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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา วิทยาลัยชุมชนระนอง 
สาขาวิชา            การท่องเที่ยว 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 

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

 

2.  ชื่ออนุปรญิญา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)  อนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  Associate Degree in Tourism   

 ช่ือย่อ (ภาษาไทย)    อ. (การท่องเที่ยว) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ)  A. (Tourism) 
 

3. วิชาเอก ไม่ม ี
 

4.    จำนวนหน่วยกิตที่เรียน       
 ตลอดหลักสูตร      93   หน่วยกิต 
 

5.    รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ  
 หลักสูตรระดับอนุปริญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552   
  5.2 ภาษาที่ใช้   
   ภาษาไทย 
      5.3 การรบัเขา้ศึกษา  
  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็น
 อย่างดี 
      5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืนหรอืหน่วยงานอ่ืน 
   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร 
      5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา   
   ให้อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
        หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้มีการพิจารณาหลักสูตร เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
 ครั้งที่ 1  วันที่  4  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 

ครั้งที่ 2  วันที่  5  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 
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  สภาวิทยาลัยชุมชนระนอง อนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
 ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 7  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

    สภาวิชาการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรอนุปริญญาแล้ว ในคราวประชุม
สภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
   หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2562 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
          หลักสูตรน้ีได้ออกแบบไว้เพ่ือให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เช่น พนักงานหรือเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธุรกิจการท่องเที่ยว หรือธุรกิจอ่ืนๆ      
ที่เก่ียวข้อง โดยผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเลือกและปฏิบัติงานในตำแหน่งงานระดับปฏิบัติการได้ เช่น พนักงาน
ฝ่ายปฏิบัติการนำเท่ียว พนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว ผู้นำเที่ยวท้องถิ่น ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ
ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวขนาดเล็ก เป็นต้น  
 
9. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร  
 

เลขประจำตัว
ประชาชน 

ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
สูงสุด 

สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษา 

จาก ปี 

3800400195xxx นางสาวสุพรรณกิา โกศล - ศศ.ม. 
 
 
 

อุทยาน 
นันทนาการ และ
การท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557 

3800400104xxx นายไพสณฑ์ พร้อมพงค์ - ศศ.บ. อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

สถาบันราชภัฏภูเก็ต 2540 

3920100876xxx นางสาวแพรวิไล เทวกุล - ศศ.บ. อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

สถาบันราชภัฏภูเก็ต 2540 

 
 
 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
   วิทยาลัยชุมชนระนอง และสถานที่จัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระนอง ในพ้ืนที่จังหวัดระนอง 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร  
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

11.1.1 รัฐบาลได้กำหนดให้การท่องเที่ยวเป็นการนำรายได้สู่ประเทศ ทำให้ธุรกิจบริการด้านการ
ท่องเที่ยวในภาคใต้ ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น 

11.1.2 จังหวัดระนอง ได้กำหนดให้การท่องเที่ยวเป็นประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัด โดยมี
แผนงาน/โครงการท่ีพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

11.1.3 ตลาดแรงงานมีความต้องการกำลังคนในภาคบริการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
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11.1.4 จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น ทำให้มีความต้องการแรงงานในสาขาการท่องเที่ยว เพ่ิมขึ้น 
11.1.5 การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอาเซียนและภูมิภาคใกล้เคียง ทำให้แนวโน้มการ

ลงทุนจากภายนอกมีมากขึ้น 
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
11.2.1 การร่วมมือทางการศึกษาระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันการศึกษากับท้องถิ่นมีมากขึ้น 
11.2.2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสนใจด้านการอนุรักษ์ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
11.2.3 กระแสการท่องเที่ยวเปลี่ยนจากเมืองใหญ่สู่ภูมิภาค มีการแลกเปลี่ยนเรียนทางวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 
11.2.4 การร่วมมือทางการศึกษากับหน่วยงานที่เก่ียวข้องจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1-11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวขอ้งกับพันธกิจของสถาบัน  
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 12.1.1 หลักสูตรต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 12.1.2 ต้องสร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
 12.1.3 หลักสูตรต้องมีแนวทางในการท่ีจะให้ผู้จบการศึกษาเป็นที่ต้องการของธุรกิจการท่องเที่ยว 
 12.1.4 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาประเทศและสังคม 

 12.1.5 หลักสูตรต้องได้รับการพิจารณาให้มีลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น 
 12.1.6 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ที่เป็นมาตรฐาน มีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และดำรงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ 

 
12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.2.1 สถาบันต้องผลิตนักศึกษาที่มีบุคลกิภาพและมาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคม 
 12.2.2 สถาบันต้องรับผิดชอบในการระดมสรรพกำลังเชิงวิชาการเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความพร้อมใน
การเรียนทุกด้าน 
 12.2.3 สถาบันต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้นำเชิงวิชาการเพ่ือการพัฒนาสังคมโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสังคมหรือชุมชน 
 12.2.4 สถาบันต้องพัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และผู้เรียนกับสถาบันอ่ืนทั้งใน
และต่างประเทศ เพ่ือปรับระดับมาตรฐานการศึกษาให้เป็นสากล  

13. ความสัมพันธ์กับหลักสตูรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน  
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาอ่ืน 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของวิทยาลัยชุมชน   
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
   ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี 
 13.3 การบริหารจัดการ 
 13.3.1 ประชุม ร่วมปรึกษาหารือกันระหว่างผู้สอน ที่สอนในรายวิชาเดียวกัน เพ่ือให้ได้เน้ือหา
ความรู้และทักษะทางการท่องเที่ยวตามความต้องการของหลักสูตร  
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 13.3.2 นิเทศและติดตามการจัดการศึกษา เพ่ือประเมินคุณภาพการเรียน สถานที่จัดการศึกษา 
ผู้สอน และแหล่งทรัพยากรต่างๆ  
 13.3.3 ทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เรียนก่อนจบการศึกษา โดยความร่วมมือจากสถาน
ประกอบการ 

