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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยชุมชนระนอง 
สาขาวิชา            การท่องเที่ยว 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)   หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ชื่อหลักสูตร(ภาษาอังกฤษ)   Associate Program in Tourism 

 

2.  ชื่ออนุปริญญา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  อนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)    อ. (การท่องเที่ยว) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  Associate Degree in Tourism   
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  A. (Tourism) 
 

3.  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียน       
 ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า      90   หน่วยกิต 
 

4.  รูปแบบของหลักสูตร 
 4.1 รูปแบบ  
 หลักสูตรระดับอนุปริญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ . 2552   
 4.2 ภาษาท่ีใช้   
   ภาษาไทย 
     4.3 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย
ได้เป็นอย่างดี และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการสำหรับวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2545 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 

     4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืนหรือหน่วยงานอื่น 
   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร 
     4.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา   
   ให้อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2556  ซึ่งวิทยาลัยชุมชนระนองเปิดสอนในปีการศึกษา 2558  

5.2 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 
5.3 อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนระนอง ได้กลั่นกรองในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 24 

พฤษภาคม 2562 
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5.4 สภาวิทยาลัยชุมชนระนองอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั ้งที่  5/2562 วันที ่ 27 
พฤษภาคม 2562 

5.5 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  9/2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 
2562 

 

6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติในปี พ.ศ. 2563 
 
7. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

7.1 มัคคุเทศก์ 
7.2 ผู้นำเที่ยว 
7.3 ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว 
7.4 ประกอบอาชีพในหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

 
8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

เลขประจำตัว
ประชาชน 

ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษา 

จาก ปี 

3580100050xxx นางสาวจริยา แซ่ถ่ำ - ศศ.บ. 
 

ศศ.ม. 
 

ป.บัณฑิต 

บรรณารักษ์ศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร ์
การจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 
ประกาศนียบตัร
วิชาชีพครู 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนสุนันทา 

2546 
 

2550 
 

2553 

3800400195xxx นางสาวสุพรรณิกา โกศล - วท.บ. 
 

ศศ.ม. 
 

จุลชีววิทยา 
 
อุทยาน นันทนาการ 
และการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์

2548 
 

2557 

3800400104xxx นายไพสณฑ์ พร้อมพงค ์ - ศศ.บ. อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

สถาบันราชภฏัภูเกต็ 2540 

 
 

9.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
วิทยาลัยชุมชนระนอง และสถานที่จัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระนอง ในพ้ืนที่จังหวัดระนอง 
 

10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
10.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์
โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น รัฐบาลจึงจัดทำยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทาง
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เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตของสินค้าและบริการ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงิน และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น จาก
นโยบายดังกล่าวส่งผลให้ปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีรายได้จากภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประมาณ 
3 ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็นจากตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่  2 ล้านล้านบาท และตลาดเที่ยวในประเทศอีก 1 
ล้านล้านบาท และทิศทางการตลาดการท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป รัฐบาลคาดหวังใช้ภาคการท่องเที่ยวเป็น
กลไกกระตุ้นเศรษฐกิจลงสู่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการกระจายรายได้สู่จังหวัดที่ยังมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนต่ำ และ
การท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง หากนักท่องเที่ยวต้องการข้อมูลเชิงลึกของสถานที่เที่ยวนั้น ๆ จำเป็นต้องมีผู้นำเที่ยว 
ผู้ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ และข้อมูลอื่น ๆ ประกอบหรือที่เรียกกันว่ามัคคุเทศก์ หรือผู้นำเที่ยว ซึ่งเป็นอาชีพที่
สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ปัจจุบันเมืองระนองเริ่มรู้จักในฐานะเมืองท่องเที่ยว คนต่างชาติรู้จักระนองมากขึ้น จากปัจจัย หลาย
อย่าง เช่น ประเทศพม่าได้ทำการเปิดประเทศ คนสามารถข้ามไปเที่ยวเกาะสอง โดยผ่านเมืองระนอง อีกท้ังระนอง
มีเกาะพยาม เกาะที่ยังสวยและยังไม่มีคนเข้าถึงมากนัก และแนวโน้มการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เกิดขึ้นกับระนอง 
เช่น การท่องเที่ยวบ่อน้าร้อน การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ ทำให้เมืองระนอง ณ เวลานี้ มีความน่าสนใจในฐานะ
เมืองท่องเที่ยวแห่งใหม่ของไทย ระนองได้พัฒนาการท่องเที่ยวจากทุนทรัพยากรของตนเองทั้งสิ้น ระนองจึงเป็น
เมืองที่มีศักยภาพที่ชัดเจน มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบก ทางน้าที่อุดมสมบูรณ์ มีน้ำแร่ธรรมชาติ แต่ที่ผ่านมา
ขาดการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยว ทำให้ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก เมื่อช่องทางการสื่อสารได้
เปิดกว้าง ทำให้การแบ่งปันข้อมูลมีมากขึ้น จุดเด่นด้านทรัพยากร และทุนในพื้นที่ระนองจึงเป็นที่น่าสนใจ และทำ
ให้ระนองกลายเมืองใหม่ที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันระนองเป็นเมืองที่มีความคึกคักและเป็นกระแสในสื่อ 
Social Media กลายเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศไทย บรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัด
ระนองในป ี2561 มี นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวจำนวน 1,025,144 คน เพ่ิมข้ึนจากปี 
2560 กว่า 5 หมื่นคน หรือเพ่ิมข้ึนประมาณ 4.88 % การที่นักท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน  

