
  

 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
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 
 
3 

 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 9 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 9 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 9 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 12 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการ

ฝึกงาน) 
 

41 
 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 42 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 43 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 43 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 44 
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 

หลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

47 



                                                                                 ข 
 

สารบัญ (ตอ่) 
  หน้า 

หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 54 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 54 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 54 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 55 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 56 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 56 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 56 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 57 
 1. การก ากับมาตรฐาน 57 
 2. บัณฑิต 57 
 3. นักศึกษา 58 
 4. อาจารย์ 59 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 60 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 63 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 66 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 68 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 68 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 68 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 68 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 69 

ภาคผนวก  70 
 ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

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

 
 

71 
 ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 104 
 ภาคผนวก ค ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี  ที ่347/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยว 

 
 

117 

 ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

 
119 

 ภาคผนวก จ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
123 
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สารบัญ (ตอ่) 
  หน้า 
 ภาคผนวก ฉ รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและความ
ต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 

135 
 ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับ 

หลักสูตรที่ปรับปรุง  
 

141 
 ภาคผนวก ซ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการท่องเที่ยว 
175 

 ภาคผนวก ฌ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในโครงการการจัด
การศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยว ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กับสถานประกอบการธุรกิจ
น าเที่ยว  

 
 
 

183 

 ภาคผนวก ญ ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตร    
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. 2565 กับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม พ.ศ. 2553  

 

 
 
 

192 

 



 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

(ร่าง) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   :   คณะวิทยาการจัดการ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  :    25501531105034   
ภาษาไทย  :    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Arts Program in Tourism Management 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

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

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of Arts (Tourism Management) 
 ชื่อย่อ  :    B.A.  (Tourism Management) 

 
3. วิชาเอก   ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 5.2 ประเภทหลักสูตร 
   เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

5.3 ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทย  

5.4 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

และมีความร่วมมือกับบริษัทซีดีซี ทราเวล จ ากัด  และบริษัทวิทมี ทราเวล จ ากัด                  
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เห็นชอบในการน า เสนอหลักสู ตรต่ อสภามหาวิทยาลั ย  ในการประชุม ครั้ งที่  5 /2564  
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร

ในการประชุม ครั้งที่ 7/2564  วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ปีการศึกษา 2567 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
    บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ ดังต่อไปนี้ 

8.1 การท างานในกลุ่มธุรกิจน าเที่ยว 

8.1.1 มัคคุเทศก์ 

8.1.2 ผู้น าเที่ยวต่างประเทศ 

8.1.3 ผู้น าเที่ยวแบบ Virtual Tour 
8.1.4 ผู้น ากิจกรรมนันทนาการ 

8.1.5 ผู้ประกอบธุรกิจธุรกิจน าเที่ยว 

8.1.6 พนักงานปฏิบัติการในธุรกิจน าเที่ยว 

8.1.7 ผู้ออกแบบการท่องเที่ยวเสมือนจริง 

8.2 การท างานในธุรกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
8.2.1 ผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

8.2.2 พนักงานบริการในธุรกิจโรงแรม 

8.2.3 พนักงานบริการในธุรกิจสายการบิน 

8.2.4 ผู้ออกแบบหรือจัดงาน Event 
8.3  การท างานในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

8.3.1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
8.3.2 เจ้าหน้าที่วางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ – สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1 นายประพันธ์พงษ์ 
 ชิณพงษ์ 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. (การจัดการท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยว)  
เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 
สถาบันราชภัฏภูเก็ต 

2546 
2541 

2 นางสาวปวริศา  
เลิศวิริยะประสิทธ์ิ 

อาจารย ์ ศศ.ม. (การจัดการโรงแรม 
และการท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยว)  
เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
สถาบันราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์   
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทมุธาน ี

2550 
 

2547 

3 นางสาวจุรีรัตน์  
หนองหว้า 

อาจารย ์ ศศ.ม. (การจัดการโรงแรม 
และการท่องเที่ยว)  
ศศ.บ. (อุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
สถาบันราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธาน ี

2553 
 

2547 
 

4 นายพงษ์พิพัฒน์ 
เสน่ห์ดี 

อาจารย ์ ศศ.ม. (การจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ยว) 
บธ.บ. (การท่องเที่ยว)  

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

2560 
 

2556 
5 นายเจษฎา 

ความคุ้นเคย 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2540 
2535 

 
 
10.  สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน  

ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างรายได้หลักและคุณประโยชน์ให้ ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน 
โดยขับเคลื่อนกว่าหนึ่งในสามของมูลค่าการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยและมีชื่อเสียงติดอันดับต้น
ในระดับโลกทั้งในด้านความงดงามและทางเลือกที่หลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว  และวัฒนธรรม 
ที่มีเอกลักษณ์ดึงดูดใจ อย่างไรก็ตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรม รวมทั้งเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นเช่นการระบาดของ
ไวรัสโควิด 19 เป็นแรงผลักดันให้นักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการในธุรกิจท่องเที่ยวต้องปรับตัวอยู่เสมอ  
และสร้างสรรค์รูปแบบการท่องเที่ยวและบริการใหม่ๆ เพ่ือตาม ให้ทันกับความต้องการที่เปลี่ยนไป
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ของนักท่องเที่ยว รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีบทบาทก ากับดูแลให้มีความเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคง  เพราะ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเป็นตัวกระตุ้นการกระจายรายได้ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภทที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและ 
โดยทางอ้อมที่สนับสนุนช่วยสร้างงาน การแข่งขันกันในภาคธุรกิจและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ 
นับเป็นแหล่งที่มาของรายได้ท่ีส าคัญของประเทศ  

ดังนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการท่องเที่ยว และเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพทาง
ธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงให้ความส าคัญการพัฒนาบุคลากรที่เป็น
มืออาชีพทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้องต่อพลวัตโลกทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต  
  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลงไปของโลกเกิดขึ้นในทุกยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 

การด ารงชีวิต เศรษฐศาสตร์ และการท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับมหภาคที่เกิดขึ้นทั่วโลก เช่น 
กระบวนการกลายเป็นเมือง การพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรม สังคม สูงวัย หรือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้กระบวนการคิดและตัดสินใจของมนุษย์
เปลี่ยนแปลงไปและเลือกท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ๆ มากขึ้น นอกจากนี้จ านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
และอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมข้ึน
ของระดับความทันสมัยในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประชากรเข้าถึงได้ง่าย การพัฒนาเมืองในรูปแบบ
ต่างๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะปัจจุบันระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เข้ามามีบทบาทร่วมกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากยิ่งขึ้น รูปแบบการใช้ชีวิตประจ าวันของมนุษย์
เปลี่ยนแปลงไป อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจ าเป็นต้องมีการพัฒนาและน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ให้ครบถ้วน
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการเปลี่ยนของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โลกยังส่งผลให้รูปแบบแนวคิดความยั่งยืนถูกน าไปปรับใช้ในหลากหลายด้านส่งผลให้เกิดเป็น
มาตรฐานใหม่ที่จ าเป็นเพื่อให้เกิดการยอมรับในระดับนานาชาติ  

จากสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมส่งผลให้หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบัณฑิตซึ่งเป็นบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้มี
ความรู้และความสามารถในการเป็นนักบริหารจุดหมายปลายทาง สร้างนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 
การบริการด้านการท่องเที่ยว โดยมีกุญแจส าคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ประสบความส าเร็จ 
คือ การเปลี่ยนเป้าหมายให้สอดคล้องกับพลวัตโลก ปรับสมดุลสิ่งแวดล้อม  ยกระดับเทคโนโลยี  
สร้างงานคุณภาพได้อย่างสมดุลและยั่งยืนและให้มีความสอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
ทิศทางและรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ที่เกิดข้ึน 
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12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่แปลงแปลงอยู่ตลอดเวลาตามกระแสความต้องการทางการ
ท่องเที่ยว หลักสูตรศิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและอยู่ภายใต้มาตรฐานการยอมรับในระดับชาติ ดังนี้ 

12.1.1  พัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ เชี่ยวชาญ มีความคิด
สร้างสรรคส์ามารถเป็นนักจัดการจุดหมายปลายทางสามารถสร้างนวัตกรรมและสร้างสรรค์การบริการ
ด้านการท่องเที่ยวได้อย่างสมดุลและยั่งยืนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

12.1.2  เพ่ือการยอมรับในระดับนานาชาติจ าเป็นต้องมีการสร้างหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็น 
ที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ  

12.1.3  หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ที่เป็นมาตรฐาน 
สามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความคิดและแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศและฉลาดรู้ด้านดิจิทัล และด ารงอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมปัจจุบันได้อย่างชาญฉลาด 

12.1.4  หลักสูตรต้องมีการพัฒนาและก าหนดแนวทางในการส าเร็จการศึกษาเพ่ือให้บัณฑิต
สามารถขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 
 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เป็นสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างชาญฉลาด การวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 ยกระดับและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นนักจัดการจุดหมายปลายทางอย่าง
สร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ เชิ งผลิตภาพ (Productive Learning) การจัดการเรียนการสอนที่มุ่ งผลลัพธ์  
(Outcome-based education (OBE) และรูปแบบ ABCD 

12.2.2 พัฒนานักศึกษาให้สามารถพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

12.2.3 พัฒนานักศึกษาให้สามารถสร้างความสัมพันธ์กับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ชุมชน ท้องถิ่น 
และนักท่องเที่ยวเพ่ือออกแบบการพัฒนาการท่องเที่ยว เพ่ือตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

12.2.4 บูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกทาง
วัฒนธรรม และการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรมซึ่งสามารถน าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

12.2.5 บริหารหลักสูตรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และจัดการศึกษาเพ่ือการด าเนินงาน 
ที่เป็นเลิศ  

 



                                                                                 6 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว จะมีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืน 

และหลักสูตรในคณะ/มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
ทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก นักศึกษาหลักสูตรอ่ืนสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

13.3 การบริหารจัดการ  
13.1.1 ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร

อ่ืน เพ่ือให้ได้เนื้อหาความรู้และทักษะทางการท่องเที่ยวตามความต้องการของหลักสูตร 

13.1.2 ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผู้ประกอบการการท่องเที่ยว การโรงแรม 
และธุรกิจบริการอ่ืน ๆ ร่วมกันกับผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

13.1.3 จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะ
วิชาชีพเป็นระยะ เพ่ือแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นนักจัดการจุดหมายปลายทาง สร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและ

บริการได ้
 

1.2  ความส าคัญ 
ความส าคัญหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จะผลิตบุคลากรที่เป็นมืออาชีพทางการ
ท่องเที่ยวสามารถตอบสนองต่อปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์  เทคโนโลยี ตลอดจนสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสร้างสรรค์รูปแบบ
การท่องเที่ยวและบริการใหม่ๆ เพ่ือให้ทันกับความต้องการที่เปลี่ยนไปของนักท่องเที่ยว  

ดังนั้นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ซึ่งมีบทบาทในการผลิต
บุคลากรทางการท่องเที่ยว และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของ
ประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคง จึงให้ความส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้ผลิตบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับพลวัตโลก เพ่ือให้บัณฑิตหรือบุคลากรทางการท่องเที่ยวมี
ทักษะความรู้ในการเชื่อมโยงเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นอกจากนี้หลักสูตรได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
สถานการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นจึงมุ่งเน้นการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่นในเรื่องการออกแบบและการจัดการจุดหมายปลายทาง รวมถึงเป็น
หลักสูตรที่ยกระดับและพัฒนาทักษะบัณฑิตและบุคลากรทางด้านการท่องเท่องเที่ยวให้เป็นมัคคุเทศก์
รูปแบบใหม่ในรูปแบบ Virtual Tour หรือการท าทัวร์เสมือนจริงผ่านอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น คอมพิวเตอร์ 
แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และเป็นนักบริหารจุดหมายปลายทางและสามารถสร้างนวัตกรรมหรือน า
นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริการด้านการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตและ
บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้มีความคิดและแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษและฉลาดรู้ด้านดิจิทัล และด ารงอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมปัจจุบันได้อย่างชาญ
ฉลาด มีความรู้ เชี่ยวชาญ เป็นผู้น าที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถท าการศึกษา วิจัยด้านการ
ท่องเที่ยวได้อย่างสมดุลและยั่งยืนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ 
 

1.3  วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว มีวัตถุประสงค์

ส าคัญเพ่ือใหบัณฑิตมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.3.1 มีความสามารถในการเป็นนักจัดการจุดหมายปลายทาง สร้างนวัตกรรมทาง 

การท่องเที่ยวและบริการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
1.3.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ปรับตัวและรับมือในสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนได้  
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1.3.3 เป็นผู้น าสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
1.3.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาและเพ่ิม

มูลค่าให้สินค้าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
  

2. แผนปรับปรุง 
แผนการ/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตาม
ความเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และความต้องการของ
ธุ ร กิ จ บ ริ ก า ร ร ว ม ถึ ง
รู ป แ บ บ แ ล ะ ค ว า ม
ต้องการนักท่องเที่ยว 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงพลวัต
โลก สิงแวดล้อม เทคโนโลยี ตลอดจน
สังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและส่งผล
ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
2 .  ศึ กษาหาข้ อมู ลแนว โน้ มกลุ่ ม
นั กท่อง เที่ ยว เป้ าหมายหลั กที่ จ ะ
เ กิ ด ขึ้ น ใ น อน า ค ต  รู ป แ บ บ ก า ร
ท่องเที่ ยวและความต้องด้ านการ
ท่องเที่ยวและบริการ 
3. ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลความ
ต้องการก าลั งคนในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ 
4 .  ส า ร ว จ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้ ป ร ะกอบกา ร ใน อุ ตส าห ก ร ร ม
ท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ 

ตัวบ่งช้ี 
1. สถิติการประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
ธุรกิจบริการ 
2. รายงานการส ารวจความ
ต้องการของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
ธุรกิจบริการ 
3. บทวิ เ ค ร า ะห์ แน ว โ น้ ม
ทางการท่องเที่ยว 
  
หลักฐาน 
1. รายงานสถิต ิ
2. รายงานการส ารวจ 
3. หนังสือ “9 แนวโน้มใหม่ใน
อนาคตการท่องเที่ยว” 

2 .  ป รั บ ป รุ ง ปั จ จั ย
สนับสนุนการเรียนการ
สอน 

1. ส ารวจความต้องการของนักศึกษา
และอาจารย์ผู้สอน 
2. จัดงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ
ส อ น ใ ห้ มี ค ว า ม ทั น ส มั ย แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 
 
 

 
 

ตัวบ่งช้ี 
1. รายงานการส ารวจความ
ต้องการของนักศึกษาและ
อาจารย์ผู้สอน จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง/ปี 
2 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร ใ ช้
งบประมาณในการด า เนิน
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  
 หลักฐาน 
1. รายงานการส ารวจ 
2. สรุปผลการด าเนินโครงการ  
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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 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไมมี่ 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา  2565 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน - กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
หรือ  
2.2.1 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 

2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 ปัญหาด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2.3.2 การปรับตัวของนักศึกษาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ 
2.4.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 
 
2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. ค่าลงทะเบียน 720,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000 2,880,000 

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

 
2,200,000 

21,000 
 

460,000 
 

50,000 

 
2,090,000 

42,000 
 

460,000 
 

100,000 

 
2,194,500 

63,000 
 

460,000 
 

100,000 

 
2,304,225 

84,000 
 

460,000 
 

100,000 

 
2,419,436 

84,000 
 

460,000 
 

100,000 

รวมรายรับ 3,451,000 4,132,000 4,977,500 5,828,225 5,943,436 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 2,200,000 2,090,000 2,194,500 2,304,225 2,419,436 
2. งบด าเนินการ 
    2.1 ค่าตอบแทน 
    2.2 ค่าใช้สอย 
    2.3 ค่าวัสด ุ
    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 
 

 
100,000 
252,000 
21,000 
72,000 

 
100,000 
252,000 
42,000 
72,000 

 
100,000 
252,000 
63,000 
72,000 

 
100,000 
252,000 
84,000 
72,000 

 
100,000 
252,000 
84,000 
72,000 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
3. งบลงทุน 
    3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    3.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
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 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

รวมรายจ่าย 3,230,000 3,191,000 3,316,500 3,447,225 3,562,436 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 45,000 บาท/คน/ปี 
 
2.7  ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
การเทียบโอน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
            2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 

2.2.1) วิชาเฉพาะบังคับ 
2.2.2) วิชาเฉพาะเลือก 

63 
30 
33 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
4) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)  
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  บังคับเรียน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

MTR107 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  3(3-0-6) 
 Tourism and Hospitality Industry  
MTR108 กฎหมายและจริยธรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ 3(3-0-6) 
 Laws and Ethics in Hospitality Industry  
MTR109 จิตวิทยาบริการและพฤติกรรมการให้บริการ 3(3-0-6) 
 Service Psychology and Tourist Behavior  
MTR210 การจัดการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6) 
 Marketing Management for Tourism Industry  
MTR301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Human Resource Management in Tourism Industry  
MTR306 การจัดการด าเนินงานบริการ 3(3-0-6) 
 Service Operation Management  
MTR311 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยว  
Information Technology for Tourism 

3(3-0-6) 

MTR403 
 

การวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาติ 
International Tourism Planning 
 
 

3(2-2-5) 
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2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 
      2.2.1) วิชาเฉพาะบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 

  63 
  30 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

MTR202 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 
 Sustainable Tourism Management  
MTR206 ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยทางการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 Thai History, Arts, and Culture of Tourism    
MTR211 มัคคุเทศก์และการน าเที่ยว 

Tourist Guide and Tour Operation 
3(2-2-5) 

 
MTR212 การจัดการธุรกิจการบินและการส ารองที่นั่ง 3(3-0-6) 
 Airline Business Management and Reservation  
MTR307 หลักการวางแผนและจัดรายการน าเที่ยว 3(2-2-5) 
 Principles of Tour Planning and Conducting  
MTR315 การเงินและการบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
 Finance and Accounting for Tour Operator 

Management 
 

MTR316 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและบริการ 3(2-2-5) 
 Research for Tourism and Hospitality  
VLE208 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 3(3-0-6) 
 Productive Skill in English for Career Development  
VLE225 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเที่ยว 1 3(2-2-5) 
 English for Tourism Guidance 1  
VLE226 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเที่ยว 2 3(2-2-5) 
 English for Tourism Guidance 2  
   

 

2.2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  33 หน่วยกิต 
1) ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ จ านวนไม่น้อย 18 หน่วยกิต 

ก. กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการด้านการน าเที่ยว 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
MTR104 การจัดการธุรกิจที่พักแรม 3(3-0-6) 
 Lodging Business Management  
MTR213 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 E-Commerce in Tourism  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
MTR310 การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Tour Operator and Travel Agency Management  
MTR317 การจัดการและด าเนินงานบาร์ เครื่องดื่ม และกาแฟ 3(3-0-6) 
 Bar and Beverage Management and Operations  
MTR410 การจัดการนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Tourism Innovation Management  
MTR411 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตทางการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Risk and  Crisis Management in Tourism  
MTR412 การเป็นผู้ประกอบการและสร้างธุรกิจใหม่ทางการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship and New Venture in Tourism  
MTR413 การจัดการโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Logistics Management for Tourism   
 ข. กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย  

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

MTR214 การท่องเที่ยวเฉพาะทาง 3(2-2-5) 
 Niche Tourism   
MTR215 การจัดการท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุ 3(2-2-5) 

 Tourism Management for the Elderly  

MTR216 การจัดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า 3(2-2-5) 

 Low Carbon Tourism Management  

MTR217 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Wellness Tourism Management  

MTR218 การจัดการท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ 3(2-2-5) 

 Backpacker Tourism Management  

MTR308 การจัดการนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

 Recreation Management for Tourism   

MTR318 การจัดการสถานที่ กิจกรรมพิเศษ และการจัดการธุรกิจไมซ์ 3(2-2-5) 

 Venue, Event, and MICE Business Management   

MTR319 การจัดการงานเลี้ยง อาหารท้องถิ่น และอาหารนานาชาติ 3(2-2-5) 

 Catering and Local and International Cuisine 
Management 
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 ค. กลุ่มวิชาพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
MTR219 ภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Geography for Tourism Management  
MTR312 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3(2-2-5) 
 Community-based Tourism Management  
MTR320 การจัดการทรัพยากรและมาตรฐานทางการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 Resource and Tourism Standard Management  
MTR321 การจัดการท่องเที่ยวในเขตเมือง 3(2-2-5) 
 Urban Tourism Management  
MTR322 การจัดการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ 3(2-2-5) 
 Ethnic Tourism Management  
MTR323 การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 Cultural Tourism Management  
MTR414 การพัฒนาและส่งเสริมจุดหมายปลายทาง    3(2-2-5) 
 Tourist Destination Development  
MTR415 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
 Creative Tourism Management  

 2) ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่ง  
 จ านวนไม่น้อยกว่า        15  หน่วยกิต 

ก. กลุ่มวิชาภาษาจีน 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 
VLC103 ภาษาจนีเบื้องต้น  3(2-2-5) 
 Chinese for Beginners   
VLC201 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 1 3(2-2-5) 
 Intermediate Chinese Conversation 1  
VLC202 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 2   3(2-2-5) 
 Intermediate Chinese Conversation 2  
VLC301 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 1  3(2-2-5) 
 Chinese for Tourism 1  
VLC302 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 2  3(2-2-5) 
 Chinese for Tourism 2  
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  ข. กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น  
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
VLJ103 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Japanese for Beginners  
VLJ201 สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1 3(2-2-5) 
 Intermediate Japanese Conversation 1  
VLJ202 สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2 3(2-2-5) 
 Intermediate Japanese Conversation 2  
VLJ301 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 1   3(2-2-5) 
 Japanese for Tourism 1  
VLJ302 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 2  3(2-2-5) 
 Japanese for Tourism 2  
                 ค. กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี  
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 
VLK103 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น  3(2-2-5) 
 Korean for Beginners   
VLK201 สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 1 3(2-2-5) 
 Intermediate Korean Conversation 1  
VLK202 สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 2 3(2-2-5) 
 Intermediate Korean Conversation 2  
VLK301 ภาษาเกาหลีเพ่ือการท่องเที่ยว 1 3(2-2-5) 
 Korean for Tourism 1   
VLK302 ภาษาเกาหลีเพ่ือการท่องเที่ยว 2 3(2-2-5) 
 Korean for Tourism 2  

3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า                   7  หน่วยกิต 
             ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต ดังนี้ 
             3.1) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 
MTR416 การเตรียมทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว  1(45) 
 Preparation for Professional Experience in Tourism 

Management 
 

MTR405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยว 6(2000) 
 Field Experience in Tourism Management  
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            3.2) กลุ่มสหกิจศึกษา 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 
MTR416 การเตรียมทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว  1(45) 
 Preparation for Professional Experience in Tourism 

Management 
 

MTR407 สหกิจศึกษาส าหรับการจัดการท่องเที่ยว  6(2000) 
 Cooperative Education for Tourism Management  
            3.3) กลุ่มโครงงาน 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 
MTR416 การเตรียมทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว  1(45) 
 Preparation for Professional Experience in Tourism 

Management 
 

MTR417 โครงงานพิเศษด้านการท่องเที่ยว 6(2000) 
 Tourism Special Project  

 
4) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า          6     หน่วยกิต 

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 *** 
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ชื่ออนุปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :    อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
 ชื่อย่อ  :    อ.ศศ. (การจัดการท่องเที่ยว) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :    Associate Degree of Arts  (Tourism Management) 
 ชื่อย่อ  :    A.A. (Tourism Management) 
 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

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

 ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 

ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
MTR  หมู่วิชาการท่องเที่ยว 
VLC  หมู่วิชาภาษาจีน 
VLE  หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
VLJ  หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น 
VLK  หมู่วิชาภาษาเกาหลี 
VGE  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา  
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
 
 

9 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะ MTR107 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6) 
(วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ) MTR311 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

    
   

 
 

รวมหน่วยกิต 15  
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
 
 

9 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ) 

MTR108 กฎหมายและจริยธรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และการบริการ 

3(3-0-6) 

 MTR109 จิตวิทยาบริการและพฤติกรรมการให้บริการ 3(3-0-6) 
    
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

MTR104 การจัดการธุรกิจที่พักแรม 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
 

6 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ) 

MTR210 
 

การจัดการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการ 
 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

VLE208 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนา
อาชีพ  

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

MTR213 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
MTR219 
VLJ103 

 
VLC103 

 
VLK103 

ภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการท่องเที่ยว 
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  
หรือ 
ภาษาจีนเบื้องต้น  
หรือ 
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น  

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

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21 
 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
 

6 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

MTR211 
MTR212 

มัคคุเทศก์และการน าเที่ยว 
การจัดการธุรกิจการบินและการส ารองที่นั่ง 

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

VLE225 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเที่ยว 1 3(2-2-5) 
 MTR206 ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยทาง 

การท่องเที่ยว 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

VLJ201 
 

VLC201 
 

VLK201 

สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1 
หรือ 
สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 1 
หรือ 
สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 1 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ) 

MTR301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

3(3-0-6) 

 MTR306 การจัดการด าเนินงานบริการ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ MTR202 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 
(วิชาบังคับ) VLE226 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเที่ยว 2 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

VLJ202 
 

VLC202 
 

VLK202 

สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2 
หรือ 
สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 2 
หรือ 
สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 2 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 15 

 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

MTR307 
MTR315 

หลักการวางแผนและจัดรายการน าเที่ยว 
การเงินและการบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

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

 MTR316 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและบริการ  3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

MTR318 การจัดการสถานที่ กิจกรรมพิเศษ และ 
การจัดการธุรกิจไมซ์ 

3(2-2-5) 

