สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปที่เรียน
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก
นักศึกษาเปนรายบุคคล
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

หนา
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หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรียนการทองเทีย่ วและการบริการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
3571311 ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับการทองเที่ยวและการบริการ
(Introduction to Tourism and Hospitality)
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเทีย่ ว วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
4. อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยสาติยา มิ่งวงศ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
29 มีนาคม 2555
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนมีความรูท างวิชาการ เบื้องตนเกีย่ วกับการทองเที่ยวและการบริการ มีทักษะความรู
การปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการทองเทีย่ วและการบริการ มีเจตคติที่ดีตอธุรกิจบริการ และมี
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ รวมทั้งมีทักษะมนุษยสัมพันธ บุคลิกภาพ และจริยธรรมที่เหมาะสม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. ใหผูเรียนมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความเปนมาของการทองเที่ยว และวิวัฒนาการของทีพ
่ ักแรม
ประเภทและระดับของโรงแรม รวมถึงภัตตาคารและรานขายของที่ระลึก
2. ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในโครงสรางขององคกร ในสายงานบริการ และมีทักษะการ
ปฏิบัติงานขัน้ พื้นฐานเพียงพอที่จะออกฝกประสบการณวิชาชีพตอไป
3. ใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอธุรกิจการบริการ และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
4. ใหผูเรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู จากการศึกษาดูงานของโรงแรมทีม่ ีระบบการบริหารทีม่ ี
มาตรฐาน หรือแหลงทองเทีย่ วที่สาํ คัญๆ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับความเปนมาของการทองเทีย่ วและการบริการ ความหมายและความสําคัญของ
การทองเทีย่ วและการบริการ การจัดการการทองเที่ยวประเภทตางๆ ประเภทของนักทองเที่ยว โครงสราง
ของการปฏิบตั ิงานในโรงแรม การดําเนินงานของแผนกและฝานตางๆ ภัตตาคารและรานขายของที่
ระลึก
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝกงาน
บรรยาย 45 ชั่วโมง
สอนเสริมตามความ
30 ชั่วโมง
การศึกษาดวยตนเอง
ตอภาคการศึกษา
ตองการของนักศึกษา
ตามที่ไดรับมอบหมาย
เฉพาะราย

