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ก ค าอธิบายรายวิชา  ก-1 
ข ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ข-1 
ค ตารางแสดงการสังเคราะห์ข้อมูลความต้องการและผลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ค-1 
ง รายวิชาเอกฯ  ง-1 
จ Module Description  จ-1 
ฉ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ    ฉ-1 
ช ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี  ช-1 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
ส านักวิชา/สาขาวิชา       ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย    หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Hospitality Technology Innovation 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)           นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการบัณฑิต 
    (ภาษาอังกฤษ)          Bachelor of Hospitality Technology Innovation 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)           นทอ.บ. 

(ภาษาอังกฤษ)           B.H.T.I. 
 

3. วิชาเอก 
นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต  
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรทางวิชาการ 
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5.3 ภาษาที่ใช้  
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เอกสารประกอบการสอนและต าราเป็นภาษาอังกฤษ 

5.4 การรับเข้าศึกษา  
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ ที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาอังกฤษได้  
     เป็นอย่างด ี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

-ไม่มี- 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวร่วมกับมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวแห่งชาติ  
 เกาสง (National Kaohsiung University) 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562  เปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

   สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 
    สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  ในปีการศึกษา 2564 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

อาชีพที่สามารถประกอบได้ คือ อาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมบริการ ได้แก่  
8.1 นักเทคโนโลยีในธุรกิจโรงแรม ด้านการบริการห้องพัก การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การควบคุม

ต้นทุน การบริหารรายได้และการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก การตลาดดิจิทัลเพ่ือการโรงแรม 
 8.2 นักเทคโนโลยีในธุรกิจการท่องเที่ยว ด้านการด าเนินงานและการจัดการธุรกิจน าเที่ยว การจัดน าเที่ยว 
การรับจองและจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว และการตลาดดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว 

8.3 นักเทคโนโลยีในธุรกิจการบิน ด้านการบริการผู้โดยสารภาคพ้ืน การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน     
การขนส่งสินค้าทางอากาศ และการจัดการท่าอากาศยาน  

8.4 นักเทคโนโลยีในธุรกิจไมซ์ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารโครงการไมซ์ การจัดงานไมซ์ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีและการออกแบบดิจิทัลในอุตสาหกรรมไมซ์ และการตลาดไมซ์ 

8.5  ผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการบิน และธุรกิจไมซ์ ที่เน้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 
1. รศ. ดร.ขวัญกมล ดอนขวา รองศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 
ศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์เกษตร 
เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2540 
2527 
2524 

2. ผศ. ดร.นภาพร จันทร์ฉาย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Tourism Management Oxford Brookes University, 
United Kingdom 

2552 

  M.A. Cultural Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 
  บธ.บ. การจัดการการโรงแรมและการ  

ท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2542 

3. ผศ. ดร.ชนิศา มณีรัตน์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
 

การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2560 

  M.B.A. Business Administration Middle Tennessee State 
University, United State 

2538 

  บธ.บ. การบริหารงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2535 
4. อ. ดร.วรรณา น่าบูรณะ อาจารย ์ Prof.D Doctor of Professional Studies Central Queensland 

University, Australia 
2560 

  M.I.B. International Business University of 
Wollongong, Australia 

2553 

  บธ.บ. การจัดการการโรงแรมและการ 
ท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548 

5. อ. ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนา อาจารย ์ Ph.D. Functional Control Systems Shibaura Institute of 
Technology, Japan 

2560 

  M.Eng Computer Engineering สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2554 
  วศ.บ. วิศวคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2551 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของอาคารเรียนรวม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 จากการพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12                                          

พ.ศ. 2560 – 2564 ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยก าลังประสบปัญหาในหลายด้านที่ส าคัญ ได้แก่ ปัญหาความยากจน
และความเหลื่อมล้ าของคนในสังคม คุณภาพคนต่ า การลงทุนในการวิจัยและพัฒนายังมีน้อย รวมถึงการก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งระบุ
ว่าจะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ที่เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาทักษะที่มีความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  
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ในศตวรรษที่ 21 เร่งสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการใช้องค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ในการ
ผสมผสานเทคโนโลยีและพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นอัจฉริยะได้ด้วยตนเอง สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้ยั่งยืน โดยเร่งการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก และสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและอาเซียนอย่าง
เป็นระบบภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ภาคตะวันตกและ
ตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย รวมถึงการให้ความส าคัญในการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพฐานการผลิตและการบริการ ควบคู่กับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและ
การท่องเที่ยว ทั้งในด้านการเตรียมศักยภาพคน สร้างเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจในลักษณะคลัส เตอร์ 
(Cluster) เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพ่ิมใน
อุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจร 

กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาในแต่ละพ้ืนที่ โดยมี
เป้าหมายให้แต่ละภูมิภาคเป็น Innovation Hubs แตกต่างตามพ้ืนที่ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฐานการ
ผลิตขา้วหอมมะลิคุณภาพสูง มาตรฐานปลอดภัยและอินทรีย์ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเอทานอล
ของประเทศ และแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี 
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ ภาคเหนือ การท่องเที่ยวและบริการเชิง
สร้างสรรค์ ฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และ
ทรัพยากรป่าไม่มีความอุดมสมบูรณ์ ภาคกลาง ศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน า ศูนย์กลางการผลิตอาหารและสินค้า
เกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานโลก และศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชียที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับ
นานาชาติ ภาคใต้ ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ ามันของภูมิภาค แหล่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมในระดับโลก (เอกสารประกอบการ
บรรยายโดยจินางค์กูร โรจนนันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 19 มิถุนายน 2561)  
 นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากเดิมไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( Innovation Drive Economy) เพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้น
กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) กับดักความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และปัญหา
กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) พร้อมกับการน าประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งอุตสาหกรรมไมซ์มีส่วนส าคัญในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ผ่านการจัดงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม (Meetings) การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล (Incentives) การประชุม
นานาชาติ (Conventions) และงานแสดงสินค้านค้านานาชาติ (Exhibitions) กิจกรรมไมซ์เหล่านี้สามารถ
สนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  กิจกรรมไมซ์ก่อให้ เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าใน
ภาคอุตสาหกรรมเกิดการลงทุน การน าเข้า ส่งออก การจับคู่ทางธุรกิจ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ก่อให้เกิดเงิน
หมุนเวียนจ านวนมาก และยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ 
ซึ่งผลประโยชน์จากกิจกรรมไมซ์นี้ เป็นปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
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แข่งขันของอุตสาหกรรมไทย (ทิศทางกลยุทธ์ไมซ์ไทยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, ส านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ1) 

นอกจากนี้ จังหวัดนครราชสีมาเป็นหนึ่งใน 3 จังหวัดที่ถูกก าหนดให้เป็น hub ของภูมิภาคตาม
ยุทธศาสตร์ของแผนงานในภารกิจหลักของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการระยะ                               
20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แผนที่ hub ของภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 

 
อุตสาหกรรมการบิน เป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีขนาดใหญ่และมีมูลค่าที่เพ่ิมขึ้นตลอดเวลา จาก

สถิติที่ผ่านมามีการคาดการณ์มูลค่าที่ เกิดจากการบินทั่วโลก (World annual RPK: Revenue Passenger 
Kilometers) เติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 4.7 ต่อปี (จากปี ค.ศ. 2012-2032) และจะเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่าในทุก ๆ 15 ปี 
จากปี ค.ศ. 1980 โดยคาดการณ์ไว้ว่าจ านวนผู้โดยสารต่อปีในเที่ยวบินประจ าทั่วโลกจะเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่า        
จาก 2.7 พันล้านคน ในปี 2554 เป็น 6 พันล้าน ภายในปี 2573 และจ านวนเที่ยวบินถูกประเมินว่าจะเพ่ิมขึ้นจาก 
30 ล้านเที่ยวบิน เป็น 60 ล้านเที่ยวบิน ภายในอีกประมาณ 20 ปี (บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด, 
25612)  

                                                 
1 https://www.businesseventsthailand.com/fileadmin/user_upload/documents/Annual-MICE-
Strategies/Thailand_MICE_Strategy_2018.pdf 
2 https://www.aerothai.co.th/th/aerothai-update/อนาคตการบิน 
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รูปที่ 2 สถิติการขนส่งทางอากาศ จ าแนกตามจ านวนเที่ยวบิน 
 

ปัจจัยหลักที่เป็นตัวแปรส าคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของตลาดการบินต่อไปในอนาคต ได้แก่ 
การเติบโตแบบก้าวกระโดดของกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา การเปิดกว้างยิ่งขึ้นของการค้าแบบเสรี และ
ปรากฏการณ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องของสายการบินต้นทุนต่ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย การขยายตัว
อย่างรวดเร็วของตลาดการบินในประเทศจีนและอินเดียส่งผลให้ปริมาณจราจรในภูมิภาคและไปยังประเทศคู่ค้า
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยรวมแล้ว ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นพ้ืนที่ที่คาดการณ์ว่าตลาดการบินจะเติบโตต่อเนื่องไป
ในอัตราที่รวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในโลก (มากกกว่าตลาดการบินในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ) และจะเป็นตลาด
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกภายในปี ค.ศ. 2032 (บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด, 25613)  

ปัจจัยส าคัญในการเป็น Aviation hub ประกอบด้วยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ดังข้อมูลที่ปรากฎ
ด้านล่าง (เอกสารประกอบการบรรยายโดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม วันที่ 21 
พฤษภาคม 2561 โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 ปัจจัยทีส่ าคัญในการเปน็ AVIATION HUB 

 

                                                 
3 https://www.aerothai.co.th/th/aerothai-update/อนาคตการบิน 
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รูปที่ 4 การเป็นศูนย์กลางดา้นการบินของประเทศไทยใน ASEAN และ ASIA 

 
ศาสตราจารย์เคลาส์ ชวาบ (Klaus Schwab) ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารสภาเศรษฐกิจโลก (World 

Economic Forum) กล่าวว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ (The Forth Industrial Revolution) ก่อให้เกิด
การบูรณาการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในสาขาต่าง ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) 
หุ่นยนต์ (robotics) อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things) ยานยนต์อัตโนมัติ (autonomous vehicles) 
การพิมพ์แบบสามมิติ (3-D printing) นาโนเทคโนโลยี (nanotechnology) เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) 
วัสดุศาสตร์ (material science) เทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน (energy storage technology) และคอมพิวเตอร์
ควอนตัม (quantum computing) การผสมผสานของเทคโนโลยีเหล่านี้ทั้งในด้านกายภาพ ชีวภาพ และดิจิทัล 
น ามาซึ่งความก้าวหน้าครั้งส าคัญยิ่งของเทคโนโลยีที่จะเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของโลก เข้ าด้วยกัน โดยพัฒนาการ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อทุกสาขาวิชา ทุกอุตสาหกรรม ทุกระบบเศรษฐกิจ และท้าทายความหมายของ
การเป็นมนุษย ์

 
11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ศาสตราจารย์เคลาส์ ชวาบ เขียนไว้ในหนังสือ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ โดยกล่าวว่าในอนาคต
บุคลากร “คนเก่ง” หรือบุคลากรผู้ที่มีศักยภาพสูง (Talent) จะเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญมากกว่าเงินทุน 
(Capital) ซึ่งท าให้เกิดการจ าแนกระหว่าง “ทักษะต่ า/จ่ายต่ า” และตรงกันข้ามคือ “ทักษะสูง/จ่ายสูง” ใน
ตลาดแรงงาน ผลคือท าให้เกิดความตึงเครียดทางสังคมเพ่ิมขึ้น ศาสตราจารย์เคลาส์ ชวาบ เน้นว่าในอนาคตเรา
ต้องให้ความส าคัญกับ “คน” เป็นอันดับแรก เสริมพลังอ านาจ (Empower) ให้คนทุกคนและตระหนักว่า
เทคโนโลยีใหม่เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยคนเพ่ือคน 

ซึ่งสอดรับกับบริบทภายใต้โมเดล Thailand 4.0 ที่ระบุว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนประเทศ
ไทย ก็คือ “คนไทย” การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เน้นการ
พัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะเป็น
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รากฐานในการเสริมสร้างคุณภาพและความเข้มแข็งให้กับสังคมไทย นอกจากนี้ การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนภายใต้กรอบนโยบาย Thailand 4.0 ยังชี้ให้เห็นถึงการพัฒนา 

คลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 10 อุตสาหกรรม การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม 
(The First S-Curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และ
อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต และการสร้าง 5 อุตสาหกรรมใหม่ (The New S-Curve) ประกอบด้วย 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้องเพลิงชีวภาพและเคมีชีวิภาพ 
อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ประเทศไทยมีฐานที่
แข็งแรงและยังคงมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพของท าเลที่ตั้งในการเป็นจุดศูนย์กลางของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความหลากหลายของทรัพยากรท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ความ
เป็นไทย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศไทยในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมระดับ
โลก ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับให้กับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวต้องมีความสอดคล้องและตอบโจทย์แนวโน้มการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ตลาดโลก  

แต่อย่างไรก็ดี ภายใต้การแข่งขันของระบบเศรษฐกิจโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จ าเป็นต้องทบทวนวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
บุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบให้สอดรับกับสถานการณ์และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังคงบทบาทในการรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปใน
อนาคต 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ (Excellent 
University Profile) มีกลยุทธ์ด้านการสร้างหลักสูตรที่เป็นเลิศ (Excellent curriculum) 1.3.1.1 Modular 
curriculum (Curriculum on demand) โดยก าหนดให้มีโครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีกระบวนวิชาที่มาจากความ
ต้องการ และบริบทของสังคมในขณะนั้น (On demand) และกลยุทธ์: การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในการตอบ
โจทย์ความต้องการของประเทศ (Leading university-country demand driven) 1.3.3.1 Country strategy 
alignment โดยมีโครงการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือพัฒนาก าลังคนในคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตของประเทศ เช่น กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุขและเทคโนโลยีการแพทย์ 
กลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะและระบบเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ 
กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง เป็นต้น 
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยังมียุทธศาสตร์หลักประการหนึ่ง คือ การสร้างความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ (Academic Excellence) ก าหนดกลยุทธ์คือ การสร้างทักษะแห่งความเป็นเลิศของนักศึกษา 
(Excellent Skills)  ด้ าน  1.1.1.7 21st Century skills 1.1.1.7.1 Learning & innovation skills 1.1.1.7.2 
Information/media/tech skills 1.1.1.7.3 Life & career Skills โดยก าหนดให้มีโครงการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา เช่น การปรับปรุงหลักสูตร เน้นการพัฒนาทักษะด้าน Creativity and 
Innovation ทั กษะด้ า น  Critical Thinking and Problem Solving ทั กษะด้ า น  Communication and 
Collaboration ให้ กั บนั กศึ กษา  ผ่ านกระบวนการรู ปแบบการ เ รี ยนรู้ แบบ  Student centered และ        
Problem-solving เป็นต้น 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จ านวน 38 หน่วยกิต เปิดสอนโดยสาขาวิชาศึกษาท่ัวไป   
กลุ่มวิชาเฉพาะ วิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 21 หน่วยกิต เปิดสอนโดยสาขาเทคโนโลยีการ

จัดการ  
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ จ านวน 15 หน่วยกิต เปิดสอนโดยสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
    -ไม่มี- 

13.3  การบริหารจัดการ 
ก าหนดให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ประสานงานระหว่างสาขาวิชาอ่ืน ๆ 
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 หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 

บัณฑิตนักเทคโนโลยีด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว การบิน และไมซ์ ผู้มีภาวะผู้น า มีฐานคิดเชิง
นวัตกรรม จิตจ านงสากล (Global mindset) และความเป็นผู้ประกอบการ 

1.2 ความส าคัญ 
หลักสูตรได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์ 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ที่ต้องการก าลังคนในการขับเคลื่อนประเทศในอุตสาหกรรมบริการ โดยเฉพาะการโรงแรม   
การท่องเที่ยว การบิน และไมซ์ ทั้งยังสอดรับกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าในการตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ (Leading university - country demand 
driven) โดยจัดท าเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ ( Interdisciplinary) ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมบริการ เพ่ือสร้างความรู้และทักษะให้สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
บริการ และสามารถพัฒนานวัตกรรมที่เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมบริการ 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการที่มีความสามารถพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

และนวัตกรรมในการโรงแรม การท่องเที่ยว การบิน และไมซ์ และมีสมรรถนะที่ส าคัญในการท างานและการ
ประกอบการ 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีฐานคิดเชิงนวัตกรรม จิตจ านงสากล (Global mindset) และความเป็น

ผู้ประกอบการ และสามารถบูรณาการความรู้เพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมบริการ 
4) เพ่ือผลิตก าลังคนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการพัฒนาประเทศในอนาคต  

  
โดยผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง คือ บัณฑิตมีความรู้และเข้าใจอุตสาหกรรมบริการ โดยเฉพาะด้านการ

โรงแรม การท่องเที่ยว การบิน และไมซ์ มีความคิดเชิงนวัตกรรม สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบและพัฒนา
ด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว การบิน และไมซ์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในอุตสาหกรรม
บริการ มีจิตจ านงสากลและทักษะด้านความเป็นสากล มีภาวะผู้น าและท างานเป็นทีมได้ดี มีความเป็นผู้ประกอบการ        
มีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาที่สาม มีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน                  
ไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด และ
สอดคล้องกับความแปรเปลี่ยน            
ทางวิชาการ ความต้องการของ
ผู้เรียน ตลาดแรงงาน และ
แผนพัฒนาประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรที่
ส าเร็จการศึกษา เพื่อทราบถึง
ความพึงพอใจต่อการเรียน
การสอน  

1.2 ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต เพ่ือทราบถึงความพึง
พอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต  

1.3 น าผลการส ารวจความ 
พึงพอใจของนักศึกษา  และ
ผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
และทัดเทียมกับสากล โดย
การปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ  
5 ปี 

1.1 รายงานผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน 

1.2 รายงานผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

1.3 เอกสารปรับปรุงหลักสูตรที่
แก้ไขอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 
 

2. พัฒนาคณาจารย์ในด้านการเรียน   
การสอน การบริการวิชาการ 
และการวิจัยให้มีประสบการณ์
ตรงด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี
อุตสาหกรรรมบริการ  

 
 
 
 
 

2.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์ใช้สื่อ              
การเรียนการสอนผ่าน             
ระบบเครือข่ายการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์                     
(e-Learning) 

2.2 สนับสนุนการจัดโครงการที่
ร่วมกับชุมชนหรือหน่วยงาน
หรือธุรกิจที่เก่ียวข้องใน
อุตสาหกรรมบริการ 

2.3 สนับสนุนให้คณาจารย์
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
โดยการท าวิจัย น าเสนอ
บทความทางวิชาการ 

2.1 จ านวนรายวิชาที่มีการ 
 จัดการเรียนการสอนผ่าน       

ระบบเครือข่ายการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์                      

2.2 จ านวนโครงการบริการ    
 วิชาการท่ีจัดร่วมกับชุมชน

หรือหน่วยงานหรือธุรกิจที่
เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
บริการ 

2.3 กิจกรรมและจ านวน 
 การบริการวิชาการ  
2.4 จ านวนผลงานการ   
 วิจัยและบทความวิจัย 
2.5  จ านวนบทความวิจัย 

ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน 
วารสารทางวิชาการ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
3. การถ่ายทอดองค์ความรู้            

จากงานวิจัยสู่ชุมชน 
3.1  สร้างความร่วมมือกับชุมชน  

และส ารวจความต้องการของ
ผู้ใช้งานวิจัยในชุมชน                
เพ่ือน าไปพัฒนาหลักสูตรให้
สามารถตอบสนองกับความ
ต้องการและแก้ปัญหาของ
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

 

3.1 กิจกรรมและจ านวนโครงการ
ความร่วมมือระหว่าง
คณาจารย์และชุมชนและ
สังคม 

3.2 จ านวนโครงการที่ขยายผล
ต่อยอดจากงานวิจัย หรือจาก
ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ 

3.3 ผลการประเมินความ                  
 พึงพอใจและการใช้ประโยชน์

ของชุมชนจากโครงการวิจัย 
หรือขยายผลต่อยอดจาก
งานวิจัย  หรือจากความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 
ระบบไตรภาค 
ข้อก าหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี  
(ภาคผนวก ช) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เนื่องจากจัดการเรียนการสอนเป็นระบบไตรภาค 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
หรือ 4 หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ภาคผนวก ช) ดังนี้ 
- ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเทา่จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

- ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

- มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่รับบุคคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าไม่เหมาะสมต่อการศึกษาข้ัน
ปริญญาตรี 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
-ไม่มี- 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
-ไม่มี- 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ปีที่ 1 90 90 90 90 90 
ปีที่ 2 - 90 90 90 90 
ปีที่ 3 - - 90 90 90 
ปีที่ 4 - -  90 90 
รวม 90 180 270 360 360 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษา 

- - - 90 90 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ใช้งบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. ค่าบ ารุงการศึกษา 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000 

2. ค่าบ ารุงกิจกรรม 36,000 72,000 108,000 144,000 144,000 

3. ค่าลงทะเบียน 3,744,000 7,488,000 11,592,000 14,256,000 14,256,000 

4. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 9,558,000 19,116,000 28,890,000 37,800,000 37,800,000 

รวมรายรับ 14,238,000 28,476,000 43,290,000 55,800,000 55,800,000 

 
2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 11,250,000 22,500,000 33,750,000 45,000,000 45,000,000 
2. ทุนการศึกษา 156,000 312,000 480,000 600,000 600,000 

รวมรายจ่าย 11,406,000 22,812,000 34,230,000 45,600,000 45,600,000 
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2.6.3  ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. จ านวนนักศึกษา  90 180 270 360 360 
2. ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 126,733.33 126,733.33 126,777.78 126,666.67    126,666.67 

 
2.7  ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ภาคผนวก ช) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   165 หน่วยกิต  

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร     
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   38 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป    15 หน่วยกิต 
1.2  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    15 หน่วยกิต 
1.3  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  

 
  8 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ   119 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ 

 
 

 
 

20 
84 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

- วิชาเอกนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บริการ 

-  วิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ 

63 
 

21 

หน่วยกิต 
 
หน่วยกิต 

  

- กลุ่มวิชาบังคับ                       8 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกไม่น้อยกว่า           4 หนว่ยกิต 
- กลุ่มวิชาประสบการณภ์าคปฏิบัติ  9 หน่วยกิต 

2.3 กลุม่วิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ   15 หน่วยกิต 
     

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38   หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 15   หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

202108 การรู้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) 

2(2-0-4) 

202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการเรียนรู้ 
(Use of Application Program for Learning) 

1(0-2-1) 

202201 ทักษะชีวิต 
(Life Skills) 

3(3-0-6) 

202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 
(Citizenship and Global Citizens) 

3(3-0-6) 

202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(Man, Social and Environment ) 

3(3-0-6) 

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา  
(Man, Economy and Development) 

3(3-0-6) 

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15   หน่วยกิต 
213101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 

(English For Communication I) 
3(3-0-6) 

213102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
(English For Communication II) 

3(3-0-6) 

213203 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 
(English For Academic Purposes) 

3(3-0-6) 

213204 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
(English For Specific Purposes) 

3(3-0-6) 

213305 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
(English For Careers) 

3(3-0-6) 

1.3 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก                                     8   หน่วยกิต 
202111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

(Thai for Communication) 
2(2-0-4) 

202175 ศิลปวิจักษ์ 
(Art Appreciation) 

2(2-0-4) 

202181 สุขภาพองค์รวม 
(Holistic Health)  

2(2-0-4) 
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202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 
(Professional and Community Engagement) 

2(1-2-3) 

202241 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
(Law in Daily Life) 

2(2-0-4) 

202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 
(Pluri-Cultural Thai Studies) 

2(2-0-4) 

202331 อาเซียนศึกษา 
(Asean Studies) 

2(2-0-4) 

202373 การคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) 
 

2(2-0-4) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  119   หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 20   หน่วยกิต 

211101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับระบบสารสนเทศ 1 
(Computer Programming for Information System I) 

3(2-2-5) 

211102 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 
(Information System Analysis) 

3(2-2-5) 

211201 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 
(Database Design and Development) 

4(3-3-8) 

211202 
 
211203 

เทคโนโลยีเว็บ 
(Web Technology)    
การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย 
(Animation and Multimedia Design and Development) 

3(2-3-6) 
 
3(2-3-6) 

211301 เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิตัลเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 
(Technology of Digital Media Production for Hospitality 
Industry) 

4(1-6-6) 
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ                                                                        84   หน่วยกิต 
 - วิชาเอกนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ                63 หน่วยกิต 

     1. นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการโรงแรม      14  หน่วยกิต 
211121 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม  3(3-0-6) 
 (Introduction to Hotel Business)  
211125 การด าเนินงานในธุรกิจโรงแรม 3(2-2-5) 
 (Hotel Business Operation)  
211223 การจัดการธุรกิจโรงแรม 4(2-4-6) 
 (Hotel Business Management)  
211321 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในธุรกิจโรงแรม 4(1-6-5) 
 (Technology and Innovation in Hotel Business)  
      2. นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่องเที่ยว        14  หน่วยกิต 

211122 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 (Introduction to Tourism Industry)  
211126 การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 (Operation in Tourism)  
211224 การจัดการท่องเที่ยว 4(2-4-6) 
 (Tourism Management)  
211322 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการท่องเที่ยว 4(1-6-5) 
 (Technology and Innovation in Tourism)  
      3. นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบิน          14  หน่วยกิต 
211123 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน 3(3-0-6) 
 (Introduction to Aviation Industry)  
211221 การด าเนินงานในอุตสาหกรรมการบิน 3(2-2-5) 
 (Operation in Aviation Industry)  
211225 การจัดการในอุตสาหกรรมการบิน 4(2-4-6) 
 (Management in Aviation Industry)  
211323 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการบิน 4(1-6-5) 
 (Technology and Innovation in Aviation Industry)  
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      4. นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไมซ์            14  หน่วยกิต 
211124 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์  3(3-0-6) 
 (Introduction to M.I.C.E. Industry)  
211222 การด าเนินงานไมซ์ 3(2-2-5) 
 (Operation in M.I.C.E.)  
211226 การจัดการไมซ์ 4(2-4-6) 
 (M.I.C.E. Management)  
211324 เทคโนโลยีและนวัตกรรมไมซ์ 4(1-6-5) 
 (Technology and Innovation in M.I.C.E.)  
      5. สัมมนาและโครงงาน                                  7  หน่วยกิต 
211381 สัมมนานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
 (Seminar in Hospitality Technology Innovation)  
211481 โครงงานนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ 4(0-8-0) 
 (Project in Hospitality Technology Innovation)  
 
 - วิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ                                    21 หน่วยกิต 

     1. กลุ่มวิชาบังคับ                                           8  หน่วยกิต 
205305  ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่   3(3-0-6) 

(Entrepreneurship and New Venture Creation) 
205306  กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม  2(2-0-4) 

(Go-to-Market Strategies for Innovative Product  
and Service) 

205307  แผนธุรกิจและการจัดหาเงินทุน      3(3-0-6) 
(Business Plan and Financing) 
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                     2. กลุ่มวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    4  หน่วยกิต  
205381  นวัตกรรมแบบจ าลองธุรกิจ     2(1-2-3) 
    (Business Model Innovation) 
205382  การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ      2(1-2-3) 
            (Product and Service Design) 
205383  ประเด็นกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม    2(2-0-4)                                                                                         
             (Legal Aspects for Innovative Entrepreneurs) 
205384  กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับธุรกิจนวัตกรรม   2(2-0-4)                                                                                         
    (Intellectual Property Strategies for Innovative Business) 
205385  การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม     2(1-2-3) 
    (Social Innovation Development) 
205386  ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม       2(1-2-3)                                                                                         
             (Social Entrepreneurship) 
205387  ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี    2(1-2-3)                                                                                         
             (Technopreneurship) 
205388  โลจิสติกส์ผู้ประกอบการ                        2(2-0-4)                                                                                         
             (Entrepreneurial Logistics) 
                      3. กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติ    9  หน่วยกิต 
205395  เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการหรือเตรียมการบ่มเพาะประกอบการ  1(1-0-2) 

(Pre-Enterprise Cooperative Education or  
Pre-Enterprise Incubation) 

205492 สหกิจศึกษาประกอบการ       8 หน่วยกิต
           (Enterprise Cooperative Education) 
205493   การบ่มเพาะประกอบการ       8 หน่วยกิต 
  (Enterprise Incubation) 

 
               2.3 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ              15  หน่วยกิต 

 เลือกศึกษาภาษาต่างประเทศ 1 กลุ่มภาษา จากภาษาต่างประเทศ 3 ภาษา ต่อไปนี้  
            1. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

203322 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโต้ตอบจดหมายธุรกิจ 
(English for  Business Correspondence) 

3(3-0-6) 

203324 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอทางธุรกิจ 
(English for Business Presentation) 

3(3-0-6) 
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203325 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชุมทางธุรกิจ 
(English for  Business  Meetings) 

3(3-0-6) 

203326 ภาษาอังกฤษเพ่ือการให้บริการลูกค้า 
(English for Customer Service) 

3(3-0-6) 

203323 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจาธุรกิจ 
(English for Business Negotiation) 

3(3-0-6) 

           2. ภาษาจีน 
203401 ภาษาจีน 1 

(Chinese I) 
3(3-0-6) 

  203402 ภาษาจีน 2 
(Chinese II) 

3(3-0-6) 

  203403 ภาษาจีน 3 
(Chinese III) 

3(3-0-6) 

  203404 ภาษาจีนธุรกิจ 1 
(Business Chinese I) 

3(3-0-6) 

203405 ภาษาจีนธุรกิจ 2 
(Business Chinese II) 

3(3-0-6) 

           3. ภาษาญี่ปุ่น 
203411 ภาษาญี่ปุ่น 1 

(Japanese I) 
3(3-0-6) 

203412 ภาษาญี่ปุ่น 2 
(Japanese II) 

3(3-0-6) 

203413 ภาษาญี่ปุ่น 3 
(Japanese III) 

3(3-0-6) 

203414 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 
(Business Japanese I) 

3(3-0-6) 

203415 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 
(Business Japanese II) 

3(3-0-6) 

               
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                       8   หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย   
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ความหมายของเลขรหัสวิชา 
 เลขรหัสวิชาประกอบด้วยเลข 6 หลัก หน้าชื่อรายวิชา มีความหมาย  ดังนี้ 
 ตัวเลขหลักที่ 1 หมายถึง  ส านักวิชาที่รับผิดชอบในแต่ละวิชา  ก าหนดรหัสดังนี้ 
   1 หมายถึง  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
   2 หมายถึง  ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
   3 หมายถึง  ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
   4-5 หมายถึง  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
   6 หมายถึง  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
   7 หมายถึง  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
   9 หมายถึง  ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
 ตัวเลขหลักที่ 2 และ 3 หมายถึง สาขาวิชาที่รับผิดชอบในแต่ละวิชา  
             ก าหนดรหัสควบกับหลักท่ี 1 ดังนี้ 
  ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
    201, 211, ..., 291 หมายถึง  ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
   202, 212, ..., 292 หมายถึง  สาขาวิชาศึกษาทั่วไป 
   203, 213, ..., 293 หมายถึง  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
   204, 214, ..., 294 หมายถึง  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   205, 215, ..., 295 หมายถึง  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
 ตัวเลขหลักที ่4  หมายถึง  ชั้นปี 
   1 หมายถึง  ชั้นปีที่ 1 
   2 หมายถึง  ชั้นปีที่ 2 
   3 หมายถึง  ชั้นปีที่ 3 
   4 หมายถึง  ชั้นปีที่ 4 
 ตัวเลขหลักที่ 5   หมายถึง  กลุ่มวิชา 
   0-1 หมายถึง  วิชาเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 
   2-4 หมายถึง  วิชาเอก 
   5-7 หมายถึง  วิชาเลือก 
   8 หมายถึง  วิชาสัมมนาและโครงงาน 
 ตัวเลขหลักที่ 6  หมายถึง  ล าดับรายวิชาของแต่ละชั้นปี 
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 