 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญา   
มีจิตบริการ ชำนาญวิชาชีพ 
 

1.2  ความสำคัญ 
          ตอบสนองความต้องการกำลังคนที่มีคุณภาพในชุมชน จังหวัด และภูมิภาคใกล้เคียง จึงจำเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรน้ีเพ่ือประโยชน์ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ตลอดจนเตรียมการเพ่ือรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  เพ่ือผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังน้ี 

1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.3.2 มีความรอบรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการท่องเที่ยว มีความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน การให้บริการ และบริหารจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอ่ืนของโลก 
1.3.3 มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสม

เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ 
1.3.4 มีบุคลิกภาพดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้ง

ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
1.3.5 มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา 

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมท้ังสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
1.3.6 มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลและวิเคราะห์

ข้อมูลเพ่ือการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา 
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2.  แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/
เปลีย่นแปลง 

กลยุทธ ์ ตัวบ่งชี้/หลักฐาน 

1. พัฒนาหลักสูตร
ตามความต้องการ
ของชุมชน และ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือ
ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ 
แ ล ะ แ น ว โ น้ ม ข อ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  

ตัวบ่งชี ้
1. จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน  
2. จำนวนหน่วยงานภาคเอกชนท่ีเข้า

ร่วม ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน  
3. จำนวนคร้ังในการประชุมร่วมกัน 

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
หลักฐาน 
1.   รายงานการประชุม   
2.   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน 

2. สำรวจความต้องการของธุรกิจ
การท่องเที่ยว 

ตัวบ่งชี้  
จำนวนคร้ังในการสำรวจปีละ 1  ครั้ง 
หลักฐาน 
รายงานการสำรวจแสดงข้อมูลอย่าง
น้อย 3 ประเด็น คือ 
1. แนวโน้มธุรกิจของสาขาวิชา  
2. คุณสมบัติของแรงงานที่ เป็นที่

ต้องการของตลาดแรงงานด้าน
การท่องเที่ยว 

3. ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการ
ทำงาน 

2. ปัจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอน 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษา หรือ
ห้องปฏิบัติการจำลอง หรือสถานที่
ฝึ กป ฏิ บั ติ ร่ วม กับภาค เอกชนที่
เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นปัจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี ้
ส ถ าน ที่ ป ฏิ บั ติ ก า รจ ำล อ ง  ห รื อ 
ข้อตกลงความร่วมมือการใช้สถานที่
ของสถานประกอบการเพ่ือเป็นสถานที่
ฝึกปฏิบัติจากภาคเอกชน อย่างน้อย 1 
รายการ 
หลักฐาน 
1.  ห้องปฏิบัติการ 
2.  บันทึ กข้ อตกลงความร่วมมื อ

ระหว่างหน่วยงาน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ  

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
- ไม่ม ี- 

 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
- ไม่ม ี- 

 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
2.1 ระยะเวลาในการดำเนนิการเรียนการสอน 

2.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - เดือนมกราคม 
2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกรกฎาคม 

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

 

2.2 คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา  
ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 พ้ืนฐานความรู้ทางด้านภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา     

ไม่เท่ากัน  
2.3.2 นักศึกษายังไม่มีทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
2.3.3 นักศึกษาบางคนมีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ไม่สอดคล้องกับงานบริการ 

 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนนิการเพ่ือแก้ไขปัญหาข้อ 2.3 
2.4.1 ทดสอบสมรรถนความรู้ผู้ เรียนก่อน โดยจัดรายวิชาให้เรียนปรับพ้ืนฐานทางด้านภาษาไทย  

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

ชั้นปีทีศ่ึกษา 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ช้ันปีที่ 1 25 25 25 25 25 
ช้ันปีที่ 2 - 25 25 25 25 
ช้ันปีที่ 3 - - 25 25 25 

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

 
2.6 งบประมาณตามแผน (ตัวเลขมีการเปลี่ยนได้) 

 ใช้งบประมาณแผ่นดินของวิทยาลัยชุมชนระนอง ดังน้ี 
 

หมวดรายจ่าย 
ภาคการศึกษา 

1/2561 2/2561 1/2562 2/2562 1/2563 
 

รวม 

 
- ค่าตอบแทนผู้สอน 
- ค่าวัสดุการศึกษา 
- ค่าบำรุงสถานท่ี
(สาธารณูปโภคและค่า
อินเทอร์เน็ต) 

 
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 

 
465,750 
68,750 
72,000 

รวมท้ังสิ้น 121,300 121,300 121,300 121,300 121,300 606,500 
 

2.7 ระบบการศึกษา   
   หลักสูตรภาคปกติ ใช้แบบช้ันเรียน 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต 
2.8.1 เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ. 

2560  
2.8.2 เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา

เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 และประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบ
โอนผลการเรียนระดับ 
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3. หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน  
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไมน้่อยกว่า  93 หน่วยกิต 
 

3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
2.2 วิชาชีพ            ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา 
 3.1.3.1 กำหนดรหัสวิชา 

    การกำหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนด 
ดังน้ี  

      พยัญชนะ 2 ตัวแรก หมายถึง ตัวย่อหมวดศึกษาทั่วไป 
      เลขรหัส หลักที่ 3 – 4 หมายถึง รหัสกลุ่มวิชา 
       01 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา 
       02 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
       03 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
       04 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

   3.1.3.2 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  

 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   จำนวนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาภาษา 

รหัสวิชา         ชื่อรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
ศท  0101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร               3(2-2-5) 
ศท  0102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  1              3(2-2-5) 
ศท  0103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  2              3(2-2-5) 
ศท  0104  ทักษะการพูดแลเขียนภาษาอังกฤษ              3(2-2-5) 
ศท  0105  ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน               3(2-2-5) 

