
  

 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี 



  

สารบัญ 
 

  หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
3 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
 
4 

 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
5 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 

 
6 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 7 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 8 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 10 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 10 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 10 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 13 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการ

ฝึกงาน) 
 

58 
 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 59 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 60 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 60 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 61 
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 

หลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

64 



                                                                                 ข 
 

สารบัญ (ตอ่) 
  หน้า 

หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 72 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 72 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 72 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 73 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 74 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 74 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 74 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 75 
 1. การก ากับมาตรฐาน 75 
 2. บัณฑิต 35 
 3. นักศึกษา 76 
 4. อาจารย์ 77 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 78 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 82 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 84 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 85 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 85 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 85 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 85 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 85 

ภาคผนวก  86 
 ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 

 
 

87 
 ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 117 
 ภาคผนวก ค ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี  ที่..../..... เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการ
บริการและการโรงแรม 

 
 

129 

 ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการและการโรงแรม 

 
131 

 ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 135 
 ภาคผนวก ฉ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

139 



                                                                                 ค 
 

สารบัญ (ตอ่) 
  หน้า 
 ภาคผนวก ช รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและความ
ต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการ
โรงแรม คณะวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 

152 

 ภาคผนวก ซ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับ 
หลักสูตรที่ปรับปรุง  

 
158 

 ภาคผนวก ฌ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการบริการและการโรงแรม 

234 

 ภาคผนวก ญ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในโครงการการจัด
การศึกษา หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการบริการและการโรงแรม ระหว่างมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กับ
โรงแรมเลอเมริเดียน ภูเก็ต บีช รีอสอร์ท  

 
 
 

244 

 ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตร    
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ
และการโรงแรม หลักสูตรหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563 กับ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม พ.ศ. 2553  

 

 
 
 

249 

 



 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   :  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  :    25581531100329   
ภาษาไทย  :    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ 
                                และการโรงแรม     
ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Arts Program in Hospitality and Hotel Management  

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการบริการและการโรงแรม) 
 ชื่อย่อ  :    ศศ.บ. (การจัดการการบริการและการโรงแรม)  

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of Arts  (Hospitality and Hotel Management) 
                      ชื่อย่อ  :    B.A. (Hospitality and Hotel Management) 

 
3. วิชาเอก   ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 5.2 ประเภทหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

5.3 ภาษาที่ใช้  
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

    5.4 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ร่วมกับโรงแรมเลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต                        
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2 / 2563 
เมื่อวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร

ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563  เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 พนักงานบริการในธุรกิจโรงแรมและที่พักประเภทต่าง ๆ 
8.2 พนักงานบริการในธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร 
8.3 พนักงานบริการในธุรกิจเรือส าราญ 
8.4 พนักงานบริการในธุรกิจการบิน 
8.5 พนักงานบริการในสถานพยาบาล 
8.6 เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนด้านธุรกิจบริการและโรงแรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 3 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

1. นางสาวภัทราพร    
ทิพย์มงคล 

   อาจารย ์ ศศ.ม. (การจดัการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

  ศศ.บ. (การโรงแรมและ    
  การท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
 
มหาวิทยาลยัสยาม 

2554 
 
 

  2550 

2. นางสาวพัชราภรณ์ 
จันทรฆาฎ 

อาจารย์ ศศ.ม. (การจดัการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

  บธ.บ. (การจัดการการ  
  ท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้า
หลวง 

2556 
 
 

2549 

3. นางสาวชนัญชิตา  
อรุณแข 

อาจารย์  บธ.ม. การจัดการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

  ศศ.บ. (การท่องเที่ยว 
  และโรงแรม) 

มหาวิทยาลยั
นานาชาติแสตมฟอร์ด 
 
มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 

2558 
 
 

  2551 

4. นางสาวกัลยารัตน ์     
สุขนันท์ชนะ 

   อาจารย์ ศศ.ม. (การจดัการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 
บธ.บ. สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

11.1.1 สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีความจ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเป็น 
ประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2558 

11.1.2 ความต้องการจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ 
สามารถท างานทั้ง ในหน่วยงานระหว่างประเทศ บริษัทข้ามชาติในประเทศ หรือประกอบการในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้นในแต่ละประเทศ 

11.1.3 การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีส่งผลให้ประเทศไทยต้องพัฒนาบุคคลากรใน 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมให้มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานา
ประเทศ 

11.1.4 ความจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกอบวิชาชีพและการท างานข้าม 
วัฒนธรรมของบัณฑิตไทย 

11.1.5 การยกระดับคุณภาพการบริการซึ่งต้องการแรงงานที่มีความรู้ ทักษะ ความช านาญ 
และจิตวิทยาในการให้บริการซึ่งการพัฒนาทุนมนุษย์นี้จะขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยสามารถปรับตัวเข้ากับสานการณ์ต่างๆ เกิดการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนสามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลก 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สังคมและวัฒนธรรมของทุกชนชาติมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งในระดับชุมชนประเทศ 

และโลก การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมมีผลตอรูปแบบการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ 
การคา การลงทุน และการพัฒนาประเทศ กระแสโลกาภิวัตนท าใหผูคนจากทั่วทุกมุมโลก สามารถ
เชื่อมโยงขอมูลถึงกันไดโดยงาย สงผลดีตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูในทุกมิติ ปจจุบันประเทศไทยและ
ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ไดเขาสูสังคมยุคดิจิทัล ซึ่งเปนยุคของการสื่อสารไรพรมแดนการเชื่อมโยง      
ขอมูลและการติดตอสื่อสารเปนไปอยางสะดวกและรวดเร็ว ผูคนสามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลที่ตอง
การไดดวยตนเอง โดยไมตองพ่ึงพาบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเหมือนเชนอดีตอิทธิพลของสังคม
ออนไลนมีบทบาทตอการใชชีวิตของผูคนในปจจุบัน สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป มีความสนใจเฉพาะด้านมากขึ้น จึงส่งผลท าให้
นักทอ่งเที่ยวมีความต้องการด้านที่พักท่ีมีคุณภาพมากขึ้น มีความต้องการที่หลากหลายมากข้ึน  

กระแสโลกาภิวัฒน์และวัฒนธรรมโลกที่เข้ามาในประเทศไทย การเปิดการค้าเสรี ก่อให้เกิด
การอพยพย้ายถิ่นการเคลื่อนย้ายแรงงาน การเติบโตของสังคมเมืองในหลายประเทศทั่วโลก กอให
เกิดปญหาหลายดาน อาทิ ความแออัดของชุมชน ปญหาขยะและมลพิษ  คาครองชีพสูงขึ้น ความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และการกลืนวัฒนธรรม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล ประเทศ
ไทยและทั่วโลกจะมีโครงสรางทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากการเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
หลายประเทศจะมีสัดสวนของผูสูงอายุจ านวนมาก ผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นส่งผลต่อวิถีชีวิตคนไทย ทั้งระดับ
ครอบครัว ชุมชนและประเทศเกิดการสูญหายของวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น  ดังนั้น หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม จึงไดด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดย
ค านึงถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม และความต องการของนักท องเที่ยว               
ที่เปลี่ยนแปลงไป ควบคู ไปกับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ตลอดจนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือสงเสริมและผลิตบัณฑิตเพ่ือให้มีศักยภาพรองรับ
การเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานการเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ค านึงถึงเปาหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศโดยการใชอุตสาหกรรมการบริการและการโรงแรม เปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมั่นคงและ
ยั่งยืนสามารถสรางรายไดใหกับประเทศและประชาชนทุกภาคสวน ตลอดจนสรางความตระหนักใน
การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และการปฏิบัติหนาที่บนพ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม
และความรับผิดชอบตอสังคม ดังนั้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและ
การโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เนนผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะที่จ าเปนส าหรับการ
ปฏิบัติงานดานการบริการและการโรงแรม เชน ภาษาตางประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิด    
อยางเปนระบบ การใชนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีจิตบริการ 
คุณธรรม จริยธรรมความรับผิดชอบตอสังคม และสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองใหกาวทันตอการ
เปลี่ยนแปลงในทุกมิติของสังคมโลก ตระหนักถึงคุณคาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสังคมและ
วัฒนธรรมในแหลงทองเที่ยวใหคงเอกลักษณ อัตลักษณ ความโดดเดน ของสังคมและชุมชนนั้น ๆ     
มีความคิดในการสรางสรรครูปแบบหรือกิจกรรมการบริการโรงแรมใหมๆ ที่สามารถตอบสนองความ   
ตองการของพฤติกรรมนักทองเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยยึดหลักการจัดการอยางยั่งยืน 
เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมการบริการใหมีคุณภาพ  นอกจากนี้ยังผลิตบัณฑิตทางการบริการและการ
โรงแรมให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมโดยให้ความส าคัญกับการศึกษาเชิง
บูรณาการที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์การผู้ใช้ บัณฑิต 
(Work-based learning) 
 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ในการปรับปรุงหลักสูตรได้มีการวางแผนเพื่อสนับสนุนต่อพันธกิจมหาวิทยาลัยที่ต้องการ 

เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู  พัฒนาศักยภาพมนุษย์  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 12.2.1 ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 12.2.2 พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ปัญหาของท้องถิ่นและเป็น
ต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
 12.2.3 ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนา
งานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อขยายผลการปฏิบัต
ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
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 12.2.4 ส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการ
เรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 12.2.5 พัฒนาระบบการบริการจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพ่ือเป็นต้นแบบของการ
พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม ได้ปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning) ผ่านการเรียนการสอนทฤษฎีและปฏิบัติโดยใช้สถานที่จริงจากสถานประกอบการ โดยเน้น
ให้นักศึกษาฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนเชิ งบู รณาการกับการท างาน                
(Work-integrated Learning : WiL) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ซึ่งการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ ทักษะการท างาน และทักษะเฉพาะที่
สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิตที่แท้จริงของการท างานก่อนส าเร็จการศึกษา ซึ่งจะท าให้บัณฑิตมีสร
รมถนะและศักยภาพท่ีสูง ตอบสนองต่อการท างานในอุตสาหกรรมการบริการและการโรงแรม 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม จะมีความสัมพันธ์กับ
หลักสูตรในคณะวิทยาการจัดการ  และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
                หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
                หมวดวิชาเฉพาะ 
                หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
        รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนภายในคณะวิทยาการจัดการ คณะ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถเลือกเรียนได้ ในบาง
รายวิชาทั้งนี้ตามความสนใจ โดยเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี 

13.3 การบริหารจัดการ  
       13.3.1 ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

เพ่ือให้ได้เนื้อหาความรู้และทักษะทางการบริการและการโรงแรมตามความต้องการของหลักสูตร  
 13.3.2 ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผู้ประกอบด้านธุรกิจบริการและการโรงแรม 

รวมทั้งธุรกิจบริการอื่นๆ ร่วมกันกับผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
 13.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะ

วิชาชีพเป็นระยะ เพ่ือแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติทางการบริการและการโรงแรมอย่างมืออาชีพ 

มีบุคลิกภาพ ทัศนคติที่ดี ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาองค์
ความรู้ทางการบริการและการโรงแรมสู่ชุมชุน ประเทศชาติ และนานาชาติ 

1.2  ความส าคัญ   
สภาการเดินทางและการทองเที่ยวโลก (WTCC) คาดการณถึงแนวโนมการทองเที่ยวโลกใน 

ป 2017-2026 ไววา จีดีพีภาคการทองเที่ยวจะเติบโตเฉลี่ย 4% ตอปโดยในป 2026 การทองเที่ยวจะ 
สงผลใหเกิดการจางงานเพ่ิมข้ึนทั้งหมด 370 ลานต าแหนงงานทั่วโลก ซึ่งถือเปน 1 ใน 9 ของต าแหนง 
งานทั้งหมดในโลก สวนภูมิภาคเอเชียจะมีการเติบโตของจีดีพีภาคการทองเที่ยวมากที่สุด 7.1% และ 
คาดการณวาในป 2026 ประเทศไทยจะมีนักทองเที่ยวมากเปนอันดับ 2 ของโลก (ประชาชาติธุรกิจ, 
2562) ซึ่งจากการคาดการณดังกลาว จะท าใหมีการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ 
บริการในประเทศไทยและความตองการแรงงานดานการทองเที่ยวและบริการเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับการ 
เดินทางของนักทองเที่ยวจากท่ัวโลก  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 จึงเปนหนึ่งในกลไกการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการและการโรงแรมทั้งในระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ ได้เน้นการผลิตบุคลากรดานการบริการและการโรงแรมที่มีความรูและ
ทักษะในการปฏิบัติงานสูตลาดแรงงาน ผ่านกลไกและกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนการ
สอนของหลักสูตร ทั้งการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท างาน (Work-integrated 
Learning : WiL) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ตลอดจนน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ และสามารถพัฒนาตนเองและปฏิบัติงานภายใต
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนมีจิตบริการ นอกจากนี้องค์กรผู้ใช้บัณฑิต และ
สถาบันอุดมศึกษายังได้รับประโยชน์ในเชิงความร่วมมือและการพัฒนาปรับปรุงงานและหลักสูตร 
รวมทั้งการสร้างความมั่นคงและเพ่ิมจุดเด่นของหลักสูตรผ่านบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสถาบัน
ต่างๆ  

1.3  วัตถุประสงค์  
           เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 มีความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพในศาสตร์ทางด้านการบริการและการโรงแรม     
มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การให้บริการ และบริหารจัดการในธุรกิจบริการและการโรงแรม    
ในระดับมาตรฐาน สมรรถนะทางวิชาชีพของไทยและภูมิภาคอ่ืนของโลก 

1.3.2 มีบุคลิกภาพดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม สามารถ
พัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการการจัดการการบริการและการโรงแรม มีแผนพัฒนา

ปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนา กลยุทธ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
บริการและการโรงแรม 
ให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานคุณวุฒิที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดและ
สอดคล้องกับความต้องการ 
ของภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม 
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลง
และความต้องการก าลังคนใน
ภาคธุรกิจเพื่อเป็นข้อมูลใน 
การพัฒนาหลักสูตร 
2. ส ารวจความต้องการความรู้
ทักษะของนักศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิชาการจัดการการบริการ
และการโรงแรมที่ผู้ประกอบการ
ต้องการเพื่อน ามาพัฒนา
หลักสูตร 
3. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนและผู้ใช้บัณฑิตมา         มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
5. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. รายงานผลการด าเนินงาน 
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ในรายวิชาสหกิจศึกษา 
3. นักศึกษาอย่างน้อยร้อย
ละ 95 ผ่านการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา 
4. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในทักษะความรู้
ความสามารถ ในการท างาน 
โดยเฉลี่ยระดับ 3.51 จาก
ระดับ 5.00 
 

2. พัฒนาศักยภาพของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ฯ ให้มีความรู้
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือ
ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา 
แนะน า อย่างน้อย 1 ภาค
การศึกษา  
2. อาจารย์ทุกคนต้องเข้าอบรม
เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
รูปแบบต่างๆ และการวัดผล
ประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถในการประเมินผล
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ผู้สอน
จะต้องสามารถวัดและประเมินผล
ได้เป็นอย่างดี 
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้ารับการอบรมและ
สนับสนุนการท าวิจัยตลอดจนเข้า
ร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

1. หลักฐานหรือเอกสาร
แสดงผลการด าเนินการ 
2. รายงานผลการประเมิน
การเรียนการสอนของ
อาจารย์ 
3.อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
น าเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
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3. การพัฒนานักศึกษา 1. ส่งเสริมกิจกรรมการบูรณา
การความรู้และทักษะปฏิบัติของ
ผู้เรียน 
 
2. ส่งเสริมการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ก าหนดให้นักศึกาท างาน
วิจัย/งานวิชาการที่สามารถน า
ผลที่ได้มาใช้ในการด าเนินงานได้
จริงและเสริมสร้างประสบการณ์
การน าความรู้ไปใช้การ
ปฏิบัติงานจริง 

1.มีโครงการที่ส่งเสริมการบูร
ณาการความรู้และทักษะ
ทางวิชาชีพการโรงแรมอย่าง
น้อยปีละ 1 โครงการ 
2. มีการฝึกปฏิบัติในสถาน
ประกอบการส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 
ตามแผนงานที่หลักสูตร
ก าหนด อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง และมีการประเมินความ
พึงพอใจจากสถาน
ประกอบการและอาจารย์
นิเทศ และมีการฝึกสหกิจ
ศึกษา/ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางการโรงแรม 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ใน
ภาคการเรียนที่ 2 และมี
คะแนนความพึงพอใจจาก
สถานประกอบการและ
อาจารย์นิเทศ 
3. งานวิจัยและงานวิชาการ
ที่นักศึกษาจัดท าข้ึนเพ่ือ
พัฒนาความรู้ 
 

4. พัฒนารุปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (Work-integrated 
Learning : WiL) ส าหรับ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาการจัดการการบริการ
และการโรงแรม 

1. ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
การบริการและการโรงแรมและ
องค์กรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงาน  
 

1. เอกสารการประสานงาน
กับภาคธุรกิจ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ  

ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไม่มี 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา  2563 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน - กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ตามเกณฑ์มาตรฐานคือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน หรือ 
2.2.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการ

โรงแรม โดยวิธีเทียบโอนการเรียน 
2.2.3 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก) 

2.2.4 ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
      2.3.1  การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและระบบการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
   2.3.2  ด้านบุคลิกภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรและสถานประกอบการก าหนด 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 ด าเนินการแก้ปัญหาส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
และระบบการเรียนในระดับอุดมศึกษา โดยจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือให้ค าแนะน าเรื่องการใช้
ชีวิตและการศึกษาในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและก าหนดบทบาทหน้าที่
ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือแนะน าดูแลและตักเตือนแก่นักศึกษา 

2.4.2 ด าเนินการแก้ปัญหาเรื่องบุคลิกภาพ โดยจัดท าการประเมินบุคลิกภาพของนักศึกษา 
และจัดการอบรมส าหรับนักศึกษาใหม่ตามคุณสมบัติที่หลักสูตรและสถานประกอบการก าหนด      
แนะแนวเรื่องบุคลิกภาพที่เหมาะกับการท างาน ด้านธุรกิจการบริการและการโรงแรม และมีการ
ประเมินผลการพัฒนาบุคลิกภาพ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษา 
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เช่น อบรมบุคลิกภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าและประเมินผลทุกภาค
การศึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น เป็นต้น 

 
2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  

 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 25 25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 2 - 25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 3 - - 25 25 25 
ชั้นปีที่ 4 - - - 25 25 

รวม 25 50 75 100 100 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 25 25 
 
2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. ค่าลงทะเบียน 750,000 1,500,000 2,250,000 3,000,000 3,000,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร 
   2.2 งบด าเนินการ 
   2.3 งบลงทุน 
        2.3.1 ค่าที่ดินและ  
                สิ่งก่อสร้าง 
        2.3.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
820,920 
60,000 

 
460,000 

 
50,000 

 
861,966 
80,000 

 
460,000 

 
100,000 

 
905,064 
100,000 

 
460,000 

 
100,000 

 
950,317 
120,000 

 
460,000 

 
100,000 

 
997,832 
120,000 

 
460,000 

 
100,000 

รวมรายรับ 2,140,920 3,001,966 3,815,064 4,630,317 4,677,832 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. งบบุคลากร 
820,920 

 
1861,966 

 
905,064 

 
950,317 

 
997,832 

2. งบด าเนินการ 
    2.1 ค่าตอบแทน 
    2.2 ค่าใช้สอย 
    2.3 ค่าวัสด ุ
    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 

 
100,000 
100,000 
60,000 
72,000 

 
200,000 
200,000 
80,000 
72,000 

 
200,000 
300,000 

     100,000 
72,000 

 
200,000 
400,000 

  120,000 
72,000 

 
200,000 
400,000 
120,000 
72,000 

3. งบลงทุน 
    2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    2.2 ค่าครุภัณฑ ์

 
460,000 
50,000 

 
460,000 
100,000 

 
460,000 
100,000 

 
460,000 
100,000 

 
460,000 
100,000 

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การท าวิจัย 
   4.2 การบริการวิชาการ 

 
50,000 
15,000 

 
50,000 
15,000 

 
50,000 
15,000 

 
50,000 
15,000 

 
50,000 
15,000 

รวมรายจ่าย 1,707,920 2,018,966 2,182,064 2,347,317 2,394,832 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 25,359.76 บาท/คน/ปี 

 
2.7  ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)  

2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
การเทียบโอน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
    2.1) กลุ่มวิชาเสริมพ้ืนฐาน  6  ไม่นับหน่วยกติ 

2.2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ บังคับเรียน จ านวน 24 หน่วยกิต 
            2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  60 หน่วยกิต 
                  2.3.1) กลุ่มวิชาบังคับ  บังคับเรียน จ านวน    
                  2.3.2) กลุ่มวิชาเลือก  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                      

30 
30 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

31.13 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ    
        1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)  
        2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
           2.1) กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน 6 ไม่นับหน่วยกิต 
   
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ICM101  การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 
 Personality Development for Hospitality Industry  
ICM102 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการ 3(2-2-5) 
 Creative Thinking and Innovative Management  
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             2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ บังคับเรียน จ านวน 24  หน่วยกิต 
 
 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

ICM103           นวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 
 Innovative Entrepreneurship  
IHM112 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Introduction to Hospitality and Hotel Business  
IHM113 จิตวิทยาการบริการส าหรับบุคลากรวิชาชีพการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Service Psychology for Hospitality and Hotel Professionals  
IHM114 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับธุรกิจการบริการและการโรงแรม  3(3-0-6) 
 Professional Ethics and Laws for Hospitality and Hotel Business  
IHM115 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Tourist Behavior and Cross Cultural Communication  
IHM222 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับธุรกิจการบริการและ

การโรงแรม 
3(3-0-6) 

 Environmental Management System Standards for 
Hospitality and Hotel Business 

 

IHM224 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Human Resource Management for Hospitality and Hotel 

Business 
 

IHM228 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธรุกิจการบริการและการ
โรงแรม 

3(3-0-6) 

 Information Technology Management for Hospitality and 
Hotel Business 
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2.3.) กลุ่มวิชาเฉพาะ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า         60 หน่วยกิต 
                2.3.1)   กลุ่มวิชาบังคับ  บังคับเรียน จ านวน          30 หน่วยกิต 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
    

IHM108 การด าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน 3(2-2-5) 
 Housekeeping Operations and Management  
IHM206 การด าเนินงานและการจัดการครัว 3(2-2-5) 
 Kitchen Operation and Management  
IHM226 การตลาดและการขายส าหรับธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Marketing and Sales for Hospitality and Hotel Business  
IHM303 การด าเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า 3(2-2-5) 
 Front Office Operations and Management  
IHM304 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Business Planning and Development for Hospitality and Hotel   
IHM305    การส ารวจและวิจัยส าหรับการบริการและการโรงแรม 3(2-2-5) 
 Survey and Research for Hospitality and Hotel  
IHM321 การบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(2-2-5) 
 Accounting and Finance for Hospitality and Hotel Business  
IHM322 การด าเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 
 Food and Beverage Service Operations and Management  
IHM326 การด าเนินงานภัตตาคารและบริการจัดเลี้ยง 3(2-2-5) 
 Restaurant and Catering Management  
IHM329 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(2-2-5) 
 Seminar on Contemporary Issues in Hospitality and Hotel 

Business 
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2.3.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า      30                     
        ก. กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ              15  

 
              

 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า    15 หน่วยกิต 
 
 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

IHM202 ความรู้พื้นฐานและมาตรฐานการจัดการโฮมสเตย์และรีสอร์ท    3(3-0-6) 
 Fundamental and Standards of Homestay and Resort 

Management 
 

IHM207 การบริหารบาร์และเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 
 Bar and Beverage Management  
IHM223 ศิลปะการชงกาแฟ    3(2-2-5) 
 Art of Coffee Making   
IHM227 ศิลปะการจัดดอกไม้และการตกแต่งร่วมสมัย   3(2-2-5) 
 Arts of Contemporary Flower Arrangement and 

Decoration 
 

IHM231 การแกะสลักผักและผลไม้ในงานโรงแรม  3(2-2-5) 
 Carving Vegetables and Fruits in Hotel  
IHM325 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม   3(3-0-6) 
 Food and Beverage Cost Control  
IHM327 การส่งเสริมการขายในงานส่วนหน้า 3(3-0-6) 
          Sales Promotion at Front Desks      
IHM331 ขนมหวานและขนมอบนานาชาติ   3(2-2-5) 
 International Pastry and Plated Dessert  
IHM333 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   3(3-0-6) 
 Sustainable Tourism  
IHM334 การวางแผนและการจัดการธุรกิจน าเที่ยว  3(3-0-6) 
 Planning and Managing Tour Business  
IHM335 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ส าหรับธุรกิจบริการและการโรงแรม                 3(3-0-6) 
 Customer Relationship Management for Hospitality and Hotel 

Business 
 

IHM336 การจัดการอาหารไทยและอาหารนานาชาติในโรงแรม   3(2-2-5) 
 Thai Cuisine and International Cuisine in Hotels  
IHM337 การประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ   3(2-2-5) 
 Healthy Cuisine  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
IHM338 การออกแบบและตกแต่งอาหาร  3(2-2-5) 
 Food Design and Styling  
IHM339 การประกอบอาหารแนวใหม่   3(2-2-5) 
 Modernist Cuisine  
IHM403 การจัดการสปา 3(3-0-6) 
 Spa Management  
IHM410 การจัดการไมซ์ 3(3-0-6) 
 MICE Management  
         ข. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่ออาชีพ                       15 
             1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   บังคับเรียน                                  6 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

  
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
VLE261 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 2(1-2-3) 
 English for Communication in Hospitality and Hotel 

Business 
 

VLE262 ภาษาอังกฤษส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการบริการ
และการโรงแรม 

2(1-2-3) 

 English for Food and Beverage Department in 
Hospitality and Hotel Business 

 

VLE263 ภาษาอังกฤษส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 2(1-2-3) 
 English for Front Office Department in Hospitality and 

Hotel Business 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า        9                                         
โดยห้ามนักศึกษาเลือกลงทะเบียนในรายวิชาในกลุ่มภาษาที่ตนถือสัญชาติ 

หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

   
VLA116 ภาษาเวียดนามส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 
 

Vietnamese  for Communication in Hospitality and 
Hotel Business  

 

VLA117 ภาษาเวียดนามส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจ       
การบริการและการโรงแรม 

3(3-0-6) 

 Vietnamese for Food and Beverage Department in 
Hospitality and Hotel Business 

 

VLA216 ภาษาเวียดนามส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 

 Vietnamese for Front Office Department in Hospitality 
and Hotel Business 

 

VLC121 ภาษาจีนส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม              3(3-0-6) 
 Chinese for Communication in Hospitality and Hotel 

Business 
 

VLC122 
 

ภาษาจีนส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการบริการและ
การโรงแรม 

3(3-0-6) 

 Chinese for Food and Beverage Department in 
Hospitality and Hotel Business 

 

VLC221 ภาษาจีนส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 

 Chinese for  Front Office Department in Hospitality and 
Hotel Business 

 

VLJ121 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 

 Japanese for Communication in Hospitality and Hotel 
Business 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

VLJ122 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการบริการ
และการโรงแรม 

3(3-0-6) 

 
 

Japanese for Food and Beverage Department in 
Hospitality and Hotel Business    

 

VLJ221 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Japanese for Front Office Department in Hospitality and 

Hotel Business 
 

VLK121 ภาษาเกาหลีส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 

 Korean for Communication in Hospitality and Hotel 
Business 

 

VLK122 ภาษาเกาหลีส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการบริการ
และการโรงแรม 

3(3-0-6) 

 Korean for Food and Beverage Department in  
Hospitality and Hotel Business 

 

VLK221 ภาษาเกาหลีส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Korean for Front Office Department in Hospitality and 

Hotel Business 
 

VLT261 ภาษาไทยส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Thai for Communication in Hospitality and Hotel 

Business 
 

VLT262 ภาษาไทยส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการบริการ
และการโรงแรม 

3(3-0-6) 

 Thai for Food and Beverage Department in Hospitality 
and Hotel Business   

 

VLT263 ภาษาไทยส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 

 Thai for Front Office Department in Hospitality and 
Hotel Business 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

                2.4) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา เลือก
เรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

   7 
 

หน่วยกิต 

 
2.4.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

IHM415 การเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการการบริการและการโรงแรม 1(45) 
 Preparation for Cooperative Education in Hospitality and 

Hotel Management 
 

IHM416 สหกิจศึกษาการจัดการการบริการและการโรงแรม 6(640) 
 Cooperative Education in Hospitality and Hotel Management  

 
 2.4.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

IHM417 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการบริการและการโรงแรม 2(90) 
 Preparation for Field Experience in Hospitality and Hotel 

Management 
 

IHM418 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการบริการและการโรงแรม 5(540) 
 Field Experience in Hospitality and Hotel Management  

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า   

 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
*** ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติ
การศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า     45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      3  หน่วยกิต *** 
 
 
 
 

                       6 
 

หน่วยกิต 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 

 ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
 

ICM หมู่วิชาพ้ืนฐานนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
IHM หมู่วิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
VGE หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
VLA หมู่วิชาเวียดนาม 
VLC หมู่วิชาภาษาจีน 
VLE หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
VLJ หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น 
VLK หมู่วิชาเกาหลี 
VLT หมู่วิชาภาษาไทย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

3.1.4 การจัดแผนการศึกษา  
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 16 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ) 

IHM112 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบริการและ
การโรงแรม 

3(3-0-6) 
 

 IHM113 จิตวิทยาการบริการส าหรับบุคลากรวิชาชีพ
การบริการและการโรงแรม 

3(3-0-6) 
 

วิชาเสริมพ้ืนฐาน ICM101  การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืออุตสาหกรรมการ
บริการ 

3(2-2-5) 
ไม่นับหน่วยกิต 

  VLE101 การเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับอุดมศึกษา 

0(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 22 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 10 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ) 

IHM114 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับธุรกิจ
การบริการและการโรงแรม 

3(3-0-6) 
 

IHM115 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้าม 
วัฒนธรรม 

3(3-0-6) 
 

กลุ่มวิชาเลือก (กลุ่ม
วิชภาษาต่างประเทศ
เพ่ืออาชีพ) 

VLE261 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการ
บริการและการโรงแรม 

2(1-2-3) 
 

กลุ่มวิชาเลือก (กลุ่ม
วิชภาษาต่างประเทศ
อ่ืนๆ) 

VLC121 ภาษาจีนส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการ
และการโรงแรม 

3(3-0-6) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเสริมพ้ืนฐาน) 

ICM102 
 

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการ 
 

3(2-2-5) 
ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 21 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 4 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ) 

IHM222 
 

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ส าหรับธุรกิจการบริการและการโรงแรม 

3(3-0-6) 

IHM228 การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
ธุรกิจการบริการและการโรงแรม 

3(3-0-6) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเฉพาะเลือก 
กลุ่มวิชาความสนใจ
เฉพาะ) 

IHM223 ศิลปะการชงกาแฟ 3(2-2-5) 
   

กลุ่มวิชาเลือก (กลุ่ม
วิชภาษาต่างประเทศ
เพ่ืออาชีพ) 

VLE262 ภาษาอังกฤษส าหรับแผนกอาหารและ
เครื่องดื่มในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 

2(1-2-3) 
 

กลุ่มวิชาเลือก (กลุ่ม
วิชภาษาต่างประเทศ
อ่ืนๆ) 

  VLC122 
 

ภาษาจีนส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มใน
ธุรกิจการบริการและการโรงแรม 

3(3-0-6) 
 

วิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE210 กลยุทธ์การฟัง-พูดส าหรับผู้เรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

 0 (1–2-5) 

รวมหน่วยกิต 18 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ) 

IHM224 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับธุรกิจการ
บริการและการโรงแรม 

3(3-0-6) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ IHM108 การด าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน 3(2-2-5) 
(วิชาเฉพาะบังคับ) IHM226 การตลาดและการขายส าหรับธุรกิจบริการ

และการโรงแรม 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ IHM227 ศิลปะการจัดดอกไม้และการตกแต่งร่วมสมัย 3(2-2-5) 
(วิชาเฉพาะเลือก 
กลุ่มวิชาความสนใจ
เฉพาะ) 

IHM207 
 

การบริหารบาร์และเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 
 

กลุ่มวิชาเลือก (กลุ่ม
วิชภาษาต่างประเทศ
เพ่ืออาชีพ) 

VLE263 
 

ภาษาอังกฤษส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจ
การบริการและการโรงแรม 

2(1-2-3) 
 

กลุ่มวิชาเลือก (กลุ่ม
วิชภาษาต่างประเทศ
อ่ืนๆ) 

VLC221 ภาษาจีนส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการ
และการโรงแรม 

3(3-0-6) 
 

รวมหน่วยกิต 20 
 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

IHM326 การด าเนินงานภัตตาคารและบริการจัดเลี้ยง 3(2-2-5) 
IHM322 การด าเนินงานและการจัดการอาหารและ

เครื่องดื่ม 
3(2-2-5) 

IHM206 การด าเนินงานและการจัดการครัว 3(2-2-5) 
IHM304 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจการบริการและ

การโรงแรม 
3(3-0-6) 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก กลุ่มวิชา
ความสนใจเฉพาะ) 

IHM325 
 

การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม 
 

3(3-0-6) 
 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี IHMXXX รายวิชาเลือกเสรี 1 3(3-0-6) 

วิชาเสริมพ้ืนฐาน 
 

VLE205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมเข้าสู่งาน
อาชีพ 

0(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

IHM321 การบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจการบริการ
และการโรงแรม 

3(2-2-5) 

IHM303 
 

การด าเนินงานและการจัดการงานบริการ
ส่วนหน้า 

3(2-2-5) 
 

  IHM305 การส ารวจและวิจัยส าหรับการบริการและ
การโรงแรม                  

3(2-2-5) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก กลุ่มวิชา
ความสนใจเฉพาะ) 

  IHM327 การส่งเสริมการขายในงานส่วนหน้า 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี IHMXXX รายวิชาเลือกเสรี 2 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 15  
 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ) 

ICM103 
 

นวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการ 
 

3(2-2-5) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

IHM329 
 

สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในธุรกิจบริการและ
การโรงแรม       
 

3(2-2-5) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาฝึกปฏิบัติการ

และฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ) 

IHM415 การเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการการบริการ
และการโรงแรม 

1(45) 

IHM417 หรือ 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การจัดการการบริการและการโรงแรม  

 
2(90) 

รวมหน่วยกิต 7 หรือ 8 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

IHM416 สหกิจศึกษาการจัดการการบริการและการ
โรงแรม 

6(640) 

  หรือ  
 IHM418 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการ

บริการและการโรงแรม 
5(540) 

    
รวมหน่วยกิต 6 หรือ 5 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 
รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ICM101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5) 
 Personality Development for Hospitality Industry (ไม่นับหน่วยกิต) 

                         บทบาทและความส าคัญของบุคลิกภาพที่มีต่อบุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการ
รวมทั้งหลักการพัฒนาบุคลิกภาพต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสาร  การแต่งกาย  มารยาททางสังคมและ
การสร้างมนุษยสัมพันธ์  

                            The roles and the significance of personality affecting personal in 
hospitality including the principle for developing different aspects of personality; 
communication, clothing, social manners, and human relations. 
 