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประวัติ
ความเป็นมา วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศไทย ตลอดจนให้บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ถูกต้องแก่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ แต่ในปัจจุบันธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองยังประสบกับ
ปัญหาสำคัญคือขาดแคลนผู ้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที ่ยวที ่ม ีความรู้  ความเข้าใจ สามารถสื ่อสาร
ภาษาต่างประเทศ สามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวอัน
เป็นกลไกสำคัญที่จะพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างถูกต้องในระยะยาวต่อไป ซึ่งจะทำให้การท่องเที่ยวของ
จังหวัดระนองประสบความสำเร็จ อันนำมาซึ่งรายได้จำนวนมากที่จะเข้ามาช่วยเสริมภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยให้ดียิ่งๆขึ้นไป 
 

10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สังคมและวัฒนธรรมไทยมีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน เริ่มจากสังคมดั้งเดิมแบบเกษตรกรรม มาสู่

สังคมอุตสาหกรรม และสู่สังคมข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ เป็นการพัฒนาสังคมและ วัฒนธรรมจากฐานการ
พัฒนาทางวัตถุ จนเมื่อการตักตวงทรัพยากรทางวัตถุจนเกินพอดี เป็นผลให้เกิด ปัญหาหลายด้านตามมา ทั้งความ
เหลื่อมล้ำในสังคม คนรวย คนจน สังคมวัตถุนิยม ปัญหาด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา ความแตกแยกทาง
ความคิด และการเมือง ตลอดจนอิทธิพลของสื่อ    ล้วนนำไปสู่ความไม่สมดุล อันมีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
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สังคมและวัฒนธรรมของชาติ การเรียนรู้พัฒนาการทางด้าน สังคมและวัฒนธรรมของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพ่ือการเรียนรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นการปลูกจิตสำนึก สร้างการรับรู้ สร้างความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่ดำรงอยู่ได้บนความหลากหลาย สามารถนำเอาความหลากหลายเหล่านี้มาเป็นทุน 
และเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์ หรือสร้างสรรค์ต่อยอด สร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ไทยยังคงความ
เป็นไทยและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้อย่างยั่งยืนและสันติสุข ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการตลาดการท่องเที่ยวปี 
พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป รัฐบาลคาดหวังใช้ภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจลงสู่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
ด้วยการกระจายรายได้สู่จังหวัดที่ยังมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนต่ำ และกระแสการท่องเที่ยวเปลี่ยนจากเมืองใหญ่สู่
ภูมิภาค มีการแลกเปลี่ยนเรียนทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นทำให้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสนใจด้านการอนุรักษ์  
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

 
11. ผลกระทบจากข้อ 10.1 - 10.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

11.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 หลักสูตรที่ปรับปรุงขึ้นมานี ้มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีความรู้ที่เป็นมาตรฐานที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ ดำรงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ และยังพัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีแนวทางในการที่
จะให้ผู้จบการศึกษาเป็นที่ต้องการของธุรกิจการท่องเที่ยว และสามารถประกอบอาชีพส่วนตัวได้  เพื่อตอบสนอง
ความต้องการกำลังคนที่มีคุณภาพในชุมชน จังหวัด และภูมิภาคใกล้เคียง จึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรนี้เพ่ือ
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  

11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาซึ่งจัดการศึกษาโดย

วิทยาลัยชุมชนมุ่งผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ บุคลิกภาพ และทักษะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
และเป็นที่ต้องการของสังคม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความพร้อมในทุกด้านทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ วิจัย ทะนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างศักยภาพบุคคล และตอบสนองโดยสอดคล้องต่อความต้องการ เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชนทางด้านการท่องเที่ยว อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
  
12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน  
 12.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาอื่น 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของวิทยาลัยชุมชน   
 12.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
 ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี 
 12.3 การบริหารจัดการ 
 12.3.1 ประชุม ร่วมปรึกษาหารือกันระหว่างผู้สอน ที่สอนในรายวิชาเดียวกัน เพ่ือให้ได้เนื้อหาความรู้
และทักษะทางการท่องเที่ยวตามความต้องการของหลักสูตร  
 12.3.2 นิเทศและติดตามการจัดการศึกษา เพื่อประเมินคุณภาพการเรียน สถานที่จัดการศึกษา 
ผู้สอน และแหล่งทรัพยากรต่างๆ  
 12.3.3 ทดสอบความรู ้ความสามารถของผู้เรียนก่อนจบการศึกษา โดยความร่วมมือจากสถาน
ประกอบการ 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา   
มีวินัย ใจบริการ ชำนาญวิชาชีพ 
 

1.2 ความสำคัญ 
          ตอบสนองความต้องการกำลังคนที่มีคุณภาพในชุมชน จังหวัด และภูมิภาคใกล้เคียง จึงจำเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรนี้ เพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ตลอดจนเตรียมการเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก   
 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ ไมตรีจิต และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.3.2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การบริการ และมัคคุเทศก์ กระบวนการจัดนำเที่ยว 

ภาษาและวัฒนธรรม และดิจิทัลเพ่ือการท่องเที่ยว 
1.3.3 มีทักษะการจัดการในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ 
1.3.4 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ในการปฏิบัติงานและพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ

บริการ 
 

2.  แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้/หลักฐาน 

1. พัฒนาหลักสูตรตาม
ความต้องการของ
ชุมชน และ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับภาคร ัฐ และภาคเอกชน 
เพ ื ่อศ ึกษา ว ิ เคราะห ์ความ
ต้องการ และแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  

ตัวบ่งชี้ 
1. จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วม ไม่น้อย

กว่า   
  2 หน่วยงาน  

2. จำนวนหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้าร่วม ไม่  
  น้อยกว่า 2 หน่วยงาน  