  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา         ชื่อรายวิชา              น(ท-ป-ศ) 
ศท  0201  การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์   3(2-2-5) 
ศท  0202  มนุษย์กับวัฒนธรรม               3(2-2-5) 
ศท  0203  สุนทรียภาพของชีวิต               3(3-0-6) 
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  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา         ชื่อรายวิชา              น(ท-ป-ศ) 
ศท  0301  จังหวัดศึกษา                3(2-2-5) 
ศท  0302  สังคมไทยกับการพัฒนา               3(2-2-5) 
ศท  0303  อาเซียนศึกษา               3(3-0-6) 

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา         ชื่อรายวิชา              น(ท-ป-ศ) 
ศท  0401  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้             3(2-2-5) 
ศท  0402  การคิดและการตัดสินใจ               3(2-2-5) 
ศท  0403  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม               3(3-0-6) 
ศท  0404  วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต               3(3-0-6) 

 
การจัดการเรียนรู ้
1. รายวิชาที่บังคบัเรียน  จำนวนไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกิต ดังนี้ 

1.1 กลุ่มภาษา       จำนวน  9  หน่วยกิต 
ศท  0101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(2-2-5) 
ศท  0102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  1   3(2-2-5) 
ศท  0104  ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 

1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร ์      จำนวน  3  หน่วยกิต 
ศท  0201  การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์  3(2-2-5) 
 

1.3 กลุ่มสังคมศาสตร ์      จำนวน  6 หน่วยกิต 
ศท  0301  จังหวัดศึกษา               3(2-2-5) 
ศท  0302  สังคมไทยกับการพัฒนา    3(2-2-5) 
 

1.4 กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์    จำนวน  3  หน่วยกิต 
ศท  0401  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  3(2-2-5) 

 
2. รายวิชาเลือก  จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

  เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษา  มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  จำนวนไม่นอ้ยกว่า  60 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                   จำนวน 21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 
ศศ 1101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว       3(2-2-5) 
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ศศ 1102 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว     3(2-2-5) 
ศศ 1103 จิตวิทยาบริการ       3(3-0-6) 
ศศ 1104 การจัดการทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6) 
ศศ 1105 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริการและการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
ศศ 1106 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับธุรกิจบริการ  3(3-0-6) 

และการท่องเที่ยว 

ศศ 1107 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม      3(3-0-6) 
    2.2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ              18 หน่วยกิต 

รหัสวิชา          ชื่อรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
ศศ 1108  การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว    3(3-0-6) 
ศศ 1109   การท่องเที่ยวชุมชน     3(3-0-6) 
ศศ 1110  โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
ศศ 1111  งานมัคคุเทศก์      3(2-2-5) 
ศศ 1112  การตลาดการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
ศศ 1113  การจัดการธุรกิจนำเที่ยว     3(2-2-5) 

    2.3) กลุ่มวิชาชีพเลือก              18 หน่วยกิต 
รหัสวิชา          ชื่อรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
ศศ 1114  การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล    3(2-2-5) 
ศศ 1115  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร    3(2-2-5) 
ศศ 1116  การจัดการธุรกิจการบิน     3(3-0-6) 
ศศ 1117  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ   3(2-2-5) 
ศศ 1118  การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเท่ียว  3(3-0-6) 

เพ่ือเป็นรางวัล 
ศศ 1119  การจัดการอาหารและเครื่องด่ืม    3(2-2-5) 
ศศ 1120   การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน     3(3-0-6) 
ศศ 1121  การสำรวจและวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว    3(2-2-5)  
ศศ 1122  การสัมมนาการท่องเที่ยว      3(2-2-5)  
ศศ 1123  การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจนำเที่ยว    3(2-2-5) 

    2.4 วิชาการฝึกงาน              3  หน่วยกิต 
รหัสวิชา          ชื่อรายวิชา             น(ชม.) 
ศศ 1124  การฝึกงาน        3(200) 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   จำนวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขาวิชาหรือเลือกจากหลักสูตรอ่ืนใดใน

ระดับเดียวกันจากหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน โดยไม่ซ้ำซ้อนกับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว และต้องเป็น
รายวิชาที่อยู่ในระดับเดียวกับที่กำลังศึกษาอยู่ รายวิชาที่หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบหลักสูตร จะ
เลือกเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ 
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3.1.4   แสดงแผนการศึกษา 
 

 
หมวดวิชา 

จำนวนหน่วยกิต 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 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 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 นก. 12 12 3 3 - 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 60 นก.      
   1) วิขาพ้ืนฐานวิชาชีพ 21 นก. 6 3 3 6 3 
   2) วิชาชีพ 39 นก.      
  - วิชาชีพบังคับ 18 นก. - 3 3 6 6 
 - วิชาเลือก 18 นก. - - 9 3 6 
 - วิชาการฝึกงาน 3 นก. - - - - 3 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 นก. - - - - 3 

รวม 18 18 18 18 21 
 
 
3.1.5  แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 การจัดแผนการศึกษาได้กำหนดรายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา  ดังน้ี 
 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป ศท 0404 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
พ้ืนฐานวิชาชีพ ศศ 1102 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป ศท 0301 จังหวัดศึกษา 3(2-2-5) 
พ้ืนฐานวิชาชีพ ศศ 1106 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย

สำหรับธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว 
3(3-0-6) 

รวม 18(13-10-32) 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา 3(2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป ศท 0303 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
พ้ืนฐานวิชาชีพ ศศ 1107 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
วิชาชีพ (บังคับ) ศศ 1108 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

รวม 18(15-6-33) 
 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป–ศ) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0105 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 3(2-2-5) 
พ้ืนฐานวิชาชีพ ศศ 1104 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
วิชาชีพ (บังคับ) ศศ 1112 การตลาดการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
วิชาชีพ (เลือก) xxxx xxxxxxxxx 3(x-x-x) 
วิชาชีพ (เลือก) xxxx xxxxxxxxx 3(x-x-x) 
วิชาชีพ (เลือก) xxxx xxxxxxxxx 3(x-x-x) 

