(ร่าง)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของ
มหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการ
ฝึกงาน)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
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7
7
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9
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41
42
43
43
44
47

ข

สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาคผนวก ค คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ที่ 347/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยว
ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
ภาคผนวก จ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก ฉ รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและความ
ต้องการและปัจจัย ที่มีผ ลต่ อการเลื อกศึกษาต่ อในหลั กสู ต ร
คณะวิ ทยาการจัด การ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับ
หลักสูตรที่ปรับปรุง
ภาคผนวก ซ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการท่องเที่ยว
ภาคผนวก ฌ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในโครงการการจัด
การศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยว ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กับสถานประกอบการธุรกิจ
นาเที่ยว
ภาคผนวก ญ ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม พ.ศ. 2553
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(ร่าง)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 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. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
และมีความร่วมมือกับบริษัทซีดีซี ทราเวล จากัด และบริษัทวิทมี ทราเวล จากัด
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 สภาวิ ชาการมหาวิทยาลัย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จั งหวัด ปทุมธานี
เห็ น ชอบในการน าเสนอหลั ก สู ต รต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ...../......
วันที่ ................... 2564
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ ….
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
การเผยแพร่ ห ลั กสู ตรที่มีคุ ณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุด มศึ กษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ปีการศึกษา 2567
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ ดังต่อไปนี้
8.1 การทางานในกลุ่มธุรกิจนาเที่ยว
8.1.1 มัคคุเทศก์
8.1.2 ผู้นาเที่ยวต่างประเทศ
8.1.3 ผู้นาเที่ยวแบบ Virtual Tour
8.1.4 ผู้นากิจกรรมนันทนาการ
8.1.5 ผู้ประกอบธุรกิจธุรกิจนาเที่ยว
8.1.6 พนักงานปฏิบัติการในธุรกิจนาเที่ยว
8.1.7 ผู้ออกแบบการท่องเที่ยวเสมือนจริง
8.2 การทางานในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.2.1 ผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
8.2.2 พนักงานบริการในธุรกิจโรงแรม
8.2.3 พนักงานบริการในธุรกิจสายการบิน
8.2.4 ผู้ออกแบบหรือจัดงาน Event
8.3 การทางานในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
8.3.1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
8.3.2 เจ้าหน้าที่วางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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9. ชื่อ ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1

นายประพันธ์พงษ์
ชิณพงษ์

2

นางสาวปวริศา
เลิศวิริยะประสิทธิ์

3

4
5

นางสาวจุรีรัตน์
หนองหว้า

นายพงษ์พิพัฒน์
เสน่ห์ดี
นายเจษฎา
ความคุ้นเคย

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ – สาขาวิชา
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศศ.ม. (การจัดการท่องเที่ยว)
ศาสตราจารย์ ศศ.บ. (อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว)
เกียรตินิยมอันดับ 2
อาจารย์
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ยว)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว)
เกียรตินิยมอันดับ 2

สถาบันการศึกษา

ปีที่จบ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2546
สถาบันราชภัฏภูเก็ต
2541
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2550

สถาบันราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2547

สถาบันราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
อาจารย์
ศศ.ม. (การจั ดการโรงแรม มหาวิทยาลัยพะเยา
และการท่องเที่ยว)
บธ.บ. (การท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ช่วย
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยพายัพ
ศาสตราจารย์ ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2547

อาจารย์

ศศ.ม. (การจัดการโรงแรม
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างรายได้หลักและคุณประโยชน์ให้ ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน
โดยขับเคลื่อนกว่าหนึ่งในสามของมูลค่าการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยและมีชื่อเสียงติดอันดับต้น
ในระดับโลกทั้งในด้านความงดงามและทางเลือกที่หลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว และวัฒนธรรม
ที่มีเอกลักษณ์ดึงดูดใจ อย่างไรก็ตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรม รวมทั้งเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นเช่นการระบาดของ
ไวรัสโควิด 19 เป็นแรงผลักดันให้นักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการในธุรกิจท่องเที่ยวต้องปรับตัวอยู่เสมอ
และสร้างสรรค์รูปแบบการท่องเที่ยวและบริการใหม่ๆ เพื่อตาม ให้ทันกับความต้องการที่เปลี่ยนไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ของนั ก ท่อ งเที่ ย ว รั ฐ บาลและหน่ ว ยงานภาครั ฐ ซึ่ งมี บ ทบาทก ากั บ ดู แลให้ มี ค วามเท่ า ทัน ต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงที่เกิ ดขึ้น เพื่ อสนั บ สนุนธุ รกิจ การท่องเที่ย วของไทยให้ เติ บโตได้อ ย่างมั่นคง เพราะ
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ารเป็ น ตั ว กระตุ้ น การกระจายรายได้ ทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และ
ระดั บ ประเทศ เป็ น อุ ต สาหกรรมที่ป ระกอบด้ ว ยธุร กิ จหลายประเภทที่ เ กี่ย วข้อ งทั้ง โดยตรงและ
โดยทางอ้อมที่สนับสนุนช่วยสร้างงาน การแข่งขันกันในภาคธุรกิจ และการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ
นับเป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่สาคัญของประเทศ
ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการท่องเที่ยว และเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพทาง
ธุ ร กิ จ ในปั จ จุ บั น และในอนาคต หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การท่ อ งเที่ ย ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงให้ความสาคัญการพัฒนาบุคลากรที่เป็น
มืออาชีพทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้องต่อพลวัตโลกทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคต
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงไปของโลกเกิดขึ้นในทุกยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม
การดารงชีวิต เศรษฐศาสตร์ และการท่องเที่ยวทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงระดับมหภาคที่เกิดขึ้นทั่วโลก เช่น
กระบวนการกลายเป็นเมือง การพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรม สังคม สูงวัย หรือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้ กระบวนการคิดและตัดสินใจของมนุษย์
เปลี่ยนแปลงไปและเลือกท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ๆ มากขึ้น นอกจากนี้จานวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
และอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ างรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น
ของระดับความทันสมัยในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประชากรเข้าถึง ได้ง่าย การพัฒนาเมืองในรูปแบบ
ต่างๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะปัจจุบันระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เข้ามามีบทบาทร่วมกับชีวิตประจาวันของมนุษย์มากยิ่งขึ้น รูปแบบการใช้ชีวิตประจาวันของมนุษย์
เปลี่ยนแปลงไป อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวจาเป็นต้องมีการพัฒนาและนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ให้ครบถ้วน
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการเปลี่ยนของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โลกยั ง ส่ ง ผลให้ รู ป แบบแนวคิ ด ความยั่ ง ยื น ถู ก น าไปปรั บ ใช้ ใ นหลากหลายด้ า นส่ ง ผลให้ เ กิ ด เป็ น
มาตรฐานใหม่ที่จาเป็นเพื่อให้เกิดการยอมรับในระดับนานาชาติ
จากสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมส่งผลให้หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูป ถัมภ์ จาเป็น ต้องปรับ ปรุงหลั กสู ตรเพื่อพัฒ นาบัณฑิตซึ่งเป็น บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ มี
ความรู้และความสามารถในการเป็นนักบริหารจุดหมายปลายทาง สร้างนวัตกรรมและสร้างสรรค์
การบริการด้านการท่องเที่ยว โดยมีกุญแจสาคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ประสบความสาเร็จ
คือ การเปลี่ย นเป้าหมายให้ส อดคล้ องกับพลวัตโลก ปรับสมดุล สิ่งแวดล้ อม ยกระดับเทคโนโลยี
สร้ างงานคุณภาพได้อย่ างสมดุล และยั่งยืน และให้ มีความสอดคล้ องกับ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทิศทางและรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ที่เกิดขึ้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลั กสู ต รต้องมีการปรั บ ปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒ นาให้ ส อดคล้ องกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรมที่ แ ปลงแปลงอยู่ ต ลอดเวลาตามกระแสความต้ อ งการทางการ
ท่องเที่ยว หลักสูตรศิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญและอยู่ภายใต้มาตรฐานการยอมรับในระดับชาติ ดังนี้
12.1.1 พั ฒ นาหลั ก สู ต รเพื่ อ ให้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ เ ชี่ ย วชาญ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์สามารถเป็นนักจัดการจุดหมายปลายทางสามารถสร้างนวัตกรรมและสร้างสรรค์การบริการ
ด้านการท่องเที่ยวได้อย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
12.1.2 เพื่อการยอมรับในระดับนานาชาติจาเป็นต้องมีการสร้างหลักสูตรให้ มีคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
12.1.3 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมี จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ที่เป็นมาตรฐาน
สามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒ นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความคิด และแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศและฉลาดรู้ด้านดิจิทัล และดารงอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมปัจจุบันได้อย่างชาญฉลาด
12.1.4 หลักสูตรต้องมีการพัฒนาและกาหนดแนวทางในการสาเร็จการศึกษาเพื่อให้ บัณฑิต
สามารถขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เป็นสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่สามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างชาญฉลาด การวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
12.2.1 ยกระดับ และพัฒ นาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นนัก จั ดการจุดหมายปลายทางอย่าง
สร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกระบวนการ
จั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง ผลิ ต ภาพ (Productive Learning) การจั ด การเรี ย นการสอนที่ มุ่ ง ผลลั พ ธ์
(Outcome-based education (OBE) และรูปแบบ ABCD
12.2.2 พัฒนานักศึกษาให้สามารถพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
12.2.3 พัฒนานักศึกษาให้สามารถสร้างความสัมพันธ์กับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ชุมชน ท้องถิ่น
และนักท่องเที่ยวเพื่อออกแบบการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่าง
สมดุลและยั่งยืน
12.2.4 บูรณาการการเรียนการสอนกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างจิตสานึกทาง
วัฒนธรรม และการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรมซึ่งสามารถนาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
12.2.5 บริ ห ารหลั กสู ต รโดยยึ ดหลั กธรรมาภิ บาล และจัดการศึกษาเพื่อการดาเนินงาน
ที่เป็นเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว จะมีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่น
และหลักสูตรในคณะ/มหาวิทยาลัย ดังนี้
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หมวดวิชาเฉพาะ
 หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
ทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
13.1.1 ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร
อื่น เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้และทักษะทางการท่องเที่ยวตามความต้องการของหลักสูตร
13.1.2 สารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผู้ประกอบการการท่องเที่ยว การโรงแรม
และธุรกิจบริการอื่นๆ ร่วมกันกับผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.3 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะ
วิชาชีพเป็นระยะ เพื่อแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนัก จัดการจุดหมายปลายทาง สร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและ
บริการได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
ความส าคั ญ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การท่ อ งเที่ ย ว มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จะผลิตบุคลากรที่เป็นมืออาชีพทางการ
ท่องเที่ย วสามารถตอบสนองต่อ ปั จจัยการเปลี่ ย นแปลงที่จะเกิด ขึ้นในอนาคตและรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยี ตลอดจนสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสร้างสรรค์รูปแบบ
การท่องเที่ยวและบริการใหม่ๆ เพื่อให้ทันกับความต้องการที่เปลี่ยนไปของนักท่องเที่ยว
ดังนั้นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ซึ่งมีบทบาทในการผลิต
บุคลากรทางการท่องเที่ยว และเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของ
ประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคง จึงให้ความสาคัญในการปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้ ผลิตบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับ พลวัตโลก เพื่อให้บัณฑิตหรือบุคลากรทางการท่องเที่ยวมี
ทักษะความรู้ในการเชื่อมโยงเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการ
สร้ า งมูล ค่า เพิ่มให้ กับ อุตสาหกรรมท่องเที่ ยว นอกจากนี้ ห ลั กสู ต รได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
สถานการณ์ในปั จจุ บันที่เกิดขึ้น จึงมุ่งเน้น การปรับปรุง หลั กสูตรศิล ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่นในเรื่องการออกแบบและการจัดการจุดหมายปลายทาง รวมถึง เป็น
หลักสูตรที่ยกระดับและพัฒนาทักษะบัณฑิตและบุคลากรทางด้านการท่องเท่องเที่ยวให้เป็นมัคคุเทศก์
รูปแบบใหม่ในรูปแบบ Virtual Tour หรือการทาทัวร์เสมือนจริงผ่านอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น คอมพิวเตอร์
แท็บ เล็ ต สมาร์ ทโฟน และเป็ น นักบริห ารจุดหมายปลายทางและสามารถสร้างนวัตกรรมหรือนา
นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตและ
บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ มีความคิดและแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษและฉลาดรู้ด้านดิจิทัล และดารงอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมปัจจุบันได้อย่างชาญ
ฉลาด มี ความรู้ เชี่ย วชาญ เป็ น ผู้ น าที่มี ค วามคิ ดสร้ า งสรรค์ ส ามารถท าการศึ ก ษา วิ จัย ด้ า นการ
ท่องเที่ยวได้อย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้
1.3 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว มีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มี ค วามสามารถในการเป็ น นั ก จั ด การจุ ด หมายปลายทาง สร้ า งนวั ต กรรมทาง
การท่องเที่ยวและบริการอย่างสมดุลและยั่งยืน
1.3.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ปรับตัวและรับมือในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้
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1.3.3 เป็นผู้นาสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
1.3.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒ นาและเพิ่ม
มูลค่าให้สินค้าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
2. แผนปรับปรุง
แผนการ/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรตาม
ความเปลี่ ย นแปลงของ
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว
และความต้ อ งการของ
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

กลยุทธ์
1. ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงพลวั ต
โลก สิงแวดล้อม เทคโนโลยี ตลอดจน
สังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและส่งผล
ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
2. ศึ ก ษาหาข้ อ มู ล แนวโ น้ ม กลุ่ ม
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเป้ า หมายหลั ก ที่ จ ะ
เ กิ ด ขึ้ น ใ น อ น า ค ต รู ป แ บ บ ก า ร
ท่ อ งเที่ ย วและความต้ อ งด้ า นการ
ท่องเที่ยวและบริการ
3. ติดตามและวิเ คราะห์ ข้อมูล ความ
ต้ อ งการก าลั ง คนในอุ ต สาหกรรม
ท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
4 . ส า ร ว จ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

2 . ป รั บ ป รุ ง ปั จ จั ย 1. สารวจความต้องการของนักศึกษา
สนั บ สนุ น การเรี ย นการ และอาจารย์ผู้สอน
สอน
2. จัดงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ
ส อ น ใ ห้ มี ค ว า ม ทั น ส มั ย แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
1. สถิติการประกอบอาชีพใน
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วและ
ธุรกิจบริการ
2. รายงานการส ารวจความ
ต้องการของผู้ประกอบการใน
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วและ
ธุรกิจบริการ
3. บ ท วิ เ ค ร า ะ ห์ แ น ว โ น้ ม
ทางการท่องเที่ยว
หลักฐาน
1. รายงานสถิติ
2. รายงานการสารวจ
3. หนังสือ “9 แนวโน้มใหม่ใน
อนาคตการท่องเที่ยว”
ตัวบ่งชี้
1. รายงานการส ารวจความ
ต้ อ งการของนั ก ศึ ก ษาและ
อาจารย์ผู้สอน จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง/ปี
2 . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร ใ ช้
งบประมาณในการด าเนิ น
โครงการไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ
80
หลักฐาน
1. รายงานการสารวจ
2. สรุปผลการดาเนินโครงการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
หรือ
2.2.1 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ปัญหาด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.3.2 การปรับตัวของนักศึกษาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ
2.4.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2565
2566
2567
2568
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
ชั้นปีที่ 3
30
ชั้นปีที่ 4
30
60
90
120
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
30

2569
30
30
30
30
120
30

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
1. ค่าลงทะเบียน
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
2.1 งบบุคลากร
2.2 งบดาเนินการ
2.3 งบลงทุน
2.3.1 ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
2.3.2 ค่าครุภัณฑ์
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2565
720,000

2566
1,440,000

2567
2568
2569
2,160,000 2,880,000 2,880,000

2,200,000
21,000

2,090,000
42,000

2,194,500 2,304,225 2,419,436
63,000
84,000
84,000

460,000

460,000

460,000

460,000

460,000

50,000

100,000

100,000

100,000

100,000

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

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินการ
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค

2565

ปีงบประมาณ
2566
2567

2568

2569

2,200,000 2,090,000 2,194,500 2,304,225 2,419,436
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

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

100,000
252,000
84,000
72,000
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หมวดเงิน
3. งบลงทุน
3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3.2 ค่าครุภัณฑ์
4. เงินอุดหนุน
4.1 การทาวิจัย
4.2 การบริการวิชาการ
รวมรายจ่าย

2565

ปีงบประมาณ
2566
2567

2568

2569

460,000
50,000

460,000
100,000

460,000
100,000

460,000
100,000

460,000
100,000

50,000
25,000

50,000
25,000

50,000
25,000

50,000
25,000

50,000
25,000

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 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจั ดการศึกษาระดับ อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
130
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
30
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
87
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
24
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
63
2.2.1) วิชาเฉพาะบังคับ
30
2.2.2) วิชาเฉพาะเลือก
33
3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
7
4) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30
ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
87
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ บังคับเรียน ไม่น้อยกว่า
24
รหัส
ชื่อวิชา
MTR107
MTR108
MTR109
MTR210
MTR301
MTR306
MTR311
MTR403

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
Tourism and Hospitality Industry
กฎหมายและจริยธรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ
Laws and Ethics in Hospitality Industry
จิตวิทยาบริการและพฤติกรรมการให้บริการ
Service Psychology and Tourist Behavior
การจัดการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
Marketing Management for Tourism Industry
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Human Resource Management in Tourism Industry
การจัดการดาเนินงานบริการ
Service Operation Management
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยว
Information Technology for Tourism
การวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาติ
International Tourism Planning

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.2.1) วิชาเฉพาะบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า
รหัส

ชื่อวิชา

MTR202

การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Sustainable Tourism Management
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยทางการท่องเที่ยว
Thai History, Arts, and Culture of Tourism
มัคคุเทศก์และการนาเที่ยว
Tourist Guide and Tour Operation
การจัดการธุรกิจการบินและการสารองที่นั่ง
Airline Business Management and Reservation
หลักการวางแผนและจัดรายการนาเที่ยว
Principles of Tour Planning and Conducting
การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
Finance and Accounting for Tour Operator
Management
การวิจัยทางการท่องเที่ยวและบริการ
Research for Tourism and Hospitality
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
Productive Skill in English for Career Development
ภาษาอังกฤษสาหรับการนาเที่ยว 1
English for Tourism Guidance 1
ภาษาอังกฤษสาหรับการนาเที่ยว 2
English for Tourism Guidance 2

MTR206
MTR211
MTR212
MTR307
MTR315

MTR316
VLE208
VLE225
VLE226

รหัส
MTR104
MTR213

63
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

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

2.2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
33 หน่วยกิต
1) ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ จานวนไม่น้อย 18 หน่วยกิต
ก. กลุม่ วิชาการเป็นผู้ประกอบการด้านการนาเที่ยว
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
การจัดการธุรกิจที่พักแรม
Lodging Business Management
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยว
E-Commerce in Tourism

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

MTR310

การจัดการธุรกิจนาเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
Tour Operator and Travel Agency Management
การจัดการและดาเนินงานบาร์ เครื่องดื่ม และกาแฟ
Bar and Beverage Management and Operations
การจัดการนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว
Tourism Innovation Management
การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตทางการท่องเที่ยว
Risk and Crisis Management in Tourism
การเป็นผู้ประกอบการและสร้างธุรกิจใหม่ทางการท่องเที่ยว
Entrepreneurship and New Venture in Tourism
การจัดการโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว
Logistics Management for Tourism
ข. กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย
ชื่อวิชา

3(3-0-6)

MTR317
MTR410
MTR411
MTR412
MTR413
รหัส
MTR214
MTR215
MTR216
MTR217
MTR218
MTR308
MTR318
MTR319

การท่องเที่ยวเฉพาะทาง
Niche Tourism
การจัดการท่องเที่ยวสาหรับผู้สูงอายุ
Tourism Management for the Elderly
การจัดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Green Tourism Management
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
Wellness Tourism Management
การจัดการท่องเที่ยวแบบสะพายเป้
Backpacker Tourism Management
การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
Recreation Management for Tourism
การจัดการสถานที่ กิจกรรมพิเศษ และการจัดการธุรกิจไมซ์
Venue, Event, and MICE Business Management
การจัดการงานเลี้ยง อาหารท้องถิ่น และอาหารนานาชาติ
Catering and Local and International Cuisine
Management

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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ค. กลุ่มวิชาพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว
รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

MTR219

ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Geography for Tourism Management
MTR312 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
3(2-2-5)
Community-based Tourism Management
MTR320 การจัดการทรัพยากรและมาตรฐานทางการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Resource and Tourism Standard Management
MTR321 การจัดการท่องเที่ยวในเขตเมือง
3(3-0-6)
Urban Tourism Management
MTR322 การจัดการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
3(3-0-6)
Ethnic Tourism Management
MTR323 การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cultural Tourism Management
MTR414 การพัฒนาและส่งเสริมจุดหมายปลายทาง
3(2-2-5)
Tourist Destination Development
MTR415 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Tourism Management
2) ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่ง
จานวนไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษาจีน
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
VLC103
VLC201
VLC202
VLC301
VLC302

ภาษาจีนเบื้องต้น
Chinese for Beginners
สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 1
Intermediate Chinese Conversation 1
สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 2
Intermediate Chinese Conversation 2
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1
Chinese for Tourism 1
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2
Chinese for Tourism 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ข. กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

VLJ103

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
Japanese for Beginners
สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1
Intermediate Japanese Conversation 1
สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2
Intermediate Japanese Conversation 2
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1
Japanese for Tourism 1
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 2
Japanese for Tourism 2
ค. กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี
ชื่อวิชา

3(2-2-5)

VLJ201
VLJ202
VLJ301
VLJ302
รหัส

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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
ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1
3(2-2-5)
Korean for Tourism 1
VLK302
ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2
3(2-2-5)
Korean for Tourism 2
3) กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
7 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง จานวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต ดังนี้
3.1) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
MTR416
MTR405

การเตรียมทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว
Preparation for Professional Experience in Tourism
Management
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยว
Field Experience in Tourism Management

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

1(45)
6(2000)
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รหัส

3.2) กลุม่ สหกิจศึกษา
ชื่อวิชา

MTR416

การเตรียมทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว
Preparation for Professional Experience in Tourism
Management
MTR407
สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการท่องเที่ยว
Cooperative Education for Tourism Management
3.3) กลุ่มโครงงาน
รหัส
ชื่อวิชา
MTR416
MTR417

การเตรียมทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว
Preparation for Professional Experience in Tourism
Management
โครงงานพิเศษด้านการท่องเที่ยว
Tourism Special Project

น(ท-ป-ศ)
1(45)
6(2000)
น(ท-ป-ศ)
1(45)
6(2000)

4) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้ เลื อกเรี ย นรายวิ ช าใด ๆ ในหลั กสู ตรของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
*** ข้อกาหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจาเป็นต้องยุติ
การศึกษา สามารถยื่นขอสาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ 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 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา

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

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาเฉพาะ
MTR107 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
(วิชาพื้นฐานวิชาชีพ) MTR311 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยว

รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หน่วยกิต
9

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

15

หน่วยกิต
9

หมวดวิชาเฉพาะ
MTR108 กฎหมายและจริยธรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(วิชาพื้นฐานวิชาชีพ)
และการบริการ
MTR109 จิตวิทยาบริการและพฤติกรรมการให้บริการ

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

MTR104 การจัดการธุรกิจที่พักแรม

3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต
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20

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาพื้นฐานวิชาชีพ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หน่วยกิต
6

MTR210 การจัดการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ

3(3-0-6)

VLE208

3(3-0-6)

MTR213
MTR219
VLJ103
VLC103
VLK103

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา
อาชีพ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยว
ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการท่องเที่ยว
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
หรือ
ภาษาจีนเบื้องต้น
หรือ
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
รวมหน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หน่วยกิต
6

MTR211
MTR212
VLE225
MTR206

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

มัคคุเทศก์และการนาเที่ยว
การจัดการธุรกิจการบินและการสารองที่นั่ง
ภาษาอังกฤษสาหรับการนาเที่ยว 1
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยทาง
การท่องเที่ยว
VLJ201 สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1
หรือ
VLC201 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 1
หรือ
VLK201 สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 1
รวมหน่วยกิต
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21

21

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาพื้นฐานวิชาชีพ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

หมวดวิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
MTR301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
MTR306 การจัดการดาเนินงานบริการ
MTR202 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
VLE226 ภาษาอังกฤษสาหรับการนาเที่ยว 2
VLJ202 สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2
หรือ
VLC202 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 2
หรือ
VLK202 สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 2
รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
MTR307 หลักการวางแผนและจัดรายการนาเที่ยว
MTR315 การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยว
MTR316 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและบริการ
MTR318 การจัดการสถานที่ กิจกรรมพิเศษ และ
การจัดการธุรกิจไมซ์
VLJ301 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1
หรือ
VLC301 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1
หรือ
VLK301 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1
XXXXXX วิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต
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หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
15

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18

22

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาพื้นฐานวิชาชีพ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
MTR403 การวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาติ

หน่วยกิต
3(2-2-5)

MTR414
MTR415
VLJ302

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

VLC302
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ)
หมวดวิชาเลือกเสรี

หมวดวิชา
หมวดวิชา
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

VLK302
MTR416
XXXXXX

การพัฒนาและส่งเสริมจุดหมายปลายทาง
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 2
หรือ
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2
หรือ
ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2
การเตรียมทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว
วิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
MTR405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
ท่องเที่ยว
หรือ
MTR407 สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการท่องเที่ยว
หรือ
MTR417 โครงงานพิเศษด้านการท่องเที่ยว
รวมหน่วยกิต
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3(2-2-5)
1(45)
3(3-0-6)
16

หน่วยกิต
6(2000)
6(2000)
6(2000)
6
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

MTR104

การจัดการธุรกิจที่พักแรม
3(3-0-6)
Lodging Business Management
ความเป็นมา และความสาคัญของธุรกิจที่พักแรม ประเภทและรูปแบบของที่พัก
แรม รูปแบบการบริหารงาน โครงสร้างการบริหารงานและการดาเนินงาน มาตรฐานการบริการ
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา แนวโน้มในการจัดการธุรกิจที่พักแรมในอนาคต
MTR107

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
3(3-0-6)
Tourism and Hospitality Industry
ค าจ ากั ด ความ ความหมาย วิ วั ฒ นาการ บทบาทและความส าคั ญ ของการ
ท่อ งเที่ย ว ลั ก ษณะของอุ ตสาหกรรมท่อ งเที่ย ว ทรัพ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว ระบบการท่ องเที่ ย ว
องค์ป ระกอบของอุต สาหกรรมท่องเที่ย วและการบริการ มาตรฐานการท่ องเที่ยว ปัญหาและ
แนวโน้มการท่องเที่ยวและบริการ องค์กรและหน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
MTR108

กฎหมายและจริยธรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ 3(3-0-6)
Laws and Ethics in Hospitality Industry
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ บทบาทและความ
รับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการที่มีต่อลูกค้าและสังคม แนวคิดเกี่ยวกับ จริยธรรม
ทางธุรกิจ ปัญหาทางจริยธรรมในการดาเนินงานท่องเที่ยวและการบริการ
MTR109

จิตวิทยาบริการและพฤติกรรมการให้บริการ
3(3-0-6)
Service Psychology and Tourist Behavior
แนวคิด ทฤษฎี จิตวิทยาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ การประยุกต์ใช้
แนวคิด ทฤษฏีเชิงจิตวิทยาเพื่อการบริการ ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการ
บริการ ประเภทและลักษณะของนักท่องเที่ยว ความต้องการของนักท่องเที่ยว ปัจจัย การสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม กระบวนการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว กระบวนการให้บริการและการพัฒนา
บุคลิกภาพ และศิลปะในการต้อนรับสาหรับงานบริการ
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รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

MTR202

การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
Sustainable Tourism Management
แนวคิด องค์ประกอบและหลักการของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน วางแผนการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยื น การจัดระบบและรูปแบบสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อพื้นที่
การจั ดการขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว การกาหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมและการจัดการพื้นที่ แนวทางการ
อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวสีเขียว
MTR206

ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยทางการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Thai History, Arts, and Culture of Tourism
การแบ่ งยุ ค สมั ย ทางประวัติ ศาสตร์ แ ละความเป็ น มาของชาติ ไทยตั้ง แต่ส มั ย
โบราณจนถึงปัจจุบัน การก่อตั้งและพัฒนาการของอาณาจักรไทย แนวทางการปกครอง เศรษฐกิจ
สังคม ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานและโบราณวั ตถุ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เทศกาลและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม
MTR210

การจัดการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
3(3-0-6)
Marketing Management for Tourism Industry
ลักษณะทั่วไปของการตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ลักษณะพิเศษ
ของสินค้าทางการท่องเที่ยวและบริการแต่ละประเภท ส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวและการ
บริการ การวิเคราะห์แนวโน้มและความต้องการของตลาดท่องเที่ยวและบริการ การวางแผนและ
การกาหนดกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
MTR211

มัคคุเทศก์และการนาเที่ยว
3(2-2-5)
Tourist Guide and Tour Operation
นิยามศัพท์ วิวัฒนาการของอาชีพมัคคุเทศก์ บทบาท หน้าที่ ความสาคัญของ
มัคคุเทศก์กับการท่องเที่ยว เทคนิคการนาชม ทักษะความเป็นผู้นา วิธีการนาเสนอ ศิลปะการพูด
สาหรับมัคคุเทศก์ กระบวนการและเทคนิคการให้ความรู้ในแหล่งท่องเที่ยว การนาเที่ยวในรูปแบบ
Virtual Tour หรือการทาทัวร์เสมือนจริงผ่านอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ท
โฟน การดาเนินงานทางด้านนันทนาการทางการท่องเที่ยว การอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันอุบัติ เหตุ แนวทางการแก้ไขปัญหาในงานมัคคุเทศก์
ระเบียบพิธีการเข้าออกราชอาณาจักร จรรยาบรรณและจริยธรรมของมัคคุเทศก์
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MTR212

การจัดการธุรกิจการบินและการสารองที่นั่ง
3(3-0-6)
Airline Business Management and Reservation
วิวัฒนาการ ลักษณะ องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการบิน ภูมิศาสตร์
การบิน กฎระเบียบการจราจรทางอากาศ ตารางเวลาการบิน สิ่งอานวยความสะดวกบนเครื่องบิน
งานบริการบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน รหัสต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจการบิน กฎระเบียบการสารองที่นั่ง
ข้อมูลของบัตรโดยสารเครื่องบิน ระบบการสารองที่นั่งและระบบการออกบัตรโดยสาร ระเบียบพิธี
การเข้าออกระหว่างประเทศ การขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ
MTR213

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
E-Commerce in Tourism
แนวคิ ด และความส าคั ญ ของการพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท างการท่ อ งเที่ ย ว
องค์ประกอบของการดาเนิ นงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางการท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้
การสร้างเว็บไซต์เพื่อการดาเนินธุรกิจทางการท่องเที่ยว ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน/
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยว แนวโน้มการพัฒนาพาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์ทางการ
ท่องเที่ยวในอนาคต
MTR214

การท่องเที่ยวเฉพาะทาง
3(3-0-6)
Niche Tourism
แนวคิดของการท่องเที่ยวเฉพาะทาง ลักษณะและแรงจูงใจ ความต้องการ และ
ประเภทของการท่องเที่ย วเฉพาะทาง ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเฉพาะทาง
ประเภทและพฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเฉพาะทาง การตลาดเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วเฉพาะทาง
การวางแผนและการออกแบบกิ จกรรมทางการท่ องเที่ย วเฉพาะทาง การด าเนิ นงานด้ านการ
ท่องเที่ยวเฉพาะทาง งานวิจัยและแนวโน้มของการท่องเที่ยวเฉพาะทาง
MTR215

การจัดการท่องเที่ยวสาหรับผู้สูงอายุ
3(3-0-6)
Tourism Management for the Elderly
ความหมายและลักษณะของผู้สูงอายุ ความสาคัญของตลาดนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการท่องเที่ยวสาหรับผู้สูงอายุ
รูปแบบการท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ กระบวนการดู แลนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเพื่อการ
ท่องเที่ยว
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MTR216

การจัดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Green Tourism Management
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี ความสาคัญ และประเภทของการท่องเที่ยวที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เกณฑ์มาตรฐานการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อขอรับการ
ประเมินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
MTR217

การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3(3-0-6)
Wellness Tourism Management
แนวคิด ความเป็นมา ลักษณะ ประเภท องค์ประกอบ และการจัดการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยว จุดหมายปลายทางและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว การตลาดการ
ท่องเที่ย วเชิงสุ ขภาพ แนวโน้ ม การส่ งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ กฎหมายข้อกาหนดและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
MTR218

การจัดการท่องเที่ยวแบบสะพายเป้
3(3-0-6)
Backpacker Tourism Management
แนวคิด ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการจัดการท่องเที่ยวแบบสะพาย
เป้ ปัจจัยและผลกระทบต่อการเปลี่ ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยว วางแผนและพัฒนาจุดหมาย
ปลายทางเพื่อนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ในประเทศไทยและนานาชาติ การส่งเสริมการท่องเที่ยว
สาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ และการจัดการพื้นที่รองรับ
MTR219

ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Geography for Tourism Management
ความหมาย ประเภท ลักษณะ และความสาคัญของภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
ความสัมพันธ์ของลักษณะทางภูมิศาสตร์กับประเภทภูมิสัณฐานธรรมชาติ อารยธรรมและสังคม
ที่ส่งผลต่อชีวิตมนุษย์ในแต่ละภูมิภาคของโลกและประเทศไทย การอ่านแผนที่ภูมิศาสตร์ ศึกษาและ
วิเคราะห์ เอกลักษณ์ ข้อจากัดและศักยภาพทางภูมิศาสตร์เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ปัญหาและ
แนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหาทางการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค และแนวคิดในการจัดการ
เส้นทางและรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ลักษณะต่างๆ
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MTR301

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Human Resource Management in Tourism Industry
แนวคิด หลักการ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริการ การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลัง การสรรหาและคัดเลือก การบรรจุและการแต่งตั้ง
การบริหารค่าตอบแทน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน แนวโน้มการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
MTR306

การจัดการดาเนินงานบริการ
3(3-0-6)
Service Operation Management
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการ ความต้องการของผู้รับบริการ กลยุทธ์การ
บริการ การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์และการตลาดในงานบริการ การออกแบบและส่งมอบบริการ
การออกแบบทาเลที่ตั้งสาหรับการให้บริการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานบริการ การบริหาร
ความต้องการและปริมาณสินค้าในงานบริการ การจัดลาดั บแถวคอย การพยากรณ์ความต้องการ
บริการ การพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการ เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารคุณภาพ
บริการ
MTR307

หลักการวางแผนและจัดรายการนาเที่ยว
3(2-2-5)
Principles of Tour Planning and Conducting
แนวคิด รูป แบบการท่องเที่ยว หลักการจั ดนาเที่ยว องค์ประกอบการจัดการ
นาเที่ยว รูปแบบการจัดเส้นทางในการท่องเที่ยว การเขียนรายการนาเที่ยว การคิดต้นทุน กาไร
กาหนดราคาขาย การประสานงานกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมการตลาด การดาเนินงาน
นาเที่ยวภายในประเทศ และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดาเนินงาน โดยการฝึกปฏิบัตินาเที่ยว
นอกสถานที่
MTR308

การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Recreation Management for Tourism
ความหมาย ความสาคัญ หลักการและวิธีการจัดกิจกรรมนันทนาการ ประโยชน์
ของกิจกรรมนันทนาการ สิ่งอานวยความสะดวกทางนันทนาการ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และการ
วางแผนการนันทนาการกลุ่ม ผู้นากิจกรรมนันทนาการ หลักการในการเลือกกิจกรรมนันทนาการ
การใช้กิจกรรมนันทนาการในการฝึกอบรม มนุษยสัมพันธ์กับกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์
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MTR310

การจัดการธุรกิจนาเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tour Operator and Travel Agency Management
ความหมาย ความสาคัญ ประเภทของธุรกิจนาเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
รูปแบบและวิธีการจัดตั้งธุรกิจท่องเที่ยว การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร การจัดการบุคลากร
รูปแบบการขาย บทบาทและความสัมพันธ์ของธุรกิจนาเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวกับธุรกิจ
อื่นๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
MTR311

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Information Technology for Tourism
ความสาคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการท่องเที่ยวและการบริการ
ความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระบวนการจัดการข้อมูลสารสนเทศ เทคนิค
การถ่ายภาพและการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการประยุกต์ใช้โ ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
MTR312

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
3(2-2-5)
Community-based Tourism Management
แนวคิด ความหมาย ความสาคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ ท บ า ท แ ล ะ
ความสาคัญของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว การจัดการ การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน การพั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชน การตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน แนวโน้ม แนวทาง การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
MTR315

การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Finance and Accounting for Tour Operator
Management
ความหมาย แนวคิด หลักการ และความสาคัญของการเงินและการบัญชีเพื่อการ
จัดการธุรกิจการท่องเที่ยว การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน การประยุกต์ใช้บัญชีต้นทุน
การบัญชีเพื่อการจัดการ การบัญชีการเงินเพื่อการดาเนินงานทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยว นโยบาย
ราคาและการตัดสินใจด้านราคาสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว การจัดทางบประมาณ การวิเคราะห์งบ
การเงิน และประเมินโครงการลงทุน การควบคุมภายในสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว
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MTR316

การวิจัยทางการท่องเที่ยวและบริการ
3(2-2-5)
Research for Tourism and Hospitality
แนวคิด ทฤษฎีแ ละหลั ก การวิจั ย การออกแบบวิจั ยเชิ งปริมาณ การวิจัย เชิ ง
คุณภาพสาหรับการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการบริการ การกาหนดประเด็นปัญหาวิจัยทางการ
ท่องเที่ยวและการบริการ เทคนิคการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจั ย การเขียนรายงานและ
การนาเสนอผลงานวิจัย
MTR317

การจัดการและดาเนินงานบาร์ เครื่องดื่ม และกาแฟ
3(3-0-6)
Bar and Beverage Management and Operations
รูปแบบการจัดวางบารและอุปกรณ ประเภทของเครื่องดื่ม ทักษะการบริการ
ดานบาร์ ความรั บ ผิ ดชอบในการบริการเครื่ องดื่ม แนวคิดดานการจัดการรานกาแฟและการ
ดาเนินงาน ความรู เรื่องกาแฟ การวางแผนรายการเครื่องดื่ม การจัดอุปกรณในรานกาแฟ การ
จัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจรานกาแฟ ทักษะของบาริสตา การบริการลูกคา สุขลักษณะและ
ความปลอดภัยในการบริการ การควบคุมตนทุนและการจัดการสินคาคงคลั ง การพัฒนาแผน
ธุรกิจรานกาแฟ และแนวโนมธุรกิจรานกาแฟ
MTR318

การจัดการสถานที่ กิจกรรมพิเศษ และการจัดการธุรกิจไมซ์
3(2-2-5)
Venue, Event, and MICE Business Management
ความหมาย ความสาคัญ ลักษณะของการจัดการสถานที่ กิจกรรมพิเศษ และการ
จั ด การธุ ร กิ จ ไมซ์ ประเภทและขนาดของการจั ด สถานที่ กิ จ กรรมพิ เ ศษ และธุ ร กิ จ ไมซ์
ความสั มพันธระหวางธุร กิจไมซกับการจัดการสถานที่และการจัดกิจกรรมพิเศษ การวิเคราะห์
วางแผนสถานที่ในการดาเนินงาน การประเมินผลการดาเนินงาน ผลกระทบของการจัดกิจกรรม
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
MTR319

การจัดการงานเลี้ยง อาหารท้องถิ่น และอาหารนานาชาติ
3(3-0-6)
Catering and Local and International Cuisine
Management
วิวัฒ นาการงานจัดเลี้ ยง ประเภท รูป แบบการจั ดงาน การออกแบบรายการ
อาหารและเครื่องดื่ม การรับจองและการจัดการตนทุน ความหมายของอาหารทองถิ่นและอาหาร
นานาชาติ แนวคิดการจัดการดานการอาหารทองถิ่นและนานาชาติในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
การประกอบอาหารและการบริ ก ารอาหาร มาตรฐานอาหารและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อง
การพัฒนารายการอาหารเพื่อเพิ่มมูลคาและสุนทรียภาพในการรับประทานอาหาร
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MTR320

การจัดการทรัพยากรและมาตรฐานทางการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Resource and Tourism Standard Management
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ คุณลักษณะ การจาแนก ประเภทของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการท่องเที่ย ว ทรัพยากรการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยและของทวีปต่างๆ การตรวจสอบทรัพยากร การประเมินศักยภาพและความสามารถ
ในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว เครื่องมือสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว การดาเนินการ และการประเมินผลการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว แนวคิด หลักการ
การกาหนดมาตรฐานทางการท่องเที่ยว มาตรฐานการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ การนาเกณฑ์ไปใช้
และการเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน
MTR321

การจัดการท่องเที่ยวในเขตเมือง
3(3-0-6)
Urban Tourism Management
แนวคิด ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ กิจกรรม และสิ่งอานวยความ
สะดวกของการท่องเที่ย วในเขตเมื อง การวิ เคราะห์ ปั จจัยดึ งดูด ในการท่อ งเที่ย ว การส่ ง เสริ ม
การตลาดกับการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการกับการท่องเที่ยวในเขต
เมือง ปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในเขตเมือง
MTR322

การจัดการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
3(3-0-6)
Ethnic Tourism Management
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธ์ ศึกษาลักษณะเฉพาะของชาติพันธุ์ที่
แตกต่างกัน เอกลักษณ์/ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่หรือประเพณีของสังคม
พฤติกรรมของนักท่องเที่ ยวเชิงชาติพันธ์ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธ์ในพื้นที่ทางการ
ท่องเที่ยว รู ปแบบการจั ดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวเชิงชาติภัณฑ์ กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว สินค้าและบริการ การ
วางแผนและการจัดการรายการการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธ์ การศึกษานอกสถานที่
MTR323

การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cultural Tourism Management
แนวคิดเกี่ย วกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รูปแบบต่างๆ ของการท่องเที่ยว
เชิง วัฒ นธรรม แนวทางการพั ฒ นาแหล่ งท่อ งเที่ ย วหรือผลิ ตภั ณฑ์ก ารท่ องเที่ยวเชิง วัฒ นธรรม
การจั ดการท่องเที่ย วเชิงวัฒ นธรรม กลยุทธ์ในการปรับแหล่งมรดกทางวัฒ นธรรมให้เป็นแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย ว การประเมิ น ศั ก ยภาพของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม การสื่ อ ความหมายทาง
วัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมเพื่อรองรับ
การท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ปั ญ หาและแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ส่ ง ผลต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรม บทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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MTR403

การวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาติ
3(2-2-5)
International Tourism Planning
ความหมาย ประเภทและองค์ประกอบการจัดนาเที่ยวนานาชาติ หลั กการ
วางแผน กระบวนการการด าเนิ น งาน การประสานงานกั บ หน่ ว ยงานและธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ บทบาทการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
อิทธิพลหรือองค์ประกอบทางวัฒนธรรม กระบวนการเข้า-ออกประเทศ ปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขปัญหา โดยจัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานหรือการศึกษานอกสถานที่ในต่างประเทศ
MTR405

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยว
6(2000)
Field Experience in Tourism Management
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ตรงตามสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญ
ตามข้อกาหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับการจัดการท่องเที่ยว ระยะเวลา 16 สัปดาห์
MTR407

สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการท่องเที่ยว
6(2000)
Cooperative Education for Tourism Management
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ตรงตามสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญ
ตามข้อกาหนดและกระบวนการสหกิจศึกษา 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 ความสาคัญ และผลกระทบของความเสี่ยง กระบวนการของการ
บริหารความเสี่ยง การจัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง การติดตามประเมินผลและการรายงาน
ความเสี่ยง การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤต
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MTR412

การเป็นผู้ประกอบการและสร้างธุรกิจใหม่ทางการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Entrepreneurship and New Venture in Tourism
แนวคิด ความหมาย บทบาท และความสาคัญของการเป็นผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยวและบริการ ลักษณะและประเภทของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีของการประกอบการ การพัฒนาธุรกิจใหม่ การวิเคราะห์และประเมินโอกาส
ทางธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้ วางแผนการจัดทาธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ทางการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งแนวโน้มของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการในอนาคต
MTR413

การจัดการโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Logistics Management for Tourism
แนวคิดและองค์ประกอบของการขนส่ง รูปแบบการขนส่งที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ท่ อ งเที่ ย ว การวิ เ คราะห์ ส ภาพการแข่ ง ขั น ทางด้ า นการตลาด ปั ญ หา การประกั น กฎหมาย
กฎระเบี ย บ ผลกระทบที่ ส าคั ญ ด้ า นโลจิ ส ต์ ท างการท่ อ งเที่ ย ว องค์ ป ระกอบของการจั ด การ
ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ หลั ก การและแนวคิ ด ในการวางแผนโครงสร้ า งพื้ น ฐานโดยเน้ น การขนส่ ง
ศึกษาแบบจาลองและเครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐานที่ใช้ในการวางแผนและวิเคราะห์อุปทานการขนส่ง
และแนวโน้มสาหรับธุรกิจการขนส่ง
MTR414

การพัฒนาและส่งเสริมจุดหมายปลายทาง
3(2-2-5)
Tourist Destination Development
หลักการ องค์ประกอบ การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลของจุดหมายปลายทาง
การประเมิ น ศัก ยภาพและขีดความสามารถในการรองรับของจุดหมายปลายทาง การกาหนด
นโยบาย วางแผนและพัฒนาจุดหมายปลายทาง บทบาทและความร่ว มมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของจุดหมายปลายทาง การส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการของจุดหมายปลายทาง
MTR415

การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Tourism Management
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ รูปแบบ และแนวโน้มของการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ จัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการประเมินความสาเร็จกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ
แนวโน้มการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในอนาคต
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MTR416

การเตรียมทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว
1(45)
Preparation for Professional Experience in Tourism
Management
จั ดกิ จ กรรมเตรี ยมความพร้อ มของผู้ เรีย นเกี่ ยวกับอาชีพ และโอกาสของการ
ประกอบวิชาชีพในสถานประกอบการ พัฒ นานักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ
แรงจู งใจ และคุณลั ก ษณะที่ เหมาะสมกับวิช าชีพ โดยเน้นการฝึ กทักษะขั้ นพื้ นฐานภาคปฏิบั ติ
เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว
MTR417

โครงงานพิเศษด้านการท่องเที่ยว
6(2000)
Tourism Special Project
การมอบหมายงานพิเศษเกี่ยวกับปัญหาและการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การ
จัดการบริการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยทาการศึกษาและค้นคว้าตามกระบวนการทางการวิจัย
และดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาพร้อมนาเสนอ
VLC103

ภาษาจีนเบื้องต้น
3(2-2-5)
Chinese for Beginners
ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาจีน โดยเน้นศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์เบื้องต้น
บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนาตน การบอกเวลา การซื้อของ
ฝึกทักษะภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวันให้กว้างขึ้น โดยเน้นการใช้ภาษาอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น
VLC201

สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Chinese Conversation 1
รายวิชาบังคับก่อน : VLC103 ภาษาจีนเบื้องต้น
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาจีน โดยเน้นคาศัพท์และสานวนที่ใช้ใน
ชีวิต ประจ าวัน ใน การสนทนากับนั กท่ องเที่ย วระดั บที่สู งขึ้ น และการสนทนาเพื่อ การต้อ นรั บ
นักท่องเที่ยว
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VLC202

สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Chinese Conversation 2
รายวิชาบังคับก่อน : VLC201 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 1
ฝึ ก ปฏิ บั ติ และพั ฒ นาทั กษะการฟัง และพูด ภาษาจีน โดยเน้ นรู ปประโยคและ
สานวนภาษาในการสื่อสารและการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ และการสื่อสารเพื่อการนาเสนอ
รายการนาเที่ยวข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวระดับที่สูงขึ้น เพื่อใช้ในการสื่อสารในการนาเที่ยวและการ
ให้บริการในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว เช่น สนามบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร
ธุรกิจร้านขายสินค้าที่ระลึก และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยจัดสถานการณ์จาลองในการปฏิบัติงาน
VLC301

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1
3(2-2-5)
Chinese for Tourism 1
รายวิชาบังคับก่อน : VLC202 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 2
ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาจีน โดยเน้นรูปประโยค
และสานวนที่ใช้สาหรับการบริการในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการนาเที่ยวในแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วต่ า ง ๆ เน้ น การสนทนาและการให้ ข้ อ มู ล แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
โดยจัดสถานการณ์จาลองในการปฏิบัติงาน หรือฝึกปฏิบัตินอกสถานที่
VLC302

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2
3(2-2-5)
Chinese for Tourism 2
รายวิชาบังคับก่อน : VLC301 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 2
ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาจีนโดยเน้นประโยคและ
สานวนที่ใช้ในงานไกด์หรือมัคคุเทศก์ การสื่อสารเพื่อนาเสนอรายการนาเที่ยว การสนทนาและการ
ให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว โดยจัดสถานการณ์จาลองในการปฏิบัติงานหรือฝึกปฏิบัติ
นอกสถานที่ในการเป็นไกด์หรือมัคคุเทศก์นาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
VLE208

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
3(3-0-6)
Productive Skills in English for Career Development
คาศัพท์ ส านวนที่ใช้ในอาชีพโดยทั่ว ไป บันทึกข้อความ โฆษณา ตารางเวลา
ข้อความ อีเมล์ แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเรียบเรียงข้อมูลและการเขียนรายงาน
หรือการเขียนสรุป การเขียนบล็อก (Blog) และการเขียนรีวิว (Review) แหล่งท่องเที่ยว
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VLE225

ภาษาอังกฤษสาหรับการนาเที่ยว 1
3(2-2-5)
English for Tourism Guidance 1
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานมัคคุเทศก์ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง พูด
อ่า น และเขี ย น รวมทั้ ง ค าศั พ ท์ เ ทคนิ ค ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาชี พ มั ค คุ เ ทศก์ ได้ แ ก่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
นาฏศิลป์ ดนตรี สถาปัตยกรรม การสื่อสารกับนักท่องเที่ยวและหลักการนาชมสถานที่ท่องเที่ยว
VLE226

ภาษาอังกฤษสาหรับการนาเที่ยว 2
3(2-2-5)
English for Tourism Guidance 2
ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานมัคคุเทศก์ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง พูด
อ่าน และเขียน สานวนเฉพาะทางที่ใช้ในงานมัคคุเทศก์ อธิบาย สื่อสารกับนักท่องเที่ยวและการนา
ชมสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ ศาสนา วั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป
ภายในประเทศ และประเทศในประชาคมอาเซียน
VLJ103

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3(2-2-5)
Japanese for Beginners
ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์เบื้องต้น
บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนาตน การบอกเวลา การซื้อของ
ฝึกทักษะภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวันให้กว้างขึ้น โดยเน้นการใช้ภาษาอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น
VLJ201

สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Japanese Conversation 1
รายวิชาบังคับก่อน : VLJ103 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นคาศัพท์และสานวนที่ใช้
ในชีวิตประจาวัน การสนทนากับนักท่องเที่ยวระดับที่สูงขึ้น และการสนทนาเพื่อการต้อนรับ
นักท่องเที่ยว
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VLJ202

สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Japanese Conversation 2
รายวิชาบังคับก่อน : VLJ201 สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1
ฝึกปฏิบัตแิ ละพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นรูปประโยคและ
สานวนภาษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อใช้ในการสื่อสารและการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
การนาเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวระดับที่สูงขึ้น การสื่อสารในการนาเที่ยวและการให้บริการใน
สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว เช่น สนามบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจร้านขาย
สินค้าที่ระลึก และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยจัดสถานการณ์จาลองในการปฏิบัติงาน
VLJ301

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1
3(2-2-5)
Japanese for Tourism 1
รายวิชาบังคับก่อน : VLJ202 สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2
ฝึกปฏิบัติและพัฒ นาทักษะในด้านการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นรูปแบบ
ประโยคและสานวนที่ใช้ในการบริการในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการนาเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เน้นการสนทนาและการให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว โดยจัด
สถานการณ์จาลองในการปฏิบัติงาน หรือฝึกปฏิบัตินอกสถานที่
VLJ302

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 2
3(2-2-5)
Japanese for Tourism 2
รายวิชาบังคับก่อน : VLJ301 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1
ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาญี่ ปุ่ น ที่ จ าเป็ น ต่ อ อาชี พ ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านต่างๆ และในงานไกด์หรือมัคคุเทศก์ การสื่อสารเพื่อนาเสนอ
รายการน าเที่ ย ว การสนทนาและการให้ ข้ อ มู ล แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว วั ฒ นธรรม
ประเพณีที่จาเป็นต่อการเข้าใจประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น โดยจัดสถานการณ์จาลองในการปฏิบัติงาน
หรือฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ในการเป็นไกด์หรือมัคคุเทศก์นาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ด้านที่พัก อื่นๆ
VLK103

ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3(2-2-5)
Korean for Beginners
ฝึ ก และพั ฒ นาทั ก ษะภาษาเกาหลี โดยเน้ น ศึ ก ษารู ป ประโยคและไวยากรณ์
เบื้องต้น บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนาตน การบอกเวลา การซื้อ
ของ ฝึกทักษะภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวันให้กว้างขึ้น โดยเน้นการใช้ภาษา
อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น
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VLK201

สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Korean Conversation 1
รายวิชาบังคับก่อน : VLK103 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
ฝึ กปฏิบั ติ และพั ฒ นาทัก ษะการฟังและพูดภาษาเกาหลี โดยเน้นคาศัพท์และ
สานวนที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การสนทนากับนักท่องเที่ยวระดับที่สูงขึ้น และการสนทนาเพื่อการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว
VLK202

สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Korean Conversation 2
รายวิชาบังคับก่อน : VLK201 สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 1
ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาเกาหลี โดยเน้นรูปประโยคและ
ส านวนภาษาในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ ใช้ ใ นการสื่ อ สารและการสนทนาในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ
การนาเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวระดับที่สูงขึ้น การสื่อสารในการนาเที่ยวและการให้บริการใน
สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว เช่น สนามบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจร้านขาย
สินค้าที่ระลึก และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยจัดสถานการณ์จาลองในการปฏิบัติงาน
VLK301

ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1
3(2-2-5)
Korean for Tourism 1
รายวิชาบังคับก่อน : VLK202 สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 2
ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะในด้านการฟังและพูดภาษาเกาหลีโดยเน้นรูปประโยค
และสานวนที่ใช้ในการบริการ การสนทนากับนักท่องเที่ยว และสานวนที่ใช้สาหรับการบริการใน
สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการนาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เน้นการสนทนา
และการให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว โดยจัดสถานการณ์จาลองในการปฏิบัติงาน หรือ
ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่
VLK302

ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2
3(2-2-5)
Korean for Tourism 2
รายวิชาบังคับก่อน : VLK301 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1
ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาเกาหลี ที่ จ าเป็ น ต่ อ อาชี พ ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านต่างๆ และในงานไกด์หรือมัคคุเทศก์ การสื่อสารเพื่อนาเสนอ
รายการน าเที่ ย ว การสนทนาและการให้ ข้ อ มู ล แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว วั ฒ นธรรม
ประเพณีที่จาเป็นต่อการเข้าใจประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น โดยจัดสถานการณ์จาลองในการปฏิบัติงาน
หรือฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ในการเป็นไกด์หรือมัคคุเทศก์นาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ด้านที่พัก อื่นๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1

นายประพันธ์พงษ์
ชิณพงษ์

2

นางสาวปวริศา
เลิศวิริยะประสิทธิ์

3

นางสาวจุรีรัตน์
หนองหว้า

4

นายพงษ์พิพัฒน์
เสน่ห์ดี

5

นายเจษฎา
ความคุ้นเคย

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ – สาขา
วิชาเอก

อาจารย์

อาจารย์

ปีที่
จบ

ภาระงาน (ชม./สัปดาห์)
2565

2566

2567

2568

มหาวิทยาลัย 2546
อัสสัมชัญ
สถาบันราชภัฏ 2541
ภูเก็ต

12

12

12

12

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

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

12

12

12

12

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

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

ผู้ช่วย
ศศ.ม. (การจัดการ
ศาสตราจารย์ ท่องเทีย่ ว)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว)
เกียรตินิยมอันดับ 2
อาจารย์

