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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  วิทยาลัยชุมชนพังงา 
สาขาวิชา   การท่องเที่ยว 
     

หมวดที ่1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 ชื่อภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) Associate Degree Program in Tourism 
 
2. ชื่ออนุปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  อนุปริญญา (การท่องเที่ยว) 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  อ. (การท่องเที่ยว) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  Associate Degree (Tourism) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  A. (Tourism) 
 
3. วิชาเอก 
 ไม่มี 
 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียน 
 ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
หลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี ระดับท่ี 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทย 
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 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาสัญชาติไทยหรือนักศึกษาชาวต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้ 
 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นหรือหน่วยงานอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง และมีความร่วมมือกับ โรงแรมโฮเทล 
กาล (Hotel Gahn) โรงแรมโอเชียน บรีซ รีสอร์ท เขาหลัก (Ocean Breeze Resort Khaolak) โรงแรมเอเดน บชี 
เขาหลักแอนด์ สปา (Eden Beach Resort and Spa) และสำนักงานการท่องเที ่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา  
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้ เป็นแหล่งการเรียนรู้ การศึกษาดูงาน และการฝึกประสบการณ์
ทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
  ให้อนุปริญญาสาขาการท่องเที่ยวเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2564  
6.2 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
6.3 อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนพังงาให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 
6.4 สภาวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์

2564 
6.5 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ....../2564 เมื่อวันที่ 

........../........../2564 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมสามารถเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2565 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
8.1 อาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ  
8.2 อาชีพในหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
8.3 เป็นผู้มีสิทธิยื่นสอบขอบัตรมัคคุเทศก์และบัตรผู้นำเที่ยวได้ 
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9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจำตัว 

ประชาชน 

ตำแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 

นางณัฐสินี ชอบตรง 1 8401 00170 XX X อาจารย ์ ศศ.ม. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 2557 
   บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 2552 
   ป.บัณฑิต หลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2557 
นายธนดล  หนูน้อย 3 8301 00091 XX X อาจารย ์ ศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี 2552 
นายฐปณต  ศรอินทร์  3 8208 00274 XX X อาจารย ์ บธ.บ. การจัดการโรงแรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2546 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 วิทยาลัยชุมชนพังงา และสถานที่จัดการศึกษาต่าง ๆ ของวิทยาลัยชุมชนพังงา 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์
โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น รัฐบาลจึงจัดทำยุทธศาสตร์ก ารสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตของสินค้าและบริการ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงิน และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่น ๆ เป็นต้น  
จากนโยบายดังกล่าวส่งผลให้ปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีรายได้จากภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ประมาณ 3 ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็นจากตลาดนักท่องเที ่ยวต่างชาติที ่ 2 ล้านล้านบาท และตลาดเที ่ยว  
ในประเทศอีก 1 ล้านล้านบาท และทิศทางการตลาดการท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป รัฐบาลคาดหวังใช้  
ภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจลงสู่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการกระจายรายได้สู่จังหวัดที่ยังมี
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนต่ำ และการท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง หากนักท่องเที่ยวต้องการข้อมูลเชิงลึกของสถานที่เที่ยวนั้นๆ 
จำเป็นต้องมีผู้นำเที่ยว ผู้ให้คำแนะนำให้ความรู้และข้อมูลอ่ืน ๆ ประกอบหรือที่เรียกกันว่ามัคคุเทศก์หรือผู้นำเที่ยว 
ซึ่งเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 จังหวัดพังงา เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ภาคใต้ตอนบนติดชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยสภาพทางภูมิศาสตร์
ของจังหวัดพังงาเป็นภูเขาสลับซับซ้อนทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ มีชายฝั่งทะเลยาวลาดลงจากทิศ
ตะวันออกไปยังทิศตะวันตกลงสู ่ทะเลอันดามัน จังหวัดพังงามีความหลากหลายทางการท่องเที ่ยว ทั ้งด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน เชิงสุขภาพหรือสปาน้ำพุร้อน และการท่องเที่ยวทางทะเล มีแหล่ง
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ท่องเที่ยวสำคัญที่มีศักยภาพ เช่น หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ ซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังที่มีชื่อเสียงในระดับ
โลก และยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จากสถิตินักท่องเที่ยวระหว่างปี 2560 – 2562  พบว่า จำนวนนักท่องเที่ยว
มีแนวโน้มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจาก  4,740,683 ในปี 2560 คน เป็น 4,905,309  คน ในปี 2562 (กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2564) สร้างรายได้ในภาคบริการท่องเที่ยวมูลค่าหลายล้านบาทต่อปีให้กับจังหวัดพังงา 
นอกจากนี้ยังพบว่ามีอัตราการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด
พังงาปีละจำนวนมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการฝึกอบรมการบริการและการท่องเที่ยวในทุกด้านโดยเฉพาะ
ด้านการผลิตมัคคุเทศก์ 
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
 สังคมและวัฒนธรรมไทยมีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน เริ ่มจากสังคมดั ้งเดิมแบบเกษตรกรรม  
มาสู่สังคมอุตสาหกรรม และสู่สังคมข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ เป็นการพัฒนาสังคมและ วัฒนธรรมจากฐาน
การพัฒนาทางวัตถุ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรส่งผลให้เกิดปัญหาหลายด้านตามมา ทั้งความเหลื่อมล้ำในสังคม   
คนรวย คนจน สังคมวัตถุนิยม ปัญหาด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา ความแตกแยกทางความคิด และการเมือง 
ตลอดจนอิทธิพลของสื่อล้วนนำไปสู่ความไม่สมดุล อันมีผลกระทบต่อความม่ันคงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาติ 
การเรียนรู้พัฒนาการทางด้าน สังคมและวัฒนธรรมของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงเป็นสิ่งจำเป็น  เพื่อการ
เรียนรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นการปลูกจิตสำนึก สร้างการรับรู้ สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
ที่ดำรงอยู ่ได้บนความหลากหลาย สามารถนำเอาความหลากหลายเหล่านี้มาเป็นทุน และเพิ ่มมูลค่าให้เกิด
ประโยชน์ หรือสร้างสรรค์ต่อยอด สร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ไทยยังคงความเป็นไทยและอยู่ร่วมกับ
ประชาคมโลกได้อย่างยั่งยืนและสันติสุข ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการตลาดการท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
รัฐบาลคาดหวังใช้ภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจลงสู่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการกระจายรายได้สู่
จังหวัดที่ยังมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนต่ำ และกระแสการท่องเที่ยวเปลี่ยนจากเมืองใหญ่สู่ภูมิภาค มีการแลกเปลี่ยนเรียน
ทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นทำให้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสนใจด้านการอนุรักษ์ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

จังหวัดพังงามีทรัพยากรทางการท่องเที ่ยวที ่หลากหลายทั ้งธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นสังคม 
พหุวัฒนธรรม โดยมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ทั้งพี่น้องชาวมุสลิม ชาวไทยพุทธ ชาวไทยเชื้อสายจีน 
อาศัยอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่ไม่แตกแยก เป็นเมืองแห่งความสุข ซึ่งสอดคล้องกับผลการจัดอันดับจังหวัดแห่ง
ความสุขของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน จึงนับเป็นพื้นที่ที่มีจุดแข็งบนความหลากหลายภายใต้
วิสัยทัศน์จังหวัดพังงาที ่ว่า “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้  
สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งความสุข” เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพังงา คือ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที ่สมดุล เป็นธรรมและมีภูมิคุ ้มกันต่อผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศควบคู่กับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคนและ
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั ้ง เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมที่เชื ่อมโยงการพัฒนาให้เข้ากับ 
ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่อย่างบูรณาการภายใต้กระบวนการพัฒนาของทุกฝ่ายที่เชื่อมโยงสนับสนุน
กัน และตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ในการพัฒนาให้สอดคล้องตามหลัก “ภูมิสังคม”  
ที่มีวิถีชีวิต อัตลักษณ์ และคุณค่าที่หลากหลายทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
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ของแต่ละจังหวัดและท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความยั่งยืน 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
 หลักสูตรที่พัฒนาขึ ้นมานี ้มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีความรู้ที่เป็นมาตรฐานที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ ดำรงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ และยังพัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีแนวทางในการที่
จะให้ผู้จบการศึกษาเป็นที่ต้องการของธุรกิจการท่องเที่ยว และสามารถประกอบอาชีพส่วนตัวได้  เพื่อตอบสนอง
ความต้องการกำลังคนที่มีคุณภาพในระดับชุมชน จังหวัด ภูมิภาคและภูมิภาคใกล้เคียง จึงจำเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรนี้เพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน 
 วิทยาลัยชุมชนพังงาเป็นสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาซึ่งจัดการศึกษาในระดับ