3. จำนวนครั้งในการประชุมร่วมกัน อย่างน้อย 
1    
  ครั้งต่อปี 

หลักฐาน 
1. รายงานการประชุม   
2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน 

1. สำรวจความต้องการของธุรกิจ
การท่องเที่ยว 

ตัวบ่งชี้  
จำนวนครั้งในการสำรวจปีละ 1  ครั้ง 
หลักฐาน 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้/หลักฐาน 

รายงานการสำรวจแสดงข้อมูลอย่างน้อย  3 
ประเด็น คือ 
1. แนวโน้มธุรกิจของสาขาวิชา  
2. คุณสมบัติของแรงงานที่เป็นที ่ต้องการของ

ตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยว 
3. ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน 

2. ปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษา 
หรือห้องปฏิบัติการจำลอง หรือ
สถานทีฝ่ึกปฏิบัติร่วมกับ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอน 

ตัวบ่งชี้ 
สถานที่ปฏิบัติการจำลอง หรือ ข้อตกลงความ
ร่วมมือการใช้สถานที่ของสถานประกอบการเพ่ือ
เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติจากภาคเอกชน อย่างน้อย 
1 รายการ 
หลักฐาน 
1. ห้องปฏิบัติการ 
2. บ ันท ึกข ้อตกลงความร ่ วมม ือระหว ่ า ง

หน่วยงาน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ  

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
- ไม่มี - 

 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
- ไม่มี - 

 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
2.1 ระยะเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

2.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 
2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – พฤษภาคม 

ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา และมีการจัดการเรียนการ
สอนนอกวัน-เวลาราชการ คือ จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30  

 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับช่วงชั้นที่ 4 หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่า และคุณสมบัติอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 พ้ืนฐานความรู้ทางด้านภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา     ไม่

เท่ากัน  
2.3.2 นักศึกษายังไม่มีทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
2.3.3 นักศึกษาบางคนมีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ไม่สอดคล้องกับงานบริการ 

 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพือ่แก้ไขปัญหาข้อ 2.3 
2.4.1 ทดสอบสมรรถนความรู้ผ ู ้เร ียนก่อน โดยจัดรายวิชาให้เรียนปรับพื ้นฐานทางด้านภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
2.4.2 กำหนดให้นักศึกษาฝึกฝนความสามารถระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
2.4.3 กำหนดให้แต่ละรายวิชาสอดแทรกความรู้ และทักษะทางด้านการบริการ และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 
 

ชั้นปีที่ศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 25 25 25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 2 - 25 25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 3 - - 25 25 25 25 

รวม 25 50 75 75 75 75 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - 25 25 25 25 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  

 ใช้งบประมาณแผ่นดินของวิทยาลัยชุมชนระนอง ดังนี้ 
 

หมวดรายจ่าย 
ภาคการศึกษา 

1/2562 2/2562 1/2563 2/2563 1/2564 2/2564 รวม 

 
- ค่าตอบแทนผู้สอน 
- ค่าวัสดุการศึกษา 
- ค่าบำรุงสถานที่
(สาธารณูปโภคและ
ค่าอินเทอร์เน็ต) 

 
93,150 
13,750 
14,400 

 

 
93,150 
13,750 
14,400 

 

 
93,150 
13,750 
14,400 

 
93,150 
13,750 
14,400 

 
93,150 
13,750 
14,400 

 
93,150 
13,750 
14,400 

 
558,900 
82,500 
86,400 

รวมทั้งสิ้น 121,300 121,300 121,300 121,300 121,300 121,300 727,800 
 

หมวดรายรับ 
ภาคการศึกษา 

1/2562 2/2562 1/2563 2/2563 1/2564 2/2564 รวม 
ค่าลงทะเบียนเรียน 80,000 80,000 160,000 160,000 240,000 240,000 960,000 

 
     ประมาณการค่าใช้จ่ายของนักศึกษา : คน  

ประมาณการ รายจ่ายนักศึกษา : คน : ปี รายจ่ายนักศึกษา : คน 
 (ตลอดหลักสูตร) 

ประมาณการค่าใช้จ่ายนักศึกษา 6,400  บาท 19,200 
 
 

2.7 ระบบการศึกษา   
   ใช้แบบชั้นเรียนและหรือจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านสื่อดิจิทัล 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต 
เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ. 2560  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร  

3.1.1  จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  90 หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

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

2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
2.2 วิชาชีพ            ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
 
3.1.3 รายวิชา 

 3.1.3.1 กำหนดรหัสวิชา 
    การกำหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนด 

ดังนี้  
      พยัญชนะ 2 ตัวแรก หมายถึง ตัวย่อหมวดศึกษาท่ัวไป 
      เลขรหัส หลักท่ี 3 – 4 หมายถึง รหัสกลุ่มวิชา 
       01 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา 
       02 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
       03 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
       04 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

   3.1.3.2 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  

 โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2561 เป็นโครงสร้างที่กำหนดรายวิชาโดย
ยึดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และปรัชญาวชิา
ศึกษาท่ัวไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 เป็นแกนในการจัดทำโครงสร้างของรายวิชา 
และสอดแทรกเนื ้อหาหลักที ่จำเป็นต่อการเรียนรู ้ของนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ โดยโครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
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) 
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  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 
  (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 
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  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 
  (2) วิชาเลือก        ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  จำนวนไม่น้อยกว่า  57 หน่วยกิต 
 

  1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ       จำนวน 21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา      หน่วยกิต (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 



มคอ.2 สาขาวิชาการท่องเท่ียว 

 12 

 

