการสื่อสารเพ่ือการนําเสนอได2อย�างเหมาะสม 
4) มีจริยธรรมในการใช2ภาษา และเทคโนโลยี 

9.5.2 กลยุทธ-การสอนท่ีใช3ในการพัฒนาการเรียนรู3ด3านทักษะในการวิเคราะห-เชิงตัวเลข       
การส่ือสาร และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ ในกรณีการเรียนภาคทฤษฎี 
2) บูรณาการ การใช2ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาท่ีเก่ียวข2อง 
3) ศึกษาโดยใช2กรณีศึกษา 
4) จัดทําโครงการโดยมีอาจารย>เป@นผู2ชี้นําและควบคุมดูแล 
5) อภิปรายเป@นกลุ�มเก่ียวกับโครงการท่ีได2ทํา เช�น วิธีแก2ปeญหา ผลกระทบ สิ่งท่ีได2จาก

การจัดกิจกรรม การเชื่อมโยงไปใช2ในชีวิตจริง 
9.5.3 กลยุทธ-การประเมินผลการเรียนรู3ด3านทักษะในการวิเคราะห-เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินผลจากการการใช2ทักษะวิเคราะห>เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศในการดําเนินโครงการ 
2) ประเมินผลจากผลการดําเนินโครงการต�างๆ 
3) ผลงานการทํารายงาน และการนําเสนองาน  
 

10. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู3จากหลักสูตรสู"รายวิชา
(Curriculum Mapping) 
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แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู3จากหลักสูตรสู"รายวิชา (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู3 
ทักษะ 

ทางปPญญา 

ทักษะความสัมพันธ-ระหว"าง
บุคคล  

และความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห-เชิงตวัเลข  
การสื่อสาร และการใช3
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

� � � �  � � �    � � � � � � � � 

2. GE102 อัตลักษณ>บัณฑิตวไลยอลงกรณ> � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
3. GE103 นวัตกรรม และการคิดทาง
วิทยาศาสตร> 

� � � � � � � � � � � � �  � � � � � 

4. GE104 ความเป@นสากลเพื่อการดําเนินชีวิต
ในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก    

� � � �  � � � � �  � � � � �  � � 

5. GE105 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต � � � � �  � �  � � � �  �  � �  
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11. ยุทธศาสตร-การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ>มีมติอนุมัติ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2557 ในการ
ประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2557 หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยได2เตรียม
ความพร2อมและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู2วิชาศึกษาท่ัวไป  โดยมีข้ันตอนและกระบวนการ
ดําเนินงานดังนี้ 
 11.1 แต"งตั้งคณะกรรมการ  
  มหาวิทยาลัยได2ทําการแต�งต้ังคณะกรรมการและมอบหมายให2งานศึกษาท่ัวไป ทําการศึกษา
ข2อมูลเก่ียวกับทฤษฎี หลักการแนวคิด กระบวนการและวิธีการต�างๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู2หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และกําหนดกรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน>สําหรับทักษะแห�งศตวรรษท่ี 21    
 11.2 กําหนดยุทธศาสตร-การจัดการเรียนการสอน  
  กําหนดยุทธศาสตร>การจัดการเรียนการสอนให2หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ. 2557          
มุ�งพัฒนานักศึกษาให2เกิดทักษะการเรียนรู2ในศตวรรษท่ี 21 (21th Century Skills) โดยท้ัง 5 รายวิชา
ใช2หลักการสอนดังต�อไปนี้  
  11.2.1 Active Learning มุ�งให2ผู2เรียนได2ลงมือทํากิจกรรม มีการคิดวิเคราะห> สังเคราะห> 
อภิปรายในชั้นเรียน ผู2เรียนมีร�วมร�วมในการสร2างความรู2 และเชื่อมโยงความรู2ไปสู�การปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจําวัน 

  11.2.2 Project Based Learning มุ�งให2ผู2เรียนนําความรู2ท่ีได2ไปประยุกต>ใช2ในการทํา
โครงการ เพ่ือให2เกิดแนวคิดและทักษะในสิ่งท่ีเรียน เกิดการเรียนรู2ด2วยตนเอง สามารถทํางานร�วมกับ
ผู2อ่ืนได2 
  11.2.3 Research Based Learning มุ�งเน2นกระบวนการแสวงหาความรู2ด2วยตนเอง รู2จัก
ต้ังสมมุติฐาน เก็บรวบรวมข2อมูล วิเคราะห>ข2อมูล สรุปผลการค2นคว2าและรู2จักการบูรณาการความรู2ท่ี
ได2 ไปใช2ในชีวิตประจําวัน 

  11.2.3 Critical Thinking มุ�งเน2นให2เกิดการคิดแบบมีวิจารณญาณ คิดอย�างเป@นระบบ 
จากการวิเคราะห>กรณีศึกษาและการปฏิบัติตามโครงการของนักศึกษา โดยผู2สอนมีหน2าท่ีจัด
สถานการณ>การเรียนรู2เพ่ือกระตุ2นให2เกิดการคิด 

  11.2.4 Discussion มุ�งเน2นให2นักศึกษาอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู2ซ่ึงกันและกัน รู2จักการ
รับฟeงความคิดเห็นของผู2อ่ืน รวมถึงการกล2าแสดงความคิดเห็นบนหลักวิชาการมีหลักฐานและทฤษฎี
อ2างอิง อาจารย>ทําหน2าท่ีเป@น พ่ีเลี้ยงและท่ีปรึกษา เพ่ือให2งานอยู�ในขอบเขตท่ีกําหนด 

  11.2.5 Team Teaching มีผู2สอน Section ละ 3 คน จากต�างสาขาวิชาท่ีเก่ียวข2องกับ
รายวิชาท่ีสอน แต�ละคนจะรับผิดชอบเนื้อหาและกิจกรรมท่ีเน2นการบูรณาการ นํามาจัดกระบวนการ
เรียนรู2 เพ่ือกระตุ2นให2ผู2เรียนได2ใช2ทักษะการเรียนรู2ในศตวรรษท่ี 21 ในการวิเคราะห> รวบรวมข2อมูล 
แก2ปeญหาและรายงานผล 
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12. ความสัมพันธ-ระหว"างรายวิชา 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 เป@นรายวิชาท่ีเน2นการบูรณาการศาสตร>
ต�างๆ เข2าด2วยกัน เพ่ือสร2างประสบการณ>เรียนรู2ในสถานการณ>จริงให2กับนักศึกษา สามารถแสดง
ความสัมพันธ>ระหว�างรายวิชาต�างๆ กับผลลัพธ>ท่ีต2องการของหลักสูตรได2ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ความสัมพันธ>ระหว�างรายวิชาต�างๆ และผลลัพธ>ท่ีต2องการ 
 
 จากภาพจะเห็นได2ว�ารายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึง
ประกอบไปด2วยวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น นอกจากจะต2องเรียนรู2
เนื้อหาในรายวิชาแล2ว ยังทําหน2าท่ีเป@นเครื่องมือ ในการเรียนรู2 และค2นคว2าข2อมูลให2แก�รายวิชาอ่ืนอีก 
4 รายวิชา จึงต2องสอดแทรกในรายวิชาอ่ืน เพ่ือให2ผู2เรียนมีผลลัพธ>คือ มีทักษะการเรียนรู2ในศตวรรษท่ี 
21 ความประพฤติตามเอกลักษณ> และอัตลักษณ>ของมหาวิทยาลัย 
 
13. แนวทางจัดการเรียนรู3    
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท้ัง 5 รายวิชามีแนวทางจัดการเรียนรู2ดังภาพ 

 
  แนวทางจัดการเรียนรู3  

 
สัปดาห-ท่ี 1 
  
 
 

 
 
 
 

GE101 ภาษา การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป@นเครื่องมือของ 4 รายวิชา 

 

GE102 GE103 GE104 GE105 

21st Century Skills, เอกลักษณ>และอัตลักษณ>ของมหาวิทยาลัย 

1. แนะนํารายวิชา วิธีการจัดการเรยีนการสอน 

2. เตรียมความพร2อมของผู2เรยีนด2วยการทําให2
ตระหนักถึงความสําคัญของรายวิชา 

3. นักศึกษาแสดงความคิดเห็นร�วมกัน  

4. ค2นหาประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ 

บรรยาย 
สถานการณ>ปeจจุบัน 
ข�าว 
คลิปวิดีโอ 
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  แนวทางจัดการเรียนรู3  
 
 
 
สัปดาห-ท่ี 2-5 
 
 
 
 
สัปดาห-ท่ี 6-7  
 
 
 
    
 
 
สัปดาห-ท่ี 8-9 
 
 
 
 
 
สัปดาห-ท่ี 10 
 
 
 
 
 
สัปดาห-ท่ี 11-14 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติตามโครงงาน โดยเน2นให2นักศึกษานําทฤษฎีท่ี
ได2เรียนรู2จากในห2องเรียนไปประยกุต>ใช2 
อาจารย>เป@นท่ีปรึกษา ช�วยแก2ปeญหา 
 

ลงพ้ืนท่ีปฏิบัติจริง 
โดยอาจารย>เป@นผู2แนะนํา 

1. ตั้งสมมตุิฐานและการวางแผนเก็บรวบรวมข2อมลู 
2. เครื่องมือ และวิธีการค2นหาความรู2 
3. วิธีเก็บรวบรวมข2อมลู เช�น เทคนิคการตั้งคําถาม 

การสังเกตวิธีการคัดกรองและเรียบเรียงข2อมูล 

 

บรรยาย 
ตัวอย�างแบบสอบถาม 
สถานการณ>จําลองโดย 
ทดลองปฏิบัติกับเพ่ือนในห2อง 

เน้ือหาทฤษฎีท่ีผู2เรียนจําเป@นต2องทราบ โดยแบ�ง
เน้ือหาเป@นส�วนๆ อาจารย>ผู2รับผิดขอบในโมดูลน้ัน 
เป@นผู2นําในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