อนุปริญญา ประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร มุ่งผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ บุคลิกภาพ และทักษะเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและเป็นที่ต้องการของสังคม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความพร้อมในทุกด้านทั้งด้าน
วิชาการ วิชาชีพ วิจัย ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างศักยภาพบุคคล และตอบสนองโดยสอดคล้องต่อ
ความต้องการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน
ทางด้านการท่องเที่ยว อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของวิทยาลัยชุมชน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 กลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาต้องไปเรียนร่วมกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ประกอบด้วย รายวิชาในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี  
 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือกเสรี 
 

13.3 การบริหารจัดการ 
 ดำเนินการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดต่อประสานงานและให้คำปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้สอนรายวิชาที่สอนให้หลักสูตรอื่น และที่สอนโดยหลักสูตรอื่น ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตาราง
สอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาของหลักสูตร 
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หมวดที ่2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
  มุ่งสร้างบัณฑิต ให้มีจิตบริการ สืบสานวัฒนธรรม ชำนาญวชิาชีพท่องเที่ยว มีจิตอาสาพัฒนา

ชุมชน 
 

1.2 ความสำคัญของหลักสูตร            
ตอบสนองความต้องการกำลังคนที่มีคุณภาพในระดับชุมชน จังหวัด ภูมิภาคและภูมิภาคใกล้เคียง

จึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรนี้  เพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพในระดับสากล 

 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.3.2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการ  
1.3.3 มีทักษะการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
1.3.4 มีวิสัยทัศน์ ใช้ความรู้ ในการปฏิบัติงานและพัฒนาอาชีพการท่องเที่ยวและบริการได้ 

 
2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 

แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
1. พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 
และสอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
วิชาการ ความต้องการของตลาด/
ผู้ประกอบการ/การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปัจจุบัน 

- ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ 
 

- รายงานผลการติดตาม และวิเคราะห์การประเมิน
หลักสูตร 
- รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.
7) 
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

2. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอน ด้วยการบูรณาการรูปแบบการ
สอนต่างๆ ให้มีสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ในหลักสูตร 

- วางแผน ทวนสอบผลสัมฤทธิ์และ
ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนให้มีความ
สอดคล้องกับผลการดำเนินการ
ของรายวิชาและประสบการณ์
ภาคสนามอย่างสม่ำเสมอ 

- รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
- รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
- รายงานผลการดำเนินการของรายวชิา (มคอ.5) 
- รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6) 
- รายงานผลสัมฤทธิ์การทวนสอบ 
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หมวดที ่3 
ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  การจัดการศึกษาแบบระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา 1 ภาค
การศึกษาปกต ิมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  - ไม่มี – 
 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  - ไม่มี - 
 
2. การดำเนินการของหลักสูตร 
 2.1 ระยะเวลาของการดำเนินการเรียนการสอน 
  2.1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน 
  2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม 
  2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา และสำเร็จการศึกษา
ได้ไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษาปกติ 
 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 ผู ้สมัครเข้าศึกษาเป็นผู ้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 
พุทธศักราช 2560 
  2.2.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาสัญชาติไทยหรือนักศึกษาชาวต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน 
เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้ 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 นักศึกษามีพื้นฐานความรู้วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

คอมพิวเตอร์ในระดับต่ำ ทำให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
2.3.2 นักศึกษาบางคนเลือกสาขาวิชาไม่เหมาะสมกับความถนัดของตนเอง จึงมีการเปลี่ยนแปลง

ย้ายสาขาวิชาในภายหลัง 
          2.3.3 การปรับตัวด้านสังคมและสภาพแวดล้อมของนักศึกษา เนื่องจากความแตกต่างทางด้าน

วัยวุฒิ ด้านอาชีพ และวิถีชีวิต 
 
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ข้อ 2.3  

2.4.1 จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ในรายวิชาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 

2.4.2 จัดให้มีผู้สอนทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาแก่นักศึกษา พร้อมทั้งนักศึกษา
รุ่นพี่ เพ่ือสร้างความสนิทสนมระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดการดูแลกันเองระหว่างนักศึกษา เพราะจะมี
ช่องว่างน้อยกว่านักศึกษาและผู้สอน 

2.4.3 จัดให้มีโครงการเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสมกับนักศึกษาใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจ 
ในการจัดการเรียนการสอน การใช้งานระบบบริการการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความ
หลากหลายทั้งด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาใหม่ 

 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ชั้นปีที่ 
จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 

ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 

รวม 30 60 90 90 90 
จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - 30 30 30 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

รายละเอียดรายจ่าย 
ภาคการศึกษา 

รวม 
2/2564 1/2565 2/2565 1/2566 2/2566 1/2567 

ค่าตอบแทนผูส้อน 89,100 93,150 182,250 182,250 263,250 182,250 992,250 
ค่าวัสดุการศึกษา 12,000 12,000 24,000 24,000 36,000 36,000 144,000 
ค่าบำรุงสถานที ่ 4,500 4,500 9,000 9,000 13,500 13,500 54,000 

รวม 105,600 109,650 215,250 215,250 312,750 231,750 1,190,250 
จำนวนนักศึกษา 30 30 60 60 90 90  
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 3,520  3,655  3,587.50  3,587.50  3,475  2,575   
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา : ป ี 6,800  
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา : ตลอดหลักสตูร 20,400  

 

หมวดรายรับ 
ภาคการศึกษา 

รวม 
2/2564 1/2565 2/2565 1/2566 2/2566 1/2567 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา : คน 850 750 800 735 1042 815 4,992 

  
 2.7 ระบบการศึกษา 
  การศึกษาแบบเรียนในชั้นเรียน และหรือจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านสื่อดิจิทัล  
  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต 
   การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการ
เทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ. 2560 และสามารถจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิตได้ 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จำนวนหน่วยกิต 
   หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต  
  3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร 

  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548  ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป          ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 

2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   จำนวน      21 หน่วยกิต 
2.2 วิชาชีพ           จำนวน      36 หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาบังคับ          จำนวน      18 หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาเลือก          จำนวน      15 หน่วยกิต 
2.2.3 วิชาการฝึกงาน      จำนวน        3 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
 3.1.3 รายวิชา 

   3.1.3.1 การกำหนดรหัสวิชา 
   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   ศท XX XX 
      ลำดับที่ของรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 
      รหัสกลุ่มวิชา 
      01  กลุ่มวิชาภาษา 
      02  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      03  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

อักษรย่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

   ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
   กท XX XX 
      ลำดับที่ของรายวิชาในสาขาวิชา 
      ลำดับที่ของสาขาวิชา 
      อักษรย่อของสาขาวิชา 
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   3.1.3.2  รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
  ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา 3 (2-2-5) 
  GE 0101 Thai for Intellectual Development 
  ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3 (2-2-5) 
  GE 0102 English for Communication 1 
  ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3 (2-2-5) 
  GE 0103 English for Communication 2 
  ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3 (2-2-5) 
  GE 0104 Development of Speaking and Writing Skills 
  ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม 3 (2-2-5) 
  GE 0105 Wisdom through Literature 
  ศท 0106 ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ 3 (2-2-5) 
  GE 0106 English through Recreation 
  ศท 0107 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 3 (2-2-5) 
  GE 0107 Neighboring Countries Language 
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3 (2-2-5) 
  GE 0201 Province Studies 
  ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 3 (2-2-5) 
  GE 0202 Arts and Skills for Self Development 
  ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  3 (2-2-5) 
  GE 0203 Civics and Social Responsibility 
  ศท 0204 พลังของแผ่นดิน 3 (2-2-5) 
  GE 0204 Vitality of the Land 
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 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล 3 (2-2-5) 
  GE 0301 Digital Literacy 
  ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3 (2-2-5) 
  GE 0302 Creative Thinking and Problem Solving 
  ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต  3 (2-2-5) 
  GE 0303 Science and Environment for Life 
  ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 3 (2-2-5) 
  GE 0304 Computer Program 
  ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 (2-2-5) 
  GE 0305 Mathematics in Daily Life 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
 (1) รายวิชาบังคับ                                                 จำนวน 24 หน่วยกิต 
  (1.1) กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 9 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา 3 (2-2-5) 
  GE 0101 Thai for Intellectual Development 
  ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3 (2-2-5) 
  GE 0102 English for Communication 1 
  ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3 (2-2-5) 
  GE 0103 English for Communication 2 
  (1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน  9 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3 (2-2-5) 
  GE 0201 Province Studies 
  ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 3 (2-2-5) 
  GE 0202 Arts and Skills for Self Development 
  ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  3 (2-2-5) 
  GE 0203 Civics and Social Responsibility 
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  (1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 6 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล 3 (2-2-5) 
  GE 0301 Digital Literacy 
  ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3 (2-2-5) 
  GE 0302 Creative Thinking and Problem Solving 
 (2) วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  57 หน่วยกิต 
 (1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 21 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา         น (ท-ป-ศ) 

   กท  0901   อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ                    3 (2-2-5) 
              TR  0901   Tourism and Hospitality Industry  

กท  0902   จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อธุรกิจบริการ       3 (3-0-6) 
                และการท่องเที่ยว      
TR  0902    Professional Ethics and Laws for Tourism and  