 VLJ301 
 

VLC301 
 

VLK301 

ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 1 
หรือ 
ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 1 
หรือ 
ภาษาเกาหลีเพ่ือการท่องเที่ยว 1 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 22 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ MTR403 การวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาติ 3(2-2-5) 
(วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ)    
หมวดวิชาเฉพาะ MTR414 การพัฒนาและส่งเสริมจุดหมายปลายทาง  3(2-2-5) 
(วิชาเลือก) MTR415 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
 VLJ302 

 
VLC302 

 
VLK302 

ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 2 
หรือ 
ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 2 
หรือ 
ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ MTR416 การเตรียมทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว  1(45) 
(วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ) 

   

หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 16 

 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชา 
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

MTR405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
ท่องเที่ยว 
หรือ 

6(2000) 

 MTR407 สหกิจศึกษาส าหรับการจัดการท่องเที่ยว 
หรือ 

6(2000) 

 MTR417 โครงงานพิเศษด้านการท่องเที่ยว  6(2000) 
รวมหน่วยกิต 6 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
MTR104 การจัดการธุรกิจที่พักแรม 3(3-0-6) 
 Lodging Business Management  

ความเป็นมา และความส าคัญของธุรกิจที่พักแรม ประเภทและรูปแบบของที่พัก
แรม รูปแบบการบริหารงาน  โครงสร้างการบริหารงานและการด าเนินงาน  มาตรฐานการบริการ 
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา แนวโน้มในการจัดการธุรกิจที่พักแรมในอนาคต 
   
MTR107 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6) 
 Tourism and Hospitality Industry  

ค าจ ากัดความ ความหมาย วิวัฒนาการ บทบาทและความส าคัญของการ
ท่องเที่ยว ลักษณะของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว ระบบการท่องเที่ยว 
องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ มาตรฐานการท่องเที่ยว ปัญหาและ
แนวโน้มการท่องเที่ยวและบริการ องค์กรและหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
   
MTR108 กฎหมายและจริยธรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ 3(3-0-6) 
 Laws and Ethics in Hospitality Industry  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ บทบาทและความ
รับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการที่มีต่อลูกค้าและสังคม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม  
ทางธุรกิจ ปัญหาทางจริยธรรมในการด าเนินงานท่องเที่ยวและการบริการ 
   
MTR109 จิตวิทยาบริการและพฤติกรรมการให้บริการ 3(3-0-6) 
 Service Psychology and Tourist Behavior  

แนวคิด ทฤษฎี จิตวิทยาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ การประยุกต์ใช้
แนวคิด ทฤษฎีเชิงจิตวิทยาเพ่ือการบริการ ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการ
บริการ ประเภทและลักษณะของนักท่องเที่ยว ความต้องการของนักท่องเที่ยว ปัจจัยการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม กระบวนการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว กระบวนการให้บริการและการพัฒนา
บุคลิกภาพ และศิลปะในการต้อนรับส าหรับงานบริการ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
MTR202 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 
 Sustainable Tourism Management  

แนวคิด องค์ประกอบและหลักการของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน วางแผนการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การจัดระบบและรูปแบบสิ่ งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อพ้ืนที่
การจัดการขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมและการจัดการพื้นที่ แนวทางการ
อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง
กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวสีเขียว 
   
MTR206 ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยทางการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 Thai History, Arts, and Culture of Tourism    

การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชาติไทยตั้งแต่สมัย
โบราณจนถึงปัจจุบัน การก่อตั้งและพัฒนาการของอาณาจักรไทย แนวทางการปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ วิถีชีวิตความเป็นอยู่  เทศกาลและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม 
   
MTR210 การจัดการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ  3(3-0-6) 
 Marketing Management for Tourism Industry  

ลักษณะทั่วไปของการตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ลักษณะพิเศษ
ของสินค้าทางการท่องเที่ยวและบริการแต่ละประเภท ส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวและการ
บริการ การวิเคราะห์แนวโน้มและความต้องการของตลาดท่องเที่ยวและบริการ การวางแผนและ
การก าหนดกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
   
MTR211 มัคคุเทศก์และการน าเที่ยว 3(2-2-5) 
 Tourist Guide and Tour Operation  

นิยามศัพท์ วิวัฒนาการของอาชีพมัคคุเทศก์ บทบาท หน้าที่ ความส าคัญของ
มัคคุเทศก์กับการท่องเที่ยว เทคนิคการน าชม ทักษะความเป็นผู้น า วิธีการน าเสนอ ศิลปะการพูด
ส าหรับมัคคุเทศก์ กระบวนการและเทคนิคการให้ความรู้ในแหล่งท่องเที่ยว การน าเที่ยวในรูปแบบ 
Virtual Tour หรือการท าทัวร์เสมือนจริงผ่านอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ท
โฟน การด าเนินงานทางด้านนันทนาการทางการท่องเที่ยว การอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันอุบัติเหตุ แนวทางการแก้ไขปัญหาในงานมัคคุเทศก์ 
ระเบียบพิธีการเข้าออกราชอาณาจักร จรรยาบรรณและจริยธรรมของมัคคุเทศก์  
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MTR212 การจัดการธุรกิจการบินและการส ารองท่ีนั่ง 3(3-0-6) 
 Airline Business Management and Reservation  

     วิวัฒนาการ ลักษณะ องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการบิน ภูมิศาสตร์
การบิน กฎระเบียบการจราจรทางอากาศ ตารางเวลาการบิน สิ่งอ านวยความสะดวกบนเครื่องบิน 
งานบริการบนเครื่องบินและภาคพ้ืนดิน รหัสต่าง ๆ ที่ใช้ในธุรกิจการบิน กฎระเบียบการส ารอง 
ที่นั่ง ข้อมูลของบัตรโดยสารเครื่องบิน ระบบการส ารองที่นั่งและระบบการออกบัตรโดยสาร 
ระเบียบพิธีการเข้าออกระหว่างประเทศ การขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ  
   
MTR213 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 E-Commerce in Tourism  

แนวคิดและความส าคัญของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยว 
องค์ประกอบของการด าเนินงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้  
การสร้างเว็บไซต์เพ่ือการด าเนินธุรกิจทางการท่องเที่ยว ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน/
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยว แนวโน้มการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางการ
ท่องเที่ยวในอนาคต 
   
MTR214 การท่องเที่ยวเฉพาะทาง 3(2-2-5) 
 Niche Tourism   

แนวคิดของการท่องเที่ยวเฉพาะทาง ลักษณะและแรงจูงใจ ความต้องการ และ
ประเภทของการท่องเที่ยวเฉพาะทาง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเฉพาะทาง 
ประเภทและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเฉพาะทาง การตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวเฉพาะทาง  
การวางแผนและการออกแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเฉพาะทาง การด าเนินงานด้านการ
ท่องเที่ยวเฉพาะทาง งานวิจัยและแนวโน้มของการท่องเที่ยวเฉพาะทาง 
   
MTR215 การจัดการท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุ 3(2-2-5) 
 Tourism Management for the Elderly  

ความหมายและลักษณะของผู้สูงอายุ ความส าคัญของตลาดนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุ 
รูปแบบการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ กระบวนการดูแลนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 
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MTR216 การจัดการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า 3(2-2-5) 
 Low Carbon Tourism Management  

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี ความส าคัญ และประเภทของการท่องเที่ยวแบบ
คาร์บอนต่ า เกณฑ์มาตรฐานการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือขอรับการประเมิน 
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ าหรือแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   
MTR217 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Wellness Tourism Management  

แนวคิด ความเป็นมา ลักษณะ ประเภท องค์ประกอบ และการจัดการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยว จุดหมายปลายทางและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว การตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แนวโน้ม การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กฎหมายข้อก าหนดและ
มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 
   
MTR218 การจัดการท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ 3(2-2-5) 
 Backpacker Tourism Management  
                      แนวคิด ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการจัดการท่องเที่ยวแบบสะพาย
เป้ ปัจจัยและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยว วางแผนและพัฒนาจุดหมาย
ปลายทางเพ่ือนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ในประเทศไทยและนานาชาติ การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ และการจัดการพื้นที่รองรับ 
   
MTR219 ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Geography for Tourism Management  

ความหมาย ประเภท ลักษณะ และความส าคัญของภูมิศาสตร์เพ่ือการท่องเที่ยว 
ความสัมพันธ์ของลักษณะทางภูมิศาสตร์กับประเภทภูมิสัณฐานธรรมชาติ อารยธรรมและสังคม 
ที่ส่งผลต่อชีวิตมนุษย์ในแต่ละภูมิภาคของโลกและประเทศไทย การอ่านแผนที่ภูมิศาสตร์ ศึกษาและ
วิเคราะห์เอกลักษณ์ ข้อจ ากัดและศักยภาพทางภูมิศาสตร์เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว ปัญหาและ
แนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหาทางการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค และแนวคิดในการจัดการ
เส้นทางและรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ลักษณะต่าง ๆ   
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MTR301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Human Resource Management in Tourism Industry  

แนวคิด หลักการ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริการ การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง การสรรหาและคัดเลือก การบรรจุและการแต่งตั้ง 
การบริหารค่าตอบแทน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน แนวโน้มการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต 
   
MTR306 การจัดการด าเนินงานบริการ 3(3-0-6) 
 Service Operation Management  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการ ความต้องการของผู้รับบริการ กลยุทธ์การ
บริการ การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์และการตลาดในงานบริการ การออกแบบและส่งมอบบริการ 
การออกแบบท าเลที่ตั้งส าหรับการให้บริการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานบริการ การบริหาร
ความต้องการและปริมาณสินค้าในงานบริการ การจัดล าดับแถวคอย การพยากรณ์ความต้องการ
บริการ การพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการ เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารคุณภาพ
บริการ 
   
MTR307 หลักการวางแผนและจัดรายการน าเที่ยว 3(2-2-5) 
 Principles of Tour Planning and Conducting  

แนวคิด รูปแบบการท่องเที่ยว หลักการจัดน าเที่ยว องค์ประกอบการจัดการ 
น าเที่ยว รูปแบบการจัดเส้นทางในการท่องเที่ยว การเขียนรายการน าเที่ยว การคิดต้นทุน ก าไร 
ก าหนดราคาขาย การประสานงานกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมการตลาด การด าเนินงาน 
น าเที่ยวภายในประเทศ และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน โดยการฝึกปฏิบัติน าเที่ยว
นอกสถานที ่
   
MTR308 การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 Recreation Management for Tourism  

ความหมาย ความส าคัญ หลักการและวิธีการจัดกิจกรรมนันทนาการ  ประโยชน์
ของกิจกรรมนันทนาการ สิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และการ
วางแผนการนันทนาการกลุ่ม ผู้น ากิจกรรมนันทนาการ หลักการในการเลือกกิจกรรมนันทนาการ  
การใช้กิจกรรมนันทนาการในการฝึกอบรม มนุษยสัมพันธ์กับกิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ 
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MTR310 การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Tour Operator and Travel Agency Management  

ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว 
รูปแบบและวิธีการจัดตั้งธุรกิจท่องเที่ยว การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร การจัดการบุคลากร 
รูปแบบการขาย บทบาทและความสัมพันธ์ของธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวกับธุรกิจ
อ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 
   
MTR311 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Information Technology for Tourism  

ความส าคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการท่องเที่ยวและการบริการ 
ความรู้พ้ืนฐานในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระบวนการจัดการข้อมูลสารสนเทศ เทคนิค
การถ่ายภาพและการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 
   
MTR312 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3(2-2-5) 
 Community-based Tourism Management  

แนวคิด ความหมาย ความส าคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  บ ท บ า ท แ ล ะ
ความส าคัญของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว การจัดการ การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของการท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาศักยภาพชุมชน การตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน แนวโน้ม แนวทาง การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
   
MTR315 การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Finance and Accounting for Tour Operator 

Management 
 

ความหมาย แนวคิด หลักการ และความส าคัญของการเงินและการบัญชีเพ่ือการ
จัดการธุรกิจการท่องเที่ยว การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน การประยุกต์ใช้บัญชีต้นทุน 
การบัญชีเพ่ือการจัดการ การบัญชีการเงินเพ่ือการด าเนินงานทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยว นโยบาย
ราคาและการตัดสินใจด้านราคาส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว การจัดท างบประมาณ การวิเคราะห์งบ
การเงิน และประเมินโครงการลงทุน การควบคุมภายในส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 
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MTR316 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและบริการ 3(2-2-5) 
 Research for Tourism and Hospitality  

แนวคิด ทฤษฎีและหลักการวิจัย การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิง
คุณภาพส าหรับการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการบริการ การก าหนดประเด็นปัญหาวิจัยทางการ
ท่องเที่ยวและการบริการ เทคนิคการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย การเขียนรายงานและ
การน าเสนอผลงานวิจัย 
   
MTR317 การจัดการและด าเนินงานบาร์ เครื่องดื่ม และกาแฟ 3(3-0-6) 
 Bar and Beverage Management and Operations  

รูปแบบการจัดวางบารและอุปกรณ ประเภทของเครื่องดื่ม ทักษะการบริการ 
ดานบาร์ ความรับผิดชอบในการบริการเครื่องดื่ม แนวคิดด านการจัดการรานกาแฟและการ
ด าเนินงาน ความรูเรื่องกาแฟ การวางแผนรายการเครื่องดื่ม การจัดอุปกรณในรานกาแฟ การ
จัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจรานกาแฟ ทักษะของบาริสตา การบริการลูกคา สุขลักษณะและ
ความปลอดภัยในการบริการ การควบคุมตนทุนและการจัดการสินคาคงคลัง การพัฒนาแผน
ธุรกิจรานกาแฟ และแนวโนมธุรกิจรานกาแฟ 
   
MTR318 การจัดการสถานที่ กิจกรรมพิเศษ และการจัดการธุรกิจไมซ์ 3(2-2-5) 
 Venue, Event, and MICE Business Management  

ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะของการจัดการสถานที่ กิจกรรมพิเศษ และการ
จัดการธุรกิจไมซ์ ประเภทและขนาดของการจัดสถานที่  กิจกรรมพิเศษ และธุรกิจไมซ์  
ความสัมพันธระหวางธุรกิจไมซกับการจัดการสถานที่และการจัดกิจกรรมพิเศษ การวิเคราะห์ 
วางแผนสถานที่ในการด าเนินงาน การประเมินผลการด าเนินงาน ผลกระทบของการจัดกิจกรรม 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
   
MTR319 การจัดการงานเลี้ยง อาหารท้องถิ่น และอาหารนานาชาติ 3(2-2-5) 
 Catering and Local and International Cuisine 

Management 
 

วิวัฒนาการงานจัดเลี้ยง ประเภท รูปแบบการจัดงาน การออกแบบรายการ
อาหารและเครื่องดื่ม การรับจองและการจัดการตนทุน ความหมายของอาหารทองถิ่นและอาหาร
นานาชาติ แนวคิดการจัดการดานการอาหารทองถิ่นและนานาชาติในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 
การประกอบอาหารและการบริการอาหาร มาตรฐานอาหารและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข อง  
การพัฒนารายการอาหารเพื่อเพ่ิมมูลคาและสุนทรียภาพในการรับประทานอาหาร 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
MTR320 การจัดการทรัพยากรและมาตรฐานทางการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Resource and Tourism Standard Management  

ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ คุณลักษณะ  การจ าแนก ประเภทของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยและของทวีปต่าง ๆ การตรวจสอบทรัพยากร การประเมินศักยภาพและความสามารถ
ในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว เครื่องมือส าคัญในการก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว การด าเนินการ และการประเมินผลการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว แนวคิด หลักการ
การก าหนดมาตรฐานทางการท่องเที่ยว  มาตรฐานการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ การน าเกณฑ์ไปใช้ 
และการเข้ารับการตรวจประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐาน 
   
MTR321 การจัดการท่องเที่ยวในเขตเมือง 3(2-2-5) 
 Urban Tourism Management  

แนวคิด ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ กิจกรรม และสิ่งอ านวยความ
สะดวกของการท่องเที่ยวในเขตเมือง การวิเคราะห์ปัจจัยดึงดูดในการท่องเที่ยว การส่งเสริม
การตลาดกับการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการกับการท่องเที่ยวในเขต
เมือง ปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในเขตเมือง  
   
MTR322 การจัดการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ 3(2-2-5) 
 Ethnic Tourism Management  

แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธ์ ศึกษาลักษณะเฉพาะของชาติพันธุ์ที่
แตกต่างกัน เอกลักษณ์/ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่หรือประเพณีของสังคม 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงชาติพันธ์ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธ์ในพ้ืนที่ทางการ
ท่องเที่ยว รูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวเชิงชาติภัณฑ์ กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือการเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว สินค้าและบริการ การ
วางแผนและการจัดการรายการการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธ์ การศึกษานอกสถานที่ 
   
MTR323 การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 Cultural Tourism Management  

แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รูปแบบต่าง ๆ ของการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลยุทธ์ในการปรับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การสื่อความหมายทาง
วัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมเพ่ือรองรับ
การท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ส่ งผลต่อการท่องเที่ยว  
เชิงวัฒนธรรม บทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
MTR403 การวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาติ 3(2-2-5) 
 International Tourism Planning  

ความหมาย ประเภทและองค์ประกอบการจัดน าเที่ยวนานาชาติ  หลักการ
วางแผน กระบวนการการด าเนินงาน การประสานงานกับหน่วยงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ บทบาทการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
อิทธิพลหรือองค์ประกอบทางวัฒนธรรม กระบวนการเข้า-ออกประเทศ ปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขปัญหา โดยจัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานหรือการศึกษานอกสถานที่ในต่างประเทศ 
   
MTR405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยว 6(2000) 
 Field Experience in Tourism Management  

ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ตรงตามสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญ
ตามข้อก าหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับการจัดการท่องเที่ยว ระยะเวลา 16 สัปดาห์ 
   
MTR407 สหกิจศึกษาส าหรับการจัดการท่องเที่ยว  6(2000) 
 Cooperative Education for Tourism Management  

ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ตรงตามสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญ 
ตามข้อก าหนดและกระบวนการสหกิจศึกษา ระยะเวลา 16 สัปดาห์ 
   
MTR410 การจัดการนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Tourism Innovation Management  

แนวคิด ความหมาย ประเภท และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดนวัตกรรมทางการ
ท่องเที่ยว รูปแบบนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว เครื่องมือและวิธีสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางการท่องเที่ยว การประเมินนวัตกรรม แนวโน้มนวัตกรรมทางการ
ท่องเที่ยวในอนาคต 
   
MTR411 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตทางการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Risk and  Crisis Management in Tourism  

ความหมาย ความส าคัญ และผลกระทบของความเสี่ยง กระบวนการของการ
บริหารความเสี่ยง การจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง การติดตามประเมินผลและการรายงาน
ความเสี่ยง การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤต 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
MTR412 การเป็นผู้ประกอบการและสร้างธุรกิจใหม่ทางการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship and New Venture in Tourism  

แนวคิด ความหมาย บทบาท และความส าคัญของการเป็นผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยวและบริการ ลักษณะและประเภทของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีของการประกอบการ การพัฒนาธุรกิจใหม่ การวิเคราะห์และประเมินโอกาส
ทางธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้ วางแผนการจัดท าธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ทางการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งแนวโน้มของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการในอนาคต 
   
MTR413 การจัดการโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Logistics Management for Tourism   

แนวคิดและองค์ประกอบของการขนส่ง รูปแบบการขนส่งที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางด้านการตลาด ปัญหา การประกัน กฎหมาย  
กฎระเบียบ ผลกระทบที่ส าคัญด้านโลจิสต์ทางการท่องเที่ยว องค์ประกอบของการจัดการ 
ด้านโลจิสติกส์ หลักการและแนวคิดในการวางแผนโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเน้นการขนส่ง  
ศึกษาแบบจ าลองและเครื่องมือวิเคราะห์พ้ืนฐานที่ใช้ในการวางแผนและวิเคราะห์อุปทานการขนส่ง  
และแนวโน้มส าหรับธุรกิจการขนส่ง 
   
MTR414 การพัฒนาและส่งเสริมจุดหมายปลายทาง  3(2-2-5) 
 Tourist Destination Development  

หลักการ องค์ประกอบ การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลของจุดหมายปลายทาง 
การประเมินศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับของจุดหมายปลายทาง การก าหนด
นโยบาย วางแผนและพัฒนาจุดหมายปลายทาง บทบาทและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของจุดหมายปลายทาง การส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการของจุดหมายปลายทาง 
   
MTR415 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
 Creative Tourism Management  

ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ รูปแบบ และแนวโน้มของการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ จัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการประเมินความส าเร็จกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ
แนวโน้มการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในอนาคต 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
MTR416 การเตรียมทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว  1(45) 
 Preparation for Professional Experience in Tourism 

Management 
 

                      จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเกี่ยวกับอาชีพและโอกาสของการ
ประกอบวิชาชีพในสถานประกอบการ พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพ้ืนฐานภาคปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว 
   
MTR417 โครงงานพิเศษด้านการท่องเที่ยว 6(2000) 
 Tourism Special Project  

การมอบหมายงานพิเศษเกี่ยวกับปัญหาและการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การ
จัดการบริการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยท าการศึกษาและค้นคว้าตามกระบวนการทางการวิ จัย 
และด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพร้อมน าเสนอ 
   
VLC103 ภาษาจีนเบื้องต้น  3(2-2-5) 
 Chinese for Beginners   

ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาจีน โดยเน้นศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์เบื้องต้น 
บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะน าตน การบอกเวลา การซื้อของ    
ฝึกทักษะภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันให้กว้างขึ้น โดยเน้นการใช้ภาษาอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น 
   
VLC201 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 1 3(2-2-5) 
 Intermediate Chinese Conversation 1  
 รายวิชาบังคับก่อน : VLC103 ภาษาจีนเบื้องต้น   

ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาจีน โดยเน้นค าศัพท์และส านวนที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันใน การสนทนากับนักท่องเที่ยวระดับที่สูงขึ้น และการสนทนาเพ่ือการต้อนรับ
นักท่องเที่ยว  
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
VLC202 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 2 3(2-2-5) 
 Intermediate Chinese Conversation 2  
 รายวิชาบังคับก่อน : VLC201 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 1   

ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาจีน โดยเน้นรูปประโยคและ
ส านวนภาษาในการสื่อสารและการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ และการสื่อสารเพ่ือการน าเสนอ
รายการน าเที่ยวข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวระดับที่สูงขึ้น เพ่ือใช้ในการสื่อสารในการน าเที่ยวและการ
ให้บริการในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว เช่น สนามบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร 
ธุรกิจร้านขายสินค้าที่ระลึก และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ  โดยจัดสถานการณ์จ าลองในการปฏิบัติงาน  
   
 VLC301 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1  3(2-2-5) 
 Chinese for Tourism 1  
 รายวิชาบังคับก่อน : VLC202 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 2   

ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาจีนโดยเน้นรูปประโยค
และส านวนที่ใช้ส าหรับการบริการในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการน าเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ ยวต่ าง  ๆ  เน้นการสนทนาและการให้ข้ อมูลแหล่ งท่อง เที่ ยว กับนักท่อง เที่ ยว  
โดยจัดสถานการณ์จ าลองในการปฏิบัติงาน หรือฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 

 
VLC302 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2  3(2-2-5) 
 Chinese for Tourism 2  
 รายวิชาบังคับก่อน : VLC301 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 2  
                    ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาจีนโดยเน้นประโยคและ
ส านวนที่ใช้ในงานไกด์หรือมัคคุเทศก์ การสื่อสารเพื่อน าเสนอรายการน าเที่ยว การสนทนาและการ
ให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว โดยจัดสถานการณ์จ าลองในการปฏิบัติงานหรือฝึกปฏิบัติ
นอกสถานที่ในการเป็นไกด์หรือมัคคุเทศก์น าเท่ียวในแหล่งท่องเที่ยว  
   
VLE208 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ 3(3-0-6) 
 Productive Skills in English for Career Development  

ค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในอาชีพโดยทั่วไป บันทึกข้อความ โฆษณา ตารางเวลา 
ข้อความ อีเมล์ แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเรียบเรียงข้อมูลและการเขียนรายงาน
หรือการเขียนสรุป การเขียนบล็อก (Blog) และการเขียนรีวิว (Review) แหล่งท่องเที่ยว  
   
   
   
   
   



                                                                                 35 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
VLE225 ภาษาองักฤษส าหรับการน าเที่ยว 1 3(2-2-5) 
 English for Tourism Guidance 1  

  ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืองานมัคคุเทศก์ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง พูด 
อ่าน และเขียน รวมทั้งค าศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับอาชีพมัคคุเทศก์ ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม 
นาฏศิลป์ ดนตรี สถาปัตยกรรม การสื่อสารกับนักท่องเที่ยวและหลักการน าชมสถานที่ท่องเที่ยว 
   
VLE226 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเที่ยว 2 3(2-2-5) 
 English for Tourism Guidance 2  

ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืองานมัคคุเทศก์ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง พูด 
อ่าน และเขียน ส านวนเฉพาะทางที่ใช้ในงานมัคคุเทศก์ อธิบาย สื่อสารกับนักท่องเที่ยวและการน า
ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ข้อมูลทั่วไป
ภายในประเทศ และประเทศในประชาคมอาเซียน 
   
VLJ103 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Japanese for Beginners  

ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาญีปุ่่น โดยเน้นศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์เบื้องต้น  
บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะน าตน การบอกเวลา การซื้อของ  
ฝึกทักษะภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันให้กว้างขึ้น โดยเน้นการใช้ภาษาอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น 

 
VLJ201 สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1 3(2-2-5) 
 Intermediate Japanese Conversation 1 