กิต 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย 

กิต 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 

กิต 
202202  ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก   3 202201  ทักษะชีวิต 3 202108  การรู้ดิจทิัล 2 
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 213102  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2 3 202109  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่การ 1 
211121 ความรู้เบ้ืองตน้เกี่ยวกับธรุกจิ 3 211101  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3             เรียนรู ้  
           โรงแรม              ส าหรับระบบสารสนเทศ 1  213203  ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงคท์าง 3 
211122 ความรู้เบ้ืองตน้เกี่ยวกับ 3 211123  ความรู้เบ้ืองตน้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 3             วิชาการ  
           อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว              การบิน  211102  การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 3 
  211124  ความรู้เบ้ืองตน้เกี่ยวกับ 3 211125  การด าเนนิงานในธรุกจิโรงแรม 3 
เลือกเรียน 4 หน่วยกิต               อุตสาหกรรมไมซ์  211126  การด าเนนิงานด้านการท่องเที่ยว 3 
จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี ้      
202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2 เลือกเรียน 2 หน่วยกิต   เลือกเรียน 2 หน่วยกิต   
202175  ศิลปวิจักษ์ 2 จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี ้  จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี ้  
202181  สุขภาพองค์รวม 2 202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2 202111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2 
202222  พันธกิจสัมพนัธ์ชมุชนกับกลุ่มอาชีพ 2 202175  ศิลปวิจักษ์ 2 202175  ศิลปวิจักษ์ 2 
202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 202181  สุขภาพองค์รวม 2 202181  สุขภาพองค์รวม 2 
202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 202222  พันธกิจสัมพนัธ์ชมุชนกับกลุ่มอาชีพ 2 202222  พันธกิจสัมพนัธ์ชมุชนกับกลุ่มอาชีพ 2 
202331  อาเซียนศึกษา 2 202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 
202373  การคิดเชิงออกแบบ 2 202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 
  202331  อาเซียนศึกษา 2 202331  อาเซียนศึกษา 2 
  202373  การคิดเชิงออกแบบ 2 202373  การคิดเชิงออกแบบ 2 
      

รวม 16 รวม 17 รวม 17 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย

กิต 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย 

กิต 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 

กิต 

213204  ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค ์ 3 202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดลอ้ม   3 202207  มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 
            เฉพาะ  213305  ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 3 211203  การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชนั               3 
211201  การออกแบบและพัฒนาฐานขอ้มลู 4 211202  เทคโนโลยีเว็บ 3             และมัลติมีเดีย  
211221  การด าเนนิงานในอตุสาหกรรม 3 211223  การจัดการธรุกจิโรงแรม 4 211225 การจัดการในอุตสาหกรรมการบิน 4 
            การบิน  211224  การจัดการท่องเที่ยว 4 211226 การจัดการไมซ ์ 4 
211222  การด าเนนิงานไมซ์ 3     
      
  เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาภาษา  เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาภาษา  
  ต่างประเทศ 1 กลุ่มภาษา จาก 3 ภาษาตอ่ไปนี้  ต่างประเทศ 1 กลุ่มภาษา จาก 3 ภาษาตอ่ไปนี้  
  203322 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบจดหมาย 

           ธรุกิจ 
3 203324 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอทางธุรกจิ 3 

  203401 ภาษาจีน 1 3 203402 ภาษาจีน 2 3 
  203411 ภาษาญี่ปุ่น 1 3 203412 ภาษาญี่ปุ่น 2 3 
      
วิชาเลือกเสร ี 3     

รวม 16 รวม 20 รวม 17 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย
กิต 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย
กิต 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 
กิต 

205305 ความเป็นผู้ประกอบการกับการ          
           สร้างธรุกจิใหม ่

3 205306 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์   
           และบรกิารนวัตกรรม 

2 205307 แผนธุรกจิและการจัดหาเงินทุน 
205395 เตรียมสหกิจศกึษาประกอบการหรือ
เตรียมการบ่มเพาะประกอบการ 

3 
1 

211301  เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อ 4     
            อุตสาหกรรมบริการ  เลือก 2 หนว่ยกิต จากกลุ่มวิชาโทความเป็น 2   
211321 เทคโนโลยีและนวตักรรมใน 
           ธรุกิจโรงแรม 

4 ผู้ประกอบการ กลุ่มวิชาเลือก    

211322 เทคโนโลยีและนวตักรรม 4 211323  เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน 4 เลือก 2 หนว่ยกิต จากกลุ่มวิชาโทความเป็น 2 
           การท่องเที่ยว               อุตสาหกรรมการบิน  ผู้ประกอบการ กลุ่มวิชาเลือก  
      
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาภาษา  เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาภาษา  211324  เทคโนโลยีและนวัตกรรมไมซ์ 4 
ต่างประเทศ 1 กลุ่มภาษา จาก 3 ภาษา  ต่างประเทศ 1 กลุ่มภาษา จาก 3 ภาษาตอ่ไปนี้  211381  สัมมนานวัตกรรมเทคโนโลยี 3 
ต่อไปนี้  203326 ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บรกิารลูกค้า 3             อุตสาหกรรมบรกิาร  
203325 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชมุทาง 
           ธรุกิจ 

3 203404 ภาษาจีนธุรกจิ 1 3   

203403 ภาษาจีน 3 3 203414 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 3 เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาภาษา  
203413 ภาษาญี่ปุ่น 3 3  

 
ต่างประเทศ 1 กลุ่มภาษา จาก 3 ภาษา
ต่อไปนี้ 

 

    203323 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธรุกจิ 3 
    203405 ภาษาจีนธุรกจิ 2 3 
  วิชาเลือกเสร ี 3 203415 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ2 3 
  วิชาเลือกเสร ี 2   

รวม 18 รวม 16 รวม 16 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย
กิต 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3* หน่วย
กิต 

 204492  สหกิจศึกษาประกอบการ 
หรือ  
205493 การบ่มเพาะประกอบการ 

8 
 
8 
 
 

211481  โครงงานนวตักรรมเทคโนโลยี   
            อุตสาหกรรมบรกิาร 

4   

      

รวม 8  4   

 
*หมายเหตุ :   รายวิชาอาจเปิดเพิ่มเติมตามที่นักศึกษาจ าเป็นต้องเรียนตามหลักสูตรก าหนด  
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
(ภาคผนวก ก) 
 

3.2  ชื่อ-สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

1. รศ. ดร.ขวัญกมล ดอนขวา รอง
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
วท.ม. 
ศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์เกษตร 
เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2540 
2527 
2524 

2. ผศ. ดร.นภาพร จันทร์ฉาย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Tourism Management Oxford Brookes University, 
United Kingdom 

2552 

  M.A. Cultural Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 
  บธ.บ. การจัดการการโรงแรมและการ  

ท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2542 

3. ผศ. ดร.ชนิศา มณีรัตน์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
 

การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2560 

  M.B.A. Business Administration Middle Tennessee State 
University, United State 

2538 

  บธ.บ. การบริหารงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2535 
4. อ. ดร.วรรณา น่าบูรณะ อาจารย ์ P.S.D. Doctor of Professional Studies Central Queensland 

University, Australia 
2560 

  M.I.S. International Business University of 
Wollongong, Australia 

2553 

  บธ.บ. การจัดการการโรงแรมและการ 
ท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548 

5. อ. ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนา อาจารย ์ Ph.D. Functional Control Systems Shibaura Institute of 
Technology, Japan 

2560 

  M.Eng Computer Engineering สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2554 
  วศ.บ. วิศวคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2551 

 
3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรทิน  ข าภิรัฐ ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 
อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์ Ph.D. (Social Science) 
อาจารย์ปทมศิริ หุ่นทอง 
อาจารย์จุฬาภรณ์ บัวขาว 

ศศ.ม. (การพัฒนาระหว่างประเทศ) (นานาชาติ) 
M.F.A (Public Art and New Artistic Strategies) 
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สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วรรณรักษ์ Ph.D. (Second Language Acquisition and    

Teacher Education) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา  ประมูลศุข  Ph.D. (Applied Linguistics and English Language Teaching) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร  แสงกาญจนวนิช  M.A. (TESOL and Bilingual Education) 
อาจารย์ ดร.สิรินทร  ศรีโพธิ์  Ph.D. (Foreign Language Education) 
อาจารย์ ดร.จิตพนัส  สุวรรณเทพ Ph.D. (Education) 
อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา  เผือกผ่อง Ph.D. (Education) 
อาจารย์ ดร.พีรศักดิ์  สิริโยธิน  Ph.D. (Educational Studies) 
อาจารย์ ดร.สุขสรรพ์  ศุภเศรษฐเสรี ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา) 
อาจารย์ ดร.บุษกร  ยอดค าลือ  Ph.D. (Linguistics) 
อาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ  บุรีภักดี Ph.D. (Composition & TESOL with distinction) 
อาจารย์ ดร.กุลภักดิ์  กองสุวรรณกุล Ph.D. (Education Reserch) 
อาจารย์กมร  บุตรแสง ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์ – การสอน) 
อาจารย์มันตา  หนุนภักดี ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมายเฉพาะ) 
อาจารย์รุ่งเรือง  วชิรลาภไพฑูรย์ M.A. (Linguistics and Applied Linguistics)  

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ Ph.D. (International Communication) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง Ph.D. (Computer Science) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย  ขอผลกลาง วส.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค  โพธิ์สอาด Ph.D. (Information Technology in Business) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิติมนต์  อ่ังสกุล วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรา  อ่ังสกุล Ph.D. (Computer Science) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ศุภกฤษฏิ์  นิวัฒนากูล Ph.D. (Computer Science) 
อาจารย์ ดร.นิศาชล  จ านงศรี  ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) 
อาจารย์ ดร.ฉัตรภัสร์ ฐิติอัคราวงศ์           Doctor of Information Technology 
อาจารย์ ดร.พิชญสินี  กิจวัฒนาถาวร วส.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
อาจารย์ ดร.สรชัย  กมลลิ้มสกุล Ph.D. (Computer Science) 
อาจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์  เธียรนิเวศน์ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
อาจารย์ ดร.พรอนันต์  เอ่ียมขจรชัย ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) 
อาจารย์ ดร.ธวัชพงษ์  พิทักษ์ วส.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
อาจารย์ ดร.นพพล  ตั้งสุภาชัย วส.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
อาจารย์นรินทร  ฉิมสุนทร M.A. (Media and Culture) 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา วท.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  สุคัณธสิริกุล D.B.A. (Marketing) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา  เถื่อนนาดี Ph.D. (Business Administration) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศตรีเถกิงศักดิ์  ชัยชาญ พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

พบ.ม. (บริหารการเงิน) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิศา  มณีรัตนรุ่งโรจน์ ปร.ด. (การจัดการ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สุวิทวัส D.B.A. (Management) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร  จันทร์ฉาย Ph.D. (Tourism Management) 
อาจารย์ ดร.มัลลิกา  สังข์สนิท  Ph.D. (Education/Human Resource Development) 
อาจารย์ ดร.บุญช่วย  บุญมี ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์) 
อาจารย์ ดร.สรียา  วิจิตรเสถียร 
อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย  พิศพล 
อาจารย์ ดร.วรรณภา  น่าบูรณะ 

D.B.A. (Business Administration) 
Ph.D. (Business Administration) 
P.S.D. (Doctor of Professional Studies) 

อาจารย์รัชฎาพร  วิสุทธากร 
อาจารย์สุธินี  โสมาบุตร 
 

M.B.A. (General Management) 
M.B.A. (Strategy) 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาประกอบการหรือการบ่มเพาะประกอบการ)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดให้มีระบบสหกิจศึกษาประกอบการและการบ่มเพาะประกอบการ 

สหกิจศึกษาประกอบการ คือ การก าหนดให้นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานด้านการประกอบการตามประเภท
ธุรกิจที่สอดคล้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ภายใต้การดูแลของพ่ีเลี้ยงจาก
สถานประกอบการและอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา และระบบการบ่มเพาะประกอบการที่ให้นักศึกษา
ต้องปฏิบัติงานด้านการประกอบการตามประเภทธุรกิจที่สอดคล้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา ณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบในการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยแบบเต็มเวลาหรือ ณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบในการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยบางเวลาและสถานประกอบการบางเวลา  
เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ภายใต้การดูแลของพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารย์ผู้ประสานงาน
ประกอบการ ดังนั้น หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการจึงก าหนดให้นักศึกษาต้องผ่านรายวิชา
สหกิจศึกษาประกอบการหรือรายวิชาการการบ่มเพาะประกอบการ  
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4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
(1) แสดงออกถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(2) ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ในการออกแบบนวัตกรรม 
(3) วิเคราะห์บริบท/สถานการณ์/ปัญหาที่สร้างโอกาสและความเสี่ยงต่อธุรกิจ 
(4) ออกแบบแบบจ าลองธุรกิจและพัฒนาแผนธุรกิจ 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับทีมท่ีมีความหลากหลาย 
(6) วิเคราะห์และเลือกตลาดของธุรกิจที่สามารถเข้าถึงได้ 
(7) สื่อสาร/น าเสนอแนวคิดธุรกิจ 

4.2  ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
1 ภาคการศึกษา หรือไม่ต่ ากว่า 12 สัปดาห์ 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

การศึกษาค้นคว้า  ออกแบบและพัฒนาผลงานทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการในกรอบ
เวลาที่ก าหนด และมีการน าเสนอโครงงาน โดยในทุกขั้นตอนมีการให้ค าปรึกษาทางวิชาการจากอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน  

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงและประเมินงานทางด้านนวัตกรรม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ   
5.3  ช่วงเวลา 

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 
5.4  จ านวนหน่วยกิต 

รายวิชา 211481 โครงงานนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ จ านวน 4 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

ในการจัดท าโครงงาน มีการเตรียมการโดยการจัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้กับนักศึกษาแต่ละคน 
พร้อมทั้งจัดหาหัวข้อโครงงานที่เหมาะสมและทันสมัยให้กับนักศึกษาก่อนเริ่มท าโครงงานในภาคการศึกษาที่ 2 
ของชั้นปีที่ 4 โดยการส ารวจหัวข้อโครงงานจากอุตสาหกรรมบริการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้นักศึกษามี
ความพร้อมในการท างานโดยได้รับประสบการณ์จริง และภายหลังจากการก าหนดหัวข้อโครงงานให้กับนักศึกษา
แล้ว นักศึกษาสามารถระบุโครงงานซึ่งตรงกับที่นักศึกษาสนใจได้ ทั้งนี้นักศึกษาอาจน าเสนอหัวข้อโครงงานใหม่ที่
อยู่นอกเหนือหัวข้อโครงงานที่คณาจารย์ก าหนด แต่ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
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5.6  กระบวนการประเมินผล 
การประเมินผลท าโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ในกลุ่มวิชา ซึ่งจะพิจารณาจากคุณภาพของ

โครงงาน ตั้งแต่ข้ันตอนการเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการท าโครงงาน ตลอดจนการน าเสนอด้วยวาจา 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

(1)  มีความสามารถในการสร้างสรรค์ 
และบูรณาการความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาและใช้ในการ
ด าเนินงานและบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ มีฐานคิดเชิง
นวัตกรรม และจิตจ านงสากล 

- รายวิชาในหลักสูตรให้ความรู้ทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บริการ โดยเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเข้ากับเนื้อหาใน
รายวิชา บนพ้ืนฐานของทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก 

- มีการฝึกปฏบัติ การจัดท าโครงงานหรือรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจการ
ประยุกต์ความรู้ในทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ
เข้ากับเนื้อหารายวิชา รวมทั้งสามารถคิดหาเหตุผล และเชื่อมโยงองค์
ความรู้ ได้อย่างเป็นระบบ และมีความคิดสร้างสรรค์เ พ่ือพัฒนา
นวัตกรรมในการด าเนินงานและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

(2)  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้
แนวคิดของความเป็นผู้ประกอบการ
ในการปฏิบัติงานได้ 

- รายวิชาในหลักสูตรให้ความรู้ทางด้านแนวคิดของความเป็นผู้ประกอบการ 
โดยเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเข้ากับเนื้อหาในรายวิชา  

- มีการก าหนดให้นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประกอบการ หรือ
การบ่มเพาะประกอบการ เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ 

(3)  มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะในการ
ปฏิบัติตนให้มีคุณค่าต่อสังคม 

 
  

- หลักสูตรมีกิจกรรมและโครงการเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาได้มีการ
ท างานร่วมกับหน่วยงานและ/หรือชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา เช่น  
โครงการบริการเพ่ือสังคม ส าหรับนักศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมบริการ โดยนักศึกษาได้มีโอกาสร่วมท างานกับองค์กรหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างสรรค์และส่งเสริมอุตสาหกรรม
บริการ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2.1  คุณธรรม จริยธรรม  

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ปฏิบัติตนอย่างมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และมีฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ด าเนินชีวิต 
(2) ตระหนักรู้ และปฏิบัติตนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เข้าใจความเป็นพลเมืองภายใต้ประชาคมที่ตนอาศัยอยู่ 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  ให้นักศึกษาท างาน ค้นคว้า ศึกษาปัญหาของตนเอง ปัญหาทางสังคมและดูความมีวินัยใน

การท างาน การส่งงานตรงเวลา การไม่ลอกงาน การน าฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการ
น าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา 

  (2)  นักศึกษาน าเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยแทรกแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ดูเจตคติจากเนื้อหา
ที่น าเสนอที่แสดงถึงความตระหนัก และการปฏิบัติตนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(3)  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองโดยใช้ตัวอย่างจากสื่อดิจิทัล 
2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    (1)  ใช้แบบทดสอบอัตนัยในลักษณะค าถามแบบจ ากัดค าตอบ (Restricted Response)  
    (2)  ใช้แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ (Multiple Choices question)  

   (3)  สังเกตพฤติกรรมการเข้าห้องเรียน การตรงต่อเวลา ความใส่ใจอย่างต่อเนื่อง 
    (4)  การสร้างค าถามโดยผู้สอนและผู้เรียนระหว่างท าการเรียนการสอน 

(5)  การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ (Reflection) และการพูดคุย การอภิปรายแบบกลุ่มและ
รายบุคคล 

 
2.2  ด้านความรู้  

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1)  รู้จักตนเอง ครอบครัว สังคมและความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
(2)  ตามทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกและสามารถด ารงตนในสังคมไทยและสังคมโลก       

ได้อย่างเหมาะสม  
(3)  มีฐานคิดของการสร้างทุนมนุษย์ การสร้างความรู้ นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและประเทศไทย 4.0  
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   2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    (1)  ใช้การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    (2)  ให้มีโครงการวิจัย (ด้านความเข้าใจตนเอง ครอบครัว สังคมและวัฒนธรรม) 
         (3)  จัดกิจกรรมตั้งค าถาม ตอบปัญหา โดยให้นักศึกษาอ่านเตรียมก่อนเข้าห้องเรียนเพ่ือน าข้อมูล

มาอภิปราย และแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนนักศึกษาและผู้สอน (นโยบายการ
พัฒนาและผลกระทบของการพัฒนาตนเอง การสร้างความรู้นวัตกรรมและความเป็น
ผู้ประกอบการ) และให้เห็นความรู้และความคิดท่ีแตกต่างกัน (รู้จักตนเองและสังคม) 

(4)  เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องมาแบ่งปันประสบการณ์ตรงให้กับ
นักศึกษา 

  (5)  เปรียบเทียบและวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาด้านสังคมและวัฒนธรรม 
  2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1)  การใช้ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัยเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอน 
   (2)  การวัดผลแบบไม่จ ากัดค าตอบ (Extended Response Question)  
   

2.3  ด้านทักษะทางปัญญา  
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(1)  มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือการพัฒนาตนเองและ 
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ  

(2)  มีทักษะในการคิดแบบองค์รวมในเชิงเหตุผลและสร้างสรรค์ 
(3)  วิเคราะห์และตัดสินใจด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์   

2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  การวิเคราะห์ตนเองของนักศึกษาจากสถานการณ์จริง หรือใช้กรณีศึกษา 
(2)  กิจกรรมอภิปรายโดยเน้นการอภิปรายกลุ่ม เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหา 
(3)  แบบฝึกหัดในและนอกชั้นเรียน ตอบปัญหา อภิปราย 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  ประเมินจากการเขียนรายงานของนักศึกษา 
(2)  ประเมินจากการใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ปัญหา 
(3)  ประเมินจากการที่นักศึกษาจะต้องตั้งค าถามและให้ค าตอบได้ด้วยตนเอง 
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2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)   มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะในการปฏิบัติตนให้มีคุณค่าของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
(2)   ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีสุนทรียภาพ  
(3)  มีประสบการณ์ในการท างานร่วมกับชุมชนและกลุ่มวิชาชีพ เพ่ือให้เข้าใจและเข้าถึงสภาพ

ความเป็นจริงของชุมชนและกลุ่มวิชาชีพที่ตนสนใจ 
(4)  เป็นสุขภาพชน มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้น า ผู้ตาม และ

ท างาน เป็นทีมได้ดี 
2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
(1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสื่อสารความคิดระหว่างบุคคล 
(2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการอภิปรายกลุ่ม 
(3)  จัดการเรียนการสอนด้วยการให้ท ารายงานกลุ่ม และน าเสนอในชั้นเรียน  

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรม 
(2)  สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการอภิปราย 
(3)  ประเมินจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่มท างานและจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วม 

ชั้นเรียน 
 

2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือค้นคืน รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการด าเนินชีวิต 

(2)  มีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้า และการท างาน    
2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1)  ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้มีกิจกรรมสื่อสารและใช้ภาษาอย่าง 

ถูกต้อง  ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 
(2)  ให้นักศึกษาน าเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระตุ้นให้นักศึกษา

เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอและสืบค้น
ข้อมูล 

(3)  มอบหมายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ และ
ตรรกศาสตร์อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี 

 



มคอ.2  

34 
 

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1)  ประเมินทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร ทั้งจากการเรียนในห้องเรียนและจากการน าเสนองาน 
          (2)  ประเมินจากความถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและสืบค้นข้อมูล  

รวมทั้งวิธีการที่ถูกต้องในการจัดท าเอกสารทางวิชาการ 
(3)  ประเมินจากการท าข้อสอบและงานเขียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์

เชิงคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน กลุ่มวิชาเฉพาะ วิชาเอกนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บริการ และกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ) 
2.1  คุณธรรม จริยธรรม  

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  มีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์  

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในระหว่างการเรียนการสอน การท างานเป็นกลุ่มและขณะที่  
 ให้นักศึกษาท างานท่ีมอบหมายในชั้นเรียน โดยการพูดคุยกับนักศึกษา โดยเน้นความ 
 รับผิดชอบต่องานและสังคม ความมีวินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ความอ่อน 
 น้อมถ่อมตน และความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน 
(2)   สอดแทรกจรรยาบรรณ  โดยการบรรยายและยกกรณีศึกษาเก่ียวกับจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ  
  วิชาชีพด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว การบิน และไมซ์ 
(3)  ให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยการให้วิเคราะห์กรณีศึกษา และการจัดท า   

 โครงงานที่ต้องประยุกต์ความรู้ในวิชาชีพกับสถานการณ์จริง 
2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(1) สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการสอน  
(2) ประเมินจากความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมที่พัฒนาจากการท า 
 โครงงาน  รายงานเดี่ยวและกลุ่ม  และการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
(3) ประเมินทัศนคติหรือมุมมองของนักศึกษาที่สะท้อนถึงคุณธรรมและจริยธรรมในตัวนักศึกษา 
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     2.2  ความรู้  
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) เข้าใจอุตสาหกรรมบริการ โดยเฉพาะด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว การบิน และไมซ์ 
(2) เข้าใจเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมบริการ โดยเฉพาะด้านการโรงแรม การ

ท่องเที่ยว การบิน และไมซ์ 
(3) เข้าใจภาษาต่างประเทศเพ่ือธุรกิจและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมบริการ โดยเฉพาะด้าน

การโรงแรม การท่องเที่ยว การบิน และไมซ์ 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  บรรยายตามหัวข้อที่ก าหนด โดยเน้นแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ในทาง   
 ปฏิบัติ  

(2) อภิปรายแลกเปลี่ยน ตั้งค าถามเพ่ือให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา และเสนอความคิดเห็น
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา และระหว่างนักศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหา 

(3) มอบหมายให้นักศึกษาท ารายงานและโครงงานเดี่ยวและกลุ่ม และน าเสนอผลการท ารายงาน 
และโครงงาน 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
  (1) การทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาคและปลายภาคด้วยข้อสอบเชิงวิเคราะห์เพ่ือวัดความรู้ 
        ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ 
   (2)  ประเมินจากโครงงานและการวิเคราะห์กรณีศึกษาท่ีมอบหมายให้นักศึกษา  
   (3)  สังเกต และประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
   (4)  ประเมินการจัดท า และน าเสนอรายงาน  โครงงาน  และการศึกษาอิสระ 

2.3  ทักษะทางปัญญา  
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(2) มีความคิดเชิงนวัตกรรม 
(3) มีจิตจ านงสากล (Global mindset) และทักษะด้านความเป็นสากล 
(4) มีความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 

2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
(1) บรรยาย และอภิปรายระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ระหว่างกลุ่มนักศึกษา พร้อมทั้งยก

กรณีศึกษาหรือประเด็นปัญหาส าคัญ 
(2) มอบหมายให้นักศึกษากรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือเรียนรู้และมีจิตจ านง

สากลและทักษะความเป็นสากล รวมถึงการวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์
ความคิดเชิงนวัตกรรม พร้อมทั้งน าเสนอผลงานและการอภิปรายกลุ่ม 

(3) มอบหมายให้นักศึกษาจัดท ากิจกรรม โครงงาน และน าเสนอรายงาน 
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2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
(1) ประเมินจากการคิดวิเคราะห์และการเสนอแนะของนักศึกษาในระหว่างการอภิปรายประเด็น

ปัญหาหรือกรณีศึกษา 
(2) การทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ และการ

ประยุกต์ความรู้ที่ศึกษาแบบองค์รวม  
(3) ประเมินจากการจัดท าและการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า รายงาน  และโครงงาน   

  
2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1)  มีภาวะผู้น า และท างานเป็นทีมได้ 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
(1) พูดคุยในชั้นเรียน และในระหว่างการอภิปรายกลุ่ม ให้นักศึกษาทราบถึงความจ าเป็นของทักษะ

ต่าง ๆ สอดแทรกเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
(2) ชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงกิจกรรมและงานทั้งหมดที่จะต้องปฏิบัติในรายวิชา เพื่อกระตุ้น

นักศึกษาให้ตระหนักเรื่องการจัดสรรเวลา และมีความรับผิดชอบต่อการท างานให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

(3) ให้นักศึกษาท ารายงานเดี่ยวหรือโครงงานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยเน้นประสานความร่วมมือ
ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม พร้อมการประยุกต์ความรู้แบบบูรณาการ 

(4) ยกตัวอย่าง ยกกรณีศึกษา หรือสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับความส าคัญของภาวะผู้น า
และการท างานเป็นทีม มาอภิปรายร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา  และระหว่าง
นักศึกษา 

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
      และความรับผิดชอบ 

(1) นักศึกษาประเมินตนเองและเพ่ือนร่วมชั้น ด้วยแบบประเมินที่ก าหนด 
(2) ประเมินจากรายงานและงานการศึกษาค้นคว้าที่น าเสนอ รวมถึงพฤติกรรมการท างานเป็น

ทีมด้วยแบบประเมินที่ก าหนด โดยค านึงถึงกรอบระยะเวลาที่ก าหนดตามแผน 
(3) ประเมินพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน ทั้งการฟังบรรยาย การมีส่วนร่วมในการอภิปราย

หรือน าเสนอรายงานของนักศึกษา 
(4) ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษานอกชั้นเรียน เช่น ระหว่างการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา

เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม เป็นต้น 
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2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบและพัฒนาการโรงแรม การท่องเที่ยว การบิน 
และไมซ์ 

(2) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมบริการ 
(3) มีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
     การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) เน้นการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบและพัฒนาการโรงแรม การท่องเที่ยว 
การบิน และไมซ์ 

(2) เน้นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการคิดวิเคราะห์เพ่ือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
การด าเนินงาน การจัดการ และการแก้ไขปัญหาในธุรกิจการโรงแรม การท่องเที่ยว การบิน 
และไมซ์ 

(3) มอบหมายให้นักศึกษาท ากิจกรรมหรือโครงงานเป็นกลุ่ม โดยการมีศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
สื่อสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์ และการน าเสนอโดยใช้
รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและน่าสนใจ 

(4) ตั้งค าถามจากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จริงด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ
ทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์หาวิธีการแก้ปัญหา และแสดงความ
คิดเห็นในเชิงวิชาการร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 

(5) เน้นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม 
2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร                  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินจากกิจกรรมหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมายทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล 
(2) ประเมินจากรูปแบบการน าเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และ

การมีส่วนร่วมในการน าเสนอ 
(3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
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หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะ วิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ 
2.1  คุณธรรม จริยธรรม  

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) แสดงออกถึงจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อ สังคมและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย แสดงออกถึง

ความมีจิตอาสาและส านึกสาธารณะในการปฏิบัติตนให้มีคุณค่าต่อสังคม 
2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใน ระหว่างการเรียนการสอนการ ท างานเป็นกลุ่มและขณะที่
ให้นักศึกษาท างานที่มอบหมายในชั้นเรียน โดยการพูดคุยกับนักศึกษา โดยเน้นความ
รับผิดชอบต่องานและสังคม ความมีวินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่                      
ความถ่อมตน และความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานสอดแทรกจรรยาบรรณ โดยการบรรยาย
และยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

(2) สอดแทรกจรรยาบรรณ โดยการบรรยายและยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับ จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิดและทฤษฎีทางด้านธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการ 

(3) ให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยการให้วิเคราะห์กรณีศึกษา และการจัดท า
โครงงานที่ต้องประยุกต์ความรู้ในวิชาชีพกับสถานการณ์จริง 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(1) สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการสอน  
(2) ประเมินจากความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมที่พัฒนาจากการท า

โครงงาน  รายงานเดี่ยวและกลุ่ม  และการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
(3) ประเมินทัศนคติหรือมุมมองของนักศึกษาที่สะท้อนถึงคุณธรรมและจริยธรรมในตัวนักศึกษา 
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      2.2 ความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ประยุกต์ใช้ความคิด สร้างสรรค์และการ วิเคราะห์ในการออกแบบนวัตกรรมค้นคว้าหา
ความรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ด้วยตนเอง 

2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) บรรยายตามหัวข้อที่ก าหนด โดยเน้นแนวคิดและทฤษฎีเป็นพ้ืนฐาน  
(2) อภิปรายแลกเปลี่ยน ตั้ งค าถามเ พ่ือให้นักศึกษาวิ เคราะห์ กรณีศึกษา และเสนอ             

ความคิดเห็นระหว่างอาจารย์และนักศึกษา และระหว่างนักศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึงปัญหา
และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

(3) มอบหมายให้นักศึกษาท ารายงานและโครงงานเดี่ยวและกลุ่ม และน าเสนอผลการท า
รายงาน และโครงงาน  