รวม 18(x-x-x) 
 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป–ศ) 

พ้ืนฐานวิชาชีพ ศศ 1101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
วิชาชีพ (เลือก) xxxx xxxxxxxxx 3(x-x-x) 
ศึกษาทั่วไป ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5) 
พ้ืนฐานวิชาชีพ ศศ 1105 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริการ

และการท่องเที่ยว 
3(2-2-5) 

วิชาชีพ (บังคับ) ศศ 1113 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว 3(2-2-5) 
วิชาชีพ (บังคับ) ศศ 1109 การท่องเที่ยวชุมชน 3(3-0-6) 

รวม 18(x-x-x) 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป–ศ) 

วิชาเลือกเสรี xxxx xxxxxxxxx 3(x-x-x) 
วิชาชีพ (บังคับ) ศศ 1110 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว 
3(3-0-6) 

วิชาชีพ (บังคับ) ศศ 1111 งานมัคคุเทศก์ 3(2-2-5) 
พ้ืนฐานวิชาชีพ ศศ 1103 จิตวิทยาบริการ 3(3-0-6) 
วิชาชีพ (เลือก) xxxx xxxxxxxxx 3(x-x-x) 
วิชาชีพ (เลือก) xxxx xxxxxxxxx 3(x-x-x) 
วิชาการฝึกงาน ศศ 1124 การฝึกงาน 3(200 ชม.) 

รวม 21(x-x-x/200 ซม.) 
 

3.1.5  คำอธิบายรายวิชา 
  คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ ยว หลักสูตรใหม่  พ .ศ . 2561       
(ภาคผนวก ก.) 
 
3.2   อาจารย์ผู้สอน 

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
  

เลขประจำตัว
ประชาชน 

ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
สูงสุด 

สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษา 

จาก ปี 

3800400195xxx นางสาวสุพรรณกิา โกศล - ศศ.ม. 
 
 
 

อุทยาน 
นันทนาการ และ
การท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557 

3800400104xxx นายไพสณฑ์ พร้อมพงค์ - ศศ.บ. อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

สถาบันราชภัฏภูเก็ต 2540 

3920100876xxx นางสาวแพรวิไล เทวกุล - ศศ.บ. อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

สถาบันราชภัฏภูเก็ต 2540 
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3.2.2 อาจารย์ประจำ 
ระบุอาจารย์ซึ่งมีหน้าที่หลักด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษา 
 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 
หมายเลขบัตร
ประชาชน 

1 นายคุณกร  บุญย้ิม  - ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  

  ปี พ.ศ.ท่ีจบ 2552 
- ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
  ป ีพ.ศ.ท่ีจบ 2547 

5650100028xxx 

2 นางกิตติมา คงโต  - ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
   ปี พ.ศ.ท่ีจบ 2551 
- บธ.บ.(การบัญชี) 
   มหาวิทยาลัยสยาม 
   ป ีพ.ศ.ท่ีจบ 2537 

3801200051xxx 

3 นางอมราพร พรพงษ์  - ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
   ปี พ.ศ.ท่ีจบ 2553 
- บธ.บ.(การบัญชี) 
   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
   ป ีพ.ศ.ท่ีจบ 2541 

3841600185xxx 

4 นางสาวจุฑาพร น้อยประเสริฐ  - ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
   ปี พ.ศ.ท่ีจบ 2551 
- บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
   วิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
   ป ีพ.ศ.ท่ีจบ 2546 

3841100028xxx 

5 นางสาวนพรัตน์ พิมพ์สุข  - กศ.ม.(วิจัยและประเมินผลทางการ   
  ศึกษา) 
   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   ปี พ.ศ.ท่ีจบ 2555 
- วท.บ.(สถิติ) 
   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   ป ีพ.ศ.ท่ีจบ 2549 

5650500004xxx 

6 นางสุดารัตน์  อนุรักษ์พงศธร  - บธ.ม.(การบัญชี) 
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
   ปี พ.ศ.ท่ีจบ 2546 
- บธ.บ.(การบัญชี) 
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
   ปี พ.ศ.ท่ีจบ 2541 
 

3860100847xxx 
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ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 
หมายเลขบัตร
ประชาชน 

7 นางสาวชริตา บุญเรือง  - วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   ปี พ.ศ.ท่ีจบ 2549 
- วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
   ป ีพ.ศ.ท่ีจบ 2545 

3910200003xxx 

8 นายปริวัฒน์ ช่างคิด  - รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   ปี พ.ศ.ท่ีจบ 2554 
- ค.บ.(วิทยาศาสตร์ท่ัวไป) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
   ป ีพ.ศ.ท่ีจบ 2548 

3810400382xxx 

9 นางพรชิต ศรีบุญจิต  - รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ปี พ.ศ.ท่ีจบ 2543 

- กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยศรนีคริทรวิโรฒ 
  ป ีพ.ศ.ท่ีจบ 2530 

385040006xxxx 

10 นางอมรรัตน์ ดวงแป้น  - รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
   ปี พ.ศ.ท่ีจบ 2550 
- ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
   ป ีพ.ศ.ท่ีจบ 2548 

385010005xxxx 

11 นางปานดี คงสมบัติ  - ค.ม.(บริหารการศึกษา) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
   ปี พ.ศ.ท่ีจบ 2551 
- วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
   ป ีพ.ศ.ท่ีจบ 2538 

385030013xxxx 

12 นายนิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร   - ศษ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   ปี พ.ศ.ท่ีจบ 2557 
- วศ.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
   ธนบุรี 
   ปี พ.ศ.ท่ีจบ 2546 
- วศ.บ.(วิศวกรรมชลประทาน) 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   ป ีพ.ศ.ท่ีจบ 2542 