สถาบัน
การศึกษา

2550

สถาบันราชภัฏ 2547
วไลยอลงกรณ์
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
จังหวัด
ปทุมธานี
2553

สถาบันราชภัฏ 2547
วไลยอลงกรณ์
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
จังหวัด
ปทุมธานี

ศศ.ม.(การจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย 2560
โ ร ง แ ร ม แ ละ ก า ร พะเยา
ท่องเที่ยว)
บธ.บ. (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัย 2556
พะเยา

ผู้ช่วย
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์
พายัพ
ศษ.บ.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

2540
2535

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ – สาขา
วิชาเอก

สถาบัน
การศึกษา

1

นายประพันธ์พงษ์
ชิณพงษ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

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

2

นางสาวปวริศา
เลิศวิริยะประสิทธิ์

อาจารย์

3

นางสาวจุรีรัตน์
หนองหว้า

4

นายพงษ์พิพัฒน์
เสน่ห์ดี

5

นายเจษฎา
ความคุ้นเคย

อาจารย์

อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ภาระงาน (ชม./สัปดาห์)
2565

2566

2567

2568

มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ
สถาบันราชภัฏ
ภูเก็ต

12

12

12

12

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

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

12

12

12

12

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

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

12

12

12

12

ศศ.ม.(การจั ด กา ร มหา วิ ท ย าลั ย
โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ก า ร พะเยา
ท่องเที่ยว)
บธ.บ. (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัย
พะเยา

12

12

12

12

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

12

12

12

12

ศษ.บ.(บริหารธุรกิจ)

สถาบันราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
จังหวัด
ปทุมธานี

สถาบันราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
จังหวัด
ปทุมธานี

มหาวิทยาลัย
พายัพ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1

นางสาวกันยารัตน์
โกมโลทก

2

นางสาววันทิกา
หิรัญเทศ

3

นางพัชราภรณ์
สุวรรณกูฏ

4

นางสาวพัฒน์ธีรา
อัจฉริยะโพธา

5

6

นางสาวโสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ์

นางนพมาส
กลัดแก้ว

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ – สาขา
วิชาเอก

อาจารย์

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

มหาวิทยาลัยนเรศวร

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

มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

ภาระงาน (ชม./สัปดาห์)
2565

2566

2567

2568

6

6

6

6

6

6

6

6

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

6

6

6

6

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

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

6

6

6

6

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

มหาวิทยาลัยนเรศวร

6

6

6

6

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
สถาบันราชภัฏ
สวนดุสิต

6

6

6

6

ผู้ช่วย
อ.บ. (ประวัติศาสตร์)
ศาสตราจารย์
อ.ม. (ประวัติศาสตร์)
อาจารย์

สถาบันการศึกษา

สถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม

สถาบันราชภัฏ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

หมายเหตุ อาจารย์ พิ เศษต้ องมี ชั่ วโมงสอน ไม่ เกิ นร้ อยละ 50 ของรายวิ ชา โดยมี อาจารย์ ประจ า
เป็ นผู้ รั บผิ ดชอบรายวิ ชานั้ น และหากรายวิ ชาใดมี ความจ าเป็ นต้ องใช้ ความเชี่ ยวชาญ
ของบุ คลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 สามารถดาเนินการได้แต่ต้องมีอาจารย์ประจา
ร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชานั้นๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
จากความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการบุคลากรที่สาเร็จการศึกษาซึ่งมีความพร้ อมในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ ทั น ทีเ มื่ อ เข้ า สู่ ส ถานประกอบการ ดั ง นั้ นหลั ก สู ตรศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิ ช า
การจัดการท่องเที่ยว จึงได้กาหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาสาหรับการจัดการ
ท่อ งเที่ ย ว เป็ น วิ ช าเลื อกในกลุ่ ม วิ ช าปฏิ บั ติ แ ละฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ เพื่ อ เพิ่ ม ประสบการณ์
ภาคสนามให้กับนักศึกษา ในรายวิชาสหกิจศึกษาสาหรับการจัดการท่องเที่ยว เป็นรายวิชาที่อาจารย์
ประจ าหลั กสู ตรจะเป็ น ผู้คัดเลื อกนักศึกษาร่ว มกับหน่ว ยงานที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถานประกอบการ ส่วนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามที่สถานประกอบการกาหนด
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวกาหนดให้ ลงทะเบียนเรียนในรายวิช าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
รายวิชาโครงงานพิเศษด้านการท่องเที่ยวแทนวิชาสหกิจศึกษา โดยหลักสูตรได้จัดแผนการเรียนในชั้น
ปี ที่ 4 ภาคการศึ กษาที่ 2 ทั้ ง นี้ เ พื่อ ให้ นั กศึ ก ษาเรี ย นรู้ การปฏิ บัติ ง านได้ อ ย่า งดี จึ งจั ดให้ มีก ารฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพในทุกช่วงปิดภาคฤดูร้อน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 3
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา ดังนี้
4.1.1 ประยุ กต์ใ ช้ห ลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เพื่ อเพิ่ม ความช านาญในวิ ช าชีพ สามารถคิ ด
วิเคราะห์ คนควา และพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่างๆ ได้
4.1.3 สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวได้
4.1.4 มีมนุษยสัมพันธ์และการทางานร่วมกับคนอื่นได้
4.1.5 มีระเบียบวินัย ความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานได้
4.1.6 มีความสามารถในการสื่อสาร การแสดงออก และนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ได้อย่าง
เหมาะสมกับระดับการทางาน
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 ภาคการศึกษาที่ 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 ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปีที่ 4
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
การทางานวิจัยควรเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดการบริการ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
งานวิจัยเป็นการศึกษาเรื่องที่น่าสนใจที่มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาด้านการจัดการท่องเที่ยว การจัดการบริการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
โดยทาการศึกษาและค้น คว้าตามระเบียบวิธีวิจัย ภายใต้การดูแลและให้ คาปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถท างานเป็ น ที ม ได้ มี ค วามรู้ แ ละเชี่ ย วชาญในการด าเนิ น งานวิ จั ย
ด้านการท่องเที่ยวหรือด้านการบริการ เพื่อสามารถเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนาต่อไป
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
จานวน 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
กาหนดกรอบระยะเวลาการประชุมนักศึกษา การให้คาปรึกษา ทาบันทึกการให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับงานวิจัย ให้คาแนะนาเพื่อการปรับปรุงงานวิจัยให้ทันต่อเหตุการณ์พร้อมมีตัวอย่างงานวิจัยให้
นักศึกษาได้ศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการทาวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิ น ผลจากความก้ าวหน้า ในการท าวิ จัย ที่ บัน ทึ กในสมุ ด ให้ ค าปรึ ก ษาโดยอาจารย์
ที่ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานวิจัยที่ได้กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความ รายวิ ช าบั ง คั บ ของหลั ก สู ต รเพื่ อ สร้ า งความ
รับผิดชอบตอสังคม
ตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคม ฝึกการปฏิบัติ
เพื่อ ประยุก ต์ใช้ ในสถานการณ์จ ริง รวมถึง การ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในวิช าเรียนและ
กิจกรรมสาหรับนักศึกษา
2. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการ รายวิชาบังคับและวิชาเลือกของหลักสูตร มุ่งเน้น
ท่องเที่ย วทั้ งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถ การจัดการเรียนการสอนแบบ OBE และ ABCD
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวในการวางแผนและ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั้ ง ในสถานการณ์ จ าลอง และ
การจัดรายการนาเที่ยว สามารถเป็นผู้ประกอบ สถานที่จริง มอบหมายปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว หรือสร้ างนวัตกรรม ท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ารส าหรั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้
และสร้างสรรค์การบริการด้านการท่องเที่ยวได้ ความรู้ในวางแผนการดาเนินงานและการสร้าง
อย่างสมดุลและยั่งยืน
นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว
3. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ รายวิ ช าบั ง คั บ และวิ ช าเลื อ กของหลั ก สู ต ร
เพื่ อ วางแผนการ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ มให้ กั บ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับศตวรรษ
ผลิตภัณฑ์และบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ 21 กิจกรรมการศึกษาดูงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4. มีความเป็นผู้นา สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น รายวิ ช าบั ง คั บ และวิ ช าเลื อ กของหลั ก สู ต ร
ได้ อ ย่ า งชาญฉลาด และสามารถปรั บ ตั ว ใน กิจกรรมนักศึกษา การปฏิบัติสหกิจศึกษาสาหรับ
สถานการณ์ต่าง ๆ
การจัดการท่องเที่ยว การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ ระหว่ า งปิ ด ภาคเรี ย น
ฤดูร้อนในทุกชั้นปีและภาคการศึกษาสุดท้ายของ
นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 รวมจ านวน 2,000 ชั่ ว โมง
ตลอดหลักสูตร หรือการทาโครงงานพิเศษ และ
การศึกษาดูงานในต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ครั้ง
5. มี ค วามสามารถใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ รายวิชาบังคับและวิชาเลือกของหลักสูตร มุ่งเน้น
พานิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท างการท่ อ งเที่ ย ว สร้ า งความรู้ พื้ น ฐานด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี จ น
(E-Commerce) และภาษาต างประเทศได สามารถทาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยว
อยางนอย 1 ภาษา และภาษาต่างประเทศอื่น และกาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อย่ า งน้ อ ย 1 ภาษาที่ ส ามารถสื่ อ สารข าม ภาษาอั ง กฤษ รายวิ ช าภาษาต่า งประเทศอื่ น ที่
วัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
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
และการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
4) มี ภ าวะผู้ น าและผู้ ต ามสามารถเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บและ
ข้อบังคับขององค์กรและสังคมต่อผู้อื่น
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กาหนดกติ ก าหรื อ วัฒ นธรรมองค์ ก รร่ว มกั น เพื่ อเป็ น การปลู ก ฝั ง ให้ นั ก ศึก ษามี
ระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน การส่งงานให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่ งกายที่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
2) ฝึกนักศึกษาให้รู้หน้าที่ตนเอง การเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิกกลุ่ม โดยการทางาน
กลุ่ม
3) มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น
การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าโดยระบุแหล่งอ้างอิงให้ครบถ้วน ถูกต้อง
4) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
5) กาหนดกิจกรรมที่มีจิตอาสาและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยก
ย่องนักศึกษาทีท่ าดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา
2) ประเมินจากการตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน และการร่วมกิจกรรม
3) ประเมิ น จากการมี วิ นั ย และการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของหลั ก สู ต ร คณะและ
มหาวิทยาลัย
4) ประเมินจากการไม่ทุจริตในการสอบ
5) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
6) ผลการประเมินจากการฝึกงานโดยสถานประกอบการที่นักศึกษาเข้าฝึกงาน
2.2 ความรู้
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน
2) มีความเข้าใจและสามารถอธิ บายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง
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3) มี ค วามรู้ ที่ เ กิ ด จากการบู ร ณาการเทคนิ ค การวิ จั ย หรื อ ความรู้ ใ นศาสตร์ ต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่ มุ่ ง ผ ล ลั พ ธ์ ( Outcome-based education (OBE)
ใช้กระบวนการการเรี ย นรู้ เชิงผลิ ตภาพ (Productivity-Based-Learning) ที่มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนสร้าง
ผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ
2) การสอนรูปแบบ ABCD การเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการและวิธีการสอนทักษะด้าน
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Active Learning/ Blended Learning/ Creative Learning/
Design Learning
3) การสอนแบบโครงงาน (Project-Based-Learning)
4) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
5) การปฏิบั ติด้ ว ยการฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พในสถานประกอบการ และการฝึ ก
ภาคปฏิบัตินอกสถานที่
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ตรวจสอบกระบวนการทางาน ผลผลิตและผลลัพธ์ของงาน
2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง
3) ประเมินจากแผนหรือโครงการที่นาเสนอ
4) การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค
5) การทดสอบภาคปฏิบัติ/ภาคสนาม
6) ประเมินผลความรู้ทั้งหมดก่อนสาเร็จการศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่าเสมอ
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์
ของตนเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ ในการ
ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กาหนดกรณีศึกษาที่ให้นักศึกษาจัดทารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
2) จัดกิจกรรมในการฝึกปฏิบัติภาคสนามในสถานการณ์จริง
3) ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาตนเอง
4) การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติของนักศึกษา
2) การออกข้ อ สอบที่ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาได้ วิ เ คราะห์ ห รื อ แก้ ปั ญ หา อธิ บ ายแนวคิ ด
การแก้ปัญหาและแนวทางการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถแสดงบทบาทผู้นา ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์
2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) การมอบหมายให้ทากิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
ที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น
2) จัดกิจกรรมการนาเสนอข้อมูลเป็นกลุ่ม
3) กาหนดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่ม
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) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทารายงานและนาเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม
3) มีความสามารถในการเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบ
ของนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
4) มี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สถิ ติ ใ นการประมวลผล และการแปล
ความหมาย
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใ นการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเ คราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การมอบหมายให้สืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต และ
ฐานข้อมูลต่างๆ
2) การใช้เทคโนโลยี ภาษาและการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ในการนาเสนอข้อมูลและการ
แก้ปัญหาที่อย่างเหมาะสม
3) ใช้การสอนโดยให้นักศึกษาได้คิดคานวณเกี่ยวกับการจัดการด้านการท่องเที่ยว
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
2) ประเมินผลจากการนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
3) ประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลัก สู ตรสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

1. MTR104 การจัดการธุรกิจที่พักแรม
2. MTR107 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
3. MTR108 กฎหมายและจริยธรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และการบริการ
4. MTR109 จิตวิทยาบริการและพฤติกรรมการให้บริการ
5. MTR202 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6. MTR206 ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยทาง
การท่องเที่ยว
7. MTR210 การจัดการตลาดเพื่อท่องเที่ยวและบริการ
8. MTR211 มัคคุเทศก์และการนาเที่ยว
9. MTR212 การจัดการธุรกิจการบินและการสารองทีน่ ั่ง
10. MTR213 การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยว
11. MTR214 การท่องเที่ยวเฉพาะทาง

2

3








4

1







2. ความรู้

3




























2

3

1




2

3

































1








2









1

4. ทักษะ 5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล และการใช้เทคโนโลยี
และ
สารสนเทศ
ความ
รับผิดชอบ








2

3. ทักษะทาง
ปัญญา















4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

12. MTR215 การจัดการท่องเทีย่ วสาหรับผู้สูงอายุ
13. MTR216 การจัดการท่องเทีย่ วที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
14. MTR217 การจัดการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
15. MTR218 การจัดการท่องเทีย่ วแบบสะพายเป้

16. MTR219 ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการท่องเที่ยว
17. MTR301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว
18. MTR306 การจัดการดาเนินงานบริการ

19. MTR307 หลักการวางแผนและจัดรายการนาเที่ยว
20. MTR308 การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
21. MTR310 การจัดการธุรกิจนาเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

22. MTR311 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยว
23. MTR312 การจัดการท่องเทีย่ วโดยชุมชน














4

2. ความรู้

1






1

1




















2











3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ






2

3. ทักษะทาง
ปัญญา

















2

3

4

















4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความ
รับผิดชอบ
3
1
2






















49

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1
24. MTR315 การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
25. MTR316 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและบริการ
26. MTR317 การจัดการและดาเนินงานบาร์ เครื่องดื่ม และกาแฟ
27. MTR318 การจัดการสถานที่ กิจกรรมพิเศษ และการจัดการ
ธุรกิจไมซ์
28. MTR319 การจัดการงานเลีย้ ง อาหารท้องถิน่ และอาหาร
นานาชาติ
29. MTR320 การจัดการทรัพยากรและมาตรฐานทางการท่องเทีย่ ว
30. MTR321 การจัดการท่องเทีย่ วในเขตเมือง
31. MTR322 การจัดการท่องเทีย่ วเชิงชาติพันธุ์
32. MTR323 การจัดการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
33. MTR403 การวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาติ
34. MTR405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยว

2




3

2. ความรู้

4

1









































2

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3

1

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความ
รับผิดชอบ
3
1
2

1













2











































2

3

4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
35. MTR407 สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการท่องเที่ยว
36. MTR410 การจัดการนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว
37. MTR411 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตทาง
การท่องเที่ยว
38. MTR412 การเป็นผู้ประกอบการและสร้างธุรกิจใหม่ทาง
การท่องเที่ยว
39. MTR413 การจัดการโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว
40. MTR414 การพัฒนาและส่งเสริมจุดหมายปลายทาง
41. MTR415 การจัดการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
42. MTR416 การเตรียมทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว
43. MTR417 โครงงานพิเศษด้านการท่องเที่ยว
44. VLC103 ภาษาจีนเบื้องต้น
45. VLC201 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 1

2





3

4





2. ความรู้

1

2

3

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

















2

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความ
รับผิดชอบ
3
1
2































































































































4






3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
46. VLC202 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 2
47. VLC301 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1
48. VLC302 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2
49. VLE208 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
50. VLE225 ภาษาอังกฤษสาหรับการนาเที่ยว 1
51. VLE226 ภาษาอังกฤษสาหรับการนาเที่ยว 2
52. VLJ103 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
53. VLJ201 สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1
54. VLJ202 สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2
55. VLJ301 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1
56. VLJ302 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 2
57. VLK103 ภาษาเกาหลีเบือ้ งต้น
58. VLK201 สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 1

2

3

4

2. ความรู้

1

2

3

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความ
รับผิดชอบ
3
1
2


2
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
59. VLK202 สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 2
60. VLK301 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1
61. VLK302 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2

2

3

4

2. ความรู้

1

2

3

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความ
รับผิดชอบ
3
1
2


2
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
การวั ด ผลและการส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทวนสอบจากคะแนนสอบ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
ว่าสอดคล้องกับความรับผิดชอบหรือไม่
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและคะแนน
สอบของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการสอน
3) ให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
1) ระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
และรายงานผล
2 ) พิจารณาผลการสอบประมวลผลการเรียนรู้โดยรวมก่อนจบการศึกษาของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
3) พิจารณาจากรายงานการประเมินผลจากสถานประกอบการในกลุ่มวิชาปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งทางสถานประกอบการเป็นผู้รายงานว่านักศึกษาปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานหรือไม่
4) ความเห็นจากผู้ ทรงคุณวุฒิ ภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือมาเป็นอาจารย์
พิเศษ วิทยากร ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนหรือในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา เพื่อพัฒนาและ
ปรั บ ปรุ งกระบวนการเรี ย นการสอน และการประเมินคุณภาพของหลั กสู ตร จึงมีการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1) ภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
การงานอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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3) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การท องเที่ ย ว คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มุ่งเน้นผลิตนักศึกษา
โดยคาดหวังให้มผี ลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ชั้นปี ดังนี้
ชั้นปีที่
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้
A KISS
ชั้นปีที่ 1. นักศึกษาสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างชาญฉลาด
Attitude
1 2. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและฉลาดรู้ด้านดิจิทัล
3. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถคิดวิเคราะห์ได้
ชั้นปีที่ 1. มีความฉลาดรู้ทางข้อมูลและเชี่ยวชาญด้าน E-Commerce
Knowledge
2 2. มี ค วามรู้ ทั ก ษะ เกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร
มีความเป็นผู้นาและความคิดสร้างสรรค์
ชั้นปีที่ 1. มีความรู้และเชี่ยวชาญในการบริการและการท่องเที่ยว
Intelligent
3 2. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรม
ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว รั บ มื อ ในสถานการณ์
ที่ไม่แน่นอน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ชั้นปีที่ 1. มี ค วามสามารถในการเป็ น นั ก จั ด การจุ ด หมายปลายทาง Smart Skill
4
สร้ างนวัตกรรมและสร้ างสรรค์ การบริก ารด้า นการท่องเที่ยวได้
อย่างสมดุลและยั่งยืน
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เกณฑ์ ก ารส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2562
(ภาคผนวก ก)
3.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว สอบประมวลผลการเรียนรู้โดยรวมก่อนจบ
การศึกษาของนักศึกษา
3.3 ฝึกภาคปฏิบัติน อกสถานที่ในต่างประเทศ ในรายวิช าการวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาติ
จ านวน 1 ครั้ ง หรื อ ในกรณีที่ มี เหตุก ารณ์ หรื อ สถานการณ์ ต่า งๆ ที่ส่ ง ผลให้ ไ ม่ ส ามารถเดิ นทาง
ไปต่ า งประเทศได้ ส ามารถเปลี่ ย นเป็ น ฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ น อกสถานที่ ใ นประเทศรู ป แบบ Inbound
Tourism ได้โดยเน้นเส้นทางท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดินทางเข้า
มาท่องเที่ยวในประเทศไทย
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณค่าความเป็นอาจารย์
การจัดทารายละเอียดต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจน
ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจัดโดยคณะหรือมหาวิทยาลัย
1.2 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชาเรื่องรายละเอียดของหลักสูตร บทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ
1.3 จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ และให้คาแนะนาและคาปรึกษาใน
การสอนและการปฏิบัติงาน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ และทักษะการจัดการเรียน
การสอน การประเมิ น ผลให้ ทั น สมั ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การสอนทางในระบบออฟไลน์ แ ละออนไลน์
และการวิจั ยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการศึกษาต่ อในระดับปริญญาเอก การฝึกอบรม การเข้าร่วม
ประชุมทางวิชาการ การนาเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น การบริการวิชาการแก่ชุมชนที่
เกี่ยวข้องกับเพื่อการพัฒนาความรู้ในศาสตร์วิชาชีพของตน และการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
2.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน และเพิ่มความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทาหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอดเวลา
ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
1.1.3 อาจารย์ ผู้รั บผิดชอบหลั กสู ตรต้องมีคุณวุฒิ ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิช าที่เปิดสอน
ขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิช าการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
2. บัณฑิต
จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือ เป็น
ผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สมารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
การดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความสานึกและความรับผิดชอบใน
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 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
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โดยสารวจจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ได้งานทาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. นักศึกษา
3.1 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
3.1.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่
มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้ อ งท าหน้ า ที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา และทุ ก คนต้ อ งก าหนดชั่ ว โมง
ให้ คาปรึ กษา (Office Hours) เพื่ อให้ นั กศึกษาเข้า ปรึก ษาได้ นอกจากนี้ ต้องมี ที่ปรึก ษากิจ กรรม
เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคา
ร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ล ะ
รายวิชาได้
3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3.2.1 ความต้ อ งการบุ ค ลากรด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศในตลาดแรงงานของสั ง คมและ
ต้องการบุคลากรที่มีทักษะที่หลากหลาย ปรับตัวในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ดี
3.2.2 จากผลสารวจเพื่อปรับปรุงหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศและด้านทักษะการปฏิบัติคอมพิว เตอร์ เทคโนโลยี มีความรับผิ ดชอบสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง
3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา
3.3.1 การรับนักศึกษา
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา
2) มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ดาเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
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3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา
2) มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการดาเนินการดังต่อไปนี้
1) การคงอยู่ของนักศึกษา
2) การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1. การบริหารคณาจารย์
4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบีย บและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสูตร และผู้ ส อน จะต้องประชุมร่ว มกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับ ปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง
จากการปฏิบัติให้กับนั กศึกษา ดังนั้นคณะฯ ต้องกาหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษ
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ากว่าปริญญาโท
ต้องมีป ระสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิช าที่ส อนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การ
พิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
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4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์
2) มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3) ประเมินกระบวนการการดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
4.2.2 คุณภาพอาจารย์
1) อาจารย์ ต้องมีคุณวุฒิ ระดับปริ ญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตร
2) อาจารย์ ต้องมี ตาแหน่งทางวิช าการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตร
3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป
4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
มีการรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้
1) การคงอยู่ของอาจารย์
2) ความพึงพอใจของอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน
5.1 การบริหารหลักสูตร
หลั กสู ตรมีการบริ ห ารหลั กสู ตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ ายวิชาการ ประธาน
หลักสูตรทาหน้ าที่จัดการเรี ยนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี้
5.1.1 มี ก ารบริ ห ารหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF)
5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะวิทยาการจัดการ คือ คณบดี รองคณบดีฝ่าย
วิช าการ คณะกรรมการประจ าหลั กสู ตร ทาหน้าที่ บริห ารจัดการหลั กสู ตรให้ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร นอกจากนี้ ยั ง มี ห น่ ว ยงานเลขานุ ก ารคณะท าหน้ า ที่
ประสานงานอานวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ
5.1.3 มีคณะกรรมการประจาหลักสูตร ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ
ดังต่อไปนี้
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1) ร่วมกันกาหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิช าชีพ
ในระดับอุดมศึกษา
2) ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษา คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต และพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ
3) ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้
หลักสูตร
4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจานวนนักศึกษาทา
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6) รั บ ผิ ดชอบในการกาหนดแหล่ งฝึ กประสบการณ์วิช าชีพที่เหมาะสมจัดอาจารย์
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอื่นๆ อันจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน
1) แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
2) หลั กสู ตรมอบหมายผู้ ส อนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดทารายงาน
5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน
1) สาขาวิ ช าจั ด ท าระบบสั ง เกตการณ์ จั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ ท ราบปั ญ หา
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน
2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย
3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดทาระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา
4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
5) เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นการสอนในแต่ ล ะปี สาขาวิ ช าจั ด ท าร่ า งรายงานผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรประจาปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี
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6) คณะกรรมการประจาหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรประจาปี และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์ก ารสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอน
ในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอานวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และ
จัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร
5.3.1 จัดทามาตรฐานขั้นต่าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล
5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนสาเร็จการศึกษา
5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ทุกภาคการศึกษา
5.3.5 เมื่ อ ครบรอบ 4 ปี สาขาวิ ช าเสนอแต่ ง ตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ป ระเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
หลั กสู ตร โดยประเมิน จากการเยี่ ยมชม ร่างรายงานผลการดาเนินงานหลั กสู ตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ของ
สกอ. เพื่อให้มีการปรับปรุงหลั กสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่
ผู้ใช้บั ณฑิต การเปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิจและสั งคมที่มีผ ลกระทบต่อลั กษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ดาเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา
2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.2) มีการนาระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ดาเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) กาหนดผู้สอน
2) การกากับติดตาม และตรวจสอบการทา มคอ.3 – 4
3) กากับกระบวนการเรียนการสอน
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4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
5) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดย
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2) นาระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3) ประเมินกระบวนการ
4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน
5) ดาเนินการตามวงจร PDCA
5.4.3 การประเมินผู้เรียน
ดาเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้
1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
3) กากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิ นหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และมคอ.7)
โดยดาเนินการดังนี้
3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน
3.2) มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน
3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
3.5) เรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
6.1.1 การบริหารงบประมาณ
คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ
ตารา สื่ อ การเรี ย นการสอน โสตทัศ นู ป กรณ์ และ วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ อ ย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา
6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีความ
พร้ อ มด้ า นหนั ง สื อ ต ารา และการสื บค้ น ผ่ า นฐานข้ อ มูล โดย มี ส านั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่มีหนังสือด้านการจัดการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงการสืบค้น
ผ่านฐานข้อมูล นอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง
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1) หนังสือ ตารา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีเอกสารและตาราสาหรับการศึกษาค้นคว้าสาขาวิชาการ
จัดการท่องเที่ยว รวมทั้งเอกสารและตาราที่สัมพันธ์กับรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1) หนังสือตาราเอกสาร
- ภาษาไทย
จานวน 652 เล่ม
- ภาษาอังกฤษ
จานวน 277 เล่ม
2) วารสาร
- ภาษาไทย
จานวน 60 ฉบับ
- ภาษาอังกฤษ
จานวน 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) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือห้องสมุด ในสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียง เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นต้น
2) สถานที่
ลาดับที่
รายการ
จานวนทีม่ ี
1
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1 ห้อง
2
ห้องพัฒนาทักษะด้านการท่องเที่ยว
1 ห้อง
3
ห้องเรียนปรับอากาศในอาคารเรียน 1 และอาคาร 2
29 ห้อง
4
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 สานัก
5
สื่อการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ
1 ระบบ
6
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ
2 ห้อง
7
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (MacBook)
1 ห้อง
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3) อุปกรณ์การสอน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book
กล้องดิจิตอล
เครื่อง LCD
เครื่องฉายภาพทึบแสง
เครื่องขยายเสียง
เครื่องอัดสาเนา
เครื่องรับโทรทัศน์สี
เครื่องเล่นวีดีทัศน์
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