      Hospitality  
กท  0903   จิตวิทยาบริการและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม          3 (3-0-6) 
TR  0903    Service Psychology and Cross Cultural Communication 

กท  0904   การจัดการทรัพยากรมนุษย์                3 (3-0-6) 
    TR  0904    Human Resource  Management 
   กท  0905   ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                3 (3-0-6) 

TR  0905    Local Arts and Culture  
    กท  0906   ดิจิทัลเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการ               3 (2-2-5) 

TR  0906    Digital for Tourism and Hospitality  
     กท  0907   ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการ                3 )2-2-5(  

     TR  0907    English for Tourism and Hospitality 
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 (2) วิชาชีพ  จำนวน 36  หน่วยกิต 
  (2.1) วิชาบังคับ   จำนวน 18 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   กท  0908   โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว               3 (3-0-6) 
   TR  0908   Logistics for Tourism Industry 
   กท  0909   การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว          3 (2-2-5) 

TR  0909   Planning and Tourism Resource Development 
กท  0910   งานมัคคุเทศก์             3 (2-2-5) 
TR  0910   Tour Guiding 
กท  0911   การตลาดการท่องเที่ยวและบริการ                     3 (3-0-6) 
TR  0911   Tourism and Hospitality Marketing  
กท  0912   การจัดการธุรกิจนำเที่ยว            3 (2-2-5) 
TR  0912   Tour Business Management 
กท  0913   การวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว              3 (2-2-5) 

 TR  0913   Research for Tourism 
 (2.2) วิชาเลือก                  จำนวน 15 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชือ่รายวิชา น (ท-ป-ศ) 

   กท  0914   การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน              3 (2-2-5) 
TR  0914   Community- Based Tourism Management 
กท  0915   การจัดการท่องเที่ยวทางเลือก            3 (2-2-5) 
TR  0915   Alternative Tourism Management 
กท  0916   การจัดการธุรกิจการบิน            3 (3-0-6) 
TR  0916   Airline Business Management 
กท  0917   การจัดการประชุม นิทรรศการ                               3 (2-2-5) 
                และการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 
TR  0917   Meetings, Incentive, Convention and Exhibition    
                Management 

   กท  0918   การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม           3 (2-2-5) 
TR  0918   Food and Beverage Management 
กท  0919   การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน            3 (2-2-5) 
TR  0919   Sustainable Tourism 
กท  0920   การสัมมนาการท่องเที่ยว            3 (2-2-5) 
TR  0920   Seminar on Tourism 
กท  0921   การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจนำเที่ยว          3 (2-2-5) 
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TR  0921   Accounting and Finance for Tourism Business 
กท  0922   หัวข้อคัดสรรด้านการท่องเที่ยวและบริการ 1          3 (x-x-x) 
TR  0922    Selected Topic in Tourism and Hospitality1 
กท  0923   หัวข้อคัดสรรด้านการท่องเที่ยวและบริการ 2              3 (x-x-x) 

             TR  0923   Selected Topic in Tourism and Hospitality 2 
   (2.3) วิชาการฝึกงาน   จำนวน 3 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา (ชั่วโมง) 

   กท 0924    การฝึกประสบการณ์                 3 (300 ชั่วโมง) 
   TR 0924    Field Experience 
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ จากหมวดวิชาศึกษาทั ่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะใน

สาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจากหลักสูตรอ่ืนใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชน
อื่นๆ โดยไม่ซ้ำซ้อนกับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว  ส่วนรายวิชาที่หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบ
หลักสูตรจะเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้โดยไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 
  3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 

แผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว มีดังนี ้
 

หมวดวิชา 

จำนวนหน่วยกิต 

รวม 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คฤ

ดูร
้อน

 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คฤ

ดูร
้อน

 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คฤ

ดูร
้อน

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 นก. 9 9 - 12 - - - - - 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 57 นก.           

2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 21 นก. 6 6 - 3 6 - - - - 21 
2.2 วิชาชีพ 36 นก.           

1) วิชาชีพบังคับ 18 นก. 3 3 - 3 6 - 3 - - 18 
2) วิชาชีพเลือก 15 นก. - - - - 6 - 9 - - 15 
3) ฝึกงาน 3 นก. - - - - - - - 3 - 3 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  3 นก. - - - - - - 3 - - 3 
รวม 18 18 - 18 18 - 15 3 - 90 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป ภาษาไทย ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา  3 (2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
ศท 0201 จังหวัดศึกษา  3 (2-2-5) 

ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล  3 (2-2-5) 

เฉพาะ วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ กท  0901 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 3 (2-2-5) 
เฉพาะ วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ กท  0903 จิตวิทยาบริการและการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรม 
3 (3-0-6) 

เฉพาะ วิชาชีพ – บังคับ กท  0911 การตลาดการท่องเที่ยวและบริการ  3 (3-0-6) 
รวม 18 (14-8-32) 

 
ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป ภาษาไทย ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  3 (2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต  3 (2-2-5) 

ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
  

3 (2-2-5) 

เฉพาะ วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ กท  0905 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 3 (3-0-6) 
เฉพาะ วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ กท  0906 ดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ     3 (2-2-5) 
เฉพาะ วิชาชีพ – บังคับ กท  0909 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการ

ท่องเที่ยว 
3 (2-2-5) 

รวม 18 (13-10-31) 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป ภาษาไทย ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  3 (2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป ภาษาไทย ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3 (2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

  
3 (2-2-5) 

ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  3 (2-2-5) 

เฉพาะ วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ กท  0904 การจัดการทรัพยากรมนุษย์      3 (3-0-6) 
เฉพาะ วิชาชีพ – บังคับ กท  0912 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว 3 (2-2-5) 

รวม 18 (13-10-31) 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะ วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ กท 0902 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพ่ือ

ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว 

3 (3-0-6) 

เฉพาะ วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ กท 0907 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและ
บริการ                  

3 (2-2-5) 

เฉพาะ วิชาชีพ – บังคับ กท 0908 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว           

3 (3-0-6) 

เฉพาะ วิชาชีพ – บังคับ กท 0910 งานมัคคุเทศก์ 3 (2-2-5) 
เฉพาะ วิชาชีพ – เลือก กท xxxx xxxxx 3 (x-x-x) 
เฉพาะ วิชาชีพ – เลือก กท xxxx xxxxx 3 (x-x-x) 

รวม 18 (x-x-x) 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะ วิชาชีพ – บังคับ กท  0913 การวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว               3 (2-2-5) 
เฉพาะ เลือกเสรี กท xxxx xxxxx 3 (x-x-x) 
เฉพาะ วิชาชีพ – เลือก กท  xxxx xxxxx            3 (x-x-x) 
เฉพาะ วิชาชีพ – เลือก กท xxxx xxxxx 3 (x-x-x) 
เฉพาะ วิชาชีพ – เลือก กท  xxxx xxxxx             3 (x-x-x) 

รวม 15 (x-x-x) 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัส

รายวิชา 
ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะ วิชาชีพ – ฝึกงาน กท 0924     การฝึกประสบการณ์               3 (0-300-0) 
รวม 3 (0-300-0) 

 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาภาษา 
 ศท 0101  ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา 3 (2-2-5) 
 GE 0101  Thai for Intellectual Development 

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะการ
สื่อสาร การจับใจความสำคัญในการอ่านและการฟัง การมีวิจารณญาน วิเคราะห์ ตีความและประเมินค่า การฟัง
เชิงลึกสุนทรียสนทนา ความมีสุนทรียภาพทางภาษา การใช้ภาษาไทยในการแสวงหาความรู้ และสร้างสรรค์ 

 
 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 (2-2-5) 

 GE 0102 English for Communication 1 

 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างพื้นฐาน และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา เพ่ือติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
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 ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 (2-2-5) 
 GE 0103 English for Communication 2 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างระดับกลาง และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพ่ือติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทำงาน 
 หมายเหตุ : ต้องผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 มาก่อน 
 

ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3 (2-2-5) 
GE 0104   Development of Speaking and WritingSkills 
ความสำคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอย่างเป็นทางการ การเล่าเรื่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ การ

นำเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ การนำเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
และการทำงาน และการเขียนสรุปความ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 

 
 ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม  3 (2-2-5) 
 GE 0105 Wisdom through Literature 

วรรณกรรม คุณค่า และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอ่าน การคิดวิเคราะห์ประเมินค่า โลกทัศน์ 
ค่านิยม ความเชื่อ เพื่อเชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร 

 
ศท 0106 ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ  3 (2-2-5) 
GE 0106 English through Recreation 
ฝึกทักษะการฟังและการพูด โดยใช้กิจกรรรมนันทนาการเป็นสื่อช่วยในการถ่ายทอดความหมาย การนำ

คำศัพท์ สำนวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายได้ถูกต้อง 
 
ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน  3 (2-2-5) 
GE 0107 Neighboring Countries Languages 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน คำศัพท์และสำนวนที ่ใช้ส ื ่อสารในชีว ิตประจำวัน ความเข้าใจ 

ในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพื่อนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกล้กับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน 
ภาษาเขมร (KhmerLanguage) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (BahasaMalaysia) 
หรือภาษาพม่า (Burmese)) 
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3 (2-2-5) 
 GE 0201 ProvinceStudies 
 บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเป็นชุมชนและความเข้มแข็งของชุมชน การศึกษาชุมชน 
เครื่องมือสำหรับปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนในภาคสนาม ปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีส่วนร่วม ใน
การพัฒนาชุมชน 
 
 ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 3 (2-2-5) 
 GE 0202 Arts and Skills for Self Development 
 การวางจุดมุ่งหมายและการจัดการชีวิต ปัญญาทางอารมณ์ หลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิต ภาวะผู้นำ 
การรู้จักใช้เงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณค่าแห่งตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรู้บุคคล ในชุมชนที่เป็น
แบบอย่างการดำเนินชีวิต และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 

 
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 (2-2-5) 
GE 0203 Civics and Social Responsibility 

 ความเป็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คุณค่าและ
เอกลักษณ์ที่ดีงามอย่างไทย การมีจิตอาสา และสำนึกสาธารณะ การมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย วิเ คราะห์
ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแก้ปัญหาในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การจัดทำ
โครงการในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง 
 

ศท 0204 พลังของแผ่นดิน  3 (2-2-5) 
GE 0204 Vitality of the Land 
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)  

หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทำโครงงาน 
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี บังคับ  6 หน่วยกิต 

ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล 3 (2-2-5) 

GE 0301 Digital Literacy 

 ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การทำธุรกรรมออนไลน์ สังคมออนไลน์ 
การเรียนรู้และการสืบค้นจากสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์และรู้เท่าทันสื่อ นำเสนอในรูปแบบดิจิทัล ผลกระทบ ความ
ปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา  3 (2-2-5) 
GE 0302 Creative Thinking and Problem Solving  
การคิดสร้างสรรค์ เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การฝึกคิดสร้างสรรค์ วิธีการ

แก้ปัญหา กระบวนการฝึกการคิดแก้ปัญหา  
 

 ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 3 (2-2-5) 
 GE 0303 Science and Environment for Life 

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มนุษย์และสิ ่งแวดล้อม ผลกระทบจากปัญหา
สิ่งแวดล้อม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกร้อน และสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 3 (2-2-5) 
GE 0304 Computer Program 
โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน การใช้งานและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรมประมวลผลคำ 

ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดทำรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการ
ฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนำเสนองาน การทำมัลติมีเดีย 
 

ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 (2-2-5) 

GE 0305 Mathematics in Daily Life 

 วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัดต่างๆ การ
หาพื้นที่ผิวและปริมาตร อัตราส่วนและร้อยละ การคำนวณภาษี กำไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และส่วนลด ขั้นตอน
ในการสำรวจข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น 
และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กท  0901 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ                    3 (2-2-5) 
TR  0901 Tourism and Hospitality Industry  

  ความหมาย ความสำคัญ วิวัฒนาการ ลักษณะ องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ทรัพยากร
การท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยว ประเภทธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบขององค์กรทางการท่องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ แนวโน้มการท่องเที่ยวโลกและภูมิภาค นโยบาย
การพัฒนาการท่องเที่ยวของรัฐ ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติการนำเที่ยว เส้นทางตาม
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
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กท  0902 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว       3 (3-0-6) 
TR  0902 Professional Ethics and Laws for Tourism and Hospitality  
ความหมาย ความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ พระราชบัญญัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจนำ

เที่ยวและมัคคุเทศก์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ควรทราบ 
 

กท   0903 จิตวิทยาบริการและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม                   3 (3-0-6) 
TR   0903 Service Psychology and Cross Cultural Communication 

แนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาการบริการ มนุษยสัมพันธ์  การประยุกต์ใช้ หลักการบริการ เทคนิคการจูงใจ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ วาทศิลป์  เทคนิคการแก้ปัญหาในงานบริการ วิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

 
กท  0904 การจัดการทรัพยากรมนุษย์             3 (3-0-6) 
TR  0904 Human Resource Management 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการจัดการบุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว การสรรหา การจ้าง
งาน การพัฒนาและฝึกอบรม วินัยพนักงาน สวัสดิการและผลประโยชน์ การวิเคราะห์ การออกแบบตำแหน่งงาน 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
 

กท  0905 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                     3 (3-0-6)   
TR  0905 Local Arts and Culture  
ทฤษฎี  ความรู้ ทางประวัติศาสตร์ สังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และโบราณคดีใน

ท้องถิ่นของประเทศไทย  
 
 

กท  0906 ดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ              3 (2-2-5) 
TR  0906 Digital for Tourism and Hospitality  
แนวโน้ม ทิศทางการใช้ดิจิทัลเพ่ือการบริการและการท่องเที่ยว โปรแกรมประยุกต์ แอพพลิเคชั่น และ

ระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว  ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการบริการและการท่องเที่ยว 
 
 

กท  0907 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ                    3 (2-2-5) 
TR  0907 English for Tourism and Hospitality 

ฝึกการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสื่อสาร นำเสนอ ในการทำงานที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวและบริการ และฝึกปฏิบัติในสถานที่เก่ียวข้อง 
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กท  0908 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                            3 (3-0-6) 
TR  0908  Logistics for Tourism Industry 
ความหมายโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว ด้านการขนส่งนักท่องเที่ยวและสิ่งของ   การให้และรับข้อมูล

ข่าวสาร และการรับจ่ายเงิน ห่วงโซ่อุปสงค์ อุปทานด้านการท่องเที่ยว วิเคราะห์เส้นทางการขนส่งเพื่อลดต้นทุนการ
ท่องเที่ยว การใช้เทคโนโลยีเพื่อการขนส่ง การประกันภัยในการขนส่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์เพื่อการ
ท่องเที่ยว การวางแผนโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว  

 
 

กท  0909 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว           3 (2-2-5) 
TR  0909 Planning and Tourism Resource Development 

 ความสำคัญ หลักการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ หลักการและขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว  หลักการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
หลักการและขั ้นตอนการวางแผน การคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการ การมีส่วนร่วม การนำแผนไปใช้ และการ
ประเมินผล  
 

กท  0910 งานมัคคุเทศก์              3 (2-2-5) 
TR  0910 Tour Guiding 
ความหมาย ความสำคัญ ประเภท คุณสมบัติ จรรยาบรรณและหลักการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์และผู้นำ

เที่ยว พิธีการเข้าออกราชอาณาจักร พิธีการทางศุลกากร การพัฒนาวิชาชีพมัคคุเทศก์ ศิลปะการพูด การใช้ภาษา  
วัจนะภาษา อวัจนะภาษา องค์ความรู้ วิธีการ และเทคนิคในการนำเที่ยว การใช้เทคโนโลยีในงานมัคคุเทศก์ ฝึก
ปฏิบัติการนำเที่ยว เส้นทางตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

 
 

กท  0911 การตลาดการท่องเที่ยวและบริการ           3 (3-0-6) 
TR  0911 Tourism and Hospitality Marketing  
ความหมาย ความสำคัญการตลาดการท่องเที ่ยวและบริการ ปัจจัยที ่มีผลกระทบต่อการตลาดการ

ท่องเที่ยวและบริการ การแบ่งส่วนการตลาด พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว ส่วนประสมของการตลาดการ
ท่องเที่ยว หลักการและกระบวนการในการวางแผน เทคนิคและกลยุทธ์ในการพัฒนาการตลาดการ ท่องเที่ยวทั้ง
ภายในและต่างประเทศ แนวทางและเทคนิคการเขียนแผนงานการตลาด และการใช้สื่อตลาดออนไลน์ 
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กท  0912 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว             3 (2-2-5) 
TR  0912 Tour Business Management 
ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ รูปแบบ ประเภท โครงสร้างและองค์ประกอบของธุรกิจนำเที่ยว 

มาตรฐานประกอบธุรกิจนำเที่ยว  แนวโน้ม บทบาท และการวางแผนธุรกิจนำเที่ยว การบริหารจัดการ การเขียน
แผนที่  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การคิดต้นทุนและการกำหนดราคาการนำเที่ยว รูปแบบและการ
เขียนรายการนำเที่ยว การทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยว การจัดการตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว และการ
ประเมินผลการจัดนำเที่ยว ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

 
กท  0913 การวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว                     3 (2-2-5) 
TR  0913 Research for Tourism  

 ความหมาย ความสำคัญ รูปแบบและกระบวนการทำวิจัยเบื้องต้น โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านการ
ท่องเที่ยว กำหนดหัวข้อการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือ   การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การ
แปรผลข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย 
 

กท  0914 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน            3 (2-2-5) 
TR  0914 Community- Based Tourism Management 
แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ ความสำคัญของชุมชน รูปแบบการท่องเที่ยว  โดยชุมชน มาตรฐานการ