395050001xxxx 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 
หมายเลขบัตร
ประชาชน 

1 ผศ.อำนาจ รักษาพล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- วท.ม.(อุทยานและนันทนาการ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

  ปี พ.ศ.ท่ีจบ 2549 
- ศศ.บ.(พัฒนาการท่องเที่ยว) 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
  ป ีพ.ศ.ท่ีจบ 2543 

3801500043xxx 

2 ผศ.ชลดรงค์ ทองสง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- วท.ม.(การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  ปี พ.ศ.ท่ีจบ 2548 
- ศศ.บ.(พัฒนาการท่องเที่ยว) 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
  ป ีพ.ศ.ท่ีจบ 2544 

3930500830xxx 

3 นายธนกร สุวุฒิกุล  - รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   ปี พ.ศ.ท่ีจบ 2552 
- บธ.บ.(การจัดการการท่องเที่ยวและการ   
  จัดการโรงแรม) 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  ป ีพ.ศ.ท่ีจบ 2557 

3859900011xxx 

4 นางสาวนารีภรณ์   
ศรีจริต 

 - ศศ.ม.(การท่องเท่ียว) 
  มหาวิทยาลัยรังสิต 
  ปี พ.ศ.ท่ีจบ 2551 
- ศศ.บ.(การจัดการท่องเที่ยว) 
  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
  ป ีพ.ศ.ท่ีจบ 2548 

3900900044xxx 

5 นายอรุณ บิลหลี  - ศศ.ม.(การจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน) 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  ปี พ.ศ.ท่ีจบ 2554 
- ศศ.บ.(อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  ป ีพ.ศ.ท่ีจบ 2552 

3830100055xxx 

6 นางสาวจิราพร  
ภราดร์นุวัฒน์ 

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

3850100135xxx 
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ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 
หมายเลขบัตร
ประชาชน 

7 นางสาวจริยา แซถ่ำ  - ศศ.ม.(การจัดการท่องเที่ยวและการ   
  โรงแรม) 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  ปี พ.ศ.ท่ีจบ 2550 
- ศศ.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศ   
  ศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
  ป ีพ.ศ.ท่ีจบ 2546 

3850100050xxx 

8 นางนันทวัน โกศัย  - ศศ.บ.(ภาษาวรรณกรรมอังกฤษ) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ป ีพ.ศ.ท่ีจบ 2529 

3640500454xxx 

 
 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝกึงาน) 
 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือการฝึกงานมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์
ตรงในสถานประกอบการให้แก่นักศึกษา  

4.1.  ผลการเรียนรูข้องประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 

4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจำเป็นใน
การเรียนรู้ทฤษฎีมากย่ิงขึ้น  

4.1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ิมภาวะผู้นำในการทำงาน รู้จักการคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  

4.1.3 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงานและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือลดปัญหาการทำงาน และเพ่ิม
ศักยภาพของบุคลากรในแผนกต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

4.1.4 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  
4.1.5 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน

ประกอบการได้  
4.1.6 มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้  
4.1.7 สื่อสารกับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมกับ

ระดับการทำงาน 
4.2.  ช่วงเวลา 

 ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 3 
4.3.  การจัดเวลาและตารางสอน 

 จัดเต็มเวลาในหน่ึงภาคการศึกษา จำนวน 200 ช่ัวโมง 
 

     5.  ข้อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรือวิจัย (ถ้ามี)   
                ไม่มี  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ทางกาย  
- การแต่งกายเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
- ใช้ทำทางในการแสดงออกอย่างเหมาะสม  
- สร้างบุคลิกภาพในการเคลื่อนไหวที่ประทับใจ  
- เรียนรู้มารยาทสากล  
- การแสดงสีหน้า  

 
- ฝึกการแสดงออกในห้องเรียน  
- ฝึกแสดงท่าทางและการเคลื่อนไหว  
- บรรจุคำสอนในรายวิชา  
- ฝึกและแสดงบทบาทในห้องเรียน  
 

2. ทางวาจา  
- ใช้วาจาสุภาพตลอดเวลา  
- รู้จักกาลเทศะในการพูดตามสถานการณ์  
- มีความสามารถในการอธิบายหรือสื่อสาร  
- เรียนรู้ความเหมาะสมในการพูดกับบุคคลทุกระดับ  
- ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ  

 
- บรรจุในวิชาจรรยาบรรณ  
- แสดงบทบาทในห้องเรียนโดยสมมุติสถานการณ์  
- ฝึกพูดอธิบายโดยการเล่าเรื่อง  
- ฝึกโดยใช้บทบาทในห้องเรียน  
- ฝึกภาษาในห้องปฏิบัติการทางภาษา  
 

3. ทางใจ  
- มีจิตสำนึกในการบริการ  
- เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและรู้จักให้อภัย  
- มีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง  

 
- บรรจุในรายวิชาจิตวิทยาบริการ  
- สอนในรายวิชา  
- เชิญวิทยากรที่ประสบความสำเร็จในงานวิชาชีพมา
ถ่ายทอดประสบการณ์  

4. ทางอารมณ์  
- การบริหารอารมณ์  
- มีความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์  
- มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  
- มีปัญญาทางอารมณ์ 

- ฝึกให้นักศึกษาจัดการอารมณ์เพ่ือเป็นแนวทางใน
การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และช่วยให้ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิต 

5. ศักยภาพอ่ืน  
- แสวงหาความรู้ ช่างสังเกต  
- ตัดสินปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  
- มีเทคนิคในการเจรจาต่อรองและแก้ปัญหา
ร้องเรียน  

 
- สอบภาคปฏิบัติในห้องเรียน  
- สอนเชิงวิชาการและกรณีศกึษา  
- ฝึกโดยใช้กรณีศึกษา  
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 มาตรฐานผลการเรียนรูห้มวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู ้