จานวนทีม่ ี
200
5
3
36
20
1
3
14
5
2

6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ
ตารา ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ใน
การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สาหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย
ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการจะต้องจัดสิ่งอานวยความสะดวกสื่อการสอนอื่นเพื่อ
ใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ
3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์
6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะวิทยาการจัดการ มีเจ้าหน้าที่ประจา
ของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจั ดซื้อจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอน
นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนู ปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยัง
ต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย
6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดาเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้
6.2.1 ดาเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.2.2 มีจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้
1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน
2) นาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนิน
3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน
4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5) เรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุ ตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
1
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม 
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์ 
ภาคสนาม (ถ้า มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการ 
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุ ก
รายวิชา

5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ 
กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ 
จัดการเรียนการสอน

2


3
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีการศึกษา
ปีที่
1


ปีที่
2


ปีที่
3


ปีที่
4


ปีที่
5
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความ
เข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้น
แล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถ
ทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา ซึ่งจะชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน
และการใช้สื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า
ดาเนิ น การประเมิน จากนั กศึ ก ษาโดยติ ดตามจากการปฏิ บั ติง านในรายวิ ช าสหกิจ ศึก ษา
ซึ่งอาจารย์ นิ เทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้ นอกจากนี้อาจจัด
กิ จ กรรมพบนั ก ศึ ก ษาก่ อ นนั ก ศึ ก ษาจะส าเร็ จ การศึ ก ษา ส าหรั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า นั้ น จะประเมิ น โดยใช้
แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม
2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ
ด าเนิ น การโดยสั ม ภาษณ์ จ ากสถานประกอบการที่ นั ก ศึ ก ษาไปฝึ ก งานหรื อ ใช้ วิ ธี ก ารส่ ง
แบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดาเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการดาเนินงาน
หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานในแต่ละปี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลั กสูตรให้ทันสมัย แสดงการ ปรับปรุงดัช นีตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงานด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และมีการประเมิน
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เพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรโดย คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และจาก
มคอ. 7 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร จากการรวบรวม
ข้อมูล จะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ ละรายวิชาก็สามารถที่
จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการ ปรับปรุงย่อยนั้นควร
ทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา โดยการจัดทาสมอ.08 สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทา
ทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557
.............................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จั ง หวั ดปทุ ม ธานี ว่ าด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดับ อนุ ป ริญ ญาและปริ ญญาตรี พ.ศ. 2551 เพื่ อ ให้
การจั ด การศึ ก ษาและการบริ ห ารการศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี เ ป็ น ไปอย่ า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่ งพระราชบั ญญั ติมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 และโดยมติ สภามหาวิ ทยาลั ย ในการประชุ มครั้ งที่ 12/2557 เมื่ อวั นที่ 6 พฤศจิ กายน
พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“สถาบั นอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร ไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
“สภามหาวิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“สภาวิ ชาการ” หมายความว่ า สภาวิ ชาการ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“อธิ ก ารบดี ” หมายความว่ า อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณะ” หมายความว่า คณะหรือ หน่ว ยงานที่ มีห ลั กสู ตรระดั บอนุป ริ ญญาหรื อ
ปริ ญ ญาตรี ที่ นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ว ไ ล ย อ ล ง ก ร ณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์
จังหวัดปทุมธานี
“คณบดี ” หมายความว่ า คณบดี ข องคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด
“คณะกรรมการประจาหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร
“นายทะเบี ย น” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน
“อาจารย์ประจา” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“นั กศึกษา” หมายความว่ า นักศึก ษาที่ศึก ษาในหลั กสู ตรระดับอนุปริ ญญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต ” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็ น รายวิ ช าเพื่อ สะสมหน่ ว ยกิ ต ในหลั กสู ต รระดั บอนุปริ ญญาและปริญ ญาตรี ของมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มี
การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป
“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น
“หน่ว ยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ
แต่ละรายวิชา
“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช า” หมายความว่ า การน าหน่ ว ยกิ ต ของรายวิ ช า
ในหลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย และให้ ห มายความรวมถึ ง การน าเนื้ อ หาวิ ช าของรายวิ ช า กลุ่ ม วิ ช า
จากหลั กสูตรสถาบั นอุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษาแล้ ว และการเทียบโอนความรู้และการให้ ห น่ว ยกิต
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทางานมาใช้
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โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม่
นามาคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติอื่นในส่วนที่กาหนดไว้แล้ ว
ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้ อ 5 ให้ อ ธิ ก ารบดี รั ก ษาการให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ นี้ และให้ มี อ านาจออกระเบี ย บ
ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้ มีอานาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด 1
ระบบการบริหารงานวิชาการ
ข้อ 6 มหาวิ ทยาลั ยจั ดการบริหารงานวิ ชาการ โดยให้ มี หน่วยงาน บุ คคล และคณะบุ คคล
ดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
6.1 สภาวิชาการ
6.2 คณะกรรมการวิชาการ
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ
6.4 คณะกรรมการประจาหลักสูตร
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ข้ อ 8 อ านาจหน้ า ที่ ข องสภาวิ ช าการ ให้ เ ป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา 19 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
9.2 คณบดี ทุ ก คณะและหั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
เป็นกรรมการ
9.3 นายทะเบียน เป็นกรรมการ
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9.4 ผู้ อ านวยการส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น เป็ น กรรมการและ
เลขานุการ
9.5 รองผู้ อ านวยการส านัก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น จ านวน 1 คน
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
10.1 พิจ ารณากลั่ น กรองร่ า งประกาศ ระเบี ย บ หรื อ ข้ อ บั งคั บ ที่ เ กี่ ยวกั บ การ
จัดการศึกษาก่อนนาเสนอสภาวิชาการ
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
10.3 ก ากั บ ดู แ ลการจั ด การเรี ย นการสอนให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้สาเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะสาเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ
10.6 พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้ อ 11 ให้ ค ณะเป็ น หน่ ว ยงานผลิ ต บั ณ ฑิ ต ตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง บริ ห าร
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย
11.1 คณบดี เป็นประธาน
11.2 ประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
11.4 หัวหน้าสานักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
การศึกษา
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ตารา และสื่อประกอบ
การเรียนการสอน
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)
ทุกสาขาวิชา
12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตรากาลังผู้สอน
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12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการดาเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจาปีตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
12.9 พิจารณากลั่นกรองการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย
ข้ อ 13 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ
ข้อ 14 คณะกรรมการประจาหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
14.1 พั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ต รงตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอื่นใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ
14.2 จั ดทาโครงการพัฒ นาสาขาวิช า เอกสาร ตารา สื่ อ ประกอบการเรีย น
การสอน และจั ดทาแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา
14.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา
14.4 จัดทาอัตรากาลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย
14.5 เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชา
14.6 เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย
14.7 เสนอแผนการดาเนินการพัฒ นานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
14.8 ด าเนิ น การประเมิ น ผลการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ประจ าปี ต ามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
14.9 ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
14.10 ดาเนิน งานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจา
หลักสูตร
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย
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ข้ อ 15 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเพื่ อ ท าหน้ า ที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา โดยมี ห น้ า ที่
ให้ ค าปรึ ก ษาดู แ ล สนั บ สนุ น ทางด้ า นวิ ช าการ วิ ธี ก ารเรี ย น แผนการเรี ย น และให้ มี ส่ ว นในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
หมวด 2
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 16 การจั ด การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญญาตรี ใช้ ร ะบบทวิ ภ าคโดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้ มี จ านวนชั่ ว โมงการศึ ก ษาในแต่ ล ะรายวิ ช าเทีย บเคี ย งกั น ได้ กั บ
การศึกษาภาคปกติ
ข้อ 17 การกาหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้กาหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
17.1 รายวิ ช าภาคทฤษฎี ที่ ใ ช้ เ วลาบรรยายหรื อ อภิ ป รายปั ญ หาไม่ น้ อ ยกว่ า
15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.2 รายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ที่ ใช้ เวลาฝึ กหรื อ ทดลองไม่ น้ อยกว่ า 30 ชั่ ว โมงต่ อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.3 การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนามที่ ใช้ เวลาฝึ กไม่ น้ อยกว่ า 45 ชั่ วโมงต่ อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทาโครงงาน
หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้
18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี
การลงทะเบี ยนเรี ยนในภาคการศึ กษาปกติไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต และไม่เกิ น 22 หน่วยกิ ต 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) เป็นการจั ดการศึกษาโดยใช้
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัด
การศึกษาที่กาหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร 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
จั ด การศึ ก ษาโดยใช้ ภ าษาต่ า งประเทศทั้ ง หมดซึ่ ง อาจจะเป็ น ความร่ ว มมื อ ของสถานศึ ก ษา
หรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตร
สากล
18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพื่อสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.9 การศึกษาหลั กสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร
โดยผู้สาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้ง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.10 การศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ป ริ ญ ญาที่ 2 (The Second
Bachelor’s Degree Program) เป็ นการจัดการศึกษาที่ให้ ผู้ เ รียนที่ส าเร็ จปริญญาตรี แล้ ว มาศึกษา
ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.11 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ
ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.12 การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
หมวด 3
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา
ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
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19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้
19.2.1 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (4 ปี ) ให้ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
19.2.2 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (5 ปี ) ให้ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
19.2.3 หลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี (ต่ อเนื่ อง) ให้ มี จ านวนหน่ วยกิ ตรวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังนี้
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้
20.1.1 หลั กสู ตรระดั บ อนุ ปริ ญญา ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า 5
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
20.1.2 หลั กสู ตรระดับปริ ญญาตรี (4 ปี ) ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่น้ อยกว่ า 6
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
20.1.3 หลั กสู ตรระดับปริ ญญาตรี (5 ปี ) ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่น้ อยกว่ า 8
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้
20.2.1 หลั กสู ตรระดั บ อนุ ปริ ญญา ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า 10
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า
14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึ กษาไม่น้อยกว่า
17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด 4
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องสาเร็จ
การศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องสาเร็จการศึก ษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
22.5 มี คุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต
23.1 ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ นหรื อ เที ย บเท่ า จาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
23.4 มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 5
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 24 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลั กฐาน และชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา
24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
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25.1 นั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที่ มี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย น
ในภาคการศึกษาปกติไม่น้ อยกว่า 9 หน่ว ยกิต และไม่เกิน 22 หน่ว ยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน
9 หน่วยกิต
25.2 นั ก ศึ ก ษาไม่ เ ต็ ม เวลา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที่ มี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย น
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและชาระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในแต่ละ
ภาคการศึกษาหากพ้นกาหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการชาระเงินเพื่อรักษาสภาพ
นักศึกษา
26.2 ก าหนดการลงทะเบี ยนเรี ยน วิ ธี การลงทะเบี ยนเรี ยน และการช าระเงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา
สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้
ในกรณีที่มีความจาเป็นหรือกรณีจะขอสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน
ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจา
หลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน
การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกาหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมี เวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจาเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จานวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ
นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใ น
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
26.3.1 วิชาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน
26.3.2 วิช าในหมวดวิชาศึกษาทั่ว ไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น
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26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลื อกเสรี ให้ เปิ ดสอนได้ ตามความจาเป็นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย
26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพื่อให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร
26.3.5 วิชาอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะถูก
ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
26.5 เมื่อพ้น ระยะเวลาที่มหาวิทยาลั ยกาหนด มหาวิทยาลั ยจะไม่อนุญาตให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รั บอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดกาหนดการลงทะเบียนเรียน
26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอื่นได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
26.7 นักศึกษามีสิ ทธิ์ ขอเทียบโอนผลการเรียนหรื อยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรกาหนด หรือเป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ
2 ปริญญา
26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จากัดจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน
26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์
26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite)
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ากว่า
D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
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มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพื่อให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้าหรือเรียนแทน
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้าได้
ต่อเมื่อได้รั บ อนุ มัติ จ ากคณบดีของคณะที่รายวิช าสั งกัด โดยจานวนหน่ว ยกิต และค่ าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้านี้ต้องนาไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ากว่า D หรือ P
28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพื่อให้ครบตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อื่น ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได้
ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจานวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจานวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร
29.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น
29.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพื้นฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา
ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะ
เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาอื่น ๆ
ในตารางเรียนปกติ
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30.4 นั กศึ กษาต้ องยื่ นค าร้ องขอเปิ ดหมู่ พิ เศษภายในสั ปดาห์ แรกของการเปิ ด
ภาคการศึกษา
ข้อ 31 การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา
31.1 การขอเพิ่ ม ขอถอน และยกเลิ กรายวิ ชาต้ องได้ รั บอนุ มั ติ จากคณบดี โดย
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
31.2 การขอเพิ่ ม หรื อ ขอถอนรายวิ ช าต้ อ งกระท าภายใน 3 สั ปดาห์ แ รกของ
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจาเป็นอาจขอเพิ่มหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จานวนหน่วยกิต
ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องชาระ
เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา
32.2 การลงทะเบียนเพื่ อรั กษาสภาพนั กศึกษาให้ ด าเนิ นการให้ แล้ วเสร็จภายใน
3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ
การประเมินผล
หมวด 6
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
ข้อ 34 การเรียน
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ให้ยื่นคาร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจาเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ สาหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล
การเรียนเป็น F หรือ NP
ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
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35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรื อสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง
ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อกาหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพี่เลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและดาเนินการให้ฝึก
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
ระบบนี้ ใ ช้ส าหรั บ การประเมิ น ผลการศึ ก ษาในรายวิ ช าที่ บั ง คั บเรี ย นตาม
หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ ระดับ
คะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กาหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้
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สัญลักษณ์
PD (Pass with Distinction)
P (Pass)
NP (No Pass)
W (Withdraw)
T (Transfer of Credits)
I (Incomplete)
Au (Audit)

ความหมาย
ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม
ผลการประเมินผ่าน
ผลการประเมินไม่ผ่าน
การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา
ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ
หน่วยกิต

ระบบนี้ ใช้ ส าหรับการประเมิ นผลรายวิ ชาที่ ห ลั กสู ตรบั งคั บให้ เรี ยนเพิ่ มตาม
ข้อกาหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม หรือใช้สาหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับ หน่วยกิต
กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกาหนดเฉพาะและรายวิช า
ที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่มถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน
ข้อ 37 ข้อกาหนดเพิ่มเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ มีดังนี้
37.1 Au (Audit) ใช้สาหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน
เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต
37.2 W (Withdraw) ใช้ ส าหรั บ การบั น ทึ ก รายวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ย กเลิ ก
รายวิชานั้น โดยต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดและใช้ ในกรณี ที่ นั กศึ กษาลาพั กการศึ กษาหรื อถู กสั่ งให้ พั กการศึ กษาหลั งจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
37.3 T (Transfer of Credits) ใช้สาหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา
37.4 I (Incomplete) ใช้สาหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ
เรีย นไม่สมบูร ณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องดาเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ดาเนินการดังนี้
37.4.1 กรณีนักศึกษายังทางานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่กาหนด ให้ ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้ เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามกาหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีที่ไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้
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37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่กาหนด หรือสาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
กาหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”
ข้อ 38 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่นามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่กาลังศึ กษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่
ข้อ 40 การนับจานวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น
ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้คานวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตั วตั้งและหารด้วยจานวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การคานวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 2 ตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษ
ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจานวนหน่วยกิตทั้งหมด การคานวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 2 ตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษ
ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 45 ในภาคการศึ กษาใดที่ นัก ศึ กษาได้ I ให้ ค านวณค่ า ระดั บคะแนนเฉลี่ ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น
ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้น ไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผล
การศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพิ่มเติม เพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนนาค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
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ข้อ 47 ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อัน ไม่ อ าจก้า วล่ ว งเสี ย ได้ ที่ อ าจารย์ ผู้ ส อนไม่ ส ามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น
หมวด 8
การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา
ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน
48.2 ในการยื่นคาร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือดาเนินการตามที่หลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยกาหนด
48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ
48.4 รายวิ ช าต่ า ง ๆ ที่ นั กศึ ก ษาย้า ยคณะ เรี ย นมา ให้ เ ป็ น ไปตามหมวดที่ 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอสาเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน
48.8 นั กศึ กษาที่ ย้ ายคณะหรื อเปลี่ ยนหลั กสู ตรจะต้ องช าระค่ าธรรมเนี ยมตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
49.1 มหาวิ ทยาลั ยอาจพิ จารณารั บโอนนั กศึ กษาจากสถาบั นอุ ดมศึ กษาอื่ นที่ มี
วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและกาลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตรและคณบดี
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22
49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด
ทางวินัย
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4 9 . 2 . 3 ไ ด้ ศึ ก ษ า อ ยู่ ใ น ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ม า แ ล้ 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
กับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
หมวด 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
50.1 กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร
50.2 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ 2
50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่
โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีคาอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง
กันได้
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
52.1 สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
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52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
ประสบการณ์ทางานและต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรั บ
นักศึกษาปริญญาตรี
52.5 ส าเร็ จ การศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรีจ ากสถาบัน อุ ดมศึก ษาและเข้า ศึก ษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา
53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
53.1.2 เป็ นรายวิชาหรือกลุ่ มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุ มไม่ น้อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
53.1.3 เป็นรายวิช าหรือกลุ่ ม วิช าที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า C หรือได้
ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมิน
ผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น
กาหนด
53.1.4 จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่กาลังศึกษา
53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T
53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา
53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกิ นชั้ น ปี แ ละภาคการศึก ษาที่ ได้ รั บอนุ ญาตให้ มีนั ก ศึก ษาเรี ยนอยู่ ตามหลั ก สู ต รที่ ไ ด้รั บ ความ
เห็นชอบแล้ว
53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
53.2 การศึ ก ษานอกระบบ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย หรื อ ประสบการณ์ ท างาน
เข้าสู่การศึกษาในระบบ
53.2.1 การเที ยบความรู้ จากการศึ กษานอกระบบ การศึ กษาตามอั ธยาศั ย
ประสบการณ์ทางาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัย
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53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตสาหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ทางาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน
(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests)
(2) การทดสอบที่ ค ณะ หรื อ หลั ก สู ต รจั ด สอบเอง (Credits from
Examination)
(3) การประเมิ นหรื ออบรมที่ จั ดโดยหน่ วยงานต่ างๆ (Credits from
Training)
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio)
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ
คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าสาหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จานวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการนามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
53.2.3 ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS”
(Credits from Standardized Tests)
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้
บันทึกเป็น “CE” (Credits from Examination)
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง
ๆ ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP”
(Credits from Portfolio)
53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิสาเร็จการศึกษา
53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน
(2) อาจารย์ห รือผู้ เชียวชาญในหลักสู ตรที่จะขอยกเว้นการเรียน
รายวิชาจานวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยคาแนะนาของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ
(3) ประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น
การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ
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เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาดาเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป
ข้อ 54 กาหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
จะต้องยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว
ข้อ 55 การนับจานวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้
55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจานวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา
55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจานวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา
ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียม
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด 10
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 57 การลาพักการเรียน
57.1 นักศึกษาอาจยื่นคาขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
57.1.2 ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเทศหรื อ ทุ น อื่ น ใด
ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา
เรี ยนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้ น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจาเป็นส่วนตัวอาจยื่นคาร้องขอลาพักการเรียนได้
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
57.1.5 เหตุผลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
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57.2 นั ก ศึ ก ษาที่ ต้ อ งลาพั ก การเรี ย นให้ ยื่ น ค าร้ อ งภายในสั ป ดาห์ ที่ 3 ของ
ภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอานาจของคณบดี
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีไม่เกิน
1
ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือเมื่อ
ครบกาหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจาเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นคาร้องขอพักการ
เรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
57.3 ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ล าพั ก การเรี ย นให้ นั บ ระยะเวลาที่
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย
57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นคาร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้
ข้อ 58 นั กศึก ษาที่ป ระสงค์จ ะลาออกจากความเป็นนักศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ย ให้ ยื่ น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์
ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
59.1 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
59.4 ได้ ร ะดั บ คะแนนรายวิ ช าเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ รายวิ ช า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ากว่า C เป็นครั้งที่ 2
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน
59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นแบบไม่ เ ต็ ม เวลาให้ น าภาคฤดู ร้ อ นมารวมเป็ น
ภาคการศึกษาด้วย
ในกรณีที่ภ าคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องนามาคิด ให้ คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน
59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่กาหนด
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง
59.8 ตาย
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ข้อ 60 นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นคาร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องชาระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 11
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
61.1 มีความประพฤติดี
61.2 สอบได้ ร ายวิ ช าต่ า ง ๆ ครบตามโครงสร้ า งของหลั ก สู ต รตามเกณฑ์
การประเมินผล
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 62 การขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาให้ยื่นคาร้องขอสาเร็จ
การศึกษาต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจานง
ขอสาเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพื่อขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี
62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันสาเร็จการศึกษา
ในกรณี ที่ ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม าแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ปี และ
จ าเป็ น ต้องยุ ติ การศึกษา สามารถยื่ นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริ ญญาของแต่ละหลักสู ตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิ ชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอ
สาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 63 นักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม 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 ไม่ต่ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือ ไม่ได้
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี สาหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี สาหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่
เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน
ของมหาวิทยาลัย
63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่ างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.75
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้สาเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน
แต่ละคณะ
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หมวด 12
การควบคุมคุณภาพ
ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ
1 ครั้ง และให้นาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพื่อติดตาม 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
.............................................
โดยที่เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จั งหวัดปทุมธานี ว่ าด้ว ยการจั ดการศึกษาระดับอนุปริญ ญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อ านาจ ตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๘ แห่ ง
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 ให้เพิ่มเติมข้อความใน ข้อ ๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ ดังนี้
““อาจารย์ประจาหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริ หารและพัฒนาหลักสู ตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และ
การพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลั กสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน ๒ คน”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗
ข้อ ๕ ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ ๑๖ เป็นวรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
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“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้ภาคการศึกษา
ของหลั กสู ตรนั้ น แตกต่ างจากที่ ก าหนดไว้ ในข้ อบั งคั บนี้ ก็ ได้ ทั้ งนี้ ต้ องไม่ ขั ดหรื อแย้ งกั บประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ ๑๘.๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“๑๘.๑๒ การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculum) เป็นการ
จัดการศึกษาสาหรับกลุ่มบุคคลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย”
ข้อ ๗ ให้เพิ่มข้อ ๑๘.๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี้
“๑๘.๑๓ การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย”
ข้อ ๘ ให้ เพิ่มข้อ ๒๓/๑ แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี้
“ข้อ ๒๓/๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อื่นๆ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๑) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
(๒) ไม่เ ป็ น คนวิ กลจริ ตและไม่เ ป็น โรคติ ดต่อ ร้า ยแรงหรื อโรคอื่ นซึ่ งสั งคม
รังเกียจ
(๓) มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย”
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา สาหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
๒๔.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และ
ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา
๒๔.๒ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชาระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มข้อ ๒๔/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี้
“ข้อ ๒๔/๑ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับหลั กสูตรอบรมระยะสั้ น หรือ
หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
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 นั ก ศึ กษาไม่ เต็ ม เวลา หมายถึ ง นั กศึ ก ษาที่ มี การลงทะเบี ยนเรี ย น
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
๒๕.๓ นั ก ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รอบรมระยะสั้ น หรื อ หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย”
ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๖.๓.๑ ๒๖.๓.๒ ๒๖.๓.๓ ๒๖.๓.๔ และ ๒๖.๓.๕ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน
“๒๖.๓.๑ วิชาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน
อาจเป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาก่อนและผลการประเมินไม่ผ่าน หรือรายวิชาที่จาเป็นต้องเรียนเพื่อให้
ครบโครงสร้างในการสาเร็จการศึกษา
๒๖.๓.๒ วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปิดสอนในภาคฤดูร้อน นอกเหนือไปจากรายวิชา
ที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ได้
ทั้งนี้กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ๑๐ คน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา”
ข้อ ๑๓ ให้เพิ่มข้อ ๒๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี้
“ข้อ ๒๖/๑ การลงทะเบียนเรียน สาหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย 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 นั กศึ กษาต้ องฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พ สหกิ จศึ กษา หรื อ การพั ฒ นา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษา
ยังไม่สมบูรณ์
๓๕.๒ ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศัก ยภาพการเป็ น ผู้ ป ระกอบการใหม่ นั ก ศึ กษาจะต้ อ งประพฤติต นตามระเบี ย บและปฏิบั ติ ต าม
ข้อกาหนดทุกประการ
หากฝ่ าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพี่เลี้ยงในหน่วยงานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจพิจารณาส่งตัวกลับและ
ดาเนินการให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ อีกครั้ง
๓๕.๓ นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ศึกษา
หรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ได้”
ข้อ ๑๕ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ ของข้อ ๓๖.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
“กรณี ก ารประเมิ น ผลส าหรั บ หลั ก สู ต รอบรมระยะสั้ น หรื อ หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ที่
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ในการประเมิ น ผลให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย”
ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๗.๔.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“๓๗.๔.๒ กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบปลายภาค
ต่อคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับอนุญาต
จากคณบดีให้สอบปลายภาค ให้ คณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ
หากไม่มาสอบภายในเวลาที่กาหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตาม
คะแนนที่มีอยู่ หากอาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนตามกาหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ ยนผลการศึกษาเป็น
“F””