รายวิชาบังคับก่อน : VLJ103 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  
 

  ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นค าศัพท์และส านวนที่ใช้
ในชีวิตประจ าวัน  การสนทนากับนักท่องเที่ยวระดับที่สูงขึ้น และการสนทนาเ พ่ือการต้อนรับ
นักท่องเที่ยว 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
VLJ202 สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2 3(2-2-5) 
 Intermediate Japanese Conversation 2  
 รายวิชาบังคับก่อน : VLJ201 สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1  

ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นรูปประโยคและ
ส านวนภาษาในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือใช้ในการสื่อสารและการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ   
การน าเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวระดับท่ีสูงขึ้น การสื่อสารในการน าเที่ยวและการให้บริการใน
สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว เช่น สนามบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจร้านขาย
สินค้าท่ีระลึก และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ  โดยจัดสถานการณ์จ าลองในการปฏิบัติงาน 
   
VLJ301 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1   3(2-2-5) 
 Japanese for Tourism 1  
 รายวิชาบังคับก่อน : VLJ202 สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2  

 ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะในด้านการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นรูปแบบ
ประโยคและส านวนที่ใช้ในการบริการในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการน าเที่ยว 
ในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ  เน้นการสนทนาและการให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว โดยจัด
สถานการณ์จ าลองในการปฏิบัติงาน หรือฝึกปฏิบัตินอกสถานที่  
 

VLJ302 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 2   3(2-2-5) 
 Japanese for Tourism 2  
 รายวิชาบังคับก่อน : VLJ301 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1  

ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นที่จ าเป็นต่ออาชีพใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ  และในงานไกด์หรือมัคคุเทศก์ การสื่อสารเพ่ือน าเสนอ
รายการน าเที่ยว การสนทนาและการให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี
ที่จ าเป็นต่อการเข้าใจประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น โดยจัดสถานการณ์จ าลองในการปฏิบัติงานหรือฝึก
ปฏิบัตินอกสถานที่ในการเป็นไกด์หรือมัคคุเทศก์น าเท่ียวในแหล่งท่องเที่ยว ด้านที่พักอ่ืน ๆ  
 

VLK103 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น  3(2-2-5) 
 Korean for Beginners   

ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี โดยเน้นศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์
เบื้องต้น บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะน าตน การบอกเวลา การซื้อ
ของ ฝึกทักษะภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันให้กว้างขึ้น โดยเน้นการใช้ภาษา
อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
VLK201 สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 1 3(2-2-5) 
 Intermediate Korean Conversation 1  
 รายวิชาบังคับก่อน : VLK103 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น   

ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาเกาหลี โดยเน้นค าศัพท์และ
ส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การสนทนากับนักท่องเที่ยวระดับที่สูงขึ้น และการสนทนาเพ่ือการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว  
   
VLK202 สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 2 3(2-2-5) 
 Intermediate Korean Conversation 2  
  รายวิชาบังคับก่อน : VLK201 สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 1 

ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาเกาหลี โดยเน้นรูปประโยคและ
ส านวนภาษาในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือใช้ในการสื่อสารและการสนทนาในสถานการณ์ต่าง  ๆ   
การน าเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวระดับที่สูงขึ้น การสื่อสารในการน าเที่ยวและการให้บริการใน
สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว เช่น สนามบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจร้านขาย
สินค้าท่ีระลึก และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ  โดยจัดสถานการณ์จ าลองในการปฏิบัติงาน 
 
VLK301 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1 3(2-2-5) 
 Korean for Tourism 1  
  รายวิชาบังคับก่อน : VLK202 สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 2 

ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะในด้านการฟังและพูดภาษาเกาหลีโดยเน้นรูปประโยค
และส านวนที่ใช้ในการบริการ การสนทนากับนักท่องเที่ยว และส านวนที่ใช้ส าหรับการบริการใน
สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการน าเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ  เน้นการสนทนา
และการให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว โดยจัดสถานการณ์จ าลองในการปฏิบัติงาน หรือ
ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 
   
VLK302 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2 3(2-2-5) 
 Korean for Tourism 2  
 รายวิชาบังคับก่อน : VLK301 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1  
                    ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาเกาหลีที่จ าเป็นต่ออาชีพใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ  และในงานไกด์หรือมัคคุเทศก์ การสื่อสารเพ่ือน าเสนอ
รายการน าเที่ยว การสนทนาและการให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี
ที่จ าเป็นต่อการเข้าใจประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น โดยจัดสถานการณ์จ าลองในการปฏิบัติงานหรือฝึก
ปฏิบัตินอกสถานที่ในการเป็นไกด์หรือมัคคุเทศก์น าเท่ียวในแหล่งท่องเที่ยว ด้านที่พัก อ่ืนๆ 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ – สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีท่ี
จบ 

ภาระงาน (ชม./สัปดาห์) 

2565 2566 2567 2568 

1 นายประพันธ์พงษ์  
ชิณพงษ์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. (การจัดการ
ท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว)  
เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ 
สถาบันราชภฏั
ภูเก็ต 

2546 
 
2541 

12 12 12 12 

2 นางสาวปวริศา  
เลิศวิริยะประสิทธิ ์

อาจารย ์ ศศ.ม. (การจัดการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว)  
เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
 
สถาบันราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
จังหวัด
ปทุมธาน ี
 

2550 
 

 
2547 

12 12 12 12 

3 นางสาวจุรีรัตน์  
หนองหว้า 

อาจารย ์ ศศ.ม. (การจัดการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
 
สถาบันราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
จังหวัด
ปทุมธาน ี
 

2553 
 

 
2547 

12 12 12 12 

4 นายพงษ์พิพัฒน์ 
เสน่ห์ดี 

อาจารย ์ ศศ.ม.(การจัดการ
โ ร ง แ รม แ ละ กา ร
ท่องเที่ยว) 
บธ.บ. (การท่องเท่ียว)  

มหาวิทยาลัย
พะเยา 
 
มหาวิทยาลัย
พะเยา 
 

2560 
 
 

2556 
 

12 12 12 12 

5 นายเจษฎา  
ความคุ้นเคย 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

บธ.ม.(บริหารธุรกจิ) 
 
ศษ.บ.(บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัย
พายัพ 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 
 

2540 
 

2535 

12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ – สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระงาน (ชม./สัปดาห์) 

2565 2566 2567 2568 

1 นายประพันธ์พงษ์  
ชิณพงษ์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. (การจัดการ
ท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว)  
เกียรตินิยมอันดับ 2 
 

มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ 
สถาบันราชภฏั
ภูเก็ต 

12 12 12 12 

2 นางสาวปวริศา  
เลิศวิริยะประสิทธิ ์

อาจารย ์ ศศ.ม. (การจัดการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว)  
เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
 
สถาบันราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
จังหวัด
ปทุมธาน ี
 

12 12 12 12 

3 นางสาวจุรีรัตน์  
หนองหว้า 

อาจารย ์ ศศ.ม. (การจัดการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
 
สถาบันราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
จังหวัด
ปทุมธาน ี
 

12 12 12 12 

4 นายพงษ์พิพัฒน์ 
เสน่ห์ดี 

อาจารย ์ ศศ .ม . (ก ารจัดการ
โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ก า ร
ท่องเที่ยว) 
บธ.บ. (การท่องเท่ียว)  
 
 

มหาวิ ทยาลั ย
พะเยา 
 
มหาวิทยาลัย
พะเยา 

12 12 12 12 

5 นายเจษฎา  
ความคุ้นเคย 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

บธ.ม.(บริหารธุรกจิ) 
 
ศษ.บ.(บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัย
พายัพ 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 
 

12 12 12 12 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ – สาขา
วิชาเอก 

สถาบันการศึกษา 
ภาระงาน (ชม./สปัดาห์) 

2565 2566 2567 2568 

1 นางสาวกันยารัตน์  
โกมโลทก 

อาจารย ์ ศศ.ม. (การจัดการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
สถาบันราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

6 6 6 6 

2 นางสาววันทกิา  
หิรัญเทศ 

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

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

6 6 6 6 

3 นางพัชราภรณ์ 
สุวรรณกูฏ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

อ.บ. (ประวัติศาสตร์) 
 
อ.ม. (ประวัติศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 

6 6 6 6 

4 นางสาวพัฒน์ธีรา  
อัจฉริยะโพธา 

อาจารย ์ ศศ.ม. (การจัดการ
ท่องเที่ยว)  
ศศ.บ. (อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว)  
เกียรตินิยมอันดับ 2 
 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 
สถาบันราชภฏั 
จันทรเกษม 

6 6 6 6 

5 นางสาวโสภาวรรณ 
ตรีสุวรรณ์ 

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

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 

สถาบันราชภฏั
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

6 6 6 6 

6 นางนพมาส 
กลัดแก้ว 

อาจารย ์ บธ.ม. (การจัดการ
บริการ) 
บธ.บ. (การตลาด) 
 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
สวนดุสิต 
สถาบันราชภฏั 
สวนดุสิต 
 

6 6 6 6 

หมายเหตุ  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ า 
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และหากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญ 
ของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 สามารถด าเนินการได้แต่ต้องมีอาจารย์ประจ า 
ร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชานั้นๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อน 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 
จากความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาซึ่งมีความพร้อมในการ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเมื่อเข้าสู่สถานประกอบการ ดังนั้นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการท่องเที่ยว จึงได้ก าหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาส าหรับการจัดการ
ท่องเที่ยว เป็นวิชาเลือกในกลุ่มวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์
ภาคสนามให้กับนักศึกษา ในรายวิชาสหกิจศึกษาส าหรับการจัดการท่องเที่ยว เป็นรายวิชาที่อาจารย์
ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถานประกอบการ ส่วนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามที่สถานประกอบการก าหนด 
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ
รายวิชาโครงงานพิเศษด้านการท่องเที่ยวแทนวิชาสหกิจศึกษา โดยหลักสูตรได้จัดแผนการเรียนในชั้น
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานได้อย่างดีจึงจัดให้มีการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในทุกช่วงปิดภาคฤดูร้อน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 3 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 ความคาดหวังในการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา ดังนี้ 

4.1.1 ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเพ่ือเพ่ิมความช านาญในวิชาชีพ สามารถคิด  
วิเคราะห์ คนควา และพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ 

4.1.2 บูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

4.1.3 สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวได้ 
4.1.4 มีมนุษยสัมพันธ์และการท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ 
4.1.5 มีระเบียบวินัย ความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานได้ 
4.1.6 มีความสามารถในการสื่อสาร การแสดงออก และน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ได้อย่าง

เหมาะสมกับระดับการท างาน   
4.2 ช่วงเวลา  

  ครั้งที่ 1 ช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน  ชั้นปีที่ 1  ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง 
  ครั้งที่ 2 ช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน  ชั้นปีที่ 2  ไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง   
  ครั้งที่ 3 ช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน  ชั้นปีที่ 3  ไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง 
  ครั้งที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2        ชั้นปีที่ 4  ไม่น้อยกว่า 650 ชั่วโมง 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  ครั้งที่ 1 ช่วงปิดภาคการศึกษา ชั้นปีที่ 1   

  ครั้งที่ 2 ช่วงปิดภาคการศึกษา ชั้นปีที่ 2    
  ครั้งที่ 3 ช่วงปิดภาคการศึกษา ชั้นปีที่ 3   
  ครั้งที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  ชั้นปีที่ 4 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
การท างานวิจัยควรเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดการบริการ หรือสาขาท่ี

เกี่ยวข้อง 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

งานวิจัยเป็นการศึกษาเรื่องที่น่าสนใจที่มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาด้านการจัดการท่องเที่ยว การจัดการบริการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  
โดยท าการศึกษาและค้นคว้าตามระเบียบวิธีวิจัย ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษา  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีมได้ มีความรู้และเชี่ยวชาญในการด าเนินงานวิจัย  

ด้านการท่องเที่ยวหรือด้านการบริการ เพ่ือสามารถเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนาต่อไป 
5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่ 4 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

จ านวน 3 หน่วยกิต  
5.5 การเตรียมการ 

ก าหนดกรอบระยะเวลาการประชุมนักศึกษา การให้ค าปรึกษา ท าบันทึกการให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับงานวิจัย ให้ค าแนะน าเพ่ือการปรับปรุงงานวิจัยให้ทันต่อเหตุการณ์พร้อมมีตัวอย่างงานวิจัยให้
นักศึกษาได้ศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการท าวิจัย   

5.6  กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิจัยที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ 

ที่ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานวิจัยที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา  
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความ
รับผิดชอบตอสังคม  
 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรเ พ่ือสร้างความ
ตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคม ฝึกการปฏิบัติ
เพ่ือประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง รวมถึงการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในวิชาเรียนและ
กิจกรรมส าหรับนักศึกษา 

2. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการ
ท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวในการวางแผนและ
การจัดรายการน าเที่ยว สามารถเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว หรือสร้างนวัตกรรม
และสร้างสรรค์การบริการด้านการท่องเที่ยวได้
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

รายวิชาบังคับและวิชาเลือกของหลักสูตร มุ่งเน้น
การจัดการเรียนการสอนแบบ OBE และ ABCD 
การฝึกปฏิบัติทั้งในสถานการณ์จ าลอง และ
สถานที่จริง มอบหมายปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวและบริการส าหรับการประยุกต์ใช้
ความรู้ในวางแผนการด าเนินงานและการสร้าง
นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว 

3. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์
เ พ่ื อ ว า งแผนการสร้ า งมู ลค่ า เ พ่ิ ม ให้ กั บ
ผลิตภัณฑ์และบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

รายวิชาบั งคับและวิชาเลื อกของหลั กสู ตร 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับศตวรรษ
ที่ 21 กิจกรรมการศึกษาดูงานในธุรกิจที่เก่ียวข้อง  

4. มีความเป็นผู้น า สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างชาญฉลาด และสามารถปรับตัวใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  

รายวิชาบั งคับและวิชาเลื อกของหลั กสู ตร 
กิจกรรมนักศึกษา การปฏิบัติสหกิจศึกษาส าหรับ
การจัดการท่องเที่ยว การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ ระหว่างปิดภาคเรียน 
ฤดูร้อนในทุกชั้นปีและภาคการศึกษาสุดท้ายของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รวมจ านวน 2,000 ชั่วโมง 
ตลอดหลักสูตร หรือการท าโครงงานพิเศษ และ
การศึกษาดูงานในต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ครั้ง 

5. มีความสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
พานิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ ยว  
(E-Commerce) และภาษาต างประเทศได  
อยางนอย 1 ภาษา และภาษาต่างประเทศอ่ืน
อย่างน้อย 1 ภาษาที่สามารถสื่อสารข าม 
วัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม  

รายวิชาบังคับและวิชาเลือกของหลักสูตร มุ่งเน้น
สร้างความรู้ พ้ืนฐานด้านการใช้เทคโนโลยีจน
สามารถท าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยว 
และก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืนที่
นักศึกษาสนใจอีก 1 ภาษา และกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษระหว่างการเรียน  
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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 

4) มีภาวะผู้น าและผู้ตามสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับขององค์กรและสังคมต่อผู้อื่น  

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1) ก าหนดกติกาหรือวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย  โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน การส่งงานให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
     2) ฝึกนักศึกษาให้รู้หน้าที่ตนเอง การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มโดยการท างาน
กลุ่ม 
     3) มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน
การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าโดยระบุแหล่งอ้างอิงให้ครบถ้วน ถูกต้อง 

   4) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
             5) ก าหนดกิจกรรมที่มีจิตอาสาและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยก 
ย่องนักศึกษาทีท่ าด ีท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
     1) สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา 
     2) ประเมินจากการตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน และการร่วมกิจกรรม 
     3) ประเมินจากการมีวินัยและการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร  คณะและ
มหาวิทยาลัย 
     4) ประเมินจากการไม่ทุจริตในการสอบ 
     5) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

6) ผลการประเมินจากการฝึกงานโดยสถานประกอบการที่นักศึกษาเข้าฝึกงาน 
2.2 ความรู้ 

2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
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3) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการเทคนิคการวิจัย หรือความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1)  จัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based education (OBE) 

ใช้กระบวนการการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity-Based-Learning) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้าง
ผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้น ๆ 

2)  การสอนรูปแบบ ABCD การเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการและวิธีการสอนทักษะด้าน
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Active Learning/ Blended Learning/ Creative Learning/ 
Design Learning  

3)  การสอนแบบโครงงาน (Project-Based-Learning) 
4)  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
5)  การปฏิบัติด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และการฝึก

ภาคปฏิบัตินอกสถานที่ 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพธ์ของงาน 
     2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง 
     3) ประเมินจากแผนหรือโครงการที่น าเสนอ 
     4) การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค 
     5) การทดสอบภาคปฏิบัติ/ภาคสนาม 
     6) ประเมินผลความรู้ทั้งหมดก่อนส าเร็จการศึกษา 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ 

ของตนเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
3) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ ในการ 

ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ก าหนดกรณีศึกษาท่ีให้นักศึกษาจัดท ารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม  
2) จัดกิจกรรมในการฝึกปฏิบัติภาคสนามในสถานการณ์จริง   
3) ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง เพ่ือให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาตนเอง 
4) การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการที่เก่ียวข้อง 
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติของนักศึกษา 
     2) การออกข้อสอบที่ ให้นักศึกษาได้วิ เคราะห์หรือแก้ปัญหา อธิบายแนวคิด 
การแก้ปัญหาและแนวทางการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์ 

2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
1) การมอบหมายให้ท ากิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่าง ๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน

ที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น 
2) จัดกิจกรรมการน าเสนอข้อมูลเป็นกลุ่ม 
3) ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน  

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
      1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
     2) ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 
     3) สังเกตความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
     4) จัดกิจกรรมการสะท้อนความคิด (Reflection) 

5) ประเมินผลความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต  
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 

3) มีความสามารถในการเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบ
ของน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  

    4) มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติในการประมวลผล และการแปล
ความหมาย  
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1) การมอบหมายให้สืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต และ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ   
     2) การใช้เทคโนโลยี ภาษาและการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ในการน าเสนอข้อมูลและการ
แก้ปัญหาที่อย่างเหมาะสม  

 3) ใช้การสอนโดยให้นักศึกษาได้คิดค านวณเก่ียวกับการจัดการด้านการท่องเที่ยว 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ  การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
     2) ประเมินผลจากการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
     3) ประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต 
 
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

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ 
ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
1. MTR104 การจัดการธุรกิจที่พักแรม   ⚫  ⚫     ⚫  ⚫  ⚫   

2. MTR107 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ   ⚫  ⚫    ⚫   ⚫     

3. MTR108 กฎหมายและจริยธรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   
และการบริการ 

⚫    ⚫    ⚫  ⚫      

4. MTR109 จิตวิทยาบริการและพฤติกรรมการให้บริการ   ⚫   ⚫  ⚫      ⚫   

5. MTR202 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน     ⚫ ⚫    ⚫   ⚫     

6. MTR206 ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยทาง 
การท่องเที่ยว 

⚫    ⚫     ⚫    ⚫   

7. MTR210 การจัดการตลาดเพื่อทอ่งเที่ยวและบริการ ⚫    ⚫    ⚫   ⚫  ⚫   

8. MTR211 มัคคุเทศก์และการน าเที่ยว    ⚫  ⚫    ⚫ ⚫   ⚫   

9. MTR212 การจัดการธุรกิจการบนิและการส ารองทีน่ั่ง ⚫    ⚫   ⚫      ⚫   

10. MTR213 การพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยว ⚫      ⚫  ⚫   ⚫   ⚫  

11. MTR214 การท่องเที่ยวเฉพาะทาง   ⚫   ⚫   ⚫   ⚫     
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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. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
12. MTR215 การจัดการท่องเทีย่วส าหรับผู้สูงอายุ  ⚫   ⚫    ⚫   ⚫     

13. MTR216 การจดัการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า  ⚫   ⚫    ⚫   ⚫     

14. MTR217 การจัดการท่องเทีย่วเชิงสขุภาพ   ⚫  ⚫    ⚫   ⚫     

15. MTR218 การจัดการท่องเทีย่วแบบสะพายเป ้   ⚫  ⚫    ⚫   ⚫     

16. MTR219 ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการท่องเที่ยว ⚫    ⚫     ⚫       

17. MTR301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

   ⚫ ⚫   ⚫   ⚫    ⚫  

18. MTR306 การจัดการด าเนินงานบริการ    ⚫ ⚫   ⚫      ⚫   

19. MTR307 หลักการวางแผนและจัดรายการน าเที่ยว ⚫    ⚫     ⚫  ⚫   ⚫  

20. MTR308 การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว    ⚫ ⚫      ⚫   ⚫   

21. MTR310 การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจตัวแทนทอ่งเที่ยว   ⚫  ⚫     ⚫  ⚫  ⚫   

22. MTR311 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการทอ่งเที่ยว    ⚫  ⚫    ⚫  ⚫ ⚫    

23. MTR312 การจัดการท่องเทีย่วโดยชุมชน   ⚫  ⚫    ⚫   ⚫     
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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. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
24. MTR315 การเงินและการบญัชีเพื่อการจัดการธรุกิจท่องเที่ยว ⚫    ⚫   ⚫     ⚫    

25. MTR316 การวิจัยทางการทอ่งเที่ยวและบริการ ⚫      ⚫ ⚫    ⚫    ⚫ 

26. MTR317 การจัดการและด าเนินงานบาร์ เครื่องดื่ม และกาแฟ    ⚫ ⚫      ⚫   ⚫   

27. MTR318 การจัดการสถานที ่กิจกรรมพิเศษ และการจัดการ
ธุรกิจไมซ์ 

   ⚫ ⚫      ⚫   ⚫   

28. MTR319 การจัดการงานเลีย้ง อาหารท้องถิน่ และอาหาร
นานาชาติ 

   ⚫ ⚫      ⚫   ⚫   

29. MTR320 การจัดการทรัพยากรและมาตรฐานทางการทอ่งเทีย่ว    ⚫ ⚫   ⚫     ⚫    

30. MTR321 การจัดการท่องเทีย่วในเขตเมือง   ⚫  ⚫   ⚫    ⚫     

31. MTR322 การจัดการท่องเทีย่วเชิงชาติพันธุ ์ ⚫    ⚫    ⚫        

32. MTR323 การจัดการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม ⚫    ⚫            

33. MTR403 การวางแผนการทอ่งเที่ยวนานาชาติ    ⚫ ⚫     ⚫    ⚫   

34. MTR405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยว                 
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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. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
35. MTR407 สหกิจศึกษาส าหรบัการจัดการท่องเที่ยว                 

36. MTR410 การจัดการนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว                 

37. MTR411 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตทาง 
การท่องเที่ยว 

                

38. MTR412 การเป็นผู้ประกอบการและสร้างธุรกิจใหม่ทาง 
การท่องเที่ยว 

                

39. MTR413 การจัดการโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว                 

40. MTR414 การพัฒนาและส่งเสริมจุดหมายปลายทาง    ⚫ ⚫   ⚫         

41. MTR415 การจัดการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค ์   ⚫  ⚫   ⚫    ⚫     

42. MTR416 การเตรียมทักษะวชิาชีพทางการท่องเที่ยว                 

43. MTR417 โครงงานพิเศษด้านการท่องเที่ยว                 

44. VLC103 ภาษาจีนเบื้องต้น                 

45. VLC201 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 1                 
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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. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
46. VLC202 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 2                   

47. VLC301 ภาษาจีนเพื่อการทอ่งเที่ยว 1                  

48. VLC302 ภาษาจีนเพื่อการทอ่งเที่ยว 2                  

49. VLE208 ทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ                 

50. VLE225 ภาษาอังกฤษส าหรบัการน าเที่ยว 1                 

51. VLE226 ภาษาอังกฤษส าหรบัการน าเที่ยว 2                 

52. VLJ103 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น                 

53. VLJ201 สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1                 

54. VLJ202 สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2                 

55. VLJ301 ภาษาญี่ปุ่นเพือ่การท่องเที่ยว 1                   

56. VLJ302 ภาษาญี่ปุ่นเพือ่การท่องเที่ยว 2                   

57. VLK103 ภาษาเกาหลีเบือ้งตน้                 

58. VLK201 สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 1                 
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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. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
59. VLK202 สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 2                 

60. VLK301 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1                 

61. VLK302 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2                 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทวนสอบจากคะแนนสอบ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
ว่าสอดคล้องกับความรับผิดชอบหรือไม่  

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและคะแนน
สอบของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการสอน  

3) ให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 
        1) ระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

และรายงานผล 
2 ) พิจารณาผลการสอบประมวลผลการเรียนรู้โดยรวมก่อนจบการศึกษาของนักศึกษา

ชั้นปีที่ 4 
3) พิจารณาจากรายงานการประเมินผลจากสถานประกอบการในกลุ่มวิชาปฏิบัติการ

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งทางสถานประกอบการเป็นผู้รายงานว่านักศึกษาปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานหรือไม ่

4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือมาเป็นอาจารย์
พิเศษ วิทยากร ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนหรือในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และการประเมินคุณภาพของหลักสูตร จึงมีการด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

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

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 
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3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
 2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  มุ่งเน้นผลิตนักศึกษา 
โดยคาดหวังให้มผีลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ชั้นปี ดังนี้ 
 

ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ A KISS 
ชั้นปีที่  

1 
 

1. นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างชาญฉลาด 
2. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและฉลาดรู้ด้านดิจิทัล 
3. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถคิดวิเคราะห์ได้ 

Attitude 

ชั้นปีที่  
2 
 

1. มีความฉลาดรู้ทางข้อมูลและเชี่ยวชาญด้าน E-Commerce  
2. มีความรู้  ทักษะ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

