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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
สาขาวิชา   การท่องเที่ยว 
     
 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย:  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ชือ่ภาษาอังกฤษ:    Associate Program in Tourism  
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย): อนุปริญญา  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ชื่อย่อ (ไทย):  อ.(การท่องเที่ยว)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Associate Degree in Tourism  
ชื่อย่อ (อังกฤษ):       A.(Tourism) 
 

3.  วิชาเอก 

-ไม่มี- 
 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียน 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90  หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
หลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี ระดับท่ี 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทย 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นหรือหน่วยงานอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง ไม่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

หรือหน่วยงานอื่น 
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

ให้อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
6.2. กรรมการหลักสูตรร่วมวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนสงขลา ครั้งที่ 1/ 2563  

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2563 
6.3 อนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนให้ข้อเสอนแนะและความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  

2/2563  เมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์  2563 
6.4 สภาวิชาการ วิทยาลัยชุมชนให้ข้อเสอนแนะและความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 3/2563 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2563 
6.5 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี ....../.............  

เมื่อวันที่ ................./ ...................../........................ 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ.  
2563 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพ่ือให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งงานระดับปฏิบัติการได้ เช่น
ผู้นำเที่ยวท้องถิ่น ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยว  พนักงานในตำแหน่งงานปฏิบัติการ เช่น 
พนักงานจัดรายการนำเที่ยว พนักงานบริการข้อมูลทางการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์อาชีพ(บัตรภูมิภาค) มัคคุเทศก์
ท้องถิ่น และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวท้องถิ่น  

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจำตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี 

นางสาวสุไรดา กาซอ 
 

195050009xxxx ศศ.ม. 
 

บธ.บ. 
 

การจัดการการท่องเท่ียว
แบบบูรณาการ 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาราสตร ์
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2561 
 
2557 
 

นางสาวศุภลักษณ์  
กาสาวพัฒร์ 

180990043xxxx วท.ม. 
 

วท.บ. 

การจัดการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศชุมชน 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

2562 
 
2558 

นางสาวปริชล วิมลเมือง 193030013xxxx ศศ.ม. 
 

บธ.บ. 

การจัดการการท่องเท่ียว
แบบบูรณาการ 
อุตสาหกรรมบริการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาราสตร ์
 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

2561 
 
2558 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 วิทยาลัยชุมชนสงขลาและสถานที่จัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
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11. สถานการณ์แนวโน้มในการพัฒนาและกรอบแนวคิดการจัดทำหลักสูตร การจัดการศึกษาสาขาวิชา  
การท่องเที่ยว 

11.1 สถานการณ์ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 จากสถานการณ์ แนวโน้มในการพัฒนา และกรอบแนวคิด การจัดทำหลักสูตร การจัดการศึกษา 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 11.1.1 สถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  ในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงแห่งการปฏิรูป เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยประชาชนทุกภาคส่วนของสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูป เพื่อประสานประโยชน์ และ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็ยังคงมีประเด็นของความท้าทายการพัฒนา
ในหลายมิติ ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ ที่โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ มิติ
ทางสังคมที่ยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหาความยากจนและความเลื่อมล้ำ  มิติด้านบุคคล ที่การ
เข้าถึงการศึกษายังเป็นปัญหาสำคัญสำหรับประชาชนบางกลุ่มที่มีปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์และขาดโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษา มิติสิ่งแวดล้อมที่เน้นการฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการ
เติบโตและการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างความ
หลากหลายด้านการท่องเที่ยว มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ให้มีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้น ด้วยยอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมไทย ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจ และความ
หลากหลายทางการท่องเที่ยว ให้สอดรับกับกับทิศทางและแนวโน้มของการตลาดยุคใหม่ รวมทั้งเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐานแก่นักท่องเที่ยวทุก
กลุ่ม การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอ้ือต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ โดยคำนึงถึงศักยภาพของพ้ืนที่ การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวพำนัก ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากร ที่เอ้ือต่อการ
เติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพ่ือกระจายโอกาสในการสร้างรายได้สู่ชุมชนและเมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 
และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอ่ืน ๆในภูมิภาคใกล้เคียง  

  จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองเก่าและเป็นเมือง
ชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคตั้งแต่สมัยโบราณ และเป็นเมืองที่มีอารยะธรรมเจริญรุ่งเรืองมาเป็น
เวลานานหลายศตวรรษ จึงมีแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย อีกทั้งยังมีมรดกทางวัฒนธรรม ที่สืบ
ทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จากบรรพบุรุษดั้งเดิม ทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่น่าสนใจและน่า
ศึกษาวิจัยมากมาย และที่สำคัญ จังหวัดสงขลายังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งชายทะเล ทะเลสาบ ป่าไม้ 
น้ำตก และทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ทั้งทางบก และในน้ำ มีแหล่งท่องเที่ยวเดิมและใหม่หลายแห่ง มี
อำเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคม ที่เป็นที่ตั้งสนามบินนานาชาติแห่งสำคัญของภูมิภาคและ
ของประเทศ 

  ด้วยจุดเด่นหลายประการของจังหวัดสงขลาดังกล่าวข้างต้น จึงมีความสำคัญในอันที่จะสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีเป้าหมายการพัฒนาให้สอดรับกับบริบทของพื้นที่  ด้วยการ
ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านกระบวนการจัดการศึกษา ที่สร้างคุณค่าใหม่ของพ้ืนที่ เพ่ิม
ศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยสร้างองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่และ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเดิมในพ้ืนที่ ให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่มีเอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ ที่คำนึงถึงศักยภาพของพ้ืนที่จังหวัดสงขลาทั้ง 16 อำเภอ และจังหวัดใกล้เคียงเป็นหลัก 
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  เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการศึกษา ตอบสนองการแก้ปัญหาของประชาชนด้วย
ศักยภาพอันโดดเด่นที่มีอยู่ของจังหวัดสงขลา จึงเห็นสมควรจัดหลักสูตรการจัดการศึกษา สาขาวิชา “การ
ท่องเที่ยว” ระดับอนุปริญญา เพ่ือให้การศึกษานำ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว สู่ความ
มั่นคง และยั่งยืน ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากขับเคลื่อนประเทศ 
รวมทั้งนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในการส่งเสริมการเรียนตลอดชีวิต 
สร้างกำลังคนภาคการผลิตในชุมชน พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ระดับชุมชน ท้องถิ่น มีการบูรณาการระหว่างการ
จัดการศึกษาทางวิชาการกับการท่องเที่ยวภายในชุมชน เพ่ือยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน สู่การเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับจากสังคม เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว พร้อม ๆกับการมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้
ทางวิชาชีพในการจัดการท่องเที่ยว สามารถจัดการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
ของชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

11.2 สถานการณ์การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาทำให้สังคมจังหวัดสงขลามีความก้าวหน้าไปหลายด้าน ทั้งการสร้างความ

มั่นคงด้านอาชีพและรายได้ จึงทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยลำดับ การบริการทางการศึกษาและสาธารณสุขขยาย
ทั่วถึงมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำก็ยังเป็นปัญหาท้าทายในหลายด้าน ทั้งความแตกต่าง
ด้านการศึกษา สาธารณสุขของประชากร โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลที่ประชาชนยังขาดโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษา 

 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสงขลา คือ ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็น
ธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างเข้าใจและสงบสุข ภายใต้ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน โดยการ
ยกระดับศักยภาพในหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการส่งเสริมให้ภาค
ประชาสังคมร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพ้ืนที่อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการของทุก
กลุ่มประชาชน โดยเฉพาะประชาชน ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์พระราชา 