ICM102 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการ    3(2-2-5) 
 Creative Thinking and Innovative Management  

       แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ กระบวนการ ความหมายและองค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการในองค์การ  ความส าคัญและความสัมพันธ์ระหว่างความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการ การน าเสนอความคิดใหม่ในการเป็นผู้น าในการก าหนดนวัตกรรมใน
องค์เพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมการเมือง และเทคโนโลยี 

                            Concepts, theories, patterns, process, meaning and components           
of creative thinking and innovative management. The importance and relationship 
between creative thinking and innovative management. Present new ideas to be 
leaders of innovation in organizations for the development and problem solving         
of environmental, economic, social-political and technological issues. 
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รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ICM103 นวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 
 Innovative Entrepreneurship  

     แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ กระบวนการ ความหมายและองค์ประกอบการเป็น
ผู้ประกอบการที่ขับ เคลื่ อนด้วยนวัตกรรม ศึกษาถึ งการน านวัตกรรมไปสู่ เชิ งพาณิชย์   
การแสวงหาความร่วมมือและการระดมเงินทุนเพ่ือพัฒนานวัตกรรม การตลาดส าหรับนวัตกรรม 
การเผยแพร่นวัตกรรม รวมถึงการเขียนแผนงานธุรกิจเพ่ือพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ 

     Concepts, theories, patterns, process, meaning and components of 
entrepreneurship driven by innovation. Study how to bring innovation to commercial 
markets, search for partnerships and raise funds for developing innovations including 
markets and publishing for innovations. 

 
IHM108 การด าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน 3(2-2-5) 
 Housekeeping Operations and Management  

                          การจัดการองค์บริหารงาน หน้าที่และขอบเขตการด าเนินงาน ทักษะการ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ขอบเขตแลหน้าที่ของงานแม่บ้าน โครงสร้างการบริหารงานแม่บ้าน การท า
ความสะอาดห้องพักและบริเวณต่างๆภายในโรงแรม การเขียนรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
งานแม่บ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ในงานแม่บ้าน การจัดเก็บบ ารุงรักษา การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ท างาน การด าเนินงานห้องซักรีด การจัด
ตกแต่งสถานที่ ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 

                         Administrative management duties and communication skills with 
customers. Scope of operations and functions of housekeeping; housekeeping 
management structure; hotel room and public area cleaning; writing reports and 
document related to housekeeping; housekeeping equipment, storage and 
maintenance, environmentally friendly material selection; hygiene and safety in 
workplace; laundry operation; decorating arrangement; practice in enterprise. 
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รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
IHM112 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Introduction to Hospitality and Hotel Business  

             ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของธุรกิจการบริการและการโรงแรม บทบาท
ความส าคัญและองค์ประกอบของธุรกิจการบริการและการโรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว              
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการและการโรงแรม รูปแบบการด าเนินการและการจัดการ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ การจัดมาตรฐานโรงแรมในประเทศและต่างประเทศ ผลกระทบและแนวโน้ม
ของธุรกิจบริการและการโรงแรมในอนาคต 

  History and evolution of hospitality and hotel business; roles, 
significance and elements of hospitality and hotel business; tourism business; 
implementation patterns and professional ethics management; arranging hotel 
standards in the country and abroad, impacts and trends of the hospitality and hotel 
business in the future. 
 
IHM113 จิตวิทยาการบริการส าหรับบุคลากรวิชาชีพการบริการและ     

การโรงแรม 
3(3-0-6) 

 Service Psychology for Hospitality and Hotel 
Professionals 

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยาการบริการ แนวคิดและองค์ประกอบของการบริการ 
จิตวิทยาการบริการและงานต้อนรับในโรงแรม พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและกลยุทธ์การบริการ       
การควบคุมอารมณ์ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าจากสถานการณ์
จ าลอง  

General Knowledge of service psychology; service concepts and 
elements; service psychology and hotel reception; tourist behavior and service 
strategy; emotional control; building customer satisfaction; solving unexpected 
problems from simulations. 
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รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
IHM114 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับธุรกิจการบริการ

และการโรงแรม 
3(3-0-6) 

 Professional Ethics and Laws for Hospitality and 
Hotel Business 

 

    จริยธรรมการประกอบธุรกิจการบริการและการโรงแรม ความรับผิดชอบของธุรกิจ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่ พักแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และธุรกิจน าเที่ยว             
การประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณวิชาชีพการบริการและการโรงแรม 
และกรณีศึกษา 

  Ethical principles of hospitality and hotel business, responsibility 
towards society and environment, good governance, laws, acts, royal acts, regulations 
related to hotels, restaurants, tourist attractions, and tour guide businesses ,the 
application of concepts for business ethics, professional codes of conducts                  
in hospitality and hotels, and case studies. 
 
IHM115 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Tourist Behavior and Cross Cultural 

Communication 
 

การประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยาเพ่ือเข้าใจแรงจูงใจ ลักษณะและพฤติกรรมในการ
เดินทาง ความต้องการ และความแตกต่างของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เกิดจากความแตกต่างใน
วัตถุประสงค์ของการเดินทางวัฒนธรรม ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม 
และการประยุกต์หลักการสื่อสาร ข้ามวัฒนธรรมในการปฏิสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วย
ธุรกิจเพ่ืองานด้านการบริการและการโรงแรม 

 Application of psychological theories for understanding motivation, 
characteristics and behavior in traveling; tourists’ needs and behavior based on 
different purposes of traveling, cultures, demographics and socio-economic factors; 
principles of cross-cultural communication at individual and organizational levels for 
hospitality and hotels. 
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รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
IHM202 ความรู้พื้นฐานและมาตรฐานการจัดการโฮมสเตย์และรีสอร์ท  3(3-0-6) 

 Fundamental and Standards of Homestay and 
Resort Management 

 

                            ความรู้ พ้ืนฐานและองค์ประกอบในการจัดการโฮมสเตย์และรีสอร์ท รวมทั้ง
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดการด้านสถานที่ ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ด้านอาหาร ด้าน
กิจกรรมการพักผ่อน ด้านประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น และแนวโน้มทางธุรกิจโฮมสเตย์และ       
รีสอร์ท 

                           Fundamentals and components of homestay and resort management, 
including  standards related to places, hygiene and safety, food, recreational activities, 
local tradition and culture and business trends of homestay and resorts. 
 
IHM206 การด าเนินงานและการจัดการครัว 3(2-2-5) 
 Kitchen Operations and Management   

ทฤษฎีและหลักการประกอบอาหาร ประเภทและโครงสร้างองค์กรและลักษณะ
ของครัวประเภทต่างๆในธุรกิจอาหารและภัตตาคาร สายงานในครัวและภัตตาคาร โภชนาการ
เบื้องต้น สุขาภิบาลและความปลอดภัยด้านอาหาร ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบ
อาหาร การชั่งตวงวัด อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ การเลือกซื้อและการเก็บรักษาวัตถุดิบ ชนิดและ
ประเภทของอาหาร เทคนิคและวิธีการการประกอบอาหาร และการฝึกปฏิบัติ 

Theories and principles of food production; types, organizational 
structures, and characteristics of various kitchens in restaurant business; careers in 
food service business; basic nutrition, sanitation and food safety; knowledge on raw 
materials, weights and measures, kitchen equipment, purchasing and storing raw 
materials, types of food, food production techniques and processes; practice. 
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รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
IHM207 การบริหารบาร์และเครื่องดื่ม  3(2-2-5) 
 Bar and Beverage Management                            

                              ความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มี
แอลกอฮอล์ ทฤษฎีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ทฤษฎีการผสมแอลกอฮอล์ ฝึกปฏิบัติในการท าแอลกอฮอล์
ชนิดต่างๆ กระบวนการจัดการและบริหารงานเกี่ยวกับการออกแบบรายเมนู การควบคุมต้นทุน   
การใช้อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับบาร์และเครื่องดื่ม กฎระเบียบ จรรยาบรรณของบาร์เทนเดอร์ รวมท้ัง
เรียนรู้การจับคู่เครื่องดื่มกับอาหาร 

                          Basic knowledge and understanding of alcoholic and non-alcoholic 
beverage, theories of using equipment and  mixing alcoholic drinks, practice making 
different kinds of edible alcohol, management and administration of designing  menus, 
cost control, using equipment related to bars and beverages, regulations and ethics of  
bartenders and learning about matching beverages with food. 

IHM222 มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมส าหรับธุรกิจการบริการ
และการโรงแรม 

3(3-0-6) 

 Environmental Management System Standards for 
Hotel Business 

 

                    หลักการ ความส าคัญ และประโยชน์ของการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการ
ด าเนินธุรกิจโรงแรมท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขององค์กร องค์กรและสถาบันท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับมลพิษ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม 
                    Principles, importance and benefits of environmental management; 
environmental impacts of hotel business operations; environmental management 
system standards; corporate environmental management process; organizations and 
institutions involved in environmental management; laws related to environmental 
pollution; and technology in environmental management in hotel business. 
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IHM223 ศิลปะการชงกาแฟ 3(2-2-5) 
 Art of Coffee Making  

                            ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ  สายพันธุ์ของเมล็ดกาแฟ  วิธีการคัดแยกกาแฟ 
ระดับการคั่ว  คุณสมบัติกาแฟ เทคนิคการเพ่ิมอุณหภูมินมด้วยไอน้ า  การเลือกซ้ือและการเก็บรักษา
อุปกรณ์ส าหรับการท ากาแฟ  การชงกาแฟร้อนและเย็น  การท าเมนูศิลปะฟองนม  การดูแลท าความ
สะอาดอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงานให้บริการเครื่องดื่ม 

                           Basic knowledge of coffee; varieties of coffee beans; methods of coffee 
bean segregation; degree of roasting coffee beans; characteristics of coffee beans; 
increasing milk temperature by steam; selecting and storing coffee making equipment; 
techniques for making hot and cold coffee; creating menus; latte arts; cleaning 
equipment used in beverage services. 

IHM224 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับธุรกิจการบริการและ         
การโรงแรม 

3(3-0-6) 

 Human Resource Management for Hospitality and 
Hotel Business 

 

                           ทฤษฎีและแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจบริการและการโรงแรม 
โครงสร้างองค์กรของธุรกิจโรงแรม การวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การ
แต่งตั้ง การจ่ายค่าตอบแทน พฤติกรรมองค์การ การจูงใจและการสื่อสาร อ านาจและอิทธิพลใน
องค์การ การควบคุม การจัดการความขัดแย้ง การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน รวมทั้งการ
ฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

                           Theories and concepts of human resource management in hospitality 
and hotel business; organization structure of hotel business; manpower planning, 
recruitment, placement, nomination, compensation; organizational behavior; 
motivation and communication; power and influence in organizations; control; 
conflict management; building human relations in workplace, including training and 
developing human resources. 
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IHM226 การตลาดและการขายส าหรับธุรกิจการบริการและ         

การโรงแรม 
3(3-0-6) 

 Marketing and Sales for Hospitality and Hotel 
Business 

 

                           แนวคิดการตลาดธุรกิจโรงแรม การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด โครงสร้าง
การตลาด พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของกลุ่มลูกค้าท่ีท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนขาย และพฤติกรรมของ
ลูกค้าท่ีเป็นแขกที่เข้ามาพัก ส่วนประสมทางการตลาด การแบง่ส่วนตลาด การจับกลุ่มตลาดเป้าหมาย 
และการวางต าแหน่งทางการตลาดธุรกิจโรงแรม กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ส าหรับธุรกิจโรงแรม 
การตลาดออนไลน์ การบริหารช่องทางการขายออนไลน์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การพยากรณ์ตลาด 
และการส่งเสริมการตลาดในธุรกิจโรงแรม 

                          Concepts of hotel business marketing; analysis of market opportunities, 
marketing structures, buying decision-making behavior of customers who are sales 
agents or guests; marketing mix; market segmentation; capturing target markets and 
marketing positioningof hotel business; modern marketing strategies for hotel 
business; online marketing; onlinesales channel management; customer relationship 
management; market forecasting; and promotion of marketing in business. 
 
IHM227 ศิลปะการจัดดอกไม้และการตกแต่งร่วมสมัย 3 (2-2-5) 
 Arts of Contemporary Flower Arrangement and 

Decoration 
 

                             การศึกษาศิลปะการจัดดอกไม้และการตกแต่งร่วมสมัย หลักการ เทคนิค และ
ทักษะการจัดดอกไม้ร่วมสมัย โดยการใช้ศิลปะประยุกต์การตัดและดูแลดอกไม้และใบ การเลือกสรร
พรรณพืช จัดหาดอกไม้  การจัดการดอกไม้โดยการตัดและดูแล การใช้เครื่องมือและวัสดุต่าง ๆ  การ
ก าหนดราคา  ผู้เรียนได้ทั้งทฤษฎีและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 

                            Theory, techniques and skills of contemporary flower arrangement and 
decoration. It includes applied art principles, botanical identification, cutting and 
caring of flowers and foliage, handling practices, proper use of florist’s tools and 
materials, pricing of floral procucts and historical period designs. All students will learn 
both theory and practice. Demonstrations and in-class practice are offered. 
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IHM228 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธุรกิจการบริการและ

การโรงแรม 
3(3-0-6) 

 Information Technology Management for 
Hospitality and Hotel Business 

 

ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ
จัดการโรงแรมโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือสนับสนุนงานบริการส่วนหน้าและงานส านักโรงแรม การ
บริหารความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจโรงแรมและที่พัก 
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการโรงแรมในอนาคต 

Meanings, importance, and elements of information technology for 
hotel management;software package to support the hotel front office and back office; 
customer relationship management; e-commerce for hotel and lodging business; and 
future trends in information technology for hotel management.                          

 
IHM231 การแกะสลักผักและผลไม้ในงานโรงแรม 3(2-2-5) 
 Carving Vegetables and Fruits in Hotel  

                            ความส าคัญและประวัติความเป็นมาของการแกะสลักผักและผลไม้ รูปแบบการ
แกะสลักผักและผลไม้ การตกแต่งจานอาหาร การประดับโต๊ะอาหาร การเลือกซื้อและการเก็บรักษา
ผักและผลไม้ การฝึกปฏิบัติการแกะสลักผักและผลไม้ 

                             Significance and history of fruit and vegetable carving; fruit and 
vegetable carving styles; plate decoration; dining table decorations; selecting and 
storing fruits and vegetables; practice in fruit and vegetable carving. 
 
IHM303 การด าเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า 3(2-2-5) 
 Front Office Operations and Management  

                                    บทบาทและหน้าที่ของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้า โครงสร้างแผนกบริการส่วน
หน้า การเตรียมการก่อนเข้าพัก การส ารองห้องพัก การต้อนรับและการลงทะเบียนเข้าพัก          
การบริการขณะแขกพักในโรงแรม การคืนห้องพักและการรับช าระค่าบริการ อุปกรณ์เครื่องใช้ในงาน
แผนกบริการส่วนหน้า การประสานงานกับแผนกอ่ืนๆ บทบาทด้านการรักษาความปลอดภัย ปัญหา
และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกปฏิบัติ 

                                  Roles and responsibilities of front office employees; front office 
department structure; room reservations; reception and registration; occupancy 
service; check-out and payments, front office equipment, coordinating with other 
department, role of security, problems and unexpected problem solving; practice. 
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IHM304 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Business Planning and Development for 

Hospitality and Hotel  
 

                            แนวคิดการวางแผน การออกแบบ และการพัฒนาธุรกิจโรงแรม การวิเคราะห์อุปสงค์
และอุปทานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การศึกษาทิศทางและแนวโน้มธุรกิจโรงแรม 
การศึกษาความเป็นไปได้การประเมินโครงการการลงทุน การวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมใน
การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับธุรกิจโรงแรม การค านวณผลประกอบการในอนาคต โดยเน้น
กรณีศึกษาโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อม 

Concepts of planning, designs and development of hotel business; 
supply and demand analysis; analysis of the business environment; study of the 
directions and trends in hotel business; feasibility study; appraisal of investment 
projects; analysis and assessment of suitability of facilities development for hotel 
business; and calculation of future performance focusing on case studies of small- and 
medium-scale hotels. 
 
IHM305 การส ารวจและวิจัยส าหรับการบริการและการโรงแรม 3(2-2-5) 
 Survey and Research for Hospitality and Hotel  

หลักการส ารวจและการวิจัยธุรกิจ ลักษณะของงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย จรรยาบรรณ
การวิจัย การก าหนดปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์ การท าข้อเสนองานวิจัย การออกแบบขั้นตอนการ
ด าเนินงานวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ผลการวิจัยด้วยโปรแกรมสถิติ การสรุป
ผลการวิจัย การเขียนรายงานและการน าเสนอผลการวิจัย และการเขียนบรรณานุกรม    การฝึก
ประยุกต์ใช้การวิจัยส าหรับธุรกิจบริการและการโรงแรม 

                                       The principle of surveys and business research, type of research 
methodology, research ethics, statement of problem and significance of research,  
research objectives, research proposal, research designs, research instrument, data 
collection, data analysis by SPSs (Statistics Package for the Social Sciences) , 
conclusion  discussion and Suggestion for research, bibliographies and research-results 
presentations  applied in hospitality and hotel business 
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IHM321 การบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(2-2-5) 
 Accounting and Finance for Hospitality and Hotel 

Business 
 

                          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีการบริการและการโรงแรม ระบบบัญชีโรงแรม 
ประเภทบัญชีโรงแรม การวิเคราะห์งบการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน งบก าไรขาดทุนงบดุล การ
บริหารรายได้ การวางแผนการจัดท างบประมาณการด าเนินงานในโรงแรม การตัดสินใจการ
วิเคราะห์งบการเงินและการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

                           Basic knowledge of hospitality and hotel accounting; hotel accounting 
systems; types of hotel accounting; financial statement analysis, financial ratios, 
income statement and balance sheets, budget planning in hotel operations, decision 
making, analyzing financial budgets and analyzing case studies. 
 
IHM322 การด าเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 
 Food and Beverage Service Operations and 

Management 
 

                            หลักการ วิธีการ ความรู้ทั่วไปและรูปแบบของการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม     
การเตรียมการจัดโต๊ะอาหารแบบต่างๆ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดโต๊ะอาหาร หลักการ
เทคนิคการจัดโต๊ะ การบริการอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยว  กับรายการ
อาหารและเครื่องดื่มศึกษารายการอาหาร ระบบสุขาภิบาล ใบอนุญาต กฎหมายและพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับภัตตาคาร เทคโนโลยีกับการบริหารภัตตาคาร มารยาท จรรยาบรรณและการปฏิบัติในการ
ต้อนรับและการบริการ ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 

                             The principles, the procedures, the general knowledge and the 
patterns 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 menus of food and beverage 
learning about menus, sanitation systems, licenses, laws and acts involving restaurant 
business, technology and  restaurant administration, manners, ethics, and operations 
for welcoming and providing services; practice in enterprises. 
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IHM325 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 
 Food and Beverage Cost Control  

                        ศึกษาการบริหารและควบคุมดานอาหารและเครื่องดื่ม วิธีการจัดซื้อ การตรวจรับ 
การเก็บรักษา การ เบิกจาย การตรวจนับ การเตรียมการใชการค านวณตนทุน การควบคุมตนทุน
อาหารและเครื่องดื่ม การจัดรูปแบบรายการอาหาร การตั้งราคาอาหารและเครื่องดื่ม   การวางแผน
ผลิตอาหาร การเปรียบเทียบต้นทุนของอาหารและเครื่องดื่มกับต้นทุนมาตรฐาน การท ารายงาน
ต้นทุนและรายงานการขาย ความเหมาะสมของจ านวนพนักงานและปริมาณงานในแผนก           
การวางแผนเพ่ือพัฒนา ระบบงาน และบุคลากร 

 To study the management and control of food and beverage.  
Purchasing methods, material receiving, storage, disbursement, counting, preparing, 
cost estimation and cost control of food and beverage. Formatting of food items and 
determining price. Food Production Planning. Comparison of food and beverage costs 
with standard costs. Making costs operations and sales reports. Managing proper 
number of employees and the amount of work in the department. Planning for 
development and personnel systems 
 
IHM326 การด าเนินงานภัตตาคารและบริการจัดเลี้ยง 3(2-2-5) 
 Restaurant and Catering Management  

                            แนวคิดและวิวัฒนาการ ประเภทของภัตตาคาร โครงสร้างและการจัดการ
ภัตตาคาร การออกแบบ การควบคุมการผลิตและการบริการ  การวางแผนจัดรายการอาหาร 
ประเภทและรูปแบบของการบริการในงานจัดเลี้ยง โครงสร้างแผนกจัดเลี้ยง คุณสมบัติของพนักงาน
จัดเลี้ยง การเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในภัตตาคารและการจัดเลี้ยง การจัดซื้อและการ
เก็บรักษา การจัดตกแต่งสถานที่และการจัดการพ้ืนที่เพ่ือการจัดเลี้ยงให้เหมาะสมกับประเภทของ
การบริการด้านอาหารรวมถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานจัดเลี้ยงและการบริการ
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างานภัตตาคารและการจัดเลี้ยง ฝึกปฏิบัติ 

                          Concepts and evolution; types of restaurant; restaurant structure and 
management; design, productivity and service control; menu planning; types and 
styles of catering services; catering department structure; qualifications of catering 
employees; restaurant and catering equipment preparation, purchasing and storing,  
decoration and  management of  space for catering operations and service that suit 
each kind of catering service including problems occurring during  catering operations 
and service, hygiene and safety of restaurants and catering; practice. 
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IHM327 การส่งเสริมการขายในงานส่วนหน้า 3(3-0-6) 
 Sales Promotion at Front Desks   

                              บทบาทและลักษณะของการส่งเสริมการขาย รูปแบบและเครื่องมือที่ใช้ในการ
ส่งเสริมการขาย กระบวนการและข้ันตอนการวางแผน กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย การขายเอง 
โดยตรงของโรงแรม หรือการขายผ่านตัวแทนจ าหน่ายค้าปลีกและค้าส่ง ตัวแทนจ าหน่ายออนไลน์ 
ตัวแทนจ าหน่ายที่มีหน้าร้าน ระบบการจองห้องพักจากส่วนกลาง ระบบการกระจายห้องพักท่ัวโลก 

โมบา    โมบายแอฟ และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 
                              Roles and characteristics of sales promotion; sales promotion forms 

and tools, processes and planning procedures; effective sale promotion strategies of 
goods, including direct sales hotel or sales via retail and wholesale agents, consisting 
of an Online Travel Agency travel agent, Central Reservation System (CRS), Global 
Distribution System (GDS),mobile application, and social media. 
 
IHM329 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(2-2-5) 
 Seminar on Contemporary Issues in Hospitality and 

Hotel Business 
 

                             สัมมนาประเด็นปัญหาร่วมสมัยในธุรกิจบริการและการโรงแรม และสถานการณ์
ระดับนานาชาติ กรณีศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติที่ส่งผลต่อธุรกิจโรงแรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ใน
ธุรกิจโรงแรม 

            Seminar on contemporary issues in hospitality and hotel business, 
international situations, andcase studies, to provide students with an understanding 
about the economic, social,political, environmental, and natural and man-made 
disaster impacts on hotel business to allow experts in hotel business to share 
experiences with students. 
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IHM331 ขนมหวานและขนมอบนานาชาติ  3(2-2-5) 
 International Pastry and Plated Dessert  

ศึกษาความหมายของเบเกอรี่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท าขนมหวานและขนมอบ 
วัตถุดิบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ การชั่งวัดตวง การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เทคนิคการเตรียมและ       
การผลิตขนมปัง ประเภทต่างๆ ทั้งขนมปังยีสต์ ควิกเบรด และขนมปังชนิดพิเศษ ค าจ ากัดความของ      
เพสตรี้ ประเภท วัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์  เทคนิคการผลิตขนมอบและเพสตรี้ ทั้งเค้ก คุกกี้ พาย 
ทาร์ต ช็อคโกแล็ต ขนมหวานแบบแช่เย็นและ แช่แข็ง เรียนรู้การท าหน้าและไส้ขนมชนิดต่างๆ  
กระบวนการบริการขนมหวาน การจัดสรรเมนู การจัดโต๊ะส าหรับขนมหวานและขนมอบและการฝึก
ปฏิบัติการ  

The study baking principles, Basic knowledge about making sweets and 
pastries., raw materials, measuring tools and equipment, preparation and baking 
techniques for various yeast breads, quick breads, specialty and healthy breads, shaping 
and decoration, serving, packaging, and practical sessions; Study the principles and 
techniques used in the preparation of baked goods and pastries, which include cakes, 
cookies, pie, tarts, chocolate, chilled and frozen dessert and dessert service process 
.,Menu allocation setting up a table for desserts and pastries., practical sessions  
 
IHM333 การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 3(3-0-6) 
 Sustainable Tourism  

                    แนวคิดและหลักการของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มาตรการ การวางแผน และการ
ควบคุมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเน้นให้มีการวิเคราะห์การด าเนินธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม  องค์ประกอบและรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ผลกระทบการท่องเที่ยว 
และกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

                 The concepts and principles of sustainable tourism; regulations, planning, 
and monitoring of sustainable tourism management, especially operational analysis 
of tourism and hotel businesses; components and types of sustainable tourism; 
tourism impact and sustainable tourism development strategies. 
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IHM334 การวางแผนและการจัดการธุรกิจน าเที่ยว 3(3-0-6) 
 Planning and Managing Tour Business  

                             แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน และการจัดการธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจการจัดการ
จุดหมายปลายทาง วิธีการและเทคนิคการส ารวจทรัพยากรทางการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว การ
วางแผนรายการน าเที่ยว การเขียนก าหนดการ การคิดต้นทุน ก าไร ก าหนดราคาขาย เทคนิควิธีการ
ติดต่อ การต่อรองราคาและการส ารองการใช้บริการกับผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยว    
การวางแผน ออกแบบ ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และน าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวอย่าง
มืออาชีพ  

                           The concepts of planning and managing tour businesses, and 
destination management businesses; methods and techniques of surveying tourism 
resources, attractions and tourism services, tour program planning, itinerary writing, 
costing, and price and profit calculations; techniques for contacting, negotiating and 
reserving with suppliers airlines, car rentals, accommodation, restaurants, and tour 
programs at local destination; planning, design and creating media and advertisement; 
professional presentation of tours and services;  
 
IHM335 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ส าหรับธุรกิจการบริการและการ

โรงแรม 
3(3-0-6) 

 Customer Relationship Management for Hospitality 
and Hotel Business 

 

                          ความหมายและความส าคัญ องค์ประกอบของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กลยุทธ์  
การวางแผนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า กระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า กลยุทธ์การสื่อสารส าหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การวัดและตัวชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้า 
การวางแผนงบประมาณส าหรับการด าเนินงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ 

                          Definition and significance,  element of customer relationship 
management,  strategies for customer relationship management planning, customer’s 
data analysis, steps to promoting relationship with  customers, communicative 
strategies for customer relationship management, measurement and indicators for 
assessing customer satisfaction, budget planning for operations and information 
technology for customer relationship management. 
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IHM336 การจัดการอาหารไทยและอาหารนานาชาติในโรงแรม 3(2-2-5) 
 Thai Cuisine and International Cuisine in Hotels  

                           ประวัติอาหารไทยและอาหารนานาชาติที่อยู่ในความนิยม หลักการและเทคนิคใน
การประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติโรงแรม ขั้นตอนการจัดซื้อและการเลือกวัตถุดิบอาหาร
ไทยและอาหารนานาชาติ สุขอนามัยและความปลอดภัยทางด้านอาหาร คุณลักษณะที่ดีและ
เอกลักษณ์ของอาหารไทย การปรุงและจัดแต่งอาหารไทย ขนมไทยให้เข้ากับรสนิยมชาวต่างชาติ 
การฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ  

                          The history of popular Thai and international cuisine; principles and 
cooking techniques of Thai and international cuisine in hotels; purchasing processes 
and selecting Thai and international cuisine ingredients; food hygiene and safety; 
Good features and uniqueness of Thai food Cooking, and dressing of Thai food Thai 
desserts to suit the taste of foreigners practice in cooking Thai and international 
cuisine. 
 
IHM337 การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Healthy Cuisine  

                            ความส าคัญของการออกแบบและพัฒนารายการอาหารเพ่ือสุขภาพ ออกแบบและ
พัฒนารายการอาหาร โภชนาการอาหาร การคัดเลือกวัตถุดิบให้สอดคล้องภาวะสุขภาพของผู้บริโภค 
การประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทนในการพัฒนาต ารับอาหารเพ่ือสุขภาพ การคิดค านวณต้นทุน การ
ก าหนดราคาขาย การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ ฝึกปฏิบัติการอาหารเพ่ือสุขภาพ 

The study of significant food design and menu development of healthy 
food, food Nutrition, design and development menu and selection of appropriate raw 
material to the health status of the consumer, the application of alternative raw 
materials in development of healthy food menu, cost control calculation, specification 
of price, nutritional value assessment and practical session.  
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IHM338 การออกแบบและตกแต่งอาหาร 3(2-2-5) 
 Food Design and Styling  

    เทคนิคการสร้างสรรค์ออกแบบอาหาร ความเป็นเอกลักษณ์หลักของอาหารแต่ละประเภท 
การใช้ภาชนะ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการตกแต่งและออกแบบอาหาร การออกแบบอาหารส าหรับการโฆษณา 
ทางสื่อโทรทัศน์ การใช้อุปกรณ์ในการถ่ายภาพอาหาร การน าเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที่ทันสมัย 

    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 

 
IHM339 การประกอบอาหารแนวใหม่ 3(2-2-5) 
 Modernist Cuisine  

      แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมของส่วนผสมอาหารและเครื่องมืออุปกรณ์ 
เพ่ือผลิตและ พัฒนารายการอาหารที่เหมาะสมทั้งในรูปแบบของการพัฒนาอาหารให้มีลักษณะทาง
เนื้อสัมผัส สี กลิ่น และรสชาติเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการที่จะบริโภคอาหารใหม่ 
ศึกษาอาหารแนวใหม่ทั้งในอดีตและที่อยู่ในกระแสนิยมทั้งในและต่างประเทศ ฝึกปฏิบัติเทคนิคการท า 
อาหารแนวใหม่ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และสร้างสรรค์รายการอาหารใหม่เพ่ือ
ส่งเสริมแนวคิดในการพัฒนารายการอาหารเพ่ือการบริการ การฝึกปฏิบัติการอาหารแนวใหม่ 

                            The study of idea, theories, technology and innovation in food ingredients 
and equipment to produce and develop menu for the development of color, texture, 
smell and taste for consumer acceptatance as the new food  trend. Study modern food 
both traditional and contemporary for domestically and abroad, practice modern cooking 
techniques, instruments and related equipment used and create modern food menus 
for the development of food menu for service and practical session. 
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IHM403 การจัดการสปา 3(3-0-6) 
 Spa Management  

                            ทฤษฎีและวิวัฒนาการของสปา แนวคิดของสปา อาทิ การดูแลสุขภาพแบบองค์
รวม การนวดเพ่ือสุขภาพ วารีบ าบัด สุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในสปา 
สุขอนามัยและความปลอดภัยในสปา จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การด าเนินงานและการ
จัดการสปาทางด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรมนุษย์ สิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินงาน การจัดการลูกค้า และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

                             Theories and evolution of spas; fundamental concepts of spas 
including holistic health, massages for promoting health, hydrotherapy, health and 
esthetics, spa products and equipment, sanitary and safety in spa business, spa ethics; 
spa operation and management including marketing, finance, human resources, 
facility operations, client management and laws concerning spa business 
 
IHM410 การจัดการไมซ ์ 3(3-0-6) 
 MICE Management  

    ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจไมซ์โดยเน้น ความหมาย ความส าคัญ และลักษณะของธุรกิจ
การจัดประชุมองค์กร การเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล การจัดประชุมวิชาชีพ และนิทรรศการ    การ
วางแผนการจัดงาน การตลาด เทคนิคการประสานงาน โลจิสติกส์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ก่อน 
ระหว่าง และหลังการจัดงาน จรรยาบรรณในธุรกิจ หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

  Students will be able to understand MICE business, particularly: 
definitions, significance and characteristics of meetings, incentive traveling, 
conventions and exhibition businesses; event planning; marketing; coordination 
techniques; logistics; operational procedures for pre-, during-, and post- events; 
business ethics; and organizational bodies at local, national, and international levels. 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
IHM415 การเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการการบริการและ       การ

โรงแรม 
1(45) 

 Preparation for Cooperative Education in 
Hospitality and Hotel Management  

 

                             จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ การรับรู้ของ
ผู้เรียนในลักษณะอาชีพ และโอกาสของการประกอบอาชีพในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 
พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

                                Preparation of activities for job-training in co-operative company to 
enhance learners ability to perceive job characteristics and opportunities in working 
in hospitality and hotel business; the development of learners in terms of knowledge, 
skills, attitude, motivation and suitable characteristics for working in hotel industry. 
 