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

101
ข้อ ๑๗ ให้เพิ่มข้อ ๔๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี้
“ข้อ ๔๖/๑ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามกาหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย”
ข้อ ๑๘ ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ ดังนี้
“สาหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)”
ข้อ ๑๙ ให้เพิ่มข้อ ๖๑/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
“ข้อ ๖๑/๑ นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตรอบรมระยะสั้ น หรือ
หลักสูตรอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย”
ข้อ ๒๐ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๖๓.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“๖๓.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า “D” ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน”
ข้อ ๒๑ ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ ๖๓.๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ ดังนี้
“ข้อ ๖๓.๓.๔ การสาเร็จการศึกษาสาหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อื่นๆ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลั ย ระยะเวลาในการสาเร็จ
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย”
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562
.............................................
โดยที่เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จั ง หวั ด ปทุม ธานี ว่ าด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ อนุป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2557 เพื่ อ ให้
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 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 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่ ยังคงมีสภาพนักศึกษาในวันที่ประกาศฉบับนี้
ประกาศใช้บังคับเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 28 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้า
28.1 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษาเป็น F หากมี
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้ นซ้าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ให้ใช้ผลการศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด
เป็นผลการศึกษา แต่รายวิชาที่มีผลการศึกษาเป็น F จะยังคงปรากฏอยู่ในหลักฐานทางทะเบียนของ
ภาคการศึกษานั้น
28.2 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษา เป็น D หรือ
+
D หากมีการลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าเดิมนั้นซ้าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ให้ ใช้ผลการศึกษาที่ได้
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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ข้ อ 5 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 48.1 แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
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 จังหวัดปทุมธานี
ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)
พ.ศ. 2559
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : General Education
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559
กระทรวงศึกษาธิการไดมีป ระกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่ ง ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม 122 ตอนพิ เ ศษ 39 ง วั น ที่ 25
พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุง่ พัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรูอย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ทกี่ ว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง
ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ
สามารถนาความรูไปใช้ในการดาเนินชีวิต และดารงตนอยู่ในสังคมไดเป็นอย่างดี” สาหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ที่ร ะบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิช าศึกษาทั่ว ไปในลักษณะจาแนกเป็นรายวิช า หรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่างๆ
(Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จั ด การเรี ย นการสอนแบบเน้ น กิ จ กรรม (Active Learning) ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มีทั ก ษะการเรีย นรู้ ใ น
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง เรี ย นรู้ จ ากเหตุ ก ารณ์
สถานการณ์ จ ริ ง น าความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น มี จิ ต อาสา ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ จ าก
กระบวนการวิจั ย (Research-based) และทาโครงการต่างๆ (Project-based) ให้นักศึกษานามา
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อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน
ออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและ
ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและสานึกในความเป็นไทย สาหรับ
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้
หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้ จัดประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี -ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ายังขาดการฝึก
ทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึง เห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทาเป็นเอกสาร
สมอ.08 นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ทา
ให้นักศึกษามีความจาเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2557 นั้ น ได้ บู ร ณาการวิ ช าภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ
หรือการทางานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพิ่มรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน
2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น เอกลักษณ์ที่สาคัญของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการดาเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับ
ความเป็นพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม่โกง ของสานักงานป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ทาให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน
3. การเพิ่มรายวิชา 4 รายวิชา จึงจาเป็นต้องปรับลดจานวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพื่อให้
จานวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต
4. จากการประชุ ม คณบดี และประธานหลั ก สู ต ร เพื่ อ ปรั บ รหั ส วิ ช าของทุ ก รายวิ ช าใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจาแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพื่อให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรนา
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพิ่มรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม
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5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพื่อปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจาเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม
4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา
เสริ ม สร้ า งความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ รู้ เข้ า ใจ และเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง ผู้ อื่ น สั ง คม
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก
4.2 วัตถุประสงค์
วิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
4.2.1 มีความรู้พื้นฐานการดารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น
รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสั มพันธ์
ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ
4.2.3 มีทักษะในการดารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การนาเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม
5. กาหนดการเปิดสอน
เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
6. อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ผู้ ส อนมี ทั้ ง อาจารย์ ป ระจ าจาก หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป คณาจารย์ ค ณะต่ า งๆ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
และเข้า รั บ การอบรมวิธี การจั ด การเรีย นการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป็น ฐาน
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จไปเป็นบัณฑิต
ที่มีคุณลั กษณะตามวัตถุป ระสงค์ ของหมวดวิชาศึกษาทั่ว ไป ทั้งนี้ อาจารย์ผู้ สอนรายวิช าเดียวกัน
จะต้องร่วมกันจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
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7. นักศึกษา
นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา
2561 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ให้ครบตาม
โครงสร้าง ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น
8. หลักสูตร และคาอธิบายรายวิชา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1สถาบันอุดมศึกษา
อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบู รณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา
ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์
ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจานวนหน่วยกิต รวมไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต
8.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู้ บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้
8.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
7
หน่วยกิต
VGE102
การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Critical Thai Language for Communication
VGE103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
English for Communication
VGE104
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
2(1-2-3)
English for Study Skills Development
8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13
หน่วยกิต
VGE101
ตามรอยพระยุคลบาท
3(2-2-5)
To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King
VGE108
ความเป็นสากลเพื่อการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
4(2-4-6)
Internationalization for Living in the ASEAN and
Global Communities
VGE109
อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
4(2-4-6)
VRU Identities
VGE111
ทักษะการรู้สารสนเทศ
2(1-2-3)
Information Literacy Skills
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8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
VGE106
นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์
Innovation and Scientific Thinking
VGE107
สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
Health for Quality of Life
VGE110
ความฉลาดทางดิจิทัล
Digital Intelligence
8.3 คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อ และคาอธิบายรายวิชา

10

หน่วยกิต
4(2-4-6)
4(2-4-6)
2(1-2-3)
น(ท-ป-ศ)

VGE101

ตามรอยพระยุคลบาท
3(2-2-5)
To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King
พระราชประวัติพ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หั ว ภูมิพลอดุล ยเดช พระอั จฉริยภาพ
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสัง คม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
VGE102

การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Critical Thai Language for Communication
ความส าคั ญ ของภาษาไทย การสื่ อ สาร พั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น
การเขี ย น ทั ก ษะการสรุ ป ความ การขยายความ การแปลความ การตี ค วาม การพิ จ ารณาสาร
การนาเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน
VGE103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
English for Communication
ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน โดยคานึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะนาตนเอง และผู้อื่น
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ ง การนัดหมาย
และการขอร้อง
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รหัสวิชา

ชื่อ และคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE104

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
2(1-2-3)
English for Study Skills Development
ฝึก และพัฒ นาการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่อพัฒ นาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่าน
เพื่ อหาหั ว เรื่ อง การอ่านจั บ ใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องที่อ่านจาก
สื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น
VGE106

นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์
4(2-4-6)
Innovation and Scientific Thinking
ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี
เจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ มีค วามรู้ พื้ นฐานการคานวณทางคณิ ต ศาสตร์ และสถิ ติเ พื่ อน าไปสู่ ก าร
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
VGE107

สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
4(2-4-6)
Health for Quality of Life
ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคม
มี
ทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกกาลังกายที่เหมาะสมกับ
เพศ และวัย ป้ องกั น อุบั ติภัย และเตรี ยมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิ น การปฐมพยาบาลเบื้ องตน
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อม
ในชีวิตประจาวัน และชีวิตการทางาน
VGE108

ความเป็นสากลเพื่อการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
4(2-4-6)
Internationalization for Living in the ASEAN
and Global Communities
ศึกษาความหมาย ที่มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่ว มมือที่เกิดขึ้นจาก
การเข้า สู่ ความเป็ น สากล เช่ น ประชาคมอาเซี ย น ประชาคมโลก เรีย นรู้ และปรับ ตัว ให้ เ ข้า กั บ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจาก
การเข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล
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รหัสวิชา

ชื่อ และคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE109

อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
4(2-4-6)
VRU Identities
ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์” มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม
มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้นา และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
VGE110

ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence)
2(1-2-3)
การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และ
ความเป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัย
ของตนเองในโลกออนไลน์ รั กษาข้อมู ล ส่ ว นตัว และบริห ารจัดการข้อมูล ที่ทิ้งไว้บนโลกออนไลน์
คิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใช้โทคโนโลยี มีทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ
ให้เป็นจริง ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล และการใช้สื่อดิจิทัล หรือเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทาย
หรือเพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ
VGE111

ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Skills)
2(1-2-3)
ความหมาย ความส าคั ญของกระบวนการพัฒ นาทัก ษะการรู้ ส ารสนเทศ ได้แ ก่
การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ
เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ การรวบรวม การเรียบเรียง และการนาเสนอสารสนเทศ
ในรูปแบบมาตรฐาน และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม
9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
9.1 คุณธรรม จริยธรรม
9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
9.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
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2) กาหนดกติกาในห้ องเรียน เช่ น การเข้าชั้ นเรี ยนให้ ตรงเวลา การแต่งกายที่เป็ นไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) จั ดท าโครงการและกิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณธรรม จริ ยธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจดาเนินการด้วยตนเอง
4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาทา โดยอาจารย์ เป็นผู้
ชี้นาให้นักศึกษาสามารถคิดตาม
9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน
2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม
5) ประเมินผลจากโครงการที่ทา และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย
6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
9.2 ความรู้
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ สาคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง
9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น
1) การจัดทาโครงการ/โครงงานประจาวิชา (Project Based Learning)
2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry
Cycle)
3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งคาถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอื่น การทาโครงการ
ร่วมกับชุมชน การศึกษาพื้นที่จริงก่อนทาโครงการ
9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ตรวจสอบกระบวนการทางาน ผลผลิตและผลลัพท์ของงาน
2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง
3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ
4) การนาเสนอผลงานของนักศึกษา
5) ผลการทดสอบของนักศึกษา
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9.3 ทักษะทางปัญญา
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่าเสมอ
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง หรือใช้กรณีศึกษา
2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การนาไปใช้จริง
3) จัดทาโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คาปรึกษา และควบคุมดูแล
9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการนาเสนอโครงการ
2) ประเมินจากการอภิปราย และการนาเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง
3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย
9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
1) สามารถแสดงบทบาทผู้นา ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์
2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม
9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ
2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม
9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ
1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง
2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้นา ผู้ตาม การเป็น
สมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection)
9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
9.5.1 การเรียนรู้ด้ านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทารายงานและ
นาเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม
9.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม
ในชั้นเรียน
2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต
และฐานข้อมูลต่างๆ
3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ
9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมิ นผลจากการการใช้ ทั กษะวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข การสื่ อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดาเนินโครงการ
2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การนาเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆ
3) ผลงานการทารายงาน และการนาเสนองาน
10. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลั กสู ตรสู่ รายวิ ชา
(Curriculum Mapping)
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ที่

1
2
3
4
5
6

รายวิชา

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวจิ ารณญาณ
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์
VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
7
และประชาคมโลก
8 VGE109 อัตลักษณ์บณ
ั ฑิตวไลยอลงกรณ์
9 VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล
10 VGE111 ทักษะการรูส้ ารสนเทศ

คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะ
ทางปัญญา

ความรู้

1

2

1







2

1

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ

ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ภาคผนวก ค
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ที่ ๓๔๗ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
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ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
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ภาคผนวก จ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ นายประพันธ์พงษ์
นามสกุล ชิณพงษ์
1.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท
ศศ.ม. (การจัดการท่องเที่ยว)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปีที่จบ
2546

ปริญญาตรี

สถาบันราชภัฏภูเก็ต

2541

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
เกียรตินิยมอันดับ 2

1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 งานวิจัย/บทความวิจัย
ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์. (2562). รูปแบบศักยภาพวิสาหกิจชุมชนที่ส่งผลต่อความสาเร็จของ
การดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์. 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 วิชาการจัดการดาเนินงานบริการ
1.5.3 วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1.5.4 วิชาคุณภาพการให้บริการในโรงแรม
1.5.5 วิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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1.5.6 วิชาจิตวิทยาบริการเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปริญญาโท
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การท่องเที่ยว)
ปริญญาตรี
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์
เกียรตินิยมอันดับ 2
ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

ปีที่จบ
2550
2547

2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
-ไม่ม-ี
2.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
กิตติพร สาลิกา, กัลญารัตน์ ฝอยสาโรง, ก่อเกียรติ สว่างแจ้งศรี, ณัฐลิดา รื่นฤทัย, วริศรา พรมโสภา
และปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์. (2562). แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของประชาชนไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร. ในเอกสารสืบเนื่อง การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้คาขวัญ “เกษตรกาแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่ง
แผ่นดิน”. วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562, (906-914). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน.
ฐิติภา เทียมนรา, ธนาพร กรเอี่ยม, ศิริพร ปฏิทิน, ศศิธร สิริธรรม, สุรางคณา วงษ์ปรีชา
และปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร. ในเอกสาร
สืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้คาขวัญ “เกษตรกาแพงแสน
ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน” วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562, (897-905).
นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน.
กาญจนา หาญไพรี, กุลชา ถนัดค้า, จงกชกร สีดาพงษ์, ปิณฑิรา เพ็งเลื่อน, สุพรรษา มาลัยทอง,
อังคณา บุญรอด และปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์. (2562). ความต้องการรูปแบบการ
ท่องเที่ยวของผู้สูงวัย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร. ในเอกสารสืบเนื่อง การประชุม
วิชาการระดับชาตินวัตกรรมการจัดการ : สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4
ประจาปี 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
: สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจาปี 2562. วันที่ 31 พฤษภาคม 2562,
(313-322). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
กมลทิพย์ ทองไทย, จงกลนี แสงเพลิง, พนิตพร วิพันธุ์, พีญานัส ยอดขา, สุพัตรา ทวีโคตร,
เสาวลักษณ์ ขันทะวิชัย, อธิชา บัวอ่อน และปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์. (2562). ความ
ต้องการต่อการเลือกใช้บริการมัคคุเทศก์ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร.
ในเอกสารสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจาปี
พ.ศ. 2562 “สังคมผู้สูงวัย: โอกาสและความท้าทายของอุดมศึกษา”. วันที่ 30 มีนาคม
2562, (60-70). นครราชสีมา: วิทยาลัยนครราชสีมา.
จินดารัตน์ แสงเพ็ชร, รจนกร ทรัพย์ประเสริฐ, รุ่งนภา เจริญจิตรี, ลักษณา คงตัน, สุภาพร เพิ่มวิเศษ
อลิสา บรรดิษฐ์ และปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร. ในเอกสารสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2562 “สังคม
ผู้สูงวัย: โอกาสและความท้าทายของอุดมศึกษา”. วันที่ 30 มีนาคม 2562, (121-133).
นครราชสีมา: วิทยาลัยนครราชสีมา.
ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์, จุรีรัตน์หนองหว้า และมงคล ภิญโญจิตร. (2561). แนวทางการพัฒนา
พื้นที่แหล่งปลูกแคนตาลูปให้เป็นรูปแบบโรงเรือนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตาบล
ผ่านศึก อาเภออรัญประเทศ 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 พึ่งสุข,
ศิริพร พนาสูนย์ และอกนิษฐ พุ่มทวี. (2560). ความต้องการของคนในชุมชนต่อการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามวิถี
ชาวมอญ. ในเอกสารสื่บเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยราไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560, (292-300). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี.
2.3.3 บทความทางวิชาการ
พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี จุรีรัตน์ หนองหว้า และปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์. (2563). การพัฒนา
การท่องเที่ยวโดยชุมชนจากนโยบายภาครัฐเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง.
วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1. มกราคม – เมษายน
2563 : 36 – 49.
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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 วิชาการจัดการดาเนินงานบริการ
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 วิชาหลักการมัคคุเทศก์
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3. ชื่อ นางสาวจุรีรัตน์
นามสกุล หนองหว้า
3.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปริญญาโท
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การท่องเที่ยว)
ปริญญาตรี
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

ปีที่จบ
2553
2547

3.3 ผลงานทางวิชาการ
3.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
จุรีรัตน์ หนองหว้า. (2563). ความต้องการรูปแบบการท่องเที่ยวของเพศทางเลือกในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร. ในเอกสารสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจาปี
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 ตาบลเมืองไผ่
อาเภออรัญประเทศ 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 พึ่งสุข,
ศิริพร พนาสูนย์ และอกนิษฐ พุ่มทวี. (2560). ความต้องการของคนในชุมชนต่อการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามวิถี
ชาวมอญ. ในเอกสารสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยราไพพรรณี ครั้งที่ 11
และงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8.
วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560: (292-300). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี.
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ชลธิชา พลยุทธ, ฐิตาภรณ์ เทียมนรา, นันทิชา ทันบุญ, ปิยะธิดา เพชรคอน, สุทธิภรณ์ โตเขียว,
อรรถยา งอกคา และจุรีรัตน์ หนองหว้า. (2562). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยต่อการจัดการด้านการคมนาคมเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวภายใน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. ในเอกสารสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้
คาขวัญ “เกษตรกาแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน”. วันที่ 3 – 4
ธันวาคม 2562, (915-923). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน.
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 วิชาการเป็นผู้ประกอบการสาหรับการท่องเที่ยว
3.5.2 วิชาการจัดการธุรกิจที่พักแรม
3.5.3 วิชาศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ
3.5.4 วิชาหลักการวางแผนและการจัดรายการนาเที่ยว
3.5.5 วิชาการวางแผนและการท่องเที่ยวนานาชาติ
3.5.6 วิชาการจัดการธุรกิจนาเที่ยว
3.5.10 วิชาหลักการมัคคุเทศก์
3.5.11 วิชาการจัดการวิกฤตทางการท่องเที่ยว
3.5.12 วิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3.5.13 วิชาการจัดการประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการ
3.5.14 วิชาการจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
3.5.15 วิชาการจัดการธุรกิจนาเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
3.5.16 วิชาการวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาติ
3.5.17 วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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4. ชื่อ นายพงษ์พิพัฒน์
นามสกุล เสน่ห์ดี
4.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว)
ปริญญาตรี
บธ.บ. (การท่องเที่ยว)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

ปีที่จบ
2560

มหาวิทยาลัยพะเยา

2556

4.3 ผลงานทางวิชาการ
4.3.1 งานวิจัย/บทความวิจัย
กนิฏฐิชุมน กาปนาท, วิธวัฒน์ ทับลา, วราภรณ์ เม้าราศี, เกษรา มากโทก และพงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี.
(2564). การรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการเดินทางมาท่องเที่ยววัดอรุณ
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 ตาบลบ้านป้อม
อาเภอพระนครศรีอยุธยา 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).
ทัศนคติของคนในชุมชนที่มีต่อการพัมนาตลาดอิงน้าสามโคก ตาบลบางเตย
อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
THE 1st NATIONAL CONFERENCE 2021 , (286-294) สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร.
ศรัญญา สิทธิกุล, อุมาพร ทัพพะรังสี, ณัฐศรา พิชยธิตินันทน์ และพงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี. (2563).
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแนวทางการฟื้นฟูตลาดน้าอโยธยา เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารสิรินธร
ปริทัศน์. ปีที่ 21 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม – ธันวาคม. 2563 : 183-193.
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พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี และ วีระวุฒิ ต๊ะปินตา. (2562). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่องาน
เวียนเทียนทางน้ากลางกว๊านพะเยา. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “การพัฒนาสู่สังคมอัจฉริยะ” ครั้ งที่ 6 ประจาปี
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). การพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้าในพื้นที่คุ้มครอง
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 การจัดการธุรกิจนาเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
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5. ชื่อ นายเจษฎา
นามสกุล ความคุ้นเคย
5.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปริญญาโท
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยพายัพ
ปริญญาตรี
ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่จบ
2540
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 เพื่อเข้าสู่
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 วิชาระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ
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 วิชาการเป็นผู้ประกอบการสาหรับการท่องเที่ยว
5.5.16 วิชาสัมมนาปัญหาธุรกิจโรงแรม
5.5.17 วิชาสัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการท่องเที่ยว
5.5.18 วิชาการจัดการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5.5.19 วิชาการจัดการประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการ
5.5.20 วิชาการตลาดบริการ
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ภาคผนวก ฉ
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
และ
ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
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สรุปผลการสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
การศึกษาครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บัณฑิต จานวน 40 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี จานวน 400 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
โดยใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสามารถจาแนกในแต่ละ
ด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ได้ดังนี้
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
หัวข้อในการสารวจ

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน ความพึงพอใจ
(𝐱̅)
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 ความมีน้าใจ 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) เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.86, S.D.=0.39) รองลงมาคือ ความมีระเบียบวินัย ความ
เสี ย สละ ความมี น้ าใจ จิ ตอาสา ความตรงต่ อเวลา มีจรรยาบรรณวิช าชี พ อยู่ ในระดั บมากที่สุ ด
(x̅=4.57, S.D.=0.79, 0.54) และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (x̅=4.43, S.D.=0.54)
ตามลาดับ
2. ด้านความรู้
หัวข้อในการสารวจ

ค่าเฉลี่ย
(𝐱̅)

2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
2.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
รวม

4.00
4.14
4.07

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.82
0.69
0.73

ระดับ
ความพึงพอใจ
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สรุ ป ในภาพรวมผู้ ใช้ บั ณ ฑิต มี ค วามต้ อ งการให้ บั ณ ฑิ ต มีค วามรู้ อยู่ ในระดั บมาก (x̅=4.07,
S.D.=0.73) เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา อยู่ในระดับมาก (x̅=4.14, S.D.=0.69) รองลงมาคือ มีความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษา อยู่ในระดับมาก (x̅=4.00, S.D.=0.82) ตามลาดับ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
หัวข้อในการสารวจ

ค่าเฉลี่ย
(𝐱̅)

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.14

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.90

3.1 มี ความสามารถในการสื บ ค้น การวิเ คราะห์
การแปลความหมาย และการประเมิ น จาก
ข้อมูลสารสนเทศ
3.2 มี ทั ก ษะในการใช้ ข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ
แก้ปัญหาด้วยตนอง
3.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา โดย
ใช้พื้นฐานจากความรู้และทักษะที่ศึกษา
รวม

4.14

0.69

มาก

4.00

0.58

มาก

4.09

0.60

มาก

มาก

สรุ ป ในภาพรวมผู้ ใช้ บั ณฑิตมีความต้องการให้ บัณฑิต มี ทักษะทางปั ญญา อยู่ใ นระดับมาก
(x̅=4.09, S.D.=0.60) เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า มีความสามารถในการสืบค้น การวิเคราะห์
การแปลความหมาย และการประเมินจากข้อมูลสารสนเทศ มีทักษะในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
แก้ ปั ญ หาด้ ว ยตนอง อยู่ ใ นระดั บ มาก (x̅=4.14, S.D.=0.90, 0.69) รองลงมาคื อ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาโดยใช้พื้นฐานจากความรู้และทักษะที่ศึกษา อยู่ในระดับมาก (x̅=4.00,
S.D.=0.58) ตามลาดับ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
หัวข้อในการสารวจ

ค่าเฉลี่ย
(𝐱̅)

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.57

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.54

4.1 มี บุ ค ลิ ก ภาพและมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ดี สามารถ
ทางานเป็นทีมได้
4.2 สามารถเป็นผู้นาแลผู้ตามที่ดี
4.3 มี ค วามสามารถในการพั ฒ นาตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
รวม

4.29
4.57

0.76
0.79

มากที่สุด
มากที่สุด

4.47

0.60

มากที่สุด

มากที่สุด
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สรุป ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรั บ ผิ ด ชอบ อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (x̅=4.47, S.D.=0.60) เมื่ อ จ าแนกในแต่ ล ะข้ อ ย่ อ ยพบว่ า
มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทางานเป็นทีมได้ และมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.57, S.D.=0.54, 0.79) รองลงมาคือ สามารถ
เป็นผู้นาแลผู้ตามที่ดี อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.29, S.D.=0.76) ตามลาดับ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวข้อในการสารวจ
ค่าเฉลี่ย
ส่วน
เบี่ยงเบน
(𝐱̅)
มาตรฐาน
5.1 ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิ ตศาสตร์ที่ 4.00
0.82
เกี่ยวข้องอย่ างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า
และแก้ปัญหา
5.2 ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล เก็บรวบรวม 4.57
0.79
ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แปลความหมาย และ
นาเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
5.3 มี ทั ก ษะการสื่ อ สารและน าเสนอได้ อ ย่ า ง 4.29
0.76
เหมาะสม
5.4 มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารได้ ม ากกว่ า 4.29
0.76
1 ภาษาและมีความเป็นสากล
รวม
4.28
0.69

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

สรุ ป ในภาพรวมผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามต้ อ งการให้ บั ณ ฑิ ต มี ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ ตั ว เลข
การสื่อสาร และเทคโนโลยีส ารสนเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.28, S.D.=0.69) เมื่อจาแนกใน
แต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แปลความหมาย และนาเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง อยู่ในระดับ
มากที่สุ ด (x̅=4.57, S.D.=0.79) รองลงมาคือ มีทั กษะการสื่ อสารและนาเสนอได้อ ย่างเหมาะสม
และมีความสามารถในการสื่อสารได้มากกว่า 1 ภาษาและมีความเป็นสากล (x̅=4.29, S.D.=0.76)
และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและ
แก้ปัญหา อยู่ในระดับมากท (x̅=4.00, S.D.=0.82) ตามลาดับ
จากผลการส ารวจคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ต ามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมี
คุ ณ ลั ก ษณะทั้ ง 5 ด้ า น อยู่ ใ นระดั บ มาก (x̅=4.30, S.D.=0.51) เมื่ อ จ าแนกในแต่ ล ะด้ า นพบว่ า
คุณลักษณะบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการเรียงตามลาดับได้ดังนี้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะ
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านความรู้ ตามลาดับ
2. ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการเลือก
ศึกษาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ ในระดับมาก (X = 3.80, S.D. = 0.51) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุด คือ
ด้ า นหลั ก สู ต ร อยู่ ใ นระดั บ มาก ( X = 4.04, S.D. = 0.58) รองลงมาคื อ ด้ า นภาพลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (X = 3.98, S.D. = 0.54) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านครอบครัว
และเพื่อน อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.39, S.D. = 0.72) ตามลาดับ
2.1 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
หัวข้อในการสารวจ

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(𝐱̅)
1.1 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
3.64
0.73
1.2 ความหลากหลายของหลักสูตรที่เปิดสอน
3.94
0.74
1.3 ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเดินทางเข้าถึงสะดวก
4.12
0.73
1.4 ค ว า ม ส ว ย ง า ม ข อ ง ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง 3.94
0.78
มหาวิทยาลัย
1.5 ความทั น สมั ย ของสิ่ ง อ านวยความสะดวก 4.09
0.67
อุปกรณ์ในการเรียนการสอน
1.6 ความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือของอาจารย์
4.09
0.71
1.7 การแนะแนว หรื อ การประชาสั ม พั น ธ์ ข อง 4.06
0.85
มหาวิทยาลัย
รวม
3.98
0.54

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

สรุ ป ในภาพรวมพบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (X = 3.98, S.D. = 0.54) เมื่อจาแนกในแต่ละข้อ
ย่อยพบว่า ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเดินทางเข้าถึงสะดวก อยู่ในระดับมาก (X = 4.12, S.D. = 0.73)
รองลงมาคือ ความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือของอาจารย์ ความทันสมัยของสิ่งอานวยความสะดวก
อุปกรณ์ในการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (X = 4.09, S.D. = 0.71, 0.67) และ การแนะแนว
หรือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (X = 4.06, S.D. = 0.85) ตามลาดับ
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2.2 ปัจจัยด้านหลักสูตร
หัวข้อในการสารวจ

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(𝐱̅)
2.1 หลักสูตรทันสมัย จบแล้วมีงานทา
4.12
0.59
2.2 หลักสูตรที่มีค่าเทอมเหมาะสม
3.97
0.72
2.3 หลักสูตรเน้นการฝึกปฏิบัติ พัฒนาทักษะ
4.21
0.59
2.4 หลักสูตรมีจานวนหน่วยกิตเหมาะสม
4.00
0.82
2.5 หลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอนมี ค วามยึ ด หยุ่ น ต่ อ ความ 4.00
0.78
ต้องการของผู้เรียน
2.6 การแนะแนว หรื อ การประชาสั ม พั น ธ์ ข อง 3.94
0.81
หลักสูตร
รวม
4.03
0.58

ระดับ
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

สรุ ป ในภาพรวมพบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ด้านหลักสูตร อยู่ในระดับมาก (X = 4.03, S.D. = 0.58) เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า หลักสูตร
เน้นการฝึกปฏิบัติ พัฒนาทักษะ อยู่ในระดับมาก (X = 4.21, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ หลักสูตร
ทันสมัย จบแล้วมีงานทา อยู่ในระดับมาก (X = 4.12, S.D. = 0.59) และหลักสูตรมีจานวนหน่วยกิต
เหมาะสม หลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอนมี ค วามยึ ด หยุ่ น ต่ อ ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น อยู่ ใ นระดั บ มาก
(X = 4.00, S.D. = 0.82, 0.78) ตามลาดับ
2.3 ปัจจัยด้านครอบครัวและเพื่อน
หัวข้อในการสารวจ

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(𝐱̅)
3.1 รายได้ของครอบครัว
3.59
0.82
3.2 การสนั บ สนุ น จากครอบครั ว ในการเลื อ ก 3.53
0.82
หลักสูตรที่เรียน
3.3 การมีเพื่อนสมัครเรียนด้วยกัน
3.06
1.07
รวม
3.39
0.72

ระดับ
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

สรุ ป ในภาพรวมพบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ด้านครอบครัวและเพื่อน อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.39, S.D. = 0.72) เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อย
พบว่า รายได้ของครอบครัว อยู่ในระดับมาก (X = 3.59, S.D. = 0.82) รองลงมาคือ การสนับสนุน
จากครอบครัวในการเลือกหลักสูตรที่เรียน อยู่ในระดับมาก (X = 3.53, S.D. = 0.82) และการมีเพื่อน
สมัครเรียนด้วยกัน อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.06, S.D. = 0.72) ตามลาดับ
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ภาคผนวก ช
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Tourism Management)
ชื่อย่อ : B.A. (Tourism Management)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Tourism Management)
ชื่อย่อ : B.A. (Tourism Management)
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2. เปรียบเทียบโครงสร้าง
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

30
11
11
8

2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาเฉพาะ
- วิชาเฉพาะบังคับ
- วิชาเฉพาะเลือก