 ด้านการศึกษาจึงมุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาโดยบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสทาง
การศึกษา และสร้างกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียน หนุนเสริมการศึกษาเพ่ือสันติสุข เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและรักษาทรัพยากรบุคคล
คุณภาพให้อยู่ในพ้ืนที่ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการ และกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือนำมา
พัฒนาตนเอง พร้อมทั้งให้การส่งเสริมการพัฒนาประชาชนให้มีความสามารถและทักษะชีวิตที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง “พัฒนาประชาชนเป็นพลเมืองไทย” พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก และให้ความสำคัญกับ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชน ให้การสนับสนุน สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี เพ่ือสร้างเสริมสังคม
จังหวัดสงขลาให้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ประเพณี เคารพความแตกต่างทางความเชื่อ และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

12. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว 

12.1 การจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองการท่องเที่ยวชุมชน 
ปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการแสวงหาประสบการณ์ที่มากกว่าการท่องเที่ยวรูป

แบบเดิม ๆ ทั่วไป โดยต้องการสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนและประเพณีวัฒนาธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริง มากกว่าการเยี่ยม
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ชมสถานที่ท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน แสดง
ให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบใหม่ๆ และการจัดสรรแพ็คเกจการท่องเที่ยวที่สามารถ
ให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น 
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงพฤติกรรมและความต้องการที่แตกต่างของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มที่มี
ศักยภาพในการเติบโตในอนาคต เพ่ือตอบสนองต่ออุปสงค์ของตลาดท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป 

หลักสูตร สาขาวิชา “การท่องเที่ยว” นี้ มีเป้าประสงค์หลักเพ่ือสร้างบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่มี
มาตรฐานทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ วิจัย ทักษะในการจัดการการท่องเที่ยวและการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของผู้เรียน 
เพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนสู่การท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับจากสังคม และการสร้างบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความต้องการแรงงานที่มีคุณภาพทางการท่องเที่ยวที่มีความเข้าใจพฤติกรรมและความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละประเภท อีกทั้งการพัฒนาผู้เรียนให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ดี สามารถ
พ่ึงพาตัวเองได้ และเป็นคนดีของสังคม เป็นผู้นำสังคมด้านพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
มีแนวทางในการพัฒนาเพ่ือเป็นผู้ประกอบอาชีพทางการท่องเที่ยวในอนาคตหรือสามารถประกอบอาชีพที่
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการทางการท่องเที่ยวเพ่ือเลี้ยงชีพและครอบครัว ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างความม่ันคงระดับบุคคลและความสามารถในการแข่งขันที่มีมาตรฐานระดับสากล 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรี ซึ่งจัดการศึกษาโดย

วิทยาลัยชุมชนที่มุ่งผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ และมีทักษะในการจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมาตรฐานวิชาชีพด้าน
การท่องเที่ยวที่เป็นที่ยอมรับของสังคมและมีมาตรฐาน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความพร้อมในทุกด้านทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ วิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างศักยภาพบุคคล 
เสริมบุคลิกภาพผู้เรียน และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีใจรักการ
บริการ และมีความรู้ ความสามารถดีในการจัดการการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์หรือนักสื่อความหมายท้องถิ่นที่ดี 
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน เพ่ือยกระดับทั้งด้านคุณภาพชีวิตและรายได้ได้
อย่างมั่นคง และยั่งยืน อีกทั้งการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและชุมชนด้านการจัดการท่องเที่ยว อัน
นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงและยั่งยืน 

 ดังนั้นการจัดทำหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว จึงเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาและร่วมพัฒนา
ชุมชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้เข้ามาศึกษา เพ่ือพัฒนาตนเอง
ให้เป็นกำลังสำคัญของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และมุ่งธำรงปณิธานในการผลิตผู้จบการศึกษาที่ดี เก่ง
และมีความสุข ได้บูรณาการพันธกิจด้านการวิจัยและการบริการทางวิชาการ ที่ตอบสนองต่อกระบวนการการ
พัฒนาพ้ืนที่สู่การจัดการการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแก่ประชาชนในท้องถิ่น ให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนใน
ทุกรายวิชา ให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในชุมชนร่วมกับอาจารย์ สถานประกอบการ และ
สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ในท้องถิ่น โดยคำนึงถึงสถานการณ์เฉพาะของชุมชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 กลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาต้องไปเรียนร่วมกับสาขาอ่ืน ๆ ประกอบด้วย รายวิชาในหมวดวิชาศึกษา 

ทั่วไปตามหลักสูตรหมวดวิชาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 และรายวิชาในหมวดเลือกเสรี 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

     รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือกเสรีได้ 
13.3 การบริหารจัดการ 
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 ดำเนินการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดต่อประสานงานและให้คำปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้สอนรายวิชาที่สอนให้หลักสูตรอ่ืนและที่สอนโดยหลักสูตรอ่ืน ด้านเนื้อหาสาระจัดการตารางเรียนและ
ตารางสอบที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาของหลักสูตร 
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หมวดที ่2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญาของหลักสูตร   
มีคุณธรรม จิตบริการ เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวชุมชน 

1.2  ความสำคัญของหลักสูตร    
สร้างบุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม และเพ่ือประโยชน์ใน 

การแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มุ่งสู่การพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้ 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ มีมิตรไมตรีจิต และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
(2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชน กระบวนการจัดนำเที่ยว ภาษาและวัฒนธรรม 

และดิจิทัลเพ่ือการท่องเที่ยว   
(3) มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน อย่างยั่งยืน 
(4) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวชุมชนการท่องเที่ยวและ 

บริการ 

2.  แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 
สอดคล้ องกั บความก้ าวหน้ าท าง
วิ ช าการ  ค วาม ต้ อ งก ารตล าด /
ผู้ประกอบการ/การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปัจจุบัน 

- ติดตามการประเมิน
หลักสูตรและปรับปรุงอย่าง
สม่ำเสมอ 
 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
- รายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) 
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

2. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอน ด้วยการบูรณาการรูปแบบการ
สอนต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ในหลักสูตร 

- วางแผนและดำเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนให้มีความ
สอดคล้องกับผลการ
ดำเนินการของรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนาม
อย่างสม่ำเสมอ 

- รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
- รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) 
- รายงานผลการดำเนินการของรายวชิา 
(มคอ.5) 
- รายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ  

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

-ไม่มี- 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   

-ไม่มี- 
2. การดำเนินการของหลักสูตร 

2.1 ระยะเวลาของการดำเนินการเรียนการสอน 
2.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน 
2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม 
2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา และสำเร็จการศึกษาได้ไม่ 

เกิน 5 ภาคการศึกษาปกติ 
    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า และคุณสมบัติ
อ่ืน ๆให้เป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน 
    2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

- นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์มีความ 
แตกต่างกันมาก  

- นักศึกษาจำนวนหนึ่งออกจากระบบการศึกษาเป็นระยะเวลานาน จึงมีปัญหาด้านการปรับตัว เมื่อเข้าสู่
ระบบการศึกษาใหม่ 
    2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ข้อ 2.3 

2.4.1 จัดให้มีการทดสอบเพ่ือประเมินพ้ืนฐานความรู้ใน 4 รายวิชา คือ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รายวิชา
คณิตศาสตร์รายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาภาษาไทย 

2.4.2 หากมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่วิทยาลัยกำหนด จะต้องเข้าเรียนปรับพ้ืนฐานเฉพาะ
รายวิชาที่ไม่ผ่าน 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