มีความเป็นผู้น าและความคิดสร้างสรรค์ 

Knowledge 

ชั้นปีที่  
3 
 

1. มีความรู้และเชี่ยวชาญในการบริการและการท่องเที่ยว  
2. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวมีความสามารถในการปรับตัวรับมือในสถานการณ์ 
ที่ไม่แน่นอน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

Intelligent 

ชั้นปีที่  
4 
 

1. มีความสามารถในการ เป็นนัก จัดการจุดหมายปลายทาง 
สร้างนวัตกรรมและสร้างสรรค์การบริการด้านการท่องเที่ยวได้
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

Smart Skill 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
(ภาคผนวก ก) 

3.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว สอบประมวลผลการเรียนรู้โดยรวมก่อนจบ
การศึกษาของนักศึกษา 

3.3 ฝึกภาคปฏิบัตินอกสถานที่ในต่างประเทศ ในรายวิชาการวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาติ
จ านวน 1 ครั้ง หรือในกรณีที่มีเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ไม่สามารถเดินทาง 
ไปต่างประเทศได้สามารถเปลี่ยนเป็นฝึกภาคปฏิบัตินอกสถานที่ในประเทศรูปแบบ Inbound 
Tourism ได้โดยเน้นเส้นทางท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดินทางเข้า
มาท่องเที่ยวในประเทศไทย  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณค่าความเป็นอาจารย์ 

การจัดท ารายละเอียดต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจน
ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจัดโดยคณะหรือมหาวิทยาลัย  

1.2 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชาเรื่องรายละเอียดของหลักสูตร บทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ  

1.3 จัดระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ และให้ค าแนะน าและค าปรึกษาใน
การสอนและการปฏิบัติงาน  

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์และทักษะการจัดการเรียน

การสอน การประเมินผลให้ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการสอนทางในระบบออฟไลน์และออนไลน์  
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  สนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก การฝึกอบรม การเข้าร่วม
ประชุมทางวิชาการ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ  การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น การบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ 

เกี่ยวข้องกับเพ่ือการพัฒนาความรู้ในศาสตร์วิชาชีพของตน และการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
2.2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่  และเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน และเพ่ิมความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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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 าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิ ดสอนขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 
2.  บัณฑิต 
 จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือ เป็น
ผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สมารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ
การด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความส านึกและความรับผิดชอบใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก 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 
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  โดยส ารวจจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
3. นักศึกษา 
 3.1  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
 คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่

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

 3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค า

ร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ 
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 3.2.1 ความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมและ
ต้องการบุคลากรที่มีทักษะที่หลากหลาย ปรับตัวในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ดี 

 3.2.2 จากผลส ารวจเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศและด้านทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยี มีความรับผิดชอบสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง 
 3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 
  3.3.1 การรับนักศึกษา 
    เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก 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 

  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 
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4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
  4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    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  
 5.1 การบริหารหลักสูตร 

 หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
หลักสูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี ้

 5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

 5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะวิทยาการจัดการ คือ คณบดี รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  ท าหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะท าหน้าที่
ประสานงานอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

  5.1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 
ดังต่อไปนี้ 
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   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 ครุภัณฑ์และอ่ืน ๆ 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 
   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 
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   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 
    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 
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   4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
   5) บูรณาการพันธกจิต่าง ๆ 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 
  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

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

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีความ
พร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดย มีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ   ที่มีหนังสือด้านการจัดการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ  รวมถึงการสืบค้น
ผ่านฐานข้อมูล นอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง 
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1) หนังสือ ต ารา 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีเอกสารและต าราส าหรับการศึกษาค้นคว้าสาขาวิชาการ
จัดการท่องเที่ยว รวมทั้งเอกสารและต าราที่สัมพันธ์กับรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 

1) หนังสือต าราเอกสาร 
- ภาษาไทย   จ านวน 652 เล่ม  
- ภาษาอังกฤษ   จ านวน 277 เล่ม 

2) วารสาร 
- ภาษาไทย  จ านวน 60 ฉบับ 
- ภาษาอังกฤษ   จ านวน 30 ฉบับ   

3) ฐานข้อมูลที่อยู่ในรูป CD-ROM เช่น DAO ABI และ BRIC 
4) ฐานข้อมูลออนไลน์ 

- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ งานวิจัย (Digital Collection)  
- ฐานข้อมูล Kluwer Online e-book 
- ฐานข้อมูล Dissertation Full Text 
- ฐานข้อมูล Dissertation Full Text 
- ฐานข้อมูล Net Library e-books 
- ฐานข้อมูล IEEE/IEE Electronic Library (IEC) 
- ฐานข้อมูล Pro Quest Dissertation & Thesis 
- ฐานข้อมูล AMC Digital Library 

5) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือห้องสมุดในสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียง เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นต้น 

2) สถานที่  
ล าดับที ่ รายการ จ านวนทีม่ ี

1 ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 1 ห้อง 
2 ห้องพัฒนาทักษะด้านการท่องเที่ยว 1 ห้อง 
3 ห้องเรียนปรับอากาศในอาคารเรียน 1 และอาคาร 2 29 ห้อง 
4 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ส านัก 
5 สื่อการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ 1 ระบบ 
6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ 2 ห้อง 
7 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (MacBook)  1 ห้อง 
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3) อุปกรณ์การสอน 
 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนทีม่ ี
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 200 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book 5 
3 กล้องดิจิตอล  3 
4 เครื่อง LCD 36 
5 เครื่องฉายภาพทึบแสง 20 
6 เครื่องขยายเสียง 1 
7 เครื่องอัดส าเนา 3 
8 เครื่องรับโทรทัศน์สี 14 
9 เครื่องเล่นวีดีทัศน์ 5 
10 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2 

 
 6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

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

   ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการจะต้องจัดสิ่งอ านวยความสะดวกสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือ
ใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 
3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์  

 6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะวิทยาการจัดการ มีเจ้าหน้าที่ประจ า

ของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอน 
นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยัง
ต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย  
  
    6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
  6.2.1 ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  6.2.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
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    ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
    1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 
    2) น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนิน 
    3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
    4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
    5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA  
 
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 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพือ่วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     

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

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการ
จัดการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที ่
 5 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วชิาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50  
ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความ
เข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้น
แล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถ 
ท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา ซึ่งจะชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนในโอกาสต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 

และการใช้สื่อในทุกรายวิชา 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า 

ด าเนินการประเมินจากนักศึกษาโดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา  
ซึ่งอาจารย์นิเทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้  นอกจากนี้อาจจัด
กิจกรรมพบนักศึกษาก่อนนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา ส าหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้
แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม 

2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
ด าเนินการโดยสัมภาษณ์จากสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกงานหรือใช้วิธีการส่ง

แบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 

ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในแต่ละปี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการ  ปรับปรุงดัชนีตัวบ่งชี้ผลการ 
ด าเนินงานด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และมีการประเมิน
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เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรโดย คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ  และจาก  
มคอ. 7 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร จากการรวบรวม
ข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ ละรายวิชาก็สามารถที่
จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการ ปรับปรุงย่อยนั้นควร
ท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา โดยการจัดท าสมอ.08 ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท า
ทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

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

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 เพ่ือให้        
การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 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 มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
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 ม ห า ว ิท ย า ล ัย ร า ชภ ัฏ ว ไ ล ย อล งก ร ณ์  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 ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 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 ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาท่ี 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 
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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 
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9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

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 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
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 าเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
14.9  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 
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ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่              
ให้ค าปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
 

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 
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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 

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 งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษา               
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 าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้ง 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 
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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 
20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่น้อยกว่า 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  
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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 
22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  

23.1 ส า เร็จการศึกษา 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
ได้รับอนมุัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
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25 .1  นักศึกษา เต็ม 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 
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  
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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 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
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
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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 

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 
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30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิด        
ภาคการศึกษา 

ข้อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 
31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้ รับอนุมัติจากคณบดี 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 

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 
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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 

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 
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สัญลักษณ ์ ความหมาย 
 PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม 
P (Pass) ผลการประเมินผ่าน 
NP (No Pass) ผลการประเมนิไม่ผ่าน 
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 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก 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 
37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ

เรียนไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

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

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 
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ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 

 
หมวด 8 

การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 
 

ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 
48.1 นักศกึษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไมน่้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพัก
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 
49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด

ทางวินัย 
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49 . 2 . 3  ไ ด้ ศึ กษ าอ ยู่ ใ น สถ าบั น อุ ดมศึ กษ าม า แล้ ว ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า                                               
1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
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 
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53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
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) หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้

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 
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เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

ข้อ 54 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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 
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57.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่  3 ของ          
ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 

นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีไม่เกิน                1 
ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือเมื่อ
ครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพักการ
เรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

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 
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ข้อ 60  นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นค าร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

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 
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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
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
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 



99 
 

 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 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 นักศึกษาไม่เต็มเวลา 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 

ทั้งนี้กรณีทีม่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 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” 
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 ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๓๕ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ 

๓๕.๑ นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษา
ยังไม่สมบูรณ ์

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 าร้องขอสอบปลายภาค
ต่อคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับอนุญาต 
จากคณบดีให้สอบปลายภาค ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ 
หากไม่มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตาม
คะแนนที่มีอยู่หากอาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น 
“F”” 



101 
 

 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

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

“ข้อ ๔๖/๑ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามก าหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย” 

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 
 
 

 



102 
 

 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 
 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2562 

............................................. 
 โดยที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. 2557 เพ่ือให้ 
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่ยังคงมีสภาพนักศึกษาในวันที่ประกาศฉบับนี้
ประกาศใช้บังคับเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 28 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
28.1 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษาเป็น F หากมี

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ให้ใช้ผลการศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด
เป็นผลการศึกษา แต่รายวิชาที่มีผลการศึกษาเป็น F จะยังคงปรากฏอยู่ในหลักฐานทางทะเบียนของ
ภาคการศึกษานั้น 

28.2 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษา เป็น D หรือ 
D+ หากมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ให้ใช้ผลการศึกษาที่ได้
คะแนนสูงสุดเป็นผลการศึกษา แต่รายวิชาที่มีผลคะแนนที่ลงทะเบียนก่อนหน้านั้น จะยังคงปรากฏอยู่
ในหลักฐานทางทะเบียนของภาคการศึกษานั้น 

 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 43 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น “F” ให้เป็นไปตามข้อ 28” 
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  ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 48.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
เดิม     ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่
ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 
หรือแล้วแต่เงื่อนไขของหลักสูตรที่ได้รับโอนย้าย” 

 
 ประกาศ ณ  วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

       
                      
 

   (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 
                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธานี 

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 
1. ชื่อหลักสูตร  
   ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาท่ัวไป  
   ชื่อภาษาอังกฤษ : General Education  
 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
    งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
 
3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559  
  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี  พ.ศ.  2548 ซึ่ งประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่   
25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง 
วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ 
ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร
ความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งของไทย และของ
ประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่าง
ดี” ส าหรับวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เดิมมีการใช้หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549  
ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษาท่ัวไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาท่ัวไปขึ้นมา
ใหม่ เพ่ือให้เข้าสู่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ที่ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะ
จ าแนกเป็นรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใด  ๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  
30 หน่วยกิต 
  วิชาศึกษาท่ัวไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชา
ต่าง ๆ (Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต  
โดยจัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม (Active Learning) ให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์ 
สถานการณ์จริงน าความรู้ที่ ได้ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และ ท าโครงการต่าง ๆ (Project-based) ให้นักศึกษาน ามา
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อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching)  
ลดการสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้  ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ 
บทเรียนออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณลักษณะ และความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการด าเนินชีวิต และ
การประกอบอาชีพต่อไปในบริบทของสังคมไทย และสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนัก และส านึกใน
ความเป็นไทย ส าหรับ อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรม
อาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้  

หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัด
ประชุม เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหา พบว่า  
ยังขาดการฝึกทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควร ปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท า
เป็นเอกสาร  สมอ.08 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุม
ครั้งที่ 6/2559  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้  
  1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ท า
ให้นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษา ทั้งภาษาไทย 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 และหลักสูตรโตไปไม่โกงของส านักงานป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริต
แห่งชาติ ท าให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน  
  3. การเพ่ิมรายวิชา 4 รายวิชา จึงจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนหน่วยกิตบางรายวิชาลง เพ่ือให้
จ านวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต  
  4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาใน  
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจ าแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่าย เพ่ือให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรน า
หน้าวิชาจาก  GE เป็น VGE ประกอบกับการเพิ่มรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาท่ัวไป จึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่   ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม  

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้  5 
ด้าน ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจึงมีความจ าเป็นต้องปรับกระบวนการ 
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พัฒนาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม 
หลังจากที่ ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหา พบว่า  จึงเห็นควร 
ปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าเป็นเอกสาร สมอ.08 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมี
มติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ด้วยเหตุผล  
  1. เพ่ือความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องปรับจ านวนหน่วยกิต 
ทุกรายวิชา เป็น 3 หน่วยกิต ทั้ง 10 รายวิชา รวมเป็นหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
 2. เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาของทุกรายวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะ พัฒนาความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) เพ่ือการด าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ
ต่อไป ในบริบทของสังคมไทย และสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนัก และส านึกในความเป็นไทย ให้
นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 
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 รู้จัก
ท้องถิ่น รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
           4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์  
ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ  
           4.2.3 มีทักษะในการด ารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ       
การน าเสนอทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  
           4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม  
 
5. ก าหนดการเปิดสอน  
    เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564      
เป็นต้นไป  
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6. อาจารย์ผู้สอน  
    อาจารย์ผู้สอนมีทั้งอาจารย์ประจ าจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณาจารย์คณะต่าง ๆ  ของ
มหาวิทยาลัย  ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ   
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมา  โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  
และเข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน 
(Project Based Learning : PBL)    ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จไปเป็นบัณฑิต 
ที่มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน  
จะต้องร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
 
7. นักศึกษา  
    นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2564 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ให้ครบตามโครงสร้าง ซึ่งถูก
บรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 
 
8. หลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา  
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่ง
ประกาศ  ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่ม
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์       ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป 
โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 

8.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    30   หน่วยกิต 
8.2  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 10 รายวิชา บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้ 

      8.2.1 กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร      9    หน่วยกิต  
                        VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร           3(2-2-5)  
                                    Critical Thai Language for Communication  
               VGE112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคมโลก                        3(2-2-5) 
                                    English for Global Communication 
      VGE113 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต       3(2-2-5) 
                                    English for Life-long Learning Skills Development 
  8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              12    หน่วยกิต 
                        VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท                                             3(2-2-5) 

                          To Follow in the Royal Footsteps of Their Majesties  the Kings 
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  VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ                                     3(2-2-5) 
                        Information Literacy Skills 
            VGE116 การเปลี่ยนวิถีใหม่เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน                     3(2-2-5) 
                         Change of the new normal for sustainable development 
            VGE117 การสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์                   3(2-2-5) 
                        VRU Spiritual Identity 

  8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี        9    หน่วยกิต 
                        VGE114 การคิดทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนานวัตกรรม                  3(2-2-5) 

                        Scientific Thinking and developing Innovation 
             VGE115 การสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต                          3(2-2-5) 
                         Health Promotion for Quality of Life 
             VGE118 การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล                                         3(2-2-5) 
                         Digital Transformation 
 

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 

 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระอัจฉริยภาพ หลักทศพิธราชธรรม หลักการทรงงาน พระราชกรณียกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 Biographies of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great and His 
Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, royal talents, the Ten Virtues of 
the King, royal working principles, royal activities, the development of human resources, 
natural resources and environment, royal initiative projects, and the Philosophy of Sufficiency 
Economy. 
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รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
 
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Critical Thai Language for Communication 

 ความส าคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะ การฟัง  การพูด การอ่าน การเขียน 
ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร การน าเสนอสารด้วยวาจา 
ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ และสถานการณ์จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 

The significance of Thai for communication is to improve listening, speaking, 
reading and writing skills. Besides, Finding main idea, describing, translating, considering texts, 
presenting by speaking critically and using academic integrated media in real-life situations 
are also improved. 
 

VGE111* ทักษะการรู้สารสนเทศ                                                    3(2-2-5) 
 Information Literacy Skills 

 ทักษะการรู้สารสนเทศในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้   ตลอดชีวิต ซึ่ง
ประกอบด้วย กระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ  การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ การ
คัดเลือกแหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ  เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์การค้น
สารสนเทศ การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การเรียบเรียง และ
น าเสนอสารสนเทศในรูปแบบผลงานวิชาการที่เป็นมาตรฐานอย่างมีจริยธรรม 
 Information literacy skills in at graduate level and lifelong learning skills 
enhancement include; information literacy skills development process, analyzing the need 
for information, selecting sources of information and information resources, search tools 
information resources, search strategies information, information analysis and synthesis, 
evaluation of information values, information composition and presentation in the form of 
academic work that is standard and ethical. 
 

VGE112  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมโลก                                    3(2-2-5) 
 English for Global Communication 

 ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูดในสถานการณ์ และ
หัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การท่องเที่ยว เวลาว่าง สื่อสังคมออนไลน์ การซื้อสินค้า และความ
บันเทิงในบริบทของสังคมไทย และสังคมโลก วิเคราะห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษให้สัมฤทธิ์ผล 
 Practice and develop English communication skills focusing on listening and 
speaking in various situations and topics including campus life, travel, free time, social media, 
shopping and entertainment in both Thai and international social contexts. Analyze the cross-
cultural differences that result in effective English communication. 
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รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
 
VGE113  ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต                   3(2-2-5) 

 English for Life-long Learning Skills Development 
ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต     โดยเน้นการ

อ่านข้อความจากแหล่งข้อมูลหลายประเภท เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และเน้นการอ่านข้อความจาก
ลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การพูดคุยกันบนสื่อสังคมออนไลน์ 
และอินโฟกราฟิกส์ พัฒนากลยุทธ์      ที่จ าเป็นต่อการอ่านภาษาอังกฤษ ได้แก่ การใช้พจนานุกรมออนไลน์ 
การอ่านเร็วเพื่อจับใจความ การกวาดสายตาเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาค าอ้างถึงค าสรรพนาม การเดา
ความหมายจากบริบท และการสรุปความ  
 Practice and develop English for life-long learning skills focusing on reading 
texts from various sources such as printed and online media and reading different types of 
texts such as newspapers, magazines, emails, discussions on social media, and infographics. 
Develop essential reading strategies including using online dictionaries, skimming, scanning, 
finding pronoun references, finding context clues, and summarizing. 
 
VGE114  การคิดทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนานวัตกรรม                               3(2-2-5) 
 Scientific Thinking and developing Innovation 

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ เพื่อให้เกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาทักษะการ
ค านวณ เพื่อสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

 Development of scientific process skills and innovation, Logical thinking skills 
with creatively and critically; to achieve a scientific attitude and also improve calculation 
skills to create innovation and then apply it in daily life. 
 
VGE115  การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต                      3(2-2-5) 

 Health Promotion for Quality of Life 
 ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต สังคม และสุขภาวะ

ทางจิตวิญญาณ มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันโรคซึมเศร้า และโรคเครียด มีความรู้   ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ
ผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกาย ป้องกันอุบัติภัย เตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และสามารถรับความรู้สึก ความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะได้ 
 To promote and develop students’ positive behaviors for building physical, 
mental, social health and spiritual health. Essentially, having good life skills and knowing 
depression and stress disorders, to understand the contents of the consumer health, 
including, drug using, exercising, preventing of accidents, preparing first aid for emergency 
situations and having an ability to perceive the sense of beauty and aesthetic in art. 
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รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
 
VGE116  การเปลี่ยนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน                                  3(2-2-5) 
  Change of the new normal for sustainable development 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม การเคลื่อนย้ายศูนย์อ านาจโลกจากตะวันตกไปสู่บูรพาภิวัตน์ ผลกระทบ และการปรับตัวให้อยู่
รอดในยุคการท าลายล้าง และยุคชีวิตวิถีใหม่ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 The study of change that have occurred in politics, economy, society, 
technology and environment, the transformation from the Westernization to Easternization, 
the effects and adaptation to survive in the age of disruption and the new normal with 
sustainable development 
 
VGE117  การสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์                              3(2-2-5) 
 VRU Spiritual Identity 

ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์” มีอัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 To encourage and cultivate learners to be pround of VRUness in the aspects 
of being volunteer-spirits, responsible for the university and the society, reserving the natural 
environment as well as participating in community's problem solving and development. 
 
VGE118  การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล                                                       3(2-2-5) 
 Digital Transformation 

 การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และความเป็น
จริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัยของตนเองในโลก
ออนไลน์ รักษาข้อมูลส่วนตัว และบริหารจัดการข้อมูล   เผยแพร่ไว้บนโลกออนไลน์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
ในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความรับผิดชอบ และจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารผ่านการเล่าเร่ืองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
แก้ปัญหาที่ท้าทาย หรือสร้างโอกาสใหม่ ๆ 
 

  Being digital citizenship that can maintain their identity in both online and 
reality, can allocate screen time, can cope the online threats, can keep yourself safe in online 
zone, can maintain private information and manage information published in online, and can 
think critically in the beneficial use of technology and media in the digital world. There will 
also be responsible and ethical in the use of digital technology, the skills of Digital storytelling 
and the application of digital technology to solve challenging problems or create new 
opportunities. 
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9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    9.1 คุณธรรม จริยธรรม 
         9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                 1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย ตรง
ต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  
                 2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
         9.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                 1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
                 2) ก าหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไป         
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
                 3) จัดท าโครงการ และกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทั้งใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจด าเนินการด้วยตนเอง 
                 4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาท า โดยอาจารย์เป็น
ผู้ชี้น าให้นักศึกษาสามารถคิดตาม 
         9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                 1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อน และหลังเรียน 
                 2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
                 3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
                 4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม 
                 5) ประเมินผลจากโครงการที่ท า และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย  
                 6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
    9.2 ความรู้ 
         9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
                 1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชา หรือศาสตร์ของตน 
                 2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชา หรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
         9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                  ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบ       
การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดย
ผ่านกระบวนการ และวิธีการสอนแบบต่าง ๆ เช่น 
                   1) การจัดท าโครงการ/ โครงงานประจ าวิชา (Project Based Learning) 
                   2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry, 
Inquiry Cycle) 
                   3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
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                   4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอ่ืน การท า
โครงการร่วมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนที่จริงก่อนท าโครงการ 
         9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                 1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิต และผลลัพธ์ของงาน 
                 2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง 
                 3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ 
                 4) การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
                 5) ผลการทดสอบของนักศึกษา 
    9.3 ทักษะทางปัญญา 
          9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                  1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
                  2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ และทักษะที่เก่ียวข้องในศาสตร์ของ
ตน เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
          9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                  1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จาก
สถานการณ์จริง หรือใช้กรณีศึกษา 
                  2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้ และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การน าไปใช้จริง 
                  3) จัดท าโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และควบคุมดูแล 
          9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                   1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการน า เสนอ
โครงการ 
                   2) ประเมินจากการอภิปราย และการน าเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง 
                   3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
    9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
          9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  
                  1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาท และสถานการณ์ 
                  2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเอง และของส่วนรวม 
          9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
                   1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
                   2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม 
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          9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
                  1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง 
                  2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้น า ผู้ตาม การ
เป็นสมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
                  3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
                  4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection) 
    9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
                  1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูล และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
                  2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงาน และน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 
          9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข       
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอน และ
กิจกรรม    ในชั้นเรียน 
                  2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย 
อินเทอร์เน็ต และฐานข้อมูลต่าง ๆ  
                  3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่าง ๆ 
           9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   1) ประเมินผลจากการการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี 
สารสนเทศในการด าเนินโครงการ 
                   2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่าง ๆ  
                   3) ผลงานการท ารายงาน และการน าเสนองาน 
 
10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) 
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10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3.  ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1. VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท           

2. VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร           

3. VGE112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคมโลก           

4. VGE113 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต           

5. VGE114 การคิดทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนานวัตกรรม           

6. VGE115 การสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต           

7. VGE116 การเปลี่ยนแปลงวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน           

8. VGE117 การสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์           

9. VGE118 การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล           

10. VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ           



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
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ที ่๓๔๗ / ๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



120 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ  นายประพันธ์พงษ์  นามสกุล  ชิณพงษ์ 

1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

1.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท ศศ.ม. (การจัดการท่องเที่ยว)
  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2546 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)  
เกียรตินิยมอันดับ 2  

สถาบันราชภัฏภูเก็ต  2541 

 

1.3 ผลงานทางวิชาการ 
1.3.1 งานวิจัย/บทความวิจัย 

ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์. (2562). รูปแบบศักยภาพวิสาหกิจชุมชนที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ 
การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี. ปีที่ 13  
ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม. 2562 : 83-100.  

ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์. (2560). การศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อการ 
พัฒนามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง. 
วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 11 
ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม. 2560 : 100-114. 

ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์. (2560). การศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อการ 
พัฒนามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดในเขตภาคกลาง. 
วารสารปัญญาภิวัฒน์. ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ. กรกฎาคม. 2560 : 31-42. 
 

1.4 ประสบการณ์ในการสอน  
22 ปี 
 

1.5 ภาระงานสอน  

1.5.1 วิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
1.5.2 วิชาการจัดการด าเนินงานบริการ 
1.5.3 วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
1.5.4 วิชาคุณภาพการให้บริการในโรงแรม 
1.5.5 วิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
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1.5.6 วิชาจิตวิทยาบริการเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
1.5.7 วิชาหลักการมัคคุเทศก์ 
1.5.8 วิชาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
1.5.9 วิชาการมาตรฐานและคุณภาพในการบริการ 
1.5.10 วิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
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2. ชื่อ  นางสาวปวริศา  นามสกุล  เลิศวิริยะประสิทธิ์ 
2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
2.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 
เกียรตินิยมอันดับ 2   

สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี 

2547 

 

2.3 ผลงานทางวิชาการ 
2.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
-ไม่มี-  
2.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย 

กิตติพร สาลิกา, กัลญารัตน์ ฝอยส าโรง, ก่อเกียรติ สว่างแจ้งศรี, ณัฐลิดา รื่นฤทัย, วริศรา พรมโสภา  
และปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์. (2562). แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของประชาชนไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร. ในเอกสารสืบเนื่อง การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้ค าขวัญ “เกษตรก าแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่ง
แผ่นดิน”. วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562, (906-914). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน. 