 
 

บรรยาย 
นักศึกษาค2นคว2าเพ่ิมเติม 
อภิปรายร�วมกัน 

1. เก็บรวบรวมข2อมูล 

2. ค2นคว2าข2อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนข2อมูลท่ีได2 
3. เช่ือมโยงข2อมูลกับทฤษฎีท่ีได2เรียนรู2 
4. แลกเปลีย่นเรยีนรู2ข2อมลูท่ีได2 
 

สถานการณ>จริง  
โดยเก็บข2อมลูภาคสนาม  
อาจารย>เป@นท่ีปรึกษา 
เช่ือมโยงข2อมูลกับทฤษฎ ี

นําเสนอโครงการเน2นการประยุกต>ทฤษฎีท่ีได2เรียนรู2
ในขอบเขตต�อไปน้ี 
1. พัฒนาตนเอง 

2. ให2ความรู2 บริการสังคม 

3. แก2ปeญหาภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

รูปแบบรายงานท่ีถูกต2อง 
เทคโนโลยีในการนําเสนอข2อมลู 
อภิปรายเพ่ือปรับแก2โครงการให2
เหมาะสมกับสภาพสังคมหรือ
สถานการณ>จริง 
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  แนวทางจัดการเรียนรู3  
 
 
สัปดาห-ท่ี 15 
 
 
 
 
 
 
สัปดาห-ท่ี 16 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 แนวทางจัดการเรียนรู2 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
 จากภาพการจัดการเรียนรู2หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเริ่มต2นจากการเตรียมความพร2อมของผู2เรียน
ให2ตระหนักถึงความสําคัญของรายวิชา โดยเปBดโอกาสให2นักศึกษาค2นหาประเด็นท่ีสนใจ โดยอาจารย>
มีหน2าท่ีจัดกระบวนการเรียนการสอนให2นักศึกษารับทราบถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวข2องและการนําไปใช2 
จากนั้นนักศึกษาจะต้ังสมมุติฐาน วางแผนเก็บรวบรวมข2อมูล เพ่ือนํามาสนับสนุนสมมุติฐาน เม่ือได2
ข2อมูลท่ีเพียงพอแล2วจะรวบรวมข2อมูลท่ีได2ในรูปของโครงการนําเสนอในห2องเรียนเพ่ืออนุมัติร�วมกัน 
โดยโครงการจะต2องมีการประยุกต>ใช2ทฤษฎีท่ีได2เรียนรู2 หลังจากนําเสนอโครงการแล2ว นักศึกษาจะ
ปฏิบัติตามโครงการ เก็บรวบรวมข2อมูล ประมวลผลและนําเสนอข2อมูลในรูปแบบต�างๆ ตามความ
เหมาะสม โดยเพ่ือนในห2องสามารถแสดงความคิดเห็น และซักถามได2ภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 

1. เสนอผลงานในช้ันเรียน  
2. อาจารย>เป@นผู2นําในการเช่ือมโยงกับทฤษฎีท่ีได2

เรียนรู2 
3. แลกเปลีย่นเรยีนรู2ในช้ันเรยีน 

รูปแบบรายงานท่ีถูกต2อง 
เทคโนโลยีในการนําเสนอข2อมลู 
อภิปรายร�วมกัน 
 

1. จัดนิทรรศการเพ่ือนําเสนอผลงาน 

2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู2ระหว�างผู2เรียนใน
รายวิชาเดียวกัน 

3. อาจารย>และนักศึกษาร�วมกันสรุปประเด็นสําคัญ 

 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู2 
โปสเตอร> บอร>ดนิทรรศการ 
คลิปวิดีโอ  

สอบปลายภาคโดยใช2เน้ือหาภาคทฤษฎี 
และการบรรยายเช่ือมโยงกิจกรรม 

กับทฤษฎี 
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14. การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
14.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

  14.1.1 การประเมินกลยุทธ-การสอน 
   1) ช�วงก�อนสอน หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจัดให2มีการอบรมวิธีการจัดการเรียนการ
สอนแบบกิจกรรมเป@นฐาน (Project Based Learning) สําหรับอาจารย>ทุกท�านท่ีมีความประสงค>จะ
สอนรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป หากไม�ผ�านการอบรมนี้จะไม�สามารถสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไปได2 
   2) สําหรับอาจารย>ท่ีมีประสบการณ>สอน มีการประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ> การประเมินการสอน ระหว�างอาจารย> เพ่ือรับทราบปeญหาและแนะนําแนวทางในการ
แก2ปeญหาซ่ึงกันและกัน 

3) คณะจัดให2มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกรายวิชา โดยการประเมินนี้
ครอบคลุมถึงกลยุทธ>การสอน  
   4) จัดทํา มคอ.5 เพ่ือประเมินการเรียนการสอน และวิเคราะห>ปeญหา เพ่ือนําไป
ปรับปรุงในภาคการศึกษาต�อไป 

14.1.2 การประเมินทักษะของอาจารย-ในการใช3แผนกลยุทธ-การสอน 
1) จัดให2มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกรายวิชา 
2) การสังเกตการสอนของผู2ประสานงานรายวิชา และคณะกรรมการบริหารหมวด

วิชาศึกษาท่ัวไป 
3) ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรโดยประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษา 

14.2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  ให2นักศึกษาท่ีกําลังศึกษามีส�วนร�วมเป@นคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพ่ือแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับรายวิชา กิจกรรม ผู2สอน เป@นการประเมินหลักสูตรในทัศนะของนักศึกษา 
14.3 การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป=  โดยคณะกรรมการประเมินอย�างน2อย 3 คน 

ประกอบด2วยผู2ทรงคุณวุฒิอย�างน2อย 1 คน ท่ีได2รับการแต�งต้ังจากมหาวิทยาลัย 
14.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  14.4.1 ผู2ประสานงานรายวิชาและคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัดประชุม

เพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน ปeญหา และแนวทางแก2ไข อย�างน2อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
  14.4.2 วิเคราะห>ปeญหาและร�วมกันหาทางแก2ไข ปรับปรุงหน�วยย�อยเพ่ือให2เหมาะสมกับ

เหตุการณ>ปeจจุบัน เช�น มคอ.3 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ฯลฯ 
  14.4.3 ปรับปรุงหลักสูตร ตามเกณฑ>มาตรฐานของ สกอ. ทุก 5 ป= 
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ภาคผนวก ค 
คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- ในพระบรมราชูปถัมภ- จังหวัดปทุมธานี 

ท่ี 100/2558 
เรื่อง แต"งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- ในพระบรมราชูปถัมภ- จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งท่ี 1/2557 วันท่ี 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
ณ ห3องประชุมสํานักงานคณบดี ช้ัน 4 อาคาร 100 ปG 

********************************************* 
ผู3มาประชุม 
 1. อ.ดร.เรืองเดช เร�งเพียร ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 2. อ.สิรินดา คลี่สุนทร กรรมการพัฒนาหลักสูตร  
 3. อ.ปรัชญพัชร วันอุทา กรรมการพัฒนาหลักสูตร  
 4. อ.ลลิตลักษณ> ธารีเกษ กรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 5. อ.ณัฐกานต> ต้ังวนาไพร กรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 6. นางสาววรัญญา ลือจันดา ผู2ช�วยเลขานุการ 
 
เริ่มประชุม  เวลา 10.30 น. 
 ประธานกล�าวเปBดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ3งให3ทราบ 
 ประธานนําเสนอเรื่องการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) ซ่ึงหลักสูตรได2มีการร�างเป@นภาษาอังกฤษ และท�านคณบดี อ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์    
ทําการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม โดยการพัฒนาหลักสูตรต2องให2
ได2ตามมาตรฐาน TQF และต2องมีการสํารวจความต2องการของผู2ใช2บัณฑิตในด2านคุณธรรมจริยธรรม 
ด2านความรู2 ด2านปeญญา ด2านความสัมพันธ>ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ ด2านทักษะทางการ
วิเคราะห>เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังการพัฒนาและเตรียมความพร2อม
ในการเข2าสู�ประชาคมอาเซียน (AEC)  
 มติท่ีประชุม 
 รับทราบ 
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งท่ีแล3ว 
 ไม�มี 
  
วาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 3.1 แต�งต้ังผู2รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

1. อ.ดร.เรืองเดช  เร�งเพียร  ผู2รับผิดชอบหลักสูตร 
2. อ.ลลิดา  แก2วฉาย  ผู2รับผิดชอบหลักสูตร 
3. อ.ปรัชญพัชร  วันอุทา  ผู2รับผิดชอบหลักสูตร 
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4. อ.ลลิตลักษณ>  ธารีเกษ  ผู2รับผิดชอบหลักสูตร 
5. อ.ณัฐกานต>  ต้ังวนาไพร ผู2รับผิดชอบหลักสูตร 

3.2 คุณสมบัติของผู2เข2าศึกษา 
  1. ตามเกณฑ>มาตรฐานคือ เป@นผู2สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท�า และให2เป@นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
  2. ให2เป@นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 

จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)  
     3. ให2เป@นไปตามมติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร  
    4.  เป@นผู2มีความรู2 ความสามารถด2านภาษาอังกฤษตามเกณฑ>การประเมินของ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
3.3 กลุ�มเป�าหมาย นักเรียนชาวไทยและชาวจีนท่ีใช2ภาษาอังกฤษได2ดี  

 
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 รายวิชาหลักสูตรควรจะมีดังนี้ 
 - ความรู2เบ้ืองต2นเก่ียวกับการท�องเท่ียวและการโรงแรม 
 - ลักษณะและพฤติกรรมนักท�องเท่ียว 
 - จิตวิทยาการบริการ 
 - การจัดการทรัพยากรมนุษย> 
 - เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการท�องเท่ียวและการโรงแรม 
 - จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการท�องเท่ียวและการโรงแรม 
 - การสื่อสารระหว�างวัฒนธรรม 
 - การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการโรงแรมและการบริการ 
4.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยควรเน2นด2าน 
 1. การบริการงานด2านการโรงแรม 
 2. บุคลิกภาพ 
 3. คุณธรรม จริยธรรม 

 

ปKดประชุม  เวลา 11.30 น. 
 