2) กลุ่มวิชาชีพ               จำนวน 36 หน่วยกิต 
    2.1 วิชาบังคับ        18 หน่วยกิต 

รหัสวิชา        ชื่อรายวิชา     หน่วยกิต (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        ชื่อรายวิชา       หน่วยกิต (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   หัวข้อคัดสรรด้านการท่องเที่ยวและบริการ 1        3(x-x-x) 
TR  0922    Selected Topic in Tourism and Hospitality 1 
กท  0923   หัวข้อคัดสรรด้านการท่องเที่ยวและบริการ 2                 3(x-x-x) 

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

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

 
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชาเดียวกันหรือต่าง

สาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจากหลักสูตรอื่นใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ โดยไม่ซ้ำซ้อนกับรายวิชาที่
เรียนมาแล้ว  ส่วนรายวิชาที่หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี
ไม่ได้โดยไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 
3.1.4   แสดงแผนการศึกษา 
 

 
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 30 นก. 9 9 6 3 3 - 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 57 นก.       
   1) วิขาพ้ืนฐานวิชาชีพ 21 นก. 3 3 3 6 6 - 
   2) วิชาชีพ 36 นก.       
  - วิชาชีพบังคับ 18 นก. 3 - 3 3 6 3 
 - วิชาเลือก 15 นก. - 3 3 3 - 6 
 - วิชาการฝึกงาน 3 นก. - - - - - 3 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 นก. - - - - - 3 

รวม 15 15 15 15 15 15 
 
3.1.5  แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 การจัดแผนการศึกษาได้กำหนดรายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา  ดังนี้ 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา 3)2-2-5(  
ศึกษาทั่วไป ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3)2-2-5(  
ศึกษาทั่วไป ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล 3)2-2-5(  
พ้ืนฐานวิชาชีพ กท 0901 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 3(2-2-5) 
วิชาชีพ (บังคับ) กท 0911 การตลาดท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6) 

รวม 15(11-8-26) 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3)2-2-5(  
ศึกษาทั่วไป ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 3)2-2-5(  
ศึกษาทั่วไป ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3)2-2-5(  
พ้ืนฐานวิชาชีพ กท 0902 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพ่ือ

ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว 
3(3-0-6) 

วิชาชีพ (เลือก) xxxx xxxxxxxxx 3(x-x-x) 
รวม 15(x-x-x) 

 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป–ศ) 

พ้ืนฐานวิชาชีพ กท 0903 จิตวิทยาบริการและการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม 

3(3-0-6) 

วิชาชีพ (บังคับ) กท 0908 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

3(3-0-6) 

ศึกษาทั่วไป xxxx xxxxxxxxx 3(x-x-x) 
ศึกษาทั่วไป xxxx xxxxxxxxx 3(x-x-x) 
วิชาชีพ (เลือก) xxxx xxxxxxxxx 3(x-x-x) 

รวม 15(x-x-x) 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป–ศ) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3(2-2-5) 
พ้ืนฐานวิชาชีพ กท 0907 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและ

บริการ 
3(2-2-5) 

พ้ืนฐานวิชาชีพ กท 0904 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
วิชาชีพ (บังคับ) กท 0909 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการ

ท่องเที่ยว 
3(2-2-5) 

วิชาชีพ (เลือก) xxxx xxxxxxxxx 3(x-x-x) 
รวม 15(x-x-x) 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป–ศ) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5) 

พ้ืนฐานวิชาชีพ กท 0905 ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 3(3-0-6) 
พ้ืนฐานวิชาชีพ กท 0906 ดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 3(2-2-5) 
วิชาชีพ (บังคับ) กท 0912 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว 3(2-2-5) 
วิชาชีพ (บังคับ) กท 0913 การวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

รวม 15(11-8-26) 
 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป–ศ) 

วิชาชีพ (บังคับ) กท 0910 งานมัคคุเทศก์ 3(2-2-5) 
วิชาชีพ (เลือก) xxxx xxxxxxxxx 3(x-x-x) 
วิชาชีพ (เลือก) xxxx xxxxxxxxx 3(x-x-x) 
วิชาเลือกเสรี xxxx xxxxxxxxx 3(x-x-x) 
วิชาการฝึกงาน กท 0924 การฝึกประสบการณ์ 3(300 ชม.) 

รวม 15(x-x-x/300 ชม.) 
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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 ทักษะการ
สื่อสาร การจับใจความสำคัญในการอ่านและการฟัง การมีวิจารณญาน วิเคราะห์ ตีความและประเมินค่า การฟัง
เชิงลึก สุนทรียสนทนา 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 
 
 

 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 การเล่าเรื่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 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 เพ่ือเชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม 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 (เลือกภาษาประเทศเพื่อนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกล้กับที่ตั ้งของวิทยาลัยชุมชน ภาษาเขมร 
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(Khmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia) หรือภาษา
พม่า (Burmese) 
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ศท 0201 จังหวัดศึกษา       3 (2-2-5) 
 GE 0201 Province Studies 
 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 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 การจัดทำ
โครงการในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง 
 

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

หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ       การดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 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 
 

ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา    3 (2-2-5) 
GE 0302   Creative Thinking and Problem Solving  
การคิดสร้างสรรค์ เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การฝึกคิดสร้างสรรค์ วิธีการ

แก้ปัญหา กระบวนการฝึกการคิดแก้ปัญหา  
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 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 

 

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 
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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 ทิศทางการใช้ดิจิทัลเพื่อการบริการและการท่องเที่ยว  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 ด้านการขนส่งนักท่องเที่ยวและสิ่งของการให้และรับข้อมูลข่าวสาร 