ฐิติภา เทียมนรา, ธนาพร กรเอ่ียม, ศิริพร ปฏิทิน, ศศิธร สิริธรรม, สุรางคณา วงษ์ปรีชา  
และปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์. (2562). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร. ในเอกสาร
สืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้ค าขวัญ “เกษตรก าแพงแสน  
ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน” วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562, (897-905). 
นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน. 

กาญจนา หาญไพรี, กุลชา ถนัดค้า, จงกชกร สีดาพงษ์, ปิณฑิรา เพ็งเลื่อน, สุพรรษา มาลัยทอง, 
อังคณา บุญรอด และปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์. (2562). ความต้องการรูปแบบการ
ท่องเที่ยวของผู้สูงวัย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร. ในเอกสารสืบเนื่อง การประชุม
วิชาการระดับชาตินวัตกรรมการจัดการ : สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 
ประจ าปี 2562. วันที่ 31 พฤษภาคม 2562, (303-312). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
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ธนาภรณ์ ผลสุข, มงคล ภิญโญจิตร, สุทธิ พ่วงดี และปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์. (2562). พฤติกรรม
และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของวัยรุ่น ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร. ในเอกสารสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาตินวัตกรรมการจัดการ 
: สังคมสีเขียวเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2562. วันที่ 31 พฤษภาคม 2562, 
(313-322). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

กมลทิพย์ ทองไทย, จงกลนี แสงเพลิง, พนิตพร วิพันธุ์, พีญานัส ยอดข า, สุพัตรา ทวีโคตร, 
 เสาวลักษณ์ ขันทะวิชัย, อธิชา บัวอ่อน และปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์. (2562). ความ

ต้องการต่อการเลือกใช้บริการมัคคุเทศก์ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร.  
ในเอกสารสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 “สังคมผู้สูงวัย: โอกาสและความท้าทายของอุดมศึกษา”. วันที่ 30 มีนาคม 
2562, (60-70). นครราชสีมา: วิทยาลัยนครราชสีมา.  

จินดารัตน์ แสงเพ็ชร, รจนกร ทรัพย์ประเสริฐ, รุ่งนภา เจรญิจิตรี, ลักษณา คงตัน, สุภาพร เพ่ิมวิเศษ  
 อลิสา บรรดิษฐ์ และปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร. ในเอกสารสืบเนื่อง  
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจ าปี พ.ศ. 2562 “สังคม 
ผู้สูงวัย: โอกาสและความท้าทายของอุดมศึกษา”. วันที่ 30 มีนาคม 2562, (121-133). 
นครราชสีมา: วิทยาลัยนครราชสีมา. 

ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์, จุรีรัตน์หนองหว้า และมงคล ภิญโญจิตร. (2561). แนวทางการพัฒนา
พื้นที่แหล่งปลูกแคนตาลูปให้เป็นรูปแบบโรงเรือนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต าบล 
ผ่านศึก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยชุมชนมีส่วนร่วม. ในเอกสารสืบเนื่อง 
การประชุมวิชาการระดับชาติ กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561,  

(694-702).  ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์, จุรีรัตน์ หนองหว้า, ทองสุข ลาภเอกอุดม, ธิดา ผาสุก, นพรดา พ่ึงสุข, 

ศิริพร พนาสูนย์ และอกนิษฐ พุ่มทวี. (2560). ความต้องการของคนในชุมชนต่อการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามวิถี
ชาวมอญ. ในเอกสารสื่บเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งที่ 11 
และงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8  
วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560, (292-300). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. 

2.3.3 บทความทางวิชาการ 
พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี จุรีรัตน์ หนองหว้า และปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์. (2563). การพัฒนา 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนจากนโยบายภาครัฐเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง.  
วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1. มกราคม – เมษายน 
2563 : 36 – 49.  
 



128 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

2.4 ประสบการณ์ในการสอน  
17 ปี  
 

2.5 ภาระงานสอน  
2.5.1 วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
2.5.2 วิชาการมาตรฐานและคุณภาพในการบริการ 
2.5.3 วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
2.5.4 วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
2.5.5 วิชาการจัดเลี้ยง 
2.5.6 วิชากฎหมายธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว 
2.5.7 วิชาการจัดการธุรกิจที่พักแรม 
2.5.8 วิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
2.5.8 วิชาการจัดการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
2.5.9 วิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในสถานการณ์ปัจจุบัน 
2.5.10 วิชาการจัดการด าเนินงานบริการ 
2.5.11 วิชาการวิจัยบริการและการท่องเที่ยว 
2.5.12 วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
2.5.13 วิชาการตลาดบริการ  
2.5.14 วิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
2.5.15 วิชาการจัดการธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร 
2.5.16 วิชาจิตวิทยาบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
2.5.17 วิชาหลักการมัคคุเทศก ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 



129 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

3. ชื่อ  นางสาวจุรีรัตน์  นามสกุล  หนองหว้า 
3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
3.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)    สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

2547 

 

3.3 ผลงานทางวิชาการ 
3.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย 

จุรีรัตน์ หนองหว้า. (2563). ความต้องการรูปแบบการท่องเที่ยวของเพศทางเลือกในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร. ในเอกสารสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 
2563 นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน Innovative Management : Circular Economy with The King’s 
philosophy for Sustainable Development. วันที่ 1 พฤษภาคม 2563, (716-731). 
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

จุรีรัตน์ หนองหว้า  ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์ และลักษณา คงตัน. (2561). แนวทางการพัฒนาพื้นที่
แหล่งปลูกแคนตาลูปให้เป็นรูปแบบโรงเรือนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต าบลเมืองไผ่ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยชุมชนมีส่วนร่วม. ในเอกสารสืบเนื่อง  
การประชุมวิชาการระดับชาติกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561,  

(684-692) ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์, จุรีรัตน์ หนองหว้า, ทองสุข ลาภเอกอุดม, ธิดา ผาสุก, นพรดา พ่ึงสุข, 

ศิริพร พนาสูนย์ และอกนิษฐ พุ่มทวี. (2560). ความต้องการของคนในชุมชนต่อการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามวิถี
ชาวมอญ. ในเอกสารสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งที่ 11 
และงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8.  
วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560: (292-300). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. 
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ชลธิชา พลยุทธ, ฐิตาภรณ์ เทียมนรา, นันทิชา ทันบุญ, ปิยะธิดา เพชรคอน, สุทธิภรณ์ โตเขียว,  
อรรถยา งอกค า และจุรีรัตน์ หนองหว้า. (2562). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยต่อการจัดการด้านการคมนาคมเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวภายใน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. ในเอกสารสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้ 
ค าขวัญ “เกษตรก าแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน”. วันที่ 3 – 4 
ธันวาคม 2562, (915-923). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน. 

3.3.3 บทความทางวิชาการ 
พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี จุรีรัตน์ หนองหว้า และปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์. (2563). การพัฒนา 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนจากนโยบายภาครัฐเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง.  
วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1. มกราคม – เมษายน 
2563 : 36 – 49.  

  
3.4 ประสบการณ์ในการสอน  

11 ปี  
 

3.5 ภาระงานสอน  
3.5.1 วิชาการเป็นผู้ประกอบการส าหรับการท่องเที่ยว 
3.5.2 วิชาการจัดการธุรกิจที่พักแรม 
3.5.3 วิชาศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ 
3.5.4 วิชาหลักการวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว 
3.5.5 วิชาการวางแผนและการท่องเที่ยวนานาชาติ 
3.5.6 วิชาการจัดการธุรกิจน าเที่ยว 
3.5.10 วิชาหลักการมัคคุเทศก์ 
3.5.11 วิชาการจัดการวิกฤตทางการท่องเที่ยว 
3.5.12 วิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
3.5.13 วิชาการจัดการประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการ 
3.5.14 วิชาการจัดการนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว 
3.5.15 วิชาการจัดการธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว 
3.5.16 วิชาการวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาติ 
3.5.17 วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
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4. ชื่อ  นายพงษ์พิพัฒน์  นามสกุล  เสน่ห์ดี 
 4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 4.2 ประวัติการศึกษา 

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

ท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยพะเยา 2560 

ปริญญาตรี บธ.บ. (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยพะเยา 2556 

 4.3 ผลงานทางวิชาการ 
 4.3.1 งานวิจัย/บทความวิจัย 

กนิฏฐิชุมน ก าปนาท, วิธวัฒน ์ทับลา, วราภรณ์ เม้าราศี, เกษรา มากโทก และพงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี. 
 (2564). การรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีมีต่อการเดินทางมาท่องเที่ยววัดอรุณ 
 ราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
 ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “Community-led Social Innovation in 
 the Era of Globle Changes amidst Covid-19: นวัตกรรมทางสังคมของชุมชนในยุคการ
 เปลี่ยนแปลงโลกท่ามกลางวิกฤตโควิด-19” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564, (EO8-EO16) 
 นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้. 
ฐิติมา แก้วไชโย, ทุ้งเฟือย ซวนเหงียน, นิธิพงศ์ วงค์ชัยวัฒนะ, พลอยแก้ว ทิพย์สังวาล, อรวรรณ  
ใจแสน  และพงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี. (2564). การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 ที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยววัดไชยวัฒนาราม ต าบลบ้านป้อม  
 อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุม
 วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 THE 1st NATIONAL CONFERENCE 2021, (286-294) 
 สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 
มณีนุช นิ่มฟัก, วรรณวิลัย เจนจิตร, จูเลีย ดันบาร์, อันธิกา ตาสว่าง และพงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี. (2564). 
 ทัศนคติของคนในชุมชนที่มีต่อการพัมนาตลาดอิงน้ าสามโคก ต าบลบางเตย  
 อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 
 THE 1st NATIONAL CONFERENCE 2021 , (286-294) สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 สกลนคร. 
ศรัญญา สิทธิกุล, อุมาพร ทัพพะรังสี, ณัฐศรา พิชยธิตินันทน์ และพงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี. (2563).  

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแนวทางการฟ้ืนฟูตลาดน้ าอโยธยา เพื่อส่งเสริม 
การท่องเที่ยว อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารสิรินธร
ปริทัศน์. ปีที่ 21 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม – ธันวาคม. 2563 : 183-193. 
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พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี และ วีระวุฒิ ต๊ะปินตา. (2562). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่องาน 
เวียนเทียนทางน้ ากลางกว๊านพะเยา. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “การพัฒนาสู่สังคมอัจฉริยะ” ครั ้งที่ 6 ประจ าปี 
2562. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562, (857 -864). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยปทุมธานี. 

4.3.3 บทความทางวิชาการ 
พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี, จุรีรัตน์ หนองหว้า และปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์. (2563). การพัฒนา 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนจากนโยบายภาครัฐเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง.  
วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1. มกราคม – เมษายน 
2563 : 36 – 49.  

พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี และเจนจิรา ฝั้นเต็ม. (2561). การพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ าในพ้ืนที่คุ้มครอง
ทางธรรมชาติ. วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1. มกราคม – เมษายน 2561: 28 – 39. 

  
4.4 ประสบการณ์ในการสอน 

  3 ปี 
 

4.5 ภาระงานสอน 
      4.5.1 วิชาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยทางการท่องเที่ยว 
  4.5.2 วิชาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  4.5.3 วิชาการวางแผนและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  4.5.4 วิชาการวิจัยบริการและการท่องเที่ยว 
  4.5.5 วิชาการจัดการท่องเที่ยวเฉพาะทาง 
  4.5.6 วิชาการจัดการธุรกิจที่พักแรม 

4.5.7 วิชาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยทางการท่องเที่ยว 
4.5.8 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
4.5.9 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
4.5.10 การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว 
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5. ชื่อ  นายเจษฎา  นามสกุล  ความคุ้นเคย 
5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
5.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยพายัพ 2540 
ปริญญาตรี ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2535 

 

5.3 ผลงานทางวิชาการ 
5.3.1 งานวิจัย/บทความวิจัย 

เจษฎา ความคุ้นเคย. (2562). การพัฒนารูปแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนที่ส่งผลต่อ
ยุทธศาสตร์การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของตลาดการค้าชายแดนไทย-เมียนมา. 
วารสารปัญญาภิวัฒน์ .ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2562 : 55-66. 

เจษฎา ความคุ้นเคย. (2561). การพัฒนารูปแบบเขตเศรษฐกิจชายแดนไทย - กัมพูชา เพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3. กันยายน - ธันวาคม 
2561 : 71-86. 

ซีหยวน หม่า, รัตนา สีดี และเจษฎา ความคุ้นเคย. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ 
การสื่อสาร ทางการตลาดแบบบูรณาการกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวนักนักท่องเที่ยว
ชาวจีน กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  
ในเอกสารสืบเนื่อง การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5.  
วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559, (268-279). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์.   
ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
 

5.4 ประสบการณ์ในการสอน  
23 ปี  

 
5.5 ภาระงานสอน  

5.5.1 วิชาการพัฒนาองค์การ 
5.5.2 วิชาองค์การและการจัดการ 
5.5.3 วิชาทฤษฎีองค์การ 
5.5.4 วิชาระบบข้อมูลเพ่ือการจัดการ 
5.5.5 วิชาสัมมนาปัญหาการจัดการ 
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5.5.6 วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
5.5.7 วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
5.5.8 วิชาการประเมินผลและการปฏิบัติงาน 
5.5.9 วิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
5.5.10 วิชาการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน 
5.5.11 วิชาการสัมมนาธุรกิจบริการ 
5.5.12 วิชาสัมมนาปัญหาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
5.5.13 วิชาอุตสาหกรรมบริการ 
5.5.14 วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 
5.5.15 วิชาการเป็นผู้ประกอบการส าหรับการท่องเที่ยว 
5.5.16 วิชาสัมมนาปัญหาธุรกิจโรงแรม 
5.5.17 วิชาสัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการท่องเที่ยว 
5.5.18  วิชาการจัดการตลาดเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
5.5.19  วิชาการจัดการประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการ 
5.5.20  วิชาการตลาดบริการ 
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ภาคผนวก ฉ 

 
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
และ 

ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ  
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การศึกษาครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 40 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ชั้นปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี จ านวน 400 คน เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
โดยใช้สถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสามารถจ าแนกในแต่ละ
ด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ได้ดังนี้ 

 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1.1 ความมีระเบียบวินัย 4.57 0.79 มากที่สุด 
1.2 ความซื่อสัตย์สุจริต 4.86 0.39 มากที่สุด 
1.3 ความรับผิดชอบ 4.43 0.54 มากที่สุด 
1.4 ความเสียสละ ความมีน้ าใจ จิตอาสา 4.57 0.54 มากที่สุด 
1.5 ความตรงต่อเวลา 4.57 0.54 มากที่สุด 
1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.57 0.54 มากที่สุด 

รวม 4.59 0.41 มากที่สุด 
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด  

(x̅=4.59, S.D.=0.41) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.86, S.D.=0.39) รองลงมาคือ ความมีระเบียบวินัย ความ
เสียสละ ความมีน้ าใจ จิตอาสา ความตรงต่อเวลา มีจรรยาบรรณวิชาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด  
(x̅=4.57, S.D.=0.79, 0.54) และมีความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.43, S.D.=0.54) 
ตามล าดับ 
 
2. ด้านความรู้ 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา 4.00 0.82 มาก 
2.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา 4.14 0.69 มาก 

รวม 4.07 0.73 มาก 
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สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความรู้ อยู่ในระดับมาก (x̅=4.07, 
S.D.=0.73) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา อยู่ในระดับมาก (x̅=4.14, S.D.=0.69) รองลงมาคือ มีความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษา อยู่ในระดับมาก (x̅=4.00, S.D.=0.82) ตามล าดับ 
 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

3.1 มีความสามารถในการสืบค้น การวิเคราะห์  
การแปลความหมาย และการประเมินจาก
ข้อมูลสารสนเทศ 

4.14 0.90 มาก 

3.2 มีทักษะในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเ พ่ือ
แก้ปัญหาด้วยตนอง 

4.14 0.69 มาก 

3.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา โดย
ใช้พื้นฐานจากความรู้และทักษะที่ศึกษา 

4.00 0.58 มาก 

รวม 4.09 0.60 มาก 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับมาก 
(x̅=4.09, S.D.=0.60) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า มีความสามารถในการสืบค้น การวิเคราะห์ 
การแปลความหมาย และการประเมินจากข้อมูลสารสนเทศ มีทักษะในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
แก้ปัญหาด้วยตนอง อยู่ในระดับมาก (x̅=4.14, S.D.=0.90, 0.69) รองลงมาคือ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาโดยใช้พ้ืนฐานจากความรู้และทักษะที่ศึกษา อยู่ในระดับมาก (x̅=4.00, 
S.D.=0.58) ตามล าดับ  
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

4.1 มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถ
ท างานเป็นทีมได้ 

4.57 0.54 มากที่สุด 

4.2 สามารถเป็นผู้น าแลผู้ตามท่ีดี 4.29 0.76 มากที่สุด 
4.3 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
4.57 0.79 มากที่สุด 

รวม 4.47 0.60 มากที่สุด 
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สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.47, S.D.=0.60) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า  
มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานเป็นทีมได้ และมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.57, S.D.=0.54, 0.79) รองลงมาคือ สามารถ
เป็นผู้น าแลผู้ตามท่ีดี อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.29, S.D.=0.76)  ตามล าดับ 

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

5.1 ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า
และแก้ปัญหา 

4.00 0.82 มาก 

5.2 ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล เก็บรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แปลความหมาย และ
น าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

4.57 0.79 มากที่สุด 

5.3 มีทักษะการสื่อสารและน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 

4.29 0.76 มากที่สุด 

5.4 มีความสามารถในการสื่อสารได้มากกว่า  
1 ภาษาและมีความเป็นสากล 

4.29 0.76 มากที่สุด 

รวม 4.28 0.69 มากที่สุด 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข  
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.28, S.D.=0.69) เมื่อจ าแนกใน 
แต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล  
เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง อยู่ในระดับ
มากที่สุด (x̅=4.57, S.D.=0.79) รองลงมาคือ มีทักษะการสื่อสารและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  
และมีความสามารถในการสื่อสารได้มากกว่า 1 ภาษาและมีความเป็นสากล (x̅=4.29, S.D.=0.76) 
และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและ
แก้ปัญหา อยู่ในระดับมากท (x̅=4.00, S.D.=0.82) ตามล าดับ  

จากผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก (x̅=4.30, S.D.=0.51) เมื่อจ าแนกในแต่ละด้านพบว่า 
คุณลักษณะบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการเรียงตามล าดับได้ดังนี้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะ
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านความรู้ ตามล าดับ  
 
2. ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการเลือก
ศึกษาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (X = 3.80, S.D. = 0.51) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  
ด้านหลักสูตร อยู่ ในระดับมาก (X = 4.04, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ ด้านภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (X = 3.98, S.D. = 0.54) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านครอบครัว
และเพ่ือน อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.39, S.D. = 0.72) ตามล าดับ 

 
2.1 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

1.1 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 3.64 0.73 มาก 
1.2 ความหลากหลายของหลักสูตรที่เปิดสอน 3.94 0.74 มาก 
1.3 ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเดินทางเข้าถึงสะดวก 4.12 0.73 มาก 
1.4 คว ามส วย ง ามข อ งสภ า พแว ดล้ อ ม ข อ ง

มหาวิทยาลัย 
3.94 0.78 มาก 

1.5 ความทันสมัยของสิ่ งอ านวยความสะดวก 
อุปกรณ์ในการเรียนการสอน 

4.09 0.67 มาก 

1.6 ความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือของอาจารย์ 4.09 0.71 มาก 
1.7 การแนะแนว หรือการประชาสัมพันธ์ของ

มหาวิทยาลัย 
4.06 0.85 มาก 

รวม 3.98 0.54 มาก 
 

สรุป  ในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี   
ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (X = 3.98, S.D. = 0.54) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อ
ย่อยพบว่า ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเดินทางเข้าถึงสะดวก อยู่ในระดับมาก (X = 4.12, S.D. = 0.73) 
รองลงมาคือ ความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือของอาจารย์ ความทันสมัยของสิ่งอ านวยความสะดวก 
อุปกรณ์ในการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (X = 4.09, S.D. = 0.71, 0.67) และ การแนะแนว 
หรือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (X = 4.06, S.D. = 0.85) ตามล าดับ 
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2.2 ปัจจัยด้านหลักสูตร  
หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

2.1 หลักสูตรทันสมัย จบแล้วมีงานท า 4.12 0.59 มาก 
2.2 หลักสูตรที่มีค่าเทอมเหมาะสม 3.97 0.72 มาก 
2.3 หลักสูตรเน้นการฝึกปฏิบัติ พัฒนาทักษะ 4.21 0.59 มากที่สุด 
2.4 หลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิตเหมาะสม 4.00 0.82 มาก 
2.5 หลักสูตรที่เปิดสอนมีความยึดหยุ่นต่อความ

ต้องการของผู้เรียน 
4.00 0.78 มาก 

2.6 การแนะแนว หรือการประชาสัมพันธ์ของ
หลักสูตร 

3.94 0.81 มาก 

รวม 4.03 0.58 มาก 
 

สรุป  ในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี   
ด้านหลักสูตร อยู่ในระดับมาก (X = 4.03, S.D. = 0.58) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า หลักสูตร
เน้นการฝึกปฏิบัติ พัฒนาทักษะ อยู่ในระดับมาก (X = 4.21, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ หลักสูตร
ทันสมัย จบแล้วมีงานท า อยู่ในระดับมาก (X = 4.12, S.D. = 0.59) และหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิต
เหมาะสม  หลักสูตรที่เปิดสอนมีความยึดหยุ่นต่อความต้องการของผู้ เรียน อยู่ในระดับมาก  
(X = 4.00, S.D. = 0.82, 0.78) ตามล าดับ 

 
2.3 ปัจจัยด้านครอบครัวและเพื่อน 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

3.1 รายได้ของครอบครัว 3.59 0.82 มาก 
3.2 การสนับสนุนจากครอบครัวในการเลือก

หลักสูตรที่เรียน 
3.53 0.82 มาก 

3.3 การมีเพ่ือนสมัครเรียนด้วยกัน 3.06 1.07 ปานกลาง 
รวม 3.39 0.72 ปานกลาง 

 
สรุป  ในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี   

ด้านครอบครัวและเพ่ือน อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.39, S.D. = 0.72) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อย
พบว่า รายได้ของครอบครัว อยู่ในระดับมาก (X = 3.59, S.D. = 0.82) รองลงมาคือ การสนับสนุน
จากครอบครัวในการเลือกหลักสูตรที่เรียน อยู่ในระดับมาก (X = 3.53, S.D. = 0.82) และการมีเพ่ือน
สมัครเรียนด้วยกัน อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.06, S.D. = 0.72) ตามล าดับ 
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ภาคผนวก ช 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง  
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
 

1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
ภาษาไทย ช่ือเต็ม  : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) 
             ช่ือย่อ   : ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว) 
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม  :  Bachelor of Arts (Tourism Management) 
                 ช่ือย่อ   :  B.A.  (Tourism Management) 
 

ภาษาไทย ช่ือเต็ม  : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) 
             ช่ือย่อ   : ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว) 
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม  :  Bachelor of Arts (Tourism Management) 
                 ช่ือย่อ   :  B.A.  (Tourism Management) 
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2. เปรียบเทียบโครงสร้าง 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต  - หน่วยกิตลดลง  

9 หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต  

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
       และเทคโนโลยี 

11 
11 
8 
 

หน่วยกิต
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

9 
12 
9 

หน่วยกิต
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต  
2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต      2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต  

8.3 วิชาเฉพาะ 
- วิชาเฉพาะบังคับ 
- วิชาเฉพาะเลือก 

 

75 
42 
33 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

     2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ 
- วิชาเฉพาะบังคับ 
- วิชาเฉพาะเลือก 

63 
30 
33 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

- วิชาเฉพาะบังคับ
ลดลง 9 หน่วยกิต 
 

1) หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต  

2) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

7 หน่วยกิต 4) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
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3. เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1. MTR101 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
Tourism Industry 

3(3-0-6) 1. MTR107 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  
Tourism and Hospitality Industry 

3(3-0-6) ปรับชื่อ
รายวิชา

และ 
ค าอธิบา
ยราวิชา 

 

 ค าอธิบายรายวิชา 
นิยามศัพท์ วิวัฒนาการ ลักษณะของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ทรัพยากรการท่องเที่ยว บทบาทความส าคัญ  ระบบการท่องเที่ยว 
การวางแผนและการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว องค์ประกอบ
ต่างๆ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มาตรฐานการท่องเที่ยวสากล 
ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
สิ่ ง แวดล้อม  องค์ กรและหน่ วยงานที่ มีบทบาทส าคัญต่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

  ค าอธิบายรายวิชา 
ค าจ ากัดความ ความหมาย วิวัฒนาการ บทบาทและความส าคัญ
ของการท่องเที่ยว ลักษณะของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทรัพยากร
การท่องเที่ยว ระบบการท่องเที่ยว องค์ประกอบของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและการบริการ มาตรฐานการท่องเที่ยว ปัญหาและ
แนวโน้มการท่องเที่ยวและบริการ องค์กรและหน่วยงานที่มีบทบาท
ส าคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 