(1) มีความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นในการพัฒนาตน 
(2) มีจิตสำนึกต่อสังคม 
(3) มีความต้องการที่เป็นกุศล และมีส่วนช่วยเหลือเก้ือกูลสังคม 

 1.2 กลยุทธ์การสอน 
(1) การสร้างแรงจูงใจ การชักจูง โน้มน้าวให้เห็นคุณค่า และความจำเป็นในการพัฒนาตน 
(2) กรณีศกึษาตัวอย่างของบุคคลที่ไม่ประสบความสำเร็จและประสบความสำเร็จในการพัฒนาตน 
(3) การจัดทำโครงงานเพ่ือพัฒนาจิตสำนึกต่อสังคม 

 1.3 การประเมนิผล 
(1) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาตน 
(2) ตรวจผลการเรียนรู้จากกรณีศกึษา 
(3) ตรวจผลการจดัทำโครงการ 

 
 2.  ด้านความรู้ 
 2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู ้  

(1) มีความเข้าใจกระบวนการพัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิต และพัฒนาปัญญา 
(2) มีความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติแวดล้อม 

 2.2 กลยุทธ์การสอน 
(1)  การบรรยาย ประกอบสื่อและการซักถามเก่ียวกับสาระสำคัญของ 
 กระบวนการพัฒนามนุษย์  
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติแวดล้อม 
 กระบวนการพัฒนาจิต และกระบวนการพัฒนาปัญญา 

(2)  การมอบหมายงานให้อ่าน ทำความเข้าใจ เก่ียวกับจุดมุ่งหมายของวิชาการศึกษาท่ัวไป 
(3)  บรรยายเกี่ยวกับการจัดทำโครงงาน 
(4)  ใช้กระบวนการจิตปัญญา 

 2.3 การประเมนิผล 
(1) การทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียน 
(2) การตรวจผลงานจากการศึกษาค้นคว้า 

 
 3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู ้

(1) สามารถคิด วิเคราะห ์แยกแยะ สังเคราะห ์เช่ือมโยงเหตุปัจจัยและแนวปฏิบัติอย่างเป็นองค์รวม 
(2) สามารถพัฒนาสติให้เกิดการต่ืนรู้อยู่ตลอดเวลา 
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 3.2 กลยุทธ์การสอน 
(1) บรรยายสร้างความคิดรวบยอดในการคิด 
(2) กรณีศึกษา 
(3) การจัดทำโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 

 3.3 การประเมนิผล 
(1) ประเมินการนำเสนอผลงานของกรณีศึกษาและการจัดทำโครงงาน 
(2) ตรวจสอบการประเมินตนเองของนักศึกษาในด้านการพัฒนาจิต 
(3) สังเกตพฤติกรรมการควบคุมและกำกับตนเองของนักศึกษา 

 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
(1) มีความรัก ปรารถนาดี เอ้ืออาทร และช่วยเหลือเก้ือกูลกับผูอ่ื้น 
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และวางแผนดำเนินงานอย่างต่อเน่ือง  

 4.2 กลยุทธ์การสอน 
มอบหมายงานเป็นกลุ่ม และมอบให้แต่ละมสี่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม 

 4.3 การประเมนิผล 
(1) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนรว่มในการทำงานกลุ่ม 
(2) ประเมินความรับผิดชอบจากงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
5.  ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
(1) มีความเข้าใจเทคนิคคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการ

แก้ไขปัญหา 
(2) สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร และนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และการทำงานได้ 

 5.2 กลยุทธ์การสอน 
(1) ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่จำเป็นต้องใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์หรือสถิติ 
(2) ฝึกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และการทำงาน 
(3) ฝึกการนำเสนอผลงานรายบุคคล/รายกลุม่   

 5.3 การประเมนิผล 
(1) ประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และการทำงาน 
(2) ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา 
(3) ประเมินจากการนำเสนอผลงาน 
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 2.2 มาตรฐานผลการเรียนหมวดวิชาเฉพาะ 
1. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 ผลการเรยีนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  

(1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(2) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างสม่ำเสมอ 

(3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนามีภาวะ
ผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืน 

(4) มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
 1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(1) กำหนดใหม้ีวิชาจรรยาบรรณโดยเฉพาะ และทำรายงาน  
(2) สอนคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ  
(3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน  
(4) สอนโดยอ้างอิงประมวลกฎหมาย (ethic code) ที่เก่ียวกับจรรยาบรรณ  
(5) การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์  
(6) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน  

 1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(1) ผลการสอบในวิชาคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย  
(2) สังเกตการณ์แสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน  
(3) ทำงานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน  
(4) กำหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริยธรรมให้พูดแสดงออก  
(5) ผลการประเมินจากการฝึกงานโดยองค์กรที่ผู้เรียนเขา้ฝึกงาน  
(6) สร้างแบบสอบถามให้ผู้ปกครองตอบ สำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครอง  
 

2. ความรู้  
 2.1 ผลการเรยีนรู้ด้านความรู้  

(1) มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ
เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

(2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
(3) มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงาน

อาชีพ 
  2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1) การบรรยายในช้ันเรียน และการถาม-ตอบ  
(2) มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและทำรายงานทั้งเด่ียวและกลุ่ม  
(3) ทำรายงานเปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับการทำงานจริงภาคปฏิบัติ  
(4) อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนต้ังคำถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
(5) การศึกษานอกสถานที่และทำรายงาน  
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(6) สอนโดยการสาธิตและฝกึภายในห้องปฏิบัติการ  
(7) สอนโดยการติว (Tutorial Group)  

 2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
(1) ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติโดยการสอบย่อยและให้คะแนน  
(2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียน กลางภาคและปลายภาค  
(3) ประเมินจากผลการทำงานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน  
(4) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า  
 

3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปญัญา  

(1) มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง 
รวมท้ังหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 

(2) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือ
พัฒนาทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิผล 