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 
หลักการและขั้นตอนการวางแผน 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 

 



มคอ.2 สาขาวิชาการท่องเท่ียว 

 20 

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 

 

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 การแปร
ผลข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย 
 

กท  0914 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน         3(2-2-5) 
TR  0914 Community- Based Tourism Management 
แ น ว ค ิ ด  ห ล ั ก ก า ร  อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ  ค ว า ม ส ำ ค ั ญ ข อ ง ช ุ ม ช น  ร ู ป แ บ บ ก า ร ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว 

โดยชุมชน มาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน การศึกษาบริบทและประเมินศักยภาพของชุมชน วิธีการทำงานกับชุมชน
ท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน การจัดการท่องเที่ยวชุมชน ปัญหา 
ผลกระทบและแนวทางแก้ไข 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 ความรู้พื้นฐานบัตรโดยสารและการสำรองที่นั่ง ศัพท์เฉพาะทางสำหรับธุรกิจการ
บิน  การบริการบนเครื่องบิน คลังสินค้า ตารางการบิน เส้นทางการบิน 
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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) 
 
 

กท  0918 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม         3(2-2-5) 
TR  0918 Food and Beverage Management 

ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และรูปแบบการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม รูปแบบการจัด
โต๊ะอาหารและการบริการในภัตตาคาร การออกแบบรายการอาหารไทยและนานาชาติ สุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงานอาหารและเครื่องดื่ม  มาตรฐานฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาหารและเครื่องดื่ม ฝึกปฏิบัติงาน 
หรอืกรณีศึกษา หรือศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 

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 อภิปรายประเด็นสถานการณ์ปัจจุบันระดับโลกภูมิภาค 

และประเทศ ที่เกี ่ยวกับการท่องเที ่ยว 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        3(x-x-x) 
TR  0922 Selected Topic in Tourism and Hospitality 
เลือกประเด็นร่วมสมัย ความรู้ใหม่ สถานการณ์ หรือสภาพปัญหาด้านการท่องเที่ยวและบริการ นำมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

  

กท  0923 หัวข้อคัดสรรด้านการท่องเที่ยวและบริการ        3(x-x-x) 
TR  0923 Selected Topic in Tourism and Hospitality 
เลือกประเด็นร่วมสมัย ความรู้ใหม่ สถานการณ์ หรือสภาพปัญหาด้านการท่องเที่ยวและบริการ นำมา

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

 การฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ 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 

เลขประจำตัว
ประชาชน 

ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
สูงสุด 

สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษา 

จาก ปี 

3580100050xxx นางสาวจริยา แซ่ถ่ำ - ศศ.บ. 
 

ศศ.ม. 
 

ป.บัณฑิต 

บรรณารักษ์ศาสตร์
และสารนิเทศ
ศาสตร ์
การจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 
ประกาศนียบตัร
วิชาชีพครู 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
สุนันทา 

2546 
 

2550 
 

2553 

3800400195xxx นางสาวสุพรรณิกา 
โกศล 

- วท.บ. 
 

ศศ.ม. 
 
 

จุลชีววิทยา 
 
อุทยาน 
นันทนาการ และ
การท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์

2548 
 

2557 

3800400104xxx นายไพสณฑ์ พร้อม
พงค์ 

- ศศ.บ. อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

สถาบันราชภฏัภูเกต็ 2540 

 
 

3.2.2 อาจารย์ประจำ 
ระบุอาจารย์ซึ่งมีหน้าที่หลักด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษา 

ลำดับ ชื่อ – นามสกลุ ตำแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 
1 นายนิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร   - ศษ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   ปี พ.ศ.ที่จบ 2557 
- วศ.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
   ธนบุรี 
   ปี พ.ศ.ที่จบ 2546 
- วศ.บ.(วิศวกรรมชลประทาน) 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
   ปี พ.ศ.ที่จบ 2542 
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ลำดับ ชื่อ – นามสกลุ ตำแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 
2 นางกิตติมา คงโต  - ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
   ปี พ.ศ.ที่จบ 2551 
- บธ.บ.(การบัญชี) 
   มหาวิทยาลัยสยาม 
   ปี พ.ศ.ที่จบ 2537 

3 นางอมราพร พรพงษ ์  - ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
   ปี พ.ศ.ที่จบ 2553 
- บธ.บ.(การบัญชี) 
   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ 
   ปี พ.ศ.ที่จบ 2541 

4 น า ง ส า ว จ ุ ฑ า พ ร  น ้ อ ย
ประเสริฐ 

 - ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
   ปี พ.ศ.ที่จบ 2551 
- บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
   วิทยาลัยรัตนบณัฑิต 
   ปี พ.ศ.ที่จบ 2546 

5 นางส ุดาร ัตน ์   อน ุ ร ั กษ์
พงศธร 

 - บธ.ม.(การบัญชี) 
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ์
   ปี พ.ศ.ที่จบ 2546 
- บธ.บ.(การบัญชี) 
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ์
   ปี พ.ศ.ที่จบ 2541 

6 นางสาวชริตา  
สินภัทรวรากุล 

 - วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
   ปี พ.ศ.ที่จบ 2549 
- วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
   ปี พ.ศ.ที่จบ 2545 

7 นายปริวัฒน์ ช่างคิด  - รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
   ปี พ.ศ.ที่จบ 2554 
- ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต 
   ปี พ.ศ.ที่จบ 2548 

8 นางพรชิต ศรีบุญจิต  - รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ปี พ.ศ.ที่จบ 2543 

- กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
  ปี พ.ศ.ที่จบ 2530 
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ลำดับ ชื่อ – นามสกลุ ตำแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 
9 นางอมรรัตน์ ดวงแป้น  - รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ 
   ปี พ.ศ.ที่จบ 2550 
- ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
   ปี พ.ศ.ที่จบ 2548 

10 นางปานดี คงสมบัติ  - ค.ม.(บริหารการศึกษา) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
   ปี พ.ศ.ที่จบ 2551 
- วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
   ปี พ.ศ.ที่จบ 2538 

11 นางสาวนัยนา  วรรณุทัศน ์  - บธ.ม).บริหารธรุกิจ(  มหาวิทยาลยั  
  นเรศวร 
  ปี พ .ศ.ที่จบ 2549 
- ป .บัณฑิต)การบริหารการศึกษา(     
  มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  
  ปี พ .ศ.ที่จบ 2549 
- ศศ(การจัดการทั่วไป).บ. สถาบันราชภัฎ 
  สุราษฎร์ธานี  
  ปี พ ที่จบ.ศ.2539 

 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
ลำดับ ชื่อ – นามสกลุ ตำแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 
1 ผศ.อำนาจ รักษาพล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วท.ม.(อุทยานและนันทนาการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ปี พ.ศ.ที่จบ 2549 
- ศศ.บ.(พัฒนาการท่องเที่ยว) 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
  ปี พ.ศ.ที่จบ 2543 

2 ผศ.ชลดรงค์ ทองสง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วท.ม.(การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
  ปี พ.ศ.ที่จบ 2548 
- ศศ.บ.(พัฒนาการท่องเที่ยว) 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
  ปี พ.ศ.ที่จบ 2544 

3 นายธนกร สุวุฒิกุล  - รป .ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   ปี พ .ศ.ที่จบ 2552 

- บธ.บ.(การจัดการการท่องเที่ยวและการ   
  จัดการโรงแรม) 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
  ปี พ.ศ.ท่ีจบ 2557 
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ลำดับ ชื่อ – นามสกลุ ตำแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 
4 นายภูวไนย ศรีเวชนันนต ์  - ศศ.ม.(เศรษฐศาสตรสหกรณ์) 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
  ปี พ.ศ.ที่จบ 2555 
- บธ.บ.(การตลาด) 
  มหาวิทยาลัยอสัสัมชญั 
  ปี พ.ศ.ที่จบ 2540 

5 นางสาวพัดชา ช่วยปลอด  - ศศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
  ปี พ.ศ.ที่จบ 2560 
- ศศ.บ.(อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
  ปี พ.ศ.ที่จบ 2538 

6. นางสาวจิราพร  
ภราดร์นุวัฒน์ 

 - ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ 
  ภาษาต่างประเทศ) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ปี พ.ศ.ที่จบ 2554 
- ค.บ.(มัธยมศึกษา) 
  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
  ปี พ.ศ.ที่จบ 2550 

7 นางนันทวัน โกศัย  - ศศ.บ.(ภาษาวรรณกรรมอังกฤษ) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ปี พ.ศ.ที่จบ 2529 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) 
 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือการฝึกงานมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์
ตรงในสถานประกอบการให้แก่นักศึกษา  

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจำเป็นใน
การเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน  

4.1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื ่อสัตย์สุจริต เพิ ่มภาวะผู้นำในการทำงาน รู้จักการคิดริเริ่ม 
สร้างสรรคแ์ละเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  

4.1.3 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงานและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลดปัญหาการทำงาน และเพ่ิม
ศักยภาพของบุคลากรในแผนกต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

4.1.4 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนไดดี้  
4.1.5 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน

ประกอบการได ้ 
4.1.6 มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ในงานได้  
4.1.7 สื่อสารกับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมกับ

ระดับการทำงาน 
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4.2 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 3 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 จัดเต็มเวลาในหนึ่งภาคการศึกษา จำนวน 300 ชั่วโมง 
 

5.  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรือวิจัย (ถ้ามี)   
           ไม่มี  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 เป็นผู้มีจิตใจพร้อมในการให้บริการ 1.1 มีการปลูกฝังคุณลักษณะในทุกรายวิชา 
1.2 มทีักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1.2 ฝึกปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ 

 
 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

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 และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
   (4) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
   กลยุทธ์การสอน 
  (1) กิจกรรมเน้นผู้เรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทำด้วยตนเอง หรือการกระทำเป็นกลุ่ม 
  (2) กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ
นำเสนอความรู้ได้ 
  (3) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การทำกิจกรรมโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
  (4) ฝึกทักษะต่างๆ ที่เป็นจุดเน้นของแต่ละรายวิชา 
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 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) การกำหนดสัดส่วนน้ำหนักการประเมิน ของแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  (2) การประเมินย่อยเพื่อปรับปรุง 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 หรือโครงงาน โดยการมอบหมายทำงานเป็นกลุ่ม 
  (3) การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  (4) ฝึกคิดด้วยวิธีการต่าง ๆ 
   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 
   กลยุทธ์การสอน 
  (1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ 
  (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) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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 กลยุทธ์การสอน 
   (1) ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
   (2) ฝึกการนำเสนอและการประเมินผลงานต่าง ๆ 
   (3) ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ 
  (2) ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ 
  (3) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ 
 
 2.2 มาตรฐานผลการเรียนหมวดวิชาเฉพาะ 

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) การประเมินตนเองและการประเมินโดยเพ่ือน 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  
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(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  