3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
หลังการเรียนการสอนทุกครั้ง และสามารถเขาปรึกษาได โดยระบุวัน เวลา การนัดหมายลวงหนา
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 เคารพในสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น พรอมกับปฏิบัติตอผูอื่นไดอยางเหมาะสม
1.1.2 ใหผูเรียนมีเจตคติทดี่ ีตอธุรกิจการบริการ และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
1.1.3 เคารพกฎระเบียบ กติกา และขอบังคับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย คณะและสังคม
1.1.4 มีความซื่อสัตยสุจริต มีวนิ ัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.1.5 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมได
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 สอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ระหวางการเรียนการสอน
1.2.2 กําหนดใหนักศึกษาทํางานกลุมโดยสัมภาษณผูบริหารระดับกลางของสถานประกอบการ
และนําเสนอรายงาน
1.2.3 ใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองและทํารายงาน และฝกปฏิบัติในหองเรียน
1.2.4 การศึกษานอกสถานที่
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆในชั้นเรียน
1.3.2 การประเมินผลจากงานที่มอบหมายใหนกั ศึกษา เชน การทํารายงาน
1.3.3 การประเมินจากการปฏิบัติ เชน พับผาเช็ดปาก พากษบรรยาย
1.3.4 การทดสอบความรู โดยการสอบยอย
1.3.5 การศึกษานอกสถานทีจ่ ากสถานประกอบการธุรกิจที่พกั แรม/แหลงทองเทีย่ ว
2. ความรู
2.1 ความรูท ี่ตองไดรับ
2.1.1 ใหผูเรียนมีความรูเบื้องตนเกีย่ วกับความเปนมาของการทองเทีย่ ว และวิวฒ
ั นาการของ
ที่พักแรม ประเภทและระดับของโรงแรม รวมถึงภัตตาคารและรานขายของที่ระลึก
2.1.2 ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในโครงสรางขององคกร ในสายงานบริการ และมีทักษะ
การปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานเพียงพอที่จะออกฝกประสบการณวิชาชีพตอไป
2.1.3 ใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอธุรกิจการบริการ และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
2.1.4 ใหผูเรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู จากสถานประกอบการที่มีระบบการบริหารที่มี
มาตรฐาน หรือแหลงทองเทีย่ วที่สาํ คัญๆ
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2.2 วิธกี ารสอน
2.2.1 สอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ระหวางการเรียนการสอน
2.2.2 กําหนดใหนักศึกษาทํางานกลุมโดยสัมภาษณผูบริหารระดับกลางของสถานประกอบการ
และนําเสนอรายงาน
2.2.3 ใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง และฝกปฏิบัติในหองเรียน
2.2.4 การศึกษานอกสถานที่
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆในชั้นเรียน
2.3.2 การประเมินผลจากงานที่มอบหมายใหนกั ศึกษา เชน การทํารายงาน
2.3.3 การประเมินจากการปฏิบัติ เชน พับผาเช็ดปาก พากษบรรยาย
2.3.4 การทดสอบความรู โดยการสอบยอย
2.3.5 การศึกษานอกสถานทีจ่ ากสถานประกอบการโรงแรมแรม/แหลงทองเที่ยวที่สาํ คัญ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาทีต่ องพัฒนา
3.1.1 พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ
3.1.2 สามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติไปสูการอธิบายและนําเสนอรายงาน
3.1.3 มีทักษะทางการวิเคราะห สังเคราะห ไดอยางเหมาะสมกับภูมิปญญาของตน
3.2 วิธกี ารสอน
3.2.1 สอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ระหวางการเรียนการสอน
3.2.2 กําหนดใหนักศึกษาทํางานกลุมโดยสัมภาษณผูบริหารระดับกลางของสถานประกอบการ
และนําเสนอรายงาน
3.2.3 ใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง และฝกปฏิบัติในหองเรียน
3.2.4 การศึกษานอกสถานที่จากสถานประกอบการโรงแรม/แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การมีสว นรวมในกิจกรรมตางๆในชัน้ เรียน
3.3.2 การประเมินผลจากงานทีม่ อบหมายใหนักศึกษา เชน การทํารายงาน
3.3.3 การประเมินจากการปฏิบัติ เชน พับผาเช็ดปาก พากษบรรยาย
3.3.4 การทดสอบความรู โดยการสอบยอย
3.3.5 การศึกษานอกสถานที่จากสถานประกอบการโรงแรม/แหลงทองเที่ยวที่สาํ คัญ
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 ทักษะการสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน
4.1.2 ทักษะความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม
4.1.3 ทักษะการเรียนดวยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ครบถวนทันเวลา
4.1.4 ทักษะในการปฏิสัมพันธกับบุคคล สถานภาพในสังคมระดับตางๆ
4.2 วิธกี ารสอน
4.2.1 สอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ระหวางการเรียนการสอน
4.2.3 กําหนดใหนักศึกษาทํางานกลุมโดยสัมภาษณผูบริหารระดับกลางของสถานประกอบการ
และนําเสนอรายงาน
4.2.4 ใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง และฝกปฏิบัติในหองเรียน
4.2.5 การศึกษานอกสถานทีจ่ ากสถานประกอบการโรงแรม/แหลงทองเที่ยวที่สาํ คัญ
4.3 วิธกี ารประเมินผล
4.3.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆในชั้นเรียน
4.3.2 การประเมินผลจากงานที่มอบหมายใหนักศึกษา เชน การทํารายงาน
4.3.3 การประเมินจากการปฏิบัติ เชน พับผาเช็ดปาก พากษบรรยาย
4.3.4 การทดสอบความรู โดยการสอบยอย
4.3.5 การศึกษานอกสถานทีจ่ ากสถานประกอบการโรงแรม/แหลงทองเที่ยวที่สาํ คัญ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 พั ฒ นาทั ก ษะการวิ เ คราะห ข อ มู ล จากกรณี สั ม ภาษณ ผู บ ริ ห ารระดั บ กลางของสถาน
ประกอบการ
5.1.2 พัฒนาทักษะดานการสื่อสารทั้งการฟง การพูด การอาน โดยจัดทําเปนรายงานและ
นําเสนอในชั้นเรียน
5.1.3 พัฒนาทักษะดานการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
5.2 วิธกี ารสอน
5.2.1 สอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ระหวางการเรียนการสอน
5.2.2 กําหนดใหนักศึกษาทํางานกลุมโดยสัมภาษณผูบริหารระดับกลางของสถานประกอบการ
และนําเสนอรายงาน
5.2.3 ใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง และนําเสนอในหองเรียน
5.2.4 การศึกษานอกสถานที่จากสถานประกอบการโรงแรม/แหลงทองเที่ยวที่สาํ คัญ
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5.3 วิธกี ารประเมินผล
5.3.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆในชั้นเรียน
5.3.2 การประเมินผลจากงานที่มอบหมายใหนักศึกษา เชน การทํารายงานกลุม และงานเดี่ยว
5.3.3 การประเมินจากการปฏิบัติ เชน พับผาเช็ดปาก พากษบรรยาย
5.3.4 การทดสอบความรู โดยการสอบยอย
5.3.5 การศึกษานอกสถานที่จากสถานประกอบการโรงแรม/แหลงทองเที่ยวที่สาํ คัญ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
1

จํานวน
ชั่วโมง

วัตถุประสงคแนวการสอน ,
การวัดผลและประเมินผล
ความเปนมาของการ
ทองเที่ยว
ความหมายและความสําคัญ
ของการทองเที่ยว
การจัดการการทองเที่ยว