(ลงชื่อ)                                       ผู2จดรายงานการประชุม 
 (นางสาววรัญญา  ลือจันดา) 

                                                 ผู2ช�วยเลขานุการ 
 

    (ลงชื่อ)                                  ผู2ตรวจรายงานการประชุม 
          (อ.ณัฐกานต>  ต้ังวนาไพร) 

            กรรมการและเลขานุการ 
 



119 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ภาคผนวก จ 

รายงานการวิพากษ-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
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รายงานการวิพากษ-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- ในพระบรมราชูปถัมภ- จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งท่ี 1/2557 

วันท่ี 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 
ณ ห3องประชุมสํานักงานคณบดี ช้ัน 4 อาคาร 100 ปG 

********************************************* 
ผู3เข3าร"วมวิพากษ-หลักสูตร 

1. อ.ดร.เรืองเดช เร�งเพียร                 ประธานกรรมการวิพากษ>หลักสูตร 
2. อ.ปรัชญพัชร วันอุทา กรรมการวิพากษ>หลักสูตร 
3. รศ.ดร.สุนันทา เลาหนันทน>  กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ 
4. ผศ.ดร.ธิตินันธุ> ชาญโกศล กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ 
5. อ.ดร.ณรงค> เจนณรงค>ศักด์ิ กรรมการวิพากษ>หลักสูตร 
6. อ.อรวรรณ สิทธิวิจารณ> กรรมการวิพากษ>หลักสูตร 
7. อ.ดร.โรจนันท> ทรงอยู� กรรมการวิพากษ>หลักสูตร 
8. อ.ลลิดา แก2วฉาย กรรมการวิพากษ>หลักสูตร 
9. อ.รุ�งฬิยา เมฆนิมิตตานนท> กรรมการวิพากษ>หลักสูตร 
10. นางสาววรัญญา ลือจันดา ผู2ช�วยเลขานุการ 

 
ผู3ไม"สามารถเข3าร"วมประชุมได3 

1.  นายไพศาล บัณฑิตยานนท> 
2.  นายภูวนาท อรุณจิตร> 
 

เริ่มการวิพากษ-หลักสูตร  เวลา 13.00 น. 
 ประธานกล�าวเปBดการประชุมและดําเนินการประชุมการตามระเบียบวาระการวิพากษ>
หลักสูตร 
 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ3งให3ทราบ 
 ประธานท่ีประชุมแนะนําคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให2ท่ีประชุมรับทราบ  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 อาจารย>ณัฐกานต>  ต้ังวนาไพร  ลาออก เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2557 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 3.1 ชื่อปริญญา สาขาวิชา ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
 ผศ.ดร.ธิตินันธุ>  ชาญโกศล  ผู2ทรงคุณวุฒิ เสนอว�า เห็นควรปรับชื่อหลักสูตร เป@นหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ให2ตรงกับทรัพยากรท่ีมีอยู� เช�น อาจารย>ประจําหลักสูตร 
คุณวุฒิอาจารย> และให2สอดคล2องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท�องเท่ียวและ
การโรงแรม พ.ศ. 2553 (มคอ. 1)  
 3.2 รายวิชาท่ีเปBดสอน  
 ผศ.ดร.ธิตินันธุ> ชาญโกศล เสนอรายวิชาท่ีเปBดสอน ควรเน2นด2านการบริการ เน2นการปฏิบัติจริง 
เพ่ือเพ่ิมความสนใจแก�ผู2เรียนมากข้ึน    

3.3 จุดเด�นของหลักสูตร 
อ.ดร.เรืองเดช เร�งเพียร กล�าวว�า หลักสูตรจะเน2นเรื่องของ จริยธรรม   
รศ.ดร.สุนันทา เลาหนันทน> เสนอเรื่องจุดเด�น ควรเป@นเรื่องการลงมือปฏิบัติงานจริงในด2านการโรงแรม  
ผศ.ดร.ธิตินันธุ> ชาญโกศล เสนอว�าควรมีรายวิชาเก่ียวกับจิตบริการ (Service Mind) เพ่ือให2

เป@นจุดเด�นของหลักสูตร  
3.4 คําอธิบายรายวิชา 
ผศ.ดร.ธิตินันธุ> ชาญโกศล เสนอว�า ควรมีการปรับคําอธิบายรายวิชาใหม� โดยไม�ควรเน2นด2าน

บริหารธุรกิจเกินไป เพ่ือให2สอดคล2องกับชื่อหลักสูตร  
รศ.ดร.สุนันทา  เลาหนันทน> เห็นว�าคําอธิบายรายวิชาควรจะเพ่ิม วลี คํา ประโยค เก่ียวกับ

การโรงแรม เพ่ือความชัดเจนมากข้ึน 
3.5 กลุ�มรายวิชาภาษา 

 อ.ดร.เรืองเดช เร�งเพียร เสนอรายวิชาภาษา ว�ามีคําอธิบายรายวิชาท้ังหมด 15 รายวิชา  
อ.ปรัชญพัชร วันอุทา กล�าวเสริมว�า ในกลุ�มรายวิชาภาษา มี 7 กลุ�มภาษา ท้ังนี้รวมกลุ�มภาษาอังกฤษจะ
ถูกตัดไปเนื่องจากเป@นหลักสูตรภาษาอังกฤษ จะเหลือ 6 กลุ�มภาษาดังนี้ ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษา
รัชเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาเกาหลี ภาษาญ่ีปุrน ผู2ทรงคุณวุฒิท้ังสองท�าน เสนอว�าในกลุ�มรายวิชา
ภาษาควรเป@นรายวิชาท่ีเปBดสอนได2จริง โดยอาจารย>ผู2เชี่ยวชาญทางด2านภาษานั้นๆ และควรจะมี
ภาษาอาเซียนด2วยอย�างน2อย 1 ภาษา  
 3.6 ประธานกําหนดการวิพากษ>หลักสูตร ครั้งท่ี 2 วันท่ี 24 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. 
 
ปKดการวิพากษ-หลักสูตร  เวลา 16.00 น. 
 

            (ลงชื่อ)                                            ผู2จดรายงานการวิพากษ>หลักสูตร 
  (นางสาววรัญญา ลือจันดา) 

                                                 ผู2ช�วยเลขานุการ 
 

 

                               (ลงชื่อ)                                      ผู2ตรวจรายงานการวิพากษ>หลักสูตร 
      (อ.ปรัชญพัชร  วันอุทา) 

        กรรมการและเลขานุการ 
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รายงานการวิพากษ-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- ในพระบรมราชูปถัมภ- จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งท่ี 2/2557 

วันท่ี 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 
ณ ห3องประชุมสํานักงานคณบดี ช้ัน 4 อาคาร 100 ปG 

********************************************* 
ผู3เข3าร"วมวิพากษ-หลักสูตร 

1. อ.ดร.เรืองเดช เร�งเพียร                 ประธานกรรมการวิพากษ>หลักสูตร 
2. อ.ปรัชญพัชร วันอุทา กรรมการวิพากษ>หลักสูตร 
3. รศ.ดร.สุนันทา เลาหนันทน>  กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ 
4. ผศ.ดร.ธิตินันธุ> ชาญโกศล กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ 
5. อ.ดร.ณรงค> เจนณรงค>ศักด์ิ กรรมการวิพากษ>หลักสูตร 
6. อ.อรวรรณ สิทธิวิจารณ> กรรมการวิพากษ>หลักสูตร 
7. อ.ดร.โรจนันท> ทรงอยู� กรรมการวิพากษ>หลักสูตร 
8. อ.ลลิดา แก2วฉาย กรรมการวิพากษ>หลักสูตร 
9. อ.รุ�งฬิยา เมฆนิมิตตานนท> กรรมการวิพากษ>หลักสูตร 
10. นางสาววรัญญา ลือจันดา ผู2ช�วยเลขานุการ 

 
ผู3ท่ีไม"สามารถเข3าร"วมวิพากษ-ได3  

1. คุณไพศาล บัณฑิตยานนท> 
2. คุณภูวนาท อรุณจิตร> 

 
เริ่มการวิพากษ-หลักสูตร  เวลา 09.30 น. 
  