ชั้นปีที่ จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2563 2564 2565 2566 2567 

ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที ่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  
 

งบประมาณ 1/2563 2/2563 1/2564 2/2564 1/2565 2/2565 รวม 

ค่าตอบแทนผู้สอน  
(1 ห้อง x 15 ชม. /
สัปดาห์ 15  สัปดาห์ x 
270 บาท) 

60,750 60,750 60,750 60,750 60,750 60,750 364,500 

ค่าวัสดุการศึกษา (30 
คน x 400 บาท/คน/
ภาคเรียน) 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 72,000 

ค่าบำรุงหน่วยบริการ
การศึกษา(30 คน x 
150 บาท/คน/ภาค
เรียน) 

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 27,000 

รวมทั้งสิ้น 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 463,500 
 

2.7 ระบบการศึกษา   
 แบบชั้นเรียนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และระบบการเรียนการสอนออนไลน์เป็นหลัก 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต 
การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบ

โอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ. 2560 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต   

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90  หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548  ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    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 



หลักสตูรอนุปรญิญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสตูรปรบัปรุง 2562  หน้า 11 

 

  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
การกำหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนด ดังนี้ 

▪ พยัญชนะ 2 หลักแรก หมายถึง อักษรย่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
▪ เลขรหัส หลักท่ี 3-4    หมายถึง รหัสกลุ่มวิชา 

01 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา 
02 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
03 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

▪ เลขรหัส หลักท่ี 5-6    หมายถงึ ลำดับที่ของรายวิชา 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

มีหลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชา ดังนี้ 
▪ พยัญชนะ 2 หลักแรก   หมายถึง อักษรย่อรหัสสาขาวิชา 
▪ เลขรหัส หลักท่ี 3-4     หมายถึง รหัสสาขาวิชา 
▪ เลขรหัส หลักท่ี 5-6     หมายถึง ลำดับที่ของรายวิชา 

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) 
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  GE 0203   Civics and Social Responsibility 
  ศท 0204   พลังของแผ่นดิน    3 (2-2-5) 
  GE 0204   Vitality of the Land 
  (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) รายวิชาบังคับจำนวน      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   

(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 



หลักสตูรอนุปรญิญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสตูรปรบัปรุง 2562  หน้า 13 

 

  

 
  (2) วิชาเลือก          ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                   ไม่น้อยกว่าจำนวน  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   จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพ่ือธุรกิจบริการ          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 

 

2) วิชาชีพ                         จำนวน 36 หน่วยกิต 
2.1 วิชาบังคับ       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  
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2.2 วิชาเลือก          15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา    ชื่อรายวิชา          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 และการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล  3(2-2-5) 
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) 
TR  0921   Accounting and Finance for Tourism Business 
กท  0922   การจัดการอุทยานธรณี         3(2-2-5) 
TR  0922    Geopark Management 
กท  0923   หัวข้อคัดสรรด้านการท่องเที่ยวและบริการ       3(x-x-x) 
TR  0923   Selected Topic in Tourism and Hospitality 

2.3 วิชาการฝึกงาน       3  หน่วยกิต 
รหัสวิชา          ชื่อรายวิชา   น(ชม.) 

 กท 0924    การฝึกประสบการณ์               3                 3 (300 ชม.) 
TR 0924    Field Experience 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ จากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปหรือหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชา 

เดียวกันหรือต่างสาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจากหลักสูตรอ่ืนใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอ่ืน ๆ โดยไม่
ซ้ำซ้อนกับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว  ส่วนรายวิชาที่หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือก
เรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้โดยไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 

แผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว มีดังนี้ 
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หมวดวิชา 

จำนวนหน่วยกิต 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 นก. 9 6 6 3 6 - 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 57 นก. - - - - - - 
   2.1) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 21 นก. 6 6 3 6 3 - 
   2.2) วิชาชีพ 36 นก. - - - - - - 
  1) วิชาชีพบังคับ 18 นก. 3 3 3 6 - 3 
 2) วิชาเลือก 15 นก. - 3 3 - 6 3 
 3) วิชาการฝึกงาน 3 นก. - - - - - - 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 นก. - - - - - 3 

รวม 18 18 15 15 15 9 
 

ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
ศึกษาทั่วไป ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา 3 (2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3 (2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล 3 (2-2-5) 
วิชาเฉพาะ กท  0901 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ กท  0903 จิตวิทยาบริการและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะ กท  0911 การตลาดการท่องเที่ยวและบริการ  3(3-0-6) 

รวม 18(14-8-32) 
ภาคการเรียนที่ 1 เทอม 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3 (2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 3 (2-2-5) 
วิชาเลือก กท  0905 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 3 (2-2-5) 

วิชาเฉพาะ กท  0906 ดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 3 (2-2-5) 
วิชาเฉพาะ กท  0909 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 3 (2-2-5) 
วิชาเลือก กท  0914 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3(3-0-6) 

รวม 18(13-10-31) 
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ภาคการเรียนที่ 2 เทอม 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3 (2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 (2-2-5) 
วิชาเฉพาะ กท  0904 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะ กท  0912 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว 3 (2-2-5) 
วิชาเลือก กท  0919 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3 (2-2-5) 

รวม 15(11-8-26) 
 

ภาคการเรียนที่ 2 เทอม 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3 (2-2-5) 

วิชาเฉพาะ กท  0902 
จรรยาบรรณและวิชาชีพและกฎหมายเพื่อ
ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว 

3 (2-2-5) 

วิชาเฉพาะ กท  0907 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการ 3 (2-2-5) 
วิชาเฉพาะ กท  0908 โลจิสติกสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะ กท  0910 งานมัคคุเทศก์ 3 (2-2-5) 

รวม 15(11-8-26) 
 
 

ภาคการเรียนที่ 3 เทอม 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0107 ภาษาประเทศเพ่ือบ้าน 3 (2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต 3 (2-2-5) 
วิชาเฉพาะ กท  0902 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3 (2-2-5) 
วิชาเลือก กท  0915 การจัดการท่องเที่ยวทางเลือก 3 (2-2-5) 
วิชาเลือก กท  0920 การสัมมนาการท่องเที่ยว 3 (2-2-5) 

รวม 15(10-10-25) 
 

ภาคการเรียนที่ 3 เทอม 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

วิชาเฉพาะ กท  0913 วิจัยสำหรับการท่องเที่ยว 3 (2-2-5) 
วิชาเลือก กท  0923 หัวข้อคัดสรรด้านการท่องเที่ยวและบริการ 3 (3-0-6) 
วิชาเฉพาะ กท  0924 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(300 ชั่วโมง) 

รวม 9(5-302-11) 
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3.1.5  คำอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาภาษา 

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

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะ
การสื่อสาร การจับใจความสำคัญในการอ่านและการฟัง การมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ ตีความและประเมินค่า 
การฟังเชิงลึก สุนทรียสนทนา ความมีสุนทรียภาพทางภาษา การใช้ภาษาไทยในการแสวงหาความรู้ และ
สร้างสรรค ์
 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1    3 (2-2-5) 
 GE 0102 English for Communication 1 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างพ้ืนฐาน และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพ่ือติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
 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 Writing Skills 
ความสำคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอย่างเป็นทางการ การเล่าเรื่องเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ การ

นำเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ การนำเสนอผลงาน การเขียนความเรียง       การเขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้าและการทำงาน และการเขียนสรุปความ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 

 