เหตุผล
- หน่วยกิตลดลง
9 หน่วยกิต

30
7
13
10

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

99
24
75
42
33

หน่วยกิต 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
หน่วยกิต
สังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ
หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะบังคับ
หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะเลือก

87
24
63
30
33

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต - วิชาเฉพาะบังคับ
หน่วยกิต ลดลง 9 หน่วยกิต
หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต 3) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

7

หน่วยกิต

4) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

7

หน่วยกิต 4) หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต
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3. เปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
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1. MTR101 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Tourism Industry
คาอธิบายรายวิชา
นิ ย ามศั พ ท์ วิ วั ฒ นาการ ลั ก ษณะของอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว
ทรัพยากรการท่องเที่ยว บทบาทความสาคัญ ระบบการท่องเที่ยว
การวางแผนและการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว องค์ประกอบ
ต่างๆ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ ยว มาตรฐานการท่องเที่ ยวสากล
ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม องค์ ก รและหน่ ว ยงานที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. MTR103 กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ
Laws and Ethics in Tourism and Hospitality Industries
คาอธิบายรายวิชา
สาระสาคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
การบริการ การบังคับและการประยุกต์ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วและการบริ ก าร จรรยาบรรณที่
ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการพึงมี โดยใช้
กรณีศึกษาประกอบ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3(3-0-6) 1. MTR107

3(3-0-6) 2. MTR108

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คาอธิบายรายวิชา
คาจากัดความ ความหมาย วิวัฒนาการ บทบาทและความสาคัญ
ของการท่องเที่ยว ลักษณะของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทรัพยากร
การท่องเที่ยว ระบบการท่องเที่ยว องค์ประกอบของอุตสาหกรรม
ท่ อ งเที่ ย วและการบริ ก าร มาตรฐานการท่ อ งเที่ ย ว ปั ญ หาและ
แนวโน้มการท่องเที่ยวและบริการ องค์กรและหน่วยงานที่มีบทบาท
สาคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เหตุผล
3(3-0-6)

กฎหมายและจริยธรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ
3(3-0-6)
Laws and Ethics in Hospitality Industry
คาอธิบายรายวิชา
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วและการบริ ก าร
บทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจการท่อ งเที่ยวและบริการที่มี
ต่อลูกค้าและสังคม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ปัญหาทาง
จริยธรรมในการดาเนินงานท่องเที่ยวและการบริการ

ปรับชื่อ
รายวิชา
และ
คาอธิบา
ยราวิชา

ปรับชื่อ
รายวิชา
และ
คาอธิบา
ยราวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
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3. MTR106 จิตวิทยาบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Service Psychology and Personality Development in Tourism
Industry
คาอธิบายรายวิชา
แนวความคิด พื้ น ฐานเกี่ ยวกั บ จิต วิท ยาบริ การ ความต้ องการในด้า น
บริการของบุคคล ความหมาย ขอบเขตของบุ คลิกภาพ องค์ประกอบที่
ทาให้มนุษย์มีบุคลิกภาพต่างกัน บุคลิกภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรม
ท่ อ งเที่ ย ว กระบวนการเสริ ม สร้ างบุ ค ลิ ก ภาพในการให้ บ ริ ก าร การ
ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน และ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3(3-0-6) 3. MTR109

4. MTR203 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6) 4. MTR109
Tourist Behavior and Cross-Cultural Communication
คาอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ประเภทและลักษณะ
ของนักท่องเที่ยวจาแนกตามหลักประชากรศาสตร์ และวัตถุป ระสงค์
ของการท่องเที่ยว ปัจจัยและกระบวนการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว
ความหมายและบทบาทการสื่ อ สารข้ า มวั ฒ นธรรม อิ ท ธิ พ ลหรื อ
องค์ประกอบทางวัฒนธรรม ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

จิตวิทยาบริการและพฤติกรรมการให้บริการ
Service Psychology and Tourist Behavior
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎี จิตวิท ยาในอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวและบริการ การ
ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฏีเชิงจิตวิทยาเพื่อการบริการ ความรู้เกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการบริการ ประเภทและลักษณะ
ของนักท่ องเที่ยว ความต้องการของนักท่องเที่ยว ปัจจัยการสื่อสาร
ข้ า มวั ฒ นธรรม กระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
กระบวนการให้บ ริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ และศิล ปะในการ
ต้อนรับสาหรับงานบริการ

เหตุผล
3(3-06)

ปรับชื่อ
รายวิชา
และ
คาอธิบา
ยราวิชา
และ
รหัสวิชา

จิตวิทยาบริการและพฤติกรรมการให้บริการ
3(3-0-6) ปรับชื่อ
Service Psychology and Tourist Behavior
รายวิชา
คาอธิบายรายวิชา
และ
แนวคิด ทฤษฎี จิตวิท ยาในอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวและบริการ การ
คาอธิบา
ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฏีเชิงจิตวิทยาเพื่อการบริการ ความรู้เกี่ยวกับ
ยราวิชา
พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการบริการ ประเภทและลักษณะ
และ
ของนักท่ องเที่ยว ความต้องการของนักท่องเที่ยว ปัจจัยการสื่อสาร
รหัสวิชา
ข้ า มวั ฒ นธรรม กระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
กระบวนการให้บ ริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ และศิล ปะในการ
ต้อนรับสาหรับงานบริการ

144

145
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

5. MTR301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Human Resource Management in Tourism Industry
คาอธิบายรายวิชา
ทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคเพื่อใช้ในการวางแผน การควบคุมและการ
จั ด การด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การวิ เ คราะห์ ง าน การสรรหา การ
คัดเลือก การพัฒนาฝึกอบรม และการบริหารค่าตอบแทนทรัพยากร
มนุษย์ แรงงานสัมพันธ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
6.MTR306

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3(3-0-6) 5. MTR301

การจัดการดาเนินงานบริการ
3(3-0-6)
Service Operation Management
คาอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการ ความต้องการของผู้รับบริการ กล
ยุท ธ์ ก ารบริ ก าร การวางตาแหน่ ง ผลิต ภั ณ ฑ์ แ ละการตลาดในงาน
บริการ การพัฒนาการบริการ การออกแบบและการส่งมอบบริการ
การออกแบบทาเลที่ตั้งสาหรับการให้บริการ การบริหารความต้องการ
และปริมาณสินค้าในงานบริการ การจัดลาดับแถวคอย การพยากรณ์
ความต้อ งการบริก าร ระบบการควบคุม สิน ค้า บริก ารคงคลัง การ
พัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการ เครื่องมือและเทคนิคใน
การบริหารคุณภาพบริการ

6. MTR306

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Human Resource Management in Tourism Industry
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิด หลักการ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม
การท่ อ งเที่ ย วและการบริ ก าร การวิ เ คราะห์ แ ละวางแผน
อัต รากาลัง การสรรหาและคัด เลือก การบรรจุและการแต่ง ตั้ง
การบริ ห ารค่ า ตอบแทน การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในอนาคต
การจัดการดาเนินงานบริการ
3(3-0-6)
Service Operation Management
คาอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการ ความต้องการของผู้รับบริการ
กลยุทธ์การบริการ การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์และการตลาดใน
งานบริการ การออกแบบและส่งมอบบริการ การออกแบบทาเล
ที่ ตั้ง ส าหรับ การให้บ ริ การ การจัด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ใ นงาน
บริการ การบริหารความต้องการและปริมาณสินค้าในงานบริการ
การจัดล าดับแถวคอย การพยากรณ์ความต้องการบริการ การ
พัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการ เครื่องมือและเทคนิค
ในการบริหารคุณภาพบริการ

เหตุผล
ปรับ
คาอธิบา
ยราวิชา

ปรับ
คาอธิบา
ยราวิชา
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7. MTR311 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยว
Information Technology for Tourism
คาอธิบายรายวิชา
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการดาเนินงานและการประเมินผลงาน
การเรียนรู้และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ที่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อ
การจัดการ

8.MTR311

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3(3-0-6) 7.MTR311

การวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาติ
3(2-2-5)
Outbound Tour Planning
คาอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสาคัญของการท่องเที่ยวนานาชาติ การวางแผน
การใช้งบประมาณและการจัดการแผนท่องเที่ยวนานาชาติ กลยุทธ์
การตลาด การจัด การในการท่ อ งเที่ ยวนานาชาติ การวางแผนการ
ดาเนินงานท่องเที่ยว ราคา การส่งเสริมการขาย ความปลอดภัยของ
นักท่ องเที่ยว ความสัม พัน ธ์ระหว่างกฎหมายการท่องเที่ ยวระหว่าง
ประเทศ กระบวนการเข้า -ออกประเทศ ปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขปัญหา โดยจัด ให้ มีการฝึกปฏิบัติง านหรือการศึกษานอก
สถานที่ในต่างประเทศ

เหตุผล

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยว
Information Technology for Tourism
คาอธิบายรายวิชา
ความสาคัญของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ มีต่อการท่องเที่ยว
และการบริการ ความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กระบวนการจัดการข้อมูลสารสนเทศ เทคนิคการถ่ายภาพและการ
สื่ อ สารผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ และการประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

3(3-0-6)

ปรับ
คาอธิบา
ยราวิชา
และ
รหัสวิชา

8.MTR403 การวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาติ
International Tourism Management
คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ประเภทและองค์ประกอบการจัดนาเที่ยวนานาชาติ
หลักการวางแผน กระบวนการการดาเนินงาน การประสานงานกับ
หน่วยงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ความสั มพันธ์ระหว่างกฎหมายการ
ท่ อ งเที่ ย วระหว่ า งประเทศ บทบาทการสื่ อ สารข้ า มวั ฒ นธรรม
อิท ธิพ ลหรื อองค์ป ระกอบทางวัฒนธรรม กระบวนการเข้า -ออก
ประเทศ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา โดยจัดให้มีการ
ฝึกปฏิบัติงานหรือการศึกษานอกสถานที่ในต่างประเทศ

3(2-2-5)

ปรับชื่อ
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ
และ
คาอธิบา
ยราวิชา
และ
รหัสวิชา
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10. MAC127 การบัญชีและการเงินเบื้องต้นสาหรับการจัดการท่องเที่ยว
Principles of Accounting and Financial for Tourism
Management
คาอธิบายรายวิชา
ความรู้ ทั่ วไปเกี่ยวกับ การบัญชี และการเงิ น ส าหรับ ธุร กิจท่ อ งเที่ ย ว
ธุรกิจโรงแรม ความหมายและการจาแนกประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย แนวคิดเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การจัดทางบการเงิ น การวิเคราะห์งบการเงิน
การจัดหาแหล่งเงินทุน การควบคุมรายได้และค่าใช้จ่าย การคิดต้นทุน
ค่าบริการ การวางแผนกาไร การทางบประมาณในการดาเนินงาน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

เหตุผล

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
9. MTR201 การจัดการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
3(3-0-6) ปรับชื่อ
Marketing Management for Tourism Industry
รายวิชา
คาอธิบายรายวิชา
และ
ลั ก ษณะทั่ ว ไปของการตลาดอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร
คาอธิบา
ลักษณะพิเศษของสินค้าทางการท่องเที่ยวและบริการแต่ละประเภท
ยราวิชา
ส่วนประสมทางการตลาดท่ องเที่ ยวและการบริการ การวิเคราะห์
และ
แนวโน้ ม และความต้ อ งการของตลาดท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร การ
รหัสวิชา
วางแผนและการก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดดิ จิ ทั ล ในอุ ต สาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
3(3-0-6) 10.MTR315

การเงินและบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
3(3-0-6) ปรับชื่อ
Finance and Accounting for Tour Operator Management
รายวิชา
คาอธิบายรายวิชา
และ
ความหมาย แนวคิด หลักการ และความสาคัญของการเงินและการ
คาอธิบา
บัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว การวางแผนและการควบคุม
ยราวิชา
ทางการเงิน การประยุกต์ใช้บัญชีต้นทุ น การบัญชีเพื่อการจัด การ
และ
การบั ญชี การเงิน เพื่ อ การด าเนิน งานทางด้ านธุร กิจ การท่ องเที่ ย ว
รหัสวิชา
นโยบายราคาและการตัดสินใจด้านราคาสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว การ
จัด ทางบประมาณ การวิเคราะห์ง บการเงิน และประเมินโครงการ
ลงทุน การควบคุมภายในสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว
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11.MTR202 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Sustainable Tourism Management
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิด องค์ประกอบและหลักการของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กระบวนการและขั้นตอนการวางแผนการจัดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่ ง ยื น การจั ด ระบบและรู ป แบบสิ่ ง อ านวยความสะดวกที่
เหมาะสมต่อพื้น ที่ บทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วม
และการจั ด การพื้ น ที่ การกาหนดกลยุท ธ์ เ พื่อ การพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การศึกษานอกสถานที่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
3(2-2-5) 11.MTR202

12.MTR206 ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยทางการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Thai History and Cultural- Arts in Tourism
คาอธิบายรายวิชา
ความเป็นมาของชาติไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ศาสนา
แนวทางการปกครองเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรมและ
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ต่ า งประเทศ ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
โบราณสถานและโบราณวั ต ถุ วิ วั ฒ นาการของศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์พื้นฐานระหว่างภูมิศาสตร์ วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียม ที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะ
และวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธ์ของไทย โดยศึกษาจากเทศกาลและการละเล่น
พื้นบ้าน จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม

12.MTR206

เหตุผล

การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
Sustainable Tourism Management
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิด องค์ประกอบและหลักการของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
วางแผนการจั ด การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น การจั ด ระบบและ
รูปแบบสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อพื้นที่การจัดการขีด
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว การกาหนดกลยุทธ์เพื่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บทบาทของชุมชนท้องถิ่น
ในการมีส่วนร่วมและการจัดการพื้นที่ แนวทางการอนุรักษ์และ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยว
ต่ า งๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ย การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวสีเขียว

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
และ
รหัสวิชา

ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยทางการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Thai History, Arts, and Culture of Tourism
คาอธิบายรายวิชา
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชาติไทย
ตั้งแต่ส มัยโบราณจนถึงปัจจุบัน การก่อตั้ง และพัฒนาการของ
อาณาจั ก รไทย แนวทางการปกครอง เศรษฐกิ จ สั ง คม
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ โบราณสถานและโบราณวัต ถุ วิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ เทศกาลและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่มี
ผลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม

ปรับชื่อ
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
ราวิชา
และ
รหัสวิชา
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13.MTR302 การจัดการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Marketing Management for Tourism Industry
คาอธิบายรายวิชา
ลักษณะทั่ วไปของการตลาดอุ ต สาหกรรมท่ องเที่ ยว ลัก ษณะ
พิเศษของสิน ค้าทางการท่องเที่ยวแต่ละประเภท ส่วนประสม
ทางการตลาดท่องเที่ยวและการบริการ การวิเคราะห์แนวโน้ม
และความต้องการของตลาด การวางแผนและการกาหนดกล
ยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
3(3-0-6) 13.

14.MTR303 หลักการมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
Principles of Tourist Guide
คาอธิบายรายวิชา
นิยามศัพท์ วิวัฒนาการของอาชีพ มัคคุเ ทศก์ บทบาท หน้าที่
ความสาคัญของมัคคุเทศก์กับการท่ องเที่ยว เทคนิคการนาชม
ทั ก ษะความเป็ น ผู้ น า วิ ธี ก ารน าเสนอ ศิ ล ปะการพู ด ส าหรั บ
มั ค คุ เ ทศก์ กระบวนการและเทคนิ ค การให้ ค วามรู้ ใ นแหล่ ง
ท่องเที่ยว การดาเนินงานทางด้านนันทนาการทางการท่องเที่ยว
การอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว หลักการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และการป้องกัน อุบัติ เหตุ จรรยาบรรณและจริยธรรม
ของมัคคุเทศก์ การแก้ไขปัญหาในงานมัคคุเทศก์ ระเบียบพิธีการ
เข้าออกราชอาณาจักร การฝึกปฏิบัตินอกสถานที่

14.MTR211

เหตุผล

(รายวิชานี้อยู่ในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ)

มัคคุเทศก์และการนาเที่ยว
3(2-2-5)
Tourist Guide and Tour Operation
คาอธิบายรายวิชา
นิยามศั พท์ วิ วัฒนาการของอาชีพมัค คุเทศก์ บทบาท หน้าที่
ความสาคัญของมัคคุเทศก์กับการท่องเที่ ยว เทคนิคการนาชม
ทั ก ษะความเป็ น ผู้ น า วิ ธี ก ารน าเสนอ ศิ ล ปะการพู ด ส าหรั บ
มั ค คุ เ ทศก์ กระบวนการและเทคนิ ค การให้ ค วามรู้ ใ นแหล่ ง
ท่องเที่ยว การนาเที่ยวในรูปแบบ Virtual Tour หรือการทาทัวร์
เสมื อ นจริ ง ผ่ า นอุ ป กรณ์ ดิ จิ ทั ล เช่ น คอมพิ ว เตอร์ แท็ บ เล็ ต
สมาร์ ท โฟน การด าเนิ น งานทางด้ า นนั น ทนาการทางการ
ท่องเที่ยว การอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว หลักการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น และการป้องกัน อุบัติเหตุ แนวทางการแก้ไข
ปัญหาในงานมัคคุเทศก์ ระเบียบพิธีการเข้าออกราชอาณาจักร
จรรยาบรรณและจริยธรรมของมัคคุเทศก์

ปรับชื่อ
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
ราวิชา
และ
รหัสวิชา
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กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
15.MTR305 การจัดการธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร
3(3-0-6) 15.MTR212
Airline Business Management and Ticketing
คาอธิบายรายวิชา
วิวัฒนาการ ลักษณะ องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการ
บิ น ภู มิ ศ าสตร์ ก ารบิ น กฎระเบี ย บการจราจรทางอากาศ
ตารางเวลาการบิน สิ่ง อานวยความสะดวกบนเครื่องบิน งาน
บริการบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน รหัสต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจการ
บิน กฎระเบียบการสารองที่นั่ง ข้อมูลของบัตรโดยสารเครื่องบิน
ระบบการสารองที่นั่งและระบบการออกบัตรโดยสาร ระเบียบ
พิธีการเข้าออกระหว่างประเทศ การขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ
16.MTR307 หลักการวางแผนและการจัดรายการนาเที่ยว
3(2-2-5)
Principles of Tour Planning and Conducting
คาอธิบายรายวิชา
ประเภทของการนาเที่ยว หลักการจัดนาเที่ยวประเภทต่างๆ การ
เขี ย นแผนที่ แ สดงเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย ว การจั ด เส้ น ทางในการ
ท่องเที่ยว เทคนิคการสารวจเส้นทางการเดินทาง หลักการและ
การวางแผนรายการนาเที่ ยว การเขียนรายการน าเที่ ยว การ
ติดต่อกับธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การคิด ต้น ทุน กาไร และการ
ก า ห น ด ร า ค า ต ล อ ด จ น ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ เ พื่ อ ก า รโ ฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์ ปัญหาในการดาเนินงาน และวิธี การแก้ไขปัญหา
การจัดนันทนาการ ฝึกปฏิบัตินาเที่ยวนอกสถานที่

16.MTR307

เหตุผล

การจัดการธุรกิจการบินและการสารองที่นั่ง
3(3-0-6)
Airline Business Management and Reservation
คาอธิบายรายวิชา
วิวัฒนาการ ลักษณะ องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการ
บิ น ภู มิ ศ าสตร์ ก ารบิ น กฎระเบี ย บการจราจรทางอากาศ
ตารางเวลาการบิน สิ่ ง อานวยความสะดวกบนเครื่องบิน งาน
บริการบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน รหัสต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจการ
บิน กฎระเบียบการสารองที่นั่ง ข้อมูลของบัตรโดยสารเครื่องบิน
ระบบการสารองที่นั่งและระบบการออกบัตรโดยสาร ระเบียบ
พิธีการเข้าออกระหว่างประเทศ การขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ

ปรับชื่อ
รายวิชา
และ
รหัสวิชา

หลักการวางแผนและการจัดรายการนาเที่ยว
3(2-2-5)
Principles of Tour Planning and Conducting
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิด รูปแบบการท่องเที่ยว หลักการจัดนาเที่ยว องค์ประกอบ
การจัดการนาเที่ยว รูปแบบการจัดเส้นทางในการท่องเที่ยว การ
เขียนรายการนาเที่ยว การคิดต้นทุน กาไร กาหนดราคาขาย การ
ประสานงานกับ ธุรกิจที่ เกี่ยวข้อ ง การส่ง เสริม การตลาด การ
ดาเนินงานนาเที่ยวภายในประเทศ และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ในการดาเนินงาน โดยการฝึกปฏิบัตินาเที่ยวนอกสถานที่

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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17.MTR310 การจัดการธุรกิจนาเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
Tour Operator and Travel Agency Management
คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญ ประเภทของธุรกิจนาเที่ย วและธุรกิจ
ตัวแทนท่องเที่ยว รูปแบบและวิธีการจัดตั้งธุรกิจท่องเที่ยว การ
วางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร การจัดการบุคลากร รูปแบบ
การขาย บทบาทและความสัมพันธ์ของธุรกิจนาเที่ยวและธุรกิจ
ตัวแทนท่องเที่ยวกับธุรกิจอื่นๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ
แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
3(3-0-6) 17.

18.MTR401 การวิจัยบริการและการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Tourism and Hospitality Research
คาอธิบายรายวิชา
ความสาคัญของการวิจัย รูปแบบระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสม
โดยเน้นการศึกษาด้านการบริการและการท่องเที่ยว ขั้นตอนและ
วิธีการวิจัย กาหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดในการวิจัย การ
ตั้ ง สมมติ ฐ าน การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ผ ล การ
สรุปผลงานวิจัย และการเขียนรายงานวิจัย
19.VLE203 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Writing Skill Development
คาอธิบายรายวิชา
ฝึ ก และพั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นภาษาอั ง กฤษโดยเน้ น การจั ด
องค์ป ระกอบของย่อ หน้า รู้จัก ประเภทของย่อหน้า เช่น การ
เขียนแบบพรรณนา การเขียนความเรียง การเขียนเหตุผล การ
เขียนเปรียบเทียบ และศึกษากระบวนการเขียนซึ่งประกอบด้วย
การรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียม การเขียน การร่างงานเขียน การ
ปรับปรุงร่างงานเขียน และการพิสูจน์อักษร

18.MTR316

เหตุผล

(รายวิชานี้อยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก)

การวิจัยทางการท่องเที่ยวและบริการ
3(2-2-5)
Research for Tourism and Hospitality
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการวิจัย การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจัยเชิงคุณภาพสาหรับการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการ
บริการ การกาหนดประเด็น ปัญหาวิจัยทางการท่องเที่ยวและ
การบริการ เทคนิคการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย การ
เขียนรายงานและการนาเสนอผลงานวิจัย
19. VLE208 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
3(3-0-6)
Productive Skill in English for Career Development
คาอธิบายรายวิชา
คาศัพท์ สานวนที่ใช้ในอาชีพโดยทั่วไป บันทึกข้อความ โฆษณา
ตารางเวลา ข้อความ อีเมล์ แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การเรียบเรียงข้อมูล และการเขียนรายงานหรือการเขียนสรุป
การเขี ย นบล็ อ ก (Blog) และการเขี ย นรี วิ ว (Review) แหล่ ง
ท่องเที่ยว

ปรับชื่อ
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
ราวิชา
และ
รหัสวิชา
ปรับชื่อ
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
ราวิชา
และ
รหัสวิชา
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20. VLE204 การพัฒนาทักษะการนาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
English Presentation Skills Development
คาอธิบายรายวิชา
พัฒนาทั กษะภาษาและการสื่อสารเพื่อการน าเสนอได้อย่างมี
ประสิท ธิภาพศึกษาวิธีการ ลาดับขั้นตอนในการน าเสนออย่าง
เป็น ระบบ โดยสามารถวางแผน จัด ลาดับและนาเสนองานได้
อย่างชัดเจนและถูกต้อง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
3(3-0-6) 20.ไม่มี

21. VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสานักงาน
3(3-0-6)
English for Inter-Office Communication
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาคาศัพท์และสานวนที่ใช้ในการทางานและการติดต่องาน
ได้ แ ก่ การต้ อ นรั บ และการดู แ ลลู ก ค้ า การบอกรายละเอี ย ด
โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบในการทางาน การ
สนทนาและนัดหมายทางโทรศัพท์ การเขียนบันทึกข้อความและ
ประกาศ และการนาเสนองาน
22.VLE221 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
3(3-0-6)
English for Tourism 1
คาอธิบายรายวิชา
อธิบายภาพรวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในชุมชนต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ศึกษาและฝึ กฝนการใช้คาศัพท์และ
สานวนต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

21.ไม่มี

เหตุผล

ไม่มี

ไม่มี

22. VLE225 ภาษาอังกฤษสาหรับการนาเที่ยว 1
3(2-2-5)
English for Tourism Guidance 1
คาอธิบายรายวิชา
ฝึกทั กษะการใช้ภาษาอัง กฤษเพื่องานมัคคุ เทศก์ ทั้ ง 4 ทั กษะ
ได้ แ ก่ การฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น รวมทั้ ง ค าศั พ ท์ เ ทคนิ ค ที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพมัคคุเทศก์ ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์
ดนตรี สถาปัตยกรรม การสื่อสารกับนักท่องเที่ยวและหลักการ
นาชมสถานที่ท่องเที่ยว

ปรับชื่อ
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
ราวิชา
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23. VLE222 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
English for Tourism 2
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกฝนคาศัพท์และสานวนที่ใช้ในสถานการณ์เกี่ยวกับ
การท่ อ งเที่ ย วในด้ า นต่ า งๆ อาทิ สถานที่ พั ก ก าหนดการ
ท่องเที่ยว การบรรยายให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ฝึกทักษะ
การใช้ภาษาในบทบาทของเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยว ตัวแทน
บริษัท ท่ องเที่ ยว มัคคุเทศก์นาเที่ ยวและนักท่ องเที่ ยว รวมทั้ ง
เยี่ ยมชมสถานที่ ท่ อ งเที่ ยวต่ างๆ โดยให้มั ค คุเ ทศก์ น าชมและ
บรรยายสถานที่ท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
3(3-0-6) 23.VLE226 ภาษาอังกฤษสาหรับการนาเที่ยว 2
3(2-2-5)
English for Tourism Guidance 2
คาอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอัง กฤษเพื่องานมัค คุเทศก์ทั้ ง 4 ทั กษะ
ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน และเขียน สานวนเฉพาะทางที่ใช้ในงาน
มัคคุเทศก์ อธิบาย สื่อสารกับนักท่องเที่ยวและการนาชมสถานที่
ท่องเที่ยวที่สาคัญ ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ข้อมูลทั่วไปภายในประเทศ และประเทศในประชาคมอาเซียน

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
24. MTR104 การจัดการธุรกิจที่พักแรม
3(3-0-6) 24.MTR104
Lodging Business Management
คาอธิบายรายวิชา
ประเภทของที่พัก โครงสร้างการบริหารงาน การดาเนินงานของ
กิจการ การจัดการกิจกรรมนันทนาการ การตลาด การจัดการ
ด้านการเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาและแนวโน้มใน
การจั ด การธุ ร กิ จ ที่ พั ก ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ข้อบกพร่องและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดาเนินกิจการที่
พักแรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
การจัดการธุรกิจที่พักแรม
3(3-0-6)
Lodging Business Management
คาอธิบายรายวิชา
ความเป็นมา และความสาคัญของธุรกิจที่พักแรม ประเภทและ
รูปแบบของที่ พักแรม รูปแบบการบริหารงาน โครงสร้างการ
บริหารงานและการดาเนินงาน มาตรฐานการบริการ ปัญหา
และแนวทางการแก้ไขปัญหา แนวโน้มในการจัดการธุรกิจที่พัก
แรมในอนาคต

เหตุผล
ปรับชื่อ
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
ราวิชา

เหตุผล
ปรับ
คาอธิบาย
ราวิชา
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25. MTR105 ภูมิศาสตร์โลกเพื่อการจัดการท่องเที่ยว
Global Geography for Tourism Management
คาอธิบายรายวิชา
ลักษณะภูมิศาสตร์ทางกายภาพ สภาพภูมิอากาศ และสิ่งมีชีวิต
ที่ มี ผ ลต่ อ การท่ อ งเที่ ย วของโลก ความสั ม พั น ธ์ ข องลั ก ษณะ
ภูมิศาสตร์กับการเลือกแหล่งท่องเที่ยว สิ่งดึงดูดการท่องเที่ยว
ทางภูมิศาสตร์ในแต่ละภูมิภาคสังคมและค่านิยมของคนในพื้นที่
ในการเลือกแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางและอุปสรรคในการเดินทาง
ท่ อ งเที่ ย ว การอ่า นแผนที่ รวมทั้ ง ศึ กษาความส าคัญ ของการ
ท่องเที่ยวต่อสังคม โดยเน้นแนวคิดในการจัดการท่องเที่ยวจาก
ประเทศไทยเป็นจุดสาคัญ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
3(3-0-6) 25.MTR219

26. MTR205 การจัดการประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และ
3(3-0-6)
การจัดนิทรรศการ
MICE Operation and Management
คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญ ลักษณะของธุรกิจการประชุม สัมมนา
นิทรรศการ และการนาเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดั บ ชาติ และระดั บ นานาชาติ การวางแผนการจั ด การ
การตลาด เทคนิคการประสานงาน ขั้นตอนการดาเนินงานก่อน
การจัดงาน ระหว่างจัด งาน และหลัง การจัด งาน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

26.MTR318

เหตุผล

ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Geography for Tourism Management
คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ประเภท ลักษณะ และความสาคัญของภูมิศาสตร์
เพื่อการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ของลักษณะทางภูมิศาสตร์กับ
ประเภทภูมิสัณฐานธรรมชาติ อารยธรรมและสังคมที่ส่งผลต่อ
ชีวิตมนุษ ย์ในแต่ละภูมิภาคของโลกและประเทศไทย การอ่ า น
แผนที่ภูมิศาสตร์ ศึกษาและวิเคราะห์เอกลักษณ์ ข้อจากัดและ
ศักยภาพทางภูมิศาสตร์เพื่อรองรับ การท่ องเที่ ยว ปัญหาและ
แนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหาทางการท่องเที่ยวในแต่ละ
ภู มิ ภ าค และแนวคิ ด ในการจั ด การเส้ น ทางและรู ป แบบการ
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ลักษณะต่าง ๆ

ปรับชื่อ
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
ราวิชา
และ
รหัสวิชา

การจัดการสถานที่ กิจกรรมพิเศษ และการจัดการธุรกิจไมซ์
3(2-2-5)
Venue, Event, and MICE Business Management
คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความส าคั ญ ลั ก ษณะของการจั ด การสถานที่
กิจกรรมพิเศษ และการจัดการธุรกิจไมซ์ ประเภทและขนาดของ
การจัด สถานที่ กิจ กรรมพิ เ ศษ และธุ รกิ จ ไมซ์ ความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งธุ รกิ จ ไมซกั บ การจัด การสถานที่ แ ละการจั ด กิ จกรรม
พิเ ศษ การวิเ คราะห์ วางแผนสถานที่ ใ นการดาเนิ น งาน การ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน ผลกระทบของการจั ด กิ จ กรรม
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน

ปรับชื่อ
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
ราวิชา
รหัสวิชา
และ
หน่วยกิต
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27. MTR207 การวางแผนและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
Tourist Destination Development and Planning
คาอธิบายรายวิชา
หลักการและขั้นตอนการวางแผนเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
การประเมิ น ศั ก ยภาพของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว การพั ฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ ยวประเภทต่างๆ การกาหนดขีด ความสามารถในการ
รองรั บ ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว บทบาทความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
หน่ ว ยงานภาครั ฐ กั บ เอกชนในการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
วิ เ คราะห์ ถึ ง ปั ญ หาของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว หรื อ ผลกระทบของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีต่อท้องถิ่นรวมถึง การจัดหาแนวทาง
ในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
3(3-0-6) 27.