(4) เชิญบุคคลที่มีผลส าเร็จในงานที่เกี่ยวข้องมาเล่าประสบการณ์ ความส าเร็จจากความ
รับผิดชอบ และทักษะต่าง ๆ 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
(1) การทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาคและปลายภาคด้วยข้อสอบเชิงวิเคราะห์                  

เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและทฤษฎี 
(2) ประเมินจากโครงงานและการวิเคราะห์กรณีศึกษาท่ีมอบหมายให้นักศึกษา  
(3) สังเกต และประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
(4) ประเมินการจัดท า และน าเสนอรายงาน  โครงงาน  และการศึกษาอิสระ 

 
2.3  ทักษะทางปัญญา  

2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) วิเคราะห์บริบท/ สถานการณ์/ปัญหาที่สร้างโอกาสและความเสี่ยงต่อธุรกิจตัดสินใจ

แก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ 
(2) ออกแบบแบบจ าลองธุรกิจและพัฒนาแผนธุรกิจ 

2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
(1) บรรยายและอภิปรายระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ระหว่างกลุ่มนักศึกษา พร้อมทั้งยก

ประเด็นปัญหาส าคัญหรือกรณีศึกษา 
(2) มอบหมายให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือแก้ปัญหา 

และน าเสนอผลการแก้ปัญหาในรูปของการอภิปรายกลุ่ม 
(3) มอบหมายให้นักศึกษาจัดท าและน าเสนอรายงาน และโครงงาน 
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2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
(1) ประเมินจากการคิดวิเคราะห์และการเสนอแนะของนักศึกษาในระหว่างการอภิปรายประเด็น

ปัญหาหรือกรณีศึกษา 
(2) การทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ 

และการประยุกต์ความรู้ที่ศึกษาแบบองค์รวม  
(3) ประเมินจากการจัดท าและการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า รายงาน  และโครงงาน   

  
2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ปฏิบัติงานร่วมกับทีมที่มีความหลากหลายแสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบและความตรง

ต่อเวลา 
2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  
(1) พูดคุยในชั้นเรียน และในระหว่างการอภิปรายกลุ่ม ให้นักศึกษาทราบถึงความจ าเป็นของทักษะ

ต่าง ๆ สอดแทรกเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
(2) ชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงกิจกรรมและงานทั้งหมดที่จะต้องปฏิบัติในรายวิชา เพื่อกระตุ้น

นักศึกษาให้ตระหนักเรื่องการจัดสรรเวลา และมีความรับผิดชอบต่อการท างานให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

(3) ให้นักศึกษาท ารายงานเดี่ยวหรือโครงงานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยเน้นการประยุกต์ความรู้ที่
เรียนในรายวิชากับปัญหาที่ก าหนด 

(4) แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างสอน ยกกรณีศึกษาหรือสถานการณ์ปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และความรับผิดชอบมาอภิปรายร่วมกันระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา  และระหว่างนักศึกษา 

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
      และความรับผิดชอบ 

(1) นักศึกษาประเมินตนเองและเพ่ือนร่วมชั้น ด้วยแบบประเมินที่ก าหนด 
(2) ประเมินจากรายงานและงานการศึกษาค้นคว้าที่น าเสนอ รวมถึงพฤติกรรมการท างานเป็น

ทีมด้วยแบบประเมินที่ก าหนด โดยค านึงถึงกรอบระยะเวลาที่ก าหนดตามแผน 
(3) ประเมินพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน ทั้งการฟังบรรยาย การมีส่วนร่วมในการอภิปราย

หรือน าเสนอรายงานของนักศึกษา 
(4) ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษานอกชั้นเรียน เช่น ระหว่างการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคลหรือกลุ่ม เป็นต้น 
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2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) วิเคราะห์และเลือกตลาดของธุรกิจที่สามารถเข้าถึงไดใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
(2) สื่อสาร/น าเสนอแนวคิดธุรกิจ 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
     การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) เน้นการสอนที่ใช้ปัญหาน า ทฤษฎีตาม และการพัฒนาแนวคิดจากปัญหาเพ่ือน าไปสู่การ
ค้นพบข้อสรุปหรือทฤษฎีใหม่ 

(2) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่ม โดยค้นคว้าจากเว็บไซต์                   
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อการสอน e-Learning เป็นต้น แล้วจัดท ารายงาน โดยเน้นการน า
ตัวเลข หรือสถิติอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และน าเสนอโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

(3) สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา และระหว่างนักศึกษาโดยใช้การเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์  

(4) ตั้งค าถามจากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จริงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งใน
และต่างประเทศ  เพื่อให้นักศึกษาฝึกคิดหาวิธีการแก้ปัญหา และแสดงความคิดเห็นในเชิง
วิชาการร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร                  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินจากรายงานบุคคลที่ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ได้รับมอบหมายหรือคัดสรรด้วยตนเอง  
(2) ประเมินจากรูปแบบการน าเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และ

การมีส่วนร่วมในการน าเสนอ 
(3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรู้กระจายสูร่ายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
1. กลุ่มวชิาแกนศึกษาทั่วไป                

202108 การรู้ดิจิทัล                

202109 การใช้โปรแกรมประยกุต์เพื่อการเรียนรู้                  

202201 ทักษะชีวิต                

202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก                

202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม                

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพฒันา                

2. กลุ่มวิชาภาษา                

213101 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1                  
213102 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2                  
213203 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์ทางวิชาการ                 
213204 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์เฉพาะ                  
213305 ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน                  
3. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก                
202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                
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ผลการเรียนรู้กระจายสูร่ายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

202175 ศิลปวิจักษ์                

202181 สุขภาพองค์รวม                

202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ                

202241 กฎหมายในชวีิตประจ าวัน                

202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม                

202331 อาเซียนศึกษา                

202373 การคิดเชิงออกแบบ                

สรุปแผนที่การกระจายความรบัผิดชอบ                
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ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.คุณธรรม จริยธรรม  
(1.1) ปฏิบัติตนอย่างมีวินัย ความรับผิดชอบ ความ

ซื่อสัตย์ และมีฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 

(1.2) ตระหนักรู้ และปฏิบัติตนที่เป็นมิตรต่อ  
 สิ่งแวดล้อม 

(1.3) เข้าใจความเป็นพลเมืองภายใต้ประชาคมที่ตน 
      อาศัยอยู่ 
 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
(4.1) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะในการปฏิบัติตน

ให้มีคุณค่าของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
(4.2) ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีสุนทรียภาพ  
(4.3) มีประสบการณ์ในการท างานร่วมกับชุมชนและ  
       กลุ่มวิชาชีพ เพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงสภาพ   
       ความเป็นจริงของ ชุมชนและกลุ่มวิชาชีพที่ตน 
       สนใจ  
(4.4) เป็นสุขภาพชน มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์        
       ที่ดี เชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้น า ผู้ตาม และ  
       ท างานเป็นทีมได้ดี 

2. ความรู้  
(2.1) รู้จักตนเอง ครอบครัว สังคมและ

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
(2.2) ตามทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน

โลกและสามารถด ารงตนในสังคมไทย
และสังคมโลกได้อย่างเหมาะสม  

(2.3) มีฐานคิดของการสร้างทุนมนุษย์ การ
สร้างความรู้ นวัตกรรมและความเป็น
ผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและประเทศไทย 4.0 

 
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(5.1) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นคืน   
       รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ  
       ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการศึกษา 
       ค้นคว้าและการด าเนินชีวิต 
(5.2) มีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
       การศึกษาค้นคว้า และการท างาน 
 

3.ทักษะทางปัญญา  
(3.1) มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาตนเอง
และด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ  

(3.2) มีทักษะในการคิดแบบองค์รวมในเชิงเหตุผล
และสร้างสรรค์ 

(3.3) วิเคราะห์และตัดสินใจด้วยหลักทาง
วิทยาศาสตร์ 
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3.2  หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน  
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 
ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา 1. 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน 

211101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับระบบสารสนเทศ 1             

211102 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ             

211201 การออกแบบและพัฒนาฐานขอ้มูล             

211202 เทคโนโลยีเว็บ             

211203 การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย             

211301 เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิตัลเพื่ออุตสาหกรรมบริการ             
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3.3  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะ วิชาเอกนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา 1. 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวิชาเฉพาะ 
วิชาเอกนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ 
    1. นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโรงแรม 

211121 ความรู้เบ้ืองตน้เกี่ยวกับธรุกจิโรงแรม             

211125 การด าเนนิงานในธุรกิจโรงแรม             

211223 การจัดการธรุกจิโรงแรม             

211321 เทคโนโลยีและนวตักรรมในธุรกิจโรงแรม             

    2. นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่องเท่ียว             

211122 ความรู้เบ้ือตน้เกี่ยวกับอตุสาหกรรมท่องเที่ยว             

211126 การด าเนนิงานด้านการท่องเที่ยว             

211224 การจัดการทอ่งเที่ยว             

211322 เทคโนโลยีและนวตักรรมการทอ่งเที่ยว             
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ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา 1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 5.1 5.2 5.3 
    3. นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบิน           

211123 ความรู้เบ้ือตน้เกี่ยวกับอตุสาหกกรรมการบิน             

211221 การด าเนนิงานในอุตสาหกรรมการบิน             

211225 การจัดการในอุตสาหกรรมการบิน             

211323 เทคโนโลยีและนวตักรรมในอุตสาหกรรมการบิน             

    4. นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไมซ์           

211124 ความรู้เบ้ือตน้เกี่ยวกับอตุสาหกรรมไมซ์             

211122 การด าเนนิงานไมซ์             

211226 การจัดการไมซ ์             

211324 เทคโนโลยีและนวตักรรมไมซ์             

    5. สัมมนาและโครงการ           

211381 สัมมมนานวตักรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบรกิาร             

211481 โครงงานนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบรกิาร             
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ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน กลุ่มวิชาเฉพาะ วิชาเอกนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ และกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 

 
 

1.คุณธรรมจริยธรรม 
(1.1) มีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ 
 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ        
   ความรับผิดชอบ 
(4.1) มีภาวะผู้น า และท างานเป็นทีมได้ดี 

2. ความรู้ 
(2.1) เข้าใจอุตสาหกรรมบริการ โดยเฉพาะด้าน  
       การโรงแรม การท่องเที่ยว การบิน และไมซ์ 
(2.2) เขา้ใจเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ใช้  
       อุตสาหกรรมบริการ โดยเฉพาะด้านการ  
       โรงแรม การท่องเที่ยว การบิน และไมซ์ 
(2.3) เข้าใจภาษาต่างประเทศเพ่ือธุรกิจและการ 
       ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมบริการ โดยเฉพาะ 
       ด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว การบิน และไมซ์ 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ 
    ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(5.1) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบและ 
       พัฒนาการโรงแรม การท่องเที่ยว การบิน และ

ไมซ์ 
(5.2)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้าง

นวัตกรรมในอุตสาหกรรมบริการ  
(5.3) มีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและ 
       ภาษาท่ีสาม 

3. ทักษะทางปัญญา 
(3.1) มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
       ตลอดชีวิต  
(3.2) มีความคิดเชิงนวัตกรรม 
(3.3) มีจิตจ านงสากล (Global mindset) และทักษะ 
       ด้านความเป็นสากล 
(3.4) มีความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)   
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3.4  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะ วิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ 
 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา TQF 1 
ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

TQF 2 
ด้านความรู ้

TQF 3 
ด้านทักษะทางปัญญา 

TQF 4 
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

TQF 5 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
PLO : 1 
แสดงออกถึงจริยธรรม
และความรบัผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้มี    
ส่วนได้ส่วนเสีย  

PLO : 2 
ประยุกต์ใช้ความคดิ
สร้างสรรค์และการ
วิเคราะห์ในการ
ออกแบบนวัตกรรม 

PLO : 3 
วิเคราะห์บรบิท/
สถานการณ์/ปัญหาที่
สร้างโอกาสและความ
เสี่ยงต่อธุรกิจ 

PLO : 4 
ออกแบบ
แบบจ าลองธุรกิจ
และพัฒนาแผน
ธุรกิจ 

PLO : 5 
ปฏิบตัิงานร่วมกับทมีที่มี
ความหลากหลาย 

PLO : 6 
วิเคราะห์และ
เลือกตลาดของ
ธุรกิจที่สามารถ
เข้าถึงได ้ 

PLO : 7 
สื่อสาร/
น าเสนอ
แนวคิดธุรกิจ 

วิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ 
     1. กลุม่วิชาบังคบั 

       

205305 ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม ่        

205306 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์และ 
           บริการนวัตกรรม 

    
 

  

205307 แผนธุรกิจและการจัดหาเงินทนุ      
  

     2. กลุม่วิชาเลือก          

205381 นวัตกรรมแบบจ าลองธุรกจิ        

205382 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ        

205383 ประเด็นกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม        

205384 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับธุรกิจนวัตกรรม        

205385 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม        

205386 ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม        

205387 ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลย ี        

205388 โลจิสติกส์ผู้ประกอบการ        
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รายวิชา TQF 1 
ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

TQF 2 
ด้านความรู ้

TQF 3 
ด้านทักษะทางปัญญา 

TQF 4 
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

TQF 5 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
PLO : 1 
แสดงออกถึงจริยธรรม
และความรบัผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้มี    
ส่วนได้ส่วนเสีย  

PLO : 2 
ประยุกต์ใช้ความคดิ
สร้างสรรค์และการ
วิเคราะห์ในการ
ออกแบบนวัตกรรม 

PLO : 3 
วิเคราะห์บรบิท/
สถานการณ์/ปัญหาที่
สร้างโอกาสและความ
เสี่ยงต่อธุรกิจ 

PLO : 4 
ออกแบบ
แบบจ าลองธุรกิจ
และพัฒนาแผน
ธุรกิจ 

PLO : 5 
ปฏิบตัิงานร่วมกับทมีที่มี
ความหลากหลาย 

PLO : 6 
วิเคราะห์และ
เลือกตลาดของ
ธุรกิจที่สามารถ
เข้าถึงได ้ 

PLO : 7 
สื่อสาร/
น าเสนอ
แนวคิดธุรกิจ 

     3. กลุม่วิชาประสบการณ์ภาคปฏบิัต ิ        

205395 เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการหรือ 
เตรียมการบ่มเพาะประกอบการ 

       

205492 สหกิจศึกษาประกอบการ        

205493 การบ่มเพาะประกอบการ        
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ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะ วิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ 
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1.1)  แสดงออกถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบ 
       ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
    ความรับผิดชอบ 

(4.1)  ปฏิบัติงานร่วมกับทีมท่ีมีความหลากหลาย 

2.  ด้านความรู้ 
(2.1)  ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์และการ   
        วิเคราะห์ในการออกแบบนวัตกรรม 
 
 
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร                        
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1)  วิเคราะห์และเลือกตลาดของธุรกิจที่ 
        สามารถเข้าถึงได้ 
(5.2)  สื่อสาร/น าเสนอแนวคิดธุรกิจ 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
(3.1)  วิเคราะห์บริบท/สถานการณ์/ปัญหาที่  
        สร้างโอกาสและความเสี่ยงต่อธุรกิจ 
(3.2)  ออกแบบแบบจ าลองธุรกิจและพัฒนาแผน 
        ธุรกิจ 
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3.5  หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 
203322 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบจดหมายธรุกิจ             
203324 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอทางธุรกจิ             
203325 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชมุทางธรุกิจ             
203326 ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บรกิารลูกค้า             
203323 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธรุกจิ             
203401 ภาษาจีน 1             
203402 ภาษาจีน 2             
203403 ภาษาจีน 3             
203404 ภาษาจีนธุรกจิ  1             
203405 ภาษาจีนธุรกจิ  2             
203411 ภาษาญี่ปุ่น 1             
203412 ภาษาญี่ปุ่น 2             
203413 ภาษาญี่ปุ่น 3             
203414 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1             
203415 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2             
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ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน กลุ่มวิชาเฉพาะ วิชาเอกนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ และกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 

 
  

1.คุณธรรมจริยธรรม 
(1.1) มีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ 
 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ        
   ความรับผิดชอบ 
(4.1) มีภาวะผู้น า และท างานเป็นทีมได้ดี 

2. ความรู้ 
(2.1) เข้าใจอุตสาหกรรมบริการ โดยเฉพาะด้าน  
       การโรงแรม การท่องเที่ยว การบิน และไมซ์ 
(2.2) เขา้ใจเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ใช้  
       อุตสาหกรรมบริการ โดยเฉพาะด้านการ  
       โรงแรม การท่องเที่ยว การบิน และไมซ์ 
(2.3) เข้าใจภาษาต่างประเทศเพ่ือธุรกิจและการ 
       ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมบริการ โดยเฉพาะ 
       ด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว การบิน และไมซ์ 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ 
    ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(5.1) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบและ 
       พัฒนาการโรงแรม การท่องเที่ยว การบิน และ

ไมซ์ 
(5.2)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้าง

นวัตกรรมในอุตสาหกรรมบริการ  
(5.3) มีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและ 
       ภาษาท่ีสาม 

3. ทักษะทางปัญญา 
(3.1) มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
       ตลอดชีวิต  
(3.2) มีความคิดเชิงนวัตกรรม 
(3.3) มีจิตจ านงสากล (Global mindset) และทักษะ 
       ด้านความเป็นสากล 
(3.4) มีความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)   
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี  (ภาคผนวก ช)   
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา เพ่ือน ามาใช้
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร อาจใช้การประเมิน
จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

(2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า
ท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

(3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน
ตามหลักสูตร เพื่อน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

(4) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ เพ่ือ
เพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2561 หมวด 10 
ข้อ 26 – 30 ดังนี้ 
ข้อ  26 ผู้มีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา  

26.1   ต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษา
โดยจะต้องยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อศูนย์บริการการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด มิฉะนั้นจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

26.2   นักศึกษาที่ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาไว้แต่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ 
ได้ ให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาอีกครั้งในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนหรือรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นด้วย 
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ข้อ 27 ผู้มีสิทธิส าเร็จการศึกษาต้องด าเนินการตามข้อ 26 และมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
27.1   สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 แต้ม

ระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00 และไม่มีรายวิชาใด      ที่ได้รับระดับคะแนน
ตัวอักษร P 

27.2   นักศึกษาที่เข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกสาขาหนึ่ง  ต้องสอบได้ครบถ้วนทุกรายวิชาที่
ก าหนดให้ศึกษาเพ่ิมเติม  โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของ รายวิชาที่ศึกษาเพ่ิมเติม
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

27.3   มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ ากว่าและไม่เกินที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 ยกเว้นผู้ที่เข้าศึกษาเพ่ือขอรับ
ปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกสาขาหนึ่ง  ให้ระยะเวลาการศึกษาต่ าสุดเป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชาก าหนดไว้ในข้อ 9.3 

27.4   มีผลการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) ผ่านตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ  28 การพิจารณาให้ปริญญา 
28.1 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาให้ปริญญาต้องไม่ เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่มี

พันธะหนี้สินค้างช าระต่อมหาวิทยาลัย 
28.2 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่นักศึกษาสังกัด เป็นผู้พิจารณา

เสนอชื่อนักศึกษาต่อสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบส าเร็จการศึกษา เมื่อสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญา 

ข้อ  29 การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
29.1  นักศึกษาผู้จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

29.1.1 มีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาปกติของ 
   หลักสูตร  

29.1.2 ไม่มีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนได้รับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U 

29.1.3 ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ เพื่อปรับระดับคะแนน D หรือ D+ 
29.1.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  

29.2 นักศึกษาผู ้ที ่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง  ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 29.1.1 - 
29.1.3 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป  

29.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่นักศึกษาสังกัด เป็นผู้พิจารณา
เสนอชื ่อนักศึกษาที ่สมควรได้ร ับปริญญาเกียรตินิยมต่อสภาวิชาการ   เพ่ือน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

29.4 นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องไม่เป็นผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
หรือผู้ที่เข้าศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง  หรือไม่เป็นผู้ที่เทียบโอนรายวิชา 
 



มคอ.2  

56 
 

ข้อ 30 การให้เหรียญรางวัลและเข็มทองค า 
  นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเหรียญรางวัล จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

30.1 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม  
30.2 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม  
30.3 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของ

สาขาวิชาในแต่ละปีการศึกษา จะได้รับรางวัลเข็มทองค า 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/

สาขาวิชา  ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
(2) มีมิตราจารย์  ซึ่งเป็นอาจารย์อาวุโสคอยให้ค าแนะน าปรึกษาในด้านวิชาการและการวิจัยแก่                           

อาจารย์ใหม่ 
(3) ส่งเสริมคณาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร ต่าง ๆ 
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
(1)  ส่งเสริมคณาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์

(2)  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวัดและการประเมินผลให้ประสิทธิภาพ       
โดยสถานพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
(1) ส่งเสริมให้คณาจารย์มีส่วนร่วมหรือมีบทบาทส าคัญในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ   

แก่ชุมชน 
(2) มีกลไกกระตุ้นและสนับสนุนคณาจารย์ในการท าผลงานทางวิชาการและการก้าวสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยและตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและ

พัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. ก าหนด และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1.1  จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

1.2  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

1.3  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 การปรับปรุงหลักสูตร จะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและตรงกับความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิตและของประเทศ 
 
2. บัณฑิต 

บัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
2.1    มีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ 
2.2    เข้าใจอุตสาหกรรมบริการ โดยเฉพาะด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว การบิน และไมซ์ 
2.3    มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2.4    มีความคิดเชิงนวัตกรรม 
2.5    มีจิตจ านงสากล (Global mindset) และทักษะด้านความเป็นสากล 
2.6    มีความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 
2.7    มีภาวะผู้น า และท างานเป็นทีมได้ดี 
2.8    สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบและพัฒนาการโรงแรม การท่องเที่ยว การบิน และไมซ ์
2.9    สามารถจัดการเทคโนโลยีในธุรกิจการโรงแรม การท่องเที่ยว การบิน และไมซ ์
2.10 มีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม 
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3. นักศึกษา 
หลักสูตรฯ มีกระบวนการรับนักศึกษา การสนับสนุน และการให้ค าปรึกษานักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

3.1  กระบวนการรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายและเกณฑ์ในการรับนักศึกษาเข้าสู่หลักสูตร แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
1)  ประเภทแฟ้มสะสมงาน 
2)  ประเภทโควตาพ้ืนที่ ประกอบด้วย โควตาโรงเรียน/จังหวัด โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ 

(โควตาด้านกีฬา ดนตรีและนาฏศิลป์) เด๊กดีมีคุณธรรม โควตาบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โควตาลูกแสดทอง  

3)  ประเภทรับตรงทั่วประเทศ 
4)  ประเภทแอดมิดชั่นกลาง ด าเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) 
5)  ประเภทรับตรงอิสระ 
6)  ประเภทอ่ืน ๆ ประกอบด้วย การรับนักศึกษาผู้พิการ นักศึกษาทุน มทส. ศักยบัณฑิต  นักศึกษา

ทุน 84 พรรษาฯ นักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่ นักศึกษาหลักสูตรนอกเวลา นักศึกษารับโอนจากสถาบันอ่ืน และ
นักศึกษาปริญญาตรีจากหลักสูตรอื่น นักศึกษาทุนชายแดนภาคใต้  

โดยกระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาตามขั้นตอนและ
แนวปฏิบัติในส่วนที่ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ๆ คือ การรับนักศึกษาประเภท
แฟ้มสะสมงาน โควตาพ้ืนที ่และรับตรงอิสระ มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1)  จ านวนรับนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา จะมีการก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาทั้งหมด 
โดยหลักสูตรฯ เป็นผู้ก าหนดให้เหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา และเสนอต่อส านักวิชาเพ่ือไปด าเนินการร่วมกับฝ่าย
วางแผน ตามกรอบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และเสนอสภาวิชาการเพ่ือขอความเห็นชอบก่อนด าเนินการประกาศรับ
นักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  

2)  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในด้านผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เหมาะสม   
จะก าหนดโดยคณะกรรมการพิจารณาการรับนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ และได้รับความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการ ซึ่งปรับปรุงให้เหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา  

3.2  การสนับสนุนและการให้ค าปรึกษานักศึกษา 
หลักสูตรฯ มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา มีระบบการให้ค าปรึกษานักศึกษา และมี

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน และการหางานท าของนักศึกษา ดังนี้ 
1)  การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ก่อนเริ่มภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรม

อบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ และจัดสอบวัดความรู้พื้นฐาน และจัดค่ายเตรียมความ
พร้อมรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ซึ่งหลังจากการเรียนและการสอบวิชาคณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษ ผลการสอบจะถูกส่งมายังหลักสูตรฯ และอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาให้ค าปรึกษาและ
แนะน าแก่นักศึกษาท่ีมีผลสอบต่ ากว่าเกณฑ์  
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2) การให้ค าปรึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยมีระบบติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา และ
ตรวจสอบผลการศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th โดยสามารถติดตามผลการเรียนของนักศึกษาได้
ทุกภาคการศึกษา สามารถใช้โปรแกรมทดสอบเกรดที่คาดว่าจะได้รับเพ่ือวางแผนการเรียนได้ในแต่ละภาค
การศึกษา สามารถตรวจสอบรายวิชาหรือหน่วยกิตเพ่ือจะส าเร็จการศึกษา และมีการแจ้งเตือนเมื่อนักศึกษาได้ผล
การเรียนต่ า หรือก าลังจะพ้นสภาพ เป็นต้น รวมทั้งศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มีการแจ้งเตือนเป็น
ลายลักษณ์อักษร ส่งมายังอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน เมื่อนักศึกษาในความดูแลได้ผลการเรียนต่ ากว่า 2.0 หรือก าลัง
จะพ้นสภาพ ในทุกภาคการศึกษา นอกจากนี้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้มีการติดตาม ดูแลนักศึกษาเป็น
อย่างดี โดยที่มหาวิทยาลัยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในทุกปีการศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาใช้ในการติดตามดูแล
นักศึกษาในที่ปรึกษา ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการติดตาม ดูแลนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ท าให้นักศึกษาที่เข้าศึกษา
ต่ออยู่ในหลักสูตรฯ อย่างมีความสุข จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนให้
ความส าคัญ ดูแล แก้ปัญหา และพบปะกับนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

3)  การสนับสนุนนักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร หลักสูตรฯ ได้จัดโครงการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูน
ศักยภาพของนักศึกษา อาทิ  

- โครงการก้าวทันโลกในเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาวิชา
นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสากรรมบริการ โดยการมีส่วนร่วมในการจัดโครงการและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีใน
ด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว การบิน และไมซ์ ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือให้ได้เรียนรู้ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมบริการเพ่ือบริการนักท่องเที่ยว ผู้โดยสาร และลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง
สามารถน ามาปรับใช้ในการเดินทาง การท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได ้

-  โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรวิชานวัตกรรมเทคโนโลยี                              
อุตสากรรมบริการ ได้ประยุกต์ใช้ความรู้แบบบูรณาการในการจัดท าโครงงานเพ่ือให้บริการลูกค้า หน่วยงาน หรือ
องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดน าเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจการบิน การทา่อากาศยาน และร่วมกับ มทส. เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ ์เป็นต้น 
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4. อาจารย ์
หลักสูตรฯ ให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับอาจารย์ใหม่                           

การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
และการบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 

4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
 อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตาม 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หรือฉบับ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา                  

พ.ศ. 2558 หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด  
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด  
- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
- ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

4.2  คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ 
   อาจารย์พิเศษหรือวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาบรรยายในรายวิชาต่าง ๆ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2536 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ และผู้สอนของมหาวิทยาลัย ตามมติสภาวิชาการครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2542 

4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 4.4  การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์  

  เป็นไปตามหมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
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5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรฯ มีกระบวนการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน

ผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 
5.1  กระบวนการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร  

 หลักสูตรฯ ได้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ความ
ต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบกับการส ารวจ
สถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ 
คณะท างาน และคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรฯ เพ่ือน าผลมาใช้ในการออกแบบหลักสูตรฯและก าหนดผลกา ร
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

5.2  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรฯ                           

ได้วางแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ ในหมวด 4 
(ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล) โดยแปลงมาสู่การปฏิบัติเพ่ือให้สอดคล้องตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ในแต่ละรายวิชา ซึ่งหลักสูตรฯ จัดให้มีการเรียนการสอนทั้งแบบบรรยาย ปฏิบัติการ สัมมนา และโครงงาน หรือ
แบบผสมผสาน ซึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชา ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาเป็นบัณฑิตที่มี
ทั้งความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เป็นบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการในด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว การบิน และไมซ์ ซึ่งการเรียนการสอน
แต่ละแบบจะด าเนินการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ การเรียนรู้แบบบูรณาการ การเรียนรู้แบบผู้เรียน                              
มีส่วนร่วม การศึกษาดูงาน การเรียนรู้ผ่านการท าโครงงาน การเข้าร่วมการแข่งขัน สหกิจศึกษา สัมมนา และ                              
การอภิปราย 

ทั้งนี้ เ พ่ือให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร หลักสูตรฯ จะได้มีการประชุม
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ และการประชุมย่อยระหว่างคณาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาในทุกภาคการศึกษา                              
เพ่ือทบทวน และประเมินผลหลักสูตรเป็นระยะ ๆ นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ยังมีระบบและกลไกที่จะรับข้อมูล
ย้อนกลับจากนักศึกษาส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้มีความสอดคล้องผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยการรับฟังจากนักศึกษาและหารือร่วมกันระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ 
อย่างไรก็ตามหลักสูตรได้ใช้ระบบสนับสนุนการท างาน รวมทั้งสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเน้นด้านเทคโนโลยีที่พอเพียงและทันสมัย โดยมีลักษณะการด าเนินการแบบ “รวมบริการ
ประสานภารกิจ” ที่มีการประเมินผลย้อนกลับจากหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมด้วย 
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5.3  การประเมินผู้เรียน  
 หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ โดยมีระบบหรือขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

โดยหลักสูตรฯ ได้น าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติดังนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประจ า
หลักสูตรเพ่ือก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนอย่างชัดเจน ภายใน 30 วัน 
ก่อนเปิดภาคการศึกษา ในส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนได้ด าเนินการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรฯ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอน หรือมคอ. 5 ของ
รายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ 

 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรฯ ได้จัดการสอนโดยใช้ห้องบรรยายและ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานที่กลุ่มอาคารเรียนรวม (อาคารเรียนรวม 1 และอาคารเรียนรวม 2) ซึ่งมี
ห้องเรียนขนาดต่าง ๆ ประกอบด้วย ห้องสัมมนาขนาดเล็ก (5-20 ที่นั่ง) ห้องเรียนขนาด 30, 40, 60, 90, 120, 
150, 300, 600 และ 1,500 ที่นั่ง จ านวนทั้งสิ้น 68 ห้อง ทั้งนี้ห้องเรียนทั้งหมดมีอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์
ครบถ้วน ได้แก่ เครื่องฉาย Projector, เครื่อง Visual Presenter, จอรับภาพ, คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับระบบ
เครือข่ายอินทราเน็ตและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบเครื่องเสียง (ไมโครโฟน , เครื่องขยายเสียง, ล าโพง) และมี
การปรับปรุงให้มีความพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งห้องบรรยายและอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์เหล่านี้มีเพียงพอ
อันสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่ เป็นสื่อสิ่ งพิมพ์                        
สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ ต าราวิชาการ วารสาร นิตยสาร ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซีดี-รอม และดีวีดี เป็นต้น นอกจากนี้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ยังจัด
ให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย เช่น 
ห้องค้นคว้า/กลุ่ม บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ โคมไฟตั้งโต๊ะ ปลั๊กไฟ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครื่องพิมพ์ส าหรับ
บริการพิมพ์ผลการสืบค้นและเตรียมเอกสาร บริการเครื่องสแกนเอกสาร บริการเครื่องแปลค าค าศัพท์ 
(Quicktionary) บริการเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook Reader) บริการเครื่อง iPad บริการเครื่อง 
iPod บริการเครื่องฉายภาพนิ่ง (Mini Projector) เป็นต้น  
 ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทาง

คอมพิวเตอร์  ห้องบริการคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม             

การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
x x x x x 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาต ิหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวชิา  

x x x x x 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

x x x x x 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

x x x x 
 

x 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 

x x x x x 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปดิสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

x x x x x 

(7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 จากปีที่แล้ว 

 x x x x 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น
การจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการและ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน(ถา้มี) ได้รบัการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

(11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่ดีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

(12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่เฉลี่ย          
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

    x 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

- มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ที่นักศึกษาสามารถประเมินได้ในระหว่าง
การเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา  

- มหาวิทยาลัยได้มีการจัดประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา 
- มหาวิทยาลัยมีสถานพัฒนาคณาจารย์ เพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงเทคนิคการเรียนการสอน ทั้งรูปแบบ

และวิธีการสอนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ผลิตผลงานวิจัยการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา อันจะส่งผลให้
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาดีขึ้น   

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

- การประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาในแต่ละวิชาทุกปลายภาคการศึกษา  

- การประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ในการประชุมหลักสูตรฯ ถึงวิธีการสอน กิจกรรม  
งานที่มอบหมายแก่นักศึกษา  

- การประเมินภาพรวมของหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
ท าการวิจัยกับผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ว่าจ้าง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งการส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

มีการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน  
คุณภาพภายในที่ได้รับการแต่งตั้ง 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

การปรับปรุงหลักสูตร จะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของ 
ผู้ใช้บัณฑิตและของประเทศ 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     38 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป         15 หน่วยกิต 
 

202108 การรู้ดิจิทัล          2(2-0-4)  
 (Digital Literacy)  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
Prerequisite  : None  

การเลือกแหล่งสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นคืนสารสนเทศ
การรวบรวมและการประเมินคุณภาพสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเขียนรายงาน
และการอ้างอิง ความปลอดภัย ผลกระทบ จริยธรรม คุณธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้สื่ อและ
เทคโนโลยีดิจิทัล  
  Selecting sources of information for research; using digital technology in 
information retrieval; collecting and evaluating information qualities; analyzing and 
synthesizing information; writing reports and referencing; security, effects, ethics, morals, and 
laws regarding media and digital technology using  
 
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้       1(0-2-1)  

 (Use of Application Programs for Learning)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  
Prerequisite  : None  
  ความรู้พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือจัดการงาน
เอกสาร การน าเสนอสารสนเทศ การจัดการข้อมูลเพ่ือการค านวณ และการจัดการฐานข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ 
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับการท างานในชีวิตประจ าวัน  
  Basics of computer programming; using application software for document 
management; presenting information; data management for calculation and creative 
database management; designing and developing a website for working in a daily life 
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202201 ทักษะชีวิต          3(3-0-6)  
 (Life Skills)  

วิชาบังคบัก่อน  : ไม่มี  
Prerequisite  : None  

การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น การคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การคิดอย่างเป็นระบบ
และการคิดแบบองค์รวม การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ด้วยตนเองในบริบทของการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน ความพอเพียงในการด ารงชีวิต การดูแลสุขภาพของ
ตนเอง การจัดการอารมณ์ และความเครียด การแก้ไขปัญหาชีวิต  

Knowing and understanding self and others; rational thinking and analyzing; 
systems and holistic thinking; creative decision-making and problem-solving; self-directed 
learning in a context of lifelong learning; work-life balance; sufficiency in living; self-care; 
stress and emotion management; solutions to life issues  
 
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก       3(3-0-6)  

 (Citizenship and Global Citizens)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  
Prerequisite  : None  
  คุณลักษณะส าคัญของพลเมือง บทบาทของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก แนวคิดส าคัญของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ ผลกระทบข้ามพรมแดน การวิเคราะห์และถอด
บทเรียนของเหตุการณ์ระหว่างประเทศ  
  Important characteristics of citizens; roles of Thai and global citizens; 
important concepts of international relations; international organizations; transboundary 
impacts; critique and lesson-learned from international phenomena  
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202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6)  
 (Man, Society and Environment)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  
Prerequisite  : None  
  ลักษณะพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การจัดระเบียบทาง
สังคม ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ การพัฒนา
อย่างยั่งยืน  
  Conditions of being human; cultural diversity; social order; ecological system; 
natural resources and environment; utilization of natural resources; sustainable 
development 
 
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา       3(3-0-6)  

 (Man, Economy and Development)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  
Prerequisite  : None  
  เศรษฐกิจกับการพัฒนาสังคม ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาแบบกีดกัน 
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาบนฐานนวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม  
  Economy and social development; trends of economic and social 
development; exclusive development; inclusive development; innovation-based 
development; creative economy; community engagement; social entrepreneurship 
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1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ               15 หน่วยกิต 
 

213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1        3(3-0-6)  
(English for Communication 1)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  
Prerequisite  : None  
  พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษโดยให้ความส าคัญกับทักษะการฟังและการพูด พัฒนากลยุทธ์การ
สื่อสารและกลยุทธ์การเรียนภาษา ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้แหล่งทรัพยากรที่
หลากหลาย  
  Developing students’  abilities for effective communication in social settings; 
focusing on integrated skills with the primary emphasis on listening and speaking; developing 
communication and language learning strategies; and promoting autonomous learning using 
various resources 
 
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2        3(3-0-6)  

 (English for Communication 2)  
วิชาบังคับก่อน  : 213101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  
Prerequisite  : 213101 English for Communication 1  
  พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
สถานการณ์ทางสังคมและวิชาการ บูรณาการทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการฟังและการพูดเพ่ือ
จุดประสงค์เชิงวิชาการ พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารและกลยุทธ์การเรียนภาษา สร้างเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยใช้เนื้อหากึ่งวิชาการจากแหล่งทรัพยากรที่หลากหลาย  
  Further developing students’  abilities for effective communication in social 
and academic settings; focusing on integrated skills, particularly listening and speaking for 
academic purposes; further developing communication and language learning strategies; and 
reinforcing autonomous learning using various semi-academic materials from a variety of 
resources  
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213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ      3(3-0-6)  
 (English for Academic Purposes)  

วิชาบังคับก่อน  : 213102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  
Prerequisite  : 213102 English for Communication 2  
  เนื้อหารายวิชาเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษสาหรับจุดประสงค์เชิงวิชาการ เพ่ือการสื่อสารเชิง
วิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นเนื้อหาที่เป็นการบูรณาการทักษะทั้งสี่ด้าน โดยให้
ความส าคัญกับทักษะการอ่าน ใช้เนื้อหาที่มาจากสื่อการเรียนการสอนจริงและก่ึงจริง ทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
โสตทัศน์ รวมทั้งแหล่งทรัพยากรออนไลน์  

Course content dealing with English for academic purposes for effective 
communication in an academic field of study; text-based activities involving integrated 
language skills with an emphasis on reading; exposure to both authentic and semi-authentic 
materials from both printed and audiovisual materials, as well as online resources 
 
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ       3(3-0-6)  

 (English for Specific Purposes)  
วิชาบังคับก่อน  : 213203 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ  
Prerequisite  : 213203 English for Academic Purposes  
  พัฒนาทักษะและความสามารถทางภาษาที่ เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จัดประสบการณ์ตรงในการเรียนภาษาท่ีใช้จริงในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อโสตทัศน์ รวมทั้งแหล่งทรัพยากรออนไลน์ เน้นชิ้นงานที่ผู้เรียนต้องบูรณาการทักษะทั้งสี่ด้าน โดยให้
ความส าคัญกับทักษะการอ่านและการเขียน  
  Further enhancement of students’  language skills and ability in science and 
technology content; exposure to authentic language in science and technology from both 
printed and audiovisual materials, as well as online resources; focus on text-based tasks 
involving integrated skills with an emphasis on reading and writing  
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213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน        3(3-0-6)  
 (English for Careers)  

วิชาบังคับก่อน  : 213204 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  
Prerequisite  : 213204 English for Specific Purposes  
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในการเตรียมตัวเพ่ือสมัครงาน ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ 
เช่น การหางาน การเขียนประวัติส่วนตัวโดยย่อ การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน ฝึกทักษะ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในสถานที่ท างาน พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการเตรียมตัวส าหรับการสอบโทอิค 
(Test of English for International Communication)  
  Developing English skills needed for employment preparation, covering such 
topics as job search, resumes, cover letters, and job interviews; effective communication 
skills in the workplace; skills needed in preparing for the Test of English for International 
Communication (TOEIC) 
 

1.3 กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก             8 หน่วยกิต 
 

202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        2(2-0-4)  
 (Thai for Communication)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  
Prerequisite  : None  
  หลักภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งในด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน    
การเรียบเรียงภาษาไทยเพ่ือการติดต่อสื่อสารและน าเสนองาน  
  Principles of Thai Language; skill of using Thai in speaking; listening; reading; 
and writing; composition in Thai for communication and work presentation  
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202175 ศิลปวิจักษ์          2(2-0-4)  
 (Art Appreciation)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  
Prerequisite  : None  
  ความหมายของศิลปะ แรงบันดาลใจส าหรับการสร้างสรรค์ของศิลปินในหลากหลายมิติ 
คุณค่าและสุนทรียะทางจิตใจ บริบทของศิลปะ วัฒนธรรมทางสายตาสู่การตีความหมายของศิลปะ บทบาท
และผลกระทบของ ศิลปะในสังคมและวัฒนธรรมโลกผ่านมุมมองที่หลากหลาย การสร้างสรรค์งานศิลปะที่มี
คุณค่าต่อตนเองและผู้อ่ืน ศิลปะและพิพิธภัณฑ์ ศิลปะสาธารณะ ดนตรีและศิลปะบ าบัด ศิลปะเพ่ือชีวิตที่
พอเพียง  
  Definition of art; artists’ aspiration for art creation from various perspectives; 
values and aesthetic for soul; contexts of arts; visual culture towards art interpretation; roles 
and effects of arts in a society and world cultures through various perspectives; artwork 
creation valuable for self and others; arts and museums; public arts; music and art therapy; 
arts for sufficient life  
 
202181 สุขภาพองค์รวม         2(2-0-4)  

 (Holistic Health)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  
Prerequisite  : None  
  แนวคิดเก่ียวกับสุขภาพองค์รวมและดุลยภาพสุขภาพ การควบคุมน้ าหนัก การนอนหลับและ 
การพักผ่อน สมาธิกับสุขภาพทางใจ การจัดการความเครียด การเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย สุขภาพ
ทางเลือก 
  Concepts regarding holistic health and health balance; weight control; sleep 
and relaxation; concentration and mental health; stress management; body strengthening; 
alternative healthcare 
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202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ       2(1-2-3)  
 (Professional and Community Engagement)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  
Prerequisite  : None  
  การท าโครงงานและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้เรียนผ่านการท างานร่วมกับ
ชุมชนหรือกลุ่มวิชาชีพอันเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของชุมชน
หรือกลุ่มวิชาชีพ  
  Projects and activities for building students’  working experiences with           
a community or a professional group that enhance life skills and respond to visions and 
objectives of a community or a professional group  
 
202241 กฎหมายในชีวิตประจำวัน        2(2-0-4)  

 (Law in Daily Life)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  
Prerequisite  : None  
  หลักการของกฎหมาย ล าดับชั้นของกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ กฎหมายที่
เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมและสัญญา สัญญากู้ยืม สัญญาจ้าง
แรงงาน สัญญาจ้างท าของ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาค้ าประกัน สัญญาจ านอง 
กฎหมายพ้ืนฐานเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  
  Basic principle of law; hierarchy of law; population registry law; useful law in 
daily life law concerning person; property, juristic act and contract; loan agreement; service 
contract; made-to-order contract; contract of sale; property rental contract; hire-purchase 
contract; surety ship agreement; mortgage contract; basic law of family and inheritance; 
consumer protection law; basic law of intellectual property  
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202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม        2(2-0-4)  
 (Pluri-Cultural Thai Studies)  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  
Prerequisite  : None  
  ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสังคมและวัฒนธรรมไทย พหุลักษณ์ในพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
และการเมืองไทย ความส าคัญของพหุปัญญาชาวบ้าน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลก  
  Understanding of Thai society and cultural systems; plurality in Thai economic 
and political development; significance of plural folk wisdoms; concept of sufficiency 
economy in global trends 
 
202331 อาเซียนศึกษา          2(2-0-4)  

 (ASEAN Studies)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  
Prerequisite  : None  
  ความเป็นมาและเป้าหมายของประชาคมอาเซียน เอกภาพบนพ้ืนฐานของความหลากหลาย
ทางสังคมและวัฒนธรรม การเคารพสิทธิ หน้าที่พลเมืองและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ภายใต้การปกครองที่
แตกต่างกันในแต่ละประเทศสมาชิก การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสันติภาพกับเพ่ือนในอาเซียน คุณภาพ
ชีวิตในระบบการศึกษาและการท างาน  
  Origins and purposes of ASEAN community; unity based on a socio-cultural 
diversity; respects for rights, civic responsibility and human dignity under different types of 
governments in each ASEAN Member State; living together happily and peacefully with 
ASEAN friends; quality of life in education and working systems  
 
202373 การคิดเชิงออกแบบ         2(2-0-4)  

 (Design Thinking)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  
Prerequisite  : None  
  การคิดอย่างสร้างสรรค์ การตั้งโจทย์และการแก้ไขปัญหา การระดมความคิดและการ
ออกแบบ เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของสังคม การสร้างต้นแบบ การปรับใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสม การ
ถอดบทเรียน  
  Creative thinking; questioning and problem-solving; brainstorming and society 
need-based service design; prototyping; appropriate application of innovation; lesson-
learned 



มคอ.2 

ก-10 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ             119 หน่วยกิต  
 2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพ้ืนฐาน                                              20 หน่วยกิต 
 
211101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับระบบสารสนเทศ 1                               3(2-2-5) 

 (Computer Programming for Information System I) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
Pre-requisite  : None 
  ภาษาคอมพิวเตอร์และวากยสัมพันธ์ การออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนและระเบียบวิธีการโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง อาทิ ภาษาซี การรับค าและแสดงผล 
ชนิดของตัวแปร นิพจน์ ตัวด าเนินการ ค าสั่งควบคุม แถวล าดับ การโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหาและเพ่ือใช้งานใน
ระบบสารสนเทศ 
  Computer languages and syntax; computer program design and development; 
steps and procedures for programming using high level computer languages, such as           
C language; input and output; variable data type; expression; operators; control statements; 
array; programming to solve problems and for use in information systems 
 
211102 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ        3(2-2-5) 

 (Information System Analysis) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
Pre-requisite  : None 

ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศในองค์กร วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและการไหลเวียนของ
สารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงแนวคิด แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ คุณลักษณะของ
กระบวนการที่มีคุณภาพ การระบุกระบวนการทางธุรกิจ กรอบงานส าหรับการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจ 

Definition, significance and components of information systems; objectives 
and benefits of information systems in organization; system development life cycle; 
organization structure, analysis and information circulation; analysis and conceptual design; 
the concepts of business processes; characteristics of a quality process; business process 
identification; framework for business process improvement; case studies on the topic of 
information system and business process analysis 
 
 



มคอ.2 

ก-11 
 

211201 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล  4(3-3-8)  
            (Database Design and Development)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  
Pre-requisite  : None  
  ความหมาย ประเภท และความส าคัญของข้อมูลและฐานข้อมูล เทคนิคการออกแบบ
ฐานข้อมูลซอฟต์แวร์ส าหรับการสร้างและจัดการฐานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลแบบความสัมพันธ์ การ
บริหารงานฐานข้อมูล เน้นเรื่องความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูล เทคโนโลยีที่ใช้ในก ารสร้าง
ฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานสารสนเทศ  
  Definition, types and significance of data and databases; database design 
techniques; software for developing and managing databases; relational database 
development; database administration with emphasis on data accuracy and data security; 
technology for database development; applications of database to information services 
 
211202 เทคโนโลยีเว็บ                                                                                  3(2-3-6)  

 (Web Technology)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  
Pre-requisite  : None  
  เทคโนโลยีพ้ืนฐานของเว็บ เว็บเบราว์เซอร์ โปรแกรมบริการเว็บ การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ และฐานข้อมูลบนเว็บ เอชทีเอ็มแอล เอ็กซ์เอ็มแอล เว็บเซอร์วิส ระบบ
จัดการเนื้อหาเว็บ ซีเอสเอส โปรโตคอลเอชทีทีพี ความเป็นส่วนตัว ความน่าเชื่อถือ และการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของเว็บ  
  Fundamental Web technology:  Web browsers, Web servers, Web site design 
and development; Web application programs; Web database; HTML; XML; Web service; Web 
Content Management System; CSS; Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ; privacy; reliability; 
Web security 
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211203  การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย     3(2-3-6)  
             (Animation and Multimedia Design and Development)  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี  
Pre-requisite  : None  
  แนวคิดของสื่อประสม หลักการออกแบบสื่อประสม เทคโนโลยีในปัจจุบันในการออกแบบ
และการผลิต การประยุกต์ใช้สื่อประสมในการสื่อสาร เทคนิคในการเลือกข้อมูลและเทคนิคพิเศษในการสร้าง 
สื่อประสม เช่น ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว แอนิเมชัน เสียงดนตรี เสียงประกอบ ตลอดจนการใช้ประโยชน์
จากระบบการสื่อสารและการทดสอบและการประเมิน เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสื่อประสม  
  Concepts of multimedia; principles of multimedia design; current technology 
for multimedia design and production; multimedia application in communication; techniques 
for data selection and special techniques for multimedia development such as still pictures 
and motion, animation, music, sound; testing, evaluation and utilization of communication 
systems and computer networks for multimedia development 
 
211301 เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมบริการ      4(1-6-6)  

 (Technology of Digital Media Production for Hospitality Industry)  
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None  

การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลส าหรับอุตสาหกรรมบริการ การใชเทคโนโลยีสมัยใหม่และ 
โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ทั้งภาพ เสียง และสื่อภาพและ เสียงส าหรับ
อุตสาหกรรมบริการ การฝึกทักษะในการใชเทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการผลิตสื่อดิจิทัลส าหรับ
อุตสาหกรรมบริการ 

Digital media design and development for hospitality industry, using up-to-
date technologies and applications for digital media design and production:  visual, audio, 
and audiovisual media for hospitality industry, hands-on practice by using technologies and 
applications for digital media production for hospitality industry 
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ             84 หน่วยกิต 
 - วิชาเอกนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ                  63 หน่วยกิต 

 

  1. นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโรงแรม                       14 หน่วยกิต 
211121  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม   3(3-0-6) 
 (Introduction to Hotel Business) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
  ความหมายและความส าคัญของธุรกิจโรงแรม ประเภทของธุรกิจโรงแรม คุณลักษณะและ
บทบาทของธุรกิจโรงแรมในอุตสาหกรรมบริการ โครงสร้างของธุรกิจโรงแรม สถานการณ์และแนวโน้มของ
ธุรกิจโรงแรมในระดับประเทศและระดับสากล  
  Definitions and importance of hotel business, types of hotel business, 
attributions and roles of hotel business in hospitality industry, structure of hotel business, 
situation and trends of hotel business in the national and global levels 
 
211125  การด าเนินงานในธุรกิจโรงแรม   3(2-2-5) 
 (Hotel Business Operation) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
  แนวคิดและหลักการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม ได้แก่ การบริการห้องพัก การจัดเตรียม
และบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการสปาและสุขภาพ และการบริการอ่ืนๆ คุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการ ประเด็นส าคัญในปัจจุบันด้านการด าเนินงานและการบริการลูกค้า การใช้เทคโนโลยีในการบริการ
และการด าเนินงานในธุรกิจโรงแรม 
  Concept and principles of hotel business operations including room service, 
food and beverage preparation and service, spa and wellness service and other services, 
service quality and standard, current issues in operations and customer service, the use of 
technology in service and operations in the hotel business 
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211223  การจัดการธุรกิจโรงแรม   4(2-4-6) 
 (Hotel Business Management) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
  การจัดการทั่วไปในโรงแรม ระบบการจัดการทรัพย์สินของโรงแรม แนวโน้มและประเด็น
ส าคัญในจัดการโรงแรม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมด้าน
การตลาดของธุรกิจโรงแรม การควบคุมการเงินและการบัญชี การควบคุมต้นทุน การบริหารรายได้ การจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวก การจัดการคุณภาพ ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 
  General management for hotel, the property management system (PMS) for 
hotel, trends and important issues in hotel management, human resource management, 
digital marketing and innovation in marketing for hotel business, financial control and 
accounting, cost control, revenue management, facility management, quality management, 
legal aspects, ethics, social and environmental responsibility of hotel business 
 
211321  เทคโนโลยีและนวัตกรรมในธุรกิจโรงแรม   4(1-6-5) 
 (Technology and Innovation in Hotel Business) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
  แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงาน 
การบริการ และการจัดการของธุรกิจโรงแรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการด าเนินงาน การบริการลูกค้า 
และการจัดการธุรกิจโรงแรม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการด าเนินงาน การบริการ 
และการจัดการรธุรกิจโรงแรม ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจโรงแรม 
  Trends and directions of global change that affect the use of technology in 
the operation and management of hotel business, technology and innovation for operations, 
customer services, and management of hotel business, factors affecting the development of 
technology and innovation for operation, service and management of hotel business, 
practical implementation of technology in hotel business 
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2. นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่องเที่ยว                       14 หน่วยกิต 
211122  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
 (Introduction to Tourism Industry) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
  ระบบการท่องเที่ยว ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
คุณลักษณะและบทบาทของการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมบริการ แหล่งท่องเที่ยว ประเภทของการท่องเที่ยว 
ผลกระทบและอิทธิพลของการท่องเที่ยว แนวคิดและหลักการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หน่วยงานและภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการท่องเที่ยว สถานการณ์และแนวโน้มของการ
ท่องเที่ยวระดับประเทศและระดับสากล  
  Tourism system, definition, importance and components of tourism industry, 
attributions and roles of tourism in hospitality industry, tourist attractions, types of tourism, 
impacts and influence of tourism, concepts and principles of sustainable tourism, 
stakeholders in tourism, digital technology for tourism, situation and trends in national and 
global tourism 
 
211126  การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว   3(2-2-5) 
 (Operation in Tourism) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
  สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจน าเที่ยว การจัดน าเที่ยว เครือข่ายการคมนาคม
ขนส่ง สารสนเทศการท่องเที่ยว การให้ค าแนะน าด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจน าเที่ยวออนไลน์ สถานการณ์
ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนเปลงของโลกที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีเพ่ือก่อให้เกิดนวัตกรรมสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยว 
  Tourism products and services, tour operation, travel agency, transport 
network, tourism information, travel advice, online travel agency, current situation and 
trends in global change that affect the use of technology to generate innovative tourism 
products and services 
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211224 การจัดการท่องเที่ยว   4(2-4-6) 
  (Tourism Management) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยว การจัดการความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมทางการตลาดด้านการท่องเที่ยว การวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธ์
ส าหรับการท่องเที่ยว การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการท่องเที่ยว กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมของการท่องเที่ยว 
  Tourist behavior and segmentation, cross cultural management, digital 
marketing and innovation in marketing for tourism, strategic planning and management for 
tourism, human resource management in tourism, legal aspects, ethics, social and 
environmental responsibility of tourism 
 
211322  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการท่องเที่ยว   4(1-6-5) 
 (Technology and Innovation in Tourism) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
  แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงาน
และจัดการท่องเที่ยว พัฒนาการของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการด าเนินงานและจัดการท่องเที่ยว ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการด าเนินงานและจัดการท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติการใช้
เทคโนโลยีในการท่องเที่ยว 
  Trends and directions of global change that affect the use of technology in 
tourism operations and management, development of technology and innovation for 
tourism operations and management, factors affecting the development of technology and 
innovation for tourism operations and management, practical implementation of technology 
in tourism 
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3. นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบิน                       14 หน่วยกิต 
211123  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน   3(3-0-6) 
 (Introduction to Aviation Industry) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการบิน สภาวะแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจการบิน ภาษาและ
ค าศัพท์ที่ใช้สื่อสารในอุตสาหกรรมการบิน ความหมาย ขอบเขต หลักการ และสภาพทั่วไปของธุรกิจสายการ
บิน ประเภทของเครื่องบินและท่าอากาศยาน สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของโลกท่ีส่งผลต่ออุตสาหกรรม
การบิน 
  Definition, importance and components of aviation industry, environment 
related to aviation industry, organization and associations related to aviation and airline 
business, terms and vocabulary used in aviation industry, definition, scope, principles and 
general conditions of airline business, types of airplane and airport, current situation and 
global trends affecting the aviation industry 
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211221  การด าเนินงานในอุตสาหกรรมการบิน   3(2-2-5) 
 (Operation in Aviation Industry) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
  ระบบการด าเนินงานของธุรกิจสายการบิน ระบบรักษาความปลอดภัยในการเดินทาง ตาราง
การบินและเส้นทางการบิน กฎระเบียบการจราจรทางอากาศ ระบบการส ารองที่นั่งบนเครื่องบิน กฎระเบียบ
และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเดินทางโดยเครื่องบิน ประเภท วิธีการ และกระบวนการออกบัตรโดยสารโดยสาย
การบิน การคิดค านวณราคาโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน IATA ระบบการให้บริการผู้โดยสารภาคพ้ืนของสายการ
บินและท่าอากาศยาน ระบบและกระบวนการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน การก ากับดูแลความปลอดภัยของ
ผู้โดยสารบนเครื่องบิน มาตรฐานและมาตรการในการด าเนินธุรกิจการขนส่งทางอากศ โลจิสติกส์ทางอากาศ 
กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการขนส่งทางอากาศ ระบบการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศ ระบบการจัดการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ ระบบท่าอากาศยาน 
ธุรกิจท่าอากาศยาน ระบบและวิธีการด าเนินงานท่าอากาศยาน การให้บริการผู้โดยสารของสายการบินและ  
ท่าอากาศยาน 
  The operating system of the airline business, travel security system, flight 
schedules and routes, air traffic regulation, airline reservation system, rules and other 
conditions for air travel, types, methods and procedures for issuing tickets by airline, 
calculating price using International Air Transport Association ( IATA)  exchange rates, airport 
and ground passenger service system, in-flight passenger service system and process, 
supervising the safety of passenger on board, standards and measures in the operation of air 
cargo business, air logistics, air cargo regulations, e-commerce in air freight, air freight system, 
air cargo security management system, airport system, airport business, system and 
procedures of airport operations, passenger service by airline and airport 
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211225 การจัดการในอุตสาหกรรมการบิน   4(2-4-6) 
 (Management in Aviation Industry) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
  แนวคิดและหลักการจัดการบริการผู้โดยสารภาคพ้ืนดิน การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
การวางระบบแผนงานท่าอากาศยาน การจัดการท่าอากาศยาน โครงสร้างในการจัดการและการด าเนินงานท่า
อากาศยาน รูปแบบการจัดองค์กรบริหารท่าอากาศยาน หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร หลักการจัดการ
ความปลอดภัย การส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินอากาศ ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านการบินตาม
ข้อก าหนดของ ICAO การจัดการด าเนินงานด้านภาคอากาศ (air side) และภาคพ้ืน (land side) หลักการ
จัดการและด าเนินงานคลังสินค้า การอ านวยความสะดวกท่าอากาศยาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศ
ยาน หลักการจัดการความปลอดภัยท่าอากาศยาน การจัดการความเสี่ยง การจัดการทรัพยามนุษย์ใน
อุตสาหกรรมการบินและธุรกิจการบิน นวัตกรรมทางการตลาดในอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจการบิน 
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมการบิน 
  Concept and principles of passenger ground service management, air cargo 
management, systematization of airport plan, airport management, structure in airport 
management and operation, organization of airport management, corporate responsibility, 
principles of security management, promotion of air travel safety, airline safety management 
system as per ICAO, operation management of air side and land side, principles of 
management and operation of cargo, airport facility, regulations related to airport, principles 
of airport safety management, risk management, human resource management in aviation 
industry and airline business, marketing innovation in aviation industry and airline business, 
ethics, social and environmental responsibility of aviation industry  
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211323  เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการบิน   4(1-6-5) 
 (Technology and Innovation in Aviation Industry) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
  เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการท่าอากาศยาน การจัดการสารสนเทศการบิน ทั้งการจัดการ
จราจรทางอากาศ การขนส่งสินค้าทางอากาศ และการท่าอากาศยาน เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจการบิน 
แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจสาย
การบิน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจสายการบิน     
ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจการบิน 
  Digital technology in airport management, aviation information management 
including air traffic management, freight and the airport, digital technology in airline business,  
trends and directions of global change that affect the use of technology in aviation industry 
and airline business, factors affecting the development of technology and innovation in 
aviation industry and airline business, practical implementation of technology in aviation 
industry and airline business 
 

  4. นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไมซ์                       14 หน่วยกิต 
211124  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์   3(3-0-6) 
 (Introduction to M.I.C.E. Industry) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
  ความหมายและความส าคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ ภาพรวมของอุตสาหกรรมไมซ์ใน
ระดับประเทศและระดับโลก ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจไมซ์ ธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจการบริการ 
องค์ประกอบของอุตสาหกรรมไมซ์ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและห่วงโซ่แห่งคุณค่าในอุตสาหกรรมไมซ์ ดีเอ็มซี ผู้จัด
งานประชุมมืออาชีพ (พีซีโอ) สถานที่จัดงาน มาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์และความส าคัญของการได้รับ
มาตรฐานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมไมซ์ สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของโลกท่ีส่งผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์ 
  Definition and importance of M.I.C.E. industry, overview of M.I.C.E. industry in 
national and global levels, relationship among M. I.C.E. , tourism and hospitality businesses, 
components of M. I. C. E.  industry, stakeholders and value chain in M. I. C. E. , Destination 
Management Company ( DMC) , Professional Conference Organizer ( PCO) , venue, M. I. C. E.  
standards and the importance of obtaining standards in M. I.C.E. industry, current situation 
and global trends affecting M.I.C.E industry 
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211222  การด าเนินงานไมซ์   3(2-2-5) 
 (Operation in M.I.C.E.) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
  วัตถุประสงค์ในการจัดงานไมซ์ วิธีการวางแผนและด าเนินการจัดงานไมซ์ การด าเนินการจัด
งานไมซ์ซึ่งประกอบด้วยการบริการลูกค้า การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดงาน และการแบ่งหน้าที่ใน
การด าเนินงาน การเลือกสถานที่ การก าหนดงบประมาณ การท าบัญชี การก าหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติงาน 
การใช้เทคโนโลยีในการออกแบบส่วนต่าง ๆ ในการจัดงานไมซ์ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมใน
อุตสาหกรรมไมซ ์
  Objectives of M.I.C.E. events, how to plan and conduct M.I.C.E. events, M.I.C.E.  
operations including customer service, food and beverage service, event set up and 
organization, venue selection, budgeting, accounting, determining the operating time frame, 
the use of technology in the design of various parts of M. I.C.E.  events, ethics and social 
responsibility in M.I.C.E. industry 
 
211226  การจัดการไมซ์   4(2-4-6) 
 (M.I.C.E. Management) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
  หลักการและกระบวนการจัดงานไมซ์ สัญญาและการต่อรอง ความสัมพันธ์กับบุคคลหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง การเงินและบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ พฤติกรรมองค์กร การตลาดในอุตสาหกรรม
ไมซ์ การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการในการจัดงานไมซ์ทั้งในและต่างประเทศ กลยุทธ์การวางแผน 
การจัดการ และการด าเนินงานไมซ์ การบริหารความเสี่ยงและวิกฤตการณ์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
การท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า ระบบการจัดการความยั่งยืน  
  Principles and processes of M.I.C.E event management, contracts and 
negotiations, relationship with relevant persons or organizations, finance and accounting, 
human resources management, organizational behavior, marketing in M. I. C. E.  industry, 
facilities and services supply for M. I. C. E.  events both domestically and internationally, 
planning strategy, management and operation of M.I.C.E. events, risk and crisis management, 
effective communication, teamwork, leadership, sustainable management system 
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211324  เทคโนโลยีและนวัตกรรมไมซ์   4(1-6-5) 
 (Technology and Innovation in M.I.C.E.) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
  การใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไมซ์ อาทิ สถานที่จัดงานอัจฉริยะ เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ
ในธุรกิจไมซ์ (เช่น ระบบการลงทะเบียน เทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นต้น) เทคโนโลยีเพ่ือการจัดแสดงบนเวที 
(เช่น แสง สี เสียง การควบคุมเวที จอแอลอีดี เป็นต้น) เทคโนโลยีเพ่ือการสร้างสรรค์ประสบการณ์ส าหรับผู้มา
ร่วมงาน (เช่น เทคโนโลยีโลกเสมือน, เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์, เทคโนโลยีการสร้างภาพเสมือน, เทคโนโลยี
ด้านสื่อปฏิสัมพันธ์ เป็นต้น) แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมไมซ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการด าเนินงานและการจัดการไมซ์ การจัดการระบบข้อมูลของ
ไมซ์ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในการจัดงานอีเวนต์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการด าเนินงานและการจัดการไมซ์ และการฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไมซ์ 
  Technology used in M. I.C.E.  industry for example; smart venue, technology 
used for management in M. I. C. E. business ( e. g.  registration system, communication 
technology) , technology used for stage (e. g.  lighting, sounds, stage control, LED screen) , 
technology used for creating event experiences for visitors ( e. g.  VR technology, AI 
technology, hologram technology, interactive technology) , trends and directions of the 
global change that affect the use of technology in M.I.C.E. industry, technology and 
innovation in operations and management of M.I.C.E. events,  management of M.I.C.E. data 
systems, using technology to promote sustainability in M.I.C.E. events, factors affecting the 
development of technology and innovation in M.I.C.E. operations and management, practical 
implementation of technology in M.I.C.E. industry 
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  5. สัมมนาและโครงงาน                         7 หน่วยกิต 
211381  สัมมนานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ   3(3-0-6) 
 (Seminar in Hospitality Technology Innovation) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 

 อภิปราย และวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ ได้แก่    
การโรงแรม การท่องเที่ยว การบิน และไมซ์ การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องที่คัดสรร การบรรยาย
และอภิปรายโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา 

 Discussions on and analysis of issues related to hospitality technology 
innovation: hotel, tourism, aviation and M.I.C.E., lectures by experts in selected topics, 
presentation and discussion by participants 
 
211481  โครงงานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ    4(0-8-0) 
 (Project in Hospitality Technology Innovation) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 

การวิเคราะห์ วางแผน และการผลิตโครงงานเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บริการ ตามหัวข้อที่ก าหนดเกี่ยวกับการโรงแรม การท่องเที่ยว การบิน และไมซ์  
  Analysis, planning, and production of hospitality technology innovation on      
a selected topic related to hotel, tourism, aviation or M.I.C.E 
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- วิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ                  21 หน่วยกิต 
 

  1. กลุ่มวิชาบังคับ                         8 หน่วยกิต  
205305  ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่     3(3-0-6) 

  (Entrepreneurship and New Venture Creation) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
Prerequisite  : None 
  แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ แนวคิดและกระบวนการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ         
การคิดเชิงออกแบบในการพัฒนาแนวคิดธุรกิจนวัตกรรม  การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์ปัญหา
และความต้องการลูกค้า การพัฒนาคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของสินค้าและบริการ แบบจ าลองธุรกิจและแนว
ทางการหารายได้ของธุรกิจ ประเด็นกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม การน าเสนอแนวคิดธุรกิจ  

Concepts of entrepreneurship, concepts and processes of business 
opportunity analysis, design thinking for innovation business idea development, identifying 
target customers, analysis of customer’ s problem and need, developing unique value 
position for product and service, business models and revenue model, legal aspects for 
innovative entrepreneur, business idea presentation 
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205306  กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม   2(2-0-4) 
  (Go-to-Market Strategies for Innovative Product and Service) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
Prerequisite  : None 
  การตลาดส าหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด
และการประเมินมูลค่าตลาด การวิเคราะห์คุณค่าเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์การเข้าสู่
ตลาดของธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การตลาดดิจิทัลส าหรับธุรกิจใหม่ แนวทางการสร้างแบรนด์ การ
ประเมินผลทางการตลาด  

Marketing for innovative product and service, market opportunity analysis and 
market assessment, unique value position analysis, go-to-market strategies of market 
entering for new product and service, digital marketing for new venture, brand creation, 
marketing performance evaluation   
 
205307  แผนธุรกิจและการจัดหาเงินทุน        3(3-0-6) 

  (Business Plan and Financing) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
Prerequisite  : None 
  แผนธุรกิจและหลักทางการเงินส าหรับผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ รูปแบบการหา
รายได้ รูปแบบการด าเนินธุรกิจและโครงสร้างต้นทุน การประเมินความคุ้มค่าของการด าเนินธุรกิจ โครงสร้าง
เงินทุนและความต้องการทางการเงิน การจัดหาเงินทุนตลอดวงจรชีวิตของธุรกิจ  

Business plan and financial principle for new entrepreneurs, business plan 
writing, revenue model, business operation and cost structure, return on investment, capital 
structure and sources of finance, sources of equity over business life cycle 
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2. กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                      4  หน่วยกิต 
205381  นวัตกรรมแบบจ าลองธุรกิจ       2(1-2-3) 
   (Business Model Innovation) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
Prerequisite  : None 
  แนวคิดแบบจ าลองธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ วงจรชีวิตของธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์แบบจ าลองธุรกิจในปัจจุบัน การออกแบบและพัฒนาแบบจ าลองธุรกิจ กลยุทธ์
ทรัพย์สินทางปัญญาในแบบจ าลองธุรกิจ แนวทางการตรวจสอบแบบจ าลองทางธุรกิจ  

Business model concept, business environmental analysis, business and 
product life cycle, current business model analysis, business model design and 
development, intellectual property strategies in business model, business model validation 
 
205382  การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ        2(1-2-3) 
   (Product and Service Design) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
Prerequisite  : None 
  แนวคิดและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่โดยใช้หลักการการคิดเชิงออกแบบ การกลั่นกรองและการประเมินผลแนวความคิด การ
ออกแบบประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ หลักการอารยสถาปัตย์หรือการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล
ในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ การทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์และบริการ 
  New product and service design concepts and processes, idea generations of 
new product and service using design thinking, idea filtering and assessment, user experience 
design for product and service, universal design principles for product and service 
prototyping, product and service concept testing 
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205383  ประเด็นกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม     2(2-0-4) 
   (Legal Aspects for Innovative Entrepreneurs) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite  : None 
  กฎหมายเบี้ยงต้นเกี่ยวกับนิติบุคคลและทรัพย์สิน รูปแบบของนิติบุคคล การจดทะเบียน
ธุรกิจ โครงสร้างหุ้นและการแบ่งสัดส่วนของหุ้นตามระยะเวลา บริคณห์สนธิ สนธิการให้หุ้นส าหรับพนักงาน 
กฎหมายภาษีและกฎหมายแรงงานเบื้องต้น  

Fundamental laws related to juristic person and property, juristic acts, 
business registration, shareholding structure and shares contributions based on vesting, 
founders’ agreement, employee stock ownership plan, principle of tax and labor laws 
 
205384  กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับธุรกิจนวัตกรรม    2(2-0-4)  
   (Intellectual Property Strategies for Innovative Business) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
Prerequisite  : None 

แนวคิดและหลักการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ชนิดของทรัพย์สินทางปัญญา การวิเคราะห์ 
สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายและกระบวนการป้องสิทธิในทรัพย์สินปัญญา การสืบค้นสิทธิบัตร
และเครื่องหมายการค้า แนวทางการใช้ประโยชน์และสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจจากทรัพย์สินทางปัญญา 

Concept and principle of intellectual property management, types of 
intellectual property, analysis of intellectual asset and property, intellectual property laws 
and processes of protection, patent and trademark searching, intellectual property utilization 
and creating return on intellectual property   
 
205385  การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม       2(1-2-3) 
   (Social Innovation Development) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
Prerequisite  : None 

แนวคิดและความส าคัญของการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม ปัญหาและความท้าทายของสังคม 
และสิ่งแวดล้อม กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพ่ือแก้ปัญหาทางสังคม การประเมินผลกระทบทางสังคม 
กรณีศึกษาของการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมในศาสตร์สาขาต่าง ๆ  

Concept and important of social innovation development, environmental and 
social problems and challenge, design thinking for social problem solving, social impact 
assessment, case studies of social innovation development in different subjects  
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205386  ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม      2(1-2-3) 
   (Social Entrepreneurship) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
Prerequisite  : None 

แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม กิจการเพ่ือสังคมและการประกอบการธุรกิจที่ 
สร้างผลกระทบทางสังคม การออกแบบแบบจ าลองธุรกิจกิจการเพื่อสังคม กลยุทธ์การตลาดส าหรับกิจการเพื่อ
สังคม ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการเพ่ือสังคม แหล่งเงินทุนส าหรับ
กิจการเพื่อสังคม 

Concepts of social entrepreneurship, social enterprise and social impact 
business, business model for social enterprise, marketing strategies for social enterprise, 
social return on investment, laws related to social enterprise, social enterprise sources of 
fund 
 
205387  ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี      2(1-2-3) 
   (Technopreneurship) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
Prerequisite  : None 

แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี  คุณลักษณะและแรงจูงใจส าหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ความเป็นบุคลากรประกอบการภายในองค์กร วิธีคิดและกระบวนการแบบ
ผู้ประกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจเทคโนโลยี การออกแบบจ าลองธุรกิจเทคโนโลยี แหล่งเงินทุน
ส าหรับธุรกิจเทคโนโลยี 

Concept of technopreneurship, characteristics and motivation for 
technopreneurs, intrapreneurship, entrepreneurial mindset and process, opportunity analysis 
of technology business, technology business model design, sources of fund for technology 
business 
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205388  โลจิสติกส์ผู้ประกอบการ       2(2-0-4) 
   (Entrepreneurial Logistics) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
Prerequisite  : None 

แนวคิดการสมานโซ่อุปทาน ความสามารถในการแข่งขันของโซ่คุณค่า การตอบสนองอย่าง 
รวดเร็ว การประสานงานระหว่างผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่าย การจัดการโซ่อุปทาน บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการสมานโซ่อุปทาน การจัดซื้อโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ย้อนกลับ การปรับปรุงโซ่อุปทานให้ดีที่สุด การเชื่อมโยง
กลยุทธ์โซ่อุปทานให้เข้ากับกลยุทธ์รวมของธุรกิจ 

Concept of supply chain integration, value chain competitiveness, quick 
consumer response, supplier-producer coordination, supply chain management, roles of 
digital technology in supply chain integration, procurement logistics, reverse logistics, supply 
chain optimization, linkages of supply chain strategy aligned to an overall business strategy 

 
3. กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติ                       9 หน่วยกิต 

205395  เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการหรือเตรียมการบ่มเพาะประกอบการ   1(1-0-2) 
  (Pre-Enterprise Cooperative Education or Pre-Enterprise Incubation) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
Prerequisite  : None 

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาประกอบการหรือการบ่มเพาะประกอบการ การท าโครง
ร่างแผนธุรกิจที่นักศึกษาสนใจโดยสังเขป และพัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาประกอบการ
หรือการบ่มเพาะประกอบการ 

Preparation for enterprise cooperative education or enterprise incubation, 
drafting of a brief business plan according to student’s interest, development of soft skills 
for enterprise cooperative education or enterprise incubation students 
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205492  สหกิจศึกษาประกอบการ       8 หน่วยกิต  
   (Enterprise Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน  : รายวิชากลุ่มวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต และรายวิชากลุ่มวิชาเลือก 4 หน่วยกิต 
Prerequisite  : 8 units from compulsory courses and 4 units from elective courses    
  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานด้านการประกอบการตามประเภทธุรกิจที่สนใจภายใต้การดูแล
ของพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา ตามแผนการเรียนของวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ โดยก่อนออกสหกิจศึกษาประกอบการ นักศึกษา
ต้องท าโครงร่างแผนธุรกิจเสนอต่อพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประกอบการ และเมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานด้านการเป็นผู้ประกอบการแล้ว นักศึกษาต้องส่งแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ หรือแบบจ าลองธุรกิจ
ใหม่ หรือต้นแบบ และน าเสนอต่อพี่เลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประกอบการ โดยวัดผลจากผล
การประเมินของพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประกอบการ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการ
ประกอบการให้ผ่าน หรือไม่ผ่าน 

The student has to work on an entrepreneurial project according to his/her 
interest under the supervision of a mentor from workplace and an enterprise cooperative 
education coordinator from the university for a trimester following the requirements of the 
minor program in entrepreneurship; prior to the enterprise cooperative education 
placement, the student has to complete and present a draft of business plan to the mentor 
and the enterprise cooperative education coordinator; upon completion of the enterprise 
cooperative education placement, the student has to submit a final business plan, or new 
business model, or prototype and present to the mentor and the enterprise cooperative 
education coordinator; the evaluation results by the mentor and the enterprise cooperative 
education coordinator will be used to determine the success of the student 
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205493  การบ่มเพาะประกอบการ        8 หน่วยกิต   
  (Enterprise Incubation) 

วิชาบังคับก่อน  : รายวิชากลุ่มวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต และรายวิชากลุ่มวิชาเลือก 4 หน่วยกิต  
Prerequisite  : 8 units from compulsory courses and 4 units from elective courses     

นักศึกษาต้องปฏิบัติงานด้านการประกอบการตามประเภทธุรกิจที่สนใจ ณ หน่วยงานที่  
รับผิดชอบในการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยแบบเต็มเวลาหรือ ณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยบางเวลาและสถานประกอบการบางเวลา ภายใต้การ
ดูแลของพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารย์ผู้ประสานงานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
ตามแผนการเรียนของวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ โดยก่อนออกปฏิบัติการบ่มเพาะประกอบการ นักศึกษา
ต้องท าโครงร่างแผนธุรกิจเสนอต่อพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานประกอบการและผ่านการประเมินจากท้ัง 
2 ฝ่าย และเม่ือเสร็จสิ้นการบ่มเพาะประกอบการแล้ว นักศึกษาต้องส่งแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ หรือแบบจ าลอง
ธุรกิจใหม่ หรือต้นแบบ และน าเสนอต่อพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานประกอบการ โดยวัดผลจากผลการ
ประเมินของพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานประกอบการ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการ
ประกอบการให้ผ่านหรือไม่ผ่าน 

The student has to work full-time on an entrepreneurial project according to 
his/her interest at the university incubation or work part-time at university incubation and 
part-time at the workplace under the supervision of a mentor from workplace and an 
enterprise coordinator from the university for a trimester following the requirements of the 
minor program in entrepreneurship; prior to the enterprise incubation placement, the 
student has to complete and present a draft of business plan to the mentor and the 
enterprise coordinator; upon completion of the enterprise incubation placement, the 
student has to submit a final business plan, or new business model, or prototype and 
present to the mentor and the enterprise coordinator; the evaluation results by the mentor 
and the enterprise coordinator will be used to determine the success of the student 
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 2.3 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ                    15 หน่วยกิต 
 
   1. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
203322 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบจดหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 
        (English for Business Correspondence) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
Prerequisite   : None 

พัฒนาความรู้และการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการโต้ตอบ
จดหมายทางธุรกิจที ่หลากหลาย เช่น จดหมายทางธุรกิจ บันทึกข้อความ รายงาน แฟกซ์ อีเมลและร่าง
ข้อเสนอโครงการต่าง ๆ  ในองค์การ 

Development of knowledge and use of English efficiently and effectively in 
several types of business correspondence, such as business letters, memos, reports, fax and 
email messages, and projects/proposals in an organization 
 
203324 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
  (English for Business Presentation) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
Prerequisite  : None 

 พัฒนาทักษะการรวบรวมและจัดวางเนื้อหาในการน าเสนองานทางธุรกิจ รวมทั้งทักษะการ
น าเสนองานและการตอบค าถามอย่างมืออาชีพ 
 Development of data collection and content organization skills for business 
presentation as well as presentation and question handling skills in a professional manner 
 
203325 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ  3(3-0-6)  
 (English for Business Meetings) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
Prerequisite  : None 

 พัฒนาทักษะในการน าและมีส่วนร่วมในการประชุมทางธุรกิจ การด าเนินการประชุม  การ
วิเคราะห์ผู้ฟังและข้อพิจารณาทางวัฒนธรรม การน าเสนอและการอธิบายให้เหตุผล การน าเสนอแนวคิดที่
แตกต่างอย่างเหมาะสม 

 Development of skills in leading, participating and arranging business meetings, 
audience analysis, including cultural factors, final proposal which incorporates reasoning 
from multiple viewpoints 
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203326 ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการลูกค้า  3(3-0-6) 
 (English for Customer Service) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
Prerequisite  : None 

 พัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การให้บริการ
ตามความต้องการของลูกค้า การตอบค าถามหรือปัญหาของลูกค้า เน้นกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและ
การใช้ภาษาท่ีเหมาะสม 

 Development of language skills in providing effective and efficient customer 
service; satisfying customers’ needs, and handling customers’ inquiries or solving problems 
with the emphasis on the use of effective communicative strategies and appropriate 
language 
 
203323 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธุรกิจ  3(3-0-6) 
 (English for Business Negotiation) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
Prerequisite  : None 

 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและกลยุทธ์การสื่อสารในการเจรจาต่อรองกับต่างชาติ อย่างมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมในรูปแบบการเจรจาต่อรอง 
 Development of English and communication strategies for effective 
negotiations in international settings, including awareness of cultural differences in 
negotiations 
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   2. ภาษาจีน 
203401 ภาษาจีน 1  3(3-0-6) 
 (Chinese I) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
Pre-requisite  : None  

 ส าหรับผู้เรียนที่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาจีนมาก่อน ฝึกทักษะการใช้ภาษาพ้ืนฐานที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะน า การขอบคุณ การขอโทษ การขอและให้ข้อมูล ฯลฯ โดยเน้น
ทักษะการฟังและการพูด ศึกษาระบบเสียงและไวยากรณ์พ้ืนฐานเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนและเรียนรู้ด้วย
ตนเองได ้

  A basic Chinese language course designed for learners with no previous 
background to enable them to communicate accurately and appropriately in everyday social 
interactions, including greetings, introducing oneself and others, thanking, apologizing, 
complimenting, giving and asking for information, etc. with emphasis on listening and 
speaking skills. Introduction of Chinese phonetic system and basic Chinese grammatical 
concepts so as to enable the learners to monitor their own language production 
 
203402 ภาษาจีน 2  3(3-0-6) 
 (Chinese II)  
วิชาบังคับก่อน  : 203401 ภาษาจีน 1 
Prerequisite  : 203401 Chinese I 

 ศึกษาต่อเนื่องจากภาษาจีนเบื้องต้น 1  ฝึกทักษะการฟัง พูดและอ่าน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การใช้โทรศัพท์ การนัดหมาย การถามและ
บอกทาง การซื้อของการท่องเที่ยว ฯลฯ ศึกษาโครงสร้างและลักษณะของตัวอักษรจีนและไวยากรณ์ที่ซับซ้อน
มากขึน้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านและเข้าใจข้อความง่ายๆ และสามารถฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

 Continuation of Chinese I for beginners, aiming at helping learners to acquire 
three language skills of listening, speaking, and reading needed for common social 
interactions in different situations, including telephoning, making appointments, asking for 
and giving directions, shopping, traveling, etc.  Introduction of the structure and 
characteristics of the Chinese characters as well as more complicated grammatical concepts 
to enable the learners to comprehend simple reading texts and monitor their own language 
production 
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203403 ภาษาจีน 3  3(3-0-6) 
  (Chinese III) 
วิชาบังคับก่อน  : 203402 ภาษาจีน 2 
Prerequisite  : 203402 Chinese II 

 พัฒนาทักษะการพูด และการเขียนภาษาจีน เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันและใน
วงการธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรมชาติ ศึกษาแง่มุมต่าง ๆ ทางวัฒนธรรมจากเนื้อหาที่
หลากหลาย เช่น จดหมายโต้ตอบ การโฆษณา เพลง ภาพยนตร์ บทคัดสรรบางตอนจากวรรณกรรมที่มีชื่อเสียง 
ฯลฯ เพ่ือให้เข้าใจภาษาดียิ่งข้ึน 

 Continuation of Chinese II, aiming at helping learners to acquire the four 
language skills of listening, speaking, reading, and writing needed for common social 
interactions in different situations.  Introduction of more Chinese characters and more 
complicated grammatical structures to enable the learners to comprehend simple reading 
texts and monitor their own language production 

 
203404 ภาษาจีนธุรกิจ 1  3(3-0-6)  
  (Business Chinese I) 
วิชาบังคับก่อน  : 203403 ภาษาจีน 3  หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
Prerequisite  : 203403 Chinese III or Consent of School 

 พัฒนาทักษะภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ เน้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นกลยุทธ์การ
สื่อสารส าหรับการท าธุรกิจ โดยเน้นการท ากรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้นและการ
น าเสนอผลงาน 

 A course for intermediate level learners of Chinese who want to acquire 
linguistic skills in Chinese business communication and to improve their ability to use the 
language for business and trade interactions in different situations, including business 
contacts, business visits, business transactions, etc. by learning Chinese language structure, 
useful daily and common expressions in a business setting, background knowledge 
information about Chinese and international business culture and etiquette, etc. 
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520340  ภาษาจีนธุรกิจ 2  3(3-0-6) 
 (Business Chinese II) 
วิชาบังคับก่อน  : 203404 ภาษาจีนธุรกิจ 1  หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
Prerequisite  : 203404 Business Chinese I or Consent of School 
            พัฒนาทักษะผู้เรียนในการพัฒนาความสามารถในการวางแผน การจัดการองค์กร การเขียน
รายงานในเชิงธุรกิจ การท าสัญญาทางการค้าในประเด็นต่าง ๆ โดยศึกษาถึงกรณีที่เกิดขึ้นจริง 

  Continuation of Business Chinese I, aiming at helping learners to acquire 
language skills needed for business and trade interactions in different situations, including 
business banquets, business trip-related activities, negotiating business transactions, business 
cooperation, international trade fairs, etc. Introduction to more complicated Chinese 
grammar, business culture and appropriate etiquette needed for effective and appropriate 
communication 

 
  3. ภาษาญี่ปุ่น 

203411 ภาษาญี่ปุ่น 1  3(3-0-6) 
        (Japanese I) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
Prerequisite  : None 

  การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ฝึกการออกเสียง บทสนทนาใช้ศัพท์และส านวนขั้นต้น การ
ใช้อักษรฮิระงะนะ คะตะกะนะและคันจิ 

  Basic communication in Japanese, practice in pronunciation, conversation 
using basic vocabulary and expressions, introduction to hiragana, katakana and kanji 
characters 
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203412 ภาษาญี่ปุ่น 2  3(3-0-6) 
 (Japanese II) 
วิชาบังคับกอ่น  : 203411 ภาษาญี่ปุ่น 1 
Prerequisite  : 203411 Japanese I 

  การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น การใช้ศัพท์และส านวนในชีวิตประจ าวัน การอ่านและการ
เขียนตัวอักษรคันจิ 

  Listening and speaking in Japanese, vocabulary and expressions used in daily 
life learning to read and write kanji characters 
 
203413 ภาษาญี่ปุ่น 3  3(3-0-6) 
  (Japanese III) 
วิชาบังคับก่อน  : 203412 ภาษาญี่ปุ่น 2 
Prerequisite  : 203412 Japanese II 

  การใช้ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในสถานที่ท างานด้วยส านวนสุภาพ ฝึกการอ่าน การเขียน
ข้อความขนาดสั้นและศึกษาอักษรคันจิเพ่ิมเติม 

  Communication in the workplace using polite forms, practice in reading 
writing short passages and further study of kanji characters 

 
203414 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1  3(3-0-6) 
 (Business Japanese I) 
วิชาบังคับก่อน  : 203413 ภาษาญี่ปุ่น 3  หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
Prerequisite  : 203413 Japanese III or Consent of School 

  การใช้ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารทางด้านธุรกิจ เน้นการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนด้วย
วิธีการสอนและการฝึกฝนจากการจ าลองสถานการณ์ทางด้านธุรกิจ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี โอกาส ใช้
ค าศัพท์ทักษะทางด้านธุรกิจ 

 Japanese business communication with emphasis on the four skills, practice 
using Japanese in business simulations, development of vocabulary and skills in business 
English 
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203415 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2   3(3-0-6) 
 (Business Japanese II) 
วิชาบังคับก่อน  : 203414 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1  หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
Prerequisite  : 203414 Business Japanese I or Consent of School 

  พัฒนาการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการวางแผนด้านต่าง ๆ ทางธุรกิจ เน้นแผนการตลาด แผนการ
ผลิต แผนองค์การและการจัดการและแผนการเงิน โดยผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียน 
ตลอดจนสามารถเข้าใจสัญญาทางการค้าต่าง ๆ จากตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง 

 Development of Japanese language use in business planning such as in 
marketing, production, organization and management, and finance, ability to read and write 
business materials 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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1. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา 
1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย ์
1.2 ประวัติการศึกษา 

  ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน ประเทศ  ปี พ.ศ. 
ปริญญาเอก ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2540 

  ปริญญาโท วท.ม. (เศรษฐศาสตร)์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2527 
ปริญญาตร ี ศ.บ. (เศรษฐศาสตรเ์ชิงปริมาณ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง  2524 

1.3 ผลงานทางวิชาการ (เฉพาะบางส่วน) 
1.3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  

ขวัญกมล ดอนขวา. เศรษฐศาสตร์มหภาค 1. พิมพ์ครั้งที่2. กรุงเทพมหานคร: บริษัท จรัลสนทิ
วงศ์การพิมพ์, 2556. (จ านวน 435 หน้า) 

ขวัญกมล  ดอนขวา. การวิเคราะห์ธุรกิจเกษตร. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 
2557.  

ขวัญกมล ดอนขวา. เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2558. (จ านวน 290 หน้า) 

1.3.2 งานวิจัย 
1) งานวิจัยภายในประเทศ 

ขวัญกมล  ดอนขวา และจติตานันท์ ติกลุ. การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. รายงานวิจัย. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี, 2556. 

ประภาวี วงษ์บุตรศรี และขวัญกมล  ดอนขวา. การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิง 
 ประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. รายงานวิจัย. นครราชสีมา: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี, 2556. 
ขวัญกมล ดอนขวา. การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 

รายงานวิจัยชุดโครงการท่องเที่ยว. รายงานวิจัย. นครราชสมีา: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนารี, 2556 

ขวัญกมล ดอนขวา และ จิตตานันท์ ติกุล. (2557). “การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี: 8(1): 55-72. 
(TCI กลุ่ม 1)   
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ณัฐณิชา นิสัยสุข และขวัญกมล  ดอนขวา. (2558). “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมของผู้บริ โภค. ” วารสารชุมชนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา. 9(2): 57- 67. (TCI กลุ่ม 1)  

ขวัญกมล ดอนขวา และณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ. (2558). “โมเดลเชิงสาเหตุและผลของ
กระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารสมาคมนักวิจยั: 
20(2): 127-137. (TCI กลุ่ม 1) 

วริศรา สอนจิตร และขวัญกมล ดอนขวา. (2559). ความตั้งใจซื้อสินค้าหรือบริการ
ออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 
10 (1): 45-52. (TCI กลุ่ม 1)  

พิมพ์พรรณ เปาอินทร์ และขวัญกมล ดอนขวา. (2559). “การศึกษาระบบการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานของยาระหว่างโรงพยาบาลปักธงชัยและโรงพยาบาลกรุงเทพ-ราช
สีมา”. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี. 10(1): 65-81. (TCI กลุ่ม 1)   

จิตราภา บุญญานุสนธ์ิ และขวัญกมล  ดอนขวา. (2560). “ความต้องการซื้อสินค้าธัญพชื
ประเภทข้าวอินทรีย์.”วารสารชุมชนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา. 
11(2): 103-113. (TCI กลุ่ม 1) 

ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ และขวัญกมล ดอนขวา. (2560). “การศึกษาการเสริมสร้างความ
ภักดีต่อชุมชนตราสินค้าออนไลน์ กรณีศึกษาการเปรียบเทียบชุมชนรถยนต์หรูและ
รถยนต์ทั่วไป”. วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 40 (155): 49 – 
72. (TCI กลุ่ม 1/ ACI) 

นันทพร เขียนดวงจันทร์ และขวัญกมล ดอนขวา. (2560). “พฤติกรรมผู้บริโภคในการซือ้
สินค้าผ่านเครือข่ายสังคมประเภทไลน์”. วารสารสหศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 
17(1): 136-169. (TCI กลุ่ม 2) 

พวงเพชร ศิริโอด และขวัญกมล  ดอนขวา. (2560). “ปัจจัยด้านความตั้งใจซื้อที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดนัด.” วารสารชุมชนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา. 11(2): 179-187. (TCI กลุ่ม 1)  

ลัดดาวัลย์ โชคถาวร และขวัญกมล ดอนขวา. (2560). “อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสม
การตลาด และปัจจัยทัศนคติ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคลนีของผูบ้รโิภคใน
จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์. 5 (1): 79-91. (TCI กลุ่ม 2) 

ลัดดาวัลย์ โชคถาวร ขวัญกมล ดอนขวา และสรียา วิจิตรเสถียร. (2560). “ความรู้ความ
เข้าใจ และความรู้สึกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผักปลอดภัย”. วารสาร
สหศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล. 17(2): 438-461. (TCI กลุ่ม 2)  
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วิทยา เจียมธีระนาถ และขวัญกมล ดอนขวา. (2560). “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
ความเจริญเติบโตขององค์กรของโรงแรม 3-5 ดาว ในจังหวัดนครราชสีมา”. 
วารสารปัญญาภิวัฒน์ 9(2): 49-59. (ACI) เวทยา ใฝ่ใจดี และขวัญกมล ดอน
ขวา. (2560). “ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริการภายนอกด้านการ
ขนส่งสินค้าของ SMEs”. วารสารสหศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 17(2):416-
437. (TCI กลุ่ม 2) 

สุกานดา กลิ่นขจร และขวัญกมล ดอนขวา. (2560). “ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ของอุตสาหกรรมมันส าปะหลังโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับ
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์). 7(2): 1-9. (TCI กลุ่ม 1) 

โชษิตา เปสตันยี และขวัญกมล ดอนขวา. (2561). “ความสามารถในการท าก าไรของ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย”. วารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 10 (2): 42-55. (TCI กลุ่ม 1) 

ขวัญกมล ดอนขวา. (2561). “แบบจ าลองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพฤติกรรมเชิง
สร้างสรรค์มีผลต่อยุทธศาสตร์ระยะยาวการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
ประเทศไทย”. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร. 38(1): 207-232. (TCI กลุ่ม 1) 

ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์ และขวัญกมล ดอนขวา. (2561). “สาเหตุและผลของโครงสร้าง
ทางการเงิน”. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 7 (3): 1-14. (TCI 
กลุ่ม 1) 

ดุษฎี นาคเรือง และขวัญกมล ดอนขวา. (2561). “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงานนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัด
นครราชสีมา”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. 38 (2): 17-34. (TCI กลุ่ม 1/ ACI) 

นันทพร เขียนดวงจันทร์ และขวัญกมล ดอนขวา. (2561). “พฤติกรรมผู้บริโภคในการซือ้
สินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของคนในกลุ่มเจเนเรชันวาย”. วารสารวิชาการ 
Veridian E-Journal, Silpakorn University. 11(1): 561-577. (TCI กลุ่ม 2)  
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2) บทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 
Donkwa, K.  (2010) .  “ Increasing the Potential of Rural Communities to Support 

Tourism Business in Northeast, Thailand.” Journal of Humanities & Social 
Science. 27(3): 100-118. 

Donkwa, K. and K.Kladsomboon. (2012). “Perceptions of ASEAN Economic Community by 
Undergraduate Students in Thailand.” Journal of Teaching and Education. 1(7): 
339-343. Available from: http://www.universitypublications.net/jte/0107/index.html 

Donkwa, K.   (2013) .  “The Development of the Community’s Economy in the 
Northeast of Thailand.” Suranaree Journal of Science and Technology. 
19(3): 215-223. (SCOPUS) 

Donkwa, K., N.Limpasirisuwon, and Y.Junpoung. (2014). “Decision-Making Behaviors 
of the Elderly Concerning the Purchase of Health Products”. International 
Journal of Business and Management Studies.  3(3) :  317-322.  Available 
from: CD-ROM. ISSN: 2158-1479. 

Donkwa, K. (2016). “The Effects of the Sufficiency Economy on Community Business 
Management”. Suranaree Journal of Social Science. 10(2): 33-51. (SCOPUS) 

Donkwa, K.  (2016) .  “The Service Quality Development of Local Administration 
Organizations in Northeast, Thailand”. The Humanities and Social Sciences 
Review (HSSR). 6(1): 221-226. Available from: CD-ROM. ISSN: 2165-6258 
http://www.universitypublications.net/jte/0107/index.html 

Donkwa, K.  (2016) .  “Efficiency of Price Adjustments of Rice for Farm, Wholesale 
and Export Markets in Thailand. ”  Suranaree Journal of Science and 
Technology. 23(3): 215-223. (SCOPUS) 

Limpasirisuwon, N.  and Donkwa, K.  (2017) .  “A Structural Equation Model for 
Enhancing Online Brand Community Loyalty” .  International Journal of 
Behavioral Science ( IJBS) .  12( 1) :  ISSN:  1906- 4675.  Available from: 
http://science.thomsonreuters.com. (ISI)  

http://www.universitypublications.net/jte/0107/index.html
http://www.universitypublications.net/jte/0107/index.html
http://science.thomsonreuters.com/
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3) การน าเสนอผลงานแบบฉบับเต็ม (ภาษาอังกฤษ) 
Donkwa, K., and N.Limpasirisuwon. (2012). “The Tourists’ Perception Toward Service 

Performance and Economic Effects of Agro Tourism in Northeastern Thailand”.  
International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference”.  during 2-7, 
on December, 2012 at Schulstraße 15, 79288 Gottenheim in German.  (Oral 
Presentation). 

Donkwa, K., P.Wongbutesri and N.Limpasirisuwon. (2013). “The Quality Development 
of Historical Tourism in Northeastern, Thailand”.  International Journal of 
Arts & Sciences (IJAS) Conference”.  during 5-8, on November, 2013 at the 
University of London Union, Malet Street, London WC1E 7HY, UK.  (Oral 
Presentation). 

Donkwa, K., N.Limpasirisuwon, and Y.Junpoung. (2014). “Decision-Making Behaviors 
of the Elderly Concerning the Purchase of Health Products”. International 
Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference”.  During 28-31, on October, 
2014 at the American University of Rome, Via Pietro Roselli 4, 00153 Rome. 
(Oral Presentation). 

Donkwa, K., N.Limpasirisuwon, and S.Sonchit. (2015). “The Factors Affecting Online 
Social Networks Using Behaviors of High School Students in Nakhon 
Ratchasima Province, Thailand” .  SIBR- RDINRRU 2015 Conference on 
Interdisciplinary Business & Economics Research.  During 2-3, on July, 2015 
at ARK Hotel in Osaka, Japan. (Oral Presentation). 

Donkwa, K.  (2016) .  “The Service Quality Development of Local Administration 
Organizations in Northeast, Thailand” .  International Journal of Arts & 
Sciences ( IJAS) Conference”.   During 21-24, on June, 2016 at the Sirius 
Conference Center, Brunhamstraße 21, 81249 Munich, Bavaria, Germany. (Oral 
Presentation). 

Donkwa, K. (2017). “The Development of Outsourcing Service Quality for Landscape 
Arrangements” .  SIBR- RDINRRU 2017 Conference on Interdisciplinary 
Business & Economics Research.  During 15-16, on April, 2017 at Vibe Hotel 
Sydney, New South Wales, Australia.  
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Donkwa, K. (2018). “Residential Condominium Demand for Prepared to be 
Elderly and The Elderly Groups, Thailand” .  International Journal of 
Arts & Sciences (IJAS) Conference”.  During 21-25, on May, 2018 at 
Harvard Medical School, 77 Avenue Louis Pasteur, Boston, 
Massachusetts. (Oral Presentation). 

Donkwa, K., Maniratrongroj , C., and F, Wethaya. (2015). “Comparative Study 
of Expectation and Perception Levels of Outsourcing Transportation 
Service Quality:  For SMEs Service Users in Nakhon Ratchasima, 
Thailand” .  SIBR- RDINRRU 2018 Conference on Interdisciplinary 
Business & Economics Research.  During 29-30, on September, 2018 
at the Harbourview Hotel in Hong Kong. (Oral Presentation). 

4) การน าเสนอผลงานแบบฉบับเต็ม (ภาษาไทย) 
เสรี คงยืนยง และขวัญกมล ดอนขวา. (2558). “ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ

ต ารวจบ้านในพื้นที่กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 3.” การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตแห่งชาติครั้งท่ี 34 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันท่ี 27 
มี นา คม  พ . ศ .  2558 ( ห น้ า  2140-2149) .  ขอนแก่ น :  บัณฑิ ต วิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย. (น าเสนอแบบ Oral) 

ขวัญกมล ดอนขวา เวทยา ใฝ่ใจดี และปนิดา สุขศิริพัฒนพงศ์. (2560). “การตลาดการ
ท่องเที่ยวเ ชิงสุขภาพ.” การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งท่ี 12. วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (หน้า 1052-
1063). ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. (น าเสนอแบบ 
Oral) 

ปรียากมล เอื้องอ้าย และขวัญกมล ดอนขวา. (2560). “การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง: 
กรณีศึกษา ธุรกิจ SMEs จังหวัดนครราชสีมา.” การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งท่ี 12. วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
(หน้า 929-936). ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุงเทพมหานคร ประเทศไทย. (น าเสนอ
แบบ Oral)   
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เวทยา ใฝ่ใจดี กชกร ฉิมโพธ์ิกลาง ปาริฉัตร บุตรจันทร์ ชุทิมา ชวาลา และขวัญกมล ดอน
ขวา. (2561). “การมุ่งมั่นความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ช้ันปีที่ 4 ในจังหวัดนครราชสีมา.” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
บูรพา ครั้งท่ี 12. วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (หน้า 680- 692). ณ มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรีประเทศไทย. (น าเสนอแบบ Oral) 

ปวงปณต สอบขุนทด และขวัญกมล ดอนขวา. (2561). “ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการ
ใช้บริการด้านความงามหรือศัลยกรรมในจังหวัดนครราชสีมา.” การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี 12. วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
(หน้า 468-477). ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย. (น าเสนอแบบ 
Oral) 

 
1.4 ะสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 16ปร  ปี 
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  1.5  ภาระงานสอน 
 

หลักสูตรอ่ืน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 
204319  เศรษฐศาสตรส์ารสนเทศ   
202201 ทักษะชีวิต  
202211 การคิดเพื่อการพฒันา  
235105 เศรษฐศาสตร์จลุภาค  
235323 การวิจัยการตลาด  
205211 การจัดการธุรกจิฟารม์  
235404 โครงการการจัดการ  
235106 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
204319 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ  
204355 การจัดการโครงการส าหรบัระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ 
205225 การวิเคราะห์ธุรกจิเกษตร 
235362 เศรษฐศาสตร์ขนส่งและโลจสิติกส์ 
235405 สัมมนาการจัดการ 

205381 นวัตกรรมแบบจ าลองธุรกจิ 
205385 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม 
205386 ความเป็นผูป้ระกอบการทางสงัคม    
211381 สัมมนานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บริการ 
211481 โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยอีุตสาหกรรม

บริการ 

หลักสูตรอ่ืน ระดับปริญญาโท 
225514 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการ

จัดการ 
225518 ระเบียบวิธีการวิจัยทางธุรกจิ 
225519 หัวข้อพิเศษทางการจัดการ 
225611 การวิจัยข้ันสูงทางการจัดการ 
225612 วิธีการเชิงปรมิาณ 
225614 วิธีการเชิงคุณภาพ 
225615 สัมมนาดุษฎีบัณฑิตทางการจัดการข้ันสูง 
205603 การวิจัยข้ันสูงทางการจัดการ 
205604 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณด้านการจัดการ 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร  จันทร์ฉาย 
2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2.2 ประวัติการศึกษา 

2.3 ผลงานทางวิชาการ (เฉพาะบางส่วน) 
 2.3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  

นภาพร จันทร์ฉาย (2560). การจัดการธุรกิจน าเที่ยว. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการสื่อและ
สิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

นภาพร จันทร์ฉาย (2560). ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์ 1. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการสื่อ
และสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

2.3.2 งานวิจัย   
นภาพร จันทร์ฉาย และคณะ (2561). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

ภักดีของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวตลาดน้ า. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2561).หน้า 1110-1124. 

นภาพร จันทร์ฉาย (2559). ประสิทธิภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวจากนโยบาย
ภาครัฐสู่การปฏิบัติในระดับท้องถ่ิน กรณีศึกษา อ าเภอหัวหินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์. วารสารวิจัย มสด. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559. 

นภาพร จันทร์ฉาย และคณะ (2558) การประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี
หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552. วารสารวิจัย มสด. สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558. 

 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ประเทศ ปีพ.ศ. 
ปริญญาเอก
     

Doctor of Philosophy (Tourism 
Management) 

Oxford Brookes University,  
United Kingdom 

2552 

ปริญญาโท Master of Arts  
(Cultural Management)  
(International Program) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 

ปริญญาตรี
     

บรหิารธุรกิจบัณฑิต  
(สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2542 
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      2.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา  18 ปี 
 

2.5 ภาระงานสอน 
 

หลักสูตรอ่ืน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 
3571202 การจัดการธุรกจิน าเที่ยว 
3571513 ภาษาอังกฤษส าหรบัมัคคุเทศก์ 1 
3573315 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรบัการ

ท่องเที่ยวและการบริการ 
3572215 การตลาดเชิงบูรณาการส าหรับธุรกจิน าเที่ยว 
3573207 การตลาดส าหรบัการท่องเที่ยวและบริการ 
3573903 การวิจัยส าหรบัการท่องเที่ยว 
3573209 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

211121 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัธุรกจิโรงแรม 
211125 การด าเนินงานในธุรกิจโรงแรม 
211122 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว 
211126 การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 
211224 การจัดการท่องเที่ยว 
211322 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการท่องเที่ยว 
211381 สัมมนานวัตกรรมเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมบริการ 
211481 โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมบริการ 
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิศา  มณีรัตนรุ่งโรจน์ 
3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน ประเทศ  ปี พ.ศ. 
ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี  2560 
ปริญญาโท  M.B.A. Business Administration  Middle Tennessee State    2538  

        University, U.S.A. 
ปริญญาตร ี  บธ.บ. การบรหิารงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  2535 

 
3.3 ผลงานทางวิชาการ (เฉพาะบางส่วน) 

3.3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 
- 

3.3.2 งานวิจัย 
Kwunkamol Donkwa,Chanisa Maniratrongroj, & Wethaya Faijaidee.(2018). Comparative 

Study of Expectation and Perception Levels of Outsourcing 
Transporation Service Quality:  For SMEs Service Users in Nakhon 
Ratchasima.  Paper presented at the SIBR 2018 Conference on 
Interdisciplinary Business & Economics Research, Hong Kong. 

ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์ และขวัญกมล ดอนขวา. (2556). การจัดการโซ่อุปทานของสินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าไหม.ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี. 

ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์. (2557). การปรบัตัวของธุรกจิครอบครัวค้าปลีกวัสดกุ่อสร้างใน
จังหวัดนครราชสมีา.วารสารเทคโนโลยีสรุนารี (Social Science), 8(2), 71-85.  

ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์, & ขวัญกมล ดอนขวา. (2561). การจัดการโซ่อปุทานของผ้าไหมใน
จังหวัดนครราชสมีา. วารสารเทคโนโลยสีุรนารี (Social Science), 12(2), อยู่
ระหว่างการจัดท ารปูเล่ม.  

ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์ และขวัญกมล ดอนขวา. (2561). “สาเหตุและผลของโครงสร้าง
ทางการเงิน”. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 7 (3) : 1-14. (TCI 
กลุ่ม 1) 

 
 

3.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 22 ปี 
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3.5 ภาระงานสอน 
 

หลักสูตรอ่ืน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 
235201 การบัญชีการเงิน 
235202 การจัดการการด าเนินงาน 
235251 การจัดการโลจสิติกส์และห่วงโซอุ่ปทาน 
235252 การบริหารการจัดซื้อจัดหาและ

ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร ์
235254  การวางแผนและควบคุมโลจิสตกิส ์
235373  การจัดการธุรกิจที่เจรญิเตบิโต 
235404 โครงการการจัดการ 
235405  สัมมนาการจัดการ 
235491  สหกิจศึกษา 
205220  การจัดการการด าเนินงานและห่วงโซ่

อุปทาน 
204356  การจัดการการด าเนินงาน 

211101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าหรบั
ระบบสารสนเทศ 1 

211102 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 
205388 โลจิสติกส์ผูป้ระกอบการ 
211123 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมการ

บิน 
211381 สัมมนานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บริการ 
211481 โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยอีุตสาหกรรม

บริการ 
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4. อาจารย์วรรณภา  น่าบูรณะ 
4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   - 
4.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)   ชื่อสถาบัน ,ประเทศ     ปี พ.ศ. 
ปริญญาเอก Doctor of Professional Studies  Central Queensland University  2560 

Australia   
ปริญญาโท Master of International Business University of Wollongong    2553 

      Australia 
ปริญญาตร ี บรหิารธุรกิจบัณฑ    มหาวิทยาลัยขอนแก่น     2548 

 (สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 
 

4.3 ผลงานทางวิชาการ (เฉพาะบางส่วน) 
4.3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

- 
4.3.2 งานวิจัย 

Charoenrat, T., Harvie, C. & Naburana, W. (2013). Measuring the technical 
efficiency of Thai manufacturing SMEs: A comparison of parametric 
and non-parametric approaches. 2013 Cambridge Business & 
Economics Conference (pp. 1-24). Cambridge, United Kingdom: 
Cambridge University. 

Hanpakdee, S., Srisornkompon, P., Naburana, W. & Rangkaputi, S. (2018). 
Cultural and Social Factors affecting the decision to purchase weight-
loss supplements among working-age group in Mueang District, Samut 
Sakhon Province. Conference’s proceeding. The 1st Panyapiwat 
International Conference. Panyapiwat Institute of Management. 

 
4.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 1 ปี 6 เดือน  
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4.5 ภาระงานสอน 
 

หลักสูตรอ่ืน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 
235303 ธุรกิจระหว่างประเทศ 
235271 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่
205306 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรบัผลิตภัณฑ์

และบริการนวัตกรรม 
205382 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบรกิาร 
235404 โครงการจัดการ 
235405 สัมมนาการจัดการ 

205305 ความเป็นผูป้ระกอบการกบัการสร้างธุรกจิ
ใหม ่

205306 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรบัผลิตภัณฑ์
และบริการนวัตกรรม 

205307 แผนธุรกิจและการจัดหาเงินทุน 
205382 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ   
205383 ประเด็นกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการ

นวัตกรรม 
205384 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับธุรกิจ

นวัตกรรม 
205385 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม 
205386 ความเป็นผูป้ระกอบการทางสงัคม    
205387 ความเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 
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5. นางสาวศรัญญา  กาญจนวัฒนา 
5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ - 
5.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน, ประเทศ  ปี พ.ศ. 
ปริญญาเอก  Ph.D. (Functional Control Systems) Shibaura Institute of   2560 
         Technology, Japan 
ปริญญาโท  M.Eng (Computer Engineering) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2554 
ปริญญาตร ี  วศ.บ. (วิศวคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี 2551 
            
5.3 ผลงานทางวิชาการ (เฉพาะบางส่วน) 

5.3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 
- 

5.3.2 งานวิจัย 
  International Journal Papers 

Kanjanawattana, S.  & Kimura, M.  ( 2017) .  Extraction and identification of bar 
graph components by automatic epsilon estimation.  International 
Journal of Computer Theory and Engineering, 9(4), 256-261. 

Kanjanawattana, S. , & Kimura, M.  ( 2017) .  Novel Ontologies- based Optical 
Character Recognition- error Correction Cooperating with Graph 
Component Extraction.  BRAIN.  Broad Research in Artificial Intelligence 
and Neuroscience, 7(4), 69-83. 

Kanjanawattana, S., & Kimura, M. (2017). ANNSVM: A Novel Method for Graph-
Type Classification by Utilization of Fourier Transformation, Wavelet 
Transformation, and Hough Transformation.  BRAIN.  Broad Research in 
Artificial Intelligence and Neuroscience, 8(2), 5-25. 

  International Conference Papers (Peer-reviewed) 
Kanjanawattana, S.  ( 2012, May) .  An extended K- means+ +  with mixed 

attributes. In The 12th WSEAS International Conference on Applied 
Computer Science (ACS12), (pp. 131-135). 

Kanjanawattana, S. & Kimura, M. (2015, November). A proposal for a method of 
graph ontology by automatically extracting relationships between 
captions and x- and y-axis titles. In Proceedings of the 7th International 
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Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and 
Knowledge Management, (pp. 231-238) 

Kanjanawattana, S. , & Kimura, M.  (2015, December) .  Graph-type classification 
based on artificial neural networks and wavelet coefficients.                      
In Proceedings of Second International Conference on Digital 
Information Processing, Data Mining, and Wireless Communications 
(DIPDMWC2015). 

Kanjanawattana, S. , & Kimura, M.  ( 2016, October)  Ontologies-based Optical 
Character Recognition-error Correction Method for Bar Graphs.  In The 
Tenth International Conference on Advances in Semantic Processing 
(SEMAPRO 2016), (pp. 1-8). 

Kanjanawattana, S. , & Kimura, M.  ( 2016, December) .  Extraction of Graph 
Information Based on Image Contents and the Use of Ontology. 
International Association for Development of the Information Society, 
(pp. 19-26). 

Kanjanawattana, S. , & Kimura, M.  (2017, September) .  Semantic-based Search 
Engine System for Graph Images in Academic Literature.  1st EAI 
International Conference on Technology, Innovation, Entrepreneurship 
and Education.  

Kanjanawattana, S. , & Kimura, M.  ( 2018, September) .  Ontology of Academic 
Sentence Dependencies for a Verb Choice Suggestion. In The Thirteenth 
International Conference on Digital Information Management 
Processing, (pp. 39-44). 

 
5.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา     2 ปี  
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5.5 ภาระงานสอน  
 

 
 
 

หลักสูตรอ่ืน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 
523211 ระบบฐานข้อมลู 
523312 การค้นพบความรู้และการท าเหมืองข้อมูล 
523354 ระบบปฏิบัตกิาร 
523275 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร ์
523232 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ 
523314 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น 

211101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าหรบั
ระบบสารสนเทศ 1 

211102 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 
211201 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 
211202 เทคโนโลยีเว็บ 
211203 การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันและ

มัลติมเีดีย 
211321 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในธุรกิจโรงแรม 
211322 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการท่องเที่ยว 
211323 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม

การบิน 
211324 เทคโนโลยีและนวัตกรรมไมซ ์
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ตารางแสดงการสังเคราะห์ข้อมูลความต้องการ 

และผลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ตารางแสดงการสังเคราะห์ข้อมูลความต้องการและผลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้สว่นเสียสูก่ารก าหนดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

 

นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑติ มทส. 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

(21st Century Skills) รัฐบาล TQF1 Expected Learning Outcomes 
Bloom’s Educational 

Objectives10 

ความคาดหวังต่อ 
การเตรียมทักษะ 
ก่อนออกสหกิจศึกษา2 
1. ทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ 
2. ทักษะการส่ือสารและ

การน าเสนอ 
 

 

ความต้องการของสถานประกอบการ3 
1. ความรู้ด้านวิชาชีพอุตสาหกรรม 
2. ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

บริการ ได้แก่ ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 
ทักษะด้านภาษาที่ 3 และทักษะด้าน
การคิดเชิงนวัตกรรม 

ความต้องการของสถานประกอบการสห
กิจศกึษา4 
3. ทักษะภาษาต่างประเทศ 
4. ทักษะการติดตอ่ส่ือสาร ติดต่อ

ประสานงาน ติดตามงาน 
5. ความกล้าแสดงออก กล้าเสนอ

ความเห็น มั่นใจ/เช่ือมั่น 
6. ทักษะการน าเสนอการรายงานผล 
7. มีความรู้พ้ืนฐานด้านวิชาการ 
8. ความตั้งใจ กระตือรือร้น 
9. การจัดการและการวางแผน 
10. ความเป็นผู้น า  
11. วิจารณญาณและการตัดสินใจ 
12. ความละเอียดรอบคอบ 
 
ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑติ 5 
1.  คุณธรรมจริยธรรม  (4.41 คะแนน) 
2.  ความรู้ (4.29 คะแนน) 
3.  ทักษะทางปัญญา  
     (4.27 คะแนน) 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง   
     บุคคล และความรับผิดชอบ  
    (4.32 คะแนน) 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (4.25 คะแนน) 

1. ผลิตและพัฒนาก าลังคน
ระดับสูงทางด้านเทคโนโลยีการ
จัดการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ 
2.บัณฑิตมีปัญญาและใฝ่รู้ 
เป็นคนดี มีคุณธรรมน าปัญญา 
3. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสุข 
5. มุ่งเน้นฐานคิดความเป็น
ผู้ประกอบการ 
 
อัตลักษณบ์ัณฑติ 
1. ภูมิรู้ 
2. ภูมิธรรม 
3. ภูมิปัญญา 
4. ภูมิฐาน 

 
1. กลุ่มทักษะหลักด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and 

innovation skills) ได้แก่  
1.1) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา 

(critical thinking and problem solving)  
1.2) ทักษะด้านการส่ือสารและความร่วมมือ (communications 

and collaboration) และ 
1.3) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (creativity and 

innovation) 
2. กลุ่มทักษะหลักด้านความรู้เท่าทัน (digital literacy skills) ได้แก่ 

2.1) การรู้เท่าทันสารสนเทศ (information literacy) การรู้เท่า
ทันส่ือ (media literacy) และ 

2.1) การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(information and communication technologies 
(ICT) literacy) 

3. กลุ่มทักษะหลักด้านอาชีพและชีวิต (career and life skills) 
ได้แก่  
3.1) ทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัว  (flexibility and 

adaptability)  
3.2) ทักษะการริเริ่มและช้ีน าตนเอง (initiative and self-

direction)  
3.3) ทักษะทางสังคม และปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม (social 

and cross-cultural interaction)  
3.4) ทักษะด้านการผลิตและการตรวจสอบ (productivity and 

accountability) และภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ 
(leadership and responsibility) 

1. คุณสมบัติของคนไทย 4.0  
   1.1) เป็นพลเมืองที่มีความเช่ือมั่นและความคิด
เป็น อิสระ 
   1.2) เป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะและท า
ประโยชน์ต่อ ส่วนรวม 
   1.3) เป็นพลเมืองที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
   1.4) เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ 
   1.5) เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และ
พลเมืองโลก 
 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 พ.ศ. 2560 – 2564 
 
3. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 - 
2579) 

1.  คุณธรรมจริยธรรม ELO1:  มีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์  
 

A: Internalize values 
 
 

2.  ความรู้ ELO2:  เข้าใจอุตสาหกรรมบริการ โดยเฉพาะด้านการโรงแรม              
การท่องเที่ยว การบิน และไมซ์  

C: Understand  
 
 

3.  ทักษะทางปัญญา ELO3:  มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
ELO4:  มีความคิดเชิงนวัตกรรม 
ELO5:  มีจิตจ านงสากล (Global mindset) และทักษะด้านความเป็นสากล 
ELO6:  มีความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)   

A: Internalize values 
 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ELO7:  มีภาวะผู้น า และท างานเป็นทีมได้ดี A: Internalize values 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ELO8:  สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบและพัฒนา             
การโรงแรม การท่องเที่ยว การบิน และไมซ์  

ELO9:  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรมใน  
อุตสาหกรรมบรกิาร 

 
 

C: Create 
 

ELO10:  มีทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม A: Value 

 

                                                                   
1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
2 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจ าปีการศึกษา 2554 , 2556, 2557 และ 2558 (ทุกภาคการศึกษา) 
3. ข้อมูลจากรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ, มทส., 2561  
4 ข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยพนักงานที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2554, 2556, 2557 และ 2558 (ทุกภาคการศึกษา) 
5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้านคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุดมศึกษา ผลส ารวจปี พ.ศ. 2554 และ 2555 (จากระดับความพึงพอใจที่คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  
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ภาคผนวก ง 
รายวิชาเอกหลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
หลักสูตรสหวิทยาการ 
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รายวิชาเอกหลกัสตูรนวัตกรรมเทคโนโลยีอตุสาหกรรมบรกิารบณัฑิต 
เพือ่ใช้ในการค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในการส าเร็จการศกึษา 

ตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ว่าด้วยการศึกษาข้ันปรญิญาตรี 

 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะ วิชาเอกนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ    63 หน่วยกิต 
 1. นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการโรงแรม 14 หน่วยกิต 
211121 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกจิโรงแรม  3(3-0-6) 
 (Introduction to Hotel Business)  
211125 การด าเนินงานในธุรกิจโรงแรม 3(2-2-5) 
 (Hotel Operation)  
211223 การจัดการโรงแรม 4(2-4-6) 
 (Hotel Management)  
211321 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในธุรกิจโรงแรม 4(1-6-5) 
 (Technology and Innovation in Hotel Business)  
   
 2. นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 14 หน่วยกิต 
211122 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 (Introduction to Tourism Industry)  
211126 การด าเนินงานด้านการทอ่งเที่ยว 3(2-2-5) 
 (Operation in Tourism)  
211224 การจัดการทอ่งเที่ยว 4(2-4-6) 
 (Tourism Management)  
211322 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการท่องเที่ยว 4(1-6-5) 
 (Technology and Innovation in Tourism)  
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 3. นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบิน 14 หน่วยกิต 
211123 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน 3(3-0-6) 
 (Introduction to Aviation Industry)  
211221 การด าเนินงานในอุตสาหกรรมการบิน 3(2-2-5) 
 (Operation in Aviation Industry)  
211225 การจัดการในอุตสาหกรรมการบิน 4(2-4-6) 
 (Management in Aviation Industry)  
211323 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการบิน 4(1-6-5) 
 (Technology and Innovation in Aviation Industry)  
   
 4. นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไมซ ์ 14 หน่วยกิต 
211124 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์  3(3-0-6) 
 (Introduction to M.I.C.E. Industry)  
211222 การด าเนินงานไมซ ์ 3(2-2-5) 
 (Operation in M.I.C.E.)  
211226 การจัดการไมซ ์ 4(2-4-6) 
 (M.I.C.E. Management)  
211324 เทคโนโลยีและนวัตกรรมไมซ ์ 4(1-6-5) 
 (Technology and Innovation in M.I.C.E.)  
   
 5. สัมมนาและโครงงาน 7 หน่วยกิต 
211381 สัมมนานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
 (Seminar in Hospitality Technology Innovation)  
211481 โครงงานนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ 4(0-8-0) 
 (Project in Hospitality Technology Innovation)  
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ภาคผนวก จ 
Module Description  

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะ วิชาเอกนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ 
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1. Hotel Technology Innovation 
211121  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม   3(3-0-6) 
 (Introduction to Hotel Business) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
 
Aims 

1. To provide a fundamental foundation for understanding of hotel business. 
2. To encourage students to develop a global perspective. 

 
Content 
 ความหมายและความส าคัญของธุรกิจโรงแรม ประเภทของธุรกิจโรงแรม คุณลักษณะและบทบาทของ
ธุรกิจโรงแรมในอุตสาหกรรมบริการ โครงสร้างของธุรกิจโรงแรม สถานการณ์และแนวโน้มของธุรกิจโรงแรมใน
ระดับประเทศและระดับสากล  
 Definitions and importance of hotel business, types of hotel business, attributions and 
roles of hotel business in hospitality industry, structure of hotel business, situation and trends of 
hotel business in the national and global levels 
Learning outcomes 

On completion of the module, students will be able to: 
- describe definition, importance types and attributions of hotel and roles of hotel in 

hospitality industry and hotel structure 
- analyze current situation and global trends of hotel business 

 
Modes of teaching, learning and assessment 

1. Learning takes place through attendance at lectures, participation in analysis of current 
situation and global trends of hotel business, group discussion and collaborative group 
work.   

2. Formative and summative assessments assess the analysis of current situation and global 
trends of hotel business, group discussion and collaborative group work, and 
examinations in addition assess an understanding of hotel business.  
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211125  การด าเนินงานในธุรกิจโรงแรม   3(2-2-5) 
 (Hotel Business Operation) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
 
Aims 

1. To introduce students to fundamental concept and principles of hotel business. 
2. To introduce students to the use of technology in services and operations in the hotel 

business. 
3. To enable students to apply technology in hotel services and operations. 

 
Content 
 แนวคิดและหลักการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม ได้แก่ การบริการห้องพัก การจัดเตรียมและบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม การบริการสปาและสุขภาพ และการบริการอื่นๆ คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ 
ประเด็นส าคัญในปัจจุบันด้านการด าเนินงานและการบริการลูกค้า การใช้เทคโนโลยีในการบริการและการ
ด าเนินงานในธุรกิจโรงแรม 
 Concept and principles of hotel business operations including room service, food and 
beverage preparation and service, spa and wellness service and other services, service quality 
and standard, current issues in operations and customer service, the use of technology in service 
and operations in the hotel business 
 
Learning outcomes 

On completion of the module, students will be able to: 
- Summarize concept and principles of hotel operations: including room services, food and 

beverage preparation and service, spa and wellness service and other services. 
- Describe service quality and standard. 
- Demonstrate the application of technology in hotel services and operations 
- Analyze current issues in hotel operation and customer service with regard to service 

quality 
  
 
 



มคอ.2 
 

จ-3 
 

Modes of teaching, learning and assessment 
1. Learning will be based on knowledge transfer from lectures, group work and personal 

study and investigation of hotel operations and services. 
2. Formative and summative assessments assess the participation in and presentation of the 

site visit, application of technology in hotel services and operations, and examinations in 
addition assess an understanding of concepts and principles of hotel operations and 
analysis of the current issue in hotel operation and customer service with regard to service 
quality.  
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211223  การจัดการโรงแรม   4(2-4-6) 
 (Hotel Management) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
 
Aims 

1. To provide a comprehensive and critical introduction to the hotel management, trends 
and important issues in hotel management, human resource management, financial 
control and accounting, cost control, revenue management, facility management, quality 
management, legal aspects, ethics, social and environmental responsibility. 

2. to encourage students to think critically about digital marketing and innovation 
marketing for hotel business. 

3. to enable students to understand and application of technology in hotel management 
and marketing.  

 
Content 
 การจัดการทั่วไปในโรงแรม ระบบการจัดการทรัพย์สินของโรงแรม แนวโน้มและประเด็นส าคัญใน
จัดการโรงแรม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมด้านการตลาดของ
ธุรกิจโรงแรม การควบคุมการเงินและการบัญชี การควบคุมต้นทุน การบริหารรายได้ การจัดการสิ่งอ านวยความ
สะดวก การจัดการคุณภาพ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของธุรกิจโรงแรม 
 General management for hotel, the property management system ( PMS)  for hotel, 
trends and important issues in hotel management, human resource management, digital 
marketing and innovation in marketing for hotel business, financial control and accounting, cost 
control, revenue management, facility management, quality management, legal aspects, ethics, 
social and environmental responsibility of hotel business  
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Learning outcomes 
On completion of the module, students will be able to: 

- Summarize the concepts and principles of hotel management, trends and important 
issues in hotel management, human resource management, financial control and 
accounting, cost control, revenue management, facility management, quality 
management, legal aspects, ethics, social and environmental responsibility. 

- Demonstrate the application of technology in hotel management and digital marketing. 
- Analyze influential factors on technology innovation in hotel management and digital 

marketing.   
  
Modes of teaching, learning and assessment 

1. Learning will be based on knowledge transfer from lectures, group work and personal 
study and investigation of hotel management. 

2. Formative and summative assessments assess the participation in and presentation of the 
hotel investigation, application of technology used in hotel management, and 
examinations in addition assess an understanding of concepts and principles of hotel 
management and analysis of influential factors on innovation technology in hotel 
management and digital marketing.   
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211321  เทคโนโลยีและนวัตกรรมในธุรกิจโรงแรม   4(1-6-5) 
 (Technology and Innovation in Hotel Business) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
 
Aims 

1. To develop students’  knowledge and understanding of key issues relating to Global 
trends and the use of technology for hotel and hospitality services, technology and 
innovation for hotel and hospitality services. 

2. To encourage students to think critically about factors affecting the development of 
technological innovation for hotel and hospitality services. 

3. To enable students to apply knowledge and skill in technology to solve problem and 
develop innovation in hotel business 

 
Content 
 แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงาน การบริการ 
และการจัดการของธุรกิจโรงแรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการด าเนินงาน การบริการลูกค้า และการจัดการ
ธุรกิจโรงแรม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการด าเนินงาน การบริการ และการจัดการร
ธุรกิจโรงแรม ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจโรงแรม 
 Trends and directions of global change that affect the use of technology in the 
operation and management of hotel business, technology and innovation for operations, 
customer services, and management of hotel business, factors affecting the development of 
technology and innovation for operation, service and management of hotel business, practical 
implementation of technology in hotel business 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 
 

จ-7 
 

Learning outcomes 
 On completion of the module, students will be able to: 

- Identify and analyze key issues relating to global trends and the use of technology for 
hotel and hospitality services, technology and innovation for hotel and hospitality 
services, 

- Demonstrate the development of innovation technology in hotel business. 
- Analyze influential factors on the development of technology and innovation for tourism 

in order to apply knowledge and skill in technology to solve problem and develop 
innovation in hotel business. 

 
Modes of teaching, learning and assessment 

1. Learning will be based on knowledge transfer from lectures, work project which students 
will work with tourism- related business or organization, to apply technology in problem 
solving and develop further operation or management in hotel business. 

2. Formative and summative assessments assess the process and output of work project, 
and examinations in addition assess an understanding of global trends and the use of 
technology in hotel business, an analysis of influential factors on innovation technology 
in hotel business.   
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2. Tourism Technology Innovation 
211122  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว   3(3-0-6) 
 (Introduction to Tourism Industry) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
 
Aims 

1. To provide a fundamental foundation for understanding of tourism industry, digital 
technology in tourism, as well as situation and trends in national and global tourism. 

2. To encourage students to develop a global perspective. 
 
Content 
 ระบบการท่องเที่ยว ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว คุณลักษณะ
และบทบาทของการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมบริการ แหล่งท่องเที่ยว ประเภทของการท่องเที่ยว ผลกระทบและ
อิทธิพลของการท่องเที่ยว แนวคิดและหลักการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว สถานการณ์และแนวโน้มของการท่องเที่ยวระดับประเทศและ
ระดับสากล  
 Tourism system, definition, importance and components of tourism industry, 
attributions and roles of tourism in hospitality industry, tourist attractions, types of tourism, 
impacts and influence of tourism, concepts and principles of sustainable tourism, stakeholders 
in tourism, digital technology for tourism, situation and trends in national and global tourism 
 
Learning outcomes 

On completion of the module, students will be able to: 
- describe tourism system, attributions and roles of tourism in hospitality industry, tourist 

attractions, types of tourism, impacts and influence of tourism, concept and principles of 
sustainable tourism, stakeholders in tourism, digital technology in tourism. 

- analyze current situation and global trends of tourism. 
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Modes of teaching, learning and assessment 
1. Learning takes place through attendance at lectures, participation in analysis of current 

situation and global trends of tourism, group discussion and collaborative group work.   
2. Formative and summative assessments assess the analysis of current situation and global 

trends of tourism, group discussion and collaborative group work, and examinations in 
addition assess an understanding of tourism industry and sustainable tourism.  

 
211126  การด าเนินงานด้านการท่องเท่ียว   3(2-2-5) 
 (Operation in Tourism) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
 
Aims 

1.  To introduce students to fundamental concepts and principles of products, services, 
and operations in tourism 

2.  To introduce students to the use of technology in tour operation, travel agency, 
transportation and online travel agency. 

3.  To enable students to apply technology in tourism operation. 
 
Content 
 สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจน าเที่ยว การจัดน าเที่ยว  เครือข่ายการคมนาคมขนส่ง 
สารสนเทศการท่องเที่ยว การให้ค าแนะน าด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจน าเที่ยวออนไลน์ สถานการณ์ปัจจุบันและ
แนวโน้มการเปลี่ยนเปลงของโลกที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว 
 Tourism products and services, tour operation, travel agency, transport network, tourism 
information, travel advice, online travel agency, current situation and trends in global change 
that affect the use of technology to generate innovative tourism products and services 
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Learning outcomes 
On completion of the module, students will be able to: 

- Describe concepts and principles of tourism products and services, concepts and 
principles of tour operation, travel agency, transportation and network, tourism 
information, travel advice, online travel agency. 

- Demonstrate the application of technology in hotel services and operations 
- Analyze current situation and global trend of product and service in tourism related to 

technology innovation. 
 
Modes of teaching, learning and assessment 

1. Learning will be based on knowledge transfer from lectures, group work and personal 
study and investigation of operation in tourism. 

2. Formative and summative assessments assess the participation in and presentation of the 
investigation of operation in tourism, application of technology used in tourism services 
and operations, and examinations in addition assess an understanding of concepts and 
principles of products, services, and operations in tourism, and analysis of current 
situation and global trend of product and service in tourism related to technology 
innovation. 
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211224  การจัดการท่องเท่ียว   4(2-4-6) 
 (Tourism Management) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
 
Aims 

1. To provide a comprehensive and critical introduction to tourism management. 
2. to encourage students to think critically and strategically about strategic planning for 

tourism, digital marketing and innovation in tourism marketing. 
3. to enable students to understand and apply various components of tourism and 

application of technology innovation in tourism management and marketing  
 
Content 
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยว การจัดการความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมทางการตลาดด้านการท่องเที่ยว การวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับการ
ท่องเที่ยว การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยว กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบต่อสังคมของการท่องเที่ยว 
 Tourist behavior and segmentation, cross cultural management, digital marketing and 
innovation in marketing for tourism, strategic planning and management for tourism, human 
resource management in tourism, legal aspects, ethics, social and environmental responsibility 
of tourism  
 
Learning outcomes 

On completion of the module, students will be able to: 
- describe the concepts and principles of tourist behavior and segmentation, cross cultural 

management, digital marketing and innovation in marketing for tourism, human resource 
management in tourism, legal aspects, ethics, social and environmental responsibility of 
tourism 

- Demonstrate the application of technology in tourism management and digital marketing. 
- Analyze influential factors on technology innovation in tourism management and digital 

marketing.   
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Modes of teaching, learning and assessment 
1. Learning will be based on knowledge transfer from lectures, group work and personal 

study and investigation of tourism sector or organization. 
2. Formative and summative assessments assess the participation in and presentation of the 

tourism investigation, application of technology used in hotel management, and 
examinations in addition assess an understanding of concepts and principles of tourism 
management and analysis of influential factors on technology innovation in tourism 
management and digital marketing.   

 
211322  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการท่องเท่ียว   4(1-6-5) 
 (Technology and Innovation in Tourism) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
 
Aims 

1. To develop students’ knowledge and understanding of key issues relating to global trends 
and the use of technology for operation and management in tourism, development of 
technology and innovation for tourism. 

2. To encourage students to think critically about factors affecting the development of 
technology innovation for tourism. 

3. To enable students to apply knowledge and skill in technology to solve problem and 
develop innovation in tourism. 

 
Content 
 แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงานและจัดการ
ท่องเที่ยว พัฒนาการของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการด าเนินงานและจัดการท่องเที่ยว ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการด าเนินงานและจัดการท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติการ ใช้เทคโนโลยีในการ
ท่องเที่ยว 
 Trends and directions of global change that affect the use of technology in tourism 
operations and management, development of technology and innovation for tourism operations 
and management, factors affecting the development of technology and innovation for tourism 
operations and management, practical implementation of technology in tourism 
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Learning outcomes 
On completion of the module, students will be able to: 

- Identify and analyze key issues relating to global trends and the use of technology for 
tourism, technology and innovation for hotel and hospitality services, 

- Demonstrate the development of technology innovation in tourism. 
- Analyze influential factors on the development of technology and innovation for tourism 

in order to apply knowledge and skill in technology to solve problem and develop 
innovation in tourism. 

 
Modes of teaching, learning and assessment 

1. Learning will be based on knowledge transfer from lectures, work project which students 
will work with tourism- related business or organization, to apply technology in problem 
solving and develop further operation or management in tourism. 

2. Formative and summative assessments assess the process and output of work project, 
and examinations in addition assess an understanding of analysis of global trends and the 
use of technology in tourism, and analysis of influential factors on tourism innovation 
technology.  
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3. Aviation Technology Innovation 
211123  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน   3(3-0-6) 
 (Introduction to Aviation Industry) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
 
Aims 

1. To provide a fundamental foundation for understanding of aviation industry. 
2. To encourage students to develop a global perspective. 

 
Content 
 ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการบิน สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการบิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจการบิน ภาษาและค าศัพท์ที่ใช้สื่อสาร
ในอุตสาหกรรมการบิน ความหมาย ขอบเขต หลักการ และสภาพทั่วไปของธุรกิจสายการบิน ประเภทของ
เครื่องบินและท่าอากาศยาน สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของโลกที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการบิน 
 Definition, importance and components of aviation industry, environment related to 
aviation industry, organization and associations related to aviation and airline business, terms and 
vocabulary used in aviation industry, definition, scope, principles and general conditions of airline 
business, types of airplane and airport, current situation and global trends affecting the aviation 
industry 
 
Learning outcomes 

On completion of the module, students will be able to: 
- describe definition, importance and components of aviation industry, environment 

related to aviation industry, organization and associations related to aviation and airline 
business, terms and vocabulary used in aviation industry, definition scope principles and 
general conditions of airline business, types of airplane and airport. 

- analyze current situation and global trends of aviation industry. 
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Modes of teaching, learning and assessment 
1. Learning takes place through attendance at lectures, participation in analysis of current 

situation and global trends of aviation industry, group discussion and collaborative group 
work.   

2. Formative and summative assessments assess the analysis of current situation and global 
trends of aviation industry, group discussion and collaborative group work, and 
examinations in addition assess an understanding of aviation industry.  
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211221  การด าเนินงานในอุตสาหกรรมการบิน   3(2-2-5) 
 (Operation in Aviation Industry) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
 
Aims 

1. To introduce students to fundamental operation systems of airline business, airport and 
air cargo. 

2. To introduce students to the use of technology in operations of airline business, airport 
and air cargo. 

3. To enable students to apply technology in operations of airline business, airport and air 
cargo. 

 
Content 
 ระบบการด าเนินงานของธุรกิจสายการบิน ระบบรักษาความปลอดภัยในการเดินทาง ตารางการบิน
และเส้นทางการบิน กฎระเบียบการจราจรทางอากาศ ระบบการส ารองที่นั่งบนเครื่องบิน กฎระเบียบและเงื่อนไข
ต่าง ๆ ในการเดินทางโดยเครื่องบิน ประเภท วิธีการ และกระบวนการออกบัตรโดยสารโดยสายการบิน การคิด
ค านวณราคาโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน IATA ระบบการให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นของสายการบินและท่าอากาศ
ยาน ระบบและกระบวนการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน การก ากับดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารบน
เครื่องบิน มาตรฐานและมาตรการในการด าเนินธุรกิจการขนส่งทางอากศ โลจิสติกส์ทางอากาศ กฎและข้อบังคับ
เกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการขนสง่ทางอากาศ ระบบการขนส่งสนิค้าทางอากาศ 
ระบบการจัดการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ ระบบท่าอากาศยาน ธุรกิจท่าอากาศยาน ระบบ
และวิธีการด าเนินงานท่าอากาศยาน การให้บริการผู้โดยสารของสายการบินและ ท่าอากาศยาน 
 The operating system of the airline business, travel security system, flight schedules 
and routes, air traffic regulation, airline reservation system, rules and other conditions for air 
travel, types, methods and procedures for issuing tickets by airline, calculating price using 
International Air Transport Association (IATA) exchange rates, airport and ground passenger service 
system, in- flight passenger service system and process, supervising the safety of passenger on 
board, standards and measures in the operation of air cargo business, air logistics, air cargo 
regulations, e-commerce in air freight, air freight system, air cargo security management system, 
airport system, airport business, system and procedures of airport operations, passenger service 
by airline and airport 
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Learning outcomes 
On completion of the module, students will be able to: 

- Display operation systems of airline business, airport and air cargo. 
- Demonstrate the application of technology in the operations airline business, airport and 

air cargo.  
 
Modes of teaching, learning and assessment 

1. Learning will be based on knowledge transfer from lectures, group work and personal 
study and investigation of operation system of airline business, airport and air cargo. 

2. Formative and summative assessments assess the display of operation systems of airline 
business, airport and air cargo, application of technology used in the operations of airline 
business, airport and air cargo.  
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211225 การจัดการในอุตสาหกรรมการบิน   4(2-4-6) 
 (Management in Aviation Industry) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
 
Aims 

1. To provide a comprehensive and critical introduction to the management in aviation 
industry,  

2. to encourage students to think critically about digital marketing and innovation 
marketing for aviation industry. 

3. to enable students to understand and apply technology and innovation with regard to 
aviation and marketing.  

 
Content 
 แนวคิดและหลักการจัดการบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ การวาง
ระบบแผนงานท่าอากาศยาน การจัดการท่าอากาศยาน โครงสร้างในการจัดการและการด าเนินงานท่าอากาศยาน 
รูปแบบการจัดองค์กรบริหารท่าอากาศยาน หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร หลักการจัดการความ ปลอดภัย 
การส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินอากาศ ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านการบินตามข้อก าหนดของ 
ICAO การจัดการด าเนินงานด้านภาคอากาศ (air side) และภาคพื้น (land side) หลักการจัดการและด าเนินงาน
คลังสินค้า การอ านวยความสะดวกท่าอากาศยาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน หลักการจัดการความ
ปลอดภัยท่าอากาศยาน การจัดการความเสี่ยง การจัดการทรัพยามนุษย์ในอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจการบิน 
นวัตกรรมทางการตลาดในอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจการบิน จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมการบิน 
 Concept and principles of passenger ground service management, air cargo 
management, systematization of airport plan, airport management, structure in airport 
management and operation, organization of airport management, corporate responsibility, 
principles of security management, promotion of air travel safety, airline safety management 
system as per ICAO, operation management of air side and land side, principles of management 
and operation of cargo, airport facility, regulations related to airport, principles of airport safety 
management, risk management, human resource management in aviation industry and airline 
business, marketing innovation in aviation industry and airline business, ethics, social and 
environmental responsibility of aviation industry 
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Learning outcomes 
On completion of the module, students will be able to: 

- Describe the concepts and principles of management in airline business, airport and air 
cargo.  

- demonstrate the application of technology in management of airline business, airport and 
air cargo and digital marketing. 

 
Modes of teaching, learning and assessment 

1. Learning will be based on knowledge transfer from lectures, group work and personal 
study and investigation of airline business, airport and air cargo. 

2. Formative and summative assessments assess the participation in and presentation of the 
investigation, explanation of technology used in aviation management, and examinations 
in addition assess an understanding of concepts and principles of management in airline 
business, airport and air cargo.  
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211323  เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการบิน   4(1-6-5) 
 (Technology and Innovation in Aviation Industry) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
 
Aims 

1. To develop students’  knowledge and understanding of key issues relating to Global 
trends and the use of technology for hotel and hospitality services, technology and 
innovation for aviation industry 

2. To encourage students to think critically about factors affecting the development of 
technological innovation for aviation industry. 

3. To enable students to apply knowledge and skill in technology to solve problem and 
develop innovation in aviation industry. 

 
Content 
 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการท่าอากาศยาน การจัดการสารสนเทศการบิน ทั้งการจัดการจราจรทาง
อากาศ การขนส่งสินค้าทางอากาศ และการท่าอากาศยาน เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจการบิน แนวโน้มและทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจสายการบิน ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจสายการบิน     ฝึกปฏิบัติการใช้
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจการบิน 
 Digital technology in airport management, aviation information management including 
air traffic management, freight and the airport, digital technology in airline business,  
Trends and directions of global change that affect the use of technology in aviation industry and 
airline business, factors affecting the development of technology and innovation in aviation 
industry and airline business, practical implementation of technology in aviation industry and 
airline business 
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Learning outcomes 
On completion of the module, students will be able to: 

- Identify digital technology in airport management, air traffic management, air cargo 
management, and airline business, 

- Analyze influential factors on the development of technology and innovation for tourism 
in order to apply knowledge and skill in technology to solve problem and develop 
innovation in airport management, air traffic management, air cargo management, and 
airline business, 

 
Modes of teaching, learning and assessment 

1. Learning will be based on knowledge transfer from lectures, work project which students 
will work with business in aviation industry, to apply technology in problem solving and 
develop further operation or management in airline business, airport or air cargo. 

2. Formative and summative assessments assess the process and output of work project, 
and examinations in addition assess an understanding of global trends and the use of 
technology in aviation industry, and an analysis of influential factors on innovation 
technology in aviation industry. 
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4. M.I.C.E Technology Innovation 
211124  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์   3(3-0-6) 
 (Introduction to M.I.C.E. Industry) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
 
Aims 

1. To provide a fundamental foundation for understanding of M.I.C.E industry. 
2. To encourage students to develop a global perspective. 

 
Content 
 ความหมายและความส าคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ ภาพรวมของอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับประเทศและ
ระดับโลก ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจไมซ์ ธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจการบริการ องค์ประกอบของ
อุตสาหกรรมไมซ์ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและห่วงโซ่แห่งคุณค่าในอุตสาหกรรมไมซ์ ดีเอ็มซี ผู้จัดงานประชุมมืออาชีพ 
(พีซีโอ) สถานที่จัดงาน มาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์และความส าคัญของการได้รับมาตรฐานต่าง ๆ ใน
อุตสาหกรรมไมซ์ สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของโลกที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์ 
  Definition and importance of M. I.C. E.  industry, overview of M. I.C. E.  industry in 
national and global levels, relationship among M. I. C. E. , tourism and hospitality businesses, 
components of M. I. C. E.  industry, stakeholders and value chain in M. I. C. E. , Destination 
Management Company ( DMC) , Professional Conference Organizer ( PCO) , venue, M. I. C. E.  
standards and the importance of obtaining standards in M. I.C. E.  industry, current situation and 
global trends affecting M.I.C.E industry 
 
Learning outcomes 

On completion of the module, students will be able to: 
- describe definition and importance of M. I.C. E.  industry, overview of M. I.C. E industry in 

Thailand and the world, relationship among M. I.C.E. , tourism and hospitality businesses, 
components of M. I.C. E.  industry, stakeholders and value chain in M. I.C. E, Destination 
Management Company ( DMC) , Professional Conference Organizer ( PCO) , venue, M. I.C.E 
standards and the importance of obtaining standards in M.I.C.E. 

- analyze current situation and global trends of aviation industry. 
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Modes of teaching, learning and assessment 
1. Learning takes place through attendance at lectures, participation in analysis of current 

situation and global trends of M. I.C. E industry, group discussion and collaborative group 
work.   

2. Formative and summative assessments assess the analysis of current situation and global 
trends of aviation industry, group discussion and collaborative group work, and 
examinations in addition assess an understanding of M.I.C.E industry.  

 
211222  การด าเนินงานไมซ์   3(2-2-5) 
 (Operation in M.I.C.E.) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
 
Aims 

1. To introduce students to fundamental operation systems in M.I.C.E  
2. to introduce students to the use of technology in the design of various parts of M. I.C. E. 

events. 
3. To enable students to apply technology in M.I.C.E. 

 
Content 
 วัตถุประสงค์ในการจัดงานไมซ์ วิธีการวางแผนและด าเนินการจัดงานไมซ์ การด าเนินการจัดงานไมซ์ซึ่ง
ประกอบด้วยการบริการลูกค้า การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดงาน และการแบ่งหน้าที่ในการด าเนินงาน 
การเลือกสถานที่ การก าหนดงบประมาณ การท าบัญชี การก าหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยี
ในการออกแบบส่วนต่าง ๆ ในการจัดงานไมซ์ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในอุตสาหกรรมไมซ์ 
 Objectives of M. I. C. E.  events, how to plan and conduct M. I. C. E.  events, M. I. C. E.  
operations including customer service, food and beverage service, event set up and organization, 
venue selection, budgeting, accounting, determining the operating time frame, the use of 
technology in the design of various parts of M. I.C. E.  events, ethics and social responsibility in 
M.I.C.E. industry 
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Learning outcomes 
On completion of the module, students will be able to: 

- Display operation systems in M. I.C. E:  Objectives of M. I.C. E. , how to plan and execute 
M.I.C.E. activities, M.I.C.E. operation including customer service, food and beverage service, 
event set up and organization, venue selection, budgeting, accounting, time frame, ethics 
and social responsibility in M.I.C.E. industry. 

- Demonstrate the application of technology in the design of various parts of M.I.C.E. 
events. 

 
Modes of teaching, learning and assessment 

1. Learning will be based on knowledge transfer from lectures, group work and personal 
study and investigation of operation system in M.I.C.E. 

2. Formative and summative assessments assess the display of operation systems in M.I.C.E. 
and application of technology used in the in the design of various parts of M.I.C.E. events. 
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211226  การจัดการไมซ์   4(2-4-6) 
 (M.I.C.E. Management) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
 
Aims 

1. To provide a comprehensive and critical introduction to the management in M.I.C.E.  
2. to encourage students to think critically about strategic planning, risk and crisis 

management in M.I.C.E industry. 
3. to enable students to understand and apply technology and innovation in M. I. C. E. 

management.  
 
Content 
 หลักการและกระบวนการจัดงานไมซ์ สัญญาและการต่อรอง ความสัมพันธ์กับบุคคลหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง การเงินและบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ พฤติกรรมองค์กร การตลาดในอุตสาหกรรมไมซ์ การ
จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการในการจัดงานไมซ์ทั้งในและต่างประเทศ กลยุทธ์การวางแผน การจัดการ 
และการด าเนินงานไมซ์ การบริหารความเสี่ยงและวิกฤตการณ์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การท างานเป็นทมี 
ภาวะผู้น า ระบบการจัดการความยั่งยืน  
 Principles and processes of M. I.C. E event management, contracts and negotiations, 
relationship with relevant persons or organizations, finance and accounting, human resources 
management, organizational behavior, marketing in M.I.C.E. industry, facilities and services supply 
for M. I.C. E.  events both domestically and internationally, planning strategy, management and 
operation of M. I.C. E.  events, risk and crisis management, effective communication, teamwork, 
leadership, sustainable management system 
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Learning outcomes 
On completion of the module, students will be able to: 

- Describe the concepts and principles of event management, contracts and negotiations, 
stakeholder relations, financial accounting, human resources management, organizational 
behavior, marketing in M. I. C. E. , selecting facilities and services for M. I. C. E.  both 
domestically and internationally, strategic planning, management and operation of 
M. I. C. E.  events, risk and crisis management, effective communication, teamwork, 
leadership, sustainability.  

- explain the use of technology in management and operation of M. I.C. E.  events and 
marketing.  

- Demonstrate the application of technology in management and operation of M. I.C.E. 
events and marketing.  
 

Modes of teaching, learning and assessment 
1. Learning will be based on knowledge transfer from lectures, group work and personal 

study and investigation of M.I.C.E. organizer and event. 
2. Formative and summative assessments assess the participation in and presentation of the 

investigation, explanation and application of technology used in M. I.C. E.  management 
and marketing, and examinations in addition assess an understanding of concepts and 
principles of management in M.I.C.E.  
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211324  เทคโนโลยีและนวัตกรรมไมซ์   4(1-6-5) 
 (Technology and Innovation in M.I.C.E.) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
 
Aims 

1. To develop students’  knowledge and understanding of key issues relating to Global 
trends and the use of technology for M.I.C.E. operation and management. 

2. To encourage students to think critically about factors affecting the development of 
technology innovation for M.I.C.E. industry. 

3. To enable students to apply knowledge and skill in technology to solve problem and 
develop innovation in M.I.C.E. 

 
Content 
 การใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไมซ์ อาทิ สถานที่จัดงานอัจฉริยะ เทคโนโลยีเพื่อการจัดการในธุรกิจ
ไมซ์ (เช่น ระบบการลงทะเบียน เทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นต้น) เทคโนโลยีเพื่อการจัดแสดงบนเวที (เช่น แสง สี 
เสียง การควบคุมเวที จอแอลอีดี เป็นต้น) เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์ประสบการณ์ส าหรับผู้มาร่วมงาน        
(เช่น เทคโนโลยีโลกเสมือน, เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์, เทคโนโลยีการสร้างภาพเสมือน, เทคโนโลยีด้านสื่อ
ปฏิสัมพันธ์ เป็นต้น) แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไมซ์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการด าเนินงานและการจัดการไมซ์ การจัดการระบบข้อมูลของไมซ์ การใช้เทคโนโลยี
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในการจัดงานอีเวนต์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ด าเนินงานและการจัดการไมซ์ และการฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไมซ์ 
  Technology used in M. I.C.E.  industry for example; smart venue, technology used 
for management in M. I. C. E.  business ( e. g.  registration system, communication technology) , 
technology used for stage (e.g.  lighting, sounds, stage control, LED screen) , technology used for 
creating event experiences for visitors (e.g. VR technology, AI technology, hologram technology, 
interactive technology) , trends and directions of the global change that affect the use of 
technology in M. I.C. E.  industry, technology and innovation in operations and management of 
M.I.C.E. events,  management of M.I.C.E. data systems, using technology to promote sustainability 
in M. I.C. E.  events, factors affecting the development of technology and innovation in M. I.C. E. 
operations and management , practical implementation of technology in M.I.C.E. industry 
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Learning outcomes 
On completion of the module, students will be able to: 

- Identify digital technology used in M. I.C. E.  industry including smart venue, technology 
used for administration and management in M.I.C.E. business, technology used for stage, 
technology used for creating event experiences for visitors. 

- Analyze influential factors on the development of technology and innovation for M.I.C.E. 
in order to apply knowledge and skill in technology to solve problem and develop 
innovation in M.I.C.E. 

 
Modes of teaching, learning and assessment 
1. Learning will be based on knowledge transfer from lectures, work project which students 

will work with tourism- related business or organization, to apply technology in problem 
solving and develop further operation or management in M.I.C.E. 

2. Formative and summative assessments assess the process and output of work project, 
and examinations in addition assess an understanding of global trends and the use of 
technology in M. I. C. E.  industry, and an analysis of influential factors on innovation 
technology in M.I.C.E. industry. 
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5. Seminar and Project 
211381 สัมมนานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ     3(3-0-6) 
 (Seminar in Hospitality Technology Innovation) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
 
Aims 

1. To develop students’  knowledge and understanding of current issues relating to   
hospitality technology innovation in hotel, tourism, aviation and M.I.C.E  

2. To encourage students to analyses and discuss about the current issues affecting the 
development of technology innovation in hotel, tourism, aviation and M.I.C.E 

 
Content 
 อภิปราย และวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ ได้แก่ การโรงแรม 
การท่องเที่ยว การบิน และไมซ์ การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องที่คัดสรร การบรรยายและอภิปรายโดย
ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 Discussions on and analysis of issues related to hospitality technology innovation: hotel, 
tourism, aviation and M.I.C.E., lectures by experts in selected topics, presentation and discussion 
by participants 
 
Learning outcomes 

On completion of the module, students will be able to: 
- Identify current issues relating to hospitality technology innovation in hotel, tourism, 

aviation and M.I.C.E 
- Analyze and discuss the impacts of the current issues on the development of technology 

and innovation in hotel, tourism, aviation and M.I.C.E 
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Modes of teaching, learning and assessment 
1. Learning will be based on knowledge transfer from lectures, guest speakers from 

hospitality industry, as well as discussion and presentation by participants 
2. Formative and summative assessments assess the process, the quality, and the output of 

seminar, and examinations in addition assess an understanding of the current issues 
affecting hospitality technology innovation in hotel, tourism, aviation and M.I.C.E 

 

211481 โครงงานนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ     4(0-8-0) 
  (Project in Hospitality Technology Innovation) 
วิชาบังคับกอน  : ไมมี 
Pre-requisite  : None 
 
Aims 

1. To encourage students to analyze, plan, and produce project related to hospitality 
technology innovation on selected topics related to hotel, tourism, aviation or M.I.C.E   

2. To enable students to apply knowledge and skills in technology to solve problem 
and develop innovation in hotel, tourism, aviation and M.I.C.E 
 

Content 
 การวิเคราะห์ วางแผน และการผลิตโครงงานเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ       
ตามหัวข้อที่ก าหนดเกี่ยวกับการโรงแรม การท่องเที่ยว การบิน และไมซ์  
 Analysis, planning, and production of hospitality technology innovation on a selected 
topic related to hotel, tourism, aviation or M.I.C.E 
 
Learning outcomes 

On completion of the module, students will be able to: 
- Analyze, plan, and produce project related to hospitality technology innovation on 

selected topics related to hotel, tourism, aviation or M.I.C.E   
- Apply knowledge and skills in technology and hospitality to solve problem and develop 

innovation in hotel, tourism, aviation and M.I.C.E 
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Modes of teaching, learning and assessment 
1. Learning will be based on the work project which students will work with 

hospitality-related business or organization, to analyze, plan, and produce project 
related to hospitality technology innovation on a selected topic related to hotel, 
tourism, aviation or M.I.C.E  

2. Formative and summative assessments assess the process and output of the work 
project 
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ภาคผนวก ฉ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะท างานศึกษาความเป็นไปได้           

ในการเปิดหลักสูตรการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี
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      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
         ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
         .………………………………………….. 
 