3

11
12

ประเภทของนักทองเที่ยว
การจัดการธุรกิจที่พักแรม
โครงสรางการบริหารงานของ
ธุรกิจโรงแรม
ฝายหองพัก
การจัดการธุรกิจภัตตาคาร
การจัดการธุรกิจรานขาย
สินคาที่ระลึก
งานอุตสาหกรรมบริการ
งานอุตสาหกรรมบริการ

13
14
15

งานอุตสาหกรรมบริการ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
สอบปลายภาค

2
3
4
5
6
7
8
9
10

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

3

อธิบายกิจกรรมการเรียนการ
สอน , มอบหมายงาน ,
บรรยาย

อ.สาติยา

3

บรรยาย , Alphabet Code

อ.สาติยา

3

บรรยาย , สอนพับผา

อ.สาติยา

3
3
3

บรรยาย , สอบพากษบรรยาย
บรรยาย , สอบพากษบรรยาย
บรรยาย, สอบยอยในชั่วโมง

อ.สาติยา
อ.สาติยา
อ.สาติยา

3
3

ดู VDO สวนหนา / แมบาน
บรรยาย
บรรยาย

อ.สาติยา
อ.สาติยา
อ.สาติยา

นําเสนอรายงาน , สรุป
นําเสนอรายงาน , สรุป

อ.สาติยา
อ.สาติยา

นําเสนอรายงาน , สรุป
วิทยากรพิเศษ

อ.สาติยา

3
3

3
3
3
1.5

อ.สาติยา
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
วิธีการประเมิน
1
2

3

4
5

การมีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆในชัน้ เรียน
การประเมินผลจากงานที่
มอบหมายใหนักศึกษา
เชน การทํารายงานกลุม
และงานเดี่ยว
การประเมินจากการ
ปฏิบัติ เชน พับผาเช็ด
ปาก,พากษบรรยาย และ
ศึกษาดูงาน
การทดสอบความรู โดย
การสอบยอย
สอบปลายภาค

วิธีการ
ประเมิน
-

สัปดาหที่
ประเมิน
ทุกสัปดาห

สัดสวนของการ
ประเมินผล
10 คะแนน

-

8,9,10, 11,12,13

30 คะแนน

-

4,5,6,14

20 คะแนน

-

7

10 คะแนน

-

15

30 คะแนน
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การจัดการธุรกิจในแหลงทองเทีย่ ว หนวยที่ 1-7
รองศาสตรจารยบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
รองศาสตรจารยบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. ธุรกิจนําเทีย่ ว
ธนกฤต สังขเฉย. อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ
ปยพรรณ กลั่นกลิน่ . การปฏิบัติงานและการจัดการสวนหนาของโรงแรม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม
ดวงธิดา นันทาภิรัตน. การจัดการโรงแรม
Alan T. Stutts , James F. Wortman (Conrad N. Hilton College of Hotel and Restaurant
Management University of Houston) . HOTEL and LODGING MANAGEMENT
William S. Gray. การบริหารและการจัดการงานโรงแรม
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
www.tourismthailand.org
www.dnp.go.th
thaihotel.org
Hotelbusiness.com
ServiceHospitality.com
Hotels.com
ServiceMind.com
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. ในวันแรกของการจัดการเรียนการสอน อาจารยอธิบายใหนักศึกษาเขาใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้
จากการเรียนการสอน ในหลักสูตรเดิมที่ผา นมา และประโยชนจากขอคิดเห็นของนักศึกษาตอการ
พัฒนารายวิชาเพื่อสงเสริมใหนกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนารายวิชาในชวงปลายภาคของ
การศึกษา
2. ใหนกั ศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู ทักษะในการประมวล/คิด
วิเคราะหกอนและหลังการเรียนรายวิชานี้
3. สงเสริมใหนกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผานระบบ
ประเมิน on line ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
อาจารยผสู อนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทํารายงานสรุป
พัฒนาการของนักศึกษา ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
1. การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปญหา อุปสรรค
แนวทางแกไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป
2. การวิจัยในชั้นเรียน เพือ่ พัฒนารูปแบบ วิธกี ารเรียนการสอน และวิธีการฝกปฏิบัตินอกสถานที่
3. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุน ตอไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในรายวิชา ไดจาก การทําแบบสอบถามกับนักศึกษา หรือ สุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอน และรายละเอียดรายวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 1 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนกั ศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูน ี้กับ
ปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมบริการ
หมายเหตุ : ในกรณีทนี่ ักศึกษาตองการตรวจสอบผลการประเมินในรายวิชาสามารถติดตออาจารย
ผูสอนเพื่อขอตรวจสอบไดภายในระยะเวลา 1 ป นับจากสิ้นสุดการเรียนการสอนในปการศึกษานัน้ ๆ
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