28. MTR209 การจัดการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6) 28.
Transportation Management for Tourism
คาอธิบายรายวิชา
ความส าคัญและผลกระทบของการขนส่ง ที่ มีต่ออุต สาหกรรม
ท่องเที่ยว รูปแบบและองค์ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร ทั้งทาง
บก ทางน้า ทางอากาศ ตลอดจนการขนส่งสินค้าทางอากาศ เพื่อ
เป็ น พื้ น ฐานของการจัด บริก ารในการเดิน ทางท่ อ งเที่ ยว การ
วิ เ คราะห์ ส ภาพการแข่ ง ขั น การตลาด สภาพปั ญ หา การ
ประกันภัย ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขนส่งโดย
เน้นศึกษาการขนส่งทางอากาศ การวิเคราะห์หาแนวทางหรือ
วิธีการปรับปรุงรูปแบบของการเดินทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่เป็น
การดึงดูดใจนักท่องเที่ยว

เหตุผล

ปรับเนื้อหาคาอธิบายรายวิชาไปบูรณาการในรายวิชาการจัดการ
ทรัพยากรและมาตรฐานทางการท่องเที่ยว MTR308

ปรั บ เนื้ อ หาค าอธิ บ ายรายวิ ช าไปบู ร ณาการในรายวิ ช าการ
จัดการโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว MTR407
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29. MTR308 การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
Recreation Management for Tourism
คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ของกิจ กรรมนัน ทนาการ
ผู้ น ากิ จ กรรมนั น ทนาการ หลั ก การในการเลื อ กกิ จ กรรม
นันทนาการ การใช้กิจกรรมนันทนาการในการฝึกอบรม มนุษย
สัมพันธ์กับกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
3(3-0-6) 29.MTR308

30. MTR312 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
3(3-0-6)
Community - Based Tourism Management
คาอธิบายรายวิชา
การวิเคราะห์บทบาทและความสาคัญของชุมชนในการจัดการ
การท่องเที่ยว การสร้างจิตสานึก การพัฒนาศักยภาพและการ
สร้างเครือข่าย ปัญหา ข้อจากัดและแนวทางการจัดการที่ดี

30.MTR312

เหตุผล

การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Recreation Management for Tourism
คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความส าคั ญ หลั ก การและวิ ธี ก ารจั ด กิ จ กรรม
นันทนาการ ประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ สิ่งอานวยความ
สะดวกทางนันทนาการ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และการวาง
แผนการนันทนาการกลุ่ม ผู้นากิจกรรมนันทนาการ หลักการใน
การเลือกกิจกรรมนัน ทนาการ การใช้กิจกรรมนันทนาการใน
การฝึกอบรม มนุษยสัมพันธ์กับกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์

ปรับชื่อ
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
ราวิชา
รหัสวิชา
และ
จานวน
หน่วยกิต

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
3(3-0-6)
Community-based Tourism Management
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิด ความหมาย ความส าคัญของการท่ องเที่ยวโดยชุมชน
บทบาทและความสาคัญของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว การจัดการ
การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาศักยภาพชุมชน การตลาด
และการประชาสัม พันธ์ด้านการท่ องเที่ยวโดยชุมชน แนวโน้ม
แนวทาง การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ปรับ
คาอธิบาย
ราวิชา
และ
รหัสวิชา
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กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
31. MTR313 การจัดการท่องเที่ยวเฉพาะทาง
3(3-0-6) 31.MTR214
Niche Tourism Management
คาอธิบายรายวิชา
ลักษณะและประเภทของการท่ องเที่ ยวเฉพาะกลุ่ม ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
เฉพาะกลุ่ม การวางแผนและการดาเนินงานด้านการท่องเที่ยว
เฉพาะกลุ่ม กรณีศึกษาและแนวโน้มของการท่องเที่ยว

32. MTR314 การจัดการวิกฤตทางการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Crisis Management in Tourism
คาอธิบายรายวิชา
ประเภทและลัก ษณะของความเสี่ ย งที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อภาวะ
วิกฤตในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปัจจัยที่ทาให้เกิดความอ่อนไหว
ต่อภาวะวิกฤต การจัดการความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤต
รู ป แบบต่ า งๆ ในอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว กลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ป้องกันและลดผลกระทบจากภาวะวิกฤต

32.MTR411

เหตุผล

การท่องเที่ยวเฉพาะทาง
3(3-0-6)
Niche Tourism
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดของการท่องเที่ยวเฉพาะทาง ลักษณะและแรงจูงใจ ความ
ต้องการ และประเภทของการท่องเที่ ยวเฉพาะทาง ผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ในอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วเฉพาะทาง ประเภทและ
พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเฉพาะทาง การตลาดเพื่ อ การ
ท่ องเที่ ยวเฉพาะทาง การวางแผนและการออกแบบกิจ กรรม
ทางการท่องเที่ยวเฉพาะทาง การดาเนินงานด้านการท่องเที่ยว
เฉพาะทาง งานวิจัยและแนวโน้มของการท่องเที่ยวเฉพาะทาง

ปรับ
คาอธิบาย
ราวิชา
และ
รหัสวิชา

การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตทางการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Risk and Crisis Management in Tourism
คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความส าคั ญ และผลกระทบของความเสี่ ย ง
กระบวนการของการบริ ห ารความเสี่ ย ง การจั ด ท าแผนการ
จัดการความเสี่ยง การติดตามประเมินผลและการรายงานความ
เสี่ยง การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤต

ปรับชื่อ
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
ราวิชา
และ
รหัสวิชา
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33.MTR213
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33.

ไม่มี

34.

ไม่มี

-

34.MTR215

35.

ไม่มี

-

35.MTR216

การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
E-Commerce in Tourism
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดและความสาคัญของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางการ
ท่ อ งเที่ ย ว องค์ ป ระกอบของการด าเนิ น งานด้ า นพาณิ ช ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท างการท่ อ งเที่ ย ว การประยุ ก ต์ ใ ช้ การสร้ า ง
เว็ บ ไซต์ เ พื่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ทางการท่ อ งเที่ ย ว ปั ญ หาและ
อุ ป สรรคของการด าเนิ น งาน/ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ทางการท่ องเที่ ยว แนวโน้ม การพัฒนาพาณิช ย์อิเล็กทรอนิกส์
ทางการท่องเที่ยวในอนาคต
การจัดการท่องเที่ยวสาหรับผู้สูงอายุ
3(3-0-6)
Tourism Management for the Elderly
คาอธิบายรายวิชา
ความหมายและลัก ษณะของผู้ สูง อายุ ความส าคั ญของตลาด
นั ก ท่ อ งเที่ ย วผู้ สู ง อายุ พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วผู้ สู ง อายุ
แนวคิ ด และทฤษฎี ใ นการจั ด การท่ อ งเที่ ย วส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ
รูปแบบการท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ กระบวนการ
ดูแลนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยว
การจัดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Green Tourism Management
คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี ความสาคัญ และประเภทของการ
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
ศักยภาพแหล่ง ท่องเที่ยว หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ การจัด การ
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การวางแผนและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อขอรับการประเมินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

เหตุผล
รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่
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159
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
35.MTR217

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

35.

ไม่มี

36.

ไม่มี

-

37.

(รายวิชานี้อยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ)

-

เหตุผล

การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3(3-0-6)
Wellness Tourism Management
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิด ความเป็นมา ลักษณะ ประเภท องค์ประกอบ และการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยว จุดหมายปลายทาง
และพฤติ กรรมของนั กท่ องเที่ ย ว การตลาดการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สุขภาพ แนวโน้ม การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กฎหมาย
ข้อกาหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

รายวิชา
ใหม่

36.MTR218

การจัดการท่องเที่ยวแบบสะพายเป้
3(3-0-6)
Backpacker Tourism Management
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิ ด ความหมาย ประเภท และรู ป แบบของการจั ด การ
ท่ อ งเที่ ย วแบบสะพายเป้ ปั จ จั ย และผลกระทบต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยว วางแผนและพัฒนาจุดหมาย
ปลายทางเพื่อนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ในประเทศไทยและ
นานาชาติ การส่ง เสริมการท่ องเที่ยวส าหรับกลุ่มนักท่ องเที่ ยว
แบบสะพายเป้ และการจัดการพื้นที่รองรับ

รายวิชา
ใหม่

37.MTR310

การจัดการธุรกิจนาเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tour Operator and Travel Agency Management
คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญ ประเภทของธุ รกิจนาเที่ยวและธุรกิจ
ตัวแทนท่องเที่ยว รูปแบบและวิธีการจัดตั้งธุรกิจท่องเที่ยว การ
วางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร การจัดการบุคลากร รูปแบบ
การขาย บทบาทและความสัมพันธ์ของธุรกิจนาเที่ยวและธุรกิจ
ตัวแทนท่องเที่ยวกับธุรกิจอื่นๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ
แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

เปลี่ยน
รหัสวิชา
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38.

ไม่มี

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
38.MTR317

39.

ไม่มี

-

39.MTR319

เหตุผล

การจัดการและดาเนินงานบาร์ เครื่องดื่ม และกาแฟ
3(3-0-6)
Bar and Beverage Management and Operations
คาอธิบายรายวิชา
รู ป แบบการจั ด วางบารและอุ ป กรณ ประเภทของเครื่ อ งดื่ ม
ทั ก ษะการบริ ก ารด านบาร์ ความรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ก าร
เครื่องดื่ม แนวคิดด้านการจัดการร้านกาแฟและการดาเนินงาน
ความรูเรื่องกาแฟ การวางแผนรายการเครื่องดื่ม การจัด อุปกรณ์
ในร้ านกาแฟ การจัด การทรั พยากรมนุ ษ ย์ ใ นธุ ร กิ จร้ า นกาแฟ
ทั ก ษะของบาริ ส ตา การบริ ก ารลู ก ค้ า สุ ข ลั ก ษณะและความ
ปลอดภัยในการบริการ การควบคุมต้นทุนและการจัดการสินค้า
คงคลัง การพัฒนาแผนธุรกิจร้านกาแฟ และแนวโนธุรกิจร้าน
กาแฟ

รายวิชา
ใหม่

การจัดการงานเลี้ยง อาหารท้องถิ่น และอาหารนานาชาติ
3(3-0-6)
Catering and Local and International Cuisine
Management
คาอธิบายรายวิชา
วิ วั ฒ นาการงานจั ด เลี้ ย ง ประเภท รู ป แบบการจั ด งาน การ
ออกแบบรายการอาหารและเครื่ อ งดื่ ม การรั บ จองและการ
จั ด การต้ น ทุ น ความหมายของอาหารท องถิ่ น และอาหาร
นานาชาติ แนวคิ ด การจั ด การด้ า นการอาหารท องถิ่ น และ
นานาชาติในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ การประกอบอาหารและ
การบริการอาหาร มาตรฐานอาหารและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนารายการอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า และสุนทรียภาพในการ
รับประทานอาหาร

รายวิชา
ใหม่

160

161
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

40.

ไม่มี

41.

ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
40.MTR320

-

41.MTR321

เหตุผล

การจัดการทรัพยากรและมาตรฐานทางการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Resource and Tourism Standard Management
คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ คุณลักษณะ การจาแนก
ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผล
ต่อการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศไทยและ
ของทวีปต่างๆ การตรวจสอบทรัพยากร การประเมินศักยภาพ
และความสามารถในการรองรับของแหล่ง ท่องเที่ยว เครื่องมือ
ส าคั ญ ในการก าหนดกลยุ ท ธ์ ใ นการจั ด การทรั พ ยากรการ
ท่ อ งเที่ ย ว การด าเนิ น การ และการประเมิ น ผลการจั ด การ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว แนวคิด หลักการการกาหนดมาตรฐาน
ทางการท่องเที่ยว มาตรฐานการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ การนา
เกณฑ์ ไ ปใช้ และการเข้ า รั บ การตรวจประเมิ น เพื่ อ รั บ รอง
มาตรฐาน

รายวิชา
ใหม่

การจัดการท่องเที่ยวในเขตเมือง
3(3-0-6)
Urban Tourism Management
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิด ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ กิจกรรม และสิ่ง
อานวยความสะดวกของการท่องเที่ยวในเขตเมือง การวิเคราะห์
ปั จ จั ย ดึ ง ดู ด ในการท่ อ งเที่ ย ว การส่ ง เสริ ม การตลาดกั บ การ
ท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการกับการ
ท่องเที่ยวในเขตเมือง ปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการ
ท่องเที่ยวในเขตเมือง

รายวิชา
ใหม่
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42.

ไม่มี

43.

ไม่มี
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กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
42.MTR322

-

43.MTR323

เหตุผล

การจัดการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
3(3-0-6)
Ethnic Tourism Management
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธ์ ศึกษาลักษณะเฉพาะ
ของชาติ พั น ธุ์ ที่ แ ตกต่ า งกั น เอกลั ก ษณ์ / ลั ก ษณะเฉพาะทาง
วัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่หรือประเพณีของสังคม พฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวเชิงชาติพันธ์ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงชาติ
พันธ์ในพื้นที่ท างการท่องเที่ยว รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงชาติพันธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิง
ชาติภัณฑ์ กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว
สิ น ค้ า และบริ ก าร การวางแผนและการจั ด การรายการการ
ท่องเที่ยวเชิงชาติพันธ์ การศึกษานอกสถานที่

รายวิชา
ใหม่

การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cultural Tourism Management
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รูปแบบต่างๆ ของ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
หรือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม กลยุทธ์ในการปรับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมให้
เป็นแหล่งท่ องเที่ยว การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ทางวั ฒ นธรรม การสื่ อ ความหมายทางวั ฒ นธรรมในแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม การอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นามรดกทาง
วัฒนธรรมเพื่อรองรับการท่ องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นปัญหาและ
แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ส่ ง ผลต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม
บทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

รายวิชา
ใหม่
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44.

ไม่มี

45.

ไม่มี
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กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
44.MTR410

-

45.MTR412

เหตุผล

การจัดการนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว
Tourism Innovation Management
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิ ด ความหมาย ประเภท และปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเกิ ด
นวัตกรรมทางการท่องเที่ยว รูปแบบนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว
เ ค รื่ 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
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางการท่องเที่ ยว การประเมิน
นวัตกรรม แนวโน้มนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวในอนาคต

3(3-0-6)

รายวิชา
ใหม่

การเป็นผู้ประกอบการและสร้างธุรกิจใหม่ทางการท่องเที่ยว
Entrepreneurship and New Venture in Tourism
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิ ด ความหมาย บทบาท และความส าคั ญ ของการเป็ น
ผู้ ป ระกอบการด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร ลั ก ษณะและ
ประเภทของผู้ประกอบการด้านการท่ องเที่ยวและบริการ การ
ประยุกต์ใช้ท ฤษฎีของการประกอบการ การพัฒนาธุรกิจใหม่
การวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น โอกาสทางธุ รกิ จ การศึ ก ษาความ
เป็นไปได้ วางแผนการจัดทาธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กร
อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม การพั ฒ นาทั ก ษะการเป็ น
ผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ทางการท่องเที่ยว รวมทั้ง
แนวโน้มของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการในอนาคต

3(3-0-6)

รายวิชา
ใหม่
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46.

ไม่มี

47.

ไม่มี
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กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
46.MTR413

-

47.MTR414

การจัดการโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว
Logistics Management for Tourism
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดและองค์ประกอบของการขนส่ง รูปแบบการขนส่งที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางด้าน
การตลาด ปัญหา การประกัน กฎหมาย กฎระเบียบ ผลกระทบ
ที่ ส าคั ญ ด้า นโลจิส ต์ ท างการท่ อ งเที่ ยว องค์ ป ระกอบของการ
จั ด การด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ หลั ก การและแนวคิ ด ในการวางแผน
โครงสร้ า งพื้ น ฐานโดยเน้ น การขนส่ ง ศึก ษาแบบจาลองและ
เครื่ อ งมื อ วิ เคราะห์ พื้ น ฐานที่ ใ ช้ ใ นการวางแผนและวิ เ คราะห์
อุปทานการขนส่ง และแนวโน้มสาหรับธุรกิจการขนส่ง

เหตุผล
3(3-0-6)

รายวิชา
ใหม่

การพัฒนาและส่งเสริมจุดหมายปลายทาง
3(2-2-5)
Tourist Destination Development
คาอธิบายรายวิชา
หลั ก การ องค์ ป ระกอบ การวิ เ คราะห์ แ ละจั ด การข้ อ มู ล ของ
จุดหมายปลายทาง การประเมินศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการรองรั บ ของจุ ด หมายปลายทาง การก าหนดนโยบาย
วางแผนและพัฒนาจุดหมายปลายทาง บทบาทและความร่วมมือ
ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของ
จุด หมายปลายทาง การส่ง เสริม การตลาดและการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการของจุดหมายปลายทาง

รายวิชา
ใหม่
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48.

ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
48.MTR415
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การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Urban Tourism Management
คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความส าคัญ องค์ป ระกอบ รูป แบบ และแนวโน้ม
ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ กิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการประเมินความสาเร็จกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และแนวโน้มการจัดการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในอนาคต

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ภาษาจีน)
49. VLC101 ภาษาจีนเบื้องต้น 1
3(2-2-5) 49.VLC103 ภาษาจีนเบื้องต้น
3(2-2-5)
Chinese for Beginners 1
Chinese for Beginners
คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา
ฝึกและพั ฒนาทั ก ษะภาษาจีน โดยเน้น ศึ กษารูป ประโยคและ
ฝึกและพั ฒนาทั ก ษะภาษาจีน โดยเน้น ศึ กษารูป ประโยคและ
ไวยากรณ์เบื้องต้น บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การ
ไวยากรณ์เบื้องต้น บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การ
ทักทาย การแนะนาตน การบอกเวลา การซื้อของ เป็นต้น
ทั กทาย การแนะน าตน การบอกเวลา การซื้อ ของ ฝึ กทั กษะ
ภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวันให้กว้างขึ้น โดย
เน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น
50. VLC102 ภาษาจีนเบื้องต้น 2
3(2-2-5) 50.
รายวิชานี้มีการปรับคาอธิบายรายวิชาและบูรณาการเป็นรายวิชา
Chinese for Beginners 2
เดียวกับภาษาจีนเบื้องต้น VLC103
คาอธิบายรายวิชา
ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาจีนอย่างต่อเนื่องจากรายวิชา VLC101
ภาษาจีนเบื้องต้น 1 ศึกษาไวยากรณ์และรูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น
ฝึกทักษะภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวันให้กว้าง
ขึ้น โดยเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม

เหตุผล
รายวิชา
ใหม่

ปรับชื่อ
รายวิชา
คาอธิบาย
รายวิชา
และ
รหัส
รายวิชา
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กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ภาษาจีน)
51. VLC201 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 1
3(2-2-5) 51.VLC201 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Chinese Conversation 1
Intermediate Chinese Conversation 1
คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาจีน โดยเน้นคาศัพท์และ
ฝึกและพัฒนาทั กษะการฟัง และพูด ภาษาจีน โดยเน้น คาศัพท์
สานวนที่ใช้ในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น และการสนทนากับ
และสานวนที่ใช้ในชีวิตประจาวันใน การสนทนากับนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
ระดับที่สูงขึ้น และการสนทนาเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยว
52. VLC202 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 2
3(2-2-5) 52.VLC202 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Chinese Conversation 2
Intermediate Chinese Conversation 2
คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาจีน โดยเน้นรูปประโยค
ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาจีน โดยเน้นรูป
และสานวนภาษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ
ประโยคและส านวนภาษาในการสื่ อ สารและการสนทนาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และการสื่อสารเพื่อการนาเสนอรายการนา
เที่ยวข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวระดับที่สูงขึ้น เพื่อใช้ในการสื่อสารใน
การน าเที่ ยวและการให้บ ริการในสถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยว เช่น สนามบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจ
ร้ า นขายสิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ โดยจั ด
สถานการณ์จาลองในการปฏิบัติงาน
53. VLC301 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1
3(2-2-5) 53.VLC301 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1
3(2-2-5)
Chinese for Tourism 1
Chinese for Tourism 1
คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาจีนโดยเน้นรูปประโยค
ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาจีนโดย
และสานวนที่ใช้ในการบริการ การสนทนากับนักท่องเที่ยว โดย
เน้ น รู ป ประโยคและส านวนที่ ใ ช้ ส าหรั บ การบริ ก ารในสถาน
จัดสถานการณ์จาลองในการปฏิบัติงาน เช่น สนามบิน โรงแรม
ประกอบการด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและการน าเที่ ย วในแหล่ ง
ภัตตาคาร ร้านค้า
ท่ อ งเที่ ย วต่ า ง ๆ เน้ น การสนทนาและการให้ ข้ อ มู ล แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดยจั ด สถานการณ์ จ าลองในการ
ปฏิบัติงาน หรือฝึกปฏิบัตินอกสถานที่

เหตุผล
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ภาษาจีน)
54. VLC302 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2
3(2-2-5) 54.VLC302 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2
3(2-2-5)
Chinese for Tourism 2
Chinese for Tourism 2
คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีนที่จาเป็นต่ออาชีพในอุตสาหกรรม
ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะในด้านการฟังและพูดในภาษาจีนโดย
การท่องเที่ยวด้านต่างๆ ด้านที่พัก กาหนดการท่องเที่ยว การให้
เน้ น ประโยคและส านวนที่ ใ ช้ ใ นงานไกด์ ห รื อ มั ค คุ เ ทศก์ การ
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณีที่จาเป็นต่อ
สื่อ สารเพื่ อน าเสนอรายการน าเที่ ย ว การสนทนาและการให้
การเข้าใจประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว โดยจัดสถานการณ์จาลอง
ในการปฏิบัติงานหรือฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ในการเป็นไกด์หรือ
มัคคุเทศก์นาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ภาษาญี่ปุ่น)
55. VLJ101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1
3(2-2-5) 55. VLJ103 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3(2-2-5)
Japanese for Beginners 1
Japanese for Beginners
คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา
ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นศึกษารูปประโยคและ
ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นศึกษารูปประโยคและ
ไวยากรณ์เบื้องต้น บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การ
ไวยากรณ์เบื้องต้น บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การ
ทักทาย การแนะนาตน การบอกเวลา การซื้อของ เป็นต้น
ทั กทาย การแนะน าตน การบอกเวลา การซื้อ ของ ฝึ กทั ก ษะ
ภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวันให้กว้างขึ้น โดย
เน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น

เหตุผล
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับชื่อ
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ภาษาญี่ปุ่น)
56. VLJ102 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2
3(2-2-5) 56.
รายวิชานี้มีการปรับคาอธิบายรายวิชาและบูรณาการเป็นรายวิชา
Japanese for Beginners 2
เดียวกับภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น VLJ103
คาอธิบายรายวิชา
ฝึ ก และพั ฒ นาทั ก ษะภาษาญี่ ปุ่ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากรายวิ ช า
VLJ101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 ศึกษาไวยากรณ์และรูปประโยคที่
ซั บ ซ้ อ นขึ้ น ฝึ ก ทั ก ษะภาษาที่ ใ ช้ ใ นสถานการณ์ ต่ า งๆ ใน
ชีวิ ต ประจ าวั น ให้ ก ว้ างขึ้ น โดยเน้ น การใช้ ภ าษาอย่า งถูก ต้ อ ง
เหมาะสม
57. VLJ201 สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1
3(2-2-5) 57. VLJ201 สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1
Intermediate Japanese Conversation 1
Intermediate Japanese Conversation 1
คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นคาศัพท์
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ ปุ่น โดยเน้นคาศัพท์
และส านวนที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น และการ
และสานวนที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การสนทนากับนักท่องเที่ยว
สนทนากับนักท่องเที่ยว
ระดับที่สูงขึ้น และการสนทนาเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยว
58. VLJ202 สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2
Intermediate Japanese Conversation 2
คาอธิบายรายวิชา
ฝึ ก และพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง และพู ด ภาษาญี่ ปุ่ น โดยเน้ น รู ป
ประโยคและสานวนภาษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อใช้ในการสื่อสาร
ทางธุรกิจ

3(2-2-5) 58. VLJ202

สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2
Intermediate Japanese Conversation 2
คาอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ ปุ่นโดยเน้นรูป
ประโยคและสานวนภาษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อใช้ในการสื่อสาร
และการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ การนาเสนอข้อมูลแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น การสื่ อ สารในการน าเที่ ย วและการ
ให้บริการในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว เช่น สนามบิน
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจร้านขายสินค้าที่ระลึก และ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ โดยจั ด สถานการณ์ จ าลองในการ
ปฏิบัติงาน

เหตุผล

3(2-2-5)

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

3(2-2-5)

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

168

169
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ภาษาญี่ปุ่น)
59. VLJ301 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1
3(2-2-5) 59.VLJ301 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1
3(2-2-5)
Japanese for Tourism 1
Japanese for Tourism 1
คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา
ฝึ ก ทั ก ษะในด้ า นการฟั ง และพู ด ภาษาญี่ ปุ่ น โดยเน้ น รู ป แบบ
ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะในด้านการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นโดย
ประโยคและส านวนที่ ใ ช้ ใ นการบริ ก าร การสนทนากั บ
เน้ น รู ป แบบประโยคและส านวนที่ ใ ช้ ใ นการบริ ก ารในสถาน
นักท่องเที่ยว โดยจัดสถานการณ์จาลองในการปฏิบัติง าน เช่น
ประกอบการด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและการน าเที่ ย วในแหล่ ง
สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า
ท่ อ งเที่ ย วต่ า ง ๆ เน้ น การสนทนาและการให้ ข้ อ มู ล แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดยจั ด สถานการณ์ จ าลองในการ
ปฏิบัติงาน หรือฝึกปฏิบัตินอกสถานที่
60. VLJ302 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 2
Japanese for Tourism 2
คาอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นที่จาเป็นต่ออาชีพในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวด้านต่างๆ ด้านที่พัก กาหนดการท่องเที่ยว การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณีที่จาเป็นต่อ
การเข้าใจประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น

3(2-2-5) 60.VLJ302

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 2
3(2-2-5)
Japanese for Tourism 2
คาอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทั กษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น ที่ จาเป็น ต่อ
อาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านต่างๆ และในงานไกด์
หรือมัค คุเทศก์ การสื่ อสารเพื่อนาเสนอรายการนาเที่ ย ว การ
สนทนาและการให้ ข้ อ มู ล แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
วัฒนธรรม ประเพณีที่จาเป็นต่อการเข้าใจประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น
โดยจัดสถานการณ์จาลองในการปฏิบัติงานหรือฝึกปฏิบัตินอก
สถานที่ในการเป็นไกด์หรือมัคคุเทศก์นาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ด้านที่พัก อื่นๆ

เหตุผล
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ภาษาเกาหลี)
61. VLK101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1
3(2-2-5) 61. VLK103 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3(2-2-5)
Korean for Beginners 1
Korean for Beginners
คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา
ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี โดยเน้นศึกษารูปประโยคและ
ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี โดยเน้นศึกษารูปประโยคและ
ไวยากรณ์เบื้องต้น บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การ
ไวยากรณ์เบื้องต้น บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การ
ทักทาย การแนะนาตน การบอกเวลา การซื้อของ เป็นต้น
ทั กทาย การแนะน าตน การบอกเวลา การซื้อ ของ ฝึ กทั กษะ
ภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชี วิตประจาวันให้กว้างขึ้น โดย
เน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น
62. VLK102 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2
Korean for Beginners 2
คาอธิบายรายวิชา
ฝึ ก และพั ฒ นาทั ก ษะภาษาเกาหลี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากรายวิ ช า
VLK101 ภาษาเกาหลี เ บื้ อ งต้ น 1 ศึ ก ษาไวยากรณ์ แ ละรู ป
ประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ฝึกทักษะภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิ ต ประจ าวั น ให้ ก ว้ างขึ้ น โดยเน้ น การใช้ ภ าษาอย่า งถูก ต้ อ ง
เหมาะสม

3(2-2-5) 62.