ท่องเที่ยวชุมชน การศึกษาบริบทและประเมินศักยภาพของชุมชน วิธีการทำงานกับชุมชนท้องถิ่น การมีส่วนร่วม
ของชุมชนและการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน การจัดการท่องเที่ยวชุมชน ปัญหา ผลกระทบและแนวทางแก้ไข 
การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

 
กท  0915 การจัดการท่องเที่ยวแบบทางเลือก                             3 (2-2-5) 
TR  0915 Alternative Tourism Management 
ความหมาย ความสำคัญ รูปแบบการจัดบริการนำเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะ          การบริหารจัดการ

รูปแบบการจัดนำเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะประเภทต่าง ๆ  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ  
หมายเหตุ ให้เลือกรูปแบบการจัดนำเที่ยวตามบริบทของพ้ืนที่  
 

กท  0916 การจัดการธุรกิจการบิน             3 (3-0-6) 
TR  0916 Airline Business Management 
ความหมาย ความสำคัญ บทบาท ประเภทของธุรกิจการบิน ประเภทของอากาศยาน กฎการบินระหว่าง

ประเทศและกฎการบินพลเรือน ความรู้พื้นฐานบัตรโดยสารและการสำรองที่นั่ง ศัพท์เฉพาะทางสำหรับธุรกิจการ
บิน  การบริการบนเครื่องบิน คลังสินค้า ตารางการบิน เส้นทางการบิน 
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กท  0917 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล        3 (3-0-6) 
TR  0917 Meetings, Incentive, Convention and Exhibition Management 
ความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ บทบาทของธุรกิจรับจัดประชุม ธุรกิจรับจัดงานแสดง

สินค้า นิทรรศการ และธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หลักเกณฑ์และวิธีการจัดงานรูปแบบไมซ์ (MICE) 
 
กท  0918 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม            3 (2-2-5) 
TR  0918 Food and Beverage Management 
ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และรูปแบบการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม รูปแบบการจัดโต๊ะอาหาร

และการบริการในภัตตาคาร การออกแบบรายการอาหารไทยและนานาชาติ สุขอนามัยในการปฏิบัติงานอาหาร
และเครื่องดื่ม  มาตรฐานฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาหารและเครื่องดื่ม  ฝึกปฏิบัติงาน หรือกรณีศึกษา 
หรือศกึษาดูงานนอกสถานที ่

 
 

กท  0919 การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน                 3 (2-2-5) 
TR  0919 Sustainable Tourism 
วิวัฒนาการ ความหมาย ความสำคัญ และหลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นโยบายการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ผลกระทบด้านการท่องเที่ยว กระบวนการวางแผนและ
การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ศึกษากรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ 

 
 

กท  0920 การสัมมนาการท่องเที่ยว              3 (2-2-5)  
TR  0920 Seminar on Tourism 
ความหมาย ความสำคัญ รูปแบบของการสัมมนา อภิปรายประเด็นสถานการณ์ปัจจุบันระดับโลกภมูิภาค 

และประเทศ ที่เกี ่ยวกับการท่องเที่ยว วิเคราะห์และนำเสนอผลการอภิปราย การกำหนดหัวข้อการสัมมนา 
ปฏิบัติการจัดสัมมนาการท่องเที่ยว 

 
กท  0921 การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจนำเที่ยว                    3 (2-2-5) 
TR  0921 Accounting and Finance for Tourism Business 

  แนวคิด ทฤษฎีของการบัญชีและการเงิน ระบบบัญชีการเงินสำหรับงานธุรกิจนำเที่ยว โปรแกรมประยุกต์
สำหรับการบัญชีและการเงินในธุรกิจท่องเที่ยว กลยุทธ์การจัดการรายได้และต้นทุน 

 
กท  0922 หัวข้อคัดสรรด้านการท่องเที่ยวและบริการ  1           3 (x-x-x) 
TR  0922 Selected Topic in Tourism and Hospitality 1 
เลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการ นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน 
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กท  0923 หัวข้อคัดสรรด้านการท่องเที่ยวและบริการ  2           3 (x-x-x) 
TR  0923 Selected Topic in Tourism and Hospitality 2 
เลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการ นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 
 

กท  0924 ฝึกประสบการณ์                       3 ( 003  ชั่วโมง) 
TR  0924 Field Experience 
ฝึกปฏิบัติงานเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที ่ยวและการบริการ ในสถานประกอบการหรือองค์กรที่

ดำเนินการทางด้านการท่องเที่ยว โดยฝึกงานเกี่ยวกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษา  เริ่มจากการปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงาน การจัดทำแผนการฝึกที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ กระบวนการ
ทำงาน การประเมินผลงาน และการปรับปรุงคุณภาพงาน ตลอดจนอภิปรายปัญหาทางด้านการท่องเที ่ยว  
ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา และปัจฉิมนิเทศ ภายใต้คำแนะนำช่วยเหลือของผู้มีประสบการณ์ การฝึกงาน
อาจจัดในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrate Learning) 

 
3.2 อาจารย์ผู้สอน 

 3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจำตัว 

ประชาชน 

ตำแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 

นางณัฐสินี ชอบตรง 1 8401 00170 XX X อาจารย ์ ศศ.ม. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 2557 
   บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 2552 
   ป.บัณฑิต หลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2557 
นายธนดล  หนูน้อย 3 8301 00091 XX X อาจารย ์ ศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี 2552 
นายฐปณต  ศรอินทร์  3 8208 00274 XX X อาจารย ์ บธ.บ. การจัดการโรงแรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2546 

  
 3.2.2 อาจารย์ประจำ 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา รายวิชา/สาขาวิชาท่ีสอน 
สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

นายจรีณัทย์ วิมุตติสุข อ.ม.ภาษาไทย 
ศศ.บ.ภาษาไทย 

ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการ
พัฒนาปัญญา 
ศท 0104 การพัฒนาทักษะการ
พูดและการเขียน 
ศท 0201 จังหวัดศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2551 
2548 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา รายวิชา/สาขาวิชาท่ีสอน 
สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

นางสาวพวงเพชร  ฤทธิพรพันธุ์ คอ.ม.คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทล.บ.เทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ 
ศษ.บ.การวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา 

ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล 
กท 0906 ดิจิทัลเพื่อการ
ท่องเที่ยวและบริการ 
ศท 0304 โปรแกรม
คอมพิวเตอรส์ำเรจ็รูป 
 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตาน ี
 

2552 
2545 

 
2539 

 

นายบญุชัช เมฆแก้ว M.A.Linguistics 
พธ.บ.ภาษาอังกฤษ 

ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 1 
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 2 
กท 0907 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

University of Delhi 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

2547 
2545 

นายวิวัตน์ชัย พมิพ์หอม M.A.Philosophy 
พธ.บ.ปรัชญา 

ศท 0202 ศิลปะและทักษะการ
ใช้ชีวิต 

กท 0905 ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

Madras Christian College, 
India 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

2543 
 

2540 

นางสาวอรณุวรรณ มุขแก้ว ศศ.บ.การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
ศศ.ม.พัฒนามนุษย์และ
สังคม 
ศษ.บ.เทคโนโลยี
การศึกษา (วิชาโท
จิตวิทยา) 

ศท 0203 พลเมืองกับความ
รับผิดชอบสังคม 

กท 0904 การจัดการทรัพยากร
มนุษย ์

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตาน ี
 

2562 
 

2550 
2548 

นายธวัชชัย  จิตวารินทร ์ ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 
วท.ม.เทคโนโลยีอาหาร 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การ
อาหารและโภชนาการ 

ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์
และการแก้ปญัหา 
 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2557 
2548 
2545 

 

นางดวงเดือน ทองเจิม บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
ป.บัณฑิต หลักสูตรและ
การสอน 
บช.บ. การบัญชี 

กท 0921 การบัญชีและการเงิน
สำหรับธรุกิจนำเที่ยว 

มหาวิทยาลยัรามคำแหง 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2552 
2554 
2541 
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 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา รายวิชา/สาขาวิชาท่ีสอน 
ตำแหน่ง/ประสบการณ์/ความ

เชี่ยวชาญ 
นายตะวัน  พรหมวงศ ์ น.ม.นิติศาสตร์/มหาวิทยาลยั

รามคำแหง 
น.บ.นิติศาสตร/์มหาวิทยาลัย
นอร์ท-เชียงใหม ่
 

กท 0902 จรรยาบรรณ
วิชาชีพและกฎหมายเพื่อธุรกิจ
บริการและการท่องเที่ยว 
กท 0919 การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดั
พังงา ตั้งแต่ ปี 2563 ถึงปัจจุบัน  
- นิติกร สำนักงานทะเบียนธรุกิจนำ
เที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนอื 
และกรมการท่องเที่ยว ตั้งแตปี่ 2552 
ถึง ปี 2562 
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ่ตั้งแตปี่ 2559 ถึง ปี 2562 
- เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และ การ
จัดการท่องเที่ยวยั่งยืน 

นางสาวภักดิ์นภัส  ศรีคำ 
 

- วท.บ.การวิจัยดำเนินงาน/
มหาวิทยาลยัรามคำแหง 
- กำลังศึกษาปริญญาโท วท.