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ3งให3ทราบ 
 ไม�มี 
 
วาระท่ี 2 ข3อเสนอแนะคําอธิบายรายวิชา 
 2.1 รศ.ดร.สุนันทา เลาหนันทน> ให2ข2อเสนอแนะว�า ควรมีการปรับแก2ไขรายละเอียดคําอธิบาย
รายวิชาดังต�อไปนี้  
 วิชาการแกะสลักและอาหารครัวเย็น Grade Manager เทคนิคเบ้ืองต2น การแกะสลัก ผัก ผลไม2 
และการแกะสลักน้ําแข็ง การทําอาหารว�างครัวเย็น (Cold Appetizers) ของว�างก�อนอาหาร (Hors d’ 
Oeuvres) รวมถึงการจัดแต�งอาหารเบ้ืองต2น  

ควรปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชาเป@นอาหารครัวเย็น โดยเพ่ิมการแกะสลักในคําอธิบายรายวิชา 
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วิชาภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม 1 Chinese for Hotel 1 วิชาภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม 2 
Chinese for Hotel 2 วิชาภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม 3 Chinese for Hotel 3 วิชาภาษาจีนเพ่ือการ
โรงแรม 4 Chinese for Hotel 4  

ควรเพ่ิมรายวิชาท่ีต2องเรียนมาก�อน เช�น วิชาภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม 2  รายวิชาท่ีต2องเรียนมา
ก�อน คือ วิชาภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม 1  ท้ังนี้ ควรเพ่ิมทุกรายวิชาท่ีเป@นรายวิชาเก่ียวกับภาษา 

วิชาการจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท"องเท่ียวเพ่ือเปJนรางวัล MICE Management 
การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท�องเท่ียวเพ่ือเป@นรางวัลเป@นองค>ประกอบของแรงจูงใจ เป@นการ
ให2ความรู2เก่ียวกับอุตสาหกรรมการบริการในธุรกิจไมซ>และอีเว2นส> พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจการประชุม 
นิทรรศการ งานแสดงสินค2า และบทบาทของแต�ละองค>ประกอบท่ีส�งผลกระทบต�อธุรกิจและสังคม 

มีข2อเสนอว�าชื่อวิชาภาษาอังกฤษคําว�า MICE ต2องเขียนชื่อเต็มหรือไม� อ.ดร.เรืองเดช เร�งเพียร 
กล�าวเสริมว�า รายวิชานี้โดยท่ัวไปจะเขียน MICE จะไม�นิยมเขียนชื่อเต็ม 
 2.2 ผศ.ดร.ธิตินันธุ> ชาญโกศล ได2เสนอรายวิชาท่ีควรปรับรายละเอียดเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 วิชาการจัดซ้ือสําหรับธุรกิจภัตตาคารและการโรงแรม Purchasing for Hotel and 
Restaurant การจัดซ้ือและควบคุมสินค2าคงเหลือ ข้ันตอน กระบวนการ และเอกสารในการดําเนินงานการ
จัดซ้ือท่ัวไปและอาหารสด ข้ันตอนการเก็บรักษา การวิเคราะห>ควบคุมและการจัดการต2นทุนอาหารและ
เครื่องด่ืม และการจ�ายสินค2าคงเหลือ 
 ควรปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให2ตรงกัน จากเดิม การจัดซ้ือสําหรับธุรกิจ
ภัตตาคารและการโรงแรม Purchasing for Hotel and Restaurant เป@น การจัดซ้ือสําหรับธุรกิจการ
โรงแรมและภัตตาคาร Purchasing for Hotel and Restaurant 
 
วาระท่ี 3 ข3อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

รศ.ดร.สุนันทา เลาหนันทน> ให2ข2อเสนอแนะว�า การรับนักศึกษาใหม� ควรเป@นไปตามแผนท่ีต้ังไว2 
และเหมาะสมกับสัดส�วนอาจารย>ต�อนักศึกษาด2วย และเรื่องสถานท่ีฝEกปฏิบัติงานของนักศึกษา ควร
เป@นสถานท่ีท่ีอยู�บริเวณใกล2เคียงกับมหาวิทยาลัยเพ่ือความสะดวกของนักศึกษา  

คุณไพศาล บัณฑิตยานนท> MD Rabbit and Resort ไม�สามารถมาประชุมได2 แต�ได2ฝาก
นําเสนอข2อเสนอแนะดังนี้ 

คุณไพศาล บัณฑิตยานนท> เสนอว�า ปeญหาท่ีเจ2าของธุรกิจ ขนาดกลางและเล็ก ประสบปeญหา
คือ การ Turn over ของพนักงานสูง และพนักงานท่ีรับมาใหม�ๆ สิ่งแรกจะถามคือผลตอบแทนเท�าไร 
แต�เม่ือถามย2อนกลับถึงถึงความสามารถท่ีทําได2กลับไม�มีความสามารถตามวุฒิท่ีเรียนมาจริง จึงน�าท่ีจะ
มีการอบรม course สั้นๆ ท่ีเรียนเพียง 1-3 เดือน มาป�อนแรงงานท่ีขาดของธุรกิจโรงแรม ขนาด
กลาง-เล็ก ส�วนโรงแรมใหญ�จะมีฝrายอบรมเรื่องนี้อยู�แล2ว และหลักสูตรปริญญาตรี ใช2เวลาเรียนนาน 
และผู2จบหวังจะบริหารงานแต� ยังไม�มี Skill ในการปฏิบัติงานอย�างแท2จริง ทางมหาวิทยาลัยควรเน2น
สอนภาคปฏิบัติ มากกว�าทฤษฎี 

คุณภูวนาท อรุณจิตร> F&B Manager A-One Hotel, Bangkok-Pattaya 
ไม�สามารถมาประชุมได2 แต�ได2ฝากนําเสนอข2อเสนอแนะดังนี้ 
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คุณภูวนาท อรุณจิตร> ดูเฉพาะวิชาส�วนท่ีเก่ียวข2องกับ Food & Beverage บอกว�าเนื้อหา
เยอะดี น�าสนใจ และควรมีการฝEกปฏิบัติจริงท่ีมหาวิทยาลัย ให2มีความชํานาญด2วยก�อนท่ีจะส�งไป
ฝEกงานตามโรงแรมต�างๆ  
     
ปKดการวิพากษ-หลักสูตร  เวลา 14.00 น. 

 
 

            (ลงชื่อ)                                            ผู2จดรายงานการวิพากษ>หลักสูตร 
  (นางสาววรัญญา ลือจันดา) 

                                                ผู2ช�วยเลขานุการ 
 

 
          (ลงชื่อ)                                      ผู2ตรวจรายงานการวิพากษ>หลักสูตร 

       (อ.ปรัชญพัชร  วันอุทา) 
         กรรมการและเลขานุการ 
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ภาคผนวก ฉ 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย-ประจําหลักสูตร 
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ผลทางวิชาการของอาจารย-ประจําหลักสูตร 
 
1. ช่ือ นางสาวรวีพรรณ  นามสกุล กาญจนวัฒน>         

1.1  ตําแหน"งทางวิชาการ อาจารย>  
1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปGท่ีจบ 
ปริญญาโท M.B.A. (Hospitality and Tourism 

Management) 
James Cook 
University, 
Townsville, 
Australia. 

2553 
 

ปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการโรงแรม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2551 
 
1.3  ผลงานทางวิชาการ  

1.3.1  หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน  
ไม�มี 

1.3.2 งานวิจัย  
ไม�มี 

1.3.3  บทความทางวิชาการ  
ไม�มี 

1.4  ประสบการณ-ในการสอน 
- ป= 

1.5  ภาระงานสอน 
1.5.1 วิชาการจัดการลูกค2าสัมพันธ> 
1.5.2 วิชาจิตวิทยาบริการ 
1.5.3 วิชาการจัดการสปา 
1.5.4 วิชาการจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท�องเท่ียวเพ่ือเป@นรางวัล 

 
1.6 ประสบการณ-การทํางาน 
 1.6.1 The Privacy Beach Resort and Spa, Pranburi-Sam Roi Yod  
  Position: Food and Beverage and Main Kitchen Manager 
 1.6.2 Golf Alliance & Travel Co.,LTD 
  Position: Project Executive 
 1.6.3 P S Regency Company Limited 
  Position: Assistant Project Manager 
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2. ช่ือ นางสาวภัทรทิรา  นามสกุล อัคสินธวังกูร         
2.1  ตําแหน"งทางวิชาการ อาจารย>  
2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปGท่ีจบ 
ปริญญาโท M.B.A. (International Tourism and 

Hospitality Management) 
James Cook 
University, 
Townsville, 
Australia. 

2553 
 

ปริญญาตรี บธ.บ. (คอมพิวเตอร>ธุรกิจ) มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร> 

2551 

 
2.3  ผลงานทางวิชาการ  

1.3.1  หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน 
ไม�มี 

1.3.3 งานวิจัย  
ไม�มี 

1.3.3  บทความทางวิชาการ  
ไม�มี 

2.4  ประสบการณ-ในการสอน 
- ป= 

2.5  ภาระงานสอน 
2.5.1 วิชาการดําเนินงานและการจัดการงานบริการส�วนหน2า 
2.5.2 วิชาการดําเนินงานและการจัดการงานแม�บ2าน 
2.5.3 วิชาการจัดการและการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
2.5.4 วิชาการดําเนินงานและบริการจัดเลี้ยง 
2.5.5 วิชาการวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม 

 
 2.6 ประสบการณ-การทํางาน 
 2.6.1 James Cook University, Brisbane, Australia 
  Position:  In-County Manager 
 2.6.2 Sri panwa, Phuket, Thailand 
  Position: Guest Relation Officer 
 2.6.3 Splash Jungle Water Park, Phuket, Thailand 
  Position: Sales and Marketing Executive 
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3. ช่ือ นางสาวอรวรรณ  นามสกุล สิทธิวิจารณ> 
3.1  ตําแหน"งทางวิชาการ อาจารย>  
3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปGท่ีจบ 
ปริญญาโท M.A. (International 

Communication) 
 

Macquarie 
University, Sydney, 
Australia. 

2543 
 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (การท�องเท่ียวและโรงแรม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2539 
 
3.3  ผลงานทางวิชาการ  

3.3.1  หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน  
ไม�มี 

3.3.2 งานวิจัย  
 Siddhiwicharn Orawan. (2000). Aeronautical Radio of Thailand and Its 

Important Roles through Aviation. Macquarie University. Sydney. Australia. 
3.3.3  บทความทางวิชาการ  

ไม�มี 
3.4  ประสบการณ-ในการสอน 

8 ป= 
3.5  ภาระงานสอน 

3.5.1 วิชาการจัดการและการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
3.5.2 วิชาความรู2เบ้ืองต2นเก่ียวกับการโรงแรม 
3.5.3 วิชาลักษณะเชิงพฤติกรรมนักท�องเท่ียว 
3.5.4 วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการบริการและการโรงแรม 
3.5.5 วิชาการดําเนินงานและบริการจัดเลี้ยง 

 
 3.6 ประสบการณ-การทํางาน 
  3.6.1 อาจารย>ประจํา และเลขานุการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสันติภาพศึกษา
และการฑูต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสยาม 
  3.6.2 อาจารย>ประจํา สังกัดฝrายพัฒนาเครือข�ายนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย> 
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4. ช่ือ นายณรงค>  นามสกุล เจนณรงค>ศักด์ิ         
4.1  ตําแหน"งทางวิชาการ อาจารย>  
4.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปGท่ีจบ 
ปริญญาเอก Ph.D. (Business Administration) 

 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  

2548 
 

ปริญญาโท M.B.A. (Marketing) 
 

Oklahoma  
City University,  
Oklahoma, U.S.A. 