2. MTR103 กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ  
Laws and Ethics in Tourism and Hospitality Industries 
ค าอธิบายรายวิชา 
สาระส าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
การบริการ การบังคับและการประยุกต์ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
อุ ตส าหกรรมท่ อ ง เที่ ย วและการบ ริการ  จรรยาบรรณที่
ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการพึงมี โดยใช้
กรณีศึกษาประกอบ 

3(3-0-6) 2. MTR108 กฎหมายและจริยธรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ 
Laws and Ethics in Hospitality Industry 
ค าอธิบายรายวิชา 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ 
บทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการที่มี
ต่อลูกค้าและสังคม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ปัญหาทาง
จริยธรรมในการด าเนินงานท่องเที่ยวและการบริการ 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
ปรับชื่อ
รายวิชา 

และ 
ค าอธิบา
ยราวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

3. MTR106 จิตวิทยาบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
Service Psychology and Personality Development in Tourism 
Industry 
ค าอธิบายรายวิชา 
แนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาบริการ ความต้องการในด้าน
บริการของบุคคล ความหมาย ขอบเขตของบุคลิกภาพ องค์ประกอบที่
ท าให้มนุษย์มีบุคลิกภาพต่างกัน บุคลิกภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว กระบวนการเสริมสร้างบุคลิกภาพในการให้บริการ การ
ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน และ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร 

3(3-0-6) 3. MTR109 จิตวิทยาบริการและพฤติกรรมการให้บริการ 
Service Psychology and Tourist Behavior 
ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิด ทฤษฎี จิตวิทยาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ การ
ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฏีเชิงจิตวิทยาเพ่ือการบริการ ความรู้เกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการบริการ ประเภทและลักษณะ
ของนักท่องเที่ยว ความต้องการของนักท่องเที่ยว ปัจจัยการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม กระบวนการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว กระบวนการ
ให้บริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะในการต้อนรับส าหรับ
งานบริการ 

3(3-0-
6) 

ปรับชื่อ
รายวิชา

และ 
ค าอธิบา
ยราวิชา 

และ 
รหัสวิชา 

 
 
 

4. MTR203 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
Tourist Behavior and Cross-Cultural Communication 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ประเภทและลักษณะ
ของนักท่องเที่ยวจ าแนกตามหลักประชากรศาสตร์ และวัตถุประสงค์
ของการท่องเที่ยว ปัจจัยและกระบวนการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว 
ความหมายและบทบาทการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม อิทธิพลหรือ
องค์ประกอบทางวัฒนธรรม ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
 
 
 
 

3(3-0-6) 4. MTR109 จิตวิทยาบริการและพฤติกรรมการให้บริการ 
Service Psychology and Tourist Behavior 
ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิด ทฤษฎี จิตวิทยาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ การ
ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฏีเชิงจิตวิทยาเพ่ือการบริการ ความรู้เกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการบริการ ประเภทและลักษณะ
ของนักท่องเที่ยว ความต้องการของนักท่องเที่ยว ปัจจัยการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม กระบวนการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว กระบวนการ
ให้บริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะในการต้อนรับส าหรับ
งานบริการ 

3(3-0-6) ปรับชื่อ
รายวิชา 

และ 
ค าอธิบา
ยราวิชา 

และ 
รหัสวิชา 
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5. MTR301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
Human Resource Management in Tourism Industry 
ค าอธิบายรายวิชา 
ทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคเพ่ือใช้ในการวางแผน การควบคุมและการ
จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหา การ
คัดเลือก การพัฒนาฝึกอบรม และการบริหารค่าตอบแทนทรัพยากร
มนุษย์ แรงงานสัมพันธ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

3(3-0-6) 5. MTR301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
Human Resource Management in Tourism Industry 
ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิด หลักการ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการบริการ การวิ เคราะห์และวางแผน
อัตราก าลัง การสรรหาและคัดเลือก การบรรจุและการแต่งตั้ง 
การบริหารค่าตอบแทน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในอนาคต 
 

3(3-0-6) 
ปรับ 

ค าอธิบา
ยราวิชา 

 
 
 
 
 
 

6.MTR306 การจัดการด าเนินงานบริการ  
Service Operation Management 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการ ความต้องการของผู้รับบริการ  กล
ยุทธ์การบริการ การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์และการตลาดในงาน
บริการ การพัฒนาการบริการ การออกแบบและการส่งมอบบริการ 
การออกแบบท าเลที่ตั้งส าหรับการให้บริการ การบริหารความต้องการ
และปริมาณสินค้าในงานบริการ การจัดล าดับแถวคอย การพยากรณ์
ความต้องการบริการ ระบบการควบคุมสินค้าบริการคงคลัง การ
พัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการ เคร่ืองมือและเทคนิคใน
การบริหารคุณภาพบริการ 

3(3-0-6) 6. MTR306 การจัดการด าเนินงานบริการ  
Service Operation Management 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการ ความต้องการของผู้รับบริการ 
กลยุทธ์การบริการ การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์และการตลาดใน
งานบริการ การออกแบบและส่งมอบบริการ การออกแบบท าเล
ที่ตั้งส าหรับการให้บริการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงาน
บริการ การบริหารความต้องการและปริมาณสินค้าในงานบริการ 
การจัดล าดับแถวคอย การพยากรณ์ความต้องการบริการ การ
พัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการ เคร่ืองมือและเทคนิค
ในการบริหารคุณภาพบริการ 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) ปรับ 
ค าอธิบา
ยราวิชา 
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7. MTR311 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยว 
Information Technology for Tourism 
ค าอธิบายรายวิชา 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการด าเนินงานและการประเมินผลงาน 
การเรียนรู้และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยวเพ่ือ
การจัดการ 
 
 

3(3-0-6) 7.MTR311 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเที่ยว 
Information Technology for Tourism 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความส าคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการท่องเที่ยว
และการบริการ ความรู้พ้ืนฐานในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
กระบวนการจัดการข้อมูลสารสนเทศ เทคนิคการถ่ายภาพและการ
สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 

3(3-0-6) ปรับ 
ค าอธิบา
ยราวิชา 

และ 
รหัสวิชา 

 
 
 

 
 

8.MTR311 การวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาติ 
Outbound Tour Planning 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมายและความส าคัญของการท่องเที่ยวนานาชาติ การวางแผน
การใช้งบประมาณและการจัดการแผนท่องเที่ยวนานาชาติ กลยุทธ์
การตลาด การจัดการในการท่องเที่ยวนานาชาติ  การวางแผนการ
ด าเนินงานท่องเที่ยว ราคา การส่งเสริมการขาย ความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายการท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศ กระบวนการเข้า-ออกประเทศ ปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขปัญหา โดยจัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานหรือการศึกษานอก
สถานที่ในต่างประเทศ 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 8.MTR403 การวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาติ 
International Tourism Management 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมาย ประเภทและองค์ประกอบการจัดน าเที่ยวนานาชาติ  
หลักการวางแผน กระบวนการการด าเนินงาน การประสานงานกับ
หน่วยงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายการ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ บทบาทการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
อิทธิพลหรือองค์ประกอบทางวัฒนธรรม กระบวนการเข้า -ออก
ประเทศ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา โดยจัดให้มีการ
ฝึกปฏิบัติงานหรือการศึกษานอกสถานที่ในต่างประเทศ 

3(2-2-5) ปรับชื่อ
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 
และ 

ค าอธิบา
ยราวิชา 

และ 
รหัสวิชา 
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9. (รายวิชานี้อยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ)  9. MTR201 การจัดการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการ 
Marketing Management for Tourism Industry  
ค าอธิบายรายวิชา 
ลักษณะทั่วไปของการตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
ลักษณะพิเศษของสินค้าทางการท่องเที่ยวและบริการแต่ละประเภท 
ส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวและการบริการ การวิเคราะห์
แนวโน้มและความต้องการของตลาดท่องเที่ยวและบริการ การ
วางแผนและการก าหนดกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ 

3(3-0-6) ปรับชื่อ
รายวิชา 

และ 
ค าอธิบา
ยราวิชา 

และ 
รหัสวิชา 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ  
10. MAC127 การบัญชีและการเงินเบื้องต้นส าหรับการจัดการท่องเที่ยว 

Principles of Accounting and Financial for Tourism 
Management 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 
ธุรกิจโรงแรม ความหมายและการจ าแนกประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน 
ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย แนวคิดเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การจัดท างบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน 
การจัดหาแหล่งเงินทุน การควบคุมรายได้และค่าใช้จ่าย การคิดต้นทุน
ค่าบริการ การวางแผนก าไร การท างบประมาณในการด าเนินงาน 

3(3-0-6) 10.MTR315 การเงินและบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
Finance and Accounting for Tour Operator Management 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมาย แนวคิด หลักการ และความส าคัญของการเงินและการ
บัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว การวางแผนและการควบคุม
ทางการเงิน การประยุกต์ใช้บัญชีต้นทุน การบัญชีเพ่ือการจัดการ การ
บัญชีการเงินเพ่ือการด าเนินงานทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยว นโยบาย
ราคาและการตัดสินใจด้านราคาส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว การจัดท า
งบประมาณ การวิเคราะห์งบการเงิน และประเมินโครงการลงทุน 
การควบคุมภายในส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) ปรับชื่อ
รายวิชา 

และ 
ค าอธิบา
ยราวิชา 

และ 
รหัสวิชา 
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11.MTR202 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
Sustainable Tourism Management 
ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิด องค์ประกอบและหลักการของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
กระบวนการและขั้นตอนการวางแผนการจัดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่ งยืน การจัดระบบและรูปแบบสิ่งอ านวยความสะดวกที่
เหมาะสมต่อพ้ืนที่ บทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วม
และการจัดการพ้ืนที่ การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การศึกษานอกสถานที่ 

3(2-2-5) 11.MTR202 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
Sustainable Tourism Management 
ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิด องค์ประกอบและหลักการของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
วางแผนการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การจัดระบบและ
รูปแบบสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อพ้ืนที่การจัดการขีด
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือ
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บทบาทของชุมชนท้องถิ่น
ในการมีส่วนร่วมและการจัดการพ้ืนที่ แนวทางการอนุรักษ์และ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยว
ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ ยวอย่างยั่ งยืนซึ่ ง
ประกอบด้วย การท่องเที่ ยวเชิงนิ เวศ การท่องเที่ ยวเชิง
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวสีเขียว 
 

3(2-2-5) ปรับ 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

และ 
รหัสวิชา 

 
 
 
 
 

 

12.MTR206 ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยทางการท่องเที่ยว    
Thai History and Cultural- Arts in Tourism 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความเป็นมาของชาติไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ศาสนา 
แนวทางการปกครองเศรษฐกิ จ  สั งคม วัฒนธรรมและ
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
โบราณสถานและโบราณวัตถุ วิวัฒนาการของศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์พ้ืนฐานระหว่างภูมิศาสตร์ วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียม ที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะ
และวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธ์ของไทย โดยศึกษาจากเทศกาลและการละเล่น
พ้ืนบ้าน จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม 
 

3(2-2-5) 12.MTR206 ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยทางการท่องเที่ยว 
Thai History, Arts, and Culture of Tourism 
ค าอธิบายรายวิชา 
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชาติไทย
ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน การก่อตั้งและพัฒนาการของ
อาณาจักรไทย แนวทางการปกครอง เศรษฐกิจ  สั งคม 
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ วิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ เทศกาลและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่มี
ผลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 

3(2-2-5) ปรับชื่อ
รายวิชา 

และ 
ค าอธิบาย

ราวิชา 
และ 

รหัสวิชา 
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13.MTR302 การจัดการตลาดเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
Marketing Management for Tourism Industry 
ค าอธิบายรายวิชา 
ลักษณะทั่วไปของการตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ลักษณะ
พิเศษของสินค้าทางการท่องเที่ยวแต่ละประเภท ส่วนประสม
ทางการตลาดท่องเที่ยวและการบริการ การวิเคราะห์แนวโน้ม
และความต้องการของตลาด การวางแผนและการก าหนดกล
ยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

3(3-0-6) 13. (รายวิชานี้อยู่ในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ)   

14.MTR303 หลักการมัคคุเทศก์ 
Principles of Tourist Guide 
ค าอธิบายรายวิชา 
นิยามศัพท์ วิวัฒนาการของอาชีพมัคคุเทศก์ บทบาท หน้าที่ 
ความส าคัญของมัคคุเทศก์กับการท่องเที่ยว เทคนิคการน าชม 
ทักษะความเป็นผู้น า วิธีการน าเสนอ ศิลปะการพูดส าหรับ
มัคคุเทศก์ กระบวนการและเทคนิคการให้ความรู้ในแหล่ง
ท่องเที่ยว การด าเนินงานทางด้านนันทนาการทางการท่องเที่ยว 
การอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว  หลักการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการป้องกันอุบัติเหตุ จรรยาบรรณและจริยธรรม
ของมัคคุเทศก์ การแก้ไขปัญหาในงานมัคคุเทศก์ ระเบียบพิธีการ
เข้าออกราชอาณาจักร การฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 
 
 

3(2-2-5) 14.MTR211 มัคคุเทศก์และการน าเที่ยว 
Tourist Guide and Tour Operation 
ค าอธิบายรายวิชา 
นิยามศัพท์ วิวัฒนาการของอาชีพมัคคุเทศก์ บทบาท หน้าที่ 
ความส าคัญของมัคคุเทศก์กับการท่องเที่ยว เทคนิคการน าชม 
ทักษะความเป็นผู้น า วิธีการน าเสนอ ศิลปะการพูดส าหรับ
มัคคุเทศก์ กระบวนการและเทคนิคการให้ความรู้ในแหล่ง
ท่องเที่ยว การน าเที่ยวในรูปแบบ Virtual Tour หรือการท าทัวร์
เสมือนจริงผ่านอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต 
สมาร์ทโฟน การด าเนินงานทางด้านนันทนาการทางการ
ท่องเที่ยว การอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว หลักการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันอุบัติเหตุ แนวทางการแก้ไข
ปัญหาในงานมัคคุเทศก์ ระเบียบพิธีการเข้าออกราชอาณาจักร 
จรรยาบรรณและจริยธรรมของมัคคุเทศก์  
 
 
 
 

3(2-2-5) ปรับชื่อ
รายวิชา 

และ 
ค าอธิบาย

ราวิชา 
และ 

รหัสวิชา 
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15.MTR305 การจัดการธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร 

Airline Business Management and Ticketing  
ค าอธิบายรายวิชา 
วิวัฒนาการ ลักษณะ องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการ
บิน ภูมิศาสตร์การบิน กฎระเบียบการจราจรทางอากาศ 
ตารางเวลาการบิน สิ่งอ านวยความสะดวกบนเคร่ืองบิน งาน
บริการบนเคร่ืองบินและภาคพ้ืนดิน รหัสต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจการ
บิน กฎระเบียบการส ารองที่นั่ง ข้อมูลของบัตรโดยสารเคร่ืองบิน 
ระบบการส ารองที่นั่งและระบบการออกบัตรโดยสาร ระเบียบ
พิธีการเข้าออกระหว่างประเทศ การขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ 

3(3-0-6) 15.MTR212 การจัดการธุรกิจการบินและการส ารองที่นั่ง 
Airline Business Management and Reservation 
ค าอธิบายรายวิชา 
วิวัฒนาการ ลักษณะ องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการ
บิน ภูมิศาสตร์การบิน กฎระเบียบการจราจรทางอากาศ 
ตารางเวลาการบิน สิ่งอ านวยความสะดวกบนเคร่ืองบิน งาน
บริการบนเคร่ืองบินและภาคพ้ืนดิน รหัสต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจการ
บิน กฎระเบียบการส ารองที่นั่ง ข้อมูลของบัตรโดยสารเคร่ืองบิน 
ระบบการส ารองที่นั่งและระบบการออกบัตรโดยสาร ระเบียบ
พิธีการเข้าออกระหว่างประเทศ การขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ 
 

3(3-0-6) ปรับชื่อ
รายวิชา 

และ 
รหัสวิชา 

 
 
 

 

16.MTR307 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว 
Principles of Tour Planning and Conducting  
ค าอธิบายรายวิชา 
ประเภทของการน าเที่ยว หลักการจัดน าเที่ยวประเภทต่างๆ การ
เขียนแผนที่แสดงเส้นทางท่องเที่ยว การจัดเส้นทางในการ
ท่องเที่ยว เทคนิคการส ารวจเส้นทางการเดินทาง หลักการและ
การวางแผนรายการน าเที่ยว การเขียนรายการน าเที่ยว การ
ติดต่อกับธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การคิดต้นทุน ก าไร และการ
ก า หนด ราค า  ต ลอดจนกา รผลิ ต สื่ อ เ พ่ื อ ก า ร โ ฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์ ปัญหาในการด าเนินงาน และวิธีการแก้ไขปัญหา 
การจัดนันทนาการ ฝึกปฏิบัติน าเที่ยวนอกสถานที่ 

3(2-2-5) 16.MTR307 หลักการวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว 
Principles of Tour Planning and Conducting 
ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิด รูปแบบการท่องเที่ยว หลักการจัดน าเที่ยว องค์ประกอบ
การจัดการน าเที่ยว รูปแบบการจัดเส้นทางในการท่องเที่ยว การ
เขียนรายการน าเที่ยว การคิดต้นทุน ก าไร ก าหนดราคาขาย การ
ประสานงานกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมการตลาด การ
ด าเนินงานน าเที่ยวภายในประเทศ และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ในการด าเนินงาน โดยการฝึกปฏิบัติน าเที่ยวนอกสถานที่ 

3(2-2-5) ปรับ 
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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17.MTR310 การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว 

Tour Operator and Travel Agency Management 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจ
ตัวแทนท่องเที่ยว รูปแบบและวิธีการจัดตั้งธุรกิจท่องเที่ยว การ
วางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร การจัดการบุคลากร รูปแบบ
การขาย บทบาทและความสัมพันธ์ของธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจ
ตัวแทนท่องเที่ยวกับธุรกิจอื่นๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ
แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 
 

3(3-0-6) 17. (รายวิชานี้อยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก)   

18.MTR401 การวิจัยบริการและการท่องเที่ยว  
Tourism and Hospitality Research  
ค าอธิบายรายวิชา 
ความส าคัญของการวิจัย รูปแบบระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสม
โดยเน้นการศึกษาด้านการบริการและการท่องเที่ยว ขั้นตอนและ
วิธีการวิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดในการวิจัย การ
ตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผล การ
สรุปผลงานวิจัย และการเขียนรายงานวิจัย 

3(2-2-5) 18.MTR316 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและบริการ 
Research for Tourism and Hospitality  
ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการวิจัย การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ 
การวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการ
บริการ การก าหนดประเด็นปัญหาวิจัยทางการท่องเที่ยวและ
การบริการ เทคนิคการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย การ
เขียนรายงานและการน าเสนอผลงานวิจัย 

3(2-2-5) ปรับชื่อ
รายวิชา 

และ 
ค าอธิบาย

ราวิชา 
และ 

รหัสวิชา 

19.VLE203 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
English Writing Skill Development 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกและพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยเน้นการจัด
องค์ประกอบของย่อหน้า รู้จักประเภทของย่อหน้า เช่น การ
เขียนแบบพรรณนา การเขียนความเรียง การเขียนเหตุผล การ
เขียนเปรียบเทียบ และศึกษากระบวนการเขียนซึ่งประกอบด้วย 
การรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียม การเขียน การร่างงานเขียน การ
ปรับปรุงร่างงานเขียน และการพิสูจน์อักษร 

3(3-0-6) 19. VLE208 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
Productive Skill in English for Career Development 
ค าอธิบายรายวิชา 
ค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในอาชีพโดยทั่วไป บันทึกข้อความ โฆษณา 
ตารางเวลา ข้อความ อีเมล์ แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การเรียบเรียงข้อมูลและการเขียนรายงานหรือการเขียนสรุป 
การเขียนบล็อก (Blog) และการเขียนรีวิว (Review) แหล่ง
ท่องเที่ยว 

3(3-0-6) ปรับชื่อ
รายวิชา 

และ 
ค าอธิบาย

ราวิชา 
และ 

รหัสวิชา 
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20. VLE204 การพัฒนาทักษะการน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ 
English Presentation Skills Development 
ค าอธิบายรายวิชา 
พัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสารเพ่ือการน าเสนอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพศึกษาวิธีการ ล าดับขั้นตอนในการน าเสนออย่าง
เป็นระบบ โดยสามารถวางแผน จัดล าดับและน าเสนองานได้
อย่างชัดเจนและถูกต้อง 

3(3-0-6) 20.ไม่ม ี ไม่มี  
 
 
 
 
 
 
 

 

21. VLE206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในส านักงาน 
English for Inter-Office Communication  
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการท างานและการติดต่องาน 
ได้แก่ การต้อนรับและการดูแลลูกค้า การบอกรายละเอียด
โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบในการท างาน การ
สนทนาและนัดหมายทางโทรศัพท์ การเขียนบันทึกข้อความและ
ประกาศ และการน าเสนองาน 

3(3-0-6) 21.ไม่ม ี ไม่มี   

22.VLE221 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 1 
English for Tourism 1 
ค าอธิบายรายวิชา 
อธิบายภาพรวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในชุมชนต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ศึกษาและฝึกฝนการใช้ค าศัพท์และ
ส านวนต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

3(3-0-6) 22. VLE225 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเที่ยว 1 
English for Tourism Guidance 1 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืองานมัคคุเทศก์ทั้ง 4 ทักษะ 
ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมทั้งค าศัพท์เทคนิคที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพมัคคุเทศก์ ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ 
ดนตรี สถาปัตยกรรม การสื่อสารกับนักท่องเที่ยวและหลักการ
น าชมสถานที่ท่องเที่ยว 
 
 
 

3(2-2-5) ปรับชื่อ
รายวิชา 

และ 
ค าอธิบาย

ราวิชา 
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23. VLE222 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 2 
English for Tourism 2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและฝึกฝนค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในสถานการณ์เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวในด้านต่างๆ อาทิ สถานที่ พัก ก าหนดการ
ท่องเที่ยว การบรรยายให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ฝึกทักษะ
การใช้ภาษาในบทบาทของเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยว ตัวแทน
บริษัทท่องเที่ยว มัคคุเทศก์น าเที่ยวและนักท่องเที่ยว รวมทั้ง
เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยให้มัคคุเทศก์น าชมและ
บรรยายสถานที่ท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6) 23.VLE226 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเที่ยว 2 
English for Tourism Guidance 2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืองานมัคคุเทศก์ทั้ง 4 ทักษะ 
ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ส านวนเฉพาะทางที่ใช้ในงาน
มัคคุเทศก์ อธิบาย สื่อสารกับนักท่องเที่ยวและการน าชมสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ข้อมูลทั่วไปภายในประเทศ และประเทศในประชาคมอาเซียน 

3(2-2-5) ปรับชื่อ
รายวิชา 

และ 
ค าอธิบาย

ราวิชา 
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24. MTR104 การจัดการธุรกิจที่พักแรม 
Lodging Business Management  
ค าอธิบายรายวิชา 
ประเภทของที่พัก โครงสร้างการบริหารงาน การด าเนินงานของ
กิจการ การจัดการกิจกรรมนันทนาการ การตลาด การจัดการ
ด้านการเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาและแนวโน้มใน
การจัดการธุ รกิ จที่ พัก  ความ รับผิ ดชอบต่อผู้ ใ ช้บ ริการ 
ข้อบกพร่องและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนินกิจการที่
พักแรม 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 24.MTR104 การจัดการธุรกิจที่พักแรม 
Lodging Business Management 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความเป็นมา และความส าคัญของธุรกิจที่พักแรม ประเภทและ
รูปแบบของที่พักแรม รูปแบบการบริหารงาน  โครงสร้างการ
บริหารงานและการด าเนินงาน  มาตรฐานการบริการ ปัญหา
และแนวทางการแก้ไขปัญหา แนวโน้มในการจัดการธุรกิจที่พัก
แรมในอนาคต 

3(3-0-6) ปรับ 
ค าอธิบาย

ราวิชา 
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25. MTR105 ภูมิศาสตร์โลกเพ่ือการจัดการท่องเที่ยว 

Global Geography for Tourism Management  
ค าอธิบายรายวิชา 
ลักษณะภูมิศาสตร์ทางกายภาพ สภาพภูมิอากาศ และสิ่งมีชีวิต 
ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของโลก ความสัมพันธ์ของลักษณะ
ภูมิศาสตร์กับการเลือกแหล่งท่องเที่ยว สิ่งดึงดูดการท่องเที่ยว
ทางภูมิศาสตร์ในแต่ละภูมิภาคสังคมและค่านิยมของคนในพ้ืนที่
ในการเลือกแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางและอุปสรรคในการเดินทาง
ท่องเที่ยว  การอ่านแผนที่รวมทั้งศึกษาความส าคัญของการ
ท่องเที่ยวต่อสังคม โดยเน้นแนวคิดในการจัดการท่องเที่ยวจาก
ประเทศไทยเป็นจุดส าคัญ 

3(3-0-6) 25.MTR219 ภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการท่องเที่ยว 
Geography for Tourism Management  
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมาย ประเภท ลักษณะ และความส าคัญของภูมิศาสตร์
เพ่ือการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ของลักษณะทางภูมิศาสตร์กับ
ประเภทภูมิสัณฐานธรรมชาติ อารยธรรมและสังคมที่ส่งผลต่อ
ชีวิตมนุษย์ในแต่ละภูมิภาคของโลกและประเทศไทย การอ่าน
แผนที่ภูมิศาสตร์ ศึกษาและวิเคราะห์เอกลักษณ์ ข้อจ ากัดและ
ศักยภาพทางภูมิศาสตร์เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว ปัญหาและ
แนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหาทางการท่องเที่ยวในแต่ละ
ภูมิภาค และแนวคิดในการจัดการเส้นทางและรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ลักษณะต่าง ๆ 
   