 3.2 กลยุทธก์ารสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปญัญา  
(1) กรณีศึกษาเก่ียวกับธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยว 
(2) การอภิปรายเป็นกลุ่ม  
(3) การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหรืองานเก่ียวกับการพัฒนา  
(4) การบรรยายโดยผู้เช่ียวชาญหรือผู้ประกอบการท่ีมีความสำเร็จในอาชีพ 
(5) กำหนดใหม้ีรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะการคำนวณ เช่น การจัดนำเที่ยว เป็นต้น  

 3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา  
(1) ประเมินผลจากผลงานทีม่อบหมายให้ทำ  
(2) การสอบขอ้เขียน  
(3) การเขียนรายงาน  
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบคุคลและความสามารถในการรับผิดชอบ  

(1) มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของ
ตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 

(2) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ืองและตรงตาม
มาตรฐานสากล 

 4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  

(1) บรรจุเน้ือหาความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องในรายวิชาชีพ  
(2) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม  
(3) สอนโดยการใช้กรณีศึกษา  
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 4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
(1) ประเมินผลจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทำงาน  
(2) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (Peer)  
(3) ใช้ประวัติสะสมงาน (Portfolio) ในการประเมิน  
(4) สังเกตพฤติกรรมในการเรยีน  
(5) ใช้ผลการประเมินจากการฝึกงาน 
 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ  

(1) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และ
วัฒนธรรม 

(3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการ
นำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลการแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล 

 5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) ทดสอบความสามารถทางภาษาในการติดต่อกับคนไทยและต่างชาติด้วยการสอบข้อเขียน
และการสัมภาษณ์ 

(2) จัดห้องปฏิบัติการ ฝึกให้ใช้ซอฟต์แวร์ทางการท่องเที่ยว 
(3) ฝึกให้นำเสนอผลงานที่ค้นคว้าด้วยตนเองในห้องเรียน  
(4) บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ หรือสื่อต่างๆ ในทุกรายวิชาที่สามารถทำได้  
(5) ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่จำเป็นต้องใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์หรือสถิติ  

 5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนหรือสอบปากเปล่า  
(2) ประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน  
(3) ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์  
(4) ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้า  
(5) ต้ังคำถามแล้วสังเกตการณ์ตอบ (โดยการจับเวลา)  
(6) ประเมินผลจากการย่อเรื่องที่ให้อ่านในห้องเรียน  
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 3.1 มาตรฐานผลการเรียนรูห้มวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรยีนรูใ้นตารางมีความหมายดังนี ้

1. ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
1.1  มีความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นในการพัฒนาตน 
1.2  มีจิตสำนกึต่อสังคม 
1.3  มีความต้องการที่เป็นกุศล และมีส่วนช่วยเหลือเก้ือกูลสังคม 

 2.  ด้านความรู้  
2.1  มีความเขา้ใจกระบวนการพัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจติ และพัฒนาปัญญา 
2.2  มีความเขา้ใจ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติแวดล้อม 

3.  ด้านทกัษะทางปัญญา 
3.1  สามารถคดิ วิเคราะห์ แยกแยะ สังเคราะห์ เช่ือมโยงเหตุปัจจัยและแนวปฏิบัติอย่างเป็นองค์รวม 
3.2  สามารถพัฒนาสติให้เกิดการต่ืนรู้อยู่ตลอดเวลา 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  มีความรัก ปรารถนาดี เอ้ืออาทร และช่วยเหลือเก้ือกูลกับผู้อ่ืน 
4.2  มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และวางแผนดำเนินงานอย่างต่อเน่ือง  

5.  ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  มีความเขา้ใจเทคนิคคณติศาสตร์พ้ืนฐานในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
5.2  สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร และนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 
5.3  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และการทำงานได้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 
รายวิชา 

 
คุณธรรม จริยธรรม 

 
ความรู ้

 
ทักษะทางปัญญา 

 

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 

กลุ่มภาษา 
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร o  o  o   o  o  o 
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 o o o o   o  o o   
ศm 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 o o o  o  o  o o  o 
ศท 0104 ทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ  o o  o  o o  o  o 
ศท 0105 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน o o   o  o o o o  o 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์  o   o o  o o  o o 
ศท 0202 มนุษย์กับวัฒนธรรม o  o o   o  o o o  
ศท 0203 สุนทรียภาพของชีวิต o o o o  o  o  o  o 
กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์
ศท 0301 จังหวัดศึกษา o  o o o  o o  o o  
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รายวิชา 

 
คุณธรรม จริยธรรม 

 
ความรู ้

 
ทักษะทางปัญญา 

 

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 

ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา  o o o  o   o o o o 
ศท 0303 อาเซียนศึกษา o  o   o o o o o  o 
กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์
ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  o o  o  o o  o   
ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ o o   o  o o o  o o 
ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม o  o o   o  o o o o 
ศท 0404 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต  o o o  o  o  o o o 
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3.2 มาตรฐานผลการเรียนรูห้มวดวิชาเฉพาะ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้
     (ตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม)  
  1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่
ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  1.2 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างสม่ำเสมอ 
  1.3 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนามี
ภาวะผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืน 
  1.4 มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
  2. ด้านความรู้ 
  2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็น
ระบบเป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
  2.2 มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  2.3 มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ใน
งานอาชีพ 
  3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความ
ขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 
  3.2 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
  3.3 มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง
เพ่ือพัฒนาทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิผล 
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และ
บทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหา
กลุ่ม 
  4.2 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ืองและตรง
ตามมาตรฐานสากล 
  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.2 มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และ
วัฒนธรรม 
  5.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบ
ของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  5.4 มคีวามสามารถในการใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลการ
แปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 



มคอ.2               

 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
วิชาพืน้ฐานวิชาชพี 
ศศ 1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว o  o o  o o o o      o o 

ศศ 1102 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว        o  o o  o  o  
ศศ 1103 จิตวิทยาบริการ        o o o o o   o o 