2537 
 

ปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการโรงแรม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2535 
 
4.3  ผลงานทางวิชาการ  

4.3.1  หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน  
ไม�มี 

4.3.2 งานวิจัย  
ไม�มี 

4.3.3  บทความทางวิชาการ  
ไม�มี 

4.4  ประสบการณ-ในการสอน 
- ป= 

4.5  ภาระงานสอน 
4.5.1 วิชาการตลาดโรงแรมและการขาย 
4.5.2 วิชาการตลาดบริการ 
4.5.3 วิชาการจัดซ้ือสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 
4.5.4 วิชาการสํารวจและวิจัยสําหรับการโรงแรม 

4.6 ประสบการณ-การทํางาน 
 4.6.1 อาจารย>พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 - Introduction to business 
 - Strategic Management  
 - การสร2างทีมงาน  
 4.6.2 ฝrายสินเชื่อ บมจ. ธนนคร จํากัด 
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5. ช่ือ นายพรพงษ>   นามสกุล เจนกุลประสูตร         
5.1  ตําแหน"งทางวิชาการ อาจารย>  
5.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปGท่ีจบ 
ปริญญาโท M.B.A. (Marketing Management) 

 
M.M.M. (Marketing Management) 
 

Griffith University, 
Queensland, Australia. 
Griffith University, 
Queensland, Australia. 

2544 
 

2544 
 

ปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการโรงแรม) มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 2540 
 
5.3  ผลงานทางวิชาการ  

 5.3.1 หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน  
ไม�มี 

 5.3.2 งานวิจัย 
  ไม�มี 

5.3.3  บทความทางวิชาการ  
ไม�มี 

5.4  ประสบการณ-ในการสอน 
- ป= 

5.5  ภาระงานสอน 
5.5.1 วิชาการจัดซ้ือสําหรับธุรกิจการโรงแรมและภัตตาคาร 
5.5.2 วิชาการวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม 

 5.5.3 วิชาการสํารวจและวิจัยสําหรับโรงแรม 
 

5.6 ประสบการณ-การทํางาน 
 5.6.1 Victor Marketing Company Limited  
  - Salesperson in Marketing Department  

 5.6.2 Loxley Public Company Limited 
  - Marketing Research Supervisor of Research and Marketing Support Department  
 5.6.3 Victor Marketing Company Limited 
 - Key Account Manage in Marketing Department 
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ภาคผนวก ช 

รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค-ตามความต3องการของผู3ใช3บัณฑิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห"งชาติ 

และ 
ความต3องการและปPจจัยท่ีมีผลต"อการเลือกศึกษาต"อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- ในพระบรมราชูปถัมภ- จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค-ตามความต3องการของผู3ใช3บัณฑิต 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- ในพระบรมราชูปถัมภ- จังหวัดปทุมธานี 

 
 ผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค>ตามความต2องการของผู2ใช2บัณฑิตพบว�า    
ความต2องการบุคลากรท่ีสําเร็จการศึกษาทางด2านโรงแรมโดยจําแนกในแต�ละด2านตามมาตรฐาน      
ผลการเรียนรู2ท่ีสอดคล2องกับมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ ได2ดังนี้ 
 
1. ด3านคุณธรรม จริยธรรม 
 

หัวข3อ ค"าเฉล่ีย ส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. 
1.1 เป@นผู2มีความรับผิดชอบ 4.89 0.13 
1.2 เป@นผู2มีความขยันหม่ันเพียร อดทน สู2งาน 4.56 0.32 
1.3 เป@นผู2มีน้ําใจ เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�ต�อเพ่ือน
ร�วมงาน คํานึงถึงผลประโยชน>ของส�วนรวม 

4.89 0.51 

1.4 เป@นผู2มีความซ่ือสัตย> 4.67 0.13 
1.5 เป@นผู2มีมนุษยสัมพันธ>สามารถปรับตัวเข2า
กับสังคมได2 

4.59 0.50 

1.6 เป@นผู2มีระเบียบวินัยในตัวเอง 4.56 0.48 
1.7 เป@นผู2มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.63 0.42 
1.8 เป@นผู2ตรงต�อเวลา 4.59 0.32 
1.9 เป@นผู2มีความเสียสละ มีน้ําใจ และมีจิต
อาสา 

4.89 0.42 

รวม 4.70 0.36 
 
  สรุป ในภาพรวมผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมอยู�ในระดับมาก
ท่ีสุด ระดับค�าเฉลี่ย 4.70 โดยเม่ือจําแนกแต�ละข2อย�อยพบว�า ผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตเป@น
ผู2มีความรับผิดชอบ เป@นผู2มีน้ําใจ เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�ต�อเพ่ือนร�วมงาน คํานึงถึงผลประโยชน>ของส�วนรวม 
และเป@นผู2มีความเสียสละ มีน้ําใจและมีจิตอาสามากท่ีสุด ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.89 รองลงมาคือ เป@นผู2
มีความซ่ือสัตย> ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.67 
 
 
 
 
 



133 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี                                                          

2. ด3านความรู3 
 

หัวข3อ ค"าเฉล่ีย ส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. 
2.1 เป@นผู2มีความรู2ในสาขาวิชาท่ีศึกษา 4.89 0.17 
2.2 เป@นผู2มีทักษะในการปฏิบัติงานในสาขาวิชา     
ท่ีศึกษา 

4.89 0.33 

2.3 เป@นผู2มีทักษะความชํานาญในการใช2ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาต�างประเทศ 

4.70 0.59 

2.4 เป@นผู2มีความเชื่อม่ันในตัวเอง กล2าแสดงออก 
หรือแสดงความคิดเห็น 

4.53 0.31 

2.5 เป@นผู2มีความสามารถในการใช2เทคโนโลยีช�วย
ในการทํางาน 

4.53 0.44 

2.6 เป@นผู2มีความใฝrรู2 พัฒนาตนเองอยู�เสมอเพ่ือให2
การปฏิบัติงานสําเร็จตามเป�าหมาย 

4.63 0.54 

2.7 เป@นผู2มีความคิดริเริ่มสร2างสรรค>ในการทํางาน 4.63 0.30 
2.8 เป@นผู2มีความสามารถในการตัดสินใจ หรือ    
ไหวพริบปฏิภาณ แก2ไขปeญหาเฉพาะหน2าได2 

4.59 0.59 

รวม 4.67 0.41 
 
  สรุป ในภาพรวมผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตมีความรู2อยู�ในระดับมากท่ีสุด ระดับ
ค�าเฉลี่ย 4.67 โดยเม่ือจําแนกแต�ละข2อย�อยพบว�า ผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตเป@นผู2มีความรู2
ในสาขาวิชาท่ีศึกษา และเป@นผู2มีทักษะในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาท่ีศึกษามากท่ีสุด ระดับคะแนน
เฉลี่ย 4.89 รองลงมาคือ เป@นผู2 มี ทักษะความชํานาญในการใช2ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือ 
ภาษาต�างประเทศ ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.70 
 
3. ด3านทักษะทางปPญญา 
 

หัวข3อ ค"าเฉล่ีย ส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. 
3.1 เป@นผู2มีทักษะในการใช2ข2อมูลสารสนเทศเพ่ือ   
การแก2ปeญหาด2วยตนเอง 

4.48 0.17 

3.2 เป@นผู2สามารถคิดวิเคราะห>อย�างเป@นระบบโดยใช2
องค>ความรู2ทางวิชาชีพและท่ีเก่ียวข2อง รวมท้ังใช2
ประสบการณ>เป@นฐานเพ่ือให2เกิดผลลัพธ>ท่ีปลอดภัย
และมีคุณภาพในการให2บริการด2านวิชาชีพ 

4.78 0.52 

รวม 4.63 0.35 
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  สรุป ในภาพรวมผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตมีความรู2อยู�ในระดับมากท่ีสุด ระดับ
ค�าเฉลี่ย 4.63 โดยเม่ือจําแนกแต�ละข2อย�อยพบว�า ผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตเป@นผู2สามารถ
คิดวิเคราะห>อย�างเป@นระบบโดยใช2องค>ความรู2ทางวิชาชีพและท่ีเก่ียวข2อง รวมท้ังใช2ประสบการณ>เป@น
ฐานเพ่ือให2เกิดผลลัพธ>ท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพในการให2บริการด2านวิชาชีพ ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.78 
รองลงมาคือ เป@นผู2มีความสามารถในการสืบค2น การวิเคราะห> การแปลความหมาย และการประเมิน
จากข2อมูลสารสนเทศ ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.63 
 
4. ด3านทักษะความสัมพันธ-ระหว"างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

หัวข3อ ค"าเฉล่ีย ส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. 
4.1 เป@นผู2มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพ
และมีปฏิสัมพันธ>อย�างสร2างสรรค>กับผู2ใช2บริการ 
ผู2ร�วมงาน และผู2บังคับบัญชา 

4.60 0.32 

4.2 เป@นผู2สามารถทํางานเป@นทีมในบทบาทผู2นํา
และสมาชิกในทีม  

4.53 0.30 

4.3 มีความรับผิดชอบต�อหน2าท่ี ต�อสังคม และ
รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค>กรและ
สังคมอย�างต�อเนื่อง 