ม .การจัดการโลจิสต ิกส ์ /
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

กท 0908 โลจิสติกสส์ำหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

- นักวิชาการวัดและประเมินผล 
วิทยาลัยชุมชนพังงา/พนักงาน
ราชการคณุวุฒิ ป.ตรี ปฏบิัติงานสาย
สนับสนุนภายใตส้ำนักวิชาการ สังกัด
วิทยาลัยชุมชนพังงา สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2561 ถึง ปัจจุบัน 
- พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท
คาสิโนออนไลน์ ตั้งแตก่มุภาพันธ์ 
พ.ศ. 2557 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 
2560 
- โปรแกรมเมอร์ บริษัท เอ็มโปรเจ็ค 
โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ถึง 
พ.ศ. 2557 
- พนักงาน Detail บริษัทสยามนิต
แวร์ จำกัด พ.ศ 2551 ถึง พ.ศ. 
2552 
- ครูผู้ช่วยสอน คุมอง สาขา
ลาดพร้าว 101 ตั้งแต่ พ.ศ.2546 ถึง 
พ.ศ. 2550 
- เชี่ยวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล และ โลจสิติกส ์
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา รายวิชา/สาขาวิชาท่ีสอน 
ตำแหน่ง/ประสบการณ์/ความ

เชี่ยวชาญ 
นางสุวดี  ผลงาม - ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อ

พัฒนาชุมชน) 
- ค.บ. (คหกรรมศาสตร์ 
วิชาเอกประดิษฐ์-อาหาร) 
- กศ.บ. (ภาษาไทย) 

กท 0918 การจัดการอาหาร
และเครื่องดื่ม   

- ข้าราชการบำนาญ (ครเูชี่ยวชาญ) 
- นักวิชาการอิสระ 

นางสาวสุวิชญา ภู่ทับทิม - กศ.ม.การวิจัยและ
ประเมิน/มหาวิทยาลยั
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
- วท.บ.สถิติ/มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

กท 0913 การวิจัยสำหรับการ
ท่องเที่ยว 

- นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชน
พังงา/พนักงานราชการคุณวุฒิ ป.โท 
ปฏิบัติงานสายสนับสนุนภายใต้สำนัก
วิชาการ สังกัดวิทยาลยัชุมชนพังงา 
สถาบันวิทยาลยัชุมชน กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2559 ถึง ปัจจุบัน/หลักสตูร สถิติ 
วิจัย และประเมิน 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม หรือ การฝึกประสบการวิชาชีพการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูความรู้
และประสบการณ์โดยตรงในสถานประกอบการให้แก่นักศึกษา จำนวน 300 ชั่วโมง 

1) ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ตรงกับสถานประกอบการ 
2) การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ อาศัยพื้นฐานการบริการและความเข้าใจในรายวิชา เพื่อนำมาใช้

ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการควบคู่กับการทำงาน 
3) การปฏิบัติงานต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4) การทดลองการทำงานในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ความเข้าใจจรรยาบรรณวิชาชีพ มีระเบียบวินัย ตรงต่อ

เวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการ 
5) มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้ 
6) สามารถสื่อสารกับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง

เหมาะสมกับระดับการทำงาน 
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 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจ ความจำเป็นในการ

เรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
4.1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพิ่มภาวะผู้นำในการทำงาน รู้จักคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4.1.3 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงานและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลดปัญหาการทำงานและ

เพ่ิมศักยภาพของบุคคลในแผนกต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
4.1.4 มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4.1.5 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานประกอบการได้ 
4.1.6 มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
4.1.7 สื่อสารกับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสม

กับระดับการทำงาน 
 

 4.2  ช่วงเวลา 
ชั้นปีที่ 3 
 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
300 ชั่วโมง 
 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรอนุปรญิญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2564  หน้า 31 
 

หมวดที ่4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 เป็นผู้มีจิตใจพร้อมในการให้บริการ 1.1 มีการปลูกฝังคุณลักษณะในทุกรายวิชา 
1.2 มทีักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1.2 ฝึกปฏิบัติในรายวิชาต่างๆและฝึกปฏิบัติภาคสนาม 
1.3 มีจิตอาสา 1.3 ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ 

  (1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม  
  (2) ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
  (3) ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่เรียนรู้   
  (4) ประหยัด อดออม และเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  กลยุทธ์การสอน 
  (1) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเข้ากับรายวิชา 
  (2) การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ 
  (3) จัดทำโครงงานที่สะท้อนถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
  กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
   (1) ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มเพ่ือนนักศึกษา  
   (2) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา 
   (3) ผู้เรียนประเมินตนเอง 

 2.1.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ 
(1) มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาในการเรียนรู้และพัฒนาปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง 
(2) มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เข้าใจความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
(3) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบ

ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
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(4) มีความรู ้ ความเข้าใจ เกี ่ยวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

กลยุทธ์การสอน 
(1) กิจกรรมเน้นผู้เรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทำด้วยตนเอง หรือ การกระทำเป็นกลุ่ม 
(2) กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ

นำเสนอความรู้ได้ 
(3) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การทำกิจกรรมโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
(4) ฝึกทักษะต่างๆ ที่เป็นจุดเน้นของแต่ละรายวิชา 
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 

  (1) การกำหนดสัดส่วนน้ำหนักการประเมิน ของแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  (2) การประเมินย่อย เพ่ือปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม 
  (3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
  (4) การประเมินผลงานที่มอบหมาย   
  2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
  ผลการเรียนรู้ 

(1) รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม  
(2) สามารถระบุประเด็นปัญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีคุณค่าและ

สร้างสรรค ์
 กลยุทธ์การสอน 
  (1) การฝึกทักษะย่อย 
  (2) การจัดทำโครงการ หรือ โครงงาน โดยการมอบหมายทำงานเป็นกลุ่ม 
  (3) การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  (4) ฝึกคิดด้วยวิธีการต่างๆ 
 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) การประเมินผลงานที่มอบหมาย 
  (2) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่างๆ 
  (3) ประเมินการทำงานร่วมกัน 
  2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ผลการเรียนรู้ 
  (1) มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ทำงานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้นำและผู้ตาม 
  (2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณค่าแห่งการแบ่งปัน 
  (3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และส่วนรวม สามารถพ่ึงตนเองได้ 
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  กลยุทธ์การสอน 
  (1) การมอบหมายงาน หรือ โครงการ 
  (2) การฝึกการทำงานเป็นทีม 
  (3) ฝึกบทบาทภาวะผู้นำ และผู้ตาม 

 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) ประเมินกระบวนการการทำงานเป็นกลุ่ม 
  (2) ประเมินผลงานของกลุ่ม 
  (3) ประเมินภาวะผู้นำ และผู้ตาม 
  2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ 
  (1) ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน ในการศึกษาค้นคว้าและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

(2) มีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  กลยุทธ์การสอน 
   (1) ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
   (2) ฝึกการนำเสนอและการประเมินผลงานต่างๆ 
   (3) ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ 
  (2) ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ 
  (3) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่างๆ 
 
 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  ผลการเรียนรู้  

(1) มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา  
(2) มีจิตบริการ และมีมิตรไมตรีจิต 
(3) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  กลยุทธ์การสอน  
(1) การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์ 
(2) ปลูกฝังในบทเรียนวิชาเฉพาะ 
(3) เรียนรู้จากกรณีศึกษา และอภิปรายร่วมกัน  
(4) มอบหมายงานเดี่ยวและกลุ่ม 
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  กลยุทธ์การวัดและประเมินผล  
(1) ประเมินความรู้ความเข้าใจและทัศนคติก่อนและหลังการบรรยาย 
(2) สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
(3) ประเมินจากกระบวนการทำงานและผลการทำงาน 
(4) การประเมินตนเองและการประเมินโดยเพื่อน ผู้สอน ผู้บังคับบัญชา 
2.2.2 ด้านความรู้ 

  ผลการเรียนรู้  
(1) มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง  เป็นระบบ

เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
(2) มีความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหา สถานการณ์ เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านการท่องเที่ยว 
(3) มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงาน

อาชีพด้านการท่องเที่ยว 
   กลยุทธ์การสอน  

(1) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
(2) การเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
(3) การเรียนรู้แบบ Active Learning 
(4) การเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล 

   กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
(1) ประเมินจากการทดสอบ  
(2) ประเมินจากสภาพจริง 
(3) ประเมินจากกระบวนการทำงานและผลการทำงาน 

  2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  ผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง รวมทั้งหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้  

(2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเรียน 
(3) สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก เสนอแนะวิธีแก้ไข และอธิบายผลการตัดสินใจ 

