
ฝง.2 

แบบตรวจสอบจบ  ตามโครงสรางหลักสูตรคณะการทองเท่ียวและการโรงแรม 
เพื่อใชประกอบการพิจารณาสงตัวนิสิตออกฝกประสบการณวิชาชีพ 

 
ช่ือ-สกุล.........................................................................รหัสประจําตัวนิสิต........................................ 
เบอรโทรศัพท................................................อาจารยท่ีปรึกษา........................................................... 
ปการศึกษาท่ีตองการฝกประสบการณวิชาชีพ................./.................................................................. 
 
ส่ิงท่ีนิสิตตองเตรียมในการตรวจสอบจบ 
1. ใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ฉบับลาสุด 
2. เอกสารตรวจสอบจบ (ฝง.2-1) 
 
รายวิชาท่ีกําลังรอผลการศึกษา 

รายวิชา หมวดวิชา หนวยกิต 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

รวม  
 
ขอรับรองวาไดตรวจสอบจบใหกับนิสิตในท่ีปรึกษาตามแบบฟอรม และใบรับรองผลการเรียนเรียบรอยแลว 
นิสิตจะเรียนครบหลักสูตรจํานวน.................หนวยกิต     ในภาคการศึกษาท่ี ............/................. 
อาจารยท่ีปรึกษาไดทําการตรวจสอบจบ  ขณะท่ีนิสิตกําลังเรียน ในภาคการศึกษาท่ี .............../....................... 
 
        ลงชื่อ................................................................. 

        (  ...............................................  ) 
                                  อาจารยท่ีปรึกษา 
                  วันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
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1.กลุมวิชาแกน  27  หนวยกิต
รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน/ปการศึกษา เกรด

0103280  คอมพิวเตอรในงานธุรกิจเบื้องตน 3

1010202  อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3

1010204  พฤติกรรมนักทองเที่ยว 3

1010206  ศิลปะการตอนรับและการติดตอในการสื่อสาร 3

1010207  กฎหมายอุตสาหกรรมการบริการ 3

1010309  การพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 3

1010311  จิตวิทยาอุตสาหกรรมการบริการ 3

1010334  การขายและการตลาดเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 3

1010361  หลักการขนสงและธุรกิจการบิน 3

2.กลุมวิชาเอกบังคับกลุมวิชาชีพ  34  หนวยกิต
รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน/ปการศึกษา เกรด

1010201  ภูมิศาสตรการทองเที่ยว 3

1010203  ประวัติศาสตรไทยเพื่อการทองเที่ยว 3

1010205  การจัดธุรกิจการทองเที่ยว 3

1010231  การจัดการโรงแรม 3

1010232  การปฏิบัติงานตอนรับสวนหนา 3

1010233  งานฝายแมบาน 3

1010308  มรดกทางภูมิปญญาไทย 3

1010310  มัคคุเทศก 3

1010346  การบริการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง 3

1010347  การบริการเครื่องดื่ม 3

1010348  ครัวและการปรุงอาหาร 3

1010418  การสัมมนาการทองเที่ยวและการโรงแรม 1

เอกสารตรวจสอบจบ  ตามโครงสรางหลักสูตรคณะการทองเที่ยวและการโรงแรม
ชื่อ - สกุล..................................รหัสประจําตัวนิสิต................................เบอรโทรศัพท........................

อาจารยที่ปรึกษา...................................................................................
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3.กลุมวิชาเอกบังคับกลุมภาษา  15  หนวยกิต
รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน/ปการศึกษา เกรด

0105103  การเขียนเบื้องตน 3

0105104  หลักการอาน 3

0101281  การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวฯ 3

1010282  การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม 3

1010381  การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวฯ 3

4.กลุมวิชาเอกเลือกภาษาใดภาษาหนึ่ง  9  หนวยกิต
รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน/ปการศึกษา เกรด

5.กลุมวิชาเลือกหมวดอาชีพ  9  หนวยกิต
รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน/ปการศึกษา เกรด

0001045  การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 2

1010462  การสํารองที่นั่งและจําหนายตั๋วเครื่องบิน 3

วิชาศึกษาทั่วไป
กลุมภาษา  ไมนอยกวา  10 หนวยกิต
1.1 ภาษาไทย  บังคับ  2  หนวยกิต

รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน/ปการศึกษา เกรด
0001018  ศิลปะการแสดงออกทางภาษา 2

วิชาเลือก  2  หนวยกิต
รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน/ปการศึกษา เกรด
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1.2.กลุมภาษาตางประเทศ  6  หนวยกิต
วิชาบังคับ  4  หนวยกิต

รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน/ปการศึกษา เกรด
0001006  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม(ไมนับหนวยกิต)

0001007  ภาษาอังกฤษหลัก 1 2

0001008  ภาษาอังกฤษหลัก 2 2

วิชาเลือก  2  หนวยกิต
รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน/ปการศึกษา เกรด

2.กลุมมนุษศาสตร  4  หนวยกิต
วิชาบังคับ  2  หนวยกิต

รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน/ปการศึกษา เกรด
0001048  มนุษยกับการใชเหตุผล 2

วิชาเลือก  2  หนวยกิต
รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน/ปการศึกษา เกรด

3.กลุมสังคมศาสตร  4  หนวยกิต
วิชาบังคับ  2  หนวยกิต

รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน/ปการศึกษา เกรด
0001060  มนุษยกับสังคม  2

วิชาเลือก  2  หนวยกิต
รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน/ปการศึกษา เกรด

4.กลุมวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร  4  หนวยกิต
วิชาบังคับ  2  หนวยกิต

รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน/ปการศึกษา เกรด
0002011  วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 2

วิชาเลือก  2  หนวยกิต
รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน/ปการศึกษา เกรด

ฝง. 2-1

5.กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  (เรียนโดยไมนับหนวยกิต)
วิชาบังคับ  4  หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)

รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน/ปการศึกษา เกรด
0012001  การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

0012003  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรูฯ 2

วิชาเลือก  2  หนวยกิต
รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน/ปการศึกษา เกรด

6.กลุมพลานามัย  2  หนวยกิต
รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน/ปการศึกษา เกรด

7.กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  2  หนวยกิต
รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน/ปการศึกษา เกรด

8.กลุมสหศาสตร  2  หนวยกิต
รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน/ปการศึกษา เกรด

9.วิชาเลือกเสรี  6  หนวยกิต
รายวิชา หนวยกิต ภาคเรียน/ปการศึกษา เกรด

(................................................................)
อาจารยที่ปรึกษา/ผูตรวจสอบ

  ............................................................................