3(3-0-6) ปรับชื่อ
รายวิชา 

และ 
ค าอธิบาย

ราวิชา 
และ 

รหัสวิชา 
 

26. MTR205 การจัดการประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล และ
การจัดนิทรรศการ 
MICE Operation and Management  
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะของธุรกิจการประชุม สัมมนา 
นิทรรศการ และการน าเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล ทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ การวางแผนการจัดการ 
การตลาด เทคนิคการประสานงาน ขั้นตอนการด าเนินงานก่อน
การจัดงาน ระหว่างจัดงาน และหลังการจัดงาน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

3(3-0-6) 26.MTR318 การจัดการสถานที่ กิจกรรมพิเศษ และการจัดการธุรกิจไมซ์ 
Venue, Event,  and MICE Business Management  
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะของการจัดการสถานที่  
กิจกรรมพิเศษ และการจัดการธุรกิจไมซ์ ประเภทและขนาดของ
การจัดสถานที่ กิจกรรมพิเศษ และธุรกิจไมซ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างธุรกิจไมซกับการจัดการสถานที่และการจัดกิจกรรม
พิเศษ การวิเคราะห์ วางแผนสถานที่ในการด าเนินงาน การ
ประเมินผลการด าเนินงาน ผลกระทบของการจัดกิจกรรม 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 
 
 
 

3(2-2-5) ปรับชื่อ
รายวิชา 

และ 
ค าอธิบาย

ราวิชา 
รหัสวิชา 

และ 
หน่วยกิต 
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27. MTR207 การวางแผนและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
Tourist Destination Development and Planning 
ค าอธิบายรายวิชา 
หลักการและขั้นตอนการวางแผนเพ่ือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทต่างๆ  การก าหนดขีดความสามารถในการ
รองรับของแหล่งท่องเที่ยว บทบาทความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับเอกชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
วิเคราะห์ถึงปัญหาของแหล่งท่องเที่ยว หรือผลกระทบของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีต่อท้องถิ่นรวมถึงการจัดหาแนวทาง
ในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

3(3-0-6) 27. ปรับเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาไปบูรณาการในรายวิชาการจัดการ
ทรัพยากรและมาตรฐานทางการท่องเที่ยว MTR308 

  

28. MTR209 การจัดการขนส่งเพ่ือการท่องเที่ยว 
Transportation Management for Tourism  
ค าอธิบายรายวิชา 
ความส าคัญและผลกระทบของการขนส่งที่มีต่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว รูปแบบและองค์ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร ทั้งทาง
บก ทางน้ า ทางอากาศ ตลอดจนการขนส่งสินค้าทางอากาศ เพ่ือ
เป็นพ้ืนฐานของการจัดบริการในการเดินทางท่องเที่ยว การ
วิ เคราะห์สภาพการแข่งขัน การตลาด สภาพปัญหา การ
ประกันภัย ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขนส่งโดย
เน้นศึกษาการขนส่งทางอากาศ  การวิเคราะห์หาแนวทางหรือ
วิธีการปรับปรุงรูปแบบของการเดินทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่เป็น
การดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 
 
 
 

3(3-0-6) 28. ปรับเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาไปบูรณาการในรายวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว MTR407 
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29. MTR308 การจัดการนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว 
Recreation Management for Tourism  
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ 
ผู้น ากิจกรรมนันทนาการ หลักการในการเลือกกิจกรรม
นันทนาการ  การใช้กิจกรรมนันทนาการในการฝึกอบรม มนุษย
สัมพันธ์กับกิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
 

3(3-0-6) 29.MTR308 การจัดการนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว 
Recreation Management for Tourism  
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมาย ความส าคัญ หลักการและวิธีการจัดกิจกรรม
นันทนาการ ประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ สิ่งอ านวยความ
สะดวกทางนันทนาการ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และการวาง
แผนการนันทนาการกลุ่ม ผู้น ากิจกรรมนันทนาการ หลักการใน
การเลือกกิจกรรมนันทนาการ  การใช้กิจกรรมนันทนาการใน
การฝึกอบรม มนุษยสัมพันธ์กับกิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์ 

3(2-2-5) ปรับชื่อ
รายวิชา 

และ 
ค าอธิบาย

ราวิชา 
รหัสวิชา 

และ 
จ านวน

หน่วยกิต 

30. MTR312 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
Community - Based Tourism Management  
ค าอธิบายรายวิชา 
การวิเคราะห์บทบาทและความส าคัญของชุมชนในการจัดการ
การท่องเที่ยว การสร้างจิตส านึก การพัฒนาศักยภาพและการ
สร้างเครือข่าย ปัญหา ข้อจ ากัดและแนวทางการจัดการที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 30.MTR312 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
Community-based Tourism Management 
ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิด ความหมาย ความส าคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
บทบาทและความส าคัญของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว การจัดการ 
การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาศักยภาพชุมชน การตลาด
และการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน แนวโน้ม 
แนวทาง การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

3(2-2-5) ปรับ 
ค าอธิบาย

ราวิชา 
และ 

รหัสวิชา 
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31. MTR313 การจัดการท่องเที่ยวเฉพาะทาง 

Niche Tourism Management  
ค าอธิบายรายวิชา 
ลักษณะและประเภทของการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว การตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว
เฉพาะกลุ่ม การวางแผนและการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว
เฉพาะกลุ่ม กรณีศึกษาและแนวโน้มของการท่องเที่ยว 

3(3-0-6) 31.MTR214 การท่องเที่ยวเฉพาะทาง 
Niche Tourism  
ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิดของการท่องเที่ยวเฉพาะทาง ลักษณะและแรงจูงใจ ความ
ต้องการ และประเภทของการท่องเที่ยวเฉพาะทาง ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเฉพาะทาง ประเภทและ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเฉพาะทาง การตลาดเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเฉพาะทาง การวางแผนและการออกแบบกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวเฉพาะทาง การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว
เฉพาะทาง งานวิจัยและแนวโน้มของการท่องเที่ยวเฉพาะทาง 

3(2-2-5) ปรับ 
ค าอธิบาย

ราวิชา 
และ 

รหัสวิชา 
 
 
 
 
 

 
32. MTR314 การจัดการวิกฤตทางการท่องเที่ยว 

Crisis Management in Tourism 
ค าอธิบายรายวิชา 
ประเภทและลักษณะของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อภาวะ
วิกฤตในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปัจจัยที่ท าให้เกิดความอ่อนไหว
ต่อภาวะวิกฤต การจัดการความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤต
รูปแบบต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
ป้องกันและลดผลกระทบจากภาวะวิกฤต 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 32.MTR411 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตทางการท่องเที่ยว 
Risk and  Crisis Management in Tourism 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมาย ความส าคัญ และผลกระทบของความเสี่ยง 
กระบวนการของการบริหารความเสี่ยง การจัดท าแผนการ
จัดการความเสี่ยง การติดตามประเมินผลและการรายงานความ
เสี่ยง การใช้สื่อดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารในภาวะวิกฤต 

3(3-0-6) ปรับชื่อ
รายวิชา 

และ 
ค าอธิบาย

ราวิชา 
และ 

รหัสวิชา 
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33.  ไม่มี  33.MTR213 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยว 
E-Commerce in Tourism 
ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิดและความส าคัญของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางการ
ท่องเที่ ยว องค์ประกอบของการด าเนินงานด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้ การสร้าง
เว็บไซต์เพ่ือการด าเนินธุรกิจทางการท่องเที่ยว ปัญหาและ
อุปสรรคของการด าเนินงาน/ธุรกิจพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์
ทางการท่องเที่ยว แนวโน้มการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ทางการท่องเที่ยวในอนาคต 

3(3-0-6) รายวิชา
ใหม่ 

34. ไม่มี - 34.MTR215 การจัดการท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุ 
Tourism Management for the Elderly 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมายและลักษณะของผู้สูงอายุ ความส าคัญของตลาด
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 
แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุ 
รูปแบบการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ กระบวนการ
ดูแลนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเพ่ือการท่องเที่ยว 

3(2-2-5) รายวิชา
ใหม่ 

 

35. ไม่มี - 35.MTR216 การจัดการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า 
Low Carbon Tourism  
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี ความส าคัญ และประเภทของการ
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การวางแผนและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเพ่ือขอรับการประเมินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) รายวิชา
ใหม่ 
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 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
35. ไม่มี - 35.MTR217 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

Wellness Tourism Management 
ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิด ความเป็นมา ลักษณะ ประเภท องค์ประกอบ และการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยว จุดหมายปลายทาง
และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว การตลาดการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ แนวโน้ม การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กฎหมาย
ข้อก าหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
 

3(2-2-5) รายวิชา
ใหม่ 

 
 
 
 
 
 

36. ไม่มี - 36.MTR218 การจัดการท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ 
Backpacker Tourism Management 
ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิด ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการจัดการ
ท่ อง เที่ ย วแบบสะพาย เป้  ปั จจั ยและผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยว วางแผนและพัฒนาจุดหมาย
ปลายทางเพ่ือนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ในประเทศไทยและ
นานาชาติ การส่งเสริมการท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว
แบบสะพายเป้ และการจัดการพ้ืนที่รองรับ 
 

3(2-2-5) รายวิชา
ใหม่ 

37. (รายวิชานี้อยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ) - 37.MTR310 การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว 
Tour Operator and Travel Agency Management 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจ
ตัวแทนท่องเที่ยว รูปแบบและวิธีการจัดตั้งธุรกิจท่องเที่ยว การ
วางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร การจัดการบุคลากร รูปแบบ
การขาย บทบาทและความสัมพันธ์ของธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจ
ตัวแทนท่องเที่ยวกับธุรกิจอื่นๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ
แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 
 

3(3-0-6) เปลี่ยน 
รหัสวิชา 
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38. ไม่มี - 38.MTR317 การจัดการและด าเนินงานบาร์ เคร่ืองดื่ม และกาแฟ 
Bar and Beverage Management and Operations 
ค าอธิบายรายวิชา 
รูปแบบการจัดวางบารและอุปกรณ ประเภทของเคร่ืองดื่ม 
ทักษะการบริการดานบาร์ ความรับผิดชอบในการบริการ
เคร่ืองดื่ม แนวคิดด้านการจัดการร้านกาแฟและการด าเนินงาน 
ความรูเร่ืองกาแฟ การวางแผนรายการเคร่ืองดื่ม การจัดอุปกรณ์
ในร้านกาแฟ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจร้านกาแฟ 
ทักษะของบาริสตา การบริการลูกค้า สุขลักษณะและความ
ปลอดภัยในการบริการ การควบคุมต้นทุนและการจัดการสินค้า
คงคลัง การพัฒนาแผนธุรกิจร้านกาแฟ และแนวโนธุรกิจร้าน
กาแฟ 
 

3(3-0-6) รายวิชา
ใหม่ 

39. ไม่มี - 39.MTR319 การจัดการงานเลี้ยง อาหารท้องถิ่น และอาหารนานาชาติ 
Catering and Local and International Cuisine 
Management 
ค าอธิบายรายวิชา 
วิวัฒนาการงานจัดเลี้ยง ประเภท รูปแบบการจัดงาน การ
ออกแบบรายการอาหารและเคร่ืองดื่ม การรับจองและการ
จัดการต้นทุน ความหมายของอาหารท องถิ่นและอาหาร
นานาชาติ แนวคิดการจัดการด้านการอาหารท องถิ่นและ
นานาชาติในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ การประกอบอาหารและ
การบริการอาหาร มาตรฐานอาหารและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
การพัฒนารายการอาหารเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสุนทรียภาพในการ
รับประทานอาหาร 
 
 

3(2-2-5) รายวิชา
ใหม่ 
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40. ไม่มี - 40.MTR320 การจัดการทรัพยากรและมาตรฐานทางการท่องเที่ยว 
Resource and Tourism Standard Management  
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ คุณลักษณะ  การจ าแนก 
ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผล
ต่อการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศไทยและ
ของทวีปต่างๆ การตรวจสอบทรัพยากร การประเมินศักยภาพ
และความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว เคร่ืองมือ
ส าคัญในการก าหนดกลยุทธ์ ในการจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว การด าเนินการ และการประเมินผลการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว แนวคิด หลักการการก าหนดมาตรฐาน
ทางการท่องเที่ยว  มาตรฐานการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ การน า
เกณฑ์ไปใช้ และการเข้ารับการตรวจประเมิ นเพ่ือรับรอง
มาตรฐาน 
 

3(2-2-5) รายวิชา
ใหม่ 

41. ไม่มี - 41.MTR321 การจัดการท่องเที่ยวในเขตเมือง 
Urban Tourism Management  
ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิด ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ กิจกรรม และสิ่ง
อ านวยความสะดวกของการท่องเที่ยวในเขตเมือง การวิเคราะห์
ปัจจัยดึงดูดในการท่องเที่ยว การส่งเสริมการตลาดกับการ
ท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการกับการ
ท่องเที่ยวในเขตเมือง ปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการ
ท่องเที่ยวในเขตเมือง  
 
 
 

3(2-2-5) รายวิชา
ใหม่ 
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กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
42.  ไม่มี 

 
- 42.MTR322 การจัดการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ 

Ethnic Tourism Management 
ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธ์ ศึกษาลักษณะเฉพาะ
ของชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน เอกลักษณ์/ลักษณะเฉพาะทาง
วัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่หรือประเพณีของสังคม พฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวเชิงชาติพันธ์ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงชาติ
พันธ์ในพ้ืนที่ทางการท่องเที่ยว รูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงชาติพันธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิง
ชาติภัณฑ์ กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือการเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว 
สินค้าและบริการ การวางแผนและการจัดการรายการการ
ท่องเที่ยวเชิงชาติพันธ์ การศึกษานอกสถานที่ 
 

3(2-2-5) รายวิชา
ใหม่ 

43. ไม่มี - 43.MTR323 การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
Cultural Tourism Management 
ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รูปแบบต่างๆ ของ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
หรือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม กลยุทธ์ในการปรับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม การสื่อความหมายทางวัฒนธรรมในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การอนุรักษ์และพัฒนามรดกทาง
วัฒนธรรมเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นปัญหาและ
แนวทางแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
บทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
 

3(2-2-5) รายวิชา
ใหม่ 
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44.  ไม่มี - 44.MTR410 การจัดการนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว 
Tourism Innovation Management  
ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิด ความหมาย ประเภท และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิด
นวัตกรรมทางการท่องเที่ยว รูปแบบนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว 
เ ค ร่ื อ ง มื อ แ ล ะ วิ ธี ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม ท า ง ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางการท่องเที่ยว การประเมิน
นวัตกรรม แนวโน้มนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวในอนาคต 
 

3(3-0-6) รายวิชา
ใหม่ 

 
 
 

 

45.  ไม่มี - 45.MTR412 การเป็นผู้ประกอบการและสร้างธุรกิจใหม่ทางการท่องเที่ยว 
Entrepreneurship and New Venture in Tourism  
ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิด ความหมาย บทบาท และความส าคัญของการเป็น
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ลักษณะและ
ประเภทของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีของการประกอบการ การพัฒนาธุรกิจใหม่ 
การวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจ การศึกษาความ
เป็นไปได้ วางแผนการจัดท าธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ทางการท่องเที่ยว รวมทั้ง
แนวโน้มของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการในอนาคต  
 

3(3-0-6) รายวิชา
ใหม่ 

       
 
 

 
 

 

163 



165 
 

     
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 

46. ไม่มี - 46.MTR413 การจัดการโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว 
Logistics Management for Tourism  
ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิดและองค์ประกอบของการขนส่ง รูปแบบการขนส่งที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางด้าน
การตลาด ปัญหา การประกัน กฎหมาย  กฎระเบียบ ผลกระทบ
ที่ส าคัญด้านโลจิสต์ทางการท่องเที่ยว องค์ประกอบของการ
จัดการด้านโลจิสติกส์ หลักการและแนวคิดในการวางแผน
โครงสร้างพ้ืนฐานโดยเน้นการขนส่ง  ศึกษาแบบจ าลองและ
เคร่ืองมือวิเคราะห์พ้ืนฐานที่ใช้ในการวางแผนและวิเคราะห์
อุปทานการขนส่ง และแนวโน้มส าหรับธุรกิจการขนส่ง 
 

3(3-0-6) รายวิชา
ใหม่ 

47. ไม่มี - 47.MTR414 การพัฒนาและส่งเสริมจุดหมายปลายทาง 
Tourist Destination Development  
ค าอธิบายรายวิชา 
หลักการ องค์ประกอบ การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลของ
จุดหมายปลายทาง การประเมินศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการรองรับของจุดหมายปลายทาง การก าหนดนโยบาย 
วางแผนและพัฒนาจุดหมายปลายทาง บทบาทและความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
จุดหมายปลายทาง การส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการของจุดหมายปลายทาง 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) รายวิชา
ใหม่ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  

48. ไม่มี - 48.MTR415 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
Urban Tourism Management  
ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ รูปแบบ และแนวโน้มของ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการประเมินความส าเร็จกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และแนวโน้มการจัดการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในอนาคต 
 

3(2-2-5) รายวิชา
ใหม่ 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ภาษาจีน)  
49. VLC101 ภาษาจีนเบื้องต้น 1  

Chinese for Beginners 1 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาจีน โดยเน้นศึกษารูปประโยคและ
ไวยากรณ์เบื้องต้น บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การ
ทักทาย การแนะน าตน การบอกเวลา การซื้อของ เป็นต้น 

3(2-2-5) 49.VLC103 ภาษาจีนเบื้องต้น 
Chinese for Beginners 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาจีน โดยเน้นศึกษารูปประโยคและ
ไวยากรณ์เบื้องต้น บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การ
ทักทาย การแนะน าตน การบอกเวลา การซื้อของ ฝึกทักษะ
ภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันให้กว้างขึ้น โดย
เน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น 

3(2-2-5) ปรับชื่อ
รายวิชา 

ค าอธิบาย
รายวิชา 

และ 
รหัส

รายวิชา 
 

50. VLC102 ภาษาจีนเบื้องต้น 2  
Chinese for Beginners 2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาจีนอย่างต่อเนื่องจากรายวิชา VLC101 
ภาษาจีนเบื้องต้น 1 ศึกษาไวยากรณ์และรูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น 
ฝึกทักษะภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันให้กว้าง
ขึ้น โดยเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

3(2-2-5) 50. รายวิชานี้มีการปรับค าอธิบายรายวิชาและบูรณาการเป็นรายวิชา
เดียวกับภาษาจีนเบื้องต้น VLC103 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ภาษาจีน) 

51. VLC201 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 1   
Intermediate Chinese Conversation 1 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาจีน โดยเน้นค าศัพท์และ
ส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวันในระดับที่สูงขึ้น และการสนทนากับ
นักท่องเที่ยว 

3(2-2-5) 51.VLC201 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 1 
Intermediate Chinese Conversation 1 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาจีน โดยเน้นค าศัพท์และ
ส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวันใน การสนทนากับนักท่องเที่ยว
ระดับที่สูงขึ้น และการสนทนาเพ่ือการต้อนรับนักท่องเที่ยว 

3(2-2-5) ปรับ 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

52. VLC202 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 2 
Intermediate Chinese Conversation 2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาจีน โดยเน้นรูปประโยค
และส านวนภาษาในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ 

3(2-2-5) 52.VLC202 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 2 
Intermediate Chinese Conversation 2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาจีน โดยเน้นรูป
ประโยคและส านวนภาษาในการสื่อสารและการสนทนาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และการสื่อสารเพ่ือการน าเสนอรายการน า
เที่ยวข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวระดับที่สูงขึ้น เพ่ือใช้ในการสื่อสารใน
การน าเที่ยวและการให้บริการในสถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยว เช่น สนามบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจ
ร้านขายสินค้าที่ระลึก และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  โดยจัด
สถานการณ์จ าลองในการปฏิบัติงาน 

3(2-2-5) ปรับ 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

53. VLC301 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1  
Chinese for Tourism 1 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาจีนโดยเน้นรูปประโยค
และส านวนที่ใช้ในการบริการ การสนทนากับนักท่องเที่ยว โดย
จัดสถานการณ์จ าลองในการปฏิบัติงาน เช่น สนามบิน โรงแรม 
ภัตตาคาร ร้านค้า 

3(2-2-5) 53.VLC301 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1  
Chinese for Tourism 1 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาจีนโดย
เน้นรูปประโยคและส านวนที่ใช้ส าหรับการบริการในสถาน
ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการน าเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ  เน้นการสนทนาและการให้ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว โดยจัดสถานการณ์จ าลองในการ
ปฏิบัติงาน หรือฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 
 

3(2-2-5) ปรับ 
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ภาษาจีน) 

54. VLC302 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2   
Chinese for Tourism 2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีนที่จ าเป็นต่ออาชีพในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวด้านต่างๆ ด้านที่พัก ก าหนดการท่องเที่ยว การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณีที่จ าเป็นต่อ
การเข้าใจประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น 

3(2-2-5) 54.VLC302 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2   
Chinese for Tourism 2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาจีนโดย
เน้นประโยคและส านวนที่ใช้ในงานไกด์หรือมัคคุเทศก์ การ
สื่อสารเพ่ือน าเสนอรายการน าเที่ยว การสนทนาและการให้
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว โดยจัดสถานการณ์จ าลอง
ในการปฏิบัติงานหรือฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ในการเป็นไกด์หรือ
มัคคุเทศก์น าเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว  
 

3(2-2-5) ปรับ 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ภาษาญี่ปุ่น)  
55. VLJ101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 

Japanese for Beginners 1 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นศึกษารูปประโยคและ
ไวยากรณ์เบื้องต้น บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การ
ทักทาย การแนะน าตน การบอกเวลา การซื้อของ เป็นต้น 

3(2-2-5) 55. VLJ103 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 
Japanese for Beginners 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นศึกษารูปประโยคและ
ไวยากรณ์เบื้องต้น บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การ
ทักทาย การแนะน าตน การบอกเวลา การซื้อของ ฝึกทักษะ
ภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันให้กว้างขึ้น โดย
เน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) ปรับชื่อ
รายวิชา 

และ 
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ภาษาญี่ปุ่น) 

56. VLJ102 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2  
Japanese for Beginners 2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องจากรายวิชา 
VLJ101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 ศึกษาไวยากรณ์และรูปประโยคที่
ซับซ้อนขึ้น ฝึกทักษะภาษาที่ ใช้ ในสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันให้กว้างขึ้น โดยเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

3(2-2-5) 56.  รายวิชานี้มีการปรับค าอธิบายรายวิชาและบูรณาการเป็นรายวิชา
เดียวกับภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น VLJ103 

  

57. VLJ201 สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1   
Intermediate Japanese Conversation 1 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นค าศัพท์
และส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวันในระดับที่สูงขึ้น และการ
สนทนากับนักท่องเที่ยว 

3(2-2-5) 57. VLJ201 สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1   
Intermediate Japanese Conversation 1 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นค าศัพท์
และส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  การสนทนากับนักท่องเที่ยว
ระดับที่สูงขึ้น และการสนทนาเพ่ือการต้อนรับนักท่องเที่ยว 
 

3(2-2-5) ปรับ 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

58. VLJ202 สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2 
Intermediate Japanese Conversation 2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นรูป
ประโยคและส านวนภาษาในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือใช้ในการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 

3(2-2-5) 58. VLJ202 สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2 
Intermediate Japanese Conversation 2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นรูป
ประโยคและส านวนภาษาในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือใช้ในการสื่อสาร
และการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ การน าเสนอข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับที่สูงขึ้น การสื่อสารในการน าเที่ยวและการ
ให้บริการในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว เช่น สนามบิน 
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจร้านขายสินค้าที่ระลึก และ
แหล่งท่องเที่ ยวต่างๆ  โดยจัดสถานการณ์จ าลองในการ
ปฏิบัติงาน 
 

3(2-2-5) ปรับ 
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ภาษาญี่ปุ่น) 

59. VLJ301 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 1 
Japanese for Tourism 1 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกทักษะในด้านการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นรูปแบบ
ประโยคและส านวนที่ ใช้ ในการบ ริการ การสนทนากับ
นักท่องเที่ยว โดยจัดสถานการณ์จ าลองในการปฏิบัติงาน เช่น 
สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า 

3(2-2-5) 59.VLJ301 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 1 
Japanese for Tourism 1 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะในด้านการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นโดย
เน้นรูปแบบประโยคและส านวนที่ใช้ในการบริการในสถาน
ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการน าเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ  เน้นการสนทนาและการให้ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว โดยจัดสถานการณ์จ าลองในการ
ปฏิบัติงาน หรือฝึกปฏิบัตินอกสถานที่  
 

3(2-2-5) ปรับ 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

60. VLJ302 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 2 
Japanese for Tourism 2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นที่จ าเป็นต่ออาชีพในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวด้านต่างๆ ด้านที่พัก ก าหนดการท่องเที่ยว การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณีที่จ าเป็นต่อ
การเข้าใจประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น 

3(2-2-5) 60.VLJ302 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 2 
Japanese for Tourism 2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นที่จ าเป็นต่อ
อาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านต่างๆ  และในงานไกด์
หรือมัคคุเทศก์ การสื่อสารเพ่ือน าเสนอรายการน าเที่ ยว การ
สนทนาและการให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ ยว 
วัฒนธรรม ประเพณีที่จ าเป็นต่อการเข้าใจประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น 
โดยจัดสถานการณ์จ าลองในการปฏิบัติงานหรือฝึกปฏิบัตินอก
สถานที่ในการเป็นไกด์หรือมัคคุเทศก์น าเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 
ด้านที่พัก อื่นๆ 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) ปรับ 
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ภาษาเกาหลี) 