IHM416 สหกิจศึกษาการจัดการบริการและการโรงแรม 6(640) 
 Cooperative Education in Hospitality and Hotel 

Management 
 

                             เน้นการปฏิบัติงานด้านการบริการและการโรงแรม ในสถานการณ์จริงสถาน
ประกอบการเสมือนเป็นพนักงานขององค์กร ผ่านการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการ เรียนรู้กระบวนการด าเนินงาน ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน โดยน าเสนองานในรูปแบบภาคนิพนธ์ 

                                 Work practice in hospitality and hotel business in real situations as 
employees of  organizations through classroom study and work in real workplaces; 
learning organizational processes, problems in workplace by presenting them in the 
form of thesis. 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
IHM417 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการบริการและ

การโรงแรม 
2(90) 

 Preparation for Field Experience in Hospitality and 
Hotel Management 

 

                             การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในเรื่องบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพเพ่ือการเข้าสู่
งานด้านบริการในธุรกิจการบริการและการโรงแรม พัฒนาทักษะเฉพาะตัว การแต่งกาย ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการใช้ภาษา การสัมภาษณ์งาน และการท างานเป็นทีมและความตระหนักด้านอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับธุรกจิการบริการและการโรงแรม 

                                 Preparation of learners in terms of professional characteristics leading 
to service in hospitality and hotel business,  development of individual skills, dressing, 
general knowledge about language use, interviews, teamwork and job perception in 
hospitality and hotel business. 
 
IHM418 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการบริการและ    

การโรงแรม 
5(540) 

 Field Experience in Hospitality and Hotel 
Management  

 

การฝึกปฏิบัติของนักศึกษาในเรื่องบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพเพ่ือการเข้าสู่งานด้านการ
บริการและการโรงแรม พัฒนาทักษะเฉพาะตัว การแต่งกาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ภาษา การสัมภาษณ์
งาน และการท างานเป็นทีมและความตระหนักด้านอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบริการและการโรงแรม 
                        Training of students in the field of professional characteristics for hospitality 
and hotel business,  development of individual skills concerning dressing, general knowledge 
about language use, interviews, teamwork and job perception in hospitality and hotel business. 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
VLA116 ภาษาเวียดนามส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและ      

การโรงแรม 
3(3-0-6) 

 Vietnamese for Communication in Hospitality and 
Hotel Business 

 

                                                 ฝึกทักษะภาษาเวียดนามทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งศึกษา
ค าศัพท์และ เพ่ือการสื่อสารภายในองค์กรและระหว่างองค์กร    

                                 Practicing Vietnamese skills of listening, speaking, reading and writing including 
studying vocabulary and grammar for intra and inter organizational communication   

 
VLA117 ภาษาเวียดนามส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจ

การบริการและการโรงแรม 
3(3-0-6) 

 Vietnamese for Food and Beverage Department in 
Hospitality and Hotel Business 

 

ฝึกทักษะภาษาเวียดนามการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งศึกษา
ค าศัพท์ที่ใช้ในแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม การต้อนรับลูกค้า  การบริการลูกค้าในห้องอาหาร 

                                Practicing Vietnamese skills of listening, speaking, reading and writing including 
studying vocabulary for use in food and beverage department; customer reception , customer 
service in restaurants. 
 
VLA216 ภาษาเวียดนามส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและ    

การโรงแรม 
3(3-0-6) 

 Vietnamese for Front Office Department in 
Hospitality and Hotel Business 

 

                            ฝึกทักษะภาษาเวียดนามทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนรวมทั้งศึกษา
ค าศัพท์ ที่ใช้ในแผนกต้อนรับ การต้อนรับลูกค้า การรับจองห้องพัก  การลงทะเบียน การเงินส่วน
หน้า การให้บริการข้อมูลข่าวสาร   

                                 Practicing Vietnamese skills of listening, speaking, reading and writing including 
studying vocabulary for  use in front office departments; customer reception, room reservation; 
registration, front office finance; giving information. 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
VLC121 ภาษาจีนส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication in Hospitality and 

Hotel Business 
 

ฝึกทักษะภาษาจีนทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งศึกษาค าศัพท์
และ เพ่ือการสื่อสารภายในองค์กรและระหว่างองค์กร    

                                Practicing Chinese skills of listening, speaking, reading and writing including  
studying vocabulary and grammar for intra and inter organizational communication.      

                  
VLC122 ภาษาจีนส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจ 

การบริการและการโรงแรม 
3(3-0-6) 

 Chinese for Food and Beverage Department in 
Hospitality and Hotel Business 

 

       ฝึกทักษะภาษาจีนการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งศึกษาค าศัพท์ที่ใช้
ในแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม การต้อนรับลูกค้า  การบริการลูกค้าในห้องอาหาร 

                                 Practicing Chinese skills of listening, speaking, reading and writing including 
studying vocabulary for use in food and beverage department; customer reception , customer 
service in restaurant. 
 
VLC221 ภาษาจีนส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Chinese for Front Office Department in Hospitality 

and Hotel Business 
 

ฝึกทักษะภาษาจีนทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนรวมทั้งศึกษาค าศัพท์ 
ที่ใช้ในแผนกต้อนรับ การต้อนรับลูกค้า การรับจองห้องพัก  การลงทะเบียน การเงินส่วนหน้า      การ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร   
                                 Practicing Chinese skills of listening, speaking, reading and writing including 
studying vocabulary for  use in front office department; customer reception, room reservation; 
registration, front office finance; giving information. 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
VLE261 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในธรุกิจการบริการและ          

การโรงแรม 
2(1-2-3) 

 English for Communication in Hospitality and 
Hotel Business  

 

 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งศึกษา
ค าศัพท์และไวยากรณ์ เพ่ือการสื่อสารภายในองค์กรและระหว่างองค์กร    

                                Practicing English skills of listening, speaking, reading and writing including 
studying  vocabulary and grammar for intra and inter organizational communication.     
 
VLE262 ภาษาอังกฤษส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจ    

การบริการและการโรงแรม 
2(1-2-3) 

 English for Food and Beverage Department in 
Hospitality and Hotel Business 

 

      ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งศึกษา
ค าศัพท์ที่ใช้ในแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม การต้อนรับลูกค้า  การบริการลูกค้าในห้องอาหาร 

                                  Practicing English skills of listening, speaking, reading and writing including 
studying vocabulary for use in food and beverage department; customer reception , customer 
service in restaurant. 
 
 VLE263 ภาษาอังกฤษส าหรับแผนกต้อนรับในธรุกิจการบริการและ       

การโรงแรม 
2(1-2-3) 

 
 

English for Front Office Department in Hospitality 
and Hotel Business 

 

    ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนรวมทั้งศึกษา
ค าศัพท์และไวยากรณ์ ที่ใช้ในแผนกต้อนรับ การต้อนรับลูกค้า การรับจองห้องพัก  การลงทะเบียน 
การเงินส่วนหน้า การให้บริการข้อมูลข่าวสาร   

    Practicing English skills of listening, speaking, reading and writing including studying 
vocabulary and grammar for use in front office department; customer reception, room 
reservation; registration, front office finance; giving information. 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
VLJ121 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Japanese for Communication in Hospitality and 

Hotel Business 
 

 ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  รวมทั้งศึกษา
ค าศัพท์และ เพ่ือการสื่อสารภายในองค์กรและระหว่างองค์กร    

                              Practicing Japanese skills of listening, speaking, reading and writing including  
        studying vocabulary and grammar for intra and inter organizational communication    
 

VLJ122 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจ     
การบริการและการโรงแรม 

3(3-0-6) 

 Japanese for Food and Beverage Department in 
Hospitality and Hotel Business 

 

      ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งศึกษาค าศัพท์
ที่ใช้ในแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม การต้อนรับลูกค้า  การบริการลูกค้าในห้องอาหาร 

                                Practicing Japanese skills of listening, speaking, reading and writing including 
studying vocabulary for use in food and beverage department; customer reception , customer 
service in restaurants. 
 
VLJ221 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและ          

การโรงแรม 
3(3-0-6) 

 Japanese for Front Office Department in 
Hospitality and Hotel Business 

 

ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนรวมทั้งศึกษาค าศัพท์ 
ที่ใช้ในแผนกต้อนรับ การต้อนรับลูกค้า การรับจองห้องพัก  การลงทะเบียน การเงินส่วนหน้า การ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร   

                                 Practicing Japanese skills of listening, speaking, reading and writing including 
studying vocabulary for use in front office department; customer reception, room reservation; 
registration, front office finance; giving information. 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
VLK121 ภาษาเกาหลสี าหรับการสื่อสารในธรุกิจการบริการและ          

การโรงแรม 
3(3-0-6) 

 Korean for Communication in Hospitality and 
Hotel Business 

 

                              ฝึกทักษะภาษาเกาหลีทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งศึกษา
ค าศัพท์และ เพ่ือการสื่อสารภายในองค์กรและระหว่างองค์กร    

                                 Practicing Korean skills of listening, speaking, reading and writing including 
studying vocabulary and grammar for intra and inter organizational communication.   

 
VLK122 ภาษาเกาหลสี าหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจ 

การบริการและการโรงแรม 
3(3-0-6) 

 Korean for Food and Beverage Department in 
Hospitality and Hotel Business 

 

ฝึกทักษะภาษาเกาหลีการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งศึกษาค าศัพท์
ที่ใช้ในแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม การต้อนรับลูกค้า  การบริการลูกค้าในห้องอาหาร 

                                Practicing Korean skills of listening, speaking, reading and writing including 
studying vocabulary for use in food and beverage department; customer reception , customer 
service in restaurant. 
 
VLK221 ภาษาเกาหลสี าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและ        

การโรงแรม 
3(3-0-6) 

 Korean for Front Office Department in Hospitality 
and Hotel Business 

 

 ฝึกทักษะภาษาเกาหลีทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนรวมทั้งศึกษา
ค าศัพท์ ที่ใช้ในแผนกต้อนรับ การต้อนรับลูกค้า การรับจองห้องพัก  การลงทะเบียน การเงินส่วน
หน้า การให้บริการข้อมูลข่าวสาร   

                                  Practicing Korean skills of listening, speaking, reading and writing including studying 
vocabulary for use in front office department; customer reception, room reservation; registration, 
front office finance; giving information. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 52 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
VLT261 ภาษาไทยส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Thai for Communication in Hospitality and Hotel 

Business 
 

 ฝึกทักษะภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งศึกษาค าศัพท์
และไวยากรณ ์เพ่ือการสื่อสารภายในองค์กรและระหว่างองค์กร    

                                 Practicing Thai skills of listening, speaking, reading and writing including 
studying vocabulary and grammar for intra and inter organizational communication.  

 
VLT262 ภาษาไทยส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจ 

การบริการและการโรงแรม 
3(3-0-6) 

 Thai for Food and Beverage Department in 
Hospitality and Hotel Business 

 

 ฝึกทักษะภาษาไทยการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งศึกษาค าศัพท์ที่
ใช้ในแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม การต้อนรับลูกค้า  การบริการลูกค้าในห้องอาหาร 

                                Practicing Thai skills of listening, speaking, reading and writing including 
studying vocabulary for used in food and beverage department; customer reception , customer 
service in restaurant. 

 
VLT263 ภาษาไทยส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 Thai  for Front Office Department in Hospitality 

and Hotel Business 
 

                        ฝึกทักษะภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนรวมทั้งศึกษาค าศัพท์ ที่
ใช้ในแผนกต้อนรับ การต้อนรับลูกค้า การรับจองห้องพัก  การลงทะเบียน การเงินส่วนหน้า        
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร   

                                  Practicing Thai skills of listening, speaking, reading and writing including studying 
vocabulary for used in front office department; customer reception, room reservation; registration, 
front office finance; giving information. 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่
จบ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2563 2564 2565 2566 
1 นางสาว 

ภัทราพร  
ทิพย์มงคล 
 

อาจารย ์ศศ.ม.(การจัดการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 
 
ศศ.บ.(การโรงแรมและ
การท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
 
 
มหาวิทยาลยัสยาม 

2554 
 
 
 

2550 

12 12 12 12 

2 นางสาว 
พัชราภรณ์  
จันทรฆาฎ 
 

อาจารย ์ศศ.ม.(การจัดการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 
 
บธ.บ.(การจัดการการ
ท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
 
 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้า
หลวง 

2556 
 
 
 

2549 

12 12 12 12 

3 นางสาว 
ชนัญชิตา  
อรุณแข  
 

อาจารย ์ บธ.ม. การจัดการ 
 โรงแรมและการ     
 ท่องเที่ยว 
  
ศศ.บ.(การท่องเที่ยว 
 และโรงแรม) 
 

มหาวิทยาลยั
นานาชาติแสตม
ฟอร์ด 
 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2558 
 
 
 

2551 

12 12 12 12 

4 นางสาว 
กัลยารตัน์  
สุขนันท์ชนะ 
 

อาจารย ์ศศ.ม.(การจัดการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 
 
บธ.บ.สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

 
 
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขต
พณิชยการพระนคร 

2554 
 
 

 
2547 

 

12 12 12 12 

5 นางสาว
อรวรรณ  
สิทธิวิจารณ ์
 

อาจารย ์ M.A. (International 
Communication) 

 
 

ศศ.บ. (การท่องเที่ยว
และโรงแรม) 

Macquarie 
University, 
Sydney, Australia 
 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2543 
 
 
 

2539 

12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ชื่อ–

นามสกลุ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที ่
จบ 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

2563 2564 2565 2566 
1 นางสาว 

ภัทราพร  
ทิพย์มงคล 
 

อาจารย ์ ศศ.ม.(การ
จัดการโรงแรม
และการ
ท่องเที่ยว) 
 
ศศ.บ.(การ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
 
 
 
มหาวิทยาลยัสยาม 

2554 
 
 
 
 

2550 

12 12 12 12 

2 นางสาว 
พัชราภรณ์ 
จันทรฆาฎ 

 

อาจารย ์ ศศ.ม.(การ
จัดการโรงแรม
และการ
ท่องเที่ยว) 
 
บธ.บ.(การจัดการ
การท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
 
 
 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

2556 
 
 
 
 

2549 

12 12 12 12 

3 นางสาว 
ชนัญชิตา 
อรุณแข  
 

อาจารย ์
 

 บธ.ม. การ 
 จัดการ 
 โรงแรมและการ     
 ท่องเที่ยว 
 
 ศศ.บ.(การ  
 ท่องเที่ยว 
 และโรงแรม) 
 

มหาวิทยาลยันานาชาติแส
ตมฟอร์ด 

  
 
  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2558 
 
 
 
 

2551 

12 12 12 12 

4 นางสาว 
กัลยารตัน์  
สุขนันท์
ชนะ 
 

อาจารย ์ ศศ.ม.(การ
จัดการโรงแรม
และการ
ท่องเที่ยว) 
 
บธ.บ.สาขา
ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

 
 
 
สถาบันเทคโนโลยรีาช
มงคล วิทยาเขตพณิชย
การพระนคร 
 
 
 
 
 

2554 
 
 
 
 

2547 

12 12 12 12 
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ล าดับ 
ชื่อ–

นามสกลุ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที ่
จบ 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

2563 2564 2565 2566 
5 นางสาว

อรวรรณ  
สิทธิ
วิจารณ ์
 

อาจารย ์       M.A. 
International        

Communication) 
 
ศศ.บ. (การ
ท่องเที่ยวและ
โรงแรม) 
 

 Macquarie University,  
Sydney, Australia 

 
 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2543 
 
 
 

2539 

12 12 12 12 
 
 
 
 
 

 

6 นายเทียน
ซงหวัง  
 

อาจารย ์ บธ.ม. (การ
จัดการ)  
(English 
Program) 
 
B.B.A. 
(Business) 
 
 
 
Grad. Dip 
Adult Higher 
Education 

 
 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
 
 
 
The Department of 
Southwest, Jiaotong 
University, Beijing, 
China  
 
Beijing Broadcasting 
and Television 
University, Beijing, 
China 
 

2557 
 
 
 
 

2540 
 
 
 
 

2535 

12 12 12 12 

7 นางสาว 
รวีพรรณ  
กาญ
จนวัฒน ์
 

อาจารย ์ M.B.A. and  
MIT & HM 
(Master of 
International 
Tourism and 
Hospitality 
Management) 
 
บธ.บ. (การ
จัดการโรงแรม) 

James Cook University, 
Townsville, Australia, 
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

2553 
 
 
 
 
 
 
 

2551 

6 6 6 6 
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ล าดับ 
ชื่อ–

นามสกลุ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

 
ปีที ่
จบ 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

2563 2564 2565 2566 
8 นางสาว 

สินิทรา 
สุขสวัสดิ ์
 

อาจารย ์ M.M.  
(Marketing) 
 
 
กศ.ม. (การ
วิจัยและสถิติ
ทางการ
ศึกษา) 
บธ.บ. 
(การตลาด) 
วท.บ.  
(คณิตศาสตร์
ประยุกต์) 
 

Central Queenland 
University, 
Rockhampton, 
Australia 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
 
 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์
 
 
 
 

2555 
 
 
 

2550 
 
 
 

2559 
 

2545 

6 
 
 

6 6 6 

9 นางสาว
ลลิดา 
แก้วฉาย 

อาจารย ์ M.Sc.  
(Corporate 
Brand 
Manageme
nt) 
บธ.บ. 
(การจัดการ
โฆษณา) 

Brunel University, 
West London , United 
of Kingdom 
 
 
มหาวิทยาลยั 
อัสสัมชัญ 
 

2552 
 
 

 
 
2550 

6 
 
 

6 6 6 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 
2563 2564 2565 2566 

1 ดร.เรืองเดช 
เร่งเพียร 
 

อาจารย ์ Ph.D.  
(Business 
Administration) 
M.I.S. 
 
 
บธ.บ. (การจัดการ
โรงแรม) 

มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
University 
of Tasmania 
Hobart, 
Australia 
มหาวิทยาลยั
อัสสัมชัญ 

6 6 6 6 

2 นางสาว 
มนตรสั   
มณีศร 

อาจารย ์ M.Sc.(Business 
Administration) 
 
บธ.บ.  
(การจัดการธรุกิจ
ระหว่างประเทศ) 

Mid Sweden 
University, 
Ostersund, 
Sweden 
มหาวิทยาลยั 
อัสสัมชัญ 

6 6 6 6 

3 นางสาว 
ภัทรธิรา 
อัคสินธวังกูร 
 
 
 
 
 

อาจารย ์ MIT & HM (Master 
of International 
Tourism and 
Hospitality 
Management) 
บธ.บ.  
(การจัดการธรุกิจ
คอมพิวเตอร)์ 

James Cook 
University , 
Brisbane,   
Australia 
 
มหาวิทยาลยั
สงขลา 
นครินทร ์

6 6 6 6 

4 เกียรติสุดา 
กลิ่นจันทร ์
 

อาจารย ์ ศศ.ม. (การจัดการ
การโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

 บธ.บ.(การจัดการ   
 การโรงแรมและการ 
 ท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลยั
นเรศวร 
 
มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 

6 6 6 6 

 
 อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา  โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และหากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอก
มากกว่าร้อยละ 50 สามารถด าเนินการได้แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการ
สอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้นๆ ด้วย โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อน 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
 จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม ได้ก าหนดกลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นวิชาบังคับและให้มีแผนการเรียนส าหรับนักศึกษาที่ต้องการปฏิบัติงาน   
สหกิจศึกษา นักศึกษาต้องลงเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชา การจัดการการบริการและการ
โรงแรม จ านวน 6 หน่วยกิต เว้นแต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ก็
จะเป็นการอนุโลมให้เรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการจัดการการบริการและการ
โรงแรม จ านวน 5 หน่วยกิต แทน 

 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ  และแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการ

ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 
4.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความรู้  ความเข้าใจใน

ทฤษฎีและหลักการมากยิ่งขึ้น 
4.1.3 มีความสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางการบริการและ

การโรงแรม ได้อย่างเหมาะสม 
4.1.4 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการบริการและการโรงแรมในปฏิบัติงานได้ 
4.1.5 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
4.1.6 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์การ ตลอดจนสามารถปรับตัว    

ให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 
4.1.7 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
4.1.8 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล 

 
4.2 ช่วงเวลา  

ครั้งที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 1 ฝึกปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง 
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 2 ฝึกปฏิบัติในแผนกแม่บ้าน  
ครั้งที่ 3 ปีการศึกษาท่ี 3 ฝึกปฏิบัติในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม หรือแผนกห้องครัว 
ครั้งที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่ 4 ฝึกสหกิจศึกษา 
โดยมีเงื่อนไขนักศึกษาจะต้องฝึกงานครบทั้ง 2 แผนกจึงจะสามารถเลือกเรียนในรายวิชา    

สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
   ข้อก าหนดในการท าโครงงาน หรืองานวิจัย ควรเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์เทคโนโลยี

เพ่ือการใช้งานจริง หรือเพ่ือการศึกษา หรือเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยควรมีองค์กรที่อ้างอิง
และคาดว่าจะน าไปใช้งานหากโครงงานส าเร็จ โดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงาน 
ที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้น
การสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
การท าโครงการหรือการวิจัยต้องเป็นการศึกษาเรื่องที่น่าสนใจที่มีความสอดคล้องกับสาขาวิชา

การจัดการการบริการและการโรงแรม โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้านการจัดการธุรกิจบริการและการ
โรงแรม โดยท าการศึกษาและค้นคว้าตามระเบียบวิธีวิจัย  ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา อีกทั้งยังสามารถน าผลจากการท าโครงงานและงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการในธุรกิจบริการและการโรงแรมได้จริง 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.2.1 การประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎี 
5.2.2 สามารถน าผลจากการจัดท าโครงงานหรืองานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือสามารถเป็น

ต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
5.2.3 สามารถท างานเป็นทีม  และสามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่น 
5.2.4 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และทักษะในการใช้ภาษาสื่อสาร 

5.3 ช่วงเวลา  
รายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการบริการและการโรงแรม 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปี ที่ 4 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

          รายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการบริการและการโรงแรม  
7 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  
          5.5.1 การวางแผนและการจัดเตรียมอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์การท างานในด้านการบริการและการโรงแรมมาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ 
การปฏิบัติงานต่างๆ ในหมวดวิชาเฉพาะเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการ และลักษณะการท างานจริง
ในด้านการบริการและการโรงแรมเพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการจัดท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.5.2 ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
 5.5.3 จัดเตรียมหนังสือเอกสารต าราด้านการโรงแรมและสาขาอ่ืนๆ ไว้เพ่ือศึกษาค้นคว้า 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานหรืองานวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา

โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนด รูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา
เนื้อหาสาระ โดยโครงงานหรืองานวิจัยดังกล่าวนั้นต้องสามารถน าไปใช้ในให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจการ
บริการและการโรงแรมได้จริง และการจัดสอบการน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1  มีใจรักในงานบริการ 1.1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตร 

- การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเป็นบัณฑิตที่มีทักษะ
ในการปฏิบัติ ตรงตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ มีใจ
รักในการบริการ 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ สอนโดยสอดแทรก
เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
การมีวินัยในตนเอง 
1.1.2 โครงการ/กิจกรรมเสริม 
- การมอบหมายงาน การสอบ การอภิปรายในชั้นเรียน 
การสังเกตพฤติกรรม การประเมินโดยผู้สอนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

1.2  มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพนธ์และมี
ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน
ท่ามกลางความหลากหลายของวัฒนธรรม 

1.2.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตร 
- การเรียนการสอนแบบบูรณาการ  มุ่งให้ทราบ
กระบวนของศาสตร์ที่ใช้ศิลปะการสร้างความพึงพอใจ 
รักใคร่ เคารพนับถือ โดยแสดงพฤติกรรมให้เหมาะสม
ทั้งกาย วาจา และใจ เพ่ือโน้มน าให้มีความรู้สึกใกล้ชิด
เป็นกันเอง  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ท่ามกลาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

1.2.2 โครงการ /กิจกรรมเสริม 
-ส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาบุคลิกภาพ เช่นวิชา
เรียนและกิจกรรมของนักศึกษา การจัดโครงการและ
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทาง
บุคลิกภาพมาเป็นวิทยากร อย่างสม่ าเสมอ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.3 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและ
ใช้เทคโนโลยีได้ดี 

1.3.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตร 
- การเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นทักษะ
ด้านการติดต่อสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้ผู้เรียนเพิ่มความรู้ด้านทฤษฎี
และปฏิบัติ 
- ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์และเน้นทักษะใน
การปฏิบัติอย่างมืออาชีพ 

1.3.2 การฝึกงานทักษะ การเรียนรู้จากปัญหา  
การศึกษาดูงาน / สถานการณ์จ าลอง 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     
     2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 3) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 

   
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   

2)  ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบ
หรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น  

3)  อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์ 
แก่ส่วนรวม เสียสละ 

4) การก าหนดกิจกรรมที่มีจิตอาสา 
 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

2)  ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
5)  การเข้าร่วมกิจกรรมที่มีจิตอาสา 
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2.2 ความรู้ 
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

     1) มีความรู้  ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
     2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และ

ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ  

2) ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

3) การสอนแบบโครงงาน (Project-Based-Learning) 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่น าเสนอ 
5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
     2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของ
ตนเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม      

3) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ใน
การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1)  จัดการเรียนการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  และด้วยการแก้ปัญหาจาก

สถานการณ์จ าลองหรือจากกรณีศึกษา เพ่ือฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษาโดยเริ่มจากปัญหาที่ง่ายและเมระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ โดยจัดการให้มีความสอดคล้อง
กับรายวิชา  

2)  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการอธิบายสถานการณ์หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจด้านเนื้อหา 

3)  จัดกิจกรรมหรือการอภิปรายกลุ่มให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์
และเปลี่ยนความคิดเห็น 

4) การฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพ่ือเป็นการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์จริง 
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1) จัดกิจกรรมการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อมโยง

ความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้ 
        2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์  
    2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อ่ืนข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ 
โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถ      
ในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

1)  สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
2)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
4)  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
5)  มีภาวะผู้น า 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน  

2)  สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 

2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
     1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
     2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 
           
 
 
 



                                                                                 64 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

   2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง 
และสถานการณ์เสมือนจริง  

2) น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 

2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
 
2.6 ทักษะพิสัยเฉพาะของนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
  2.6.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยเฉพาะของนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
    นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการต้องมีทักษะพิสัยขั้นต่ าดังนี้ 
 1) มีความเป็นผู้มีจิตบริการ 
 2) มีความคิดสร้างสรรค์ 
 3) มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
  2.6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยเฉพาะของนักศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
      จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง  ๆ ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและวิเคราะห์
สถานการณ์จ าลอง สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการ
ประยุกต์หลักการจัดการในธุรกิจการบินในหลากหลายสถานการณ์ 
   2.6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยเฉพาะของนักศึกษาวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ 
    ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
     
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ 

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย
เฉพาะของนักศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 

 

 1 2 
 
3 
 

1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 

1. ICM101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ                
2. ICM102 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการ                

3. ICM103 นวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการ                

4. IHM108 การด าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน                

5. IHM112 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจบริการและการโรงแรม                

6. IHM113 จิตวิทยาการบริการส าหรับบุคลากรวิชาชีพการบริการและการโรงแรม                

7. IHM114 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรบัธุรกิจบริการและการโรงแรม                

8. IHM115 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม                

9.  IHM202 ความรู้พื้นฐานและมาตรฐานการจัดการโฮมสเตย์และรสีอร์ท                 
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                                   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ 
ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  
และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัยเฉพาะ
ของนักศกึษา
วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 

 

 1   2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 
10. IHM206 การด าเนินงานและการจัดการครัว                

11. IHM207 การบริหารบาร์และเครื่องดื่ม                

12. IHM222 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกจิโรงแรม                

13. IHM223 ศิลปะการชงกาแฟ                

14. IHM224 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับธรุกิจการบริการและการโรงแรม                

15. IHM226 การตลาดและการขายส าหรับธุรกิจบริการและโรงแรม                

16. IHM227 ศิลปะการจัดดอกไมแ้ละการตกแต่งร่วมสมยั                

17. IHM228 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัการบริการและการโรงแรม                

18. IHM231 การแกะสลักผักและผลไม้ในงานโรงแรม                

19. IHM303 การด าเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า                
 

65 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 

                                                        

67 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ 

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  
และการใช้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัยเฉพาะ
ของนักศกึษา
วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 

 

 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 
20. IHM304 การวางแผนและพฒันาธุรกิจการบริการและการโรงแรม                

21. IHM305 การส ารวจและวิจัยส าหรับการบริการและการโรงแรม                

22. IHM321 การบัญชีและการเงนิส าหรับธรุกิจบริการและการโรงแรม                

23. IHM322 การด าเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม                

24. IHM325 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม                

25. IHM326 การด าเนินงานภัตตาคารและบริการจัดเลี้ยง                

26. IHM327 การส่งเสริมการขายในงานส่วนหน้า                

27. IHM329 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในธุรกิจบริการและการโรงแรม                      

28. IHM331 ขนมหวานและขนมอบนานาชาติ                

29. IHM333 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ 

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  
และการใช้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัยเฉพาะ
ของนักศกึษา
วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 

 

 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 
30. IHM334 การวางแผนและการจัดการธุรกิจน าเทีย่ว                

31. IHM335 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ส าหรับการบริการและการโรงแรม                              

32. IHM336 การจัดการอาหารไทยและอาหารนานาชาติในโรงแรม                

33. IHM337 การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ                

34. IHM338 การออกแบบและตกแต่งอาหาร                

35. IHM339 การประกอบอาหารแนวใหม่                

36. IHM403 การจัดการสปา                

37. IHM410 การจัดการไมซ ์                

38. IHM415 การเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการการบริการและการโรงแรม                

39. IHM416  สหกิจศึกษาการจัดการการบริการและการโรงแรม                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ 

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  
และการใช้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย
เฉพาะของ
นักศึกษาวิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 

 

 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 
40. IHM417 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจดัการการบรกิารและการ
โรงแรม 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

41. IHM418 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการบริการและการโรงแรม            
 

 
 

                                                                                                   

42. VLA116 ภาษาเวียดนามส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม                
43. VLA117ภาษาเวียดนามส าหรบัแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการบริการ
และการโรงแรม 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. VLA216 ภาษาเวียดนามส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการ
โรงแรม 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. VLC121 ภาษาจีนส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม                              
46. VLC122 ภาษาจีนส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดืม่ในธุรกิจการบริการและ
การโรงแรม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ 

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  
และการใช้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัยเฉพาะ
ของนักศกึษา
วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 

 

 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 
47. VLC221 ภาษาจีนส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม                
48. VLE261ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม                 
49. VLE262 ภาษาอังกฤษส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกจิการบริการ
และการโรงแรม 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. VLE263 ภาษาอังกฤษส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม                
51. VLJ121 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม                
52. VLJ122ภาษาญี่ปุ่นส าหรับแผนกแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการบริการและ
การโรงแรม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ 

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  
และการใช้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัยเฉพาะ
ของนักศกึษา
วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 

 

 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 
53. VLJ221 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม                
54. VLK121 ภาษาเกาหลีส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม                
55. VLK122 ภาษาเกาหลีส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกจิการบริการและการ
โรงแรม 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56. VLK221ภาษาเกาหลีส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม                
57. VLT261 ภาษาไทยส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม                
58. VLT262ภาษาไทยส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดืม่ในธุรกิจการบริการและการ
โรงแรม 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59. VLT263 ภาษาไทยส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม                
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ     

การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 

 การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา                     
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน เพ่ือสุ่มตรวจการให้
คะแนนในรายวิชาหรือรายงานของผู้เรียน เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในแต่ละ
รายวิชา ตามเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือให้ผู้สอนมีมาตรฐานการให้คะแนน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีผู้สอน
มากกว่า 1 คน จัดท าข้อสอบมาตรฐานส าหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีที่มีผู้สอนหลายคน  

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
รายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ 
การงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 หรือ ปีที่ 5  

3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
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5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ 
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ  
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น (1) จ านวนโปรแกรมส าเร็จรูปที่พัฒนาเอง
และวางขาย (2) จ านวนสิทธิบัตร  (3) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จ านวนกิจกรรม 
การกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ  (5) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 
 2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
       
ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1 นักศึกษาเรียนรู้ทฤษฏี ความรู้พื้นฐานด้านอุตสาหกรรมการบริการและการโรงแรม 
2 นักศึกษามีความรู้และการปฏิบัติด้านงานแม่บ้าน 
3 นักศึกษามีความรู้และการปฏิบัติด้านอาหารและเครื่องดื่ม  งานครัว 
4 นักศึกษามีความรู้และการปฏิบัติด้านงานแผนกส่วนหน้า พร้อมการเตรียมความพร้อม

ด้านการเป็นบุคลากรการโรงแรมอย่างมืออาชีพ 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณค่าความเป็นอาจารย์ 

รายละเอียดของหลักสูตร การจัดท ารายละเอียดต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  

1.2 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา 
1.3 จัดระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ 
1.4 จัดเตรียมคูม่ืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
1.5 จัดปฐมนิเทศ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์
ศึกษาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 

2.1.2 อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการสอนแบบต่างๆ การสร้างแบบทดสอบต่างๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่อิง
พัฒนาการของผู้เรียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน  การใช้และผลิตสื่อ
การสอนโดยอย่างน้อยต้องอบรมปีละ 10 ชั่วโมง 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 

และคุณธรรม 
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการบริการและการ

โรงแรม 
2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ        

การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
 1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดเวลา

ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
 1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน   

ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
2.  บัณฑิต 
   จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือเป็นผู้
มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สมารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 คือ 
  2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.2 ด้านความรู้ 
  2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  โดยส ารวจจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
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3. นักศึกษา 
หลักสูตรก าหนดกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุม 

การแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและการแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 3.1  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
 คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่

มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่ นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมง 
ให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรม
เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

 3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้อง

ขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา
ได ้
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 3.2.1 ความต้องการบุคลากรด้านการบริการและการโรงแรมในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก 
โดยนักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้งานท าไม่เกิน 3 เดือน 

 3.2.2 จากผลส ารวจเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีทักษะด้าน
การบริการและการโรงแรมและสามารถปฏิบัติงานได้จริง 
 3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 
  3.3.1 การรับนักศึกษา 
    เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับธรรมชาติ
ของหลักสูตร การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเข้าศึกษาของหลักสูตร มี
เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทาง
ปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน มีกิจกรรมด้านวิชาการ และกิจกรรมเสริมทักษะ
ด้านวิชาชีพการบริการและการโรงแรม และมีเวลาเรียนเพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
    2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ด าเนินการ 

   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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 3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 
   2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ 
   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
   ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) การคงอยู่ของนักศึกษา 
   2) การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
   3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

4. อาจารย์ 
 4.1. การบริหารคณาจารย์ 

 4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
   มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

 4.1.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน

จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

       ทั้งนี้รวมถึงการเข้าฝึก Job Shadowing ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาอาจารย์โดยให้อาจารย์ไป
เรียนรู้วิธีการท างานของพนักงานธุรกิจบริการและการโรงแรม เพ่ือที่จะได้เรียนรู้วิธีการท างาน  
ข้อจ ากัด ความยากง่าย ฯลฯ ของการท างาน  เพ่ือที่จะได้มีความเข้าใจ  และที่ส าคัญก็คือ จะได้มอง
มุมมองของคนท างานในอีกมุมมองหนึ่ง เพ่ือเปิดความคิดใหม่ๆ ที่จะส่งเสริมด้านการเรียนการสอน
ได้มากยิ่งขึ้น 
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 4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง     

จากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ต้องก าหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน     
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษ
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาโท 
ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การ
พิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
  
4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
  4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
    1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
    2) อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
    3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป 
  4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
    มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ 
    1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
    2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน  
  หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง การ
ออกแบบหลักสูตรควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชาการประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการ
ประเมินที่หลากหลายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการด าเนินงานหลักสูตรตรากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
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    5.1 การบริหารหลักสูตร 
 หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน

หลักสูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี้ 

 5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

 5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ คือ คณบดี รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  ท าหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะท าหน้าที่
ประสานงานอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

  5.1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 
ดังต่อไปนี้ 
   1) ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ      
ในระดับอุดมศึกษา 
       2) ก าหนดคุณสมบัติผู้ เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ 
   3) ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ  อีกทั้งแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้
หลักสูตร  
   4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท า
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
   5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมจัดอาจารย์ 
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   7) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
   1) แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
   2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน     
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดท ารายงาน 
  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
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   1) สาขาวิชาจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้ทราบปัญหา 
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน 
   2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
   3)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 

 4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี  สาขาวิชาจัดท าร่างรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 
   6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอน
ในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร  และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
  5.3.1 จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 
  5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
  5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
ทุกภาคการศึกษา 
  5.3.5 เมื่อครบรอบ 4 ปี สาขาวิชาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการด าเนินงาน
หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 

5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ 
สกอ. เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่     
ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
 5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
   5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
   1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
   2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา 
    2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.2) มีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
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    2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
  5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   1) ก าหนดผู้สอน 
   2) การก ากับติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3 – 4 
   3) ก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
   4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
   5) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดย 
            ด าเนินการดังต่อไปนี้  
                 1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   2) น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
   3) ประเมินกระบวนการ 
   4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 
   5) ด าเนินการตามวงจร PDCA 
  5.4.3 การประเมินผู้เรียน 
    ด าเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้ 
    1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     3) ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7)  
    โดยด าเนินการดังนี้ 
    3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 
    3.2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
    3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
    3.5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรมีระบบการด าเนินการของสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทั้งความพร้อมของกายภาพและความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์
เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมี ส่วนร่วมของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

  คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ
ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา 

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
    คณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วน
ระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง 

1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานที่ของวิทยาลัยนวัตกรรมการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  รายละเอียด
เกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการท าวิจัย มีดังนี้ 

ล าดับ รายการ จ านวน 
1 ห้องเรียนปรับอากาศ 15 
2 ห้องประชุม 2 
3 ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 
4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 
5 ห้องฝึกปฏิบัติการ 5 
6 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 15 
7 เครื่องคอมพิวเตอร์  Note book 5 
8 เครื่อง  LCD 5 
9 เครื่องคอมพิวเตอร์ 200 
10 เครื่องขยายเสียง 1 
11 เครื่องถ่ายเอกสาร 3 
12 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 
13 อาคารธุรกิจด้านการบริการ 1 
14 ห้องปฏิบัติการคหกรรม 1 
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2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่

สนับสนุนวิชาการทางสาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรมและสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
หนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่าง ๆ 
กว่า 1,800 รายการ มีต าราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ 

  
 6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

   ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ
ต ารา ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ใน
การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ 
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 

   ในส่วนของวิทยาลัยจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะ
ทาง และคณะฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์  

   6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วิทยาลัย มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของ

คณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความ
พอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกใน
การใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย  
  
6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
  6.2.1 ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  6.2.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
    ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
    1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 
    2) น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนิน 
    3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
    4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
    5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA  
  
 



84 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

หน้า84 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

หน้า85 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับ หลักสูตร         
และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มี
การวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  

ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง และก าหนดประธานกรรมการประจ าหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผล
ต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่จาก มคอ. 3 
การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ  และ
จาก มคอ. 7 

4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร 
4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

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

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 เพ่ือให้        
การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี เป็นไปอย่าง                   
มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน         
พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน        
ในหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                                                                                 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิ การบดี” หมายความว่ า อธิ การบดี มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี ที่นักศึกษาสังกัด มห าว ิท ย า ล ัย ร า ชภ ัฏ ว ไ ล ยอล งก รณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์          
จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีของคณะ  
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“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่ งได้รับแต่งตั้ งจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็นรายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มี       
การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ      
แต่ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชา          
ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชา             
จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต      
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ 



90 
 

 
 

โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยจะไม่
น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้            
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว      
ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 
 

ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล 
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

6.1 สภาวิชาการ 
6.2 คณะกรรมการวิชาการ 
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 
6.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 8 อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป        

เป็นกรรมการ 
9.3 นายทะเบียน  เป็นกรรมการ 
9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
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9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน       
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ       

จัดการศึกษาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะส าเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 
10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหาร         
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 

11.1 คณบดี เป็นประธาน 
11.2 ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ 
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
11.4 หัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา และสื่อประกอบ     

การเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)     
ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผู้สอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

12.9 พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ข้อ 14  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 
14.2  จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียน     

การสอน และจัดท าแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

14.3  พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา 

14.4  จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.5  เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 
14.6  เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7  เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
14.8  ด า เนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
14.9  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่              
ให้ค าปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย     
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ 

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า        

15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  30 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้ เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 

18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี 
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  และ         
ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษา
ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็น
การจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้    
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัด
การศึกษาที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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18.7 ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ น า น า ช า ติ  (International Education) เ ป็ น ก า ร               
จัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมดซึ่ งอาจจะเป็ นความร่วมมือของสถานศึกษา               
หรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตร
สากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s 
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร 
โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากท้ัง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาที่  2  (The Second 
Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษา     
ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.11  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors 
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้ 
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     

ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
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20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 5               
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 10               

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย

กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 

หมวด 4 
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
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22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  
23.1 ส า เร็ จการศึกษา ไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 24 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
25 .1  นักศึกษา เต็ ม เวลา  หมายถึ ง  นั กศึกษาที่ มี การลงทะเบียน เรี ยน                                                              

ในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน          
9 หน่วยกิต 

25.2 นักศึกษาไม่ เต็ มเวลา หมายถึ ง นั กศึกษาที่ มี การลงทะเบียนเรี ยน                                                                      
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน     
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
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หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา 
สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน 
ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน  

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า     
8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จ านวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพ่ือให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูก

ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
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อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ    
2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 

D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพ่ือให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด  โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P  

28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพ่ือให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืน ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได้ 

ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 
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29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี้ 
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา  แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกติ 
30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิด        

ภาคการศึกษา 
ข้อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดย        
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของ              
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จ านวนหน่วยกิต    
ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน                                                         

3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา       
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ     
การประเมินผล 
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หมวด 6 
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

 
ข้อ 34 การเรียน 

นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ให้ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ 
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ส าหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล
การเรียนเป็น F หรือ NP 

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร     

ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการให้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่ 

 
หมวด 7 

การวัดและการประเมินผล 
 

ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
36.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
 

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

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0 
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ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่บังคับเรียนตาม
หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F  
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 
 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 
 PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม 
P (Pass) ผลการประเมินผ่าน 
NP (No Pass) ผลการประเมินไม่ผ่าน 
W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ 
T (Transfer of Credits) การยกเว้นการเรียนรายวิชา 
I (Incomplete) ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 
Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ

หน่วยกิต 
 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม หรือใช้ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน    

ข้อ 37 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ  มีดังนี้ 
37.1  Au (Audit) ใช้ส าหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน

เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต      
37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก

รายวิชานั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใช้ส าหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ
เรียนไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีท่ีไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
ก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  
                ข้อ 38  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 

ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 



103 
 

 
 

ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผล
การศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 

 
หมวด 8 

การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 
 

ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 

48.2 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือด าเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่  9       
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

48.8 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มี          

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณบดี 
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
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49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด
ทางวินัย 

49 . 2 . 3  ไ ด้ ศึ กษ า อยู่ ใ น สถ าบั น อุ ดม ศึ กษ า ม าแล้ ว ไ ม่ น้ อ ยกว่ า                                               
1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้ นพร้อม
กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 
หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ 2 

50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่

โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก 
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง

กันได้ 
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

52.1 ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
ประสบการณ์ท างานและต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้าศึกษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า      
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้       
ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมิน
ผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น
ก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน    
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว 

53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53 .1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน         
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
ประสบการณ์ท างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน     
ในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
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การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

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

Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from 

Training)  
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ

คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS” 

(Credits from Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้

บันทึกเป็น “CE”  (Credits from Examination) 
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง 

ๆ ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)  
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP” 

(Credits from Portfolio) 
53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย     

อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 
53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ

ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย 
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ

กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน 
(2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียน

รายวิชาจ านวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยค าแนะน าของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ 
(3) ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น

การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการ

เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

ข้อ 54 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 55 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 10 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
57.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด          

ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา

เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่  3 ของ          

ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเ รียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีไม่ เกิน                

1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่            
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ 58 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์ 

ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
59.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
59.4 ได้ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชา               

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2 
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่ เต็มเวลาให้น าภาคฤดูร้อนมารวมเป็น             
ภาคการศึกษาด้วย 

ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 

59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
59.8 ตาย 

ข้อ 60  นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นค าร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 11 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  
61.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์              

การประเมินผล 
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 62 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ 

การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านง
ขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันส าเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และ
จ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 63 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับ
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ
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หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา

ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่
เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน 
ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน      

แต่ละคณะ 
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หมวด 12 

การควบคุมคุณภาพ 
 

ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ                         
1 ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
ประกาศ ณ  วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557                                  

                      
 
   (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
           ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
............................................. 

 โดยที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้ 
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๘ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖    กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้เพ่ิมเติมข้อความใน ข้อ ๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

 ““อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และ        การพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ     ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน” 
 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗  

ข้อ ๕ ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๑๖ เป็นวรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 
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“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้ภาคการศึกษา
ของหลักสูตรนั้น แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ก็ได้ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ” 

 ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ ๑๘.๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“๑๘.๑๒ การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculum) เป็นการ
จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๗ ให้เพ่ิมข้อ ๑๘.๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

“๑๘.๑๓ การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย” 

ข้อ ๘ ให้เพ่ิมข้อ ๒๓/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

“ข้อ ๒๓/๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อ่ืนๆ             ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

(๑) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
(๒) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคม

รังเกียจ 
(๓) มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๙ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

 ๒๔.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

 ๒๔.๒ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระ
เงนิค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมข้อ ๒๔/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

“ข้อ ๒๔/๑ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
  ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๕ ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
๒๕.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาปกติ  ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วย
กิต 

๒๕.๒ นักศึกษาไม่ เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน                                                                  
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

๒๕.๓ นักศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร อ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๖.๓.๑ ๒๖.๓.๒ ๒๖.๓.๓ ๒๖.๓.๔ และ ๒๖.๓.๕ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน 

“๒๖.๓.๑ วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
อาจเป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาก่อนและผลการประเมินไม่ผ่าน หรือรายวิชาที่จ าเป็นต้องเรียนเพ่ือให้
ครบโครงสร้างในการส าเร็จการศึกษา  

๒๖.๓.๒ วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปิดสอนในภาคฤดูร้อน นอกเหนือไปจากรายวิชา
ที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ได้ 

ทั้งนี้กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ๑๐ คน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา”  
 ข้อ ๑๓ ให้เพ่ิมข้อ ๒๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 
 “ข้อ ๒๖/๑ การลงทะเบียนเรียน ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
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“ข้อ ๓๕ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ 

๓๕.๑ นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษา
ยังไม่สมบูรณ์ 

๓๕.๒ ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ นักศึกษาจะต้องประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดทุกประการ         หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยงในหน่วยงานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจพิจารณาส่งตัวกลับและ
ด าเนินการให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ อีกครั้ง 

๓๕.๓ นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ศึกษา        หรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอ่ืนก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ได้” 
 ข้อ ๑๕ ให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ ของข้อ ๓๖.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

“กรณีการประเมินผลส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ในการประเมินผลให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๗.๔.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“๓๗.๔.๒ กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบปลาย
ภาคต่อคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับ
อนุญาต 
จากคณบดีให้สอบปลายภาค ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ 
หากไม่มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตาม
คะแนนที่มีอยู่  
หากอาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”” 

ข้อ ๑๗ ให้เพ่ิมข้อ ๔๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้   

“ข้อ ๔๖/๑ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามก าหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย” 
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ข้อ ๑๘ ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

“ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)”  
 ข้อ ๑๙ ให้เพ่ิมข้อ ๖๑/๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้  

“ข้อ ๖๑/๑ นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๒๐ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๖๓.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
 “๖๓.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “D” ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP”     ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน” 
 ข้อ ๒๑ ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๖๓.๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

“ข้อ ๖๓.๓.๔ การส าเร็จการศึกษาส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อ่ืนๆ                ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ระยะเวลาในการส าเร็จ
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 

ประกาศ ณ  วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
       
                      
 

   (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 
                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธาน ี

ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)  
พ.ศ. 2559 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป  

ภาษาอังกฤษ : General Education 
 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 
พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุง่พัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรูอย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ทีก่ว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง 
ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ 
สามารถน าความรูไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมไดเป็นอย่างดี” ส าหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ที่ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่างๆ 
(Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม (Active Learning) ให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์ 
สถานการณ์จริงน าความรู้ที่ ได้ไปใช้ ในชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และท าโครงการต่างๆ (Project-based) ให้นักศึกษาน ามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน
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ออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและ
ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและส านึกในความเป็นไทย ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัดประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ายังขาดการฝึก
ทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าเป็นเอกสาร 
สมอ.08 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ท า
ให้นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ
หรือการท างานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพ่ิมรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน 

2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับ
ความเป็นพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม่โกง ของส านักงานป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ท าให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน  

3. การเพ่ิมรายวิชา 4 รายวิชา จึงจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพ่ือให้
จ านวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต 

4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจ าแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพ่ือให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรน า
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพ่ิมรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม 

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจ าเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม 
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4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 ปรัชญา 

 เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้  เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก 

4.2 วัตถุประสงค์ 
วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
4.2.1 มีความรู้พ้ืนฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น 

รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ  
4.2.3 มีทักษะในการด ารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การน าเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม 
 

5. ก าหนดการเปิดสอน 
 เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1                
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
 
6. อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้ สอนมีทั้ งอาจารย์ประจ าจากหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป  คณาจารย์ คณะต่างๆ                   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ        
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
และเข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน 
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จไปเป็นบัณฑิต   
ที่มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้  อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน
จะต้องร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
7. นักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2561 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ให้ครบตาม
โครงสร้าง ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 
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8. หลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1สถาบันอุดมศึกษา
อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา
ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์    
ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต  

8.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู้ บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้ 

  8.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    7  หน่วยกิต 
 VGE102  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
   Critical Thai Language for Communication 
 VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
   English for Communication 
 VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน   2(1-2-3) 
   English for Study Skills Development 
  8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   13  หน่วยกิต 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท     3(2-2-5) 
   To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 

VGE108 ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก              4(2-4-6) 
Internationalization for Living in the ASEAN and  
Global Communities 

VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์               4(2-4-6) 
VRU Identities 

VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ    2(1-2-3)    
Information Literacy Skills  

  8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  10  หน่วยกิต 
VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์         4(2-4-6)  

   Innovation and Scientific Thinking  
VGE107 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต              4(2-4-6) 

    Health for Quality of Life 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล    2(1-2-3)  
 Digital Intelligence 
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8.3 ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
 
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5) 
 To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยภาพ 
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
 
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Critical Thai Language for Communication 
  ความส าคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน       
การเขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร         
การน าเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ 
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 English for Communication 
 ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะน าตนเอง และผู้อ่ืน   
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย 
และการขอร้อง 
 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน  2(1-2-3) 
 English for Study Skills Development 
      ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่าน   
เพ่ือหาหัวเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องที่อ่านจาก      
สื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์ 4(2-4-6) 
 Innovation and Scientific Thinking  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้ พ้ืนฐานการค านวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE107  สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต  4(2-4-6) 
            Health for Quality of Life 
            ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคม        มี
ทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับ
เพศ และวัย ป้องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน           
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อม
ในชีวิตประจ าวัน และชีวิตการท างาน 
 
VGE108      ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
            และประชาคมโลก 4(2-4-6) 
            Internationalization for Living in the ASEAN  
            and Global Communities 
                     ศึกษาความหมาย ที่มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เกิดขึ้นจาก     
การเข้าสู่ความเป็นสากล เช่น ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับ         
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจาก
การเข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล 
  
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์  4(2-4-6)  
 VRU Identities 
      ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์”  มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม 
มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้น า และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล   (Digital Intelligence)       2(1-2-3)  
    การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และ
ความเป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัย 
ของตนเองในโลกออนไลน์ รักษาข้อมูลส่วนตัว และบริหารจัดการข้อมูลที่ทิ้งไว้บนโลกออนไลน์      
คิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใช้โทคโนโลยี มีทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ 
ให้เป็นจริง ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล และการใช้สื่อดิจิทัล หรือเทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาที่ท้าทาย  
หรือเพ่ือสร้างโอกาสใหม่ ๆ 
 
VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ   (Information Literacy Skills)      2(1-2-3)  

ความหมาย ความส าคัญของกระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ได้แก่    
การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ 
เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ 
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ การรวบรวม การเรียบเรียง และการน าเสนอสารสนเทศ   
ในรูปแบบมาตรฐาน และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม 
 
 
9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

9.1 คุณธรรม จริยธรรม 
9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     

2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
9.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
    2) ก าหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    3) จัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจด าเนินการด้วยตนเอง 
    4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาท า โดยอาจารย์ เป็นผู้
ชี้น าให้นักศึกษาสามารถคิดตาม 

9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน 
    2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
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    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
    4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม 
    5) ประเมินผลจากโครงการที่ท า และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย  
    6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

9.2 ความรู้ 
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
    1) การจัดท าโครงการ/โครงงานประจ าวิชา (Project Based Learning) 
    2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry 
Cycle)    
    3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอ่ืน การท าโครงการ
ร่วมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนที่จริงก่อนท าโครงการ 

9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพท์ของงาน 
    2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง 
    3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ 
    4) การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
   5) ผลการทดสอบของนักศึกษา 

9.3 ทักษะทางปัญญา 
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน

เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง หรือใช้กรณีศึกษา 
    2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การน าไปใช้จริง 
    3) จัดท าโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และควบคุมดูแล 
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9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการน าเสนอโครงการ 
   2) ประเมินจากการอภิปราย และการน าเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง 
    3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  

1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์  

2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม  
9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
    1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
    2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม 

9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
    1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง 
    2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้น า ผู้ตาม การเป็น
สมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
   3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
   4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection) 

9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและ 
น าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม   

9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม     
ในชั้นเรียน 

2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต 
และฐานข้อมูลต่างๆ  

3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
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9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ประเมินผลจากการการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินโครงการ 
    2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆ  
   3) ผลงานการท ารายงาน และการน าเสนองาน 
 
10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

ที ่ รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะ 

ทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท           

2 VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวจิารณญาณ           

3 VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           

4 VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน           

5 VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร ์           

6 VGE107 สุขภาพเพื่อคณุภาพชีวิต           

7 
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก    

          

8 VGE109 อัตลักษณ์บณัฑติวไลยอลงกรณ ์           

9 VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล           

10 VGE111 ทักษะการรูส้ารสนเทศ           
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ที่ ๒๔๔๙/๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ

และการโรงแรม 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ณ ห้องประชุม ๔๐๑  อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

********************************************* 
 

กรรมการผู้มาประชุม 
1. อาจารย์ลลิดา  แก้วฉาย ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2. อาจารย์สรณ์สิริ รวีโรจน์วรกุล กรรมการ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. คุณณิชาภัทร์ เพชรภัทรกุล กรรมการ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. คุณคุณพัชรี เพชรพิรุณ กรรมการ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. อาจารย์พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ กรรมการ    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6. อาจารย์ภัทราพร ทิพย์มงคล  กรรมการ   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
7. อาจารย์เกียรติสุดา กลิ่นจันทร์                     กรรมการ   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
8. อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข                          กรรมการ   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9. อาจารย์อรวรรณ  สิทธิวิจารณ์ กรรมการและเลขานุการ 

 10. นางสาววรัญญา ลือจันดา   ผู้ช่วยเลขานุการวิพากษ์หลักสูตร 

 
เริ่มประชุม    เวลา 09.00 น. 

 
อาจารย์ลลิดา แก้วฉาย ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม และ

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการวิพากษ์ 
วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 ประธานที่ประชุมแนะน าคณะกรรมพัฒนาหลักสูตรให้ที่ประชุมรับทราบ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

อาจารย์พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ น าเสนอเรื่องการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ท าให้จ านวน นักศึกษาน้อย และต้องประสบปัญหาเรื่องการรับนักศึกษาแรกเข้าในทุกๆ
รอบการรับสมัคร           

มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1 ชื่อหลักสูตร การจัดการการบริการและการโรงแรม (Hospitality and Hotel 

Management) 
คุณณิชาภัทร์ เพชรภัทรกุล มีความเห็นว่า “Hospitality” ในภาษาอังกฤษมีความหมาย

ครอบคลุมงานด้านการบริการทั้งหมด การมีค าว่า “Hotel” ในชื่อสาขาวิชาจัดว่าเป็นการใช้ค า
ฟุ่มเฟือย หากมีโอกาสให้ลองปรับชื่อหลักสูตรให้เหมาะสมขึ้น 

3.2 การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นภาษาไทย 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมีความเห็นตรงกันว่าหากมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรจาก

เดิมที่เป็นภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย จะลดความเครียดของนักศึกษาลงได้ และอาจจะมีส่วนช่วย
ให้มีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรมากขึ้น 

3.3 การปรับรายวิชาที่เปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน  
  3.3.1 รายวิชาการศึกษาทั่วไป  
อาจารย์สรณ์สิริ รวีโรจน์วรกุล เห็นว่าควรมีการปรับลดจ านวนรายวิชาให้น้อยลงเพ่ือให้มี

จ านวนหน่วยกิตลดลง แตอ่าจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและ
การโรงแรมชี้แจงว่าไม่สามารถปรับหน่วยกิต ตามท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะได้ เนื่องจากเกิน
ความสามารถของหลักสูตรฯ เพราะมีหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยรับผิดชอบรายวิชาการศึกษา
ทั่วไป 

3.3.2  กลุ่มรายวิชาเฉพาะเลือก วิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ 
อาจารย์สรณ์สิริ รวีโรจน์วรกุล เสนอแนะว่า รายวิชาภาษาต่างประเทศท่ีเป็นวิชาเลือกไม่ควร

ก าหนดไว้เป็นตัวเลข 1 2 และ 3 เพราะจะเป็นอุปสรรคในการลงทะเบียนเรียนหากสอบไม่ผ่านตัวที่ 1 
ก็ท าให้ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามเกณฑ์ 4 ปี เพราะมีตัว pre- requisite ก ากับอยู่ท้ายชื่อวิชา จึง
ควรปรับเปลี่ยนชื่อจากเดิมที่เป็นภาษาจีนเพ่ือการบริการและการโรงแรม 1 ภาษาจีนเพ่ือการบริการ
และการโรงแรม 2 และภาษาจีนเพื่อการบริการและการโรงแรม 3 มาเป็นภาษาจีนเพ่ืองานแม่บ้าน 
ภาษาจีนเพ่ืออาหารและเครื่องดื่ม ภาษาจีนเพ่ือการบริการส่วนหน้า เป็นต้น 

3.3.3  การควบรวมรายวิชาหลักในบางรายวิชาเข้าด้วยกัน เพ่ือลดจ านวนหน่วยกิตให้น้อยลง 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมกันเสนอรายวิชาที่สามารถปรับควบรวมเป็นรายวิชา

เดียวกันได้ เนื่องจากมีเนื้อหาวิชาที่ใกล้เคียงกัน ดังนี้ 
- วิชาการด าเนินงานและบริการจัดเลี้ยง (Catering Operation and Service) กับ

วิชาการจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service 
and Management)  

- วิชาการจัดการภัตตาคาร (Restaurant Management) กับวิชาการจัดซื้อส าหรับธุรกิจ
การโรงแรมและภัตตาคาร (Purchasing for Hotel and Restaurant Business)  

- วิชาการบัญชีและการเงินส าหรับการบริการและการโรงแรม (Accounting and 
Finance for Hospitality and Hotel) กับวิชาวิชาการจัดซื้อส าหรับธุรกิจการโรงแรม
และภัตตาคาร (Purchasing for Hotel and Restaurant Business) 
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- วิชาการตลาดและการขายส าหรับการบริการและการโรงแรม (Marketing and Sales 
for Hospitality and Hotel) กับวิชาการวางแผนและพัฒนาธุรกิจการบริการและการ
โรงแรม (Business Planning and Development for Hospitality and Hotel) 

- การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication) กับวิชาลักษณะและ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว (Tourist Characteristics and Behaviour) 

 3.4  จุดเด่นของหลักสูตรเรื่องการฝึกงานกับสถานประกอบการ ๕ ดาว  
คุณพัชรี เพชรพิรุณ เสนอแนะว่า ควรให้โอกาสนักศึกษามีทางเลือกฝึกงานกับสถาน

ประกอบการที่หลากหลาย นอกเหนือจากสถานประกอบการที่มหาวิทยาลัยได้ลงนามในข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างสถาบันไว้ ทางหลักสูตรฯ ควรให้นักศึกษาไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
โรงแรมระดับ 5 ดาว ทั้งในและต่างประเทศ จะเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้ผู้ศึกษาสามารถปรับตัวและ
พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นสากลได้อีกทางหนึ่ง 

 
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 16.00  น. 

 
                                   (ลงชื่อ) ..............................................ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร
                                     (นางสาววรัญญา ลือจันดา) 

ผู้ช่วยเลขานุการ   
 

                                  (ลงชื่อ) ..............................................ผู้ตรวจรายงานการวิพากษ์หลักสูตร
                                 (อาจารย์อรวรรณ สิทธิวิจารณ์)                                    

     กรรมการและเลขานุการ 
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ภาคผนวก จ 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 2/2562 

วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 ณ ห้องประชุม ๔๐๑  อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

********************************************* 
ผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 

     1.   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล  ประธานกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
2. อาจารย์ระวีพรรณ กาญจนวัฒน์   รองประธานกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
3.   อาจารย์ภัทราพร ทิพย์มงคล   กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
4.   อาจารย์พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ   กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
5. อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข    กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
6. อาจารย์กัลยารัตน์ สุขนันท์ชนะ   กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
7. นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นางศิริวรรณ  ขันตี    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. อาจารย์อรวรรณ  สิทธิวิจารณ์              กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวพจมาน บุญทูล    ผู้ช่วยเลขานุการวิพากษ์หลักสูตร 

 
เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร    เวลา 09.00 น. 
 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 

ข้อเสนอแนะของ นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโรงแรมไทย มีดังนี้ 
1. ควรเพิ่มความร่วมมือกับสถาบันอื่น ให้มากกว่านี้เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาและเป็น 

แรงจูงใจในการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม
ไม่ควรผูกขาดข้อตกลงความร่วมมือไว้ที่ลงนามไว้กับทีโรงแรม เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท 
เพียงสถานประกอบการเดียว 

2. ในรายวิชาที่มีความใกล้เคียงกันควรมีการควบรวมเพ่ือความเหมาะสมและเป็นการลดจ านวน 
รายวิชาในการจัดการเรียนการสอนลง และลงปฏิบัติยังสถานประกอบการแทน 

3. ควรเพิ่มรายวิชาที่มีการปฏิบัติหรือเพ่ิมการปฏิบัติในรายวิชาให้มากยิ่งขึ้น 
4. ควรเปิดโอกาสให้มีการเทียบโอนหน่วยกิตได้ เพ่ือดึงดูดใจให้นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้น 

ปวช. หรือ ปวส. ที่มีพ้ืนฐานการเรียนทางด้านการโรงแรมมาก่อนแล้ว 
5. ในรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับธุรกิจโรงแรมและที่พัก ควรเพ่ิม 

ค าอธิบายรายวิชาว่า “จริยธรรมการประกอบธุรกิจการบริการและการโรงแรม ความรับผิดชอบ
ของธุรกิจต่อสังคมและสิ ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด 
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ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่พักแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และธุรกิจน าเที่ยว 
การประยุกต์ใช้แนวคิดเกี ่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณวิชาชีพการบริการและการ
โรงแรมและกรณีศึกษา”  

6.   หากสามารถปรับการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยได้ จะท าให้การถ่ายทอดความรู้ได้ดีและ 
เข้าใจได้ลึกซ้ึงยิ่งขึ้น  แต่ให้เพ่ิมการพูดบทสนทนาภาษาอังกฤษและค าศัพท์งานโรงแรมให้มากยิ่งขึ้น  

 
ข้อเสนอแนะของนางศิริวรรณ  ขันตี ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โรงแรมบันยันทรี 

กรุงเทพ มีดังนี้ 
1. ในเร็ววันนี้จะมีโรงแรมเปิดใหม่ในเมืองไทยอีกหลายแห่ง อยากให้เพิ่มตัวเลือกในการฝึกงานที่ 

มากขึ้น และแนวโน้มนักศึกษาที่เรียนทางสายการโรงแรมไม่น่าจะมีความยากล าบากในการได้งานท า
หลังจบการศึกษา จึงอยากให้น าเรื่องแนวโน้มธุรกิจโรงแรมในอนาคตไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

2. ควรเน้นทักษะด้านบุคลิกภาพ การแต่งกาย ระเบียบวินัย การตรงต่อเวลาของนักศึกษา โดย 
จะต้องให้นักศึกษาเห็นความส าคัญเพ่ือให้นักศึกษาได้มีความพร้อมในการฝึกงานยังสถานประกอบการ 

3. ควรเน้นให้อาจารย์ผู้สอนได้มีประสบการณ์การท างานโรงแรม เพ่ือเป็นการสอนที่มี 
ประสิทธิภาพและได้ผลมากที่สุด เนื่องจากงานโรงแรมเป็นงานที่อาศัยทักษะการปฏิบัติจริง  หาก
อาจารย์ได้สอนลักษณะของการแชร์ประสบการณ์ จะช่วยหล่อหลอมนักศึกษาได้ดีกว่าการสอนใน
เอกสาร  เพราะข้อมูลทางวิชาการนักศึกษาสามารถหาได้จากการสืบค้น  ทั้งนี้การถ่ายทอดจากผู้สอน
จะสามารถส่งผ่านเทคนิค ชีวิตจริง ได้มากกว่าในต ารา ซึ่งบางรายวิชาอาจเชิญวิทยากรพิเศษมา
บรรยาย รวมทั้งการศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง  

4. ก่อนจบการศึกษา ควรมีการเตรียมความพร้อมด้านการสัมภาษณ์งาน การโต้ตอบ การตอบ 
ค าถาม การแต่งกาย บุคลิกภาพ ภาษาพูด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5. นักศึกษาในชั้นปีแรก ๆ ยังไม่ควรออกไปฝึกงานแผนกแม่บ้าน เพราะจะท าให้รู้สึกท้อและ 
หมดก าลังใจในการเรียน เนื่องจากเป็นการฝึกงานที่เหนื่อยและหนัก เห็นได้จากจ านวนนักศึกษาที่ย้าย
ไปศึกษาในหลักสูตรอื่นและบางส่วนลาออกจากการศึกษาไป 

6. นักศึกษาควรได้ฝึกหัดใช้โปรแกรม OPERA การหัดใช้โปรแกรมข้ันพื้นฐานด้านการ Check- 
in และ Check-out จะท าให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในการปฎิบัติงานจริง เพราะในปัจจุบันหลาย
โรงแรมมีการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่หลากหลายเพ่ือเอ้ือต่อการให้บริการในส่วนหน้าแก่ลูกค้า เช่น 
โปรแกรม MICROS และ SIMPHONY ซึ่งจ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานความรู้โปรแกรม OPERA มาก่อน 