โดยใช้การประมวลผลข้อมูล 
  กลยุทธ์การสอน 

(1) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
(2) การเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
(3) การเรียนรู้แบบ Active Learning 
(4) การเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล 
(5) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง  
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   กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
(1) ประเมินจากการทดสอบ  
(2) ประเมินจากสภาพจริง 
(3) ประเมินจากกระบวนการทำงานและผลการทำงาน 
(4) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ผลการเรียนรู้ 
(1) มีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ  
(2) สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน อย่างต่อเนื่อง 
(3) มีเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ  
(4) รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย  

  กลยุทธ์การสอน 
(1) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
(2) การเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
(3) การเรียนรู้แบบ Active Learning 
(4) การเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล 
(5) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง  
(6) เรียนรู้จากกรณีศึกษา 

   กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
(1) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (Peer) 
(2) ประเมินจากประวัติสะสมงาน (Portfolio)  
(3) สังเกตพฤติกรรม 
(4) ประเมินจากกระบวนการทำงานและผลการทำงาน 
(5) ประเมินจากสภาพจริง 
(6) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

  2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผลการเรียนรู้  

(1) สามารถสื่อสาร สื่อความหมาย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตาม
สถานการณ ์

(2) สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศกับนักท่องเที่ยวได้ 
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน วิเคราะห์ปัญหา ค้นคว้าหา

ข้อมูลและนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการประมวลผล การแปลความหมาย 

และการวิเคราะห์ข้อมูล 
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        กลยุทธ์การสอน 
(1) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
(2) การเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
(3) การเรียนรู้แบบ Active Learning 
(4) การเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล 
(5) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง  
(6) เรียนรู้จากกรณีศึกษา 

  กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
(1) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (Peer) 
(2) สังเกตพฤติกรรม 
(3) ประเมินจากกระบวนการทำงานและผลการทำงาน 
(4) ประเมินจากสภาพจริง 
(5) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
กลุ่มวชิาภาษา                  
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา                 
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1                 
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2                 
ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                 
ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม                 
ศท 0106 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ                 
ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน                 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 
ศท 0201 จังหวัดศึกษา                 
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต                 
ศท 0203 พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม                 
ศท 0204 พลังของแผ่นดิน                  
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี                 
ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล                 
ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญญา                 
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รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต                 
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ำเรจ็รูป                 
ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ 
กท 0901 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ                  
กท 0902 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อธุรกิจ
บริการและการท่องเที่ยว 

                 

กท 0903 จิตวิทยาบริการและการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม 

                 

กท 0904 การจัดการทรัพยากรมนุษย์                  
กท 0905 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                  
กท 0906 ดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ                  
กท 0907 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว และบริการ                  
กท 0908 โลจิสติกสส์ำหรับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

                 

กท 0909 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 

                 

กท 0910 งานมัคคุเทศก์                   
กท 0911 การตลาดการท่องเที่ยวและบริการ                  
กท 0912 การจัดการธุรกจินำเที่ยว                  
กท 0913 การวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว                   
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รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
กท 0914 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน                  
กท 0915 การจัดการท่องเที่ยวทางเลือก                  
กท 0916 การจัดการธุรกจิการบนิ                  
กท 0917 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการ
ท่องเที่ยวเพื่อ เป็นรางวัล 

                 

กท 0918 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม                  
กท 0919 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน                  
กท 0920 การสัมมนาการท่องเที่ยว                  
กท 0921 การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจนำเที่ยว                  
กท 0924 การฝึกประสบการณ ์                  
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4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
  ชั้นปีที่ 1 
   1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   2. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการท่องเที่ยวและบริการ 
   3. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับตลาดการท่องเที่ยวและดิจิทัลเพ่ือการท่องเที่ยว 
  ชั้นปีที่ 2 
   1. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับงานมัคคุเทศก์และกระบวนการจัดนำเที่ยว  
   2. มคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
   3. สามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ 
  ชั้นปีที่ 3 
   1. มีทักษะการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
   2. มีวิสัยทัศน์ ใช้ความรู้ ในการปฏิบัติงานและพัฒนาอาชีพการท่องเที่ยวและบริการได ้
   3. มีจิตอาสาพัฒนาชุมชน  
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หมวดที ่5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) 

การวัดและการประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560  

 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
  2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ประกอบด้วย 

 (1) กรรมการจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(2) กรรมการจากอาจารย์ประจำกลุ่มวิชา 

2.1.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
(1) กำหนดกระบวนการ หรือ ขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ

รายวิชา 
(2) กำหนดปฏิทินการดำเนินงานการทวนสอบประจำภาคการศึกษาโดยกำหนด

รายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องดำเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ทั้งรายวิชาทฤษฎี
และรายวิชาปฏิบัติ 

(3) กำหนดความรับผิดชอบและสิ่งที่อาจารย์ประจำวิชาต้องเตรียมและแจ้งให้ทราบ 
เพื่อการเตรียมพร้อมรับการทวนสอบ ได้แก่ คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ หรือ คะแนนส่วน
อ่ืนๆ ทีก่ำหนดไว้ในเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา พร้อมหลักฐานที่แสดงที่มาของคะแนนแต่ละส่วน 
เช่น กระดาษคำตอบจากการสอบ แบบตรวจผลงาน/ชิ้นงาน  

(4) ดำเนินการทวนสอบตามกระบวนการ หรือ ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
(5) จัดทำรายงานผลการสอบทวนประจำภาคการศึกษา 

2.1.3 กระบวนการ หรือ ขั้นตอนการทวนสอบระดับรายวิชา 
(1) กำหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ เช่น ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี 
 (2) ตรวจสอบผลการให้คะแนนแต่ละส่วนตามที่กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้

ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาการให้คะแนนจากรายงาน ชิ ้นงาน  หรือ ผลงาน 
จากการเรียนรู้การประเมินพฤติกรรมจากการทำกิจกรรมการเรียนรู้แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ด้านต่างๆ หรือ แบบประเมินงานอื่นๆ ที่มอบหมายของรายวิชา 

(3) ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6 
ที่อาจารย์ประจำวิชาจัดทำ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 
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(4) จัดทำรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาประจำภาคการศึกษา 
ที่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่า คุณภาพของการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาเป็นอย่างไร ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่กำหนดไว้ในแต่ละรายวิชาในระดับใด พร้อมแสดงข้อมูล หรือ หลักฐานที่ยืนยันว่าผู้เรียนบรรลุตาม
มาตรฐานที่กำหนด  

 
2.2. การทวนสอบระดับหลักสูตร 

2.2.1 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 
  (1) กรรมการจากสำนักวิชาการ 
  (2) กรรมการจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ  

2.2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(1) กำหนดกระบวนการ หรือ ขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ

หลักสูตร เพ่ือการตรวจสอบและประเมินความสำเร็จของการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ 
(2) กำหนดปฏิทินการดำเนินงานการทวนสอบประจำปีการศึกษาที่มีผู้สำเร็จการศึกษา 

โดยกำหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องดำเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(3) กำหนดข้อมูล แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล ที่ต้องเก็บรวบรวมและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทราบ เพื่อการเตรียมพร้อม ได้แก่ รายงานผลการจัดการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรแหล่งฝึกปฏิบัติผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จ
การศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษา 

(4) ดำเนินการทวนสอบตามกระบวนการ หรือ ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
(5) จัดทำรายงานผลการทวนสอบประจำปีการศึกษา 

2.2.3 กระบวนการ หรือ ขั้นตอนการทวนสอบระดับหลักสูตร 
(1) กำหนดลักษณะข้อมูล แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล ที่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้สาขาวิชา  เพ่ือประเมินความสำเร็จ
ของการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน 

(2) พัฒนาเครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ดำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ 

(3) ใช้ข้อมูลที่เกี ่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู ้ของรายวิชา มคอ.5 และ   
มคอ.6 และข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำ เมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษามาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

   (4) จัดทำรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาประจำ 
ปีการศึกษา ที ่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่า คุณภาพของการจัดการเรียนรู ้ของหลักสูตรเป็นอย่างไร ผู ้สำเร็จ
การศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรครบถ้วนเพียงใด พร้อมแสดงข้อมูล หรือ หลักฐาน 
ที่ยืนยันว่าบรรลุตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 
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3.  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
  (1) ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตรและเกณฑ์
ขั้นต่ำของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับระดับคะแนนเฉลี ่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือ 
เทียบเท่า 
  (2) ไม่มีพันธะทางการเงินหรือมีพันธะอ่ืนๆ ต่อวิทยาลัย 
  (3) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีวิทยาลัยกำหนด 
  (4) สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่วิทยาลัยกำหนด 
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หมวดที ่6   
การพัฒนาผู้สอน 

 
1. การเตรียมการสำหรับผู้สอนใหม่ 

1.1 ปฐมนิเทศผู้สอนใหม่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรและแนะนำอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ได้แก่คู่ มือหลักสูตร กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือปฏิบัติ 
การจัดการเรียนการสอนของผู้สอน 

1.2 ส่งเสริมให้ผู ้สอนใหม่เข้าร่วมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชนเพื่อทราบถึงปรัชญาพันธกิจและวิสัยทัศน์ 
ของการจัดการศึกษา 

1.3 ชี ้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแนวทางในการทำวิจัย  เพื ่อพัฒนาการเรียนการสอน 
การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)  

1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล รวมถึงการบูรณา
การเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ผู้สอน 
  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดให้ผู ้สอนเข้าฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์  
การสอนและการประเมินผลจากหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก 

2.1.2 จัดให้ผู้สอนเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

2.1.3 จัดให้มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้  โดยใช้วิธีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

2.2.1 ส่งเสริมให้ผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอนและทำวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหลักสูตร 
2.2.3 ส่งเสริมให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและบริการวิชาการแก่สังคม 
2.2.4 ส่งเสริมให้ผู้สอนมีโอกาสไปศึกษาดูงาน หรือ เข้าฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาตนเองและเพ่ิมพูนองค์

ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
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หมวดที ่ 7   
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การกำกับมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้  

1.1 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้ และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

1.2  คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 3 
คน และในจำนวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวนอย่างน้อย 1 คน  

1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 
 
2. ผู้สำเร็จการศึกษา 
  หลักสูตรมุ่งพัฒนาผู ้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานโดยการ
ประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะที่นักศึกษากำลังศึกษาและประเมินผลการมี
งานทำตลอดจนความพึงพอใจและความต้องการของสถานประกอบการหรือนายจ้างมีการจัดการ เพื่อติดตามการ
ประเมินผลและการทวนสอบ เพื่อการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ได้ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) 
ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมีคุณลักษณะพิเศษตามที่หลักสูตรกำหนด 

 
3. นักศึกษา 

3.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
แต่งตั้งผู้สอนเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและด้านอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยให้นักศึกษาที่มีปัญหา 

ในการเรียนสามารถปรึกษาปัญหาทางด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ ได้ตลอดเวลา 
 

3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 กรณีที ่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคำร้องขอดู

กระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของผู้สอนในแต่ละวิชาได้ทั้งนี้เป็นไปตาม
ระเบียบแนวทางปฏิบัติของวิทยาลัยชุมชน 
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4. ผู้สอน 
4.1  การรับผู้สอนใหม่ 

การรับสมัครผู ้สอนใหม่จะดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของวิทยาลัยชุมชน 
โดยผู้สอนใหม่จะต้องวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท หรือ เทียบเท่าในสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิตรง หรือ 
สัมพันธ์กับหลักสูตร หรือ รายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน 

 
4.2  การมีส่วนร่วมของผู้สอนในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนการจัดการเรียน 

การสอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา รวมทั้งเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมไว้สำหรับการพัฒนาหลักสูตรตลอดจนให้คำปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร และเพื ่อให้ได้ผู ้สำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู ้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
4.3  การแต่งตั้งผู้สอนพิเศษ 
 วิทยาลัยชุมชนมีการแต่งตั้งผู้สอนพิเศษ เป็นไปตามข้อบังคับสภาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ

และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ.2558 
 
5. หลักสูตร 

การบริหารหลักสูตรจะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ พิจารณาวางแผนการจัดการเรียน
การสอนร่วมกับผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทำทุกปี  
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ซึ่งมรีะบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 

5.1.1 ร่วมกันกำหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา 

5.1.2 กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษา และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ 
ที่ต้องการ 

5.1.3 ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพ พร้อมนำไปสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

5.1.4 เสนอผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา และทำการประเมิน
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

5.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สอนในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5.1.6 รับผิดชอบในการกำหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม จัดผู้สอนนิเทศ เตรียมความ

พร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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5.1.7 จัดทำโครงการ เพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการสร้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1  การบริหารงบประมาณ 
 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้งบประมาณของรัฐและเงินรายได้ของสถานศึกษา ให้ได้รับผล

การเรียนรู้ตามศักยภาพของนักศึกษา ทั้งในด้านค่าตอบแทนผู้สอน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าสาธารณูปโภคค่าบำรุง
สถานที่และอุปกรณ ์

 
6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือ เอกสาร ตำรา และการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

และมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ดังนี้ 
 6.2.1 ห้องเรียนทั่วไป ภายในห้องประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์เครื่อง

เสียง และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขนาดความจุ 30 คน จำนวน 4 ห้อง 
 6.2.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายในห้องประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น เครื ่อง

โปรเจคเตอร์เครื่องเสียง และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขนาดความจุ 20 คน จำนวน 1 ห้อง 
 6.2.3 ห้องสมุด ภายในห้องประกอบด้วยหนังสือ เอกสาร ตำรา วารสาร และสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง

กับสาขาวิชาการท่องเที่ยว จำนวน 50 รายการ รวมทั้งสิ้น 150 เล่ม  
 

6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 6.3.1 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้ผู้สอนสามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 
6.3.2 มีห้องปฏิบัติการที ่มีความพร้อมทั ้งว ัสดุอุปกรณ์ เครื ่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน โดยมีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  

6.3.3 มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้
ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน 

6.3.4 มีห้องสมุด หรือ แหล่งความรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกในการสืบค้นความรู ้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตำราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนในจำนวนที่เหมาะสม 

6.3.5 มีเครื ่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการต่อจำนวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม 

6.3.6 มีเครื ่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการต่อจำนวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม 
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6.3.7 มีโปรแกรมที่ติดตั ้งบนเครื ่องคอมพิวเตอร์ที่ สามารถสนับสนุนในการเรียนการสอนและ 
มีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่ำเสมอ 

6.3.8 มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย  
 

6.4 แหล่งเรียนรู้จากสถานประกอบการ 
6.4.1 บริษัทเม็ดทัวร์ทราย 
6.4.2 บริษัทอีโค่ เขาหลัก แอดเวนเจอร์ 
6.4.3 เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา 
6.4.4 โรงแรมบ้านเขาหลัก 
6.4.5 ไทยไลฟ์ โฮมเสตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 
6.4.6 เกรซแลนด์ เขาหลัก บีชรีสอร์ท 
6.4.7 โรงแรมมอร์แกน อีโค วิลเลจ 
6.4.8 เขาหลักทัวร์แพลน 
 

6.5  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 สำรวจความต้องการการใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากร
ที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งวางแผนปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ระบุตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ใช้ในการติดตามประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจำปีตามตัว
บ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเอง โดยครอบคลุมหมวด
ที่ 1 – หมวดที่ 6 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
 เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ เปิดสอนให้ครบ 
ทุกรายวิชา 

x x x x x 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 

60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
ที่กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

- x x x x 

8. ผู้สอนใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือ คำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือนายจ้างที ่ม ีต่อ
ผู้สำเร็จการศึกษา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - x x 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้   
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ ที่มีผล

ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวมโดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บัง คับ และ 
ตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่ 8   
การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น 
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นหลัก ซึ่งจะประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย 
การตอบคำถาม ผลการปฏิบัติงาน การทดสอบย่อยแต่ละหน่วยสาระการเรียนรู้ และการสอบปลายภาคการศึกษา 
ทำให้อาจารย์ผู้สอนสามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด  หากวิธีการสอนที่ใช้ไม่สามารถ 
ทำให้นักศึกษาเข้าใจได้จะดำเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม ่ในเนื้อหาที่ได้สอนไปหากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดำเนินการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

 
 1.2  การประเมินทักษะของผู้สอนในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน 
ด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษาในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเทคนิคการสอน จรรยาบรรณวิชาชีพ  
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์รายวิชา เกณฑ์การประเมินผลรายวิชา การใช้สื ่อและ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับการสอน และคุณธรรมจริยธรรม 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินจากนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา  
ดำเนินการติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาการฝึกงาน ซึ ่งผู ้สอนนิเทศสามารถประเมิน  

โดยการสังเกตพฤติกรรมและพูดคุยสอบถามจากนักศึกษาเป็นรายบุคคล สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา หรือ ศิษย์เก่า
นั้น จะประเมินโดยใช้แบบสอบถามการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา และ/หรือ อาจสัมภาษณ์
ตัวแทนศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

 
2.2 ประเมินจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 

ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงาน หรือ สถานประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 
 เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน หรือ สถานประกอบการ 

 
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 

ดำเนินการโดยเชิญผู ้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ ผู้ประเมินภายนอกที่คุณวุฒิสัมพันธ์กับสาขาวิชา ให้
ความเห็นเชิงการพัฒนาคุณภาพทุกมิติของการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาให้นักศึกษามีคุณภาพตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามดัชนีตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวอย่างน้อย 1 คน 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 เมื ่อสิ ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำปี  
โดยรวบรวมข้อมูลรายงานผลการประเมินการสอน รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม เพ่ือวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

4.2 เมื่อครบรอบหลักสูตร อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ  
การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่า ผู้สำเร็จการศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ และนำผล 
การวิเคราะห์มาวางแผนปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป 

4.3 สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทำทุกๆ 5 ปี โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้ 
เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน หรือ สถานประกอบการ 
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