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

วรรณกรรม คุณค่า และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอ่าน การคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า 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 คำศัพท์และสำนวนที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ความเข้าใจในวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพ่ือนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกล้กับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน ภาษาเขมร 
(Khmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia) หรือภาษา
พม่า (Burmese) 
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 ศท 0201 จังหวัดศึกษา      3 (2-2-5) 
 GE 0201 Province Studies 
 บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเป็นชุมชนและความเข้มแข็งของชุมชน การศึกษาชุมชน 
เครื่องมือสำหรับปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนในภาคสนาม ปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาชุมชน 
 

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

 ความเป็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คุณค่าและ
เอกลักษณ์ที่ดีงามอย่างไทย การมีจิตอาสา และสำนึกสาธารณะ การมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย วิเคราะห์
ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแก้ปัญหาในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การ
จัดทำโครงการในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง 
 

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

หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ       การดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทำโครงงาน 
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี    บังคับ  ๖ 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 
 

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 
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กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากปัญหา
สิ่งแวดล้อม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกร้อน และสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

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

ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดทำรูปแบบเอกสาร          การแสดงผลด้วยกราฟ การ
จัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนำเสนองาน การทำมัลติมีเดีย 
 

ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน            3 (2-2-5) 
GE 0305 Mathematics in Daily Life 

 วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัดต่าง ๆ 
การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตร อัตราส่วนและร้อยละ การคำนวณภาษี กำไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และส่วนลด 
ขั้นตอนในการสำรวจข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น ความ
น่าจะเป็น 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 และ
ความรับผิดชอบขององค์กรทางการท่องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ  แนวโน้มการท่องเที่ยวโลกและภูมิภาค 
นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวของรัฐ ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติการนำเที่ยว 
เส้นทางตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

 

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 
การพัฒนาบุคลิกภาพ วาทศิลป์  เทคนิคการแก้ปัญหาในงานบริการ วิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ 

 

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

แนวคิด ทฤษฎี หลักการจัดการบุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว     การสรรหา  
การจ้างงาน การพัฒนาและฝึกอบรม วินัยพนักงาน สวัสดิการและผลประโยชน์         การวิเคราะห์ การ
ออกแบบตำแหน่งงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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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 

 

กท  0908 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว               3(3-0-6) 
TR  0908  Logistics for Tourism Industry 
ความหมายโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว ด้านการขนส่งนักท่องเที่ยวและสิ่งของการให้และรับข้อมูล

ข่าวสาร และการรับจ่ายเงิน ห่วงโซ่อุปสงค์ อุปทานด้านการท่องเที่ยว วิเคราะห์เส้นทางการขนส่งเพ่ือลดต้นทุน
การท่องเที่ยว การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการขนส่ง การประกันภัยในการขนส่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์เพ่ือ
การท่องเที่ยว การวางแผนโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว 
 

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

 ความสำคัญ หลักการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ระบบนิเวศ 
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ หลักการและขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว หลักการจัดการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืน หลักการและขั้นตอนการวางแผน การคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการ การมีส่วนร่วม การนำแผนไปใช้ และการ
ประเมินผล  

 

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

ผู้นำเที่ยว พิธีการเข้าออกราชอาณาจักร พิธีการทางศุลกากร การพัฒนาวิชาชีพมัคคุเทศก์ ศิลปะการพูด การใช้
ภาษา  วัจนะภาษา อวัจนะภาษา องค์ความรู้ วิธีการ และเทคนิคในการนำเที่ยว การใช้เทคโนโลยีในงาน
มัคคุเทศก์ ฝึกปฏิบัติการนำเที่ยว เส้นทางตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
 

กท  0911 การตลาดการท่องเที่ยวและบริการ       3(3-0-6) 
TR  0911 Tourism and Hospitality Marketing  
ความหมาย ความสำคัญการตลาดการท่องเที่ยวและบริการ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตลาดการ

ท่องเที่ยวและบริการ การแบ่งส่วนการตลาด พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว ส่วนประสมของการตลาด
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การท่องเที่ยว หลักการและกระบวนการในการวางแผน เทคนิคและกลยุทธ์ในการพัฒนาการตลาดการ ท่องเที่ยว
ทัง้ภายในและต่างประเทศ แนวทางและเทคนิคการเขียนแผนงานการตลาด และการใช้สื่อตลาดออนไลน์ 

 

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 รูปแบบและ
การเขียนรายการนำเที่ยว การทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยว การจัดการตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว 
และการประเมินผลการจัดนำเที่ยว 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 รูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน มาตรฐานการ

ท่องเที่ยวชุมชน การศึกษาบริบทและประเมินศักยภาพของชุมชน วิธีการทำงานกับชุมชนท้องถิ่น การมีส่วนร่วม
ของชุมชนและการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน การจัดการท่องเที่ยวชุมชน ปัญหา ผลกระทบและแนว
ทางแก้ไข การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

 

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

จัดนำเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะประเภทต่าง ๆ  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ  
หมายเหตุ ให้เลือกรูปแบบการจัดนำเที่ยวตามบริบทของพ้ืนที่  
 
 
 
 

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

ประเทศและกฎการบินพลเรือน ความรู้พ้ืนฐานบัตรโดยสารและการสำรองที่นั่ง ศัพท์เฉพาะทางสำหรับธุรกิจการ
บิน  การบริการบนเครื่องบิน คลังสินค้า ตารางการบิน เส้นทางการบิน 

 

กท  0917 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล     3(2-2-5) 
TR  0917 Meetings, Incentive, Convention and Exhibition Management 
ความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ บทบาทของธุรกิจรับจัดประชุม ธุรกิจรับจัดงานแสดง

สินค้า นิทรรศการ และธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หลักเกณฑ์และวิธีการจัดงานรูปแบบไมซ์ (MICE) 
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กท  0918 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม        3(2-2-5) 
TR  0918 Food and Beverage Management 

ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และรูปแบบการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม รูปแบบการจัด
โต๊ะอาหารและการบริการในภัตตาคาร การออกแบบรายการอาหารไทยและนานาชาติ สุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงานอาหารและเครื่องดื่ม  มาตรฐานฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาหารและเครื่องดื่ม ฝึกปฏิบัติงาน 
หรือกรณีศึกษา หรือศกึษาดูงานนอกสถานที ่
 

กท  0919 การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน         3(2-2-5) 
          TR  0919 Sustainable Tourism 

วิวัฒนาการ ความหมาย ความสำคัญ และหลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นโยบายการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ผลกระทบด้านการท่องเที่ยว กระบวนการวางแผน
และการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ศึกษากรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ 

 

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

ภูมิภาค และประเทศ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว วิเคราะห์และนำเสนอผลการอภิปราย การกำหนดหัวข้อการ
สัมมนา ปฏิบัติการจัดสัมมนาการท่องเที่ยว 

 

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

  แนวคิด ทฤษฎีของการบัญชีและการเงิน ระบบบัญชีการเงินสำหรับงานธุรกิจนำเที่ยว โปรแกรม
ประยุกตส์ำหรับการบัญชีและการเงินในธุรกิจท่องเที่ยว กลยุทธ์การจัดการรายได้และต้นทุน 
 
 
 

กท  0922 การจัดการอุทยานธรณี             3(2-2-5) 
TR  0922 Geopark Management 

 วิวัฒนาการ ความหมาย ความสำคัญ และหลักการบริหารจัดการอุทยานธรณีในประเทศ และ
ต่างประเทศ รูปแบบการท่องเที่ยวทางเลือกในพ้ืนที่อุทยานธรณี เกณฑ์การประเมิน เพ่ือจัดตั้งอุทยานธรณีใน
ระดับต่าง ๆ 
 

กท  0923 หัวข้อคัดสรรด้านการท่องเที่ยวและบริการ       3(x-x-x) 
TR  0923 Selected Topic in Tourism and Hospitality 
เลือกประเด็นหรือสถานการณ์หรือปัญหาที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการ หรือความรู้ใหม่ที่

เกิดข้ึนนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 

กท  0924 ฝึกประสบการณ์           3 ( 003  ชั่วโมง) 
TR  0924 Field Experience 

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

3.2 อาจารย์ผู้สอน 
 3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ที ่
เลขประจำตัว

ประชาชน 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี 

1. 195050009×××× 
 
 
 
 

นางสาวสุไรดา กาซอ 
 

ศศ.ม. 
 