4.60 0.39 

 4.57 0.34 
 
  สรุป ในภาพรวมผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตมีความรู2อยู�ในระดับมากท่ีสุด ระดับ
ค�าเฉลี่ย 4.57 โดยเม่ือจําแนกแต�ละข2อย�อยพบว�า ผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตเป@นผู2 มี
ความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธ>อย�างสร2างสรรค>กับผู2ใช2บริการ ผู2ร�วมงาน และ
ผู2บังคับบัญชา รวมท้ังมีความรับผิดชอบต�อหน2าท่ี ต�อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง 
วิชาชีพ องค>กรและสังคมอย�างต�อเนื่อง ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.60 รองลงมาคือ เป@นผู2สามารถทํางาน
เป@นทีมในบทบาทผู2นําและสมาชิกทีมในทีม ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.53 
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5. ด3านทักษะการวิเคราะห-เชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หัวข3อ ค"าเฉล่ีย ส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. 
5.1 เป@นผู2สามารถประยุกต>ใช2เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร>ท่ีเก่ียวข2องอย�างเหมาะสมในการศึกษา
ค2นคว2าและการแก2ปeญหา 

4.17 0.32 

5.2 เป@นผู2มีทักษะการสื่อสารและมีสามารถใน    
การสื่อสารได2มากกว�า 1 ภาษา 

4.69 0.30 

5.3 เป@นผู2มีความสามารถในการใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการสืบค2น การวิเคราะห> การแปล
ความหมาย และการประเมิน 

4.33 0.48 

 4.40 0.34 
 
  สรุป ในภาพรวมผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตมีความรู2อยู�ในระดับมาก ระดับค�าเฉลี่ย 
4.40 โดยเม่ือจําแนกแต�ละข2อย�อยพบว�า ผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตเป@นผู2มีทักษะการ
สื่อสารและมีสามารถในการสื่อสารได2มากกว�า 1 ภาษา ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.69 รองลงมาคือ เป@นผู2   
มีความสามารถในการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค2น การวิเคราะห> การแปลความหมาย และ
การประเมิน ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.33 
 
 จากผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค>ตามความต2องการของผู2ใช2บัณฑิต 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม พบว�าผู2ใช2บัณฑิตต2องการให2บัณฑิตมีคุณลักษณะ
ท้ัง 5 ด2าน อยู�ในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 4.59 เม่ือจําแนกในแต�ละด2านพบว�า คุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีผู2ใช2บัณฑิตต2องการเรียงตามลําดับได2ดังนี้ ด2านคุณธรรมจริยธรรม ด2านความรู2 ด2านทักษะ
ปeญญา ด2านทักษะความสัมพันธ>ระหว�างบุคลและความรับผิดชอบ และด2านทักษะการวิเคราะห>      
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายงานสรุปความต3องการศึกษาต"อในหลักสูตรนานาชาติ 
ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- ในพระบรมราชูปถัมภ- จังหวัดปทุมธานี 
 

  การสํารวจความต2องการศึกษาต�อในหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี ได2ทําการ
สํารวจความคิดเห็นของผู2ท่ีสนใจสมัครเข2าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรม
ราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี ผ�านการรับตรง โดยการเลือกกลุ�มตัวอย�าง ใช2วิธีสุ�มตัวอย�างโดยใช2      
ความสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงเป@น Non-probability ในการเก็บรวบรวมข2อมูลโดยใช2
แบบสอบถามท่ีได2จัดเตรียมไว2 
 
เครื่องมือท่ีใช3ในการเก็บรวบรวมข3อมูล 

 เครื่องมือท่ีใช2ในการวิจัยเชิงปริมาณใช2แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู2วิจัยสร2างข้ึนเองจาก
การทบทวนวรรณกรรม โดยแบบสอบถาม ประกอบด2วย 2 ตอน คือ  
  ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู2ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 หลักสูตรท่ีผู2ตอบแบบสอบถามต2องการศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 
  ตอนท่ี 3 ปeจจัยท่ีส�งผลต�อการตัดสินใจในการศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 
  ตอนท่ี 4 ข2อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข3อมูล 
 การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ผู2วิจัยมุ�งศึกษาความต2องการศึกษาต�อของผู2 ท่ีสนใจในหลักสูตร
นานาชาติ ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ>         
ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี โดยผู2ศึกษาใช2วิธีการศึกษารวบรวมข2อมูลจากแหล�งข2อมูล
ต�างๆ ดังนี้ 
  1) ข2อมูลปฐมภูมิ เป@นข2อมูลท่ีผู2วิจัยรวบรวมจากแหล�งของข2อมูลโดยตรง โดยมาจากการ
สัมภาษณ>และการใช2แบบสอบถาม 
  2) ข2อมูลทุติยภูมิ ผู2วิจัยได2ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข2อง เป@นข2อมูลท่ีปรากฏใน
เอกสารท่ีผู2อ่ืนได2รวบรวมไว2ในตํารา วิทยานิพนธ> รายงานการวิจัย งานดุษฎีนิพนธ> เว็บไซต> เป@นต2น 
 ผู2วิจัยได2ทําการเก็บรวบรวมข2อมูลด2วยตนเอง โดยทําการแจกแบบสอบถามให2กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาป= ท่ี  6 นักเรียนอาชีวศึกษาและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีต2องการศึกษาต�อ             
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี เพ่ือประเมินผล คนละชุด 
หลังจากนั้นนํามาตรวจความสมบูรณ>และความถูกต2องในแบบสอบถาม 
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สถิติท่ีใช3ในการวิเคราะห-ข3อมูล  
 การวิเคราะห>ข2อมูลความต2องการศึกษาต�อในหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี  
 การวิเคราะห>ข2อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผู2 วิจัยได2ทําการวิเคราะห>ข2อมูลโดยใช2โปรแกรม
คอมพิวเตอร>สําเร็จรูป และใช2สถิติ ดังนี้ 
  1) ค�าความถ่ีและร2อยละ ใช2เพ่ือหาความถ่ีและร2อยละเพ่ือพรรณนาข2อมูลสถานภาพของ
กลุ�มตัวอย�าง 
  2) ค�าเฉลี่ย (Mean) เพ่ือวิเคราะห>ระดับความต2องการศึกษาต�อของผู2ท่ีสนใจในหลักสูตร
นานาชาติ ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ>         
ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 
  3) ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวิ เคราะห>หาค�ากระจาย           
ของความคิดเห็นของกลุ�มตัวอย�างเก่ียวกับความต2องการศึกษาต�อของผู2ท่ีสนใจในหลักสูตรนานาชาติ 
ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรม
ราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 
 การแปลความหมายโดยการเทียบเกณฑ>การแปลความหมายเฉลี่ย ในแต�ละข2อดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความสนใจ หรือความพึงพอใจ ระดับมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความสนใจ หรือความพึงพอใจ ระดับมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความสนใจ หรือความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความสนใจ หรือความพึงพอใจ ระดับน2อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความสนใจ หรือความพึงพอใจ ระดับน2อย 
 
ผลของการสํารวจ 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู3ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 สถานภาพของผู3ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพของผู3ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร3อยละ 
จําแนกตามเพศ 
 เพศชาย 
 เพศหญิง 
       รวม 
จําแนกตามอายุ 
 ตํ่ากว�า 18 ป= 
 18 – 25 ป= 
 มากกว�า 25 ป= 
       รวม 

 
162 
238 
400 

 
320 
78 
2 

400 

 
40.50 
59.50 
100.00 

 
80.0 
19.50 
0.50 

100.00 
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สถานภาพของผู3ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร3อยละ 
สถานภาพการศึกษา 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 นักเรียนอาชีวศึกษา 
 นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
       รวม 
เกรดเฉล่ียสะสม 
 เกรดเฉลี่ยตํ่ากว�า 2.00 
 เกรดเฉลี่ย 2.00 – 3.00 
 เกรดเฉลี่ย 3.01 – 4.00 
       รวม 
ท่ีอยู"อาศัย 
 ภาคกลาง 
 ภาคเหนือ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ภาคใต2 
       รวม 
รายได3ต"อเดือนของครอบครัวโดยประมาณ 
 ตํ่ากว�า 10,000 บาท 
 10,000 - 20,000 บาท 
 20,001 - 30,000 บาท 
 30,001 - 40,000 บาท 
 40,001 - 50,000 บาท 
 มากกว�า 50,000 บาท 
       รวม 
อาชีพของผู3ปกครอง 
 รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 พนักงานบริษัทเอกชน 
 ประกอบธุรกิจส�วนตัว 
 เกษตรกรรม 
 รับจ2าง 
 อาชีพอ่ืนๆ 
        รวม 

 
300 
58 
42 
400 

 
2 

250 
148 
400 

 
236 
54 
102 
8 

400 
 
5 

141 
189 
25 
18 
22 
400 

 
85 
120 
90 
78 
26 
1 

400 

 
75.00 
14.50 
10.50 
100.00 

 
0.50 
62.50 
37.00 
100.00 

 
59.00 
13.50 
25.50 
2.00 

100.00 
 

1.25 
35.25 
47.25 
6.25 
4.50 
5.50 

100.00 
 

21.25 
30.00 
22.50 
19.50 
6.50 
0.25 

100.00 
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  จากตารางท่ี 1 พบว�าผู2ท่ีสนใจสมัครเข2าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระ
บรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี ท่ีเป@นกลุ�มตัวอย�างท่ีตอบแบบสอบถาม เพศหญิงตอบแบบสอบถาม
มากกว�าเพศชาย โดยเป@นเพศหญิงร2อยละ 59.50 และเป@นเพศชาย ร2อยละ 40.50  
 ผู2ท่ีสนใจสมัครเข2าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
จังหวัดปทุมธานี ท่ีเป@นกลุ�มตัวอย�าง มีอายุต่ํากว�า 18 ป= มากท่ีสุด คิดเป@นร2อยละ 80.00 เป@นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มากท่ีสุด คิดเป@นร2อยละ 75.00 ซ่ึงมีเกรดเฉลี่ยรวมอยู�ระหว�าง 2.00 – 
3.00 มากท่ีสุด คิดเป@นร2อยละ 67.25 โดยมีท่ีอยู�อาศัยปeจจุบันอยู�ท่ีภาคกลาง มากท่ีสุด คิดเป@นร2อยละ 
59 มีรายได2ต�อเดือนของครอบครัวโดยประมาณ 20,001 – 30,000 บาท คิดเป@นร2อยละ 47.25 และ
ผู2ปกครองโดยส�วนมากประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มากท่ีสุด คิดเป@น ร2อยละ 30.00 
 