61. VLK101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 
Korean for Beginners 1 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี โดยเน้นศึกษารูปประโยคและ
ไวยากรณ์เบื้องต้น บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การ
ทักทาย การแนะน าตน การบอกเวลา การซื้อของ เป็นต้น 
 

3(2-2-5) 61. VLK103 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 
Korean for Beginners 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี โดยเน้นศึกษารูปประโยคและ
ไวยากรณ์เบื้องต้น บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การ
ทักทาย การแนะน าตน การบอกเวลา การซื้อของ ฝึกทักษะ
ภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันให้กว้างขึ้น โดย
เน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น 
 

3(2-2-5) ปรับชื่อ
รายวิชา 

และ 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

และ 
รหัสวิชา 

62. VLK102 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 
Korean for Beginners 2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีอย่างต่อเนื่องจากรายวิชา 
VLK101  ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 ศึกษาไวยากรณ์และรูป
ประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ฝึกทักษะภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันให้กว้างขึ้น โดยเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 

3(2-2-5) 62.  รายวิชานี้มีการปรับค าอธิบายรายวิชาและบูรณาการเป็นรายวิชา
เดียวกับภาษาเกาหลีเบื้องต้น VLJ103 

  

63. VLK201 สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 1 
Intermediate Korean Conversation 1 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาเกาหลี โดยเน้นค าศัพท์
และส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวันในระดับที่สูงขึ้น และการ
สนทนากับนักท่องเที่ยว 

3(2-2-5) 63. VLK201 สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 1 
Intermediate Korean Conversation 1 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาเกาหลี โดยเน้น
ค าศัพท์และส านวนที่ ใช้ ในชีวิตประจ าวัน การสนทนากับ
นักท่องเที่ยวระดับที่สูงขึ้น และการสนทนาเพ่ือการต้อนรับ
นักท่องเที่ยว  
 

3(2-2-5) ปรับ 
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ภาษาเกาหลี) 

64. VLK202 สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 2 
Intermediate Korean Conversation 2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาเกาหลี โดยเน้นรูป
ประโยคและส านวนภาษาในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือใช้ในการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 

3(2-2-5) 64. VLK202 สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 2 
Intermediate Korean Conversation 2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาเกาหลี โดยเน้น
รูปประโยคและส านวนภาษาในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือใช้ในการ
สื่อสารและการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ การน าเสนอข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวระดับที่สูงขึ้น การสื่อสารในการน าเที่ยวและการ
ให้บริการในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว เช่น สนามบิน 
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจร้านขายสินค้าที่ระลึก และ
แหล่งท่องเที่ ยวต่างๆ  โดยจัดสถานการณ์จ าลองในการ
ปฏิบัติงาน 
 

3(2-2-5) ปรับ 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

65. VLK301 ภาษาเกาหลีเพ่ือการท่องเที่ยว 1 
Korean for Tourism 1 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกทักษะในด้านการฟังและพูดภาษาเกาหลีโดยเน้นรูปประโยค
และส านวนที่ใช้ในการบริการ การสนทนากับนักท่องเที่ยว โดย
จัดสถานการณ์จ าลองในการปฏิบัติงาน เช่น สนามบิน โรงแรม 
ภัตตาคาร ร้านค้า 

3(2-2-5) 65. VLK301 ภาษาเกาหลีเพ่ือการท่องเที่ยว 1 
Korean for Tourism 1 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะในด้านการฟังและพูดภาษาเกาหลี
โดยเน้นรูปประโยคและส านวนที่ใช้ในการบริการ การสนทนากับ
นักท่องเที่ยว และส านวนที่ ใช้ส าหรับการบริการในสถาน
ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการน าเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ  เน้นการสนทนาและการให้ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว โดยจัดสถานการณ์จ าลองในการ
ปฏิบัติงาน หรือฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 
 
 
 
 

3(2-2-5) ปรับ 
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ภาษาเกาหลี) 

66. VLK302 ภาษาเกาหลีเพ่ือการท่องเที่ยว 2 
Korean for Tourism 2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกทั กษะการสื่ อสารภาษาเกาหลีที่ จ า เป็นต่ออาชีพใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านต่างๆ ด้านที่พัก ก าหนดการ
ท่องเที่ยว การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม 
ประเพณีที่จ าเป็นต่อการเข้าใจประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น 

3(2-2-5) 66.VLK302 ภาษาเกาหลีเพ่ือการท่องเที่ยว 2 
Korean for Tourism 2 
ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาเกาหลีที่จ าเป็นต่อ
อาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านต่างๆ  และในงานไกด์
หรือมัคคุเทศก์ การสื่อสารเพ่ือน าเสนอรายการน าเที่ยว การ
สนทนาและการให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ ยว 
วัฒนธรรม ประเพณีที่จ าเป็นต่อการเข้าใจประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น 
โดยจัดสถานการณ์จ าลองในการปฏิบัติงานหรือฝึกปฏิบัตินอก
สถานที่ในการเป็นไกด์หรือมัคคุเทศก์น าเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 
ด้านที่พัก อื่นๆ 
 

3(2-2-5) ปรับ 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
67. MTR404 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยว 

Preparation for Professional Experience in Tourism 
Management 
ค าอธิบายรายวิชา 
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในลักษณะการรับรู้
ลักษณะอาชีพและโอกาสของการประกอบวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ  
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึก
ทักษะขั้นพ้ืนฐานภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยว 
 
 
 
 

1(45) 67.MTR416 การเตรียมทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว 
Preparation for Professional Experience in Tourism 
Management 
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเกี่ยวกับอาชีพและ
โอกาสของการประกอบวิชาชีพในสถานประกอบการ พัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้น
พ้ืนฐานภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว 

1(45) ปรับชื่อ
รายวิชา 

และ 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

และ 
รหัสวิชา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

68. MTR405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยว 
Field Experience in Tourism Management 
ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ตรงตามสายวิชาชีพและ
ความเชี่ยวชาญ ตามข้อก าหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ส าหรับการจัดการท่องเที่ยว ระยะเวลา 16 สัปดาห์ 

6(2000) 68.MTR405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยว 
Field Experience in Tourism Management 
ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ตรงตามสายวิชาชีพและ
ความเชี่ยวชาญตามข้อก าหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ส าหรับการจัดการท่องเที่ยว ระยะเวลา 16 สัปดาห์ 

6(2000) - 

กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา  
69. MTR406 การเตรียมสหกิจศึกษาส าหรับการจัดการท่องเที่ยว 

Preparation for Cooperative Education for Tourism 
Management   
ค าอธิบายรายวิชา 
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในลักษณะการรับรู้
ลักษณะอาชีพและโอกาสของการประกอบวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ  
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึก
ทักษะขั้นพ้ืนฐานภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยว 
 

1(45) 69.MTR416 การเตรียมทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว 
Preparation for Professional Experience in Tourism 
Management 
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเกี่ยวกับอาชีพและ
โอกาสของการประกอบวิชาชีพในสถานประกอบการ พัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้น
พ้ืนฐานภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว 

1(45) ปรับชื่อ
รายวิชา 

และ 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

และ 
รหัสวิชา 

70. MTR407 สหกิจศึกษาส าหรับการจัดการท่องเที่ยว 
Cooperative Education for Tourism Management 
ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ตรงตามสายวิชาชีพและ
ความเชี่ยวชาญ ตามข้อก าหนดและกระบวนการสหกิจศึกษา 
ระยะเวลา 16 สัปดาห ์

6(2000) 70.MTR407 สหกิจศึกษาส าหรับการจัดการท่องเที่ยว 
Cooperative Education for Tourism Management 
ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ตรงตามสายวิชาชีพและ
ความเชี่ยวชาญ ตามข้อก าหนดและกระบวนการสหกิจศึกษา 
ระยะเวลา 16 สัปดาห์ 
 
 

6(2000) - 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 
กลุ่มวิชาโครงงานพิเศษด้านการท่องเที่ยว 

71. ไม่มี   71.MTR417 โครงงานพิเศษด้านการท่องเที่ยว 
Tourism Special Project 
ค าอธิบายรายวิชา 
การมอบหมายงานพิเศษเกี่ยวกับปัญหาและการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ ยว การจัดการบริการ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง โดย
ท าการศึกษาและค้นคว้าตามกระบวนการทางการวิจัย และ
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพร้อมน าเสนอ 
 

6(2000) รายวิชา
ใหม่ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ซ 
แผนบริหารความเสี่ยง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว  



   

  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

แผนบริหารความเสี่ยง  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว  

หลักสูตรปรับปุรง พ.ศ. 2565 
 

ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) ค่าความเสี่ยง  ปัจจัยเสี่ยง 
จ านวนนักศึกษาลดลง S จ านวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย 

F นักศึกษาย้ายไปเรียนหลักสูตรอื่น 
O นักศึกษาลาออกไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่น 
F นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่ก าหนด 

การท าวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ F งานวิจัยอาจารย์ยังมีค่าถ่วงน้ าหนักค่าคะแนนน้อย  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019  F นักศึกษาไม่สามารถฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพในสถานประกอบการ 

หมายเหตุ  S มีค่าความเสี่ยงระหว่าง 20 –25 (สูงมาก), F มีค่าความเสี่ยงระหว่าง 10 - 19 (สูง), O มีค่าความเสี่ยงระหว่าง 5 - 9 (ปานกลาง)  
  และ P มีค่าความเสี่ยง ระหว่าง 1 - 4 (ต่ า) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

  การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของหลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย  
(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบ
ความรุนแรง 

(2) 

คะแนนความเสี่ยง 
(ระดับความเสี่ยง) 

(1)×(2) 

ระดับความเสี่ยง 

จ านวนนักศึกษาลดลง จ านวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย 4 5 20 สูง 
นักศึกษาย้ายไปเรียนหลักสูตรอื่น 4 3 12 สูง 
นักศึกษาลาออกไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่น 2 3 6 ยอมรับได้ 
นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผน 
การศึกษาท่ีก าหนด 

3 4 12 สูง 

การท าวิ จั ย /ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ 

งานวิจัยอาจารย์ยั งมีค่าถ่วงน้ าหนักค่า
คะแนนน้อย 

3 3 9 ยอมรับได้ 

สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019  

นักศึกษาไม่สามารถฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพใน
สถานประกอบการ 

4 5 20 สูง 

 
  หมายเหตุ ค่าระดับความเสี่ยง 20 - 25 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ค่าระดับความเสี่ยง 10 - 19 ความเสี่ยงสูง และค่าระดับความเสี่ยง 1-9 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 
 
 
 
 
 177 

 



178 
 

 

178 
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  การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
 

ล าดับ ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของ
หลักสูตร)  

 
 

(1) 

การควบคุม 
ที่ควรจะมี 

 
 

(2) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่แล้ว  

 
 

(3) 

การควบคุมท่ีมี 
อยู่แล้วได้ผล 

หรือไม่ 
 

(4) 

วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 
 

(5) 

หมายเหตุ 

1 จ านวนนักศึกษาลดลง 
- จ านวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย จัดท าการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้

หลากหลายช่องทาง เช่น แนะแนว
โรงเรียนในพ้ืนที่ท้องถิ่นและจังหวัด
ใกล้เคียง สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 
Facebook Fanpage เว็บไซต์คณะ
วิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย 
ช่องทางกล่องข้อความ (Inbox) หรือ
เพจของโรงเรียนต่างๆ  

 
 

 ควบคุม  

- นักศึกษาย้ายไปเรียนหลักสูตรอื่น จัดการเรียนการสอน กิจกรรมในการ
ฝึกปฏิบัติ ให้กับนักศึกษามีความ
เข้าใจและเห็นแนวทางการเรียนและ
การส าเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 
 

 
 

 ควบคุม  

178 

 



179 
 

 

179 
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 การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (ต่อ) 
ล าดับ ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร)  
 

(1) 

การควบคุม 
ที่ควรจะมี 

 
(2) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่แล้ว  

 
(3) 

การควบคุมท่ีมี 
อยู่แล้วได้ผล 

หรือไม่ 
(4) 

วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 
(5) 

หมายเหตุ 

 - นักศึกษาลาออกไปเรียนมหาวิทยาลัย
อ่ืน 

ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
ประชาสั ม พันธ์ ข้ อมู ล เ กี่ ย ว กั บ
หลักสูตร 

 
 

 ควบคุม  

- นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผน 
การศึกษาท่ีก าหนด  

สร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษา
เกี่ยวกับการตั้งใจเรียนตามแผนการ
เรียนที่ก าหนด เพ่ือลดการตก การ
ยกเลิกการเรียนของนักศึกษา 

 
 

 ควบคุม  

2 การท าวิจัย/ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย ์

วางแผนการท าวิจัยและเผยแพร่
ล่วงหน้า และก ากับติดตามอาจารย์
อย่างใกล้ชิด 

 
 

 ควบคุม  

3 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019  

  
 

 ควบคุม  

  หมายเหตุ  ช่อง 3   หมายถึง มี      หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์   X หมายถึง ไม่ม ี 
  ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย    หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์  X หมายถึง ไม่ได้ผลตามท่ีคาดหมาย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

  แผนการด าเนินงานการจัดการควบคุมความเสี่ยง 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของเรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
 

(1) 

การควบคุม  
ที่มีอยู่แล้ว  

 
 
 

 
(2) 

ระดับความ
เสี่ยง 

 
 
 

 
(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

 
 

(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่ 

 
 
 

 
(5) 

กิจกรรมควบคุม 
(แผนการปรับปรุง

การควบคุม) 
 

 
  

(6) 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ  
 
 

 
(7) 

จ านวนนักศึกษาลดลง 
- จ านวนนักศึกษาไม่ได้
ตามเป้าหมาย 

จัดท าการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้
หลากหลายช่องทาง เช่น แนะแนว
โรงเรียนในพ้ืนที่ท้องถิ่นและจังหวัด
ใกล้เคียง สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 
Facebook Fanpage เว็บไซต์คณะ
วิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย 
ช่องทางกล่องข้อความ (Inbox) หรือ
เพจของโรงเรียนต่างๆ 

สูง ควบคุม จัดท าหลักสูตรให้
แล้วเสร็จสมบูรณ์ 
ตามกรอบเวลาที่
ก าหนด 

จัดหลักสูตรอบรม
ระยะสั้นระยะสั้น 
ส า ห รั บ อ า ชี พ
มัคคุเทศก์ เพ่ือการ
น าเที่ยวยุค New 
Normal  
ทั้งรูปแบบออนไลน์ 
หรือในสถาบัน   

ส.ค. 64 -
พ.ค. 65 

- นักศึกษาย้ายไปเรียน
หลักสูตรอื่น 

จัดการเรียนการสอน กิจกรรมในการ
ฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาเข้าใจและ
เห็นแนวทางการเรียนและการส าเร็จ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

สูง ควบคุม จัดให้มีอาจารย์ที่
ป รึ ก ษ า
ควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิด  

การให้ค าปรึกษา 
การจัดการเรียน
การสอน จัด
กิจกรรมที่ชัดเจน 

ส.ค. 64 – 
ก.ค. 65 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

  แผนการด าเนินงานการจัดการควบคุมความเสี่ยง 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของเรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(1) 

การควบคุม  
ที่มีอยู่แล้ว  

 
 

 
(2) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
 

 
(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

 
(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่ 

 
 
 

(5) 

กิจกรรมควบคุม 
(แผนการ

ปรับปรุงการ
ควบคุม) 

 
(6) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ  

 
 

 
(7) 

-  นั กศึกษาลาออกไป
เรียนมหาวิทยาลัยอื่น 

ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตร 

ยอมรับได้ ควบคุม จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา 
และอาจ า ร ย์ ป ร ะจ า
สาขาวิชาให้ค าปรึกษา
นักศึกษาหลากหลาย
ช่องทาง  

การให้ค าปรึกษา
ประชาสัมพันธ์
ข้ อมูล เกี่ ยวกับ
หลักสูตร  

ส.ค. 64 – 
ก.ค. 65 

-  นั กศึ กษา ไม่ ส า เ ร็ จ
การศึกษาตามแผนการ
ศึกษาท่ีก าหนด 

สร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษา
เกี่ ย วกั บการตั้ ง ใ จ เ รี ยนตาม
แผนการเรียนที่ก าหนด เพ่ือลด
ก า ร ต ก  
การยกเลิกการเรียนของนักศึกษา 

สูง ควบคุม - ใ ห้ อ า จ า ร ย์ ที่
ป รึ ก ษ า
ควบคุมดูแลและ
ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า
อย่างต่อเนื่อง 

ส.ค. 64 – 
ก.ค. 65 

ความเสี่ยงการท าวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
การท าวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ 

วางแผนการท าวิจัยและเผยแพร่
ล่ ว งหน้ า  และก า กั บติ ดต าม
อาจารย์อย่างใกล้ชิด  

สูง ควบคุม - จัดหาแหล่งการ
เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ะ
ด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนด 

ก.ค. 65 
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กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของเรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(1) 

การควบคุม  
ที่มีอยู่แล้ว  

 
 
 

(2) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
 

 
(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

 
(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่ 

 
 

 
(5) 

กิจกรรมควบคุม 
(แผนการ

ปรับปรุงการ
ควบคุม) 

 
(6) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ  

 
 

 
(7) 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (Covid-19) 
นักศึกษาไม่สามารถฝึก
ปฏิบั ติ ทางวิ ช าชีพ ใน
สถานประกอบการ 

1. ติดต่อประสานงานกับสถาน
ประกอบการล่วงหน้า ในการหา
แนวทางร่วมกันส าหรับการฝึก
ปฏิบัติ  
2. กรณีฝึกไม่ได้ ทางหลักสูตร
ติดต่อกับศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของมหาวิทยาลัยเพ่ือขอ
ใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติ และใช้
ห้องปฏิบัติการหลักสูตรฝึกปฏิบัติ
ทัวร์จ าลอง 

สูง ควบคุม นักศึกษาอาจไม่ ได้ฝึก
ปฏิบัติทักษะในสถาน
ประกอบการ  

ประสานงานกับ
สถาน
ประกอบการทั้ง
ภายนอกและ
ภายใน  

ก.ค. 65 

 
           ผู้รายงาน 

                                                                                                                                                    (จุรีรัตน์  หนองหว้า) 
 ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  

                 17 กุมภาพันธ์ 2564 182 

 



183 
 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฌ  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในโครงการการจัดการศึกษา   
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

กับ 
บริษัท ซีดีซี ทราเวล จ ากัด  และ บริษัท วิทมี ทราเวล จ ากัด 
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ภาคผนวก ญ  
ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 

กับ  
มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว พ.ศ. 2565 
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ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

กับ  
มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 

 
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว  
  1.1 กลุ่มวิชาการวางแผน การจัดการ การพัฒนาการท่องเที่ยว (Tourism Planning , 
Management and Development) 

รายวิชา ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน มคอ.1 
1. MTR214 การท่องเที่ยวเฉพาะทาง 

Niche Tourism  
2. MTR215 การจัดการท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุ 

Tourism Management for the Elderly 
3. MTR216 การจัดการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า 

Green Tourism Management 
4. MTR217 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

Wellness Tourism management 
5. MTR218 การจัดการท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ 

Backpacker Tourism Management 
6. MTR312 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

Community-based Tourism Management 
7. MTR321 การจัดการท่องเที่ยวในเขตเมือง 

Urban Tourism Management 
8. MTR322 การจัดการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ 

Ethnic Tourism Management 
9. MTR323 การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

Cultural Tourism Management 
10. MTR415 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

Creative Tourism Management 
 
 
 
 
 
 

การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยว 
(Tourism Planning and Development) 
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รายวิชา ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน มคอ.1 
1. MTR320 การจัดการทรัพยากรและมาตรฐาน

ทางการท่องเที่ยว 
Resource and Tourism Standard 
Management 

2. MTR414 ก า รพัฒน าและส่ ง เ ส ริ ม จุ ดหมาย
ปลายทาง 
Tourist Destination Development 

การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 
(Tourism Resource Development) 

1. MTR202 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
Sustainable Tourism Management 

2. MTR216 การจัดการท่อง เที่ ยวที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
Green Tourism Management 

3. MTR312 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
Community-based Tourism Management 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Tourism ) 

1. MTR202 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
Sustainable Tourism Management 

2. MTR206 ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทย
ทางการท่องเที่ยว 
Thai History, Arts, and Culture of Tourism   

3. MTR312 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
Community-based Tourism Management 

การท่องเที่ยวชุมชน 
(Community-Base Tourism) 

1. MTR405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
ท่องเที่ยว 
Field Experience in Tourism Management 

2. MTR407 สหกิจศึกษาส าหรับการจัดการท่องเที่ยว 
Cooperative Education for Tourism 
Management 

3. MTR416 การ เตรี ยมทั กษะวิ ช าชีพทางการ
ท่องเที่ยว 
Preparation for Professional Experience in 
Tourism Management 

4. MTR417 โครงงานพิเศษด้านการท่องเที่ยว 
Tourism Special Project  

การจัดการโครงการการท่องเที่ยว 
(Tourism Project Management) 

1. MTR316 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและบริการ 
Research for Tourism and Hospitality 

การส ารวจและวิจัยส าหรับการท่องเที่ยว 
(Survey and Research for Tourism) 
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รายวิชา ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน มคอ.1 
1. MTR212 การจัดการธุรกิจการบินและการส ารอง 

ที่นั่ง 
Airline Business Management and 
Reservation 

2. MTR219 ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการท่องเที่ยว 
Geography for Tourism Management 

3. MTR307 หลักการวางแผนและจัดรายการน าเที่ยว 
Principles of Tour Planning and Conducting 

4. MTR403 การวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาติ 
International Tourism Planning 

5. MTR413 การจัดการโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว 
Logistics Management for Tourism 
 

โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
(Logistics for Tourism Industry) 

1. MTR318 การจัดการสถานที่ กิจกรรมพิเศษ และ
การจัดการธุรกิจไมซ์ 
Venue, Event, and MICE Business 
Management  
MTR314 การจัดการงานเลี้ยง อาหารท้องถิ่น และ
อาหารนานาชาติ 
Catering and Local and International Cuisine 
Management 

2. MTR410 การจัดการนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว 
Tourism Innovation Management 

3. MTR411 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
ทางการท่องเที่ยว 
Risk and  Crisis Management in Tourism 
 

การสัมมนาการท่องเที่ยว 
(Seminar on Tourism) 

  1.2 กลุ่มวิชาการด าเนินงานและจัดการธุรกิจน าเที่ยว (Tour Business Operation and 
Management) ครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

รายวิชา ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน มคอ.1 
1. MTR307 หลักการวางแผนและจัดรายการน าเที่ยว 

Principles of Tour Planning and Conducting 
2. MTR403 การวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาติ  

International Tourism Planning 
 
 

การวางแผนและการจัดน าเที่ยว  
(Tour Planning and Organizing) 
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รายวิชา ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน มคอ.1 
1. MTR107 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

Tourism and Hospitality Industry 
2. MTR306 การจัดการด าเนินงานบริการ 

Service Operation Management 
3. MTR307 หลักการวางแผนและจัดรายการน าเที่ยว 
      Principles of Tour Planning and Conducting 

การด าเนินงานน าเที่ยว 
(Tour Operation) 

1. MTR211 มัคคุเทศก์และการน าเที่ยว 
     Tourist Guide and Tour Operation 

งานมัคคุเทศก์ 
(Tour Guiding) 

1. MTR109 จิตวิทยาบริการและพฤติกรรมการ
ให้บรกิาร 
Service Psychology and Tourist Behavior  

2. MTR210 การจัดการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและ
บริการ 
Marketing Management for Tourism Industry 

3. MTR213 การพาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์ทางการ
ท่องเที่ยว 
E-Commerce in Tourism 

4. MTR311 เทค โน โลยี ส ารสน เทศส าหรั บการ
ท่องเที่ยว 
Information Technology for Tourism 

การตลาดการท่องเที่ยว 
(Tourism Marketing) 

1. MTR315 การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
ธุรกิจท่องเที่ยว  
Finance and Accounting for Tour Operator 
Management 

การบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจน าเที่ยว 
Accounting and Finance for Tour 
Business 

1. MTR108 กฎหมายและจริยธรรมในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและการบริการ 
Laws and Ethics in Hospitality Industry 

2. MTR301 ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ใ น
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
Human Resource in Tourism Industry 

3. MTR310 การจัดการธุรกิจน า เที่ยวและธุรกิจ
ตัวแทนท่องเที่ยว 
Tour Operator and Travel Agency 
Management 

 
 

การจัดการธุรกิจน าเที่ยว 
(Tour Business Management) 
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รายวิชา ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน มคอ.1 
4. MTR318 การจัดการสถานที่ กิจกรรมพิเศษ และ

การจัดการธุรกิจไมซ์ 
Venue, Event, and MICE Business 
Management  

5. MTR412 การเป็นผู้ประกอบการและสร้างธุรกิจ
ใหม่ทางการท่องเที่ยว 
Entrepreneurship and New Venture in 
Tourism 

การจัดการธุรกิจน าเที่ยว 
(Tour Business Management)  
(-ต่อ-) 
 
 
 
 
 

1. MTR212 การจัดการธุรกิจการบินและการส ารอง 
ที่นั่ง 
Airline Business Management and 
Reservation 

2. MTR310 การจัดการธุ รกิจน า เที่ ยวและธุ รกิจ
ตัวแทนท่องเที่ยว 
Tour Operator and Travel Agency 
Management 

การจัดการตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว 
(Travel Agency Management) 

1. MTR212 การจัดการธุรกิจการบินและการส ารอง 
ที่นั่ง 
Airline Business Management and 
Reservation 

 

การออกบัตรโดยสาร 
(Ticketing) 

 