  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 
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(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 
     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. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม  
 (2) ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
 (3) ขยันหมั่นเพียร อดทน  ใฝ่เรียนรู้   
 (4) ประหยัด อดออม และเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 2. ด้านความรู้ 
 (1) มีความรู้ และสามารถใช้ภาษาในการเรียนรู้และพัฒนาปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง 
 (2) มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (3) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน 
 (4) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา  
 (1) รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม  
 (2) สามารถระบุประเด็นปัญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีคุณค่าและ
สร้างสรรค ์
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ทำงานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้นำและผู้ตาม 
 (2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณค่าแห่งการแบ่งปัน 
 (3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และส่วนรวม สามารถพ่ึงตนเองได้ 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน ในการศึกษาค้นคว้าและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 (2) มีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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แผนแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

3.1 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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                 
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 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                 
ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต                 
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ำเรจ็รูป                 
ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                 
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3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
    1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

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

  2. ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง  เป็นระบบ

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

อาชีพด้านการท่องเที่ยว 
  3. ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง รวมทั้งหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้  

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

โดยใช้การประมวลผลข้อมูล 
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

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

  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถสื่อสาร สื่อความหมาย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตาม

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

ข้อมูลและนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการประมวลผล การแปลความหมาย 

และการวิเคราะห์ข้อมูล 
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แผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 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                  
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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 
การจัดการท่องเที่ยวทางเลือก                  

การจัดการธุรกิจการบิน                  

การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
เพ่ือเป็นรางวัล 

                 

การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม                  

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน                  

การสัมมนาการท่องเที่ยว                  

การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจนำเที่ยว                  

การฝึกประสบการณ์                  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา  

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
และประสบการณ์ภาคสนาม ในแต่ละภาคการศึกษาให้จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาที่สอน การ
ประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชา พร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่าง
น้อยตามแบบ มคอ. 5 (รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา) 

กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับรายวิชา 
(1) ดำเนินการทวนสอบทุกรายวิชาที่เปิดสอน  
(2) ตรวจสอบผลการให้คะแนนแต่ละส่วนตามที่กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.

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

(3) ใช้ข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู ้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6  
ที่อาจารย์ประจำวิชาจัดทำ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

(4) จัดทำรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาประจำภาคการศึกษา ที่แสดง
ให้เห็นในภาพรวมว่าคุณภาพของการจดัการเรียนรู้ของรายวิชาเป็นอย่างไร  ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
ที่กำหนดไว้ในแต่ละรายวิชาในระดับใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว่าผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานที่
กำหนด  

2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
(1) แต่งตัง้คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 

  - กรรมการจากสำนักวิชาการ 
  - กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  - ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา นั้น ๆ  

(2) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
- กำหนดกระบวนการหรือขั ้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ระดับ   

หลักสูตร เพ่ือการตรวจสอบและประเมินความสำเร็จของการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ 
- กำหนดปฏิทินการดำเนินงานการทวนสอบประจำปีการศึกษาที่มีผู้สำเร็จการศึกษา 

โดยกำหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องดำเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- กำหนดข้อมูล แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล ที่ต้องเก็บรวบรวมและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง

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

- ดำเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
- จัดทำรายงานผลการทวนสอบประจำปีการศึกษา  

(3) กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับหลกัสูตร 
- กำหนดลักษณะข้อมูล แหล่งข้อมูลและผู ้ให้ข้อมูล ที ่สามารถนำมาใช้ว ิเคราะห์

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้สาขาวิชา  เพ่ือประเมินความสำเร็จ
ของการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน 

-  พัฒนาเครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ดำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ 

- ใช้ข้อมูลที่เก่ียวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา 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 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่  
1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะนำอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ

มอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือหลักสูตร คู่มือนักศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือ
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  

1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน  เพื่อทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ ของการจัดการศึกษา  

1.3 ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การจัดทำ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการดำเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)  

1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล รวมถึงการ   บูรณา
การเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน  

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์ 
การสอน และการประเมินผล จากหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก  

 2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนการสอน  

 2.1.3 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อให้เกิด
การถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาการเรียนการสอนและทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือนาความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหลักสูตร  
2.3.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม  

  2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์มีโอกาสไปศึกษาหรือเข้าฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพัฒนาตนเองและเพ่ิมคุณวุฒิ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน  
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้  

1.1. จำนวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได้ และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

1.2. คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 3 คน และ
ในจำนวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวนอย่างน้อย 1 คน  
  1.3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่าง
น้อยทุก ๆ 5 ปี 
2. บัณฑิต 

บัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
 2.1 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
 2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบเป็นสากล 

และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
 2.3 มีทักษะด้านปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอแนวความคิด และ/หรือประเมินค่าอย่าง

สร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ทักษะและ/หรือความรู้ความเข้าใจทางวิชาการในการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน 

 2.4 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมีความรับผิดขอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมและปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 2.5 มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับปัญหาและ
กลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางสถิติ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสาร และ
สืบค้นข้อมูล 

3. นักศึกษา 
 มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะ

แนว การคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษาดังต่อไปนี้ 
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 

สาขาวิชามีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษา คือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า         

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
สาขาวิชามีระบบและกลไกเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาโดยกระบวนการปรับพ้ืน

ฐานความรู้ในรายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

3.3 การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา 
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สาขาวิชามีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพื่อให้มี
แนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้ 

การกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อกำหนดระบบและกลไกการดูแล
ให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาสำหรับนักศึกษา 

การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้
คำปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา และในกรณีที่นักศึกษาในความ
ดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้คำปรึกษาได้ อาจารย์จะส่งต่อไปยังกลุ่มกิจการ
นักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระนอง 

การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเป็นผู้นัดหมายนักศึกษาใน
ความดูแลเพื่อมาพบ  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้คำปรึกษาในเรื่อง เกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือช่วยแก้ไขปัญหา
ในเรื่องอ่ืน ๆ ของนักศึกษาต่อไป  

การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้กำหนด
วันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์กำหนดนักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับอาจารย์ที่
ปรึกษาและเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาได้ 

3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 นักศึกษาสามารถประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในระบบงานทะเบียนของวิทยาลัยชุมชนเป็น

ประจำทุกภาคเรียน และสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อหัวหน้าสาขา และหัวหน้า
สาขาวิชานำเข้าสู่การประชุมกรรมการบริหารประจำหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากที่ประชุมกรรมการบริหารฯ 
แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อสำนักวิชาการเพ่ือหาวิธีการแก้ไขในระดับวิทยาลัย 

4. อาจารย์ 
ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี ้ 
4.1 คณะกรรมการบริหารประจำหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพ่ือวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ประจำ

หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือระเบียบของ สกอ.  
4.2 หากอัตรากำลังไม่เพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารย์เพิ่มต่อวิทยาลัยชุมชนระนอง 
4.3 มีการคัดเลือกอาจารย์พิเศษใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน และมีการสอบคัดเลือก โดยสอบสัมภาษณ์ และเสนอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง
พิจารณาอนุมัต ิ

4.4 นอกจากนี้สาขาวิชายังได้มอบหมายให้อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 
อาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรและมีระบบส่งเสริม

และพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้  
- จัดโครงการอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผลประเมินผล 

ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
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- จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย การทำผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจำให้
เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ีสูงขึ้น เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร 

- กำหนดให้อาจารย์ประจำจัดทำแผนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้างผลงานวิชาการ/การ
วิจัย และควบคุมกำกับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การสำรวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต  และการสำรวจความพึง
พอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพื่อนำผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึง
การจัดทำรายวิชาให้ทันสมัย  

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเรียนการสอน
ของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่
ละกลุ่มแต่ละชั้นปีเพื่อวางแผนกำหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และผู้สอน ทั้งรายวิชาบังคับ 
และวิชาเลือกซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนนี้ หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่จะเปิดสอนแล้ว  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา  โดยการจัดผู้สอนใน
แต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน ซึ่งถือ
ว่ามีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลาเรียน-เวลาสอบที่ไม่ซ้ำซ้อนกับวิชาในสาขาอื่น ๆ ที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  

การประเมินผู้เรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติโดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

สาขาวิชาได้นำระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน โดย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประจำ
หลักสูตรเพื่อกำกับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
มีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนอย่างชัดเจน ภายใน 30 วัน ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา  
   ในส่วนของผู้สอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ ของหลักสูตรฯ จะ
ดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา  ตามกลยุทธ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ดำเนินการจัดทำรายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรือ มคอ.5 
ของรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

สาขาวิชาจัดให้มีการประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน
กำหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน และสาขาวิชาฯนำเสนอต่อคณะวิชาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการ 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)   

มีการจัดทำรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั ้งหมดอยู่ในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับดี

ต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1-5 และมีผลการดำเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้อย่างน้อยร้อยละ 80 

 
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 2562 2563 2564 2565 2566 

1) อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดำเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2) ม ีรายละเอ ียดของหล ักส ูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (ถ้ามี) 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4 ในแต่ละภาคการศึกษา 

X X X X X 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดำเน ินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 
วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา 

X X X X X 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  (ถ้า
มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละ ปีการศึกษา 

X X X X X 

7)    มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์
  การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
  ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา  

 X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 2562 2563 2564 2565 2566 
9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน ได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการและหรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
X X X X X 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับ
การพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
50 ต่อปี 

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / ผู้สำเร็จ
การศึกษา ที่มีต่อหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

   X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีต่อ
ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

   X X 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) ประชุม สัมมนาร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอน  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อแนะนำเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับวิธีสอนแบบต่างๆ 

(2) ใช้วิธีการสอบถามนักศึกษาถึงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
(3) ประเมินนักศึกษาจากพฤติกรรมการเรียน การทำกิจกรรม และผลการสอบ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
(2) การประเมินการสอนของครูอาจารย์จากการเข้าสังเกตในชั้นเรียน 
(3) การนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม        
2.1 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
2.2 ประเมินคุณภาพของหลักสูตรจากการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา จากนายจ้างหรือผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา 
2.3 การติดตามและประเมินผลหลักสูตรทุกๆ 3 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรในปีต่อไป 

 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7  ข้อที่ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชา อย่างน้อย 1 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากวิทยาลัย โดยผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้
ทั้งหมดในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือมีการดำเนินงานตามข้อ 1-5 และมีผล
การดำเนินงานอย่างน้อยร้อยละ 80  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร           

4.1 อาจารย์ผู้สอน ทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในแต่ละรายวิชาที่รับผิดชอบ และปรับปรุงทันที
หากข้อมูลนั้นจำเป็น และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาให้จัดทำรายงานเสนองานวิชาการฯ ผ่านสาขาวิชา 

4.2 อาจารย์ผู้สอนติดตามผลการจัดการศึกษาตามตัวบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อที่ 7 
4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำปีการศึกษา 
4.4 ประชุมอาจารย์ผู้สอน เพ่ือพิจารณาทบทวนสรุปผลการดำเนินงานหลักสูตร 
4.5 สรุปผลการดำเนินงานหลักสูตร เสนอสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรอง เสนอสภาวิทยาลัยชุมชนเพ่ือเห็นชอบ 