ตอนท่ี 2 หลักสูตรท่ีผู3ตอบแบบสอบถามต3องการศึกษาต"อในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- 
ในพระบรมราชูปถัมภ- จังหวัดปทุมธานี 
 
ตารางท่ี 2 แสดงหลักสูตรท่ีผู3ตอบแบบสอบถามต3องการศึกษาต"อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
วไลยอลงกรณ- ในพระบรมราชูปถัมภ- จังหวัดปทุมธานี 

สถานภาพของผู3ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร3อยละ 
ท"านสนใจท่ีจะศึกษาต"อในปริญญาหลักสูตรใด 
 บริหารธุรกิจ 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 ไม�ให2ความสนใจต�อชื่อปริญญา 
 ปริญญาหลักสูตรอ่ืนๆ 
       รวม 
ท"านสนใจท่ีจะศึกษาต"อในสาขาวิชาใด 
 สาขาวิชาธุรกิจระหว�างประเทศ 
 สาขาวิชาการโรงแรม 
 สนใจศึกษาในสาขาวิชาอ่ืนๆ 
       รวม 
ผู3มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาให3ท"าน 
 ตัวท�านเอง 
 คนในครอบครัว 
 เพ่ือน / รุ�นพ่ี / รุ�นน2อง 
 อาจารย>ท่ีปรึกษา 
 อ่ืนๆ 
       รวม 

 
125 
202 
61 
12 
400 

 
102 
258 
40 
400 

 
168 
152 
56 
22 
2 

400 

 
31.25 
50.50 
15.25 
3.00 

100.00 
 

25.50 
64.50 
10.00 
100.00 

 
42.00 
38.00 
14.00 
5.50 
0.50 

100.00 
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  จากตารางท่ี 2 พบว�า ผู2ท่ีสนใจสมัครเข2าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ>      
ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี ท่ีตอบแบบสอบถามมีความสนใจเข2าศึกษาต�อในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตมากท่ีสุด คิดเป@นร2อยละ 50.50 ซ่ึงมีความสนใจศึกษาต�อในสาขาวิชาการโรงแรม
มากท่ีสุด คิดเป@นร2อยละ 64.50 โดยผู2ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกเลือกสารขาวิชาคือตัวผู2ตอบ
แบบสอบถามเองมากท่ีสุด คิดเป@นร2อยละ 42.00 
 

ตอนท่ี 3 ปPจจัยท่ีส"งผลต"อการตัดสินใจในการศึกษาต"อในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ-       
ในพระบรมราชูปถัมภ- จังหวัดปทุมธานี 
 
ตารางท่ี 3 ค"าคะแนนเฉล่ียและค"าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปPจจัยท่ีส"งผลต"อการตัดสินใจ            
ในการศึกษาต"อในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- ในพระบรมราชูปถัมภ- จังหวัดปทุมธานี 

ปPจจัยท่ีส"งผลต"อการตัดสินใจในการศึกษาต"อ x̄  S.D. 
ระดับการ
ตัดสินใจ 

1. เป@นหลักสูตรท่ีมีความร�วมมือกับสถาบันภายในหรือ
ต�างประเทศ 

3.62 0.92 มาก 

2. เป@นหลักสูตรท่ีส�งเสริมให2มีรายได2ระหว�างศึกษา  4.15 0.70 มาก 
3. อาจารย>มีคุณสมบัติทางวิชาการและมีประสบการณ> 3.50 0.83 มาก 
4. ค�าเล�าเรียนท่ีเหมาะสม  3.70 0.90 มาก 
5. ต2องการพัฒนาทักษะด2านภาษา 3.96 0.66 มาก 
6. ตรงกับสายอาชีพท่ีต2องการประกอบหลังสําเร็จการศึกษา 4.11 0.97 มาก 
7. มีสถานประกอบการรองรับหลังสําเร็จการศึกษา 4.15 0.59 มาก 
รวม 3.88 0.80 มาก 
 

   จากตารางท่ี 3 พบว�า ปeจจัยท่ีส�งผลต�อการตัดสินใจในการศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี ของผู2ตอบแบบสอบถามโดยรวม อยู�ในระดับ
มาก (x̄ = 3.88 S.D. = 0.80) เม่ือพิจารณาเป@นรายข2อพบว�าอยู�ในระดับมากทุกข2อ และข2อท่ีมีค�า
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ เป@นหลักสูตรท่ีส�งเสริมให2มีรายได2ระหว�างศึกษา (x̄ = 4.15 S.D. 
= 0.70) มีสถานประกอบการรองรับหลังสําเร็จการศึกษา (x̄ = 4.15 S.D. = 0.59) และตรงกับสาย
อาชีพท่ีต2องการประกอบหลังสําเร็จการศึกษา (x̄ = 4.11 S.D. = 0.97)  
 

ตอนท่ี 4 ข3อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 - ไม�มี 
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ภาคผนวก ซ 
แผนบริหารความเส่ียง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
หลักสูตรใหม" พ.ศ. 2558 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

หลักสูตรใหม" พ.ศ. 2558 
 
ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) ปPจจัยเสี่ยง 
ความเสี่ยงด2านการจัดการเรียนการสอน    F จํานวนนักศึกษาไม�ได2ตามจํานวนที่ตั้งไว2 

            สถานประกอบการอื่นๆ ที่สามารถรองรับนักศึกษาที่มีลักษณะไม�ผ�านเกณฑ>ที่
กําหนด 

 
หมายเหตุ S1 มีค�าระหว�าง 20-25 (สูงมาก), F มีค�าระหว�าง 10-19 (สูง) และ O,P มีค�าระหว�าง 1-9 
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การประเมินและวิเคราะห-ความเสี่ยง 
 
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของหลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปPจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบความรุนแรง 
(2) 

คะแนนความเสี่ยง (ระดับ
ความเสี่ยง) (1)×(2) 

ระดับความเสี่ยง 

ความเสีย่งด2านการจัดการ
เรียนการสอน 

- จํานวนนักศึกษาไม�ได2ตาม
จํานวนที่ตั้งไว2 

4 3 12 ความเสี่ยงสูง 

      
      

- นักศึกษามีคุณสมบัตไิม�ผ�าน
เกณฑ>ที่สถานประกอบการ
กําหนด 

3 5 15 ความเสี่ยงสูง 

 
 
หมายเหตุ  ระดับความเสี่ยง 3 มีค�าระหว�าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม�ได2), 2 มีค�าระหว�าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค�าระหว�าง 1-9 (ความเสี่ยงที่

ยอมรับได2) 
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การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
 
ลําดับ ความเสี่ยง (ภารกิจ

หลัก/กิจกรรมของ
หลักสูตร) 

(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
(2) 

การควบคุมที่
มีอยู"แล3ว 

(3) 

การควบคุมที่มีอยู"
แล3วได3ผลหรือไม" 

(4) 

วิธีจัดการความเสี่ยง 
(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

1. ความเสีย่งด2านการจัดการเรียนการสอน 
- จํานวนนักศึกษาไม�ได2
ตามจํานวนที่ตั้งไว2 

1. เร�งจัดทําหลักสูตร เพื่อทําตามกําหนดการที่ได2
วางแผนไว2 
2. จัดทําแนวทางการประชาสมัพันธ>หลักสตูร เช�น 
การทํา Roadshow การประชาสมัพันธ>ผ�านช�องทาง
สื่อสังคมออนไลน> เป@นต2น 

� � ….. ยอมรับ 
 �ควบคุม 
....  ถ�ายโอน 
....  หลีกเลี่ยง 

 

 - นักศึกษามีคุณสมบัติ
ไม�ผ�านเกณฑ>ที่สถาน
ประกอบการกําหนด 

1. ประเมินคุณสมบัติของนักศึกษาในเบื้องต2นแล2วนํา
ผลที่ได2มาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาทักษะในด2านที่
ยังไม�ผ�านเกณฑ>ที่สถานประกอบการกําหนด ก�อนที่
จะมีการส�งนักศึกษาไปยังสถานประกอบการ 
2. ทําความบันทึกความเข2าใจกับสถานประกอบการ
ในเครืออื่นๆ เพื่อรองรับจํานวนนักศึกษาที่ไม�ผ�าน
เกณฑ>ที่สถานประกอบการกลุ�มแรกกําหนด 

� � ….. ยอมรับ 
 �ควบคุม 
....  ถ�ายโอน 
....  หลีกเลี่ยง 

 

 
หมายเหตุ ช"อง 3 � หมายถึง มี � หมายถึง มีแต�ไม�สมบูรณ> × หมายถึง ไม�มี 
 ช"อง 4 � หมายถึง ได2ผลตามที่คาดหมาย � หมายถึง ได2ผลบ2างแต�ไม�สมบูรณ>  
  × ไม�ได2ผลตามที่คาดหมาย     
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แผนการดําเนนิงานการจัดการความเสี่ยง 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/