 อาศัยอ านาจตามข้อ 16 (2) และ (3) และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี        
ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยค าแนะน าของสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่  4/2561 เมื่อวันที่  5 เมษายน พ .ศ. 2561        
จึงออกข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ไว้ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ีว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี
  พ.ศ. 2561" 
ข้อ  2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
ข้อ  3 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 เป็นต้นไป 
บรรดาระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติหรือมติใด ๆ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ 4   ในข้อบังคับนี้  
  "มหาวิทยาลัย"   หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี  
  "สภามหาวิทยาลัย" หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี  
 "สภาวิชาการ"  หมายถึง  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี  

   "อธิการบด"ี   หมายถึง  อธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี  
  "ส านักวิชา"   หมายถึง  ส านักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี  
  "คณบด"ี   หมายถึง  คณบดีส านักวิชาที่หัวหน้าสาขาวิชาสังกัด 
  "คณะกรรมการประจ าส านักวิชา"    

 หมายถึง  คณะกรรมการประจ าส านักวิชาในส านักวิชาต่าง ๆ 
 ของมหาวิทยาลัย 

 "หัวหน้าสาขาวิชา"  หมายถึง  หัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด ในกรณีที่นักศึกษา
      ยังไม่สังกัดสาขาวิชาให้หมายถึงหัวหน้าสาขาวิชา  
      ที่อาจารย์ที่ปรึกษาสังกัด 
  "อาจารย์ที่ปรึกษา"  หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
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  "รายวิชาเอก"  หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
ข้อ  5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  และเป็นผู้วินิจฉัยหรือช้ีขาดในกรณีที่มีปัญหา

 จากการใช้ข้อบังคับนี้ 
ข้อ  6 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบั งคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ของ

มหาวิทยาลัยที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
 

หมวด 1 
การรับเข้าศึกษา 

 

ข้อ  7 คุณสมบัติของผู้มสีิทธิเข้าศึกษา  
   7.1 ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา  

ตอนปลายหรอืเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการ 
    รับรอง หรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

7.2  ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า  หรือระดับอนุปริญญาหรือ
เท ียบเท ่า หร ือปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่ง  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา           
ที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

7.3  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่รับบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าไม่เหมาะสมต่อ
การศึกษาข้ันปริญญาตรี 

ข้อ 8 วิธีการรับเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามที่สภาวิชาการก าหนด 
ข้อ  9 การขอเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มข้ึนอีกสาขาหนึ่ง 

9.1 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย   หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น          
ที่มหาวิทยาลัยรับรอง อาจขอเข้าศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มข้ึนอีกสาขาหนึ่งได้ 

9.2 การขอเข้าศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อน
เปิดภาคการศึกษาที่จะเข้าศึกษา 

9.3   การพิจารณาการรับนักศึกษา รายวิชาที่เทียบโอน หรือโอนย้าย รายวิชาที่ต้อง
ศึกษาเพิ่มเติม รวมถึงระยะเวลาของการศึกษาให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชา
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโดยค าแนะน าของหัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาสมัครเข้าศึกษา 

9.4  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้เทียบโอนรายวิชา ส่วนผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยให้โอนย้ายรายวิชา 
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9.5 รายวิชาที่จะพิจารณาเทียบโอนให้นั้น  ต้องเป็นรายวิชาที่นักศึกษาเคยสอบได้
ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ ากว่า C หรือเทียบเท่า ส่วนรายวิชาที่โอนย้ายต้องได้รับ
ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ ากว่า D หรือ S 

9.6  รายวิชาที่น ามาเทียบโอน  หรือโอนย้ายต้องเป็นรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่นักศึกษา
จบมาแล้วไม่เกิน 1 ป ีหรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

9.7  รายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม ต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
ข้อ  10 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  10.1 ผู้สมัครเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาเมื่อได้ข้ึนทะเบียนแล้ว 
 10.2  วิธีการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

หมวด 2 
ระบบการศึกษา 

 

ข้อ 11 ระบบการศึกษา  
11.1 เป็นระบบเรียนเก็บหน่วยกิตแบบไตรภาค  (Trimester) ในปีการศึกษาหนึ่งมี     

3 ภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 
สัปดาห์ 

11.2  หน่วยกิต หมายถึง หน่วยนับที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา การก าหนดจ านวนหน่วยกิต 
1 หน่วยกิตมีหลักเกณฑ์ดังนี้  
11.2.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนที่เทียบเท่าที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 12 

ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
11.2.2 การปฏิบัติการ การทดลอง หรือการฝึกที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง

ต่อภาคการศึกษา 
11.2.3 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือ

 การฝึกงานวิชาชีพที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
11.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้

 เวลาไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
11.3 หน่วยกิตเรียน หมายถึง จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละ

 ภาคการศึกษา 
11.4 หน่วยกิตสะสม หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นักศึกษา

ได้รับระดับคะแนนตัวอักษร  A B+ B C+ C D+ D และ F ในกรณีที่นักศึกษาได้รับ
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ระดับคะแนนตัวอักษรจากการลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด  ให้นับจ านวน
หน่วยกิตสะสมจากรายวิชาน้ันในครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว 

11.5 หน่วยกิตสอบได้ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับระดับ
คะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D S หรือ ST ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้รายวิชา
ใดมากกว่าหนึ่งครั้ง หรือสอบได้รายวิชาใดที่ระบุไว้ว่าเทียบเท่ารายวิชาที่สอบได้  
มาแล้ว ให้นับจ านวนหน่วยกิตสอบได้ครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว 

 

หมวด 3 
การลงทะเบียนเรียน 

 

ข้อ  12 การลงทะเบียนเรียน  
12.1  นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกต้องลงทะเบียนเรียนภายใน

เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการเข้าเป็นนักศึกษา  และ
จะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียน 

12.2  นักศึกษาปัจจุบันจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ัน 

12.3 นักศึกษาปัจจุบันที่มิได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ต้อง
 ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 23 และจะต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษา
 สถานภาพนักศึกษา  มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 

12.4  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลา            
 ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

12.5 หน่วยกิตเรียนในแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต แต่ไม่เกิน  22 
หน่วยกิต  
 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนต่ ากว่าที่ก าหนดได้ก็ต่อเมื่อจะจบหลักสูตร   
หรือรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้ตามหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่าที่ก าหนด  
หรือในภาคการศึกษานั้น  หลักสูตรก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนต่ ากว่าที่ก าหนด   
และจะลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่ก าหนดได้ก็ต่อเมื่อจะขอจบการศึกษา       
ในภาคการศึกษาน้ัน  การขอลงทะเบียนต่ าหรือเกินกว่าหน่วยกิตที่ก าหนดข้างต้น     
ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
การลงทะเบียนเรียน 
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12.6  การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
12.6.1 นักศึกษาที่ได้รับ  F U หรือ W ในรายวิชาบังคับจะต้องลงทะเบียนเรียน

 รายวิชานั้นซ้ าอีกจนกว่าจะได้รับ A B+ B C+ C D+ D หรือ S  
12.6.2 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ ที่ได้รับ D หรือ D+    

อีกเพื่อปรับระดับคะแนนก็ได้  
12.6.3 นักศึกษาที่ได้รับ  F U หรือ W ในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียน

รายวิชานั้นซ้ าอีกจนกว่าจะได้รับ  A B+ B C+ C D+ D  หรือ S  หรือ
เลือกเรียนรายวิชาเลือกอื่นก็ได้  ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์     
ที่ปรึกษา และโดยอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา 

12.6.4 การลงทะเบียนเรียนตามข้อ 12.6.1, 12.6.2  และ  12.6.3 ให้ใช้ระดับ
คะแนนตัวอักษรที่ได้รับครั้งสุดท้าย ส าหรับการค านวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม และให้บันทึกผลการเรียนทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียน
ไว้ในใบแสดงผลการเรียน 

12.7  การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่ก าหนดในหลักสูตร  หากนักศึกษาประสงค์
จะขอรับผลการประเมินเป็นระดับคะแนนตัวอักษร   S  หรือ  U  ต้องได้รับ    
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอน  และ
ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา  ทั้งนี้ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 

12.8 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนร่วมเรียนรายวิชานอกหลักสูตรเพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยความยินยอมของ
อาจารย์ผู้สอน  และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา  ซึ่งนักศึกษาจะได้รับผลการ
ประเมินเป็นระดับคะแนนตัวอักษร V หรือ W  ทั้งนี้ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 

12.9 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอาจได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชา
โดยค าแนะน าของสาขาวิชาใหล้งทะเบียนเรียนในรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่มีเนื้อหาและคุณภาพเหมือนหรือคล้ายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  
เพื่อน าจ านวนหน่วยกิตและผลการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
แต่จ านวนหน่วยกิตต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตร 

12.10 การลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
 และต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  

12.11 ก าหนดวัน วิธีการลงทะเบียนเรยีนและรายวิชาที่เปิดใหล้งทะเบียนเรยีน  ให้เป็นไป 
 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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ข้อ  13 การขอเพิม่ ขอลด และขอถอนรายวิชา 
13.1 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชาน้ัน ต้องไม่เป็นผลให้จ านวนหน่วยกิตเรียน

 ลดลงหรือเพิ่มข้ึนจนแย้งกับเกณฑ์ในข้อ 12.5  
13.2 การขอเพิ่มรายวิชา จะกระท าได้ภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษา และจะ

 สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
13.3 การขอลดรายวิชา จะกระท าได้ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้จะ

ไม่มีการบันทึกรายวิชาที่ขอลดในใบแสดงผลการศึกษา  
13.4 การขอถอนรายวิชา จะกระท าได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน

10 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้จะมีการบันทึกรายวิชาที่ขอถอนในใบ
แสดงผลการศึกษา 

13.5 การขอเพิ่มและการขอลดรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
13.6 การขอถอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์

ผู้สอนรายวิชาน้ัน 
ข้อ  14 เวลาเรียน 

14.1  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาเรียนซ้ าซ้อนกันมิได้ 
14.2 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา 

หรือของการปฏิบัติการ การทดลอง การฝึก หรือการศึกษาที่เทียบเท่าการฝึกงาน 
หรือการฝึกภาคสนามจึงจะมีสิทธิเข้าสอบในราย วิชาดังกล่าวได้  ในกรณีที่
นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่านี้  อาจารย์ผู้สอนอาจพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบ   
ในรายวิชาน้ันได้ 

 

หมวด 4 
ระยะเวลาการศึกษา 

 

ข้อ  15 ระยะเวลาการศึกษา 
  หลักสูตรต่าง ๆ มีระยะเวลาการศึกษาต่ าสุดและสูงสุด ดังนี้ 

15.1   หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 12  ภาค
  การศึกษาหรือเทียบเท่า 

15.2  หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ไม่น้อยกว่า 9 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 24 ภาค
 การศึกษาหรือเทียบเท่า 

15.3   หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ไม่น้อยกว่า 12 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 30 ภาค
  การศึกษาหรือเทียบเท่า 
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15.4   หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) ไม่น้อยกว่า 13 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 36 ภาค
  การศึกษาหรือเทียบเท่า 

 

หมวด 5 
การย้ายสาขาวิชา การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา 

 

ข้อ  16 การย้ายสาขาวิชา 
 16.1 นักศึกษาที่มีสทิธิขอย้ายสาขาวิชาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 16.1.1  สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งแล้ว และมีผลการเรียนรายวิชาในหมวด
 วิชาเฉพาะของสาขาวิชาน้ันแล้ว 

16.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ยื่นขอย้ายไม่ต่ ากว่า 
2.00 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่ย้าย
เข้าศึกษา 

16.1.3  มีคุณสมบัตอิื่นที่อาจก าหนดเพิ่มเติมโดยสาขาวิชาซึ่งได้รับความเห็นชอบ
  จากคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

16.2  นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า  30 
 วันก่อนวันสิ้นภาคการศึกษา 

16.3  คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้อนุมัติการย้ายสาขาวิชาโดยค าแนะน าของ
 หัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาขอย้ายเข้า 

16.4   ระยะเวลาที่ได้ศึกษาในหลักสูตรที่ย้ายออกให้นับรวมเป็นระยะเวลาการศึกษาของ
หลักสูตรที่ย้ายเข้าด้วย 

16.5  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาแล้วจะยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาอีกไม่ได้ 
ข้อ 17 การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา   

 รายวิชาที่โอนย้ายจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม   ส่วนรายวิชาที่เทียบโอนจะได้รับ
ระดับคะแนนตัวอักษร ST  
17.1   นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาให้ด าเนินการดังนี้  

17.1.1 นักศึกษาต้องขอโอนย้ายรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาค
 การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา 

17.1.2 ต้องโอนย้ายทุกรายวิชาที่ เคยเรียนในหลักสูตรที่ย้ายออก  และเป็น
 รายวิชาที่ต้องเรียนในหลักสูตรที่ย้ายเข้า โดยให้ได้รับระดับคะแนน
 ตัวอักษรเดิม 
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17.1.3 ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายวิชาที่ โอนย้ายโดย
 ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

17.2  นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงค์จะน าผลการศึกษา  
 ที่เคยศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมมาเทียบโอนให้ด าเนินการดังนี้ 

17.2.1 นักศึกษาต้องขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแรก
 ที่เข้าศึกษา โดยมีสิทธิยื่นได้เพียงครั้งเดียว 

17.2.2 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 2 ในระบบ 4 และ
 ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นสถานภาพการเป็นนิสิต  หรือนักศึกษาเนื่องจาก
 กระท าผิดระเบียบวินัยนักศึกษา 

17.2.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้เฉพาะรายวิชาที่ปรากฏอยู่ใน
 หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเห็นว่ามี
 มาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

17.2.4 รายวิชาที่ขอเทียบโอนได้นั้นต้องมีเนื้อหาสาระเหมือนหรือคล้ายคลึง 
 และมีจ านวนหน่วยกิตเทียบเท่า หรือมากกว่าตามที่ก าหนดไว้ใน
 หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

17.2.5 รายวิชาที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้นั้น ต้องเป็นรายวิชา  
 ที่นักศึกษาสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ ากว่า C  หรือ  S หรือ
 เทียบเท่า 

17.2.6 รายวิชาตามข้อ 17.2.5 ต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน 3 ปี  นับถึง
 วันที่นักศึกษาย่ืนค าร้อง และจ านวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ต้องไม่เกิน 1 
 ใน 4 ของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 

17.2.7 นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณา
 อนุมัต ิ

17.2.8 นักศึกษาที่ เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้หัวหน้าสาขาวิชา          
 ที่รับผิดชอบรายวิชาน้ันพิจารณาอนุมัติ 

17.3  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นตาม     
 ข้อ 12.9  ให้ขอเทียบโอนรายวิชาดังกล่าว ในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษา
 สุดท้ายที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเท่านั้น 
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หมวด 6 
ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 

ข้อ  18 ระบบดัชนีผลการศึกษา  
18.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระดับคะแนนตั วอักษร

 ตามล าดับข้ันเป็นดัชนีผลการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
        ระดับคะแนนตัวอักษร      ความหมาย   แต้มระดับคะแนน  
         A  ดีเยี่ยม 4.00  
         B+  ดีมาก 3.50  
         B  ดี 3.00  
         C+  ดีพอใช้ 2.50  
         C  พอใช้ 2.00  
         D+  อ่อน 1.50  
         D  อ่อนมาก 1.00  
         F  ตก 0  

ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามล าดับข้ันข้างต้นได้ 
ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรต่อไปนี้ 

  

         ระดับคะแนนตัวอักษร   ความหมาย  
    I   การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  
  M   นักศึกษาขาดสอบ (Missing)  
  P   การสอนยังไม่สิ้นสุด (In progress) 
  S   ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
  ST   ผลการประเมินเป็นที่พอใจส าหรับรายวิชา 
      ที่เทียบโอน (Satisfactory, transferred credit) 
          U   ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
            V   ผู้ร่วมเรียน (Visitor)  
          W    การถอนรายวิชา (Withdrawal) 
          X   ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report) 

18.2   การใหร้ะดับคะแนนตัวอักษร 
18.2.1 ระดับคะแนน A B+ B C+ C D+ D  และ F ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้  
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(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได้เป็น
   ล าดับข้ัน 

(2) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษรจาก I หรือ M ที่ศูนย์บริการ
 การศึกษาได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนสิ้นสุด 1 สัปดาห์
 แรกของภาคการศึกษาถัดไป 
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก P หรือ X  

18.2.2 ระดับคะแนน F นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 18.2.1 ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้  
(1)   ในรายวิชาที่นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ 14 
(2) นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบและได้รับการลงโทษให้ได้ระดับ 
 คะแนน F ตามข้อ 24 
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก I หรือ M ในกรณีที่
 ไม่ ได้รับแจ้งจากส านักวิชาหลังจาก 1  สัปดาห์แรกของภาค
 การศึกษาถัดไป  

18.2.3 ระดับคะแนน I ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้ 
(1) นักศึกษาป่วย  จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติ
 ถูกต้องตามข้อ 21 
(2)   นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัย และได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
  สาขาวิชา 
(3) นักศึกษาท างานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และ
 อาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาที่รายวิชา    
 นั้นสังกัด เห็นว่าสมควรให้ชะลอการวัดผลการศึกษา  

18.2.4 ระดับคะแนน M ให้ใช้กับกรณีที่นักศึกษาขาดสอบ แต่ยังไม่สามารถ
 แสดงหลักฐานที่สมบูรณ์ในการขาดสอบได้  

18.2.5 ระดับคะแนน P ใช้กับรายวิชาที่มีการสอนและหรือท างานต่อเนื่องล้ าเข้า
 ไปในภาคการศึกษาถัดไป 

18.2.6 ระดับคะแนน S, U ใช้กับกรณีที่ผลการประเมนิเปน็ที่พอใจ หรือไม่พอใจ
 ตามล าดับในรายวิชาต่อไปนี้  

(1) รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้ว่า ให้ประเมินเป็น S, U  
(2) รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 12.7 
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก  I, M, P หรือ X 
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18.2.7   ระดับคะแนน ST ใช้กับรายวิชาที่นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน
รายวิชา 

18.2.8   ระดับคะแนน V ใช้กับรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียน
  เป็นผู้ร่วมเรียน โดยมี เวลาเรียนรวมทั้ งสิ้ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80        
  ของเวลาเรียนทัง้หมดและอาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าได้เรียนด้วยความตัง้ใจ  

18.2.9  ระดับคะแนน W จะให้ได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา   
 ในกรณีต่อไปนี้  

(1) รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ 13.4 
(2) นักศึกษาป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 
 21 และหัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและ
 อาจารย์ผู้สอนเห็นว่าสมควรให้ถอนรายวิชาน้ัน  
(3) นักศึกษาได้รับอนุม ัติให้ลาพักการศึกษา ด้วยเหตุผลตามข้อ 
 23.1 หรือข้อ 23.2  
(4) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ด้วยเหตุผลอื่น
 นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 24 
(5) หัวหน้าสาขาวิชาอนุมัติให้เปลี่ยนจาก I ที่ได้รับตามข้อ 18.2.3 (1)  
 หรือข้อ 18.2.3 (2)  เนื่องจากการป่วยหรือเหตุอันพ้นวิสัยน้ันยังไม่
 สิ้นสุด 
(6) รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน
 ตามข้อ12.8 และได้เข้าช้ันเรียนเป็นเวลาเรียนทั้ งสิ้นน้อยกว่า      
 ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด  หรืออาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่า
 ไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจ 
(7) รายวิชาที่นักศึกษากระท าผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน  

18.2.10   ระดับคะแนน X ให้ใช้กับเฉพาะในรายวิชาที่ ศูนย์บริการการศึกษา      
 ยังไม่ ได้ รับ รายงานผลการประเมิ นการศึกษาในรายวิชานั้ น  ๆ           
 ตามก าหนดเวลา 

18.2.11  การส่งระดับคะแนนตัวอักษรให้ ศูนย์บริการการศึกษา  ต้องผ่าน       
 ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

18.2.12  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร ในภาคการศึกษาย้อนหลัง 
 เกินกว่า 1 ภาคการศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 
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หมวด 7 
การประเมินผลการศึกษา 

 

ข้อ  19 การประเมินผลการศึกษาและการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย  
19.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระท าเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 
19.2   การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ค านวณจากระดับคะแนนตัวอักษร          

 ทุกรายวิชาของนักศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่ได้รับระดับคะแนนตัวอักษร P ในภาค
 การศึกษาน้ัน แต่จะน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ได้รับ
 การเปลี่ยนเป็นระดับคะแนนตัวอักษรอื่น 

19.2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค  ให้ค านวณจากผลการศึกษาของ
 นักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่าง
 หน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนที่นักศึกษาได้รับ ในแต่ละรายวิชา       
 เป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาเหล่าน้ัน 

19.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาของรายวิชา  
 ที่ลงทะเบียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่ก าลังค านวณ   
 โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนน            
 ที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในครั้งสุดท้ายเป็น   
 ตัวตั้ง แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสม 

 

หมวด 8 
การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 

 

ข้อ  20 การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 
20.1 การจ าแนกสถานภาพนักศึกษาจะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษา โดยให้เริ่มจ าแนก

 สถานภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สามนับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ทั้งนี้ไม่นับ
 รวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

20.2    นักศึกษาที่ได้รับการจ าแนกสถานภาพแล้วมี 2 ประเภท ได้แก่  
 20.2.1 นักศึกษาสถานภาพปกติ คือ นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม    

 ไม่ต่ ากว่า 1.80 
20.2.2 นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย

 สะสมตั้งแต่ 1.50 ข้ึนไปแต่ไม่ถึง  1.80 
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หมวด 9 
การลา  การลงโทษ  และการพ้นสถานภาพนักศึกษา 

 

ข้อ  21 การลาป่วย 
21.1  การลาป่วย คือ การลาของนักศึกษาที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าเรียนและหรือเข้าสอบ

 ในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ 
21.2    การลาป่วยตามข้อ 21.1 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน         

 1 สัปดาห์นับจากวันที่นักศึกษาเริ่มป่วย  พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จาก
 โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

ข้อ 22 การลาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์ 
นับแต่เกิดเหตุ 

ข้อ  23  การลาพกัการศึกษา 
23.1 นักศึกษายื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา โดยคณบดีส านักวิชา   

 ที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้อนุมัติไม่ช้ากว่าสัปดาห์ที่ 10 ของภาคการศึกษา ส าหรับ
 กรณีต่อไปนี้ 
23.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  
23.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่น  ซึ่งมหาวิทยาลัย

 เห็นสมควรสนับสนุน 
23.1.3 มีความจ าเป็นส่วนตัว  โดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัย

 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา  
 กรณีที่ยื่นค าร้องช้ากว่า 10 สัปดาห์ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
 ประจ าส านักวิชาที่นักศึกษาสังกัด 

23.2  นักศึกษาที่ยังไม่มีผลการเรียนแต่จ าเป็นต้องลาพักการศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาโดยเร็วที่สุด และให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่นักศึกษา
สังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

23.3  การลาพักการศึกษาตามข้อ  23.1  และ  23.2  ให้อนุมัติครั้งละไม่เกิน 2 ภาค
การศึกษา ถ้านักศึกษายังมีความจ าเป็นต้องขอลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้ยื่น     
ค าร้องใหม่ยกเว้นการลาตามข้อ 23.1.1 ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

23.4  ให้ถือว่าระยะเวลาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติ ให้ลาพักการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
ระยะเวลาการศึกษาของผู้นั้น ยกเว้นการลาพักการศึกษาตามข้อ 23.1.1 และ 
23.1.2  
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23.5  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  ต้องช าระ ค่าธรรมเนียมการรักษา
สถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ลาพัก  และค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยภายใน 15 วันนับจากวันที ่ได้ร ับอน ุม ัต ิให ้ลาพ ัก
การศึกษา ยกเว้นกรณีที ่ได้ช าระค่าหน่วยกิตแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพ
นักศึกษา  

23.6  นักศึกษาที่ประสงค์จะกลับเข้าศึกษาก่อนระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ   ให้ยื่นค าร้อง    
ขอกลับเข้าศึกษาเพื่อขออนุมัติต่อหัวหน้าสาขาวิชาก่อนก าหนดวันลงทะเบียน
เรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

23.7  เมื่อนักศึกษากลับเข้าศึกษาแล้วให้มีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพก่อน
ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  

ข้อ  24 การลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิด  
24.1  เมื่อนักศึกษากระท าผิด หรือร่วมกระท าผิดระเบียบการสอบ  หรือการวัดผล        

 ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที ่กระท าผิดระเบียบการสอบตามที่         
 สภาวิชาการแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา  แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัย
 เพื่อด าเนินการลงโทษและแจ้งโทษให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ โดยมีแนวทางการ
 พิจารณาโทษดังต่อไปนี้ 
24.1.1 ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิชาที่

 กระท าผิดระเบียบการสอบ ส่วนรายวิชาอื่นที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียน
 เรียนไว้  ถ้าเป็นรายวิชาที่สอบมาแล้วให้ได้ผลการสอบตามที่สอบได้จริง
 ถ้าเป็นรายวิชาที่ยังไม่ได้สอบ ก็ให้ด าเนินการสอบตามปกติและให้
 ได้ผลการสอบตามที่สอบได้จริง  และให้พิจารณาสั่งพักการศึกษา
 นักศึกษาผู้นั้น 1 ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อยหรืออาจให้พ้นสถานภาพ
 นักศึกษาก็ได ้

24.1.2 ถ้าเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริต   ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F       
 ในรายวิชาที่กระท าผิดระเบียบการสอบ  และอาจพิจารณาสั่งพัก
 การศึกษานักศึกษาผู้นั้นได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 

24.1.3 ถ้าเป็นความผิดอย่างอื่นที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ        
 ให้ลงโทษตามควรแก่ความผิดน้ัน แต่จะต้องไม่เกินกว่าระดับโทษต่ าสุด
 ของความผิดประเภททุจริตตามข้อ 24.1.1  
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24.2 ถ้านักศึกษากระท าผดิหรือร่วมกระท าผดิอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา  ให้คณะกรรมการ
 พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผดิระเบียบการสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอการลงโทษ
 ต่อมหาวิทยาลัยตามควรแก่ความผิดน้ัน 

24.3  การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย  ให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่กระท าผิดนั้นโดยให้มีระยะเวลาการลงโทษต่อเนื่องกัน  ทั้งนี้ให้นับ
ระยะเวลาที่ ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาและให้จ าแนก
สถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ถูกสั่งพักด้วย 

24.4    นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา  จะต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่พักการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยภายใน 15 วันนับจากวันที่ ถูกสั่งพัก  ยกเว้นภาค
การศึกษาที่ได้ช าระค่าหน่วยกิตแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 

ข้อ  25 การพ้นสถานภาพนักศึกษา 
   นอกจากกรณีที่ระบุไว้ในข้ออื่นแล้ว นักศึกษาจะพ้นสถานภาพในกรณี ดังต่อไปนี้  

25.1 เมื่อได้รบัอนุมัติให้ส าเรจ็การศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย 
25.2 เมื่อได้รบัอนุมัตจิากคณบดีใหล้าออก 
25.3 เมื่อสิ้นสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแล้วยังไม่ลงทะเบียนเรียน หรือยังไม่ช าระ

 ค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา  นักศึกษาที่พ้นสถานภาพในกรณีนี้อาจ
 ขอคืนสถานภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษาเดียวกันได้โดยได้รับอนุมัติจาก
 อธิการบดี 

25.4 เมื่อมีการจ าแนกสถานภาพนักศึกษา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 
 1.50  

25.5 เมื ่อเป็นนักศึกษาสถานภาพรอพินิจที ่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี ่ยสะสมต่ ากว่า 
 1.80 ต่อเนื่องกัน  4  ภาคการศึกษา  

25.6 เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อ 15 แล้วยังไม่ส าเร็จการศึกษา  
25.7 เมื่อมหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท า

 ผิดระเบียบการสอบสั่งให้พ้นสถานภาพนักศึกษาตามข้อ 24 
25.8 เมื่อมหาวิทยาลัยมีประกาศให้พ้นสถานภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ     

 หรือท าผิดข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นของมหาวิทยาลัย 
25.9 เมื่อเสียชีวิต 
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หมวด 10 
การส าเร็จการศึกษา 

 

ข้อ  26 ผู้มีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา  
26.1   ต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ขอส าเร็จ

การศึกษาโดยจะต้องยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อศูนย์บริการ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด มิฉะนั้นจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.2   นักศึกษาที่ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาไว้แต่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในภาค
การศึกษานั้น ๆ ได้ ให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาอีกครั้งในภาคการศึกษาถัดไป 
ทั้งนี้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนหรือรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษา
นั้นด้วย 

ข้อ 27 ผู้มีสิทธิส าเร็จการศึกษาต้องด าเนินการตามข้อ 26 และมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี ้
27.1   สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 

2.00 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00 และไม่มีรายวิชาใด      
ที่ได้รับระดับคะแนนตัวอักษร P 

27.2   นักศึกษาที่เข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มข้ึนอีกสาขาหนึ่ง  ต้องสอบได้ครบถ้วน    
 ทุกรายวิชาที่ก าหนดให้ศึกษาเพิ่มเติม  โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของ
 รายวิชาที่ศึกษาเพิ่มเติมไม่ต่ ากว่า 2.00 

27.3   มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ ากว่าและไม่เกินที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 ยกเว้นผู้ที่         
 เข้าศึกษาเพื่อขอรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง  ให้ระยะเวลาการศึกษาต่ าสุด
 เป็นไปตามที่คณะกรรมการประจ าส านักวิชาก าหนดไว้ในข้อ 9.3 

27.4   มีผลการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam)         
 ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ  28 การพิจารณาใหป้รญิญา 
28.1 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาให้ปริญญาต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย  

และไม่มีพันธะหนี้สินค้างช าระต่อมหาวิทยาลัย 
28.2 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่นักศึกษาสังกัด  

เป็นผู้พิจารณาเสนอช่ือนักศึกษาต่อสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ส าเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจึงจะมี
สิทธิรับปริญญา 
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ข้อ  29 การใหป้รญิญาเกียรตินิยม 
29.1  นักศึกษาผู้จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

29.1.1 มีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาปกติของ
    หลักสูตร  

29.1.2 ไม่มีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรยีนได้รบัระดบัคะแนนตัวอกัษร F หรือ U 

29.1.3 ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ เพื่อปรับระดับคะแนน D หรอื D+ 
29.1.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป  

29.2  นักศึกษาผู้ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง  ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 
 29.1.1 - 29.1.3 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ข้ึนไป  

29.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่นักศึกษาสังกัด 
เป็นผู้พิจารณาเสนอช่ือนักศึกษาที่สมควรได้รับปริญญาเกียรตินิยมต่อสภาวิชาการ  
เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

29.4  นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องไม่เป็นผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) หรือผู้ที่เข้าศึกษาเพื่อขอรับปริญญาตรีเพิ่มข้ึนอีกสาขาหนึ่ง  หรือไม่เป็น
ผู้ที่เทียบโอนรายวิชา 

ข้อ 30 การให้เหรียญรางวัลและเข็มทองค า 
  นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเหรียญรางวัล จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

30.1 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม
30.2 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม  
30.3 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมสูงสุดของสาขาวิชาในแต่ละปีการศึกษา จะได้รับรางวัลเข็มทองค า 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 31 นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2561 ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    
 ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปจนกว่าจะส าเ ร็จ
 การศึกษาหรือพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นการยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา     
 ให้ใช้บังคับตามข้อ 26 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษา        
 ข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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ข้อ 32 นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ต้องเข้ารับการ
 ทดสอบวัดสมิท ธิภาพทางภาษาอั งกฤษ (English Proficiency Exam) ก่อนส าเร็จ
 การศึกษา 

 
  ประกาศ ณ วันที่     26    พฤษภาคม   พ.ศ.  2561 
 
 

                (ลงนาม)                   วิจิตร  ศรีสอ้าน 
                         (ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร  ศรีสอ้าน) 

                         นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 
 

 