รายวิชานี้มีการปรับคาอธิบายรายวิชาและบูรณาการเป็นรายวิชา
เดียวกับภาษาเกาหลีเบื้องต้น VLJ103

63. VLK201 สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 1
Intermediate Korean Conversation 1
คาอธิบายรายวิชา
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาเกาหลี โดยเน้นคาศัพท์
และส านวนที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น และการ
สนทนากับนักท่องเที่ยว

3(2-2-5) 63. VLK201

สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Korean Conversation 1
คาอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาเกาหลี โดยเน้น
ค าศั พ ท์ แ ละส านวนที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น การสนทนากั บ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น และการสนทนาเพื่ อ การต้ อ นรั บ
นักท่องเที่ยว

เหตุผล
ปรับชื่อ
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
และ
รหัสวิชา

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ภาษาเกาหลี)
64. VLK202 สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 2
3(2-2-5) 64. VLK202 สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Korean Conversation 2
Intermediate Korean Conversation 2
คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา
ฝึก และพั ฒ นาทั กษะการฟั ง และพูด ภาษาเกาหลี โดยเน้ น รู ป
ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาเกาหลี โดยเน้น
ประโยคและสานวนภาษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อใช้ในการสื่อสาร
รู ป ประโยคและส านวนภาษาในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ทางธุรกิจ
สื่อสารและการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ การนาเสนอข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวระดับที่สูงขึ้น การสื่อสารในการนาเที่ยวและการ
ให้บริการในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว เช่น สนามบิน
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจร้านขายสินค้าที่ระลึก และ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ โดยจั ด สถานการณ์ จ าลองในการ
ปฏิบัติงาน
65. VLK301 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1
Korean for Tourism 1
คาอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะในด้านการฟังและพูดภาษาเกาหลีโดยเน้นรูปประโยค
และสานวนที่ใช้ในการบริการ การสนทนากับนักท่องเที่ ยว โดย
จัดสถานการณ์จาลองในการปฏิบัติงาน เช่น สนามบิน โรงแรม
ภัตตาคาร ร้านค้า

3(2-2-5) 65. VLK301

ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1
3(2-2-5)
Korean for Tourism 1
คาอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทั กษะในด้านการฟัง และพูดภาษาเกาหลี
โดยเน้นรูปประโยคและสานวนที่ใช้ในการบริการ การสนทนากับ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และส านวนที่ ใ ช้ ส าหรั บ การบริ ก ารในสถาน
ประกอบการด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและการน าเที่ ย วในแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วต่ า ง ๆ เน้ น การสนทนาและการให้ ข้ อ มู ล แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดยจั ด สถานการณ์ จ าลองในการ
ปฏิบัติงาน หรือฝึกปฏิบัตินอกสถานที่

เหตุผล
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ภาษาเกาหลี)
66. VLK302 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2
3(2-2-5) 66.VLK302 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2
3(2-2-5)
Korean for Tourism 2
Korean for Tourism 2
คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา
ฝึ ก ทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาเกาหลี ที่ จ าเป็ น ต่ อ อาชี พ ใน
ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาเกาหลีที่จาเป็นต่อ
อุต สาหกรรมการท่ องเที่ ยวด้ านต่ างๆ ด้า นที่ พั ก กาหนดการ
อาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านต่างๆ และในงานไกด์
ท่ องเที่ ยว การให้ข้ อมูล เกี่ ยวกับ สถานที่ ท่ องเที่ ยว วัฒ นธรรม
หรือมัค คุเทศก์ การสื่ อสารเพื่อนาเสนอรายการนาเที่ ย ว การ
ประเพณีที่จาเป็นต่อการเข้าใจประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น
สนทนาและการให้ ข้ อ มู ล แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
วัฒนธรรม ประเพณีที่จาเป็นต่อการเข้าใจประเทศไทยได้ดียิ่ งขึ้น
โดยจัดสถานการณ์จาลองในการปฏิบัติงานหรือฝึกปฏิบัตินอก
สถานที่ในการเป็นไกด์หรือมัคคุเทศก์นาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ด้านที่พัก อื่นๆ
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
67. MTR404 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยว
1(45) 67.MTR416 การเตรียมทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว
1(45)
Preparation for Professional Experience in Tourism
Preparation for Professional Experience in Tourism
Management
Management
คาอธิบายรายวิชา
จัด กิจ กรรมเตรี ยมความพร้ อ มของผู้ เ รีย นเกี่ ย วกั บ อาชี พและ
จัด กิ จกรรมเตรียมความพร้อ มของผู้ เรี ยนในลั กษณะการรับ รู้
โอกาสของการประกอบวิช าชีพในสถานประกอบการ พัฒนา
ลั ก ษณะอาชี พ และโอกาสของการประกอบวิ ช าชี พ ในสถาน
นักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
ประกอบการ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ เจตคติ
คุณ ลั ก ษณะที่ เ หมาะสมกั บ วิ ช าชี พ โดยเน้ น การฝึ ก ทั ก ษะขั้ น
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึก
พื้นฐานภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว
ทักษะขั้นพื้นฐานภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมสาหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยว

เหตุผล
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
68. MTR405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยว
6(2000) 68.MTR405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยว
6(2000)
Field Experience in Tourism Management
Field Experience in Tourism Management
คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ตรงตามสายวิชาชีพและ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ตรงตามสายวิชาชีพและ
ความเชี่ ย วชาญ ตามข้ อ กาหนดการฝึ กประสบการณ์วิ ช าชี พ
ความเชี่ ย วชาญตามข้ อ ก าหนดการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
สาหรับการจัดการท่องเที่ยว ระยะเวลา 16 สัปดาห์
สาหรับการจัดการท่องเที่ยว ระยะเวลา 16 สัปดาห์
69. MTR406 การเตรียมสหกิจศึกษาสาหรับการจัดการท่องเที่ยว
Preparation for Cooperative Education for Tourism
Management
คาอธิบายรายวิชา
จัด กิ จกรรมเตรียมความพร้อ มของผู้ เรี ยนในลั กษณะการรับ รู้
ลั ก ษณะอาชี พ และโอกาสของการประกอบวิ ช าชี พ ในสถาน
ประกอบการ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึก
ทักษะขั้นพื้นฐานภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมสาหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยว
70. MTR407 สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการท่องเที่ยว
Cooperative Education for Tourism Management
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ตรงตามสายวิชาชีพและ
ความเชี่ยวชาญ ตามข้อกาหนดและกระบวนการสหกิจศึกษา
ระยะเวลา 16 สัปดาห์

กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
1(45) 69.MTR416

6(2000) 70.MTR407

การเตรียมทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว
1(45)
Preparation for Professional Experience in Tourism
Management
จัด กิจ กรรมเตรี ยมความพร้ อ มของผู้ เ รีย นเกี่ ย วกั บ อาชี พและ
โอกาสของการประกอบวิช าชีพในสถานประกอบการ พัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณ ลั ก ษณะที่ เ หมาะสมกั บ วิ ช าชี พ โดยเน้ น การฝึ ก ทั ก ษะขั้ น
พื้นฐานภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว

สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการท่องเที่ยว
6(2000)
Cooperative Education for Tourism Management
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ตรงตามสายวิชาชีพและ
ความเชี่ยวชาญ ตามข้อกาหนดและกระบวนการสหกิจศึกษา
ระยะเวลา 16 สัปดาห์

เหตุผล
-
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รายวิชา
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กลุ่มวิชาโครงงานพิเศษด้านการท่องเที่ยว
71.MTR417 โครงงานพิเศษด้านการท่องเที่ยว
6(2000)
Tourism Special Project
คาอธิบายรายวิชา
การมอบหมายงานพิเศษเกี่ยวกับปัญหาและการพัฒนาด้านการ
ท่ อ งเที่ ย ว การจั ด การบริ ก าร หรื อ สาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดย
ท าการศึก ษาและค้ น คว้ า ตามกระบวนการทางการวิจั ย และ
ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาพร้อมนาเสนอ

เหตุผล
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ภาคผนวก ซ
แผนบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
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แผนบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
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ระบุความเสี่ยง
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร)
จานวนนักศึกษาลดลง

ค่าความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
S
จานวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย
F
นักศึกษาย้ายไปเรียนหลักสูตรอื่น
O
นักศึกษาลาออกไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่น
F
นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่กาหนด
การทาวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
F
งานวิจัยอาจารย์ยังมีค่าถ่วงน้าหนักค่าคะแนนน้อย
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 (ต่า)
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177
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของหลักสูตร)
จานวนนักศึกษาลดลง

รายละเอียดความสูญเสีย
(ปัจจัยเสี่ยง)

จานวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย
นักศึกษาย้ายไปเรียนหลักสูตรอื่น
นักศึกษาลาออกไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่น
นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามแผน
การศึกษาที่กาหนด
การท าวิ จั ย /ผลงานทาง งานวิ จั ย อาจารย์ ยั ง มี ค่ า ถ่ ว งน้ าหนั ก ค่ า
วิชาการของอาจารย์
คะแนนน้อย
สถานการณ์การแพร่ระบาด นักศึกษาไม่สามารถฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพใน
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 สถานประกอบการ

โอกาสที่จะเกิด
(1)

คะแนนความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)
(1)×(2)
20
12
6
12

ระดับความเสี่ยง

4
4
2
3

ผลกระทบ
ความรุนแรง
(2)
5
3
3
4

3

3

9

ยอมรับได้

4

5

20

สูง

สูง
สูง
ยอมรับได้
สูง

หมายเหตุ ค่าระดับความเสี่ยง 20 - 25 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ค่าระดับความเสี่ยง 10 - 19 ความเสี่ยงสูง และค่าระดับความเสี่ยง 1-9 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
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178
การกาหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ลาดับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

1

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของ
หลักสูตร)
(1)
จานวนนักศึกษาลดลง
- จานวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย

- นักศึกษาย้ายไปเรียนหลักสูตรอื่น

การควบคุม
ที่ควรจะมี

การควบคุม การควบคุมที่มี วิธีการจัดการ หมายเหตุ
ที่มีอยู่แล้ว อยู่แล้วได้ผล
ความเสี่ยง
หรือไม่

(2)

(3)

(4)

(5)

จัดทาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้
หลากหลายช่องทาง เช่น แนะแนว
โรงเรียนในพื้นที่ท้องถิ่นและจังหวัด
ใกล้ เ คี ย ง สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ได้ แ ก่
Facebook Fanpage เว็ บ ไซต์ ค ณะ
วิทยาการจั ดการและมหาวิท ยาลั ย
ช่องทางกล่องข้อความ (Inbox) หรือ
เพจของโรงเรียนต่างๆ
จัดการเรียนการสอน กิจกรรมในการ
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษามี ค วาม
เข้าใจและเห็นแนวทางการเรียนและ
การสาเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง





ควบคุม





ควบคุม
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179
การกาหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (ต่อ)
ลาดับ
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของ
หลักสูตร)

การควบคุม
ที่ควรจะมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

การควบคุม การควบคุมที่มี วิธีการจัดการ หมายเหตุ
ที่มีอยู่แล้ว อยู่แล้วได้ผล
ความเสี่ยง
หรือไม่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
- นักศึกษาลาออกไปเรียนมหาวิทยาลัย ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
ควบคุม


อื่น
ปร ะช าสั มพั นธ์ ข้ อ มู ล เกี่ ยว กั บ
หลักสูตร
- นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามแผน สร้ า งความเข้ า ใจให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
ควบคุม


การศึกษาที่กาหนด
เกี่ยวกับการตั้งใจเรียนตามแผนการ
เรียนที่กาหนด เพื่อลดการตก การ
ยกเลิกการเรียนของนักศึกษา
2
การทาวิจัย/ผลงานทางวิชาการของ วางแผนการท าวิ จั ย และเผยแพร่
ควบคุม


อาจารย์
ล่วงหน้า และกากับติดตามอาจารย์
อย่างใกล้ชิด
3
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ควบคุม


ไวรัสโคโรน่า 2019
หมายเหตุ ช่อง 3  หมายถึง มี
 หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์
X หมายถึง ไม่มี
ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย
 หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
X หมายถึง ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย
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180
แผนการดาเนินงานการจัดการควบคุมความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของเรื่องที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

การควบคุม
ที่มีอยู่แล้ว

การจัดการ
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(3)

(4)

(5)

สูง

ควบคุม

จั ด ท าหลั ก สู ต รให้
แล้ ว เสร็ จ สมบู ร ณ์
ตามกรอบเวลาที่
กาหนด

สูง

ควบคุม

กิจกรรมควบคุม
กาหนด
(แผนการปรับปรุง
เสร็จ/
การควบคุม) ผู้รับผิดชอบ

(6)

(7)

จัด หลั ก สู ตรอบรม ส.ค. 64 ระยะสั้ น ระยะสั้ น พ.ค. 65
ส า ห รั บ อ า ชี พ
มัคคุเทศก์ เพื่อการ
น าเที่ ย วยุ ค New
Normal
ทั้งรูปแบบออนไลน์
หรือในสถาบัน
จั ด ให้ มี อ าจารย์ ที่ การให้คาปรึกษา
ส.ค. 64 –
ป รึ ก ษ า การจัดการเรียน
ก.ค. 65
ควบคุ ม ดู แ ลอย่ า ง การสอน จัด
ใกล้ชิด
กิจกรรมที่ชัดเจน

180

(1)
(2)
จานวนนักศึกษาลดลง
- จ านวนนั ก ศึ ก ษาไม่ ไ ด้ จัดทาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้
ตามเป้าหมาย
หลากหลายช่องทาง เช่น แนะแนว
โรงเรียนในพื้นที่ท้องถิ่นและจังหวัด
ใกล้ เ คี ย ง สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ได้ แ ก่
Facebook Fanpage เว็ บ ไซต์ ค ณะ
วิท ยาการจั ด การและมหาวิ ท ยาลั ย
ช่องทางกล่องข้อความ (Inbox) หรือ
เพจของโรงเรียนต่างๆ
- นั ก ศึ ก ษาย้ า ยไปเรี ย น จัดการเรียนการสอน กิจกรรมในการ
หลักสูตรอื่น
ฝึกปฏิบั ติให้ กับนักศึกษาเข้าใจและ
เห็นแนวทางการเรียนและการสาเร็ จ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ระดับความ
เสี่ยง

180

181
แผนการดาเนินงานการจัดการควบคุมความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

กระบวนการปฏิบัติงาน
การควบคุม
ระดับ
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ที่มีอยู่แล้ว
ความเสี่ยง
ของเรื่องที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1)
(2)
(3)
- นั ก ศึ ก ษาลาออกไป ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ยอมรับได้
เรียนมหาวิทยาลัยอื่น
ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
หลักสูตร

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(4)
ควบคุม

(6)
การให้คาปรึกษา
ประชาสั ม พั น ธ์
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
หลักสูตร

(7)
ส.ค. 64 –
ก.ค. 65

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

จั ด หาแหล่ ง การ
เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ะ
ด าเนิ น การตาม
แผนที่กาหนด

ก.ค. 65

สูง

ควบคุม

(5)
จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา
แ ล ะ อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
สาขาวิ ช าให้ ค าปรึ ก ษา
นั ก ศึ ก ษาหลากหลาย
ช่องทาง
-

สูง

ควบคุม

-

กิจกรรมควบคุม กาหนดเสร็จ/
(แผนการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ปรับปรุงการ
ควบคุม)

181

- นั ก ศึ ก ษ าไ ม่ ส าเ ร็ จ สร้ างความเข้าใจให้ กับนักศึกษา
การศึ ก ษาตามแผนการ เกี่ ย ว กั บ การตั้ ง ใจเรี ย นตาม
ศึกษาที่กาหนด
แผนการเรี ย นที่ ก าหนด เพื่ อ ลด
ก
า
ร
ต
ก
การยกเลิกการเรียนของนักศึกษา
ความเสี่ยงการทาวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
การทาวิจั ย /ผลงานทาง วางแผนการทาวิจัยและเผยแพร่
วิชาการของอาจารย์
ล่ ว งหน้ า แล ะก ากั บ ติ ด ตา ม
อาจารย์อย่างใกล้ชิด

การจัดการ
ความเสี่ยง

181

182

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

กระบวนการปฏิบัติงาน
การควบคุม
ระดับ
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ที่มีอยู่แล้ว
ความเสี่ยง
ของเรื่องที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1)
(2)
(3)
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (Covid-19)
นั ก ศึ ก ษาไม่ ส ามารถฝึ ก 1. ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ สถาน
สูง
ปฏิ บั ติ ท างวิ ช าชี พ ใน ประกอบการล่วงหน้า ในการหา
สถานประกอบการ
แนวทางร่ ว มกั น ส าหรั บ การฝึ ก
ปฏิบัติ
2. กรณี ฝึ ก ไม่ ไ ด้ ทางหลั ก สู ต ร
ติ ด ต่ อ กั บ ศู น ย์ ฝึ ก ประสบการณ์
วิช าชีพของมหาวิ ทยาลั ยเพื่อขอ
ใช้เ ป็ น สถานที่ฝึ ก ปฏิบั ติ และใช้
ห้องปฏิบัติการหลักสูตรฝึกปฏิบัติ
ทัวร์จาลอง

การจัดการ
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(4)

(5)

ควบคุม

กิจกรรมควบคุม กาหนดเสร็จ/
(แผนการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ปรับปรุงการ
ควบคุม)
(6)

นั ก ศึ ก ษาอาจไม่ ไ ด้ ฝึ ก ประสานงานกับ
ปฏิ บั ติ ทั ก ษะในสถาน สถาน
ประกอบการ
ประกอบการทัง้
ภายนอกและ
ภายใน

(7)
ก.ค. 65

182

182

ผู้รายงาน
(จุรีรัตน์ หนองหว้า)
ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2564

183

ภาคผนวก ฌ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในโครงการการจัดการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
กับ
บริษัท ซีดีซี ทราเวล จากัด และ บริษัท วิทมี ทราเวล จากัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

184

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

185

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

186

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

187

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

188

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

189

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

190

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

191

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

192

ภาคผนวก ญ
ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว พ.ศ. 2565
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ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว
1.1 กลุ่มวิชาการวางแผน การจัดการ การพัฒนาการท่องเที่ยว (Tourism Planning ,
Management and Development)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายวิชา
ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน มคอ.1
MTR214 การท่องเที่ยวเฉพาะทาง
การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยว
Niche Tourism
(Tourism Planning and Development)
MTR215 การจัดการท่องเที่ยวสาหรับผู้สูงอายุ
Tourism Management for the Elderly
MTR216 การจั ด การท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น มิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม
Green Tourism Management
MTR217 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
Wellness Tourism management
MTR218 การจัดการท่องเที่ยวแบบสะพายเป้
Backpacker Tourism Management
MTR312 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
Community-based Tourism Management
MTR321 การจัดการท่องเที่ยวในเขตเมือง
Urban Tourism Management
MTR322 การจัดการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
Ethnic Tourism Management
MTR323 การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Cultural Tourism Management
MTR415 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Creative Tourism Management
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1.

2.
1.
2.
3.
1.
2.

3.

1.
2.
3.

4.
1.

รายวิชา
MTR320 การจั ด การทรั พ ยากรและมาตรฐาน
ทางการท่องเที่ยว
Resource and Tourism Standard
Management
MTR41 4 ก าร พั ฒ นา แ ล ะส่ ง เสริ ม จุ ดหม า ย
ปลายทาง
Tourist Destination Development
MTR202 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Sustainable Tourism Management
MTR216 การจั ด การท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
Green Tourism Management
MTR312 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
Community-based Tourism Management
MTR202 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Sustainable Tourism Management
MTR206 ประวั ติ ศาสตร์และศิล ปวั ฒ นธรรมไทย
ทางการท่องเที่ยว
Thai History, Arts, and Culture of Tourism
MTR312 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
Community-based Tourism Management
MTR405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
ท่องเที่ยว
Field Experience in Tourism Management
MTR407 สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการท่องเที่ยว
Cooperative Education for Tourism
Management
MTR416 การเตรี ย มทั ก ษะวิ ช าชี พ ทางการ
ท่องเที่ยว
Preparation for Professional Experience in
Tourism Management
MTR417 โครงงานพิเศษด้านการท่องเที่ยว
Tourism Special Project
MTR316 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและบริการ
Research for Tourism and Hospitality

ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน มคอ.1
การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
(Tourism Resource Development)

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(Sustainable Tourism )

การท่องเที่ยวชุมชน
(Community-Base Tourism)

การจัดการโครงการการท่องเที่ยว
(Tourism Project Management)

การสารวจและวิจัยสาหรับการท่องเที่ยว
(Survey and Research for Tourism)
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1.

2.
3.
4.
5.

รายวิชา
ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน มคอ.1
MTR212 การจัดการธุรกิจการบินและการสารอง โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ที่นั่ง
(Logistics for Tourism Industry)
Airline Business Management and
Reservation
MTR219 ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการท่องเที่ยว
Geography for Tourism Management
MTR307 หลักการวางแผนและจัดรายการนาเที่ยว
Principles of Tour Planning and Conducting
MTR403 การวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาติ
International Tourism Planning
MTR413 การจัดการโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว
Logistics Management for Tourism

1. MTR318 การจัดการสถานที่ กิจกรรมพิเศษ และ การสัมมนาการท่องเที่ยว
การจัดการธุรกิจไมซ์
(Seminar on Tourism)
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 การจั ด การความเสี่ ย งและภาวะวิ ก ฤต
ทางการท่องเที่ยว
Risk and Crisis Management in Tourism

1.2 กลุ่มวิชาการดาเนินงานและจัดการธุรกิจนาเที่ยว (Tour Business Operation and
Management) ครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องต่างๆ ดังนี้
รายวิชา
ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน มคอ.1
1. MTR307 หลักการวางแผนและจัดรายการนาเที่ยว การวางแผนและการจัดนาเที่ยว
Principles of Tour Planning and Conducting (Tour Planning and Organizing)
2. MTR403 การวางแผนการท่ อ งเที่ ย วนานาชาติ
ระหว่างประเทศ
International Tourism Planning
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1.
2.
3.

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

1.
2.
3.

รายวิชา
MTR107 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
Tourism and Hospitality Industry
MTR306 การจัดการดาเนินงานบริการ
Service Operation Management
MTR307 หลักการวางแผนและจัดรายการนาเที่ยว
Principles of Tour Planning and Conducting
MTR211 มัคคุเทศก์และการนาเที่ยว
Tourist Guide and Tour Operation
MTR109 จิ ต วิ ท ยาบริ ก ารและพฤติ ก รรมการ
ให้บริการ
Service Psychology and Tourist Behavior
MTR210 การจัดการตลาดเพื่อ การท่องเที่ย วและ
บริการ
Marketing Management for Tourism Industry
MTR213 การพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท างการ
ท่องเที่ยว
E-Commerce in Tourism
MTR311 เทคโนโลยี ส ารสนเทศส าหรั บ การ
ท่องเที่ยว
Information Technology for Tourism
MTR315 การเงิ น และการบั ญ ชี เ พื่ อ การจั ด การ
ธุรกิจท่องเที่ยว
Finance and Accounting for Tour Operator
Management
MTR108 กฎหมายและจริยธรรมในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและการบริการ
Laws and Ethics in Hospitality Industry
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
MTR310 การจั ด การธุ ร กิ จ น าเที่ ย วและธุ ร กิ จ
ตัวแทนท่องเที่ยว
Tour Operator and Travel Agency
Management

ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน มคอ.1
การดาเนินงานนาเที่ยว
(Tour Operation)

งานมัคคุเทศก์
(Tour Guiding)
การตลาดการท่องเที่ยว
(Tourism Marketing)

การบัญชีและการเงินสาหรับธุรกิจนาเที่ยว
Accounting and Finance for Tour
Business
การจัดการธุรกิจนาเที่ยว
(Tour Business Management)
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4.
5.
6.

1.

2.

1.

รายวิชา
MTR318 การจัดการสถานที่ กิจกรรมพิเศษ และ
การจัดการธุรกิจไมซ์
Venue, Event, and MICE Business
Management
MTR412 การเป็ น ผู้ ป ระกอบการและสร้า งธุ รกิ จ
ใหม่ทางการท่องเที่ยว
Entrepreneurship and New Venture in
Tourism
MTR212 การจัด การธุรกิจ การบิน และการส ารอง
ที่นั่ง
Airline Business Management and
Reservation
MTR310 การจั ด การธุ ร กิ จ น าเที่ ย วและธุ ร กิ จ
ตัวแทนท่องเที่ยว
Tour Operator and Travel Agency
Management
MTR212 การจัด การธุรกิจ การบิน และการส ารอง
ที่นั่ง
Airline Business Management and
Reservation

ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน มคอ.1
การจัดการธุรกิจนาเที่ยว
(Tour Business Management)
(-ต่อ-)

การจัดการตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว
(Travel Agency Management)

การออกบัตรโดยสาร
(Ticketing)
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