7. ควรเพ่ิมทักษะด้านการฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยที่ถูกต้องและชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ 
นักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานเนื่องจากทักษะการเขียนรายงาน การสรุปความต่างๆ 
ผู้เขียนจ าเป็นต้องล าดับเหตุการณ์เป็น จึงต้องให้มีการฝึกหัดทักษะนี้ในชั้นเรียน ซึ่งปัจจุบันทาง
โรงแรมประสบปัญหานักศึกษาขาดทักษะการสื่อสารที่มีวิจารณญาณ 
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ข้อเสนอแนะของ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์ และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิมีดังนี้ 

1. ในรายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันควรมีการควบรวมรายวิชา เพื่อท าให้มีการจัดการเรียนที่ 
น้อยลง แต่เน้นเรื่องของการปฏิบัติในสถานประกอบการ 

2. การจัดความรับผิดชอบมาตราฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาควรพิจารณาโดยยึด 
หลักความเหมาะสมและเกณฑ์การพัฒนาหลักสูตรโดยในภาพรวมเมื่อนักศึกษาเรียนครบตลอด
หลักสูตรแล้วนักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ครบทั้ง 6 ด้าน 

3. ควรสร้างจุดเด่นให้กับหลักสูตร หากสามารถใช้โลโก้ของโรงแรมท่ีได้ท า MOU มา ในการ 
ประชาสัมพันธ์จะท าให้นักศึกษามีความสนใจในหลักสูตรมากข้ึน 

4. การปรับปรุงค าและภาษาให้เป็นภาษาเขียน เนื่องจากยังมีภาษาพูดอยู่บ้างเล็กน้อย 
5. การระบุ Curriculum mapping ควรทบทวนด้วยว่าสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามที่ 

ระบุเพียงใด มิฉะนั้นจะมีปัญหาในการเรียนการสอนจริงและในการประเมิณคุณภาพการศึกษา 
6. ควรระบุค าอธิบายรายวิชาในบางรายวิชาที่ยังเก่ียวเนื่องและมีความซ้ าซ้อนกัน ควรปรับปรุง 

ให้เกิดความชัดเจนในแต่ละรายวิชา 
 
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร  เวลา 16.00 น. 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
    (นางสาวพจมาน บุญทูล) 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
    (อาจารย์อรวรรณ สิทธิวิจารณ์) 

    กรรมการและเลขานุการ 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ นางสาวภัทราพร        นามสกุล ทิพย์มงคล 

1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศศ.ม.  การจัดการ โรงแรมและการ

ท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554 

ปริญญาตรี ศศ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม 2550 
 
1.3  ผลงานทางวิชาการ  

1.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
          ไม่มี 
1.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

 
ภัทราพร  ทิพย์มงคล. (2561). การจัดการการท่องเที่ยวบ่อหินฟาร์มสเตย์ ต าบลบ่อหิน  
              อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง. เอกสารสืบเนื่องในการประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ . ครั้งที่ 3. 1 มิถุนายน 2561.(256-265) .ปทุมธานี: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

ปาณณวิช มงคลตวัฒน์, ภัทรวดี บริรักษ์, วิภาพร  แสงแย้ม, ชนัญชิตา  อรุณแข และภัทราพร     
ทิพย์มงคล. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ในการเลือกทอ่งเที่ยวแบบอิสระ ในการประชุมทางวิชาการเพ่ือ
เสนอผลงานวิจัย การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 
ครั้งที่1. 26 มิถุนายน 2562. (666-674). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

 
1.3.3  บทความทางวิชาการ  

ลลิดา  แก้วฉาย, ปรัชญพัชร วันอุทา, ภัทราพร  ทิพย์มงคล, เกียรติสุดา  กลิ่นจันทร์, โรจนันท์   
ทรงอยู่ และแพรวพรรณ สุวรรณพงค์. (2017). การสร้างประสบการณ์จากตราสินค้าสู่
ผู้บริโภคด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีในธุรกิจภาคการบริการของประเทศไทย . ในเอกสาร
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2. วันที่ 23 มิถุนายน 2560.  (450-459) 
ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
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 1.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
                    -      

1.4  ประสบการณ์ในการสอน 
7 ปี 

1.5  ภาระงานสอน 
1.5.1 วิชาการด าเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า 
1.5.2 วิชาความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริการและการโรงแรม 
1.5.3 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรม 
1.5.4 วิชาการบริหารบาร์และเครื่องดื่ม 
1.5.5 วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการบริการและการโรงแรม 
1.5.6 วิชาการด าเนินงานภัตตาคารและบริการจัดเลี้ยง 
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2.  ชื่อ นางสาวพัชราภรณ์   นามสกุล จันทรฆาฎ         

2.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศศ.ม.  การจัดการ โรงแรมและการ

ท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556 

ปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง 

2549 

2.3  ผลงานทางวิชาการ  
2.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
           ไม่มี 

         2.3.2    งานวิจัย/บทความวิจัย  
พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ. (2562). การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรม 5 ชาติพันธุ์ใน 
 อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรม 
 ราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 14 ฉบับที ่3.  
 กันยายน – ธันวาคม, 2562: 196-203 
พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ. (2562). การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ยั่งยืน กรณีศึกษาต าบลบ้านด่าน  
 อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว. วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่ 13 ฉบับที ่1. มกราคม – มิถุนายน,  
 2562: 1-31 
ธนเดช แก้วสวัสดิ์, ธนิษฐา พลแสน, ปิยะธิดา มณีพราว และพัชราภรณ์ จันทรฆาฎ. (2562).  
 พฤติกรรมและระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกท่องเที่ยวใน 
 เขตกรุงเทพมหานคร. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ  
 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1. 26 มิถุนายน 2562. (305-313). ปทุมธานี:  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์.  
นภาพร สิงห์นวล, พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ, ภัทรพล ชุ่มมี และพรนภา เตียสุทธิกุล. (2562).              

 การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชน       
บ้านด่าน ต าบลบ้านด่าน อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว. ในเอกสารสืบเนื่องงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 . 22 มีนาคม 
2562. (95/2102-100-2102). จังหวัดเลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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2.3.3  บทความทางวิชาการ  
                 -  
 2.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
                 - 

2.4  ประสบการณ์ในการสอน 
6 ปี 

2.5  ภาระงานสอน 
  2.5.1. วิชาการด าเนินงานธุรกิจน าเที่ยว 
  2.5.2. วิชาการสัมมนาการบริการและการโรงแรม 
  2.5.3. วิชาความรู้พื้นฐานและมาตรฐานการจัดการโฮมสเตย์และรีสอร์ท 
  2.5.4. วิชาการส ารวจและวิจัยส าหรับการบริการและการโรงแรม 
  2.5.5. วิชาการด าเนินงานและการจัดการงานครัว 
  2.5.6. วิชาการด าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน 
  2.5.7 วิชาลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
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3.  ชื่อ นางสาวชนัญชิตา           นามสกุล อรุณแข 
3.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท บธ.ม. การจัดการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยนานาชาติ
แสตมฟอร์ด 

2558 

ปริญญาตรี ศศ.บ. การการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2551 

 
3.3  ผลงานทางวิชาการ  

3.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
 

          3.3.2   งานวิจัย/บทความวิจัย  
 

ปาณณวิช มงคลตวัฒน์ , ภัทรวดี บริรักษ์, วิภาพร  แสงแย้ม , ชนัญชิตา  อรุณแข และภัทราพร     
ทิพย์มงคล. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ในการเลือกท่องเที่ยวแบบอิสระ ในเอกสารสืบเนื่อง การประชุมทาง
วิชาการเพ่ือเสนอผลงานวิจัย การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์.    ครั้งที่1. 26 มิถุนายน 2562. (666-674). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี 

 
3.3.3  บทความทางวิชาการ  

             - 
 3.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
             - 

3.4  ประสบการณ์ในการสอน 
3 ปี 

3.5  ภาระงานสอน 
3.5.1 วิชาจิตวิทยาการบริการ 
3.5.2 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริการและการโรงแรม 
3.5.3 วิชาการตลาดและการขายส าหรับการบริการและการโรงแรม 
3.5.4 ชาการวางแผนธุรกิจและพัฒนาธุรกิจการบริการและการโรงแรม 
3.5.5 ชาการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ส าหรับการบริการและการโรงแรม 
3.5.6 วิชาการจัดการสปา 
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4.  ชื่อ นางสาวกัลยารัตน์  นามสกุล สุขนันท์ชนะ 
4.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตพณิชย
การพระนคร 

2547 

 
4.3  ผลงานทางวิชาการ  

4.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
           ไม่มี 

          4.3.2   งานวิจัย/บทความวิจัย  
 

ฐาปนะ แตงจุ้ย, ปาลิดา ส าเภาทอง, ปิ่นฤทัย คงทอง, นิยกานต์ ลิ่มอรุณ และกัลยารัตน์ สุขนันท์ชนะ. 
(2560). การศึกษากลยุทธ์กระบวนการแนะแนวนักศึกษาสู่ความสามารถในการแข่งขัน 
ของหลักสูตรธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน. 
วารสารวิจัยและ พัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2. เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม. 2560: 1-11. 

4.3.3  บทความทางวิชาการ  
                  - 
 4.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
                  - 

4.4  ประสบการณ์ในการสอน 
10 ปี 

4.5  ภาระงานสอน 
1.5.1. วิชาจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายส าหรับการบริการ 
1.5.2. วิชาภาษาอังกฤษส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจบริการและการโรงแรม 
1.5.3. วิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
1.5.4    วิชาการบริหารบาร์และเครื่องดื่ม 
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5.  ชื่อ นางสาวอรวรรณ  นามสกุล  สิทธิวิจารณ์ 
5.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
5.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท M.A. (International Communication) 

 
  
 

Macquarie University, 
Sydney, Australia 

2543 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

2539 

5.3  ผลงานทางวิชาการ  
5.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
         ไม่มี 
5.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

อรวรรณ สิทธิวิจารณ์. (2562) การพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวการ 
เรียนรู้เชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลบ้านด่าน อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว. เอกสารสืบเนื่องในการประชุมระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual 
Conference 2019 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. 3-5 กรกฎาคม 2562.(313-323) อุตรดิตถ:์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ.์   

จิราภา พันพิมพ์, ศศิธร รวยดี, ปริชญา นิลพลา และอรวรรณ สิทธิวิจารณ์. (2562). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล 
ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในอ าเภอ 
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
ระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1. 26 มิถุนายน 2562.(714-23) 
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
  
5.3.3  บทความทางวิชาการ  

                  -  
 5.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
                  -  

5.4  ประสบการณ์ในการสอน 
14 ปี 

 
 
 
 
 



147 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

147 

 
5.5  ภาระงานสอน 

5.5.1. วิชาการจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม   
5.5.2  วิชาการจัดการภัตตาคาร.  
5.5.3. วิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  
5.5.4. วิชาการตลาดและการขายส าหรับการบริการและการโรงแรม 
5.5.5. วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาส าหรับนักศึกษานานาชาติ 
5.5.6. วิชาภาษาอังกฤษส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจบริการ 
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6.  ชื่อ นายเทียนซง นามสกุล หวัง 

6.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
6.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท บธ.ม. (การจัดการ)  

(English Program) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

2557 
 

ปริญญาตรี B.B.A. (Business) 
 
 
 

The Department of Southwest, 
Jiaotong University, Beijing, 
China  

2540 
 
 
 

Grad. Dip Adult Higher 
Education 
 

Beijing Broadcasting and 
Television University, Beijing, 
China 

2535 
 

 
6.3 ผลงานทางวิชาการ  

6.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
                ไม่มี 

6.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
Maneesorn, M., Kanjanawat, R., Wang , T., & Sukloet, S. (2016). Factors Affecting   
              Competitiveness of MICE Industry Comparison between Thailand and  
              Singapore. Proceeding of The 4 1st National and 5th International  
               Graduate Research Conference : Research Driven Globalization  
               (pp117-128), 8th-9th December 2016.(450-459) Valaya Alongkorn Rajabhat  
               University under the Royal Patronage.Thailand. 

6.3.3  บทความทางวิชาการ  
                  -  
 6.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 

6.4  ประสบการณ์ในการสอน 
  9 ปี 
6.5  ภาระงานสอน 
 6.5.1 วิชาภาษาจีนส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 
 6.5.2 วิชาภาษาจีนส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 
 6.5.3 วิชาภาษาจีนส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 
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7.  ชื่อ นางสาวรวีพรรณ  นามสกุล กาญจนวัฒน์ 

7.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
7.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท M.B.A. and MIT & HM 
(Master of International Tourism 
and Hospitality Management) 

James Cook 
University, Brisbane, 
Australia 

2553 
 

 
ปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการโรงแรม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2551 

 
7.3  ผลงานทางวิชาการ  

7.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
                ไม่มี 

          7.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
Maneesorn, M., Kanjanawat, R., Wang , T., & Sukloet, S. (2016). Factors Affecting   
              Competitiveness of MICE Industry Comparison between Thailand and  
              Singapore. Proceeding of The 41st National and 5th International  
               Graduate Research Conference : Research Driven Globalization.  
               8th-9thDecember 2016. (450-459). Valaya Alongkorn Rajabhat University 
               under the Royal Patronage, Thailand 

7.3.3  บทความทางวิชาการ  
                  -  
 7.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 

7.4  ประสบการณ์ในการสอน 
 3 ปี 

7.5  ภาระงานสอน 
 1.5.1 วิชาการด าเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 
 1.5.2 วิชาการบริหารบาร์และเครื่องดื่ม 
 1.5.3 วิชาการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม 
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8. ชื่อ นางสาวสินิทรา  นามสกุล สุขสวัสดิ์ 

8.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
8.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท M.M. (Marketing) 

 
 

Central Queensland 
University, Rockhampton, 
Australia. 

2555 
 

 
กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทาง 
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 

ปริญญาตรี บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

2559 

วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545 
 

8.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
                ไม่มี 

          8.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
สินิทรา สุขสวัสดิ์. (2561). อิทธิพลของส่วนประสมการค้าปลีกที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า   
         ร้านค้าปลีกประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร : วารสารปัญญาภิวัฒน์. ปีที่ 10  
         ฉบับพิเศษ เดือนกรกฎาคม. 2561: 1-12. 
สินิทรา สุขสวัสดิ์.(2561) ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของโรงแรมระดับ 3 ดาว     
          ในประเทศไทย. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมการจัดการ 

ระดับชาติประจ าปี 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 22-23 กันยายน 2561. (343-348) .
ขอนแก่น.ส านักพิมพ์. 

แพรวพรรณ สุวรรณพงค์ และสินิทรา สุขสวัสดิ์. (2560). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้อกระเป๋าแบรนด์ 
  เนมหรู. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2560.  
          (704-716). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกริก. 

8.3.3  บทความทางวิชาการ  
                  -  
 8.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
                  - 

8.4  ประสบการณ์ในการสอน 
3 ปี   

8.5  ภาระงานสอน 
 8.5.1 วิชาการบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจบริการและการโรงแรม 
          8.5.2  วิชาการตลาดและการขายส าหรับธุรกิจบริการและโรงแรม 
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9. ชื่อ นางสาวลลิดา นามสกุล แก้วฉาย 

9.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
9.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท M.Sc. (Corporate Brand 

Management) 
Brunel University, 
West London , 
United of Kingdom 
 

2552 

ปริญญาตรี บธ.บ.(การจัดการโฆษณา) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2550 
 

 
9.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  

                - 
          9.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
ลลิดา แก้วฉาย, ปรัชญพัขร วันอุทา, เกียรติสุดา กลิ่นจันทร์, ภัทราพร ทิพย์มงคล, โรจนันท์  
          ทรงอยู่ และ แพรวพรรณ สุวรรณพงค.์ (2560). การสร้างประสบการณ์จากตราสินค้า    
         สู่ผู้บริโภคด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีในธุรกิจภาคบริการของประเทศไทย. ในเอกสาร 
          สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2. วันที่ 23 มิถุนายน 2560. (450 -459) 
  ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

9.3.3  บทความทางวิชาการ  
                  -  
 9.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
 

9.4  ประสบการณ์ในการสอน 
 5 ปี 

9.5  ภาระงานสอน 
        9.5.1 วิชาการสัมมนาการบริการและการโรงแรม 
        9.5.2 วิชาการวางแผนและพัฒนาธุรกิจการบริการและการโรงแรม 
        9.5.3 วิชาการจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
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ภาคผนวก ช 
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
และ 

ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนก 
ในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ได้ดังนี้ 

 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 
หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 

1.1 เป็นผู้มีความรับผิดชอบ 4.46 0.13 
1.2 เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร อดทน สู้งาน 4.89 0.32 
1.3 เป็นผู้มีน้ าใจ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 

4.89 0.51 

1.4 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ 4.91 0.13 
1.5 เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์สามารถปรับตัวเข้า
กับสังคมได้ 

4.47 0.50 

1.6 เป็นผู้มีระเบียบวินัยในตัวเอง 4.58 0.48 
1.7 เป็นผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.79 0.42 
1.8 เป็นผู้ตรงต่อเวลา 4.89 0.32 
1.9 เป็นผู้มีความเสียสละ มีน้ าใจ และมีจิต
อาสา 

4.79 0.42 

รวม 4.74 0.36 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก 
(4.79) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีความซื่อสัตย์สุจริต
มากที่สุด (4.91) รองลงมาคือ ความขยันหมั่นเพียร อดทน สู้งาน, มีความรับผิดชอบเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อ
เพ่ือนร่วมงาน ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และเป็นผู้ตรงต่อเวลา (4.89) 
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2. ด้านความรู้ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 
2.1 เป็นผู้มีความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา 4.81 0.17 
2.2 เป็นผู้มีทักษะในการปฏิบัติงานในสาขาวิชา     
ที่ศึกษา 

4.89 0.33 

2.3 เป็นผู้มีทักษะความช านาญในการใช้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาต่างประเทศ 

4.70 0.59 

2.4 เป็นผู้มีความเชื่อม่ันในตัวเอง กล้าแสดงออก 
หรือแสดงความคิดเห็น 

4.63 0.31 

2.5 เป็นผู้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีช่วย
ในการท างาน 

4.49 0.44 

2.6 เป็นผู้มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอเพ่ือให้
การปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมาย 

4.63 0.54 

2.7 เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน 4.63 0.30 
2.8 เป็นผู้มีความสามารถในการตัดสินใจ หรือ    
ไหวพริบปฏิภาณ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

4.79 0.59 

รวม 4.69 0.41 
 
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ระดับค่าเฉลี่ย 
4.69 โดยเมื่อจ าแนกแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษา และเป็นผู้มีทักษะในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่ศึกษามากที่สุด ระดับคะแนนเฉลี่ย 
4.89 รองลงมาคือ เป็นผู้มีความสามารถในการตัดสินใจ หรือ    ไหวพริบปฏิภาณ แก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าไดร้ะดับคะแนนเฉลี่ย 4.79 
 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 
                            หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 
3.1 เป็นผู้มีทักษะในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ   
การแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

4.36 0.17 

3.2 เป็นผู้สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้
องค์ความรู้ทางวิชาชีพและที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้
ประสบการณ์เป็นฐานเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัย
และมีคุณภาพในการให้บริการด้านวิชาชีพ 

4.89 0.52 

รวม 4.62 0.35 
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สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ระดับค่าเฉลี่ย 
4.62 โดยเมื่อจ าแนกแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตเป็นผู้ สามารถคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้ประสบการณ์เป็นฐาน
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการด้านวิชาชีพ ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.89 
รองลงมาคือ เป็นผู้มีความสามารถในการสืบค้น การวิเคราะห์ การแปลความหมาย และการประเมิน
จากข้อมูลสารสนเทศ ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.36 

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 
หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 

4.1 เป็นผู้มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพ
และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ 
ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา 

4.79 0.32 

4.2 เป็นผู้สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น า
และสมาชิกในทีม  

4.63 0.30 

4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และ
รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและ
สังคมอย่างต่อเนื่อง 

4.79 0.39 

 4.79 0.34 
 
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ระดับค่าเฉลี่ย 
4.79 โดยเมื่อจ าแนกแต่ละข้อย่อยพบว่า เป็นผู้มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี
ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาและ มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง  ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.79 รองลงมาคือ เป็นผู้สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกในทีม ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.63 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 
5.1 เป็นผู้สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา
ค้นคว้าและการแก้ปัญหา 

4.49 0.32 

5.2 เป็นผู้มีทักษะการสื่อสารและมีสามารถใน    
การสื่อสารได้มากกว่า 1 ภาษา 

4.79 0.30 

5.3 เป็นผู้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการสืบค้น การวิเคราะห์ การแปล
ความหมาย และการประเมิน 

4.31 0.48 

 4.53 0.34 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก (3.79) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้
บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผลข้อมูล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง อยู่ในระดับมาก (3.94) 

 
จากผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม พบว่าผู้ใช้บัณฑิต
ต้องการให้บัณฑิตมีคุณลักษณะทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก (4.67) เมื่อจ าแนกในแต่ละด้านพบว่า 
คุณลักษณะบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการเรียงตามล าดับได้ดังนี้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการส ารวจผู้ที่ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปวช. และ ปวส.) 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 88.00 มากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 12.00) โดยมี
อายุระหว่าง 16-20 ปี (ร้อยละ 70.00)  ไม่ได้ท างาน ซึ่งมีแหล่งทุนสนับสนุน ร้อยละ 100.00 
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2. ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการเลือก

ศึกษาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.14 S.D. = 0.89) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ความสะดวกของสถานที่เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี (X = 4.06 S.D. = 0.77) รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายต่อเทอม (X = 3.98 S.D. = 0.81) และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ความสะดวกของสถานที่เรียนที่ศูนย์สระแก้ว (X = 0.51 S.D. =1.10) 
 
3. ความสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อ
หลักสูตร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (X = 3.82  S.D. = 1.70)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม        
(X = 3.95 S.D. = 1.61) รองลงมาคือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม กลุ่มวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (X = 3.91 S.D. = 1.70) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรม กลุ่มวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและสิ่งแวดล้อม  (X = 3.86 S.D. = 1.63) หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (X = 3.85 S.D. = 1.82) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ (X = 3.82 S.D. = 1.80) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์(X = 3.80 S.D. = 1.70)  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เซรามิกส์ (X = 3.76 S.D. = 1.57) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (X = 3.75 
S.D. = 1.67)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (X = 3.70  
S.D. = 1.73) 
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ภาคผนวก ซ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง  
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรทีป่รับปรุง 
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและ
การโรงแรม (ภาษาอังกฤษ) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ
และการโรงแรม  

เปลี่ยนจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็น
หลักสตูรภาษาไทย 

 
2. เปรียบเทียบโครงสร้าง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ลดจ านวนหน่วยกติลง 9 หน่วยกิต โดย 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 7 หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 7 หน่วยกิต ปรับรวมเนื้อหาในรายวิชากลุ่มวิชาที่มี 
ความสอดคล้องกัน และลดจ านวนวิชาใน 
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับและกลุ่มวิชาเลือก 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
       และสังคมศาสตร ์ 13 หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
       และสังคมศาสตร ์ 13 หน่วยกิต 

1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
          คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 10 หน่วยกิต 

1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
          คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 10 หน่วยกิต  

2) หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต เพิ่มกลุ่มรายวิชาเสริมของวิทยาลยั 
      2.1) กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน 6 ไม่นับหน่วยกิต       2.1) กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน 6 ไม่นับหน่วยกิต นวัตกรรมการจดัการ 

2.2) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 27 หน่วยกิต 2.2) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต  
2.3) กลุ่มวิชาเนื้อหา 66 หน่วยกิต 2.3) กลุ่มวิชาเนื้อหา 60 หน่วยกิต  

         2.3.1) กลุ่มวิชาบังคับ 33 หน่วยกิต          2.3.1) กลุ่มวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต  
         2.3.2) กลุ่มวิชาเลือก 33 หน่วยกิต          2.3.2) กลุ่มวิชาเลือก 30 หน่วยกิต  
2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต  
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
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                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

3. เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหนว่ยกิต) 

1.  ไม่มี  1. ICM101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5) เป็นรายวิชาที่เพิ่มใหม ่
    Personality Development for Hospitality 

Industry 
 

 
    บทบาทและความส าคัญของบุคลิกภาพที่มีต่ อ

บุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการรวมทั้งหลักการ
พัฒนาบุคลิกภาพต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสาร  การ
แต่งกาย  มารยาททางสังคมและการสร้างมนุษย
สัมพันธ์  
The roles and the significance of personality 
affecting personal in hospitality including the 
principle for developing different aspects of 
personality; communication, clothing, social 
manners, and human relations. 
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                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหนว่ยกิต) 

2.  ไม่มี  2. ICM102 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการ 3(2-2-5) เป็นรายวิชาที่เพิ่มใหม ่
    Creative Thinking and Innovative 

Management 
 

 
    แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ กระบวนการ ความหมายและ

องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
การจัดการในองค์การ  ความส าคัญและความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการ 
การน าเสนอความคิดใหม่ในการเป็นผู้น าในการ
ก าหนดนวัตกรรมในองค์เพื่อการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาของสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมการเมือง 
และเทคโนโลยี 
Concept, theories, patterns, process, 
meanings and components of creative 
thinking and innovative management. The 
importance and relationship between creative 
thinking and innovative management. Present 
new ideas to be the leaders of innovation in 
organizations for the development and 
problem solving of environmental, economic, 
social-political and technological issues. 
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                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 

1.  ไม่มี  1. ICM103 นวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5) เป็นรายวิชาที่เพิ่มใหม ่
    Innovative Entrepreneurship   
    แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ กระบวนการ ความหมาย

และองค์ประกอบการเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ศึกษาถึงการน านวัตกรรมไปสู่เชิง
พาณิชย์ การแสวงหาความร่วมมือและการระดม
เงินทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม การตลาดส าหรับ
นวัตกรรม การเผยแพร่นวัตกรรม รวมถึงการเขียน
แผนงานธุ ร กิ จ เพื่ อพัฒนาต่ อยอดสู่ ก า ร เป็ น
ผู้ประกอบการ 
Concept, theories, patterns, process, 
meaning and components entrepreneurship 
driven by innovation.Study how to bring 
innovation to commercial markets, search 
for partnerships and raise funds for 
deverloping innovations including markets 
and bublishing for innovations 
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                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 

2. IHM201 จิตวิทยาการบริการส าหรับการบริการ
และการโรงแรม 

3(3-0-6) 2. IHM113 จิตวิทยาการบริการส าหรับบุคลากรวิชาชีพการ
บริการและการโรงแรม 

3(3-0-6) เปลี่ยนช่ือและค าอธิบาย
รายวิชา 

 Service Psychology for 
Hospitality and Hotel 

  Service Psychology for Hospitality and 
Hotel Professionals 

 
 

 ความหมายและความส าคัญของ
จิตวิทยาการบริการ แนวคิด ทฤษฎีทาง
จิตวิทยาที่ใช้ในการบริการ การพัฒนา
บุคลิกภาพและความเป็นผู้น า การสร้าง
แบบจ าลอง การจัดท ามาตรฐานงาน
บริการ และการก าหนดกลยุทธ์บรกิาร 
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 

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยาการบริการ แนวคิดและ
องค์ประกอบของการบริการ จิตวิทยาการบริการและ
งานต้อนรับในโรงแรม พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและกล
ยุทธ์การบริการ การควบคุมอารมณ์ การสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้า การแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าจาก
สถานการณ์จ าลอง  
General Knowledge of service psychology; 
sevice concepts and elements; service 
psychology and hotel reception; tourist 
behavior and service strategy; emotional 
control; building customer satisfaction; 
solving unexpected problems from 
simulation 
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                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 

3. IHM107 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับ
การบริการและการโรงแรม 

3(3-0-6) 3.IHM 224 การจัดการทรัพยากรมนุษยส์ าหรับธุรกิจบริการและ
การโรงแรม 

3(3-0-6) เปลี่ยนช่ือและค าอธิบาย
รายวิชา 

 Human Resource Management 
for Hospitality and Hotel 

  Personality Development for Hospitality 
Industry 

 
 

 แนวคิดและทฤษฎีในการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ ข้ันตอนใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
วิเคราะห์งาน การวางแผนก าลังคน
ให้สอดคล้องกับการผลิต การสรรหา       
การคัดเลือก การฝึกอบรมและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การโยกยา้ย
และแต่งตั้ง การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์

  ทฤษฎีและแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
ธุรกิจบริการและการโรงแรม โครงสร้างองค์กรของ
ธุรกิจโรงแรม การวางแผนก าลังคน การสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การจ่ายค่าตอบแทน 
พฤติกรรมองค์การ การจูงใจและการสื่อสาร อ านาจ
และอิทธิพลในองค์การ การควบคุม การจัดการความ
ขัดแย้ง การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน รวมทั้ง
การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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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                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 

4.IHM101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการและ
การโรงแรม 

3(3-0-6) 4. IHM112 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจบริการและการ
โรงแรม 

3(3-0-6) 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

 Introduction to Hospitality and 
Hotel 

  Introduction to Hospitality and Hotel 
Business 

 
 

 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบรกิาร
และการโรงแรม หลักการ แนวคิด 
ความหมาย องค์ประกอบของ
อุตสาหกรรม วิวัฒนาการและ
ความสัมพันธ์ของธุรกิจการบริการและ
การโรงแรมและธุรกิจอ่ืน ผลกระทบ
และแนวโนม้ของธุรกิจการบริการและ
การโรงแรมในอนาคต 
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 

  ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของธุรกิจการ
บริการและการโรงแรม บทบาทความส าคญัและ
องค์ประกอบของธุรกิจการบริการและการโรงแรม 
ธุรกิจการท่องเที่ยว    และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจบริการและการโรงแรม รปูแบบการด าเนินการ
และการจัดการ จรรยาบรรณวิชาชีพ การจัด
มาตรฐานโรงแรมในประเทศและตา่งประเทศ 
ผลกระทบและแนวโน้มของธุรกิจบริการและการ
โรงแรมในอนาคต 
History and evolution of hospitality and 
hotel Business; roles,significances and 
element of hospitality and hotel Business; 
tourism business; implementation patterns 
and professional ethics management; 
arranging hotel standards in country and 
abroad, impacts and trends of the hospitality 
and hotel business in the future 
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                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 

5.IHM102 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการบริการ
และการโรงแรม 

3(3-0-6) 5. ไม่มี  
 

 Personality Development for 
Hospitality and Hotel  

    
 

 บทบาทและความส าคญัของ
บุคลิกภาพท่ีมตี่อบุคลากรใน
อุตสาหกรรมการบริการ และการ
โรงแรม รวมทั้งหลักในการพัฒนา
บุคลิกภาพตา่งๆ ในการตดิต่อสื่อสาร 
การแต่งกาย มารยาททางสังคม และ
การสร้างมนุษยสมัพันธ์ 
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  
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                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 

6. IHM103 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6) 6. IHM115 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสือ่สารข้าม
วัฒนธรรม 

3(3-0-6) ปรับรวมรายวิชาที่มีเนื้อหา
สอดคล้องกัน ในรายวิชา IHM103 
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
และ IHM106 ลักษณะและ 
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Intercultural Communication   Tourist Behavior and Cross Cultural 
Communication 

 

 ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผล
ต่อการสื่อสารระหว่างประเทศ โดย
เน้นถึงรูปแบบและปัญหาการสื่อสาร
ที่อาจเกิดขึ้นจากความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและวิถีการด าเนินชีวิต  
ที่แตกต่างกัน ทั้งทางด้านสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง อิทธิพล
ของเทคโนโลยี ปญัหาและอุปสรรค
ต่างๆ ทางการติดต่อสื่อสาร 
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 

  การประยุกต์ทฤษฎีจติวิทยาเพื่อเข้าใจแรงจูงใจ 
ลักษณะและพฤติกรรมในการเดินทาง ความต้องการ 
และความแตกต่างของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวท่ี
เกิดจากความแตกต่างในวัตถุประสงค์ของการเดินทาง
วัฒนธรรม ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยดา้น
เศรษฐกิจและสังคม และการประยุกต์หลักการสื่อสาร 
ข้ามวัฒนธรรมในการปฏสิัมพันธ์ทัง้ในระดับบุคคลและ
ระดับหน่วยธุรกิจเพื่องานด้านการบริการและการ
โรงแรม 
Application of psychological theories for 
understanding motivations, characteristics 
and behavior in traveling; tourists’ needs and 
behavior based on different purposes of 
traveling, cultures, demographics and socio-
economic factors; principles of cross-cultural 
communication at individual and 
organizational levels for hospitality and hotel  
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7.IHM106 ลักษณะและพฤติกรรมนกัท่องเที่ยว 3(3-0-6) 7.IHM115 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสือ่สารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) ปรับรวมรายวิชาที่มีเนื้อหา 
สอดคล้องกัน ในรายวิชา 
IHM103 
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
และ IHM106 ลักษณะและ 
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

 Tourist Characteristics and 
Behavior 

  Tourist Behavior and Cross Cultural 
Communication 

 
 
 แนวคิดพื้นฐานของพฤติกรรม

นักท่องเที่ยว ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ในการเดินทางทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอก ประกอบด้วยการรับรู้ การ
เรียนรู้ ทัศนคติ สังคมและวัฒนธรรม 
การศึกษาลักษณะของนักท่องเที่ยว
ประเภทต่างๆ 
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 