 

บธ.บ. 

การจัดการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณา
การ 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

2561 
 
 

2557 
 

2. 180990043×××× 
 

นางสาวศุภลักษณ ์
กาสาวพัฒร ์
 

วท.ม. 
 
 

วท.บ. 
 

การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ชุมชน 
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

2562 
 
 
2558 

3. 193030013×××× นางสาวปริชล วิมลเมือง ศศ.ม. 
 
 

บธ.บ. 
 

การจัดการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณา
การ 
 
อุตสาหกรรมบริการ 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่

2561 
 
 
2558 

 
 

3.7.2 อาจารย์ประจำ 
  ระบุอาจารย์ซึ่งมีหน้าที่หลักด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษา 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

รายวิชาที่สอน 

ตำแหน่ง/
ประสบการณ์/ 

ความ
เชี่ยวชาญ 

1. นางสุธี เทพสุริวงศ์ ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา 
ศศ.บ. การพัฒนา
ชุมชน 

- จังหวัดศึกษา 
- ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 

ครูชำนาญการ
พิเศษ 

2. นางสาวลักษณา ชิณวงศ์ กศ.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษ 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
 

- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
- ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

ครูชำนาญการ
พิเศษ 



หลักสตูรอนุปรญิญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสตูรปรบัปรุง 2562  หน้า 24 

 

  

 
 

3.7.3 อาจารย์พิเศษ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

รายวิชาที่สอน 

ตำแหน่ง/
ประสบการณ์/ 
ความ
เชี่ยวชาญ 

3. นายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์ กศ.ม. เทคโนโลยีและ
สื่อสารทางการศึกษา 
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

- การเข้าใจดิจิทัล ครูชำนาญการ 

4. นางสาวกฤษณวรรณ เสวีพงศ์ กศ.ม. การวิจัยประเมิน 
วท.บ. อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

- จิตวิทยาบริการและการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

คร ู 

5. นางสาวธนพัชร  แก้วปฏิมา  ศศ.ม. วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 
กศ.บ. การวัดผล
การศึกษา 

- การคิดสร้างสรรค์และการ
แก้ปัญหา 

ครูชำนาญการ 

6. นางสาวดารารัตน์  บางพระ ศศ.บ. ธุรกิจเทคโนโลยี
และการจัดการ
นวัตกรรม 
วท.ม. การจัดการ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ  
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ครูผู้ช่วย 

7. นางฟาธีย่าห์  ชูเชิด ศศ.ม. พัฒนามนุษย์
และสังคม 
บธ.บ. การจัดการ 

- พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

ครูผู้ช่วย 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

รายวิชาที่สอน 
ตำแหน่ง/

ประสบการณ์/ 
ความเชี่ยวชาญ 

1. นางสาวสุไรดา กาซอ 
 

ศศ.ม. การจัดการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรรา
การ 
บธ.บ. อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

- ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
- งานมัคคุเทศก์  
- การจัดการธุรกิจนำ
เที่ยว 
- ดิจิทัลเพื่อการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

ประธานหลักสูตรสาขา
การท่องเที่ยวประจำ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

รายวิชาที่สอน 
ตำแหน่ง/

ประสบการณ์/ 
ความเชี่ยวชาญ 

   

- โลจิสติกส์สำหรับ
อุสาหกรรม 
ท่องเที่ยว 
- การจัดการอาหาร
และเครื่องดื่ม 
- การฝึก
ประสบการณ์ 

 

2. นางสาวศภุลักษณ์ 
กาสาวพัฒร์ 
 

วท.ม.  การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ชุมชน 
วท.บ.วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

- การจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
- วิทยาศาตร์และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต 
 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนประจำศูนย์
ประสานงาน กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี ประจำ
ภูมิภาค ภาคใต้ 

3. นางสาวปริชล วิมลเมือง 
 

ศศ.ม การจัดการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรรา
การ 
บธ.บ อุตสาหกรรม
บริการ 

- จรรยาบรรณ
วิชาชีพและกฎหมาย
เพ่ือ ธุรกิจบริการ
และการท่องเที่ยว 
- การตลาดการ
ท่องเทีย่วและบริการ 
 

พนักงาน Reservation 
บริษัท HYPE CLUB 
GROUP 
 

4. นายโสภณ จะยะสกูล 
  
 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
บธ.บ. การจัดการ
ทั่วไป 
 

- การวางแผน
ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 
 
 

รองประธาน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จังหวัดสงขลา/
คณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

5. รศ.ดร. ปาริชาติ วิสุทธสิมาจาร 
 

Dr.Phil University of 
Saarland Federal 
Germany 
วท.ม. สาขาวิชา การ
ประเมินความเสี่ยง 

- การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 
 

ผู้อำนวยการสถานวิจัย
การจัดการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์พ้ืนพี่ภาคใต้
แบบบูรณาการคณะ
การจัดการสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์ หาดใหญ่/
อนุกรรมการวิชาการ
ของวิทยาลัยชุมชน
สงขลา 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)    
 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการศึกษามีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมพูน 

ความรู้ และประสบการณ์โดยตรงในสถานประกอบการให้แก่นักศึกษา จำนวน 300 ชั่วโมง 
1) ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ตรงกับสถานประกอบการ 
2) การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ อาศัยพ้ืนฐานการบริการและความเข้าใจในรายวิชา เพ่ือนำมาใช้ 

ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการควบคู่กับการทำงาน 
3) การปฏิบัติงานต่าง ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4) การทดลองการทำงานในรูปแบบต่าง ๆโดยใช้ความเข้าใจจรรยาบรรณวิชาชีพมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                       
รายวิชาที่สอน 

ตำแหน่ง/
ประสบการณ์/ 
ความเชี่ยวชาญ 

6. ดร.สาลินี ทิพย์เพ็ง ปร.ด. การจัดการการ
ท่องเที่ยว  
ศศ.ม. การจัดการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว  
ศศ.บ. การท่องเที่ยว  

- หัวข้อคัดสรรด้าน
การท่องเที่ยวและ
บริการ 
- การสัมมนา การ
ท่องเที่ยว 

อาจารย์ประจำสาขา
การการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 

7. ผศ.กุลดารา เพียรเจริญ 
 

ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา  
 

วศ.บ. การจัดการการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม  

- ท่องเที่ยวทางเลือก 
 

อาจารย์ประจำสาขา
การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว คณะศิลปะ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย 

8. นางสาวปาริฉัตร  สิงห์ศักดิ์
ตระกูล 
 

วท.ม. สถิติประยุกต์  
วท.บ. สถิติ  

- การวิจัยสำหรับการ
ท่องเที่ยว 

อาจารย์พิเศษหลักสูตร
การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ชุมชน คณะการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานค
รินท์ 