ด3านของเรื่องที่ประเมิน
และวัตถุประสงค-ของ

การควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มีอยู" 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู" 
(ปPจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรม 
การควบคุม (แผนการ
ปรับปรุงการควบคุม) 

(6) 

กําหนดเสร็จ/
ผู3รับผิดชอบ 

(7) 

1. ความเสี่ยงด2านการจัดการเรียนการสอน 

- จํานวนนักศึกษาไม�ได2
ตามจํานวนที่ตั้งไว2 

1. เร�งจัดทําหลักสูตร เพื่อทําตาม
กําหนดการที่ได2วางแผนไว2 
2. จัดทําแนวทางการประชาสมัพันธ>
หลักสตูร เช�น การทํา Roadshow 
การประชาสัมพันธ>ผ�านช�องทางสือ่
สังคมออนไลน> เป@นต2น 

ความเสีย่งสูง ควบคุม 1. การประชาสมัพันธ>
หลักสตูรไม�ทั่วถึง 

1. วางแผนการประชาสัมพันธ>
ให2ชัดเจน เพื่อให2ทันตาม
กําหนดการที่ได2วางแผนไว2 
2. ขยายกลุ�มเป�าหมาย
นอกเหนือจากนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เช�น
นักเรียนอาชีวะ เป@นต2น 

มีนาคม 2558 

- นักศึกษามีคุณสมบัติ
ไม�ผ�านเกณฑ>ที่สถาน
ประกอบการกําหนด 

1. ประเมินคุณสมบัติของนักศึกษาใน
เบื้องต2นแล2วนําผลที่ได2มาจัดทํา
โครงการเพื่อพัฒนาทักษะในด2านที่ยัง
ไม�ผ�านเกณฑ>ที่สถานประกอบการ
กําหนด ก�อนที่จะมีการส�งนักศึกษาไป
ยังสถานประกอบการ 
2. ทําความบันทึกความเข2าใจกับสถาน
ประกอบการในเครือ อื่นๆ เพื่อรองรับ 
 

ความเสีย่งสูง ควบคุม 1. นักศึกษามี
คุณสมบัตไิม�ผ�าน
เกณฑ>ที่สถาน
ประกอบการกําหนด 

1. การคัดกรองผู2สนใจเข2า
ศึกษาต�อในเบื้องต2น ก�อนที่จะ
รับเข2าเป@นนักศึกษาใน
หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการโรงแรม 
2. วางแผนการจัดโครงการเพื่อ
เสริมทักษะด2านที่ใช2ในการ
ประเมินจากสถานประกอบการ 
 

เมษายน 2558 / 
สิงหาคม 2558 
ผู2รับผิดชอบ 
ประธานหลักสตูร 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/

ด3านของเรื่องที่ประเมิน
และวัตถุประสงค-ของ

การควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มีอยู" 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู" 
(ปPจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรม 
การควบคุม (แผนการ
ปรับปรุงการควบคุม) 

(6) 

กําหนดเสร็จ/
ผู3รับผิดชอบ 

(7) 

จํานวนนักศึกษาที่ไม�ผ�านเกณฑ>       
ที่สถานประกอบการกลุ�มแรกกําหนด 

3. จัดหาความร�วมมือหรือ
จัดทําความบันทึกความเข2าใจ
กับสถานประกอบการในเครือ
อื่นๆ เพื่อรองรับจํานวน
นักศึกษาที่ไม�ผ�านเกณฑ>ที่
สถานประกอบการกลุ�มแรก
กําหนด 

 
 

ผู2รายงาน อาจารย> ดร.เรืองเดช เร�งเพียร 
ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

วันที่   29  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558
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ภาคผนวก ฌ  
บันทึกข3อตกลงความร"วมมือทางวิชาการ ระหว"าง  
กลุ"มเครือข"ายโรงแรมระหว"างประเทศ 15 โรงแรม  

กับ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- ในพระบรมราชูปถัมภ- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
 

บันทึกข3อตกลงความร"วมมือทางวิชาการ 
ระหว"าง 

กลุ"มเครือข"ายโรงแรมระหว"างประเทศ 15 โรงแรม 
กับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- ในพระบรมราชูปถัมภ- จังหวดัปทมุธานี 
***************************** 

 บันทึกข2อตกลงฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพ่ือแสดงเจตนารมณ>ของความร�วมมือทางวิชาการระหว�างกลุ�มเครือข�าย
โรงแรมระหว�างประเทศ 15 โรงแรม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> โดยตระหนักถึง
ความสําคัญของความร�วมมือในการผลิตบัณฑิตให2ได2เรียนรู2กระบวนการปฏิบัติงาน และทักษะด2านวิชาชีพอย�างมี
คุณภาพตรงกับความต2องการของสถานประกอบการ รวมถึงการสร2างขอบข�ายการฝEกประสบการณ>วิชาชีพแก�
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> เพ่ือพัฒนาศักยภาพด2านวิชาชีพให2เป@นท่ียอมรับ
และสามารถแข�งขันได2ในระดับท2องถ่ิน ภูมิภาค และสากล 
 
วัตถุประสงค- 
 1. เพ่ือให2นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> มีโอกาสเรียนรู2ทักษะและฝEก
ประสบการณ>วิชาชีพในสถานประกอบการโรงแรม 
 2. เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู2 ทักษะ ระหว�างบุคลากรของหน�วยงานท้ังสองฝrาย 
 3. เพ่ือร�วมมือดําเนินการด2านสหกิจศึกษาในการพัฒนาทักษะและประสบการณ>วิชาชีพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
 
ขอบข"ายความร"วมมือ 
 ข2อ 1. ร�วมมือจัดการศึกษาด2านการฝEกประสบการณ>วิชาชีพและสหกิจศึกษาแก�นักศึกษามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> ให2มีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ> และเง่ือนไข
การปฏิบัติของหน�วยงานท้ังสองฝrาย 
 ข2อ 2. ร�วมมือสนับสนุนบุคลากรเพ่ือพัฒนาและจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ>       
ในพระบรมราชูปถัมภ> ให2มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ข2อ 3. ร�วมมือพัฒนาบุคลากรให2มีความรู2 ทักษะในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการโรงแรมอย�างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต2นโยบายและกฎระเบียบของหน�วยงานท้ังสองฝrาย 
 ข2อ 4. ร�วมมือปฏิบัติงานทางวิชาการ เช�น การทําโครงงาน งานวิจัย การฝEกอบรม และจัดกิจกรรม
ให2บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ข2อ 5. สนับสนุนโครงการส�งเสริมการหารายได2ระหว�างเรียนแก� นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ               
วไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
 
ช"วงเวลาการฝTกประสบการณ-ของนักศึกษา 
 ระหว�างเดือนตุลาคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ> ของทุกป= 
 
คุณสมบัตินักศึกษาท่ีเข3าร"วมโครงการ 
 1. มีความประพฤติเรียบร2อย ไม�อยู�ในระหว�างการทําโทษทางวินัย 
 2. มีวุฒิภาวะทางอารมณ> และสามารถพัฒนาตนเองได2 
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 3. ต2องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ต่ํากว�า 2.50 และหรือตามท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควร 
 4. ผ�านเกณฑ>การทดสอบวัดระดับความสามารถด2านภาษาอังกฤษจากกลุ�มเครือข�ายโรงแรม 
 5. ผ�านการอบรมเพ่ือเตรียมความพร2อมก�อนปฏิบัติงานตามข2อกําหนดและเง่ือนไขก�อนปฏิบัติงาน 
  
สาขาวิชาท่ีเข3าร"วมข3อตกลงความร"วมมือ 
 สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 

ผู3ทําการแทน 
 กลุ�มเครือข�ายโรงแรมระหว�างประเทศ 15 โรงแรม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรม
ราชูปถัมภ> แต�งตั้งผู2แทนหรือคณะกรรมการเพ่ือร�วมกันกําหนดกิจกรรมพร2อมท้ังจัดทําแผนการดําเนินงานภายใต2
ขอบข�ายความร�วมมือการสนับสนุนข2างต2น 
 บันทึกข2อตกลงความร�วมมือฉบับน้ี จัดทําข้ึนเป@น 2 ฉบับ มีข2อความถูกต2อง ตรงกัน แต�ละฝrายได2อ�าน
เข2าใจ ตามข2อตกลงโดยละเอียดแล2ว จึงลงลายมือช่ือไว2เป@นสําคัญต�อหน2าพยาน และคู�สัญญาต�างยึดถือไว2 ฝrายละ     
1 ฉบับ โดยบันทึกข2อตกลงน้ีมีกําหนดระยะเวลา 4 ป=นับจากวันท่ีลงนาม  
    
  ลงนาม ณ โรงแรมเลอ เมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร>ท จังหวัดภูเก็ต 
     
                  วันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- 
ในพระบรมราชูปถัมภ-  

กลุ"มเครือข"ายโรงแรมระหว"างประเทศ  
15 โรงแรม 

 
ลงช่ือ
.......................................................................... 

 
ลงช่ือ
.............................................................................. 

(รองศาสตราจารย>ศศินันท>  เศรษฐวัฒน>บดี) (คุณมานิตย>  พิมพาเรียน) 
รองอธิการบด ี ประธานกลุ�มเครือข�ายโรงแรม 

 

 
ลงช่ือ
............................................................................ 

 
 

ลงช่ือ
.............................................................................. 

(อาจารย> ดร.เรืองเดช  เร�งเพียร) (คุณฝุrนฝน  ยางคํา) 
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

พยาน 
คณะกรรมการ 

พยาน 
 

 
ลงช่ือ
............................................................................. 

 

 
ลงช่ือ
.............................................................................. 

(อาจารย>ลลิตลักษณ> ธารีเกษ) (คุณเสาวภา  โยธาทูล) 
ผู2ช�วยคณบดีวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ 

พยาน 
คณะกรรมการ 

พยาน 
 

149 