  การประยุกต์ทฤษฎีจติวิทยาเพื่อเข้าใจแรงจูงใจ ลักษณะ
และพฤติกรรมในการเดินทาง ความต้องการ และความ
แตกต่างของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวท่ีเกิดจากความ
แตกต่างในวัตถุประสงค์ของการเดินทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและ
สังคม และการประยุกตห์ลักการสือ่สาร ข้ามวัฒนธรรม
ในการปฏิสมัพันธ์ทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยธุรกจิ
เพื่องานด้านการบริการและการโรงแรม 
Application of psychological theories for 
understanding motivations, characteristics and 
behavior in traveling; tourists’ needs and 
behavior based on different purposes of 
traveling, cultures, demographics and socio-
economic factors; principles of cross-cultural 
communication at individual and organizational 
levels for hospitality and hotel  
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8. IHM104 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
ส าหรับการบริการและการโรงแรม 

3(3-0-6) 8.IHM114 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับธุรกิจบริการ
และการโรงแรม 

3(3-0-6) 

ปรับช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา                   
 Professional Ethics and Laws for 

Hospitality and Hotel 
  Professional Ethics and Laws for Hospitality 

and Hote Business 
 

 
 แนวคิด ทฤษฎี การเสริมสร้างและพัฒนา

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับ    
การบริการและการโรงแรม ความ
รับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล กฎหมาย 
พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ที่พักแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว 
และธุรกิจน าเที่ยว 
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 

  จริยธรรมการประกอบธรุกิจการบริการและการโรงแรม 
ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธรรมา 
ภิบาล กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่พักแรม 
ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และธรุกิจน าเที่ยว การ
ประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับจรยิธรรมทางธุรกิจ 
จรรยาบรรณวิชาชีพการบริการและการโรงแรม และ
กรณีศึกษา 
Ethic principles of hospitality and hotel 
business, responsibility towards society and 
environment, good governance, laws, acts, royal 
acts, regulations related to hotel, restaurant, 
tourist attractions, and tour guide business ,the 
application of concepts for business ethics, 
professional codes of conducts in hospitality 
and hotel; and case studies 
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9.IHM105 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 9.IHM221 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริการและการ
โรงแรม 

3(3-0-6) ปรับชื่อ
วิชาและ
ค าอธิ 
บาย
รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 Information Technology Management for 
Hospitality and Hotel 

  Information Technology Management for 
Hospitality and Hotel 

 

 โครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริการและการ
โรงแรม การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ
ในการบริหารและปฏิบัติงานของแผนกต่างๆ ส าหรับการ
บริการและการโรงแรม งานส ารองบัตรโดยสารและ
ห้องพัก งานต้อนรับส่วนหน้า การท ารายงานของแผนก
ต่างๆ ระบบเครือข่ายในโรงแรม ระบบเทคโนโลยีที่อ านวย
ความสะดวกลูกค้า แนวโน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ธุรกิจการบริการและการโรงแรมในอนาคต การสื่อสาร
ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก ธุรกิจอิ เลคทรอนิกส์  
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้า 
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  

  ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการจัดการโรงแรม โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
สนับสนุนงานบริการส่วนหน้าและงานส านักโรงแรม การบริหาร
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ธุรกิจโรงแรมและที่พัก แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับการจัดการโรงแรมในอนาคต 
Meanings, importance, and elements of 
information technology for hotel management; 
software package to support the hotel front 
office and back office; customer relationship 
management; e-commerce for hotel and 
lodging business; and future trends in 
information technology for hotel management. 
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10.  ไม่มี  10. IHM222 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) รายวิชาใหม ่
    Environmental Management System Standards in 

Hotel Business 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หลักการ ความส าคัญ และประโยชน์ของการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบของการด าเนินธุรกิจโรงแรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม
ขององค์กร องค์กรและสถาบันที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม 
Principles, importance and benefits of environmental 
management; environmentalimpacts of hotel business 
operations;environmental management system 
standards;corporate environmental management 
process; organizations and institutions involvedin 
environmental management; laws related to 
environmental pollution; and technology in 
environmental management in hotel business.  
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11.IHM301 การบัญชีและการเงินส าหรับการบริการและการ
โรงแรม 

3(2-2-
5) 

11. 
IHM321 

การบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(2-2-5) 
ปรับ
ค าอธิบาย 
รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Accounting and Finance for Hospitality 
and Hotel  

  Accounting and Finance for Hospitality and Hotel 
Business 

 

 ความรู้ เบื้องต้นทางการบัญชีและการเงินในธุรกิจการ
บริการและการโรงแรม โดยมุ่งเน้นระบบรูปแบบทางการ
บัญชีส าหรับการด าเนินงานทางดานการบริการและการ
โรงแรม  การวางแผนตนทุนผลิตภัณฑและราคาขาย งบ
ก าไรขาดทุน งบดุล การบริหารรายได้ การควบคุมราคา
และการก าหนดอัตราคาหอง การควบคุมรายไดคาหองพัก
และรายไดอื่นๆ การควบคุมการจัดซ้ือ การบริหารเงินทุน
หมุนเวียน การตัดสินใจการวิเคราะหงบการเงินและการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
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 studie 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีการบริการและการโรงแรม ระบบ
บัญชีโรงแรม ประเภทบัญชีโรงแรม การวิเคราะห์งบการเงิน 
อัตราส่วนทางการเงิน งบก าไรขาดทุน งบดุล    การบริหาร
รายได้ การวางแผนการจัดท างบประมาณการด าเนินงานใน
โรงแรม การตัดสินใจการวิเคราะห์งบการเงินและการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
Basic knowledge of hospitality and hotel accounting; 
hotel accounting systems; types of hotel accounting; 
financial statement analysis, financial ratios, income 
statement and balance sheets, budget planning in 
hotel operations, decision making, analyzing financial 
budgets and analyzing case studies. 
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12.IHM302 การตลาดและการขายส าหรับการบริการและการ
โรงแรม 

3(3-0-6) 12. IHM226  การตลาดและการขายส าหรับธุรกิจการบริการ
และการโรงแรม 

3(3-0-6) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 Marketing and Sales for Hospitality and 
Hotel 

  Marketing and Sales for Hospitality and 
Hotel 

 
 

 หลักการเกี่ยวกับการตลาดและการขาย สิ่งแวดล้อมทาง
การตลาด การวางแผนการตลาด การวิเคราะห์โอกาส
ทางการตลาดของธุรกิจการบริการและการโรงแรม การ
แบ่งส่วนลูกค้าและการตลาด รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับ
ส่วนผสมทางการตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่
จ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย และการวางแผน
การตลาดและการขายห้องพัก ห้องอาหารและห้องจัด
เลี้ยง และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ 
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 

  หลักการเกี่ยวกับการตลาดและการขาย สิ่งแวดล้อม
ทางการตลาด การวางแผนการตลาด การวิเคราะห์
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจการบริการและการ
โรงแรม การแบ่งส่วนลูกคา้และการตลาด รวมทั้ง
ศึกษาเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาด การวาง
แผนพัฒนาโครงสร้าง การวิจยัตลาด การก าหนดกล
ยุทธ์ การวางแผนการตลาดและจริยธรรมของ
นักการตลาด 
 The principles of hotel marketing and sales, 
marketing environment, market planning, 
analyzing  market opportunities of the 
hospitality and hotel business, customer and 
market segmentations including the 
marketing mix of product and marketing 
planning infrastructure development, 
marketing research including marketing 
strategies, planning andethics of marketers. 
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13. IHM303 การด าเนินงานและการจัดการงานบริการส่วน
หน้า 

3(3-0-6) 13.IHM303 การด าเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า 3(2-2-5) 
ได้มีการ
ปรับเปลีย่น
หน่วยกิตโดย
เน้นการปฏฺบตัิ
มากยิ่งข้ึน 
และมีการ
ปรับเปลีย่น
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Front Office Operation and 
Management 

  Front Office Operations and Management  

 การปฏิบัติเกี่ยวกับพ้ืนฐานงานส่วนหน้าโรงแรม 
โครงสร้างการบริหารงานส่วนหน้า บทบาทและ
หน้าท่ีความรับผิดชอบ อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานส่วนหน้า 
งานส ารองห้องพัก งานต้อนรับแขกและ ลงทะเบียน
เข้าพัก บันทึกประวัติผู้เข้าพัก การบริการโทรศัพท์ 
งานการเงินส่วนหน้ากับการคืนห้องพัก การบริการ
ในบริเวณส่วนหน้าโรงแรม การประสานงานกับ
แผนกอื่นๆ บทบาทด้านการรักษาความปลอดภัย 
ปัญหาและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
Roles and responsibilities of front office 
employees; front office department 
structure; room reservations; reception and 
registration; occupancy service; check-out 
and payments, front office equipment, 
coordinating with other department, role of 
security, problems and unexpected 
problem solving; practice 

  บทบาทและหน้าที่ของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้า 
โครงสร้างแผนกบริการส่วนหนา้ การเตรียมการก่อนเข้า
พัก การส ารองห้องพัก การต้อนรับและการลงทะเบียนเข้า
พัก การบริการขณะแขกพักในโรงแรม การคืนห้องพักและ
การรับช าระคา่บริการ อุปกรณ์เครื่องใช้ในงานแผนก
บริการส่วนหนา้ การประสานงานกับแผนกอ่ืนๆ บทบาท
ด้านการรักษาความปลอดภัย ปญัหาและการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า ฝึกปฏิบัต ิ
Roles and responsibilities of front office employees; 
front office department structure; room 
reservations; reception and registration; occupancy 
service; check-out and payments, front office 
equipment, coordinating with other department, 
role of security, problems and unexpected problem 
solving; practice. 
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14. IHM108 การด าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน 3(2-2-5) 14. IHM108 การด าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน 3(2-2-5) ปรับเปลีย่น
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Housekeeping Operation and 
Management 

  Housekeeping Operation and Management  

 ความหมายและความส าคัญของแม่บ้านใน
อุตสาหกรรมโรงแรม โครงสร้าง การปฏิบัติงาน
ของฝ่ายแม่บ้านในโรงแรม การปูเตียง การ
จัดเตรียมเครื่องใช้และอุปกรณ์ส าหรับห้องพัก 
การท าความสะอาดและดูแลพื้นที่สาธารณะภาย
โรงแรม การติดต่อสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับแผนกแม่บ้าน ตระหนักถึงมารยาท
และจรรยาบรรณของพนักงานในแผนก 
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 

  การจัดการองค์บริหารงาน หน้าท่ีและขอบเขตการด าเนินงาน 
ทักษะการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ขอบเขตแลหน้าท่ีของงาน
แม่บ้าน โครงสร้างการบริหารงานแม่บ้าน การท าความสะอาด
ห้องพักและบริเวณต่างๆภายในโรงแรม การเขียนรายงานและ
เอกสารที่เกีย่วข้องกับงานแม่บ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ในงาน
แม่บ้าน การจัดเก็บบ ารุงรักษา การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานท่ี
ท างาน การด าเนินงานห้องซักรีด การจัดตกแต่งสถานท่ี ฝึก
ปฏิบัติในสถานประกอบการ 
 Administrative management duties and 
communication skills with customers. Scope of 
operations and functions of housekeeping; 
housekeeping management structure; hotel room 
and public area cleaning; writing reports and 
document related to housekeeping; housekeeping 
equipment, storage and maintenance, 
environmentally friendly material selection; hygiene 
and safety in workplace; laundry operation; 
decorating arrangement; practice in enterprise. 
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15. IHM203 การด าเนินงานและบริการจัดเลี้ยง 3(3-0-6) 15.IHM326 การด าเนินงานภัตตาคารและบริการจัดเลี้ยง 3(2-2-5) มีการปรับรวม
รายวิชาที่มี
ลักษณะเนื้อหา
รายวิชา
สอดคล้องกันใน
รายวิชา IHM203 
การด านินงาน
และบริการจัด
เลี้ยง กับรายวิชา 
IHM205 การ
จัดการภัตตาคาร 
และได้มีการ
ปรับเปลีย่น
หน่วยกิตโดยเน้น
การปฏฺบัตมิาก
ยิ่งข้ึนและมีการ
ปรับเปลีย่น
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 

 Catering Operation and Service   Restaurant and Catering Management  
 ความหมาย ประเภทของภตัตาคาร และการปฏิบตัิงาน

ด้านภัตตาคารและการจดัเลี้ยง    ในโอกาสต่างๆ ทั้งใน
และนอกสถานท่ี การด าเนินงานภตัตาคารในโรงแรม 
รูปแบบการจดัเลี้ยง การวางแผนและวิธีการจดัท า
เมนูอาหาร การดูแลควบคุมการด าเนินงานจัดเลี้ยง
และประสานกับฝ่ายต่างๆ ฝึกปฏบิัติเกี่ยวกับงาน
ภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง กลยุทธ์และเครื่องมือต่างๆ 
ในการส่งเสริม    การขายและบรกิาร การจัดตกแต่ง
สถานท่ีและการจัดการพื้นท่ีเพื่อการจัดเลี้ยงให้
เหมาะสมกับประเภทของการบริการด้านอาหาร
รวมถึงปัญหาตา่งๆ ที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานจดัเลี้ยง
และการบริการ 
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 

  แนวคิดและวิวัฒนาการ ประเภทของภัตตาคาร โครงสร้าง
และการจัดการภัตตาคาร การออกแบบ การควบคุมการ
ผลิตและการบริการ  การวางแผนจัดรายการอาหาร 
ประเภทและรูปแบบของการบริการในงานจัดเลี้ยง 
โครงสร้างแผนกจัดเลี้ยง คุณสมบัติของพนักงานจัดเลี้ยง 
การเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในภัตตาคารและ
การจัดเลี้ยง การจัดซื้อและการเก็บรักษา การจัดตกแต่ง
สถานที่และการจัดการพื้นที่เพื่อการจัดเลี้ยงให้เหมาะสม
กับประเภทของการบริการด้านอาหารรวมถึงปัญหาต่างๆ 
ที่ เกิดขึ้นในการด าเนินงานจัดเลี้ยงและการบริการ
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างานภัตตาคารและ
การจัดเลี้ยง ฝึกปฏิบัติ 
Concepts and evolution; types of restaurant; 
restaurant structure and management; design, 
productivity and service control; menu planning; 
types and styles of catering services; catering 
department structure;  qualifications of catering 
employees; restaurant and catering equipment 
preparation, 
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 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 

  purchasing and storing,   decoration and  
management of  space for catering operations 
and service  that suit each kind of catering 
service including problems occurring during  
catering operations and service, hygiene and 
safety of restaurants and catering; practice. 
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16. IHM204 การจัดการและการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 3(3-0-6) 16.IHM322 การจัดการและการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 3(2-2-5) ได้มีการ
ปรับเปลีย่น
หน่วยกิตโดย
เน้นการปฏฺบตัิ
มากยิ่งข้ึน 
และมีการ
ปรับเปลีย่น
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Food and Beverage Service and 
Management 

  Food and Beverage Service and Management  

 หลักการ วิธีการ ความรู้ ท่ัวไปและรูปแบบของการ
ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ การเตรียมการจัดโต๊ะอาหาร
แบบต่างๆ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดโต๊ะอาหาร 
การบริการอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับรายการอาหารและเครื่องดื่มศึกษารายการอาหาร 
ระบบสุขาภิบาล ใบอนุญาต กฎหมายและพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับภัตตาคาร เทคโนโลยีกับการบริหารภัตตาคาร 
มารยาทจรรยาบรรณและ การปฏิบัติในการต้อนรับและ
การบริการ 
The principle, the procedure, the general 
knowledge and the pattern of food and beverage 
services: table setting, tools for setting a table, the 
principles and the techniques for setting a table, 
the fundamental knowledge about menu learning 
about menus, sanitation system, license, laws and 
acts involving restaurant business, technology and 
a restaurant administration, manners, ethics, and 
operation for welcoming and providing services 

  หลักการ วิธีการ ความรู้ท่ัวไปและรูปแบบของการให้บริการ
อาหารและเครื่องดื่ม  การเตรียมการจัดโต๊ะอาหารแบบต่างๆ 
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดโต๊ะอาหาร หลักการ
เทคนิคการจัดโต๊ะ การบริการอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรายการอาหารและเครื่องดื่มศึกษา
รายการอาหาร ระบบสุขาภิบาล ใบอนุญาต กฎหมายและ
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับภัตตาคาร เทคโนโลยีกับการบริหาร
ภัตตาคาร มารยาท จรรยาบรรณและการปฏิบัติในการต้อนรับ
และการบริการ  ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
The principles, the procedures, the general 
knowledge and the patterns 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 menus of food and 
beverage learning about menus, sanitation systems,  
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17. IHM205 การจัดการภัตตาคาร 3(2-2-5) 17IHM326 การด าเนินงานภัตตาคารและบริการจัดเลี้ยง 3(2-2-5) มีการปรับรวม
รายวิชาท่ีมี
ลักษณะเนื้อหา
รายวิชา
สอดคล้องกันใน
รายวิชาIHM203 
การด านินงาน
และบริการจัด
เลี้ยง กับรายวิชา 
IHM205 การ
จัดการภัตตาคาร 
และได้มีการ
ปรับเปลี่ยหน่วย
กิตโดยเน้น
การปฏฺบัติมาก
ยิ่งขึ้นและมีการ
ปรับเปลี่ยนค า 
อธิบายรายวิชา 
 
 
 
 
 

 Restaurant Management   Restaurant and Catering Management  
 โครงสร้าง รูปแบบการจัดการองค์การ ประเภทของ

ภัตตาคาร กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจภัตตาคาร จรรยาบรรณและหน้าที่ของบุคลากร
ในภัตตาคาร หลักการวางแผนและควบคุมรายการ
อาหาร การจัดซื้อ การตรวจรับสินค้า การจัดเก็บและ
การเบิกจ่ายวัตถุดิบ การผลิตอาหารและการบริการ 
และหลักการค านวณที่เกี่ยวข้องกับกิจการภัตตาคาร  
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. 

  แนวคิดและวิวัฒนาการ ประเภทของภัตตาคาร โครงสร้าง
และการจัดการภัตตาคาร การออกแบบ การควบคุมการ
ผลิตและการบริการ  การวางแผนจัดรายการอาหาร 
ประเภทและรูปแบบของการบริการในงานจัดเลี้ยง 
โครงสร้างแผนกจดัเลีย้ง คุณสมบตัิของพนักงานจัดเลี้ยง 
การเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในภัตตาคารและ
การจัดเลี้ยง การจดัซื้อและการเกบ็รักษา การจัดตกแต่ง
สถานท่ีและการจัดการพื้นท่ีเพื่อการจัดเลี้ยงให้เหมาะสม
กับประเภทของการบริการด้านอาหารรวมถึงปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานจัดเลี้ยงและการบริการ
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างานภัตตาคารและ
การจัดเลี้ยง ฝึกปฏิบัต ิ
Concepts and evolution; types of restaurant; 
restaurant structure and management; design, 
productivity and service control; menu planning; 
types and styles of catering services; catering 
department structure; qualifications of catering 
employees; restaurant and catering equipment 
preparation, purchasing and storing, 
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    decoration and  management of  space 
for catering operations and service that 
suit each kind of catering service including 
problems occurring during  catering 
operations and service, hygiene and safety 
of restaurants and catering; practice. 

 

 
18. IHM206 การด าเนินงานและการจัดการครัว 3(2-2-5) 18.IHM206 การด าเนินงานและการจัดการครัว      3(2-2-5) 

ปรับเปลีย่น
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kitchen Operation and Management   Kitchen Operations and Management   
 หลักการพื้นฐานของงานครัว อุปกรณ์ตา่งๆ ที่ใช้ในครัว 

รู้จักชนิดและประเภทของวัตถุดิบต่างๆ รวมถึงหลักการ
คัดเลือกวัตถดุิบที่จะน ามาใช้ในการประกอบอาหารให้
ถูกต้องตามหลักโภชนาการและสขุอนามัยในการ
ประกอบอาหาร การปฏิบตัิงานในห้องครัว 
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 
 
 

  ทฤษฎีและหลักการประกอบอาหาร ประเภทและ
โครงสร้างองค์กรและลักษณะของครัวประเภท
ต่างๆในธุรกิจอาหารและภัตตาคาร สายงานใน
ครัวและภัตตาคาร โภชนาการเบื้องต้น สุขาภิบาล
และความปลอดภัยด้านอาหาร ความรู้เกี่ยวกับ
วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร การช่ังตวงวัด 
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ การเลือกซื้อและการ
เก็บรักษาวัตถุดิบ ชนิดและประเภทของอาหาร 
เทคนิคและวิธีการการประกอบอาหาร และการฝึก
ปฏิบัติ 
Theories and principles of food production; 
types, Organizational structures 
and characteristics of various kitchens 
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     in restaurant business; careers in food 
service business; basic nutrition, sanitation 
and food safety; knowledge on raw 
materials, weights and measures, kitchen 
equipment, purchasing and storing raw 
materials, types of food, food production 
techniques and processes; practice. 

 

 
19.IHM304 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจการบริการและการ

โรงแรม 
3(3-0-6) 19. IHM324 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจการบริการและการ

โรงแรม 
3(3-0-6) ปรับเปลีย่น

ค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Business Planning and Development for 
Hospitality and Hotel 

  Business Planning and Development for 
Hospitality and Hotel  

 

 แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและพฒันาธุรกิจการบริการ
และการโรงแรม โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่
น ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 
วิเคราะหส์ภาพแวดล้อม การวางต าแหน่งทางด้านธุรกิจ 
การวางแผนธุรกิจและความเป็นไปได้ การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใหม่ การปรับปรุงภูมิทัศน์และการควบคุม
คุณภาพในโรงแรม 
 

   แนวคิดการวางแผน การออกแบบ และการ
พัฒนาธุรกิจโรงแรม การวิเคราะหอ์ุปสงค์และ
อุปทานการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
การศึกษาทิศทางและแนวโนม้ธุรกจิโรงแรม 
การศึกษาความเป็นไปได้การประเมินโครงการการ
ลงทุน การวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสม
ในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับธรุกิจ
โรงแรม การค านวณผลประกอบการในอนาคต 
โดยเน้นกรณีศึกษาธรุกิจโรงแรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
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 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 

  Concepts of planning, designs and 
development of hotel business; 
supply anddemand analysis; analysis 
of the business environment; study of 
the directions andtrends in hotel 
business; feasibility study; appraisal of 
investment projects; analysis and 
assessment of suitability of facilities 
development for hotel business; and 
calculation offuture performance 
focusing on case studies of small- and 
medium-scale hotels. 
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20.IHM305 การส ารวจและวิจัยส าหรับการบริการและการโรงแรม 3(2-2-5) 20. IHM305  การส ารวจและวิจัยส าหรับการบริการและการ
โรงแรม 

3(2-2-5) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 Survey and Research for Hospitality and 
Hotel 

  Survey and Research for Hospitality and 
Hotel 

 
 

 หลักการส ารวจและการวิจัยธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจัย 
จรรยาบรรณการวิจัย การก าหนดปัญหา การออกแบบการ
วิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานและการน าเสนอ
ผลการวิจัย เพื่อประยุกต์ใช้ในธุรกิจการบริการและการ
โรงแรม 
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 

  หลักการส ารวจและการวิจัยธุรกิจ ลักษณะของ
งานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย การ
ก าหนดปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์ การท า
ข้อเสนองานวิจัย การออกแบบขั้นตอนการด าเนินงาน
วิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ผลการวิจัยด้วยโปรแกรมสถิติ การสรุปผลการวิจัย 
การเขียนรายงานและการน าเสนอผลการวิจัย และ
การเขียนบรรณานุกรม    การฝึกประยุกต์ใช้การวิจัย
ส าหรับธุรกิจบริการและการโรงแรม 
The principle of surveys and business 
research, type of research methodology, 
research ethics, statement of problem and 
significance of research,  research objectives, 
research proposal, research designs, research 
instrument, data collection, data analysis by 
SPSs (Statistics Package for the Social 
Sciences) , conclusion  discussion and 
Suggestion for research, bibliographies and 
research-results presentations  applied in 
hospitality and hotel business. 
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21.IHM401 การสัมมนาการบริการและการโรงแรม 3(2-2-5) 21. IHM329  สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในธุรกจิบริการและการ
โรงแรม 

3(2-2-5) ปรับชื่อรายวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Seminar on Hospitality and Hotel   Seminar on Contemporary Issues in 
Hospitality and Hotel Business 

 

 วิเคราะห์ปญัหาทางการบริการและการโรงแรม ศึกษาปัจจัย
ความส าเร็จและความล้มเหลวในการด าเนนิการโรงแรม การ
น าความรู้ดา้นการโรงแรมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปญัหา 
วิเคราะห์การด าเนินกจิกรรมการโรงแรมภายใตห้ลัก
จรยิธรรม และอภิปรายประเด็นรว่มสมยัทางการโรงแรม 
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 

  สัมมนาประเด็นปัญหาร่วมสมัยในธุรกิจบริการ
และการโรงแรม และสถานการณ์ระดับนานาชาติ 
กรณี ศึ กษา เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ยนมี ความ เข้ า ใจถึ ง
ผลกระทบด้ าน เศรษฐกิจ  สั งคม การ เมื อง 
สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติที่ส่งผลต่อธุรกิจโรงแรม 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์
ในธุรกิจโรงแรม 
Seminar on contemporary issues in 
hospitality and hotel business, 
international situations, and case studies, 
to provide students with an understanding 
about the economic, social, political, 
environmental, and natural and man-made 
disaster impacts on hotel business and to 
allow experts in hotel business to share 
experiences with students. 
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22.IHM302 การตลาดและการขายส าหรับการบริการและการ
โรงแรม 

3(3-0-6) 22. IHM226  การตลาดและการขายส าหรับธุรกิจการบริการ
และการโรงแรม 

3(3-0-6) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 Marketing and Sales for Hospitality and 
Hotel 

  Marketing and Sales for Hospitality and 
Hotel 

 
 

 หลักการเกี่ยวกับการตลาดและการขาย สิ่งแวดล้อมทาง
การตลาด การวางแผนการตลาด การวิเคราะห์โอกาส
ทางการตลาดของธุรกิจการบริการและการโรงแรม การ
แบ่งส่วนลูกค้าและการตลาด รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับ
ส่วนผสมทางการตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่
จ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย และการวางแผน
การตลาดและการขายห้องพัก ห้องอาหารและห้องจัด
เลี้ยง และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ 
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 

  หลักการเกี่ยวกับการตลาดและการขาย สิ่งแวดล้อม
ทางการตลาด การวางแผนการตลาด การวิเคราะห์
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจการบริการและการ
โรงแรม การแบ่งส่วนลูกคา้และการตลาด รวมทั้ง
ศึกษาเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาด การวาง
แผนพัฒนาโครงสร้าง การวิจยัตลาด การก าหนดกล
ยุทธ์ การวางแผนการตลาดและจริยธรรมของ
นักการตลาด 
 The principles of hotel marketing and sales, 
marketing environment, market planning, 
analyzing  market opportunities of the 
hospitality and hotel business, customer and 
market segmentations including the 
marketing mix of product and marketing 
planning infrastructure development, 
marketing research including marketing 
strategies, planning andethics of marketers. 
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1.IHM307 การตลาดบริการส าหรับการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6)  ไม่ม ี   
 Service Marketing for Hospitality and Hotel       
 แนวความคิดพื้นฐานของการบริการ การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย การ

วางต าแหน่งทาง   การตลาดของธรุกิจบริการ การวิเคราะหส์ถานการณ์
ทางการตลาด การก าหนดกลยุทธ์ของตลาดบริการ ผลิตภัณฑบ์ริการ 
การตั้งราคาบริการ ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย การ
วางแผนและจดัการกระบวนการบริการ การจดัการบคุคลในธุรกจิ
บริการหลักฐานทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของสถานท่ี ให้บรกิาร 
การจัดการความสมดลุของอุปสงคแ์ละอุปทาน การจดัการความสมัพันธ์
และการสรา้งความจงรักภักดี วิเคราะห์ปญัหาและแนวทางแก้ไขของ
การบริการ รวมถึงการพัฒนาคณุภาพของบริการ 
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 
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2.IHM404 งานมัคคุเทศก์ 3(2-2-5)  ไม่ม ี   
 Tourist Guides      
 ความหมายและความส าคัญของมคัคุเทศก์ บทบาทของมัคคุเทศก์ที่มีต่อ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บุคลิกภาพและมรรยาทท่ีพึงประสงค์ของ
มัคคุเทศก์ จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ การดูแลความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว ความสามารถในการเป็นผู้น าการท่องเที่ยว กฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ และความรู้ทั่วไปเกีย่วกับสถานท่ีท่องเทีย่วท่ี
ส าคัญต่างๆ 
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 

    

 
3.IHM109 อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียว   ไม่ม ี   
 Hospitality and Tourism Industry      
 ความหมายและความส าคัญ องคป์ระกอบของอุตสาหกรรมการบรกิาร

และท่องเที่ยว ลักษณะและประเภทของการท่องเที่ยว องค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการบริการและ
การท่องเที่ยว แนวโน้มและสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน และ 
นโยบายและบทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนการท่องเที่ยว 
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 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  

    

 
3. IHM405 การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 3(2-2-5)  ไม่ม ี   
 Cultural Tourism      
 รูปแบบและองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม การส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และกรณีศึกษา
เกี่ยวกับปัญหาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแนวทางแก้ไข 
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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4.IHM406 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 3(2-2-5)  ไม่ม ี   
 Ecotourism      
 รูปแบบและองค์ประกอบต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ การส่งเสริม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแนว
ทางแก้ไข 
The forms and components related to cultural 
tourism, promoting ecotourism conservation and 
case study in problems related to ecotourism  

    

 
5.IHM402 การด าเนินงานธุรกิจน าเท่ียว 3(3-0-6)  ไม่ม ี   
 Tourism Business Operations      
 ความหมายและความส าคัญ องค์ประกอบ แนวโน้มและ

บทบาท ของธุรกิจน าเที่ยว ขั้นตอนการด าเนินงานการน า
เที่ยว การเจรจาต่อรอง การคิดต้นทุน การก าหนดราคา
การน าเที่ยว การเขียนรายการน าเที่ยว และความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับบัตรโดยสาร 
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 
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6.IHM407 การจัดการงานบริการบนเคร่ืองบิน 3(2-2-5)  ไม่ม ี   
 In-flight Service Management      
 หลักและวิธีการบริการบนเที่ยวบินเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความ

สะดวกสบายและความพึงพอใจสูงสุด เน้นถึงบรรยากาศและวิธี
ปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินท้ังในด้านการ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม และดา้นก ากับดูแลความปลอดภัย
ของผู้โดยสารตลอดจนหน้าท่ีอื่นๆ บนเที่ยวบิน การตระเตรียม
งานตั้งแต่ก่อนเครื่องขึ้น ระหว่างเที่ยวบินและหลังเครื่องลง มี
การศึกษาดูงานภาคปฏิบัติในเที่ยวบินอีกด้วย 
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  
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7.IHM408 การจัดการสายการบิน 3(2-2-5)  ไม่ม ี   
 Airline Management      
 ปัจจัยแวดล้อมในด้านต่างๆ รูปแบบ ลักษณะ การจัดการ

ด าเนินงานกระบวนการในการด าเนินงาน แนวโน้มในการพัฒนา
รูปแบบของการจัดการสายการบนิ 
Environmental factors, models, characteristics, 
management, procedures and process and trend in 
airline management development 

    

 
8.IHM409 การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพ้ืน   ไม่ม ี   
 Ground Service Management      
 การให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นโดยเน้นในส่วนของงานบริการผู้โดยสาร 

การออกบัตรที่นั่ง การน าผู้โดยสารขึ้นเครื่อง การควบคุมน้ าหนัก และ
ความสมดุลของเครื่องบิน การจัดเตรียมเอกสารและการประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อปล่อยเครื่องบินในแต่ละเที่ยวบินบริการด้าน
การบิน การดูแลผู้โดยสาร และสินค้า การจัดการอาคารสถานที่  
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,  
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9.IHM207 การจัดการบาร์และเคร่ืองด่ืม 3(2-2-5) 9.IHM 
228 

การจัดการบาร์และเคร่ืองด่ืม 3(2-2-5) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bar and Beverage Management   Bar and Beverage Management  
 ความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกีย่วกับเครื่องดื่มทีม่ี

แอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ ทฤษฎีการใช้อุปกรณ์
ต่างๆ ทฤษฎีการผสมแอลกอฮอล์ ฝึกปฏิบัติในการท า
แอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ กระบวนการจัดการและ
บริหารงานเกีย่วกับการออกแบบรายเมนู การควบคุม
ต้นทุน การใช้อุปกรณ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับบาร์และ
เครื่องดื่ม กฎระเบยีบ จรรยาบรรณของบาร์เทนเดอร ์
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 
 

  ความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกีย่วกับเครื่องดื่มทีม่ี
แอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ ทฤษฎีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ 
ทฤษฎีการผสมแอลกอฮอล์ ฝึกปฏบิัติในการท าแอลกอฮอล์
ชนิดต่างๆ กระบวนการจัดการและบริหารงานเกี่ยวกับการ
ออกแบบรายเมนู การควบคุมต้นทุน   การใช้อุปกรณ์ ท่ี
เกี่ยวข้องกับบาร์และเครื่องดืม่ กฎระเบียบ จรรยาบรรณของ
บาร์เทนเดอร์ รวมทั้งเรียนรู้การจบัคู่เครื่องดื่มกับอาหาร 

      basic knowledge and understanding of alcoholic and 
non-alcoholic beverage, theories of using equipment 
and  mixing alcoholic drinks, practice making different 
kinds of edible alcohol,management and administration 
of designing  menus, cost control, using equipment 
related to bars and beverages, regulations and ethics of  
bartenders, and learning about matching beverages with 
food. 
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10.IHM306 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ส าหรับการบริการและการ
โรงแรม 

3(3-0-6) 10.IHM 
335 

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ส าหรับการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
 

 Customer Relationship Management for 
Hospitality and Hotel 

  Customer Relationship Management for 
Hospitality and Hotel 

 
 

 ความหมายและความส าคัญ องคป์ระกอบของการ
จัดการลูกค้าสมัพันธ์ กลยุทธ์    การวางแผนการ
จัดการลูกค้าสมัพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลลูกคา้ 
กระบวนการพัฒนาความสมัพันธ์กับลูกค้า กลยุทธ์การ
สื่อสารส าหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การวัดและ
ตัวช้ีวัดความพึงพอใจของลูกค้า ระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการลูกค้าสัมพันธ์ 
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  

                     ความหมายและความส าคัญ องคป์ระกอบของการจัดการลูกคา้
สัมพันธ์ กลยุทธ์การวางแผนการจดัการลูกค้าสมัพันธ์ การ
วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า กระบวนการพัฒนาความสมัพันธ์กับ
ลูกค้า      กลยุทธ์การสื่อสารส าหรับการจดัการลูกค้าสมัพันธ์ 
การวัดและตัวช้ีวัดความพึงพอใจของลูกค้า การวางแผน
งบประมาณส าหรับการด าเนินงาน และระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการลูกค้า 
Definition and significance,  element of customer 
relationship management,  strategies for customer 
relationship management planning, customer’s data 
analysis, steps to promoting relationship with  
customers, communicative strategies for customer 
relationship management, measurement and 
indicators for assessing customer satisfaction, budget 
planning for operations and information technology 
systems and information technology for customer 
relationship management 

 ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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11.IHM208 การจัดซ้ือส าหรับธุรกิจการโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 11.IHM3
32 

ไม่ม ี  
 

 Purchasing for Hotel and Restaurant Business      
 การจัดซื้อและควบคมุสินค้าคงเหลือ ขั้นตอน กระบวนการ 

และเอกสารในการด าเนินงานการจัดซื้อท่ัวไปและอาหารสด 
ขั้นตอนการเก็บรักษา การวิเคราะห์ควบคุม 
 The purchasing and merchandise inventory 
control, procedures, processes, and documents 
for general and fresh food purchasing, storage 
procedures, analyzing the control  

    

 
12.IHM403 การจัดการสปา 3(3-0-6) 12.IHM 

403 
การจัดการสปา 3(3-0-6) 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Spa Management   Spa Management  
 ภาพรวมของกระบวนการด าเนินการและบริหารธุรกิจสปา 

การพัฒนาความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในการด าเนินการ
และบรหิารในธุรกิจสปา การวางแผนธุรกิจและการตลาด        
การจัดการก าไร การควบคมุต้นทุน และการออกแบบ
รูปแบบสปามาตรฐาน การตั้งราคา การออกเมนูสปา  
The overall of the operational process and the 
administration of spa business, the development of 

  ทฤษฎีและวิวัฒนาการของสปา แนวคิดของสปา 
อาทิ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การนวดเพื่อ
สุขภาพ วารีบ าบดั สุขภาพและความงาม 
ผลิตภณัฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในสปา สุขอนามัยและ
ความปลอดภัยในสปา จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ การด าเนินงานและการจดัการสปา
ทางด้านการตลาด  
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 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 

  Theories and evolution of spas; 
fundamental concepts of spas including 
holistic health, massages for promoting 
health, hydrotherapy, health and 
esthetics, spa products and equipment, 
sanitary and safety in spa business, spa 
ethics; spa operation and management 
including marketing, finance, human 
resources, facility operations, client 
management and laws concerning spa 
business 

 

 
13.IHM410 การจัดการไมซ์  3(3-0-6) 13.IHM 

410 
การจัดการไมซ์  3(3-0-6) 

 
 MICE Management   MICE Management   
 การจัดการการประชุม การท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวัล การ

ประชุมนานาชาติ และนิทรรศการ องค์ประกอบของแรงจูงใจ 
นิทรรศการ เป็นการให้ความรู้เกีย่วกับอุตสาหกรรมการบริการ
ในธุรกิจไมซ์และอีเว็นส์ พ้ืนฐานเกีย่วกับธุรกิจการประชุม การ
ท่องเที่ยวเพื่อรางวัล การประชุมนานาชาติและนิทรรศการ 
และบทบาทของแต่ละองค์ประกอบ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
และสังคม 

  ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจไมซโ์ดยเน้น ความหมาย 
ความส าคญั และลักษณะของธุรกจิการจัดประชุม
องค์กร การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุม
วิชาชีพ และนิทรรศการ    การวางแผนการจัด
งาน การตลาด เทคนิคการประสานงาน โลจิสติกส์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ก่อน ระหว่าง และหลัง
การจัดงาน จรรยาบรรณในธุรกิจ  
Students will be able to understand MICE 
business, particularly: definitions, 
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 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 

  significance and characteristics of 
meetings, incentive traveling, conventions 
and exhibition businesses; event planning; 
marketing; coordination techniques; 
logistics; operational procedures for pre-, 
during-, and post- events; business ethics; 
and organizational bodies at local, 
national, and international levels. 

 

 
14.IHM208 ภาษา วัฒนธรรม และพฤติกรรมมนุษย ์ 3(3-0-6)  ไม่ม ี   
 Language, Culture, and Human Behavior      
 อภิปรายเกีย่วกับพฤติกรรมของมนุษย์ แนวคิดพื้นฐาน

เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
วัฒนธรรม ประเด็นปญัหาทางภาษาท่ีเกิดจากการทีผู่้พูดและ
ผู้ฟัง มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันโดยการเรียนรู้องค์ประกอบ 
และปัจจยัพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ 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 
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15.IHM308 การจัดการนันทนาการ 3(2-2-5)  ไม่ม ี   
 Recreation Management      
 ความหมาย ประเภท องค์ประกอบของกิจกรรม

นันทนาการ การก าหนดกจิกรรมนันทนาการ 
คุณสมบัติของนักนันทนาการและการด าเนินการ 
 The definition types, components of recreations, 
formulation of recreation, characteristics of 
recreation attendant  

    

 
16.IHM209 การออกแบบอาหาร 3(2-2-5) 16.IHM338 การออกแบบและตกแต่งอาหาร 3(2-2-5) 

มีการปรับชื่อ
รายวิชาทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
และมีการปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
 
 

 Food Styling   Food Design and Styling  
 เทคนิคการสร้างสรรค์ออกแบบอาหาร ความเป็นเอกลักษณ์

หลักของอาหารแต่ละประเภท การใช้ภาชนะ และอุปกรณ์
ต่างๆ  ในการตกแต่งและออกแบบอาหาร การออกแบบอาหาร
ส าหรับการโฆษณา ทางสื่อโทรทัศน์  
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,  

  เทคนิคการสร้างสรรค์ออกแบบอาหาร ความเป็น
เอกลักษณ์หลักของอาหารแตล่ะประเภท การใช้
ภาชนะ และอุปกรณต์่างๆ ในการตกแต่งและ
ออกแบบอาหาร การออกแบบอาหารส าหรับการ
โฆษณา ทางสื่อโทรทัศน์ การใช้อุปกรณ์ในการ
ถ่ายภาพอาหาร การน าเสนอเป็นผลงานในรูปแบบท่ี
ทันสมัย 
The technique for creating and design food, 
the main uniqueness of each kind of food, 
the use of containers and  
using equipments for taking photos of food 
and presenting the food in modern style 
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มีการปรับชื่อ
รายวิชาทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
และมีการปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา และ
เพิ่มหน่วยกิตให้
เป็นปฏิบัตมิาก
ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.IHM210 การจัดการอาหารนานาชาติ 3(3-0-6) 17.IHM336 การจัดการอาหารไทยและอาหารนานาชาติใน
โรงแรม 

3(2-2-5) 

 International Cuisine Management   Thai Cuisine and International Cuisine in 
Hotels 

 การเรยีนรู้อาหารต่างๆ ในโลกปัจจุบัน การศึกษา
อาหารในกลุ่มประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิก 
โดยเฉพาะเอเชียตะวันออก อาหารญี่ปุ่น อาหาร
เกาหลี อาหารจีน อาหารยุโรป และอาหารฝรั่งเศส 
การเสริ์ฟอาหารแบบเกรดิอง รวมถึงมารยาทบทโตะ๊
อาหารของชาติต่างๆ 
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 

  ประวัติอาหารไทยและอาหารนานาชาติที่อยู่ในความ
นิยม หลักการและเทคนิคในการประกอบอาหารไทย
และอาหารนานาชาติโรงแรม ขั้นตอนการจัดซื้อและ
การเลือกวัตถดุิบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ 
สุขอนามัยและความปลอดภัยทางด้านอาหาร 
คุณลักษณะที่ดีและเอกลักษณ์ของอาหารไทย การ
ปรุงและจดัแต่งอาหารไทย ขนมไทยให้เข้ากับ
รสนิยมชาวต่างชาติ การฝึกปฏิบัตกิารประกอบ
อาหารไทยและอาหารนานาชาต ิ
The history of popular Thai and 
international cuisine; principles and cooking 
techniques of Thai and international cuisine 
in hotels; purchasing processes and 
selecting Thai and international cuisine 
ingredients;  
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18.IHM309 การควบคุมคุณภาพและอนามัยอาหาร 3(3-0-6)  ไม่ม ี   
 Food Quality Control and Sanitation      
  บริหารงานเกี่ยวกับคุณภาพและอนามัยอาหาร การควบคุม

อุณหภูมิในการประกอบอาหาร ก าหนดอายุของอาหาร และ
รหัสต่างๆ  ตามประเภทอาหาร ศึกษาสัญญาณและลักษณะ
ของอาหารที่เป็นพิษ 
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 

    

 
19.IHM211 ศิลปะการประกอบอาหาร 3(2-2-5)  ไม่ม ี  

 

 Culinary Art     
 ทฤษฎีและการปฏิบัตเิบื้องต้นในการประกอบอาหาร การ

เคี่ยว ตุ๋น ต้ม การทอด  การปรุงอาหารต่างๆ  เบื้องต้น น้ า
ซุบ การท าซอส ทักษะการใช้มีด การใช้อุปกรณ์ ในครัว
ต่างๆ  ส าหรับอาหารนานาชาต ิ
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 
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20.IHM212 อาหารฟิวชั่น 3(2-2-5)  ไม่ม ี   
 Fusion Food      
 การประกอบอาหารจากการผสมผสานวัฒนธรรม

อาหารนานาชาติ เพื่อมาดัดแปลงและน าลักษณะ
เด่นๆ ของแต่ละชาติ มาประยุกต์เป็นอาหารชนิด
ใหม่ๆ 
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 

    

 
21.IHM213 อาหารครัวเย็น 3(2-2-5)  ไม่ม ี  

 

 Garde Manger     
 เทคนิคเบื้องต้น การแกะสลัก ผัก ผลไม้  และการ

แกะสลักน้ าแข็ง การท าอาหารว่าง    ครัวเย็น (Cold 
Appetizers) ของว่างก่อนอาหาร (hors d’ oeuvres) 
รวมถึงการจัดแต่งอาหารเบื้องต้น 
The basic technique for vegetable and fruit 
carving, and ice carving, cold appetizers, hors 
d’ oeuvres and basic food garnishing 
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22.IHM402 การด าเนินงานธุรกิจน าเท่ียว 3(3-0-6) 22.IHM334 การวางแผนและการจัดการธุรกิจน าเท่ียว 3(3-0-6) 

 

 Tourism Business Operations   Planning and Managing Tour Business  
 ความหมายและความส าคัญ องค์ประกอบ แนวโน้มและ

บทบาท ของธุรกิจน าเที่ยว ขั้นตอนการด าเนินงานการ
น าเที่ยว การเจรจาต่อรอง การคิดต้นทุน การก าหนด
ราคาการน าเที่ยว การเขยีนรายการน าเที่ยว และ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัตรโดยสาร 
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 

  แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน และการจัดการธุรกิจน า
เท่ียว ธุรกิจการจัดการจุดหมายปลายทาง วิธีการและ
เทคนิคการส ารวจทรัพยากรทางการท่องเท่ียว การ
วางแผนรายการน าเท่ียว การเขียนก าหนดการ การคิด
ต้นทุน ก าไร ก าหนดราคาขาย การต่อรองราคาและการ
ส ารองการใช้บริการกับผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการทางการ
ท่องเท่ียว การวางแผน ออกแบบ ผลิตส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และน าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว
อย่างมืออาชีพ 
The concepts of planning and managing tour 
businesses, and destination management 
businesses; methods and techniques of 
surveying tourism resources, , tour program 
planning, itinerary writing, costing, and price 
and profit calculations, negotiating and 
reserving with suppliers airlines, car rentals, 
accommodation, restaurants, and tour 
programs at local destination; planning, design 
and creating media and advertisement; 
professional presentation of tours and services;  
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23.IHM212 อาหารฟิวชั่น 3(2-2-5)  ไม่ม ี   
 Fusion Food      
 การประกอบอาหารจากการผสมผสานวัฒนธรรม

อาหารนานาชาติ เพื่อมาดัดแปลงและน าลักษณะ
เด่นๆ ของแต่ละชาติ มาประยุกต์เป็นอาหารชนิด
ใหม่ๆ 
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 

    

 
24.IHM213 อาหารครัวเย็น 3(2-2-5)  ไม่ม ี  

 

 Garde Manger     
 เทคนิคเบื้องต้น การแกะสลัก ผัก ผลไม้  และการ

แกะสลักน้ าแข็ง การท าอาหารว่าง    ครัวเย็น (Cold 
Appetizers) ของว่างก่อนอาหาร (hors d’ oeuvres) 
รวมถึงการจัดแต่งอาหารเบื้องต้น 
The basic technique for vegetable and fruit 
carving, and ice carving, cold appetizers, hors 
d’ oeuvres and basic food garnishing 
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 ไม่ม ี  25.IHM227 ศิลปะการจัดดอกไม้และการตกแต่งร่วมสมัย  3(2-2-5) 
    Art of Contemporary Flower Arrangement 

and Decoration 
 

 
    การศึกษาศิลปะการจดัดอกไม้และการตกแต่งร่วมสมัย 

หลักการ เทคนิค และทักษะการจดัดอกไมร้่วมสมัย โดย
การใช้ศิลปะประยุกต์การตดัและดูแลดอกไม้และใบ         
การเลือกสรรพรรณพืช จัดหาดอกไม้  การจดัการ
ดอกไม้โดยการตัดและดูแล การใช้เครื่องมือและวัสดุ 
การก าหนดราคา  ผู้เรียนได้ทั้งทฤษฎีและฝึกปฏิบตัิด้วย
ตนเอง 

         Theory, techniques and skills of contemporary 
flower arrangement and decoration. It includes 
applied art principles, botanical identification, 
cutting and caring of flowers and foliage, handling 
practices, proper use of florist’s tools and 
materials, pricing of floral procucts and historical 
period designs. All students will learn both theory 
and practice. Demonstrations and in-class 
practice are offered. 

 เป็นรายวิชาที่
เพิ่มใหม ่
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 ไม่ม ี  26.IHM327 การส่งเสริมการขายในงานส่วนหน้า  3(3-0-6) 
    Sales Promotion at Front Desks    
    บทบาทและลักษณะของการส่งเสริมการขาย รูปแบบ

และเครื่องมือท่ีใช้ในการส่งเสริมการขาย กระบวนการ
และขั้นตอนการวางแผน กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย 
การขายเองโดยตรงของโรงแรม หรือการขายผ่าน
ตัวแทนจ าหน่ายค้าปลีกและค้าส่ง ตัวแทนจ าหน่าย
ออนไลน์ตัวแทนจ าหนา่ยที่มีหน้ารา้น ระบบการจอง
ห้องพักจากส่วนกลาง ระบบการกระจายห้องพักทั่วโลก 

โมบา   โมบายแอฟ และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์   
        Roles and characteristics of sales promotion; 

sales promotion forms and tools, processes and 
planning procedures; effective sale promotion 
strategies of goods, including direct sales hotel or 
sales via retail and wholesale agents, consisting 
of an Online Travel Agency travel agent, Central 
Reservation System (CRS), Global Distribution 
System (GDS),mobile application, and social 
media. 

        
 

 เป็นรายวิชาที่
เพิ่มใหม ่
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 ไม่ม ี  27.IHM333 การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 3(3-0-6) เป็นรายวิชาที่
เพิ่มใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Sustainable Tourism  
                             แ     แนวคิดและหลักการของการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืน 

มาตรการ การวางแผน และการควบคุมในการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเน้นให้มีการวิเคราะห์การด าเนิน
ธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม  องค์ประกอบและ
รูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืน   ผลกระทบการ
ท่องเที่ยว และกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

T      The concepts and principles of sustainable 
tourism; regulations, planning, and monitoring of 
sustainable tourism management, especially 
operational analysis of tourism and hotel 
businesses; components and types of sustainable 
tourism; tourism impact and sustainable tourism 
development strategies. 
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 ไม่ม ี  28.IHM325 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม  3(2-2-5) 
    Food and Beverage Cost Control   
    ศึกษาการบริหารและควบคุมดานอาหารและเครื่องดื่ม วิธีการ

จัดซื้อ การตรวจรับ การเก็บรักษา การ เบิกจาย การตรวจ
นับ การเตรียมการใชการค านวณตนทุน การควบคุม      
ตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม การจัดรูปแบบรายการอาหาร 
การตั้งราคาอาหารและเครื่องดื่ม  การวางแผนผลิตอาหาร 
การเปรียบเทียบต้นทุนของอาหารและเครื่องดื่มกับต้นทุน
มาตรฐาน การท ารายงานต้นทุนและรายงานการขาย 
ความเหมาะสมของจ านวนพนักงานและปริมาณงานใน
แผนก การวางแผนเพื่อพฒันา ระบบงาน และบุคลากร 

T       To study the management and control of food 
and beverage.Purchasing methods, material 
receiving, storage, disbursement, counting, 
preparing, cost estimation and cost control of 
food and beverage. Formatting of food items and 
determining price. Making costs operations and 
sales reports. Managing proper number of 
employees and the amount of work in the 
department. Planning for development and 
personnel systems 

 เป็นรายวิชาที่
เพิ่มใหม ่
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 ไม่ม ี  29.IHM223 ศิลปะการชงกาแฟ  3(2-2-5) 
    Art of Making Coffee   
               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ  สายพันธุ์ของเมล็ดกาแฟ  

วิธีการคัดแยกกาแฟ ระดับการคั่ว  คุณสมบัติกาแฟ 
เทคนิคการเพิ่มอุณหภูมินมด้วยไอน้ า  การเลือกซื้อและ
การเก็บรักษาอุปกรณ์ส าหรับการท ากาแฟ  การชงกาแฟ
ร้อนและเย็น  การท าเมนูศิลปะฟองนม  การดูแลท าความ
สะอาดอุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในงานให้บริการเครื่องดื่ม 

Basic knowledge of coffee; varieties of coffee beans; 
methods of coffee bean segregation; degree of 
roasting coffee beans; characteristics of coffee 
beans; increasing milk temperature by steam; 
selecting and storing coffee making equipment; 
techniques for making hot and cold coffee; 
creating menus; latte arts; cleaning equipment 
used in beverage services. 

 
 
 
 
 

 เป็นรายวิชาที่
เพิ่มใหม ่
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 ไม่ม ี  30.IHM331 ขนมหวานและขนมอบนานาชาติ  3(2-2-5) เป็นรายวิชาที่
เพิ่มใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    International pastry and plated dessert  
                              ศึกษาความหมายของเบเกอรี่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การท าขนมหวานและขนมอบ วัตถุดิบ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ การช่ังวัดตวง การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เทคนิค
การเตรียม และ การผลิตขนมปัง ประเภทต่างๆ ทั้งขนม
ปังยีสต์ ควิกเบรด และขนมปังชนิดพิเศษ ทั้งเค้ก คุกกี้ 
พาย ทาร์ต ช็อคโกแล็ต ขนมหวานแบบแช่เย็นและ แช่
แข็ ง  เ รี ย น รู้ ก า รท า ห น้ า แ ล ะ ไ ส้ ข นม ชนิ ด ต่ า ง ๆ  
กระบวนการบริการขนมหวาน การจัดสรรเมนู การจัดโต๊ะ
ส าหรับขนมหวานและขนมอบและการฝึกปฏิบัติการ 

T       The study baking principles, Basic knowledge 
about making sweets and pastries., raw materials, 
measuring tools and equipment, preparation and 
baking techniques for various yeast breads, quick 
breads, specialty and healthy breads, shaping and 
decoration, serving, packaging, and practical 
sessions,which include cakes, cookies, pie, tarts, 
chocolate, chilled and frozen dessert and dessert 
service process .,Menu allocation setting up a 
table for desserts and pastries., practical sessions 
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 ไม่ม ี  31.IHM333 การประกอบอาหารแนวใหม่ 3(2-2-5) เป็นรายวิชาที่
เพิ่มใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Modernist Cuisine  
                           แ      แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมของส่วนผสม

อาหารและเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อผลิตรายการอาหารที่
เหมาะสม พัฒนาอาหารให้มีลักษณะทางเนื้อสัมผัส สี กลิ่น 
และรสชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการ
ที่จะบริโภคอาหารใหม่ ศึกษาอาหารแนวใหม่ทั้งในอดีตและ
ที่อยู่ในกระแสนิยมทั้งในและต่างประเทศ ฝึกปฏิบัติเทคนิค
การท า อาหารแนวใหม่ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ และ
สร้างสรรค์รายการอาหารใหม่เพื่อส่งเสริมแนวคิดในการ
พัฒนารายการอาหารเพื่อการบริการ การฝึกปฏิบัติ 

Th    The study theories, technology and innovation in 
food ingredients and equipment to produce and 
develop menu for the development of color, 
texture, smell and taste for consumer acceptatance 
as the new food trend. Study modern food both 
traditional and contemporary for domestically and 
abroad, practice modern cooking techniques, 
instruments and related equipment used and 
create modern food menus for the development of 
food menu for service and practical session 
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 ไม่ม ี  32.IHM  
231 

การแกะสลกัผักและผลไม้ในงานบริการและ
โรงแรม 

3(2-2-5) เป็นรายวิชาที่
เพิ่มใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Carving Vegetables and Fruits in 
Hospitality and Hotel 

 

    ความส าคัญและประวัติความเปน็มาของ
การแกะสลักผักและผลไม้ รปูแบบการ
แกะสลักผักและผลไม้ การตกแต่งจาน
อาหาร การประดับโต๊ะอาหาร การเลือกซื้อ
และการเก็บรักษาผักและผลไม้ การฝึก
ปฏิบัติการแกะสลักผักและผลไม้ 

        Sigificance and history of fruit and 
vegetable carving; fruit and vegetable 
carving styles; plate decoration; dining 
table decorations; selecting and 
storing fruits and vegetables; practice 
in fruit and vegetable carving. 
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1.IHM310 ภาษาอังกฤษส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและ 
การโรงแรม 

3(3-0-6) 1.VLE 
263 

ภาษาอังกฤษส าหรับแผนกต้อนรบัในธุรกิจ
การบริการและการโรงแรม 

2(1-2-3) ปรับเปลีย่น
ค าอธิบาย
รายวิชา และ
ปรับหน่วยกิต
ให้มีปฏิบัตมิาก
ยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 English for Front Office Department in Hospitality 
and Hotel Business 

  English for Front Office 
Department in Hospitality and 
Hotel Business 

 

 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟงั การพูด การอ่าน และการ
เขียน รวมทั้งศึกษาค าศัพท์และไวยากรณ์ เพื่อประกอบอาชีพใน
แผนกต้อนรับ 
Practicing English skills of listening, speaking, reading and writing 
including studying vocabulary and grammar for  occupations in 
front office department 

  ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟงั การพูด 
การอ่านและการเขียนรวมทัง้ศึกษา
ค าศัพท์และไวยากรณ์ ที่ใช้ในแผนก
ต้อนรับ การต้อนรับลูกค้า การรับจอง
ห้องพัก  การลงทะเบียน การเงินส่วน
หน้า การให้บริการข้อมูลข่าวสาร   
Practicing English skills of listening, 
speaking, reading and writing including 
studying vocabulary and grammar for 
use in front office department; customer 
reception, room reservation; registration, 
front office finance; giving information. 
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2.IHM214 ภาษาอังกฤษส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจ 
การบริการและการโรงแรม 

3(3-0-6) 2.VLE  
262 

ภาษาอังกฤษส าหรับแผนกอาหารและ
เครื่องดื่มในธุรกิจการบริการและการ
โรงแรม 

2(1-2-3) ปรับเปลีย่น
ค าอธิบาย
รายวิชา และ
ปรับหน่วยกิต
ให้มีปฏิบัตมิาก
ยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 English for Food and Beverage Department in 
Hospitality and Hotel Business 

  English for Food and Beverage 
Department in Hospitality and 
Hotel Business 

 

 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟงั การพูด การอ่าน และการ
เขียน รวมทั้งศึกษาค าศัพท์และไวยากรณ์ เพื่อประกอบอาชีพใน
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม                         
Practicing English skills of listening, speaking, reading and 
writing including studying vocabulary and grammar for  
occupations in food and beverage department 

  ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้ง
ศึกษาค าศัพท์ที่ใช้ในแผนกบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม การต้อนรับลูกค้า  
การบริการลูกค้าในห้องอาหาร 

Prac     Praticing English skills of listening, 
speaking, reading and writing 
including studying vocabulary for use 
in food and beverage department; 
customer reception , customer service 
in restaurant. 
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กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ 
3.IHM114 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการ

โรงแรม 
3(3-0-6) 3. VLE 

261 
ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในธุรกิจ
การบริการและการโรงแรม 

2(1-2-3) ปรับหน่วยกิต
ให้มีปฏิบัตมิาก
ยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 English for Communication in Hospitality and Hotel 
Business  

  English for Communication in 
Hospitality and Hotel Business  

 

 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน รวมทั้งศึกษาค าศัพท์และไวยากรณ์ เพ่ือการสื่อสาร
ภายในองค์กรและระหว่างองค์กร     
Practicing English skills of listening, speaking, reading and 
writing including studying vocabulary and grammar for intra 
and inter organizational communication                     

  ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้ง
ศึกษาค าศัพท์และไวยากรณ์ เพ่ือการ
สื่อสารภายในองค์กรและระหว่าง
องค์กร    
Practicing English skills of listening, 
speaking, reading and writing 
including studying  vocabulary and 
grammar for intra and inter 
organizational communication 
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                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ 

4.IHM215 ภาษาอังกฤษส าหรับห้องครัวในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6)  ไม่ม ี   
 English for Kitchen in Hospitality and Hotel Business      
 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการ

เขียน รวมทั้งศึกษาค าศัพท์และไวยากรณ์ เพ่ือประกอบอาชีพ
ในห้องครัว                         
Practicing English skills of listening, speaking, reading 
and writing including studying vocabulary and 
grammar for occupations in kitchen 

    

 
5. IHM216 ภาษาไทยเพื่อการบริการและการโรงแรม 1  3(3-0-6)  ไม่ม ี   
 Thai for Hospitality and Hotel 1      
 ศึกษาเน้นในด้านการฟังและการพูดภาษาไทยเบื้องต้นในกรณีท่ี

จ าเป็นต้องใช้ภาษาไทยในการท างานด้านการบริการและการ
โรงแรม บทเรียนจะประกอบด้วยรูปแบบบทสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันอย่างง่าย 
The study of fundamental Thai listening and 
speaking skills necessary for the use in hospitality 
and hotel, emphasizing on simple daily life 
conversation 
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                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ 

5. IHM311 ภาษาไทยเพื่อการบริการและการโรงแรม 2  3(3-0-6)  ไม่ม ี   
 Thai for Hospitality and Hotel 2      
 โดยเน้นทักษะ ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

บทเรียนจะประกอบด้วยส านวนภาษาไทยที่ใช้ใน การบริการ
และการโรงแรมที่กว้างขึ้น 
emphasizing on listening, speaking, reading and writing 
skills; lessons concerning in depth understanding of Thai 
idioms in hospitality and hotel 

    

 
6. IHM312 ภาษาไทยเพื่อการบริการและการโรงแรม 3   3(3-0-6)  ไม่ม ี   
 Thai for Hospitality and Hotel 3      
 ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาไทยเพื่อการบริการและการ

โรงแรม 2 โดยเน้นทักษะในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนในสถานการณ์จ าลองเพ่ือการปฏิบัติงานในธุรกิจ        
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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                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ 

7. IHM217 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและการโรงแรม 1 3(3-0-6)  ไม่ม ี   
 Japanese for Hospitality and Hotel 1      
 ศึกษาเน้นในด้านการฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในกรณี

ที่จ าเป็นต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการท างานด้านการบริการและ
การโรงแรม บทเรียนจะประกอบด้วยรูปแบบบทสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันอย่างง่าย 
The study of fundamental Japanese listening and speaking 
skills necessary for the use in hospitality and hotel, 
emphasizing on simple daily life conversation   

    

 
8. IHM313 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและการโรงแรม 2 3(3-0-6)  ไม่ม ี   
 Japanese for Hospitality and Hotel 2      
 ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการบริการและการโรงแรม 1 

โดยเน้นทักษะในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
บทเรียนจะประกอบด้วยส านวนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการบริการและ       
การโรงแรมที่กว้างขึ้น 
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 
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                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ 

9. IHM314 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและการโรงแรม 3  3(3-0-6)  ไม่ม ี   
 Japanese for Hospitality and Hotel 3      
 ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการบริการและการ

โรงแรม 2 โดยเน้นทักษะในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนในสถานการณ์จ าลองเพ่ือการปฏิบัติงานในธุรกิจการ
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  

    

 
10. IHM218 ภาษาจีนเพื่อการบริการและการโรงแรม 1  3(3-0-6)  ไม่ม ี   
 Chinese for Hospitality and Hotel 1      
 ศึกษาเน้นในด้านการฟังและการพูดภาษาจีนเบื้องต้นในกรณีท่ี

จ าเป็นต้องใช้ภาษาจีนในการท างานด้านการบริการและการ
โรงแรม บทเรียนจะประกอบด้วยรูปแบบบทสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันอย่างง่าย 
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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                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ 

11. IHM315 ภาษาจีนเพื่อการบริการและการโรงแรม 2  3(3-0-6)  ไม่ม ี   
 Chinese for Hospitality and Hotel 2      
 ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีนเพื่อการบริการและการโรงแรม 1 

โดยเน้นทักษะในดา้นการฟงั การพูด การอ่าน และการเขียน 
บทเรียนจะประกอบด้วยส านวนภาษาจนีที่ใช้ในการบริการและการ
โรงแรมที่กว้างขึ้น 
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 

    

 
12 IHM316 ภาษาจีนเพื่อการบริการและการโรงแรม 3   3(3-0-6)  ไม่ม ี   
 Chinese for Hospitality and Hotel 3      
 ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีนเพ่ือการบริการและการโรงแรม 

2 โดยเน้นทักษะในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ในสถานการณ์จ าลองเพ่ือการปฏิบัติงานในธุรกิจการบริการ
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 
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                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ 

13. IHM219 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการและการโรงแรม 1 3(3-0-6)  ไม่ม ี   
 Korean for Hospitality and Hotel 1      
 ศึกษาเน้นในด้านการฟังและการพูดภาษาเกาหลีเบื้องต้นใน

กรณีท่ีจ าเป็นต้องใช้ภาษาเกาหลีในการท างานด้านการบริการ
และการโรงแรม บทเรียนจะประกอบด้วยรูปแบบบทสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันอย่างง่าย 
The study of fundamental Korean listening and speaking 
skills necessary for the use in hospitality and hotel, 
emphasizing on simple daily life conversation 

    

 
14 IHM317 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการและการโรงแรม 2  3(3-0-6)  ไม่ม ี   
 Korean for Hospitality and Hotel 2      
 ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาเกาหลีเพ่ือการบริการและการโรงแรม 

1 โดยเน้นทักษะในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
บทเรียนจะประกอบด้วยส านวนภาษาเกาหลีที่ใช้ในการบริการและ
การโรงแรมที่กว้างขึ้น 
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 
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                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ 

15. IHM318 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการและการโรงแรม 3   3(3-0-6)  ไม่ม ี   
 Korean for Hospitality and Hotel 3      
 ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาเกาหลีเพ่ือการบริการและการ

โรงแรม 2 โดยเน้นทักษะในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนในสถานการณ์จ าลองเพ่ือการปฏิบัติงานในธุรกิจการ
บริการและการโรงแรม 
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 

    

 
16. IHM220 ภาษาเวียดนามเพื่อการบริการและการโรงแรม 1 3(3-0-6)  ไม่ม ี   
 Vietnamese for Hospitality and Hotel 1      
 ศึกษาเน้นในด้านการฟังและการพูดภาษาเวียดนามเบื้องต้น ใน

กรณีท่ีจ าเป็นต้องใช้ภาษาเวียดนามในการท างานด้านการ
บริการและ การโรงแรม บทเรียนจะประกอบด้วยรูปแบบบท
สนทนาในชีวิตประจ าวันอย่างง่าย 
The study of fundamental Vietnamese listening and 
speaking skills necessary for the use in hospitality 
and hotel, emphasizing on simple daily life 
conversation 
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                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ 

17. IHM319 ภาษาเวียดนามเพื่อการบริการและการโรงแรม 2  3(3-0-6)  ไม่ม ี   
 Vietnamese for Hospitality and Hotel 2      
 ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาเวียดนามเพ่ือการบริการและการ

โรงแรม 1 โดยเนน้ทักษะในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน บทเรียนจะประกอบด้วยส านวนภาษาเวยีดนามที่ใช้ในการ
บริการและการโรงแรมที่กว้างขึน้ 
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 

    

 
18. IHM320 ภาษาเวียดนามเพื่อการบริการและการโรงแรม 3  3(3-0-6)  ไม่ม ี   
 Vietnamese for Hospitality and Hotel 3      
 ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาเวียดนามเพื่อการบริการและการ

โรงแรม 2 โดยเน้นทักษะในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนในสถานการณ์จ าลองเพ่ือการปฏิบัติงานในธุรกิจการ
บริการและการโรงแรม 
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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                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ 

 ไม่ม ี  19. 
VLA116 

ภาษาเวียดนามส าหรบัการสื่อสารในธุรกจิการบริการและการ
โรงแรม 

3(3-0-6) รายวิชา
ใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 

    Vietnamese for Communication in Hospitality 
and Hotel Business 

 

    ฝึกทัก                  ฝึกทักษะภาษาเวียดนามทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
รวมทั้งศึกษาค าศัพท์และ เพื่อการสื่อสารภายในองค์กรและ
ระหว่างองค์กร    

         Practicing Vietnamese skills of listening, speaking, reading and 
writing including studying vocabulary and grammar for intra 
and inter organizational communication   

 

   20. 
VLA117 

ภาษาเวียดนามส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจ
การบริการและการโรงแรม 

3(3-0-6) 
รายวิชา
ใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Vietnamese for Food and Beverage 
Department in Hospitality and Hotel Business 

 

                                       ฝึกทักษะภาษาเวยีดนามการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
รวมทั้งศึกษาค าศัพท์ที่ใช้ในแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
การต้อนรับลูกค้า  การบริการลูกค้าในห้องอาหาร 

         Practicing Vietnamese skills of listening, speaking, reading and 
writing including studying vocabulary for use in food and 
beverage department; customer reception  
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                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ 

 ไม่ม ี  21.VLA 
216 

ภาษาเวียดนามส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 

รายวิชา
ใหม ่
 
 
 
 
 
 

    Vietnamese for Front Office Department in 
Hospitality and Hotel Business 

 

     ฝึกทักษะภาษาเวียดนามทั้งการฟงั การพูด การอ่านและการ
เขียนรวมทั้งศึกษาค าศัพท์ ท่ีใช้ในแผนกต้อนรับ การต้อนรับ
ลูกค้า การรับจองห้องพัก  การลงทะเบียน การเงินส่วนหน้า 
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร     

        Practicing Vietnamese skills of listening, speaking, reading and 
writing including studying vocabulary for  use in front office 
departments; customer reception, room reservation; 
registration, front office finance; giving information. 

 

   22.VLC121 ภาษาจนีส าหรับการสื่อสารในธุรกจิการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) 
รายวิชา
ใหม ่
 
 
 
 
 
 
 

    Chinese for Communication in Hospitality and 
Hotel Business 

 

    ฝึกทักษะภาษาจีนทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
รวมทั้งศึกษาค าศัพท์และ เพื่อการสื่อสารภายในองค์กรและ
ระหว่างองค์กร    
Practicing Chinese skills of listening, speaking, reading 
and writing including studying vocabulary and 
grammar for intra and inter organizational 
communication.     
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                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ 

 ไม่ม ี  23.VLC 
122 

ภาษาจีนส าหรับแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมในธุรกิจการ
บริการและการโรงแรม 

3(3-0-6) รายวิชา
ใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Chinese for Food and Beverage Department in 
Hospitality and Hotel Business 

 

    ฝึกทักษะภาษาจีนการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน รวมทั้งศึกษาค าศัพท์ที่ใช้ในแผนกบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม  

P      Practicing Chinese skills of listening, speaking, 
reading and writing including studying vocabulary 
for use in food and beverage department 

 

 ไม่ม ี  24. VLC221 ภาษาจีนส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการ
โรงแรม 

3(3-0-6) รายวิชา
ใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Chinese for Front Office Department in 
Hospitality and Hotel Business 

 

    ฝึกทักษะภาษาจีนทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
รวมทั้งศึกษาค าศัพท์ ท่ีใช้ในแผนกต้อนรับ การต้อนรับลูกคา้ 
การรับจองห้องพัก  การลงทะเบียน การเงินส่วนหน้า  
Practicing Chinese skills of listening, speaking, reading and 
writing including studying vocabulary for  use in front office 
department; customer reception, room reservation; 
registration, front office finance 
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                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ 

 ไม่ม ี 3(3-0-6) 25.VLJ121 ภาษาญี่ปุน่ส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 3(3-0-6) รายวิชา
ใหม ่
 
 
 
 
 
 
 

    Japanese for Communication in Hospitality and 
Hotel Business 

 

    ฝึกทักษะภาษาญี่ปุน่ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน รวมทั้งศึกษาค าศัพท์และ เพื่อการสื่อสารภายใน
องค์กรและระหว่างองค์กร    

         Practicing Japanese skills of listening, speaking, reading 
and writing including studying vocabulary and grammar 
for intra and inter organizational communication  

 

 ไม่ม ี  26.VLJ122 ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมในธุรกิจการ
บริการและการโรงแรม 

3(3-0-6) รายวิชา
ใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Japanese for Food and Beverage Department in 
Hospitality and Hotel Business 

 

    ฝึกทักษะภาษาญี่ปุน่การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน รวมทั้งศึกษาค าศัพทท์ี่ใช้ในแผนกบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม การต้อนรับลูกค้า  การบริการลูกค้าใน
ห้องอาหาร 
Practicing Japanese skills of listening, speaking, reading 
and writing including studying vocabulary for use in 
food and beverage department; customer reception , 
customer service in restaurants. 
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                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ 

 ไม่ม ี  27. 
VLJ221 

ภาษาญี่ปุ่นส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการ
โรงแรม 

3(3-0-6) รายวิชา
ใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Japanese for Front Office Department in 
Hospitality and Hotel Business 

 

    ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียนรวมทั้งศึกษาค าศัพท์ ที่ใช้ในแผนกต้อนรับ การต้อนรับ
ลูกค้า การรับจองห้องพัก  การลงทะเบียน การเงินส่วนหน้า 
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร   

      Practicing Japanese skills of listening, speaking, reading and 
writing including studying vocabulary for use in front office 
department; customer reception, room reservation; 
registration, front office finance; giving information. 

 

 ไม่ม ี  28. 
VLK121 

ภาษาเกาหลีส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและ
การโรงแรม 

3(3-0-6) 
รายวิชา
ใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 

    Korean for Communication in Hospitality and 
Hotel Business 

 

             ฝึกทักษะภาษาเกาหลีท้ังการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
รวมท้ังศึกษาค าศัพท์และ เพื่อการสื่อสารภายในองค์กรและ
ระหว่างองค์กร   

         Practicing Korean skills of listening, speaking, reading and writing 
including studying vocabulary and grammar for intra and inter 
organizational communication.  
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                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ 

 ไม่ม ี  29. 
VLK122 

ภาษาเกาหลีส าหรับแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมในธุรกิจ
การบริการและการโรงแรม 

3(3-0-6) 
รายวิชา
ใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Korean for Food and Beverage Department in 
Hospitality and Hotel Business 

 

    ฝึกทักษะภาษาเกาหลีการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน รวมทั้งศึกษาค าศัพท์ที่ใช้ในแผนกบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม การต้อนรับลูกค้า  การบริการลูกค้าในห้องอาหาร 
Practicing Korean skills of listening, speaking, 
reading and writing including studying vocabulary 
for use in food and beverage department; 
customer reception , customer service in 
restaurant. 

 

 ไม่ม ี  30. 
VLK221 

ภาษาเกาหลีส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการ
โรงแรม 

 รายวิชา
ใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Korean for Front Office Department in 
Hospitality and Hotel Business 

 

    ฝึกทักษะภาษาเกาหลีทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียนรวมทั้งศึกษาค าศัพท์ ท่ีใช้ในแผนกต้อนรับ การรับ
จองห้องพัก  การลงทะเบียน การเงินส่วนหน้า Practicing 
Korean skills of listening, speaking, reading and 
writing including studying vocabulary for use in 
front office department; room reservation; 
registration, front office finance;  

 

227 



228 
 

      
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ 

 ไม่ม ี  31.VLT 
261 

ภาษาไทยส าหรับการสื่อสารในธุรกจิการบริการและการ
โรงแรม 

3(3-0-6) 
รายวิชา
ใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Thai for Communication in Hospitality and 
Hotel Business 

 

    ฝึกทักษะภาษาไทยท้ังการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน รวมทั้งศึกษาค าศัพท์และไวยากรณ์ เพื่อการสื่อสาร
ภายในองค์กรและระหว่างองค์กร    
Practicing Thai skills of listening, speaking, reading and 
writing including studying vocabulary and grammar for 
intra and inter organizational communication. 

 

 ไม่ม ี  32.VLT 
262 

ภาษาไทยส าหรับแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมในธุรกิจการ
บริการและการโรงแรม 

3(3-0-6) 

    Thai for Food and Beverage Department in 
Hospitality and Hotel Business 

 
 

    ฝึกทักษะภาษาไทยการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
รวมทั้งศึกษาค าศัพท์ที่ใช้ในแผนกบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม การต้อนรับลูกค้า  การบริการลูกค้าใน
ห้องอาหาร 
Practicing Thai skills of listening, speaking, reading and 
writing including studying vocabulary for used in food 
and beverage department; customer reception , customer 
service in restaurant. 
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                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ 

 ไม่ม ี  33
ปร.VLT 
263 

ภาษาไทยส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการ
โรงแรม 

3(3-0-6) 
รายวิชา
ใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Thai  for Front Office Department in 
Hospitality and Hotel Business 

 

    ฝึกทักษะภาษาไทยทั้งการฟงั การพูด การอ่านและ
การเขียนรวมทั้งศึกษาค าศัพท์ ที่ใช้ในแผนกต้อนรบั 
การต้อนรับลูกค้า การรับจองหอ้งพัก  การลงทะเบียน 
การเงินส่วนหนา้ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร   
Practicing Thai skills of listening, speaking, reading and 
writing including studying vocabulary for used in front 
office department; customer reception, room 
reservation; registration, front office finance; giving 
information. 
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                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 

กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1.IHM411 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการการ

บริการและการโรงแรม 
1(45) 1.IHM 

415 
การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการการ
บริการและการโรงแรม 

1(45) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Preparation for Cooperative Education in 
Hospitality and Hotel Management  

  Preparation for Cooperative Education in 
Hospitality and Hotel Management  

 

 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ การรับรู้ของผู้เรียนในลักษณะอาชีพ 
และโอกาสของการประกอบอาชีพในธุรกิจการบริการ
และการโรงแรม พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ 
เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ 
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 

  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ การรับรู้ของผู้เรียนในลักษณะอาชีพ 
และโอกาสของการประกอบอาชีพในธุรกิจการบริการ
และการโรงแรม พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ 
เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ 
 Preparation of activities for job-training in co-
operative company to enhance learners 
ability to perceive job characteristics and 
opportunities in working in hospitality and 
hotel business; the development of learners 
in terms of knowledge, skills, attitude, 
motivation and suitable characteristics for 
working in hotel industry. 
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                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2.IHM412 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการบริการและการ
โรงแรม 

6(640) 2.IHM 
416 

สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการบริการและการ
โรงแรม 

1(45) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cooperative Education in Hospitality 
and Hotel Management 

  Cooperative Education in Hospitality 
and Hotel Management 

 

 เน้นการปฏิบตัิงานด้านการบริการและการโรงแรม ใน
สถานการณ์จริงสถานประกอบการเสมือนเป็น
พนักงานขององค์กร ผ่านการเรียนในสถานศึกษา
ร่วมกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
เรียนรู้กระบวนการด าเนนิงาน ศึกษาปัญหาและแนว
ทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดย
น าเสนองานในรูปแบบภาคนพินธ์ 
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 

  เน้นการปฏิบตัิงานด้านการบริการและการโรงแรม ใน
สถานการณ์จริงสถานประกอบการเสมือนเป็น
พนักงานขององค์กร ผ่านการเรียนในสถานศึกษา
ร่วมกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
เรียนรู้กระบวนการด าเนนิงาน ศึกษาปัญหาและแนว
ทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดย
น าเสนองานในรูปแบบภาคนพินธ์ 
Work practice in hospitality and hotel 
business in real situations as employees of  
organizations through classroom study and 
work in real workplaces; learning 
organizational processes, problems in 
workplace by presenting them in the form of 
thesis.. 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3.IHM413 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการ
จัดการการบริการและการโรงแรม 

2(90) 3.IHM 
417 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการ
จัดการการบริการและการโรงแรม 

1(45) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Preparation for Field Experience in 
Hospitality and Hotel Management 

  Preparation for Field Experience in 
Hospitality and Hotel Management 

 

 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในเร่ืองบุคลิกภาพ
อย่างมืออาชีพเพื่อการเข้าสู่งานด้านบริการในธุรกิจ
การบริการและการโรงแรม พัฒนาทักษะเฉพาะตัว 
การแต่งกาย ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการใช้ภาษา การ
สัมภาษณ์งาน และการท างานเป็นทีมและความ
ตระหนักด้านอาชีพที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการบริการและ
การโรงแรม 
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 

  การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในเร่ืองบุคลิกภาพ
อย่างมืออาชีพเพื่อการเข้าสู่งานด้านบริการในธุรกิจ
การบริการและการโรงแรม พัฒนาทักษะเฉพาะตัว 
การแต่งกาย ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการใช้ภาษา การ
สัมภาษณ์งาน และการท างานเป็นทีมและความ
ตระหนักด้านอาชีพที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการบริการและ
การโรงแรม 
  Preparation of learners in terms of 
professional characteristics leading to service 
in hospitality and hotel business,  
development of individual skills, dressing, 
general knowledge about language use, 
interviews, teamwork and job perception in 
hospitality and hotel business. 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

4.IHM414 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการ
จัดการการบริการและการโรงแรม 

5(540) 4.IHM418 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการ
จัดการการบริการและการโรงแรม 

5(540) 
 

 Field Experience in Hospitality and 
Hotel Management  

  Field Experience in Hospitality and 
Hotel Management  

 
 

 การฝึกปฏบิัติของนักศึกษาในเรื่องบุคลิกภาพอย่างมือ
อาชีพเพื่อการเข้าสู่งานดา้นการบรกิารและการโรงแรม 
พัฒนาทักษะเฉพาะตัว การแต่งกาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบั
การใช้ภาษา การสัมภาษณง์าน และการท างานเปน็ทีมและ
ความตระหนักดา้นอาชีพที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจการบริการ
และการโรงแรม 
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 

  การฝึกปฏิบัติของนักศึกษาในเร่ืองบุคลิกภาพอย่างมือ
อาชีพเพื่อการเข้าสู่งานด้านการบริการและการโรงแรม 
พัฒนาทักษะเฉพาะตัว การแต่งกาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การใช้ภาษา การสัมภาษณ์งาน และการท างานเป็นทีม
และความตระหนักด้านอาชีพที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการ
บริการและการโรงแรม 
 Training of students in the field of professional 
characteristics for hospitality and hotel business,  
development of individual skills concerning 
dressing, general knowledge about language use, 
interviews, teamwork and job perception in 
hospitality and hotel business 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม   

 
ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของหลักสูตร) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 

การผลิตบัณฑิต S,F,O การรับนักศึกษาไม่ได้จ านวนตามแผน 
S,F การคงอยู่ของนักศึกษาน้อยลงเนื่องจากการลาออกกลางคัน 

S,F,O การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผน 
S,O การส าเร็จการศึกษาช้ากว่าเวลาที่ก าหนดตามหลักสูตร 

การจัดการและการบริหาร
ทรัพยากร 

S อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการมีสัดส่วนน้อย 
S อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมีสัดส่วนน้อย 

S,O การคงอยู่ของอาจารย์ในหลักสูตร 
O การพัฒนาความรู้เฉพาะทางและความรู้ใหม่ๆ 

การวิจัย S,O การบริหารจัดการภาระงานด้านอื่นๆ ต่อการท าผลงานวิชาการหรือบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
หมายเหตุ ความเสี่ยงทั้งหมดมี 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O)  และความเสี่ยงด้าน

กฎระเบียบ (C) ความเสี่ยงด้านใดมีค่าระหว่าง 20-25 ถือว่าสูงมาก ถ้ามีค่าระหว่าง 10-19 ถือว่าสูง และ มีค่าระหว่าง 1-9 ถือว่าปานกลาง 
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การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบ
ความรุนแรง

(2) 

คะแนน 
ความเสี่ยง(ระดับ 

ความเสี่ยง) 
(1)×(2) 

ระดับความเสี่ยง 

การผลิตบัณฑิต การรับนักศึกษาไม่ได้ตามจ านวนตามแผน 
-มีผลกระทบในการจัดแผนการเรียนและหมู่เรียนเพ่ือให้ได้
จ านวนนักศึกษาต่อหมู่เรียนที่เหมาะสมตามเกณฑ์ 
-กระทบรายรับของหลักสูตร  รวมถึงการบริหาร
งบประมาณประจ าหลักสูตรเพ่ือน าไปจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 

4 4 16 ระดับสูง 

 การคงอยู่ของนักศึกษาน้อยลงเนื่องจากการออกกลางคัน 
- กระทบรายรับของหลักสูตร  รวมถึงการบริหาร
งบประมาณประจ าหลักสูตรเพ่ือน าไปจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 

3 3 9 ยอมรับได้ 

 จัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผน 
- การจัดแผนการเรียนที่มากกว่า 1 แผน ต่อนักศึกษา
จ านวน 1 หมู่เรียน 

2 2 4 ยอมรับได้ 

 การส าเร็จการศึกษาช้ากว่าเวลาที่ก าหนดตามหลักสูตร 
-การเปิดหมู่เรียนพิเศษ มีผลกระทบต่ออาจารย์ผู้สอนในเชิง
ค่าเสียโอกาส กรณีอาจารย์มีภาระงานสอนเพียงพอแล้ว ท า
ให้เสียโอกาสในการท าภาระงานอื่นๆ เช่น งานวิจัย 

3 3 9 ยอมรับได้ 
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ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบ
ความรุนแรง

(2) 

คะแนน 
ความเสี่ยง(ระดับ 

ความเสี่ยง) 
(1)×(2) 

ระดับความเสี่ยง 

การจัดการและการ
บริหารทรัพยากรบุคล 

อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการมีสัดส่วนน้อย 4 4 16 ระดับสูง 
อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกมีสัดส่วนน้อย 4 4 16 ระดับสูง 
การคงอยู่ของอาจารย์ในหลักสูตร 2 2 4 ยอมรับได้ 
การพัฒนาความรู้เฉพาะทางและความรู้ใหม่ๆ 
-อาจารย์ขาดการพัฒนาความรู้เฉพาะทางและความรู้ใหม่ๆ 

3 3 9 ยอมรับได้ 

การวิจัย การบริหารจัดการภาระงานด้านอ่ืนๆ ต่อการท าผลงาน
วิชาการหรือบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
-จ านวนผลงานวิชาการหรือบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติมีน้อย 

4 3 12 ระดับสูง 

 
หมายเหตุ  ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยง         

ที่ยอมรับได้) 
 

 
 
 
 
 

237 



95 
 

 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

95 

การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
ล าดับ ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม

ของหลักสูตร) 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
 

(2) 

การควบคุม          
ที่มีอยู่แล้ว 

(3) 

การควบคุมท่ี
มีอยู่แล้ว

ได้ผลหรือไม่ 
(4) 

วิธีจัดการ       
ความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

1. การรับนักศึกษาไม่ได้จ านวนตามแผน (1) จัดท าประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่อง
ทางการสื่อสารแบบบูรณาการทั้งเชิงรุก 
ออนไลน์ และเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดี
ระหว่างหลักสูตรและกลุ่มเป้าหมาย 
(2) เพ่ิมสถานประกอบการที่ได้ลงนามความ
ร่วมมือให้หลากหลายทางสัญชาติของบริษัท
และให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 

  ควบคุม  

 การคงอยู่ของนักศึกษาน้อยลง
เนื่องจากออกหลางคัน 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด 

  ควบคุม  

 การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตาม
แผนการศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิดและมีการวางแผนล่วงหน้า 

  ควบคุม  

 การส าเร็จการศึกษาช้ากว่าเวลาที่
ก าหนดตามหลักสูตร 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิดและมีการวางแผนล่วงหน้า 

  ควบคุม  
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ล าดับ ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม
ของหลักสูตร) 

(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
(2) 

การควบคุม          
ที่มีอยู่แล้ว 

(3) 

การควบคุมท่ี
มีอยู่แล้ว

ได้ผลหรือไม่ 
(4) 

วิธีจัดการ       
ความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

2. อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการมี
สัดส่วนน้อย 

วางแผนพัฒนาบุคลากร 
 

  ควบคุม  

 อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกมีสัดส่วน
น้อย 

วางแผนพัฒนาบุคลากร 
 

  ควบคุม  

 การคงอยู่ของอาจารย์ในหลักสูตร วางแผนอัตราก าลังเพื่อรองรับเหตุการณ์
อาจารย์ในหลักสูตรไม่ครบตามจ านวน 

  ควบคุม  

 การพัฒนาความรู้เฉพาะทางและ
ความรู้ใหม่ๆ 

วางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง   ควบคุม  

3.  การบริหารจัดการภาระงานด้านอื่นๆ 
ต่อการท าผลงานวิชาการหรือบทความ
วิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
-จ านวนผลงานวิชาการหรือบทความ
วิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือนานาชาติมีน้อย 

จัดระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมอาจารย์ใน
หลักสูตรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ และ
กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการและวิจัย
เพ่ือการตีพิมพ์และการได้รับอ้างอิงใน
ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ 

  ควบคุม  

 
หมายเหตุ ช่อง 3  หมายถึง มี  หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ × หมายถึง ไม่มี 
 ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย  หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์  × ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย     
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แผนการด าเนนิงานการจัดการความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน (1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่(2) ระดับ 
ความเสี่ยง  

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู ่(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรม          
การควบคุม 

(แผนการปรับปรุง
การควบคุม)  

(6) 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

การรับนักศึกษาไม่ได้
จ านวนตามแผน 

ประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนมัธยมเครือข่าย
และจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้
นักศึกษา  
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 

ความเสี่ยง
สูง 

ควบคุม จ านวน
นักศึกษาท่ีช าระ
ค่าลงทะเบียน
น้อยกว่าจ านวน
นักศึกษาท่ี
สมัครผ่านรอบ
ต่างๆ 

เพ่ิมระดับการ
ติดต่อสื่อสาร
ระหว่างหลักสูตร
และนักเรียนที่มา
สมัครมากขึ้นเพ่ือ
ประคองให้อยู่จน
ลงทะเบียนเรียน 

กรรมการ
หลักสูตร 

การคงอยู่ของนักศึกษา
น้อยลงเนื่องจากการ
ออกกลางคัน 

อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด   ความเสี่ยง
ยอมรับได้ 

ควบคุม นักศึกษาไม่กล้า
ปรึกษาปัญหา
ส่วนตัว 

อาจารย์คอย
สังเกตุสอบถาม
ข้อมูลจาก
นักศึกษาคนอ่ืน
ร่วมชั้นเพ่ือการ
ดูแลที่ใกล้ชิดมาก
ขึ้น 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน (1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่(2) ระดับ 
ความเสี่ยง  

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู ่(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรม          
การควบคุม 

(แผนการปรับปรุง
การควบคุม)  

(6) 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

การจัดการเรียนการ
สอนไม่เป็นไปตาม
แผนการศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
และมีการวางแผนล่วงหน้า 

ความเสี่ยง
ยอมรับได้ 

ควบคุม นักศึกษาเรียน
ไม่ผ่านใน
รายวิชาที่มีการ
เรียนต่อเนื่อง 

อาจารย์ที่ปรึกษา
ให้การดูแล
นักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิดมากขึ้น
และมีการ
วางแผนในระยะ
ยาว 

กรรมการ
หลักสูตร 

การส าเร็จการศึกษาช้า
กว่าเวลาที่ก าหนดตาม
หลักสูตร 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
และมีการวางแผนล่วงหน้า 

ความเสี่ยง
ยอมรับได้ 

ควบคุม นักศึกษามีผล
การเรียนไม่ถึง
ผลการเรียน
เฉลี่ยต่ าที่
ก าหนดเพ่ือขอ
ส าเร็จการศึกษา
ได้ 

วางแผนการแก้ไข
ผลการเรียนให้ผล
การเรียนเฉลี่ยถึง
เกณฑ์ก าหนด 

กรรมการ
หลักสูตร 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน (1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่(2) ระดับ 
ความเสี่ยง  

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู ่(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรม          
การควบคุม 

(แผนการปรับปรุง
การควบคุม)  

(6) 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

การจัดการเรียนการ
สอนไม่เป็นไปตาม
แผนการศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
และมีการวางแผนล่วงหน้า 

ความเสี่ยง
ยอมรับได้ 

ควบคุม นักศึกษาเรียน
ไม่ผ่านใน
รายวิชาที่มีการ
เรียนต่อเนื่อง 

อาจารย์ที่ปรึกษา
ให้การดูแล
นักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิดมากขึ้น
และมีการ
วางแผนในระยะ
ยาว 

กรรมการ
หลักสูตร 

อาจารย์ที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการมีสัดส่วน
น้อย 

วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ความเสี่ยง
สูง 

ควบคุม อาจารย์ขาด
ความตระหนัก
หรือขาดความรู้
เกี่ยวกับ
กระบวนการ
และหลักเกณฑ์
ในการขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ส่งเสริมหรือจัด
อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งวิชาการ 

กรรมการ
หลักสูตร 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน (1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่(2) ระดับ 
ความเสี่ยง  

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู ่(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรม          
การควบคุม 

(แผนการปรับปรุง
การควบคุม)  

(6) 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญา
เอกมีสัดส่วนน้อย 

วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ความเสี่ยง
สูง 

ควบคุม ใช้เวลานานใน
การพัฒนา
อาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนอาจารย์
ให้เรียนต่อวุฒิ
ปริญญาเอก และ
กระตุ้นให้จบตาม
เวลา 

กรรมการ
หลักสูตร 

การคงอยู่ของอาจารย์
ในหลักสูตร 

วางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ 

ควบคุม ยังคงมีอัตราการ
ลาออก
เนื่องจากกลับ
ย้ายกลับ
ภูมิล าเนา 

เมื่อมีการลาออก 
เปิดรับสมัคร
อาจารย์เพ่ิมตาม
จ านวนที่ขาด 

กรรมการ
หลักสูตร 

 
ผู้รายงาน ................................................................... 

                                                                                                                              ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
                                                                                                                                การจัดการการบริการและการโรงแรม 

 
วันที่................เดือน...........................พ.ศ. ................ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน 

(1) 
การควบคุมที่มีอยู่(2) ระดับ 

ความเสี่ยง  
(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู ่(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรม          การ
ควบคุม (แผนการ

ปรับปรุงการควบคุม)  
(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

การพัฒนาความรู้
เฉพาะทางและความรู้
ใหม่ 

วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลอย่าง
ต่อเนื่อง 

ความเสี่ยง
ยอมรับได้ 

ควบคุม อาจารย์ติด
ภาระงานอื่นๆ 
ไม่สามารถเข้า
ร่วมกิจกรรม
ได้ 

จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะวิชาชีพและ
ส่งเสริมให้อาจารย์ได้
มีโอกาสพัฒนาทักษะ
ความรู้ในวิชาชีพจาก
หน่วยงานที่ช านาญ 

กรรมการ
หลักสูตร 

การบริหารจัดการภาระ
งานด้านอื่นๆต่อการท า
ผลงานวิชาการหรือ
บทความวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิง 

จัดระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมอาจารย์
ในหลักสูตรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 
และวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ และได้รับอ้างอิง
ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ 

ความเสี่ยง
สูง 

ควบคุม - สนับสนุนให้อาจารย์
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาผลงาน 

กรรมการ
หลักสูตร 

 

 ผู้รายงาน ................................................................... 
                                                                                                                              ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

                                                                                                                                การจัดการการบริการและการโรงแรม 
วันที่................เดือน...........................พ.ศ. ................
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ภาคผนวก ญ  
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในโครงการการจัดการศึกษา   

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
กับ 

โรงแรมเลอ เมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต 
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กรุณาแนบเอกสารหลักฐานดังนี้ 
1. เอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับสมบูรณ์ 
2. เอกสารแสดงการรับรองหน่วยงานนั้นๆ เช่นสถาบันการศึกษา หน่วยงานระดับกรม 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน บริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ที่ท าข้อตกลงร่วมมือ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558)  
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ภาคผนวก ฎ 

ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การบริการและการโรงแรม 

หลักสูตรหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563 
กับ  

มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 
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ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม หลักสูตรหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563 

กับ  
มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 

 
บัณฑิตในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมจะมีมาตรฐานผลการเรียนร ูอยางนอย 5 ดานตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติดังนี้  

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีความซื่อสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนที่ 

ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.2 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ 

การปฏิบัติตนต่อผูอ่ืนอยางสม่ าเสมอ 
1.3 มีความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา 

มีภาวะผูน า และเปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน 
               1.4 มีวินัยในการท างาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคบขององคกรและ 
สังคม 

2. ความรู 
    2.1  มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติอย่างกวางขวาง เป็นระบบเปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก 
    2.2  มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
    2.3  มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาและตอยอดองคความรู

ในงานอาชีพ 
3. ทักษะทางปญญา 

              3.1 มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความ 
ขัดแยง รวมทั้งหาแนวทางป้อองกันและแกไขปญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกวางและเชิงลึก 

   3.2  มีความสามารถประยุกตใชความรู้ ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติไปใชประโยชนในการฝึก 
 ประสบการณภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 

   3.3  มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
 เพ่ือพัฒนาทักษะการท างานใหเกดประสิทธิผล 
 4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   4.1  มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ
บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไข   
ปญหากลุม 
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  4.2 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่อง 
 และตรงตามมาตรฐานสากล 

5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 
    5.1 มีความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การ 

 อาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    5.2  มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 

และวัฒนธรรม 
    5.3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร รูจักเลือก 

 รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่อง และผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    5.4  มีความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวล 

 การแปลความหมาย และการวิเคราะหขอมูล 
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รายวิชา ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 
มคอ.1 

                 ด้านที่ 
1 2 3 4 5 

ICM 101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ      
ICM 102 ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมการจัดการ      
ICM 103 นวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการ      
IHM112 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจบริการและการโรงแรม      
IHM113 จิตวิทยาการบริการส าหรับบุคลากรวิชาชีพการบริการและการ

โรงแรม 
     

IHM114 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับธรุกิจบรกิารและการโรงแรม      
IHM115 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสือ่สารข้ามวัฒนธรรม      
IHM221 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการบริการและการโรงแรม      
IHM222 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม      
IHM223 ศิลปะการชงกาแฟ      
IHM224 การจัดการทรัพยากรมนุษยส์ าหรบัธุรกิจการบริการและการโรงแรม      
IHM225 การด าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน      
IHM226 การตลาดและการขายส าหรับธุรกจิบริการและโรงแรม      
IHM227 ศิลปะการจัดดอกไม้และการตกแต่งร่วมสมัย      
IHM228 การบริหารบาร์และเครื่องดื่ม      
IHM229 การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั      
IHM230 ความรู้พื้นฐานและมาตรฐานการจดัการโฮมสเตย์และรสีอร์ท       
IHM231 การแกะสลักผักและผลไม้ในงานโรงแรม      
IHM321 การบัญชีและการเงินส าหรบัธุรกิจบริการและการโรงแรม      
IHM322 การด าเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม      
IHM323 การด าเนินงานและการจัดการครวั      
IHM324 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจการบริการและการโรงแรม      
IHM325 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครือ่งดื่ม      
IHM326 การด าเนินงานภัตตาคารและบริการจัดเลี้ยง      
IHM327 การส่งเสริมการขายในงานส่วนหน้า      
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รายวิชา ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 
มคอ.1 

                 ด้านที่ 
1 2 3 4 5 

IHM328 การด าเนินงานและการจัดการงานต้อนรับส่วนหน้า      
IHM329 สัมมนาประเด็นร่วมสมยัในธุรกิจบริการและการโรงแรม            
IHM330 การส ารวจและวิจัยส าหรับการบรกิารและการโรงแรม      
IHM331 ขนมหวานและขนมอบนานาชาต ิ      
IHM332 การจัดการสปา      
IHM333 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน      
IHM334 การวางแผนและการจดัการธรุกิจน าเที่ยว      
IHM335 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ส าหรับการบริการและการโรงแรม                    
IHM336 การจัดการอาหารไทยและอาหารนานาชาติในโรงแรม      
IHM337 การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ      
IHM338 การออกแบบและตกแต่งอาหาร      
IHM339 การประกอบอาหารแนวใหม ่      
IHM415 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการการบริการและการ

โรงแรม 
     

IHM416 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจดัการการบริการและการโรงแรม      
IHM417 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการจัดการการบริการ

และการโรงแรม 
     

IHM418 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการจัดการการบริการและการ
โรงแรม 

     

VLA116 ภาษาเวียดนามส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม      
VLA117 ภาษาเวียดนามส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดืม่ในธุรกิจการ

บริการและการโรงแรม 
     

VLA216 ภาษาเวียดนามส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการ
โรงแรม 

     

VLC121 ภาษาจีนส าหรับการสื่อสารในธุรกจิการบริการและการโรงแรม                    
VLC122 ภาษาจีนส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการบริการและ

การโรงแรม 
     

VLC221 ภาษาจีนส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม      
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รายวิชา ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 
มคอ.1 

                 ด้านที่ 
1 2 3 4 5 

VLE261 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม      
VLE262 ภาษาอังกฤษส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการบริการ

และการโรงแรม 
     

VLE263 ภาษาอังกฤษส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม      
VLJ121 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการสื่อสารในธรุกิจการบริการและการโรงแรม      
VLJ122 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับแผนกแผนกอาหารและเครื่องดืม่ในธุรกิจการบริการ

และการโรงแรม 
     

VLJ221 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม      
VLK121 ภาษาเกาหลีส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม      
VLK122 ภาษาเกาหลีส าหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการบริการ

และการโรงแรม 
     

VLK221 ภาษาเกาหลีส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการ
โรงแรม 

     

VLT261 ภาษาไทยส าหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม      
VLT262 ภาษาไทยส าหรบัแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการบริการและ

การโรงแรม 
     

VLT263 ภาษาไทยส าหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 