9. นายสมเกียรติ์  ฤทธิศักดิ์ กศ.ม.บริหารการศึกษา 
ค.บ. ภาษาไทย 

- ภาษาไทยเพ่ือ
พัฒนาปัญญา 

ผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่ที 

10. นางสาวฮาบีบะห์ นิตา M.Ed (Teaching 
Thinking) 
ศษ.บ. ครุศาสตร์
อิสลามศึกษา 

- ภาษาประเทศเพ่ือน
บ้าน 

ครูประจำโรงเรียน
จริยธรรมศึกษามูลนิธิ 
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และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการ 
5) มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้ 
6) สามารถสื่อสารกับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง 

เหมาะสมกับระดับการทำงาน 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ ประสบการณ์ 

ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจ ความจำเป็นในการ 

เรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
4.1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ิมภาวะผู้นำในการทำงาน รู้จัดคิด ริเริ่ม 

สร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4.1.3 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงานและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือลดปัญหาการทำงานและเพ่ิม 

ศักยภาพของบุคลากรในแผนกต่าง ๆ 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 

จัดให้มีการฝึกงาน ภาคการศึกษาท่ี 2 ในชั้นปีที่ 3 และให้มีการประเมินผลเพ่ือสำเร็จการศึกษา  
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาเป็นเวลา 300 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน 
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรือวิจัย (ถ้ามี) 

- ไม่มี -   
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หมวดที ่4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความรับผิดชอบ 
2. เป็นผู้มีจิตใจพร้อมในการ

ให้บริการ 
 

- ปลูกฝังให้รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อชุมและสังคม 
-จัดโครงงาน/กิจกรรม/ค่ายอาสา เพ่ือพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยว 
- มีการสอดแทรกคุณลักษณะการจัดการด้านการท่องเที่ยวในทุก
รายวิชา 

3. มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน - กิ จกรรมที่ ส่ งเสริมการจัดทำรายการจัดนำเที่ ยวชุมชน/จัด
ประชุมสัมมนา 
- จัดทำโครงงาน/กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
- กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการประกอบธุรกิจนำเที่ยวของเอกชน 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ 

 (1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม  
 (2) ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
 (3) ขยันหมั่นเพยีร 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 และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล 

กระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
(4) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี  

และกลยุทธ์การสอน 
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(1) กิจกรรมเน้นผู้เรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทำด้วยตนเอง หรือการกระทำเป็นกลุ่ม 
 

(2) กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ 
นำเสนอความรู้ได้ 

(3) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การทำกิจกรรมโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
(4) ฝึกทักษะต่าง ๆ ที่เป็นจุดเน้นของแต่ละรายวิชา 
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
(1) การกำหนดสัดส่วนน้ำหนักการประเมิน ของแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้ 

   (2) การประเมินย่อยเพื่อปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม 
   (3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
                  (4) การประเมินผลงานที่มอบหมาย   

2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   ผลการเรียนรู้ 

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

สร้างสรรค ์
กลยุทธ์การสอน 
(1) การฝึกทักษะย่อย 
(2) การจัดทำโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายทำงานเป็นกลุ่ม 

   (3) การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   (4) ฝึกคิดด้วยวิธีการต่าง ๆ 

กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
   (1) การประเมินผลงานที่มอบหมาย 
   (2) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ 
   (3) ประเมินการทำงานร่วมกัน 

2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ผลการเรียนรู้ 

(1) มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ทำงานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้นำและผู้ตาม 
(2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณค่าแห่งการแบ่งปัน 
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และส่วนรวม สามารถพ่ึงตนเองได้ 

   กลยุทธ์การสอน 
   (1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ 
     (2) การฝึกการทำงานเป็นทีม 
   (3) ฝึกบทบาทภาวะผู้นำ และผู้ตาม 
 
   กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
   (1) ประเมินกระบวนการการทำงานเป็นกลุ่ม 
   (2) ประเมินผลงานของกลุ่ม 
   (3) ประเมินภาวะผู้นำ และผู้ตาม 
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2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ 
(1) ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน ในการศึกษาค้นคว้าและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
(2) มีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์การสอน 
(1) ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
(2) ฝึกการนำเสนอและการประเมินผลงานต่าง ๆ 
(3) ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
(1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ 
(2) ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ 
(3) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ 

2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ  
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู้  
(1) มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา  
(2) มีจิตบริการ และมีมิตรไมตรีจิต 
(3) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ\ 
กลยุทธ์การสอน  
(1) การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์ 
(2) ปลูกฝังในบทเรียนวิชาเฉพาะ 
(3) เรียนรู้จากกรณีศึกษา และอภิปรายร่วมกัน  
(4) มอบหมายงานเดี่ยวและกลุ่ม 
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล  
(1) ประเมินความรู้ความเข้าใจและทัศนคติก่อนและหลังการบรรยาย 
(2) สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
(3) ประเมินจากกระบวนการทำงานและผลการทำงาน 
(4) การประเมินตนเองและการประเมินโดยเพื่อน ผู้สอน ผู้บังคับบัญชา 

 2.2.2  ด้านความรู้ 
  ผลการเรียนรู้ 

(1) มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง  เป็น
ระบบ 

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

อาชีพด้านการท่องเที่ยว 
   กลยุทธ์การสอน  

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

  กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
(1) ประเมินจากการทดสอบ  
(2) ประเมินจากสภาพจริง 

    (3) ประเมินจากกระบวนการทำงานและผลการทำงาน 
2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

  ผลการเรียนรู้ 
(1) สามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้งรวมทั้ง 

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

โดยใช้การประมวลผลข้อมูล 
  กลยุทธ์การสอน 

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

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

   2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผลการเรียนรู้  

(1) สามารถสื่อสาร สื่อความหมาย กับบุคคลที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง 
ตามสถานการณ ์

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

ข้อมูลและนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการประมวลผล การแปล

ความหมาย  
และการวิเคราะห์ข้อมูล 
       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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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
กลุ่มวชิาภาษา                  
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนา
ปัญญา 

                

ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 1 

                

ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 2 

                

ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูด
และการเขียน 

                

ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม                 
ศท 0106 ภาษาอังกฤษเพื่อ
นันทนาการ                 

ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน                 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

                

ศท 0201 จังหวัดศึกษา                 
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้
ชีวิต 

                

ศท 0203 พลเมืองกบัความ                 
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รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
รับผดิชอบต่อสังคม 
ศท 0204 พลังของแผ่นดิน                  
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

                

ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล                 
ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และ
การแก้ปัญญา 

                

ศท 0303 วิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดลอ้มเพื่อชีวิต 

                

ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำเรจ็รูป 

                

ศท 0305 คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน                 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ                  
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพ่ือธุรกิจบริการ
และการท่องเที่ยว 

                 

จิตวิทยาบริการและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม                  
การจัดการทรัพยากรมนุษย์                  
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                  
ดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ                  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว และบริการ                  
โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                  
การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว                  
งานมัคคุเทศก์                   

การตลาดการท่องเที่ยวและบริการ                  

การจัดการธุรกิจนำเที่ยว                  

การวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว                   

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน                  

การจัดการท่องเที่ยวทางเลือก                  
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
การจัดการธุรกิจการบิน                  

การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
เพ่ือเป็นรางวัล 

                 

การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม                  

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน                  

การสัมมนาการท่องเที่ยว                  

การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจนำเที่ยว                  

การจัดการอุทยานธรณี                  

การฝึกประสบการณ์                  
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หมวดที ่5  
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดและการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเรื่องการจัด 
การศึกษาต่ำกว่าปริญญา พ.ศ. 2560  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา  
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา

และประสบการณ์ภาคสนาม ในแต่ละภาคการศึกษาให้จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาที่สอน การ
ประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชา พร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ ออย่าง
น้อยตามแบบ มคอ. 5 (รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา) 

กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับรายวิชา 
 (1) ดำเนินการทวนสอบทุกรายวิชาที่เปิดสอน  
 (2) ตรวจสอบผลการให้คะแนนแต่ละส่วนตามท่ีกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.

3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาการให้คะแนนจากรายงาน ชิ้นงานหรือผลงาน จากการเรียนรู้ การ
ประเมินพฤติกรรมจากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ 
หรือแบบประเมินงานอื่น ๆ ที่มอบหมายของรายวิชา 

 (3) ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6  
ที่อาจารย์ประจำวิชาจัดทำ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

 (4) จัดทำรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาประจำภาคการศึกษา ที่แสดง
ให้เห็นในภาพรวมว่าคุณภาพของการจดัการเรียนรู้ของรายวิชาเป็นอย่างไร  ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
ที่กำหนดไว้ในแต่ละรายวิชาในระดับใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว่าผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานที่
กำหนด  

2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
  (1) แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 

  - กรรมการจากสำนักวิชาการ 
  - กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  - ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา นั้น ๆ  

  (2) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
- กำหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ   

หลักสูตร เพ่ือการตรวจสอบและประเมินความสำเร็จของการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ 
- กำหนดปฏิทินการดำเนินงานการทวนสอบประจำปีการศึกษาที่มีผู้สำเร็จการศึกษา 

โดยกำหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องดำเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- กำหนดข้อมูล แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล ที่ต้องเก็บรวบรวมและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทราบเพ่ือการเตรียมพร้อม ได้แก่ รายงานผลการจัดการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  คณะกรรมการบริหาร
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หลักสูตร   แหล่งฝึกปฏิบัติผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จ
การศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษา 

- ดำเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
- จัดทำรายงานผลการทวนสอบประจำปีการศึกษา  

  (3) กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับหลกัสูตร 
- กำหนดลักษณะข้อมูล แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ที่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้สาขาวิชา  เพ่ือประเมินความสำเร็จ
ของการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน 

-  พัฒนาเครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ดำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ 

- ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6
และข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทำเมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

    -  จัดทำรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี
การศึกษา ที่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่า คุณภาพของการจดัการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นอย่างไร ผู้สำเร็จการศึกษา
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรครบถ้วนเพียงใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว่า
บรรลุตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 

 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของ

วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ฉบับปรับปรุง 2562 หน้า 39 

 

 
 

หมวดที ่6 
การพัฒนาผู้สอน 

 
1. การเตรียมการสำหรับผู้สอนใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศผู้สอนใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของวิทยาลัยตลอดจนใน
หลักสูตรที่สอน และแนะนำการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา 
(มคอ.5) แก่ผู้สอนใหม่  

1.2 จัดระบบแนะนำ / ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) แก่ผู้สอนใหม ่
1.3 จัดเตรียมคู่มือผู้สอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้ผู้สอนใหม่ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ผู้สอน 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ในการสอน 
และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา 

2.1.2 สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะความ
คิดเห็นกับผู้สอนอื่นหรือผู้ชำนาญการ 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 สนับสนุนให้ผู้สอนทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน และต่อชุมชน 
2.2.2 ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
2.2.3 สนับสนุนให้ผู้สอนไปให้บริการทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 

เพ่ือให้สามารถนำประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน 
2.2.4 เปิดโอกาสให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อตำราเรียนใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้ง

อำนวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ 
2.2.5 จัดโครงการศึกษาดูงานต่างสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

       2.2.6 มอบประกาศเกียรติคุณและให้รางวัล เพ่ือธำรงรักษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพ 
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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 และใน

จำนวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จำนวนอย่างน้อย 1 คน  

1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่าง
น้อยทุก ๆ 5 ปี 
2. ผู้สำเร็จการศึกษา 
 หลักสูตรมุ่งพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการประเมิน
และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะที่นักศึกษากำลังศึกษา และประเมินผลการมีงานทำ 
ตลอดจนความพึงพอใจและความต้องการของสถานประกอบการหรือนายจ้าง มีการจัดการเพ่ื อติดตามการ
ประเมินผลและการทวนสอบเพ่ือการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้ได้ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไป
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1 ) คุณธรรมจริยธรรม 2) 
ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณลักษณะพิเศษ ตามท่ีหลักสูตรกำหนด  
3. นักศึกษา 

3.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
แต่งตั้งผู้สอนเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและด้านอ่ืน ๆ ให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยให้นักศึกษาที่มีปัญหาใน

การเรียนสามารถปรึกษาปัญหาทางด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ ได้ตลอดเวลา 
3.1 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคำร้องขอดูกระดาษ 
คำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของผู้สอนในแต่ละวิชาได้ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ
แนวทางปฏิบัติของวิทยาลัยชุมชน 
 
4. ผู้สอน 

4.1 การรับผู้สอนใหม่ 
 การรับสมัครผู้สอนใหม่จะดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของวิทยาลัยชุมชนโดยผู้สอนใหม่

จะต้องวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร
หรือรายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน 

4.2 การมีส่วนร่วมของผู้สอนในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้สำหรับการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนให้คำปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตาม



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ฉบับปรับปรุง 2562 หน้า 41 

 

 
 

หลักสูตร และเพ่ือให้ได้ผู้สำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

4.3 การแต่งตั้งผู้สอนพิเศษ 
 วิทยาลัยชุมชนมีการแต่งตั้งผู้สอนพิเศษ เป็นไปตามข้อบังคับสภาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558 
5. หลักสูตร 

การบริหารหลักสูตรจะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ พิจารณาวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทำทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งมี
ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 

1) ร่วมกันกำหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา 

2) กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษา และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ต้องการ 
3) ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ 

พร้อมนำไปสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
4) เสนอผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา และทำการประเมินประสิทธิภาพ

การเรียนการสอน 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สอนในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
6) รับผิดชอบในการกำหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม จัดผู้สอนนิเทศ เตรียมความพร้อมของ

นักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
7) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืน 

ๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 ระบบการดำเนินการของวิทยาลัยในการสนับสนุนการเรียนรู้ มีดังนี้ 

6.1.1 ดำเนินการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ทางด้านอุปกรณ์โสต
การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  

  6.1.2 กำหนดแผนงบประมาณประจำปี 2561เกี่ยวกับครุภัณฑ์และการจัดหาวัสดุสำหรับสนับสนุนการ
เรียนการสอน ประจำปี เช่น การวางหมวดเงินงบประมาณ โดยได้มีการตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ 

  6.1.3 บริหารจัดการการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมพร้อมต่อการเรียนการสอน และการ
บำรุงรักษาก่อนเปิดภาคการศึกษา 

 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ระบุตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจำปีตามตัว

บ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเอง โดยครอบคลุมหมวด 
1 – หมวด 6 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ฉบับปรับปรุง 2562 หน้า 42 

 

 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

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

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
x x x   

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

x x x   

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

x x x   

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

x x x   

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x   

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

x x x   

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

- x x   

8. ผู้สอนใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือ คำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

x x x   

9. อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x   

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

x x x   

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สำเร็จการศึกษา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - x x 

เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้   
       ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ ที่มีผลดำเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวมโดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับ และตัวบ่งชี้รวมในแต่
ละปี  
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หมวดที ่8  
การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณา

จากผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นหลัก ซึ่งจะประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย การตอบ
คำถาม ผลการปฏิบัติงาน การทดสอบย่อยแต่ละหน่วยสาระการเรียนรู้ และการสอบปลายภาคการศึกษา ทำให้
อาจารย์ผู้สอนสามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด หากวิธีการสอนที่ใช้ไม่สามารถ ทำให้
นักศึกษาเข้าใจได้ จะดำเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน ที่จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดำเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของผู้สอนในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนด้านงาน

ทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา ในทุก ด้าน ทั้งด้านเทคนิคการสอน จรรยาบรรณวิชาชีพการตรงต่อเวลา 
การชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์รายวิชา เกณฑ์การประเมินผลรายวิชา การใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมกบัการสอน และคุณธรรม จริยธรรม 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินจากนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา  
ดำเนินการติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาการฝึกงาน ซึ่งผู้สอนนิเทศสามารถประเมินโดยการ

สังเกตพฤติกรรมและพูดคุยสอบถามจากนักศึกษาเป็นรายบุคคล สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่านั้นจะ
ประเมินโดยใช้แบบสอบถามการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา และ/หรืออาจสัมภาษณ์ตัวแทน
ศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

2.2 ประเมินจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา 

ดำเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอกที่คุณวุฒิสัมพันธ์กับสาขาวิชา ให้ความเห็นเชิง
การพัฒนาคุณภาพทุกมิติของการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาให้นักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามดัชนีตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวอย่างน้อย 1 คน 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำปี โดยรวบรวม

ข้อมูลรายงานผลการประเมินการสอน รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม เพ่ือวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 
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4.2 เมื่อครบรอบหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าผู้สำเร็จการศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ และนำผลการเคราะห์
มาวางแผนปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป 

4.3 สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทำทุก ๆ 5 ปี โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้
เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
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ภาคผนวก 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตร การท่องเที่ยว 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสร้อยสวรรค์ วิทยาลัยชมุชนสงขลา 

 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 

1. นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
2. นางสาวสุไรดา กาชอ ประธานหลักสูตร วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
3. นางสาวศุภลักษณ์ กาสาวพัฒร ์

 
กรรมการหลักสูตร 
 

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ 

4. รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธสิมาจาร 
การ  

ผู้อำนวยการสถานวิจัยการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพ้ืนที่
ภาคใต้ แบบบูรณาการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่ 
 

5. นายโสภณ จะยะสกูล 
 

รอ งป ระธาน อุตส าห กรรม
ท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา 

สำนักงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
สงขลา 

6. ผศ.กุลดารา เพียรเจริญ 
 

อ าจ า รย์ ป ร ะ จ ำส าข าก า ร
โรงแรมและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

7. ดร.สาลินี ทิพย์เพ็ง วิชัย 
 

อ าจ า รย์ ป ร ะ จ ำส าข าก า ร
โรงแรมและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

8. นางสุรี เทพสุริวงค ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
9. นางสาวดารารัตน์ บางพระ 

 
ครูผู้ช่วย 

 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 
10. นางสาวศุภมาส อยู่อริยะ ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
11. นางสาวลักษณา ชิณวงศ์ อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
12. นางสาวสาริมา ประเสริฐ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
13. นางสาวธนพัชร แก้วปฏิมา ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
14. นางสาวอารีนา ยามาเจริญ  วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
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ข้อเสนอแนะจากการประชุมกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
หลักสูตร การท่องเที่ยว 

ข้อมูลเดิม การเปลี่ยนแปลง 

1. อาชีพที่สามาถประกอบได้ หลังสำเร็จการศึกษา 
(หน้าที่ 2) 

แก้ไขเป็น 
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพ่ือให้ผู้สำเร็จการศึกษา

สามารถทำงานในหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน  
เช่น พนักงานหรือเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวในหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธุรกิจการท่องเที่ยว หรือ
ธุรกิจอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้อง โดยผู้สำเร็จการศึกษาสามารถ
เลือกและปฏิบัติงานในตำแหน่งงานระดับปฏิบัติการได้ 
เช่นพนักงานฝ่ายปฏิบัติการนำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ 
พนักงานบริการด้านข้อมูลทางการท่องเที่ยว ผู้นำเที่ยว
ท้ อ งถิ่ น  ผู้ ป ร ะก อ บ ก ารวิ ส าห กิ จ ชุ ม ช น แ ล ะ
ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว เช่นบริษัทจัดนำ
เที่ยว ฟาร์มสเตย์ ร้านจำหน่ายสินค้าท่ีระลึก เป็นต้น 

 
2. รายวิชาเลือกและวิชาเลือกเสรี แก้ไขเป็น 

กท  0905   ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
กท  0914   การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
กท  0915   การจัดการท่องเที่ยวทางเลือก 
กท  0919   การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
กท  0920   การสัมมนาการท่องเที่ยว 
กท  0923   หัวข้อคัดสรรด้านการท่องเที่ยวและ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม สภาวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา  
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเกาะขาม วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 

1. นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
2. นายโสภณ จะยะสกูล 

 
รองประธาน อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา 

สำนักงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
สงขลา 
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ข้อเสนอแนะจากการประชุม สภาวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
 

หลักสูตร การท่องเที่ยว 

ข้อมูลเดิม การเปลี่ยนแปลง 

1. อาชีพที่สามาถประกอบได้ หลังสำเร็จการศึกษา 
(หน้าที่ 2) 

แก้ไขเป็น 
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพ่ือให้ผู้สำเร็จการศึกษา

สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งงานระดับปฏิบัติการได้ 
เช่นผู้นำเที่ยวท้องถิ่น ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้าน
การท่องเที่ยว  พนักงานในตำแหน่งงานปฏิบัติการ เช่น 
พนักงานจัดรายการนำเที่ยว พนักงานบริการข้อมูล
ทางการท่องเที่ ยว มัคคุ เทศก์อาชีพ(บัตรภูมิภาค) 
มัคคุ เทศก์ท้ องถิ่น  และผู้ป ระกอบการธุรกิ จการ
ท่องเที่ยวท้องถิ่น  

2. สถานที่จัดการเรียนการสอน (หน้าที่ 3) แก้ไขเป็น 
วิทยาลัยชุมชนสงขลาและสถานที่จัดการศึกษาของ

วิทยาลัยชุมชนสงขลา ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
3. ปรัชญาของหลักสูตร  (หน้าที่ 7) แก้ไขเป็น 

มีคุณธรรม จิตบริการ เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวชุมชน 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  (หน้าที่ 7) 
  
 

 

แก้ไขเป็น 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ มีมิตรไมตรี

จิต และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
(2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ชุมชน กระบวนการจัดนำเที่ยว ภาษาและวัฒนธรรม 
และดิจิทัลเพ่ือการท่องเที่ยว   

(3) มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ชุมชน อย่างยั่งยืน 

(4) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ในการปฏิบัติงาน 
และพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวชุมชนการท่องเที่ยวและ 
บริการ 
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รายช่ือ 
ผู้เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

เพื่อวิพากษ์หลักสูตร การท่องเที่ยว   
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 

 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 

1. นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
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ข้อเสนอแนะจากการประชุมอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
เพื่อวิพากษ์หลักสูตร การท่องเที่ยว 

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
 

หลักสูตร การท่องเที่ยว 

ข้อมูลเดิม การเปลี่ยนแปลง 

1. รูปแบบการบันทึกข้อมูล คุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์พิเศษ  

แก้ไขเป็น 
 อักษรย่อคุณวุฒิ ต่อด้วยสาขาวิชาที่จบการศึกษา  
 
 

 
 
 
 
 