ศศ 1104 การจัดการทรัพยากรมนุษย์        o o o   o o o o 

ศศ 1105 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริการและการท่องเที่ยว       o o o o   o o  o 
ศศ 1106 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับธุรกิจบริการและ
การท่องเที่ยว 

     o o   o o o o o o o 

ศศ 1107 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม        o o o o    o o 

วิชาชีพ วิชาบงัคับ 
ศศ 1108 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว                 

ศศ 1109  การท่องเที่ยวชุมชน                o 
ศศ 1110 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  o o o o  o  o o  o o o   

ศศ 1111 งานมัคคุเทศก์          o     o o 
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
ศศ 1112 การตลาดการท่องเที่ยว        o o  o   o   

ศศ 1113  การจัดการธุรกิจนำเที่ยว                 

วิชาชีพ วิชาเลือก 
ศศ 1114 การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล      o o o  o o   o o o 

ศศ 1115 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร      o o o  o o   o o o 

ศศ 1116 การจัดการธุรกิจการบิน      o o o  o  o  o o o 

ศศ 1117 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ      o o o  o o   o o o 

ศศ 1118 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล 

       o    o o o  o 

ศศ 1119 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม                o 
ศศ 1120  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน                 

ศศ 1121 การสำรวจและวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว                 

ศศ 1122 การสัมมนาการท่องเที่ยว      o           

ศศ 1123 การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจนำเที่ยว  o o  o o  o o  o  o o o  
วิชาชีพ วิชาการฝึกงาน 
ศศ 1124 การฝึกงาน                
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หมวดที่ 5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการใหร้ะดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษา         
ทีต่ํ่ากวา่ปรญิญาของวทิยาลยัชุมชน พ.ศ. 2560 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
  การทวนสอบในระดับรายวิชาดำเนินการ ดังน้ี 
  (1) สุ่มทวนสอบในบางรายวิชา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังจาก 

สภาวิชาการ 
  (2) มีการประเมินข้อสอบโดยเจ้าหน้าที่วัดผล และกรรมการสภาวิชาการที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาดำเนินการ ดังน้ี 
  (1) ติดตามผลการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาระดับ

อนุปริญญา 
 (2) การตอบแบบประเมินหรือสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เก่ียวกับความพึงพอใจในผู้สำเร็จ
การศึกษาที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการ 

 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 นักศึกษาที่มีสิทธ์ิได้รับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปน้ี 
(1) เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามท่ีวิทยาลัยชุมชนกำหนดไว้ในหลักสูตร 
(2) มีแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 
(3) ใช้เวลาการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
(4) ไม่มีพันธะด้านหน้ีสินใดๆ กับวิทยาลัย 

3.2 นักศึกษาที่มีสิทธ์ิแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังน้ี 
(1) เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
(2) ผ่านกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำหนด 

 (3) ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ (1) และ (2) ย่ืนคำร้องแสดงความ
จำนงขอสำเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่วิทยาลัยกำหนด มิฉะน้ัน อา
จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอช่ือต่อสภาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติให้อนุปริญญา ในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่  
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของวิทยาลัย

ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน และการจัดทาประมวลรายวิชา (Course Syllabus)  
1.2 จัดระบบแนะนา / ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่  
1.3 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่  
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ใน 
การสอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา  

(2) สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสมัมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพ่ือแลกเปลี่ยน
ทัศนะความคิดเห็นกับผู้สอนอ่ืนหรือผู้ชำนาญการ  

 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

(1) สนับสนุนให้ผู้สอนทางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน และต่อ
ชุมชน  

(2) ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่  
(3) สนับสนุนให้ผู้สอนไปให้บริการทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและ

สังคม เพ่ือให้สามารถนาประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน  
(4) เปิดโอกาสให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อตาราเรียนใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน รวมท้ังอานวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ  
(5) จัดโครงการเย่ียม – ศึกษาดูงานต่างสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
(6) มอบประกาศเกียรติคุณและให้รางวัล เพ่ือธำรงรักษาคณาจารย์ที่มคีุณภาพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปน้ี 
1.1 การแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยแต่งต้ังจากอาจารย์ประจำหลักสูตร และมีภาระหน้าที่ใน

การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน จำนวน 3 คน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี
คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา  

1.2  การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการ
วางแผน มีการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และ
นำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 

1.3  การดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังน้ี 
1.3.1 กำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ

วางแผนติดตามและทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
1.3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 
1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 

มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
วิชา 

1.3.4 มีการรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจาก
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

1.3.5 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา 

2. บัณฑิต 
บัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี  
2.1  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
2.2  มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเท่ียวทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบเป็น

สากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
2.3  มีทักษะด้านปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอแนวความคิด และ/หรือประเมินค่าอย่าง

สร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ทักษะและ/หรือความรู้ความเข้าใจทางวิชาการในการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ มีทักษะภาคปฏิบัติตามท่ีได้รับการฝึกฝน 

2.4  มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมีความรับผิดขอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมและปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

2.5  มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม
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สำหรับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางสถิติ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมในการสื่อสาร และสืบค้นข้อมูล 

3. นักศึกษา 
 มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้คำปรึกษาวิชาการ

และแนะแนว การคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษา
ดังต่อไปน้ี 

3.1  กระบวนการรับนักศึกษา 
สาขาวิชามีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษา คือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเท่า         
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

สาขาวิชามีระบบและกลไกเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาโดยกระบวนการปรับ
พ้ืนฐานความรู้ในรายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

3.3 การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา 

สาขาวิชามีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
เพ่ือให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังน้ี 

การกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือกำหนดระบบและกลไกการ
ดูแลให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาสำหรับนักศึกษา 

 การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา และในกรณีที่
นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้คำปรึกษาