
  

 
รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบนิ  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธาน ี



                                                                                  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทมุธานี 

รายละเอียดการแก้ไขหลกัสตูร (สมอ.08) 
หลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการบรกิารในอตุสาหกรรมการบนิ  

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2554 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ/วิทยาลัย :  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in Hospitality Service in Airline Industry   
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย  ช่ือเต็ม :    ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริการในอุตสาหกรรมการบิน) 

 ช่ือย่อ  :    ศศ.บ. (การบริการในอุตสาหกรรมการบิน)  
ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม :    Bachelor of Arts (Hospitality Service in Airline Industry) 

 ช่ือย่อ  :    B.A. (Hospitality Service in Airline Industry) 
 
3. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 ฉบับเดิมน้ีได้รับทราบการให้ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เม่ือวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2554 
 สถานการณ์แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 
 

ปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อย (สมอ.08) 

พ.ศ. 

เริ่มใช้กับนักศึกษา
ที่เข้าศึกษาใน         
ปีการศึกษา 

เริ่มใช้ภาค
การศึกษา/ปี
การศึกษา 

ครั้งที่/ วัน-เดือน-ปี 
สภาวิชาการ

เห็นชอบ 

ครั้งที่/ วัน-เดือน-ปี 
สภามหาวิทยาลัย

อนุมัต ิ
2557 2557 1/2557 1/2558 

วันที่ 22 มกราคม 
2558 

2/2557 
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 

2558 
2558 2558 1/2558 9/2558 

วันที่ 17 กันยายน 
2558 

11/2558 
วันที่ 1 ตุลาคม 

2558 
 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
 เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาออก 
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5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข   
 5.1 เพื่อให้การจัดการศึกษาของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด จึงขอปรับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จากอาจารยล์ลิตลักษณ์ ธารีเกษ เป็น อาจารยณั์ฐกานต ์ตั้งวนาไพร 
 5.2 ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาก 5 รายให้คงเหลือ 2 ราย ดังนี้ 
  5.2.1 อาจารย์สิรินดา  คลี่สุนทร 
  5.2.2 อาจารย์ณัฐกานต์  ตั้งวนาไพร 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลกัสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อย 
   5.1 การปรับคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

หลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ. 08) พ.ศ. 2556 หลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2558 

เหตุผล ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 
(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/

ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาท่ีจบ 

/ปีการศึกษาท่ีจบ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 
(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/

ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาท่ีจบ 
/ปีการศึกษาท่ีจบ 

1. อ.สิรินดา 
คลี่สุนทร 
 

บธ.ม.(การจัดการการบิน) 
 
บธ.บ.(การจัดการโรงแรม) 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
วิทยาเขตกรุงเทพ, 2556.
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2549. 

1. อ.สิรินดา* 
คลี่สุนทร 
 

บธ.ม.(การจัดการการบิน) 
 
บธ.บ.(การจัดการโรงแรม) 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
วิทยาเขตกรุงเทพ, 2556. 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2549. 

เน่ืองจาก อ.ลลิตลักษณ์    
ธารีเกษ  ลาออก 
และเพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ ์ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิกา
ร เร่ือง “เกณฑ์
มาตรฐานหลักสตูร
ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 

2. อ.ลลิตลักษณ์  
ธารีเกษ 

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

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชยี, 
2556. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2545. 

2. อ.ณัฐกานต*์ 
ตั้งวนาไพร 

บธ.ม. (การจัดการการบิน) 
 
วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า
สื่อสาร) 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
วิทยาเขตกรุงเทพ, 2554.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่, 2552. 

3. อ.ดร.โรจนันท ์
ทรงอยู ่

ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์) 
M.A.(Cultural Management) 
B.A.(Business English) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2556. 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546. 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2544. 

3. อ.ดร.โรจนันท ์
ทรงอยู ่

ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์) 
M.A.(Cultural Management) 
B.A.(Business English) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546. 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2544. 
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หลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ. 08) พ.ศ. 2556 หลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2558 เหตุผล 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 
(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/

ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาท่ีจบ 

/ปีการศึกษาท่ีจบ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 
(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/

ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษาท่ีจบ 
/ปีการศึกษาท่ีจบ 

4. อ.หวัง 
เทียนซง 
 

M.B.A.(General 
Management) 
B.B.A.(Business) 
 
 
Grad.Dip Adult 
Higher Education 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2557. 
 
The Department of 
Southwest-Jiaotong 
University, Beijing, China., 1997. 
Beijing Broadcasting and 
Television University,  
Beijing, China., 1992. 

4. อ.หวัง 
เทียนซง 
 

M.B.A.(General 
Management) 
B.B.A.(Business) 
 
 
Grad.Dip Adult 
Higher Education 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2557. 
 
The Department of 
Southwest-Jiaotong 
University, Beijing, China., 1997. 
Beijing Broadcasting and 
Television University,  
Beijing, China., 1992. 

 

5. อ.จิราภรณ์ 
ทองทวี 
 

ศศ.ม.(ญีปุ่่นศึกษา) 
 
ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2549. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2538. 

5. อ.จิราภรณ์ 
ทองทวี 
 

ศศ.ม.(ญีปุ่่นศึกษา) 
 
ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2549. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2538. 

 
หมายเหตุ * หมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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6. ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรภายหลังปรับปรุงแก้ไข  เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

หมวดวิชา 
เกณฑ์

กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2548 

หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย (สมอ.08) 

พ.ศ. 2557 

หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย (สมอ.08) 

พ.ศ. 2558 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
   1.1) กลุม่วิชาภาษาและการสื่อสาร - 9 หน่วยกิต - 
   1.2) กลุม่วิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 13 หน่วยกิต - 
   1.3) กลุม่วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 8 หน่วยกิต - 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 103 หน่วยกิต 103 หน่วยกิต 
   2.1) กลุม่วิชาเนื้อหา ไม่น้อยกว่า - 96 หน่วยกิต 96 หน่วยกิต 
        2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า - 66 หน่วยกิต 66 หน่วยกิต 
        2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า - 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
   2.2) กลุม่วชิาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า - 7 หน่วยกิต 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 139 หน่วยกิต 139 หน่วยกิต 
 

 
                   รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
           (ลงช่ือ)        
 
 
               (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธ์ิ) 
                       ต าแหน่ง อธิการบดี                                                     
                                                                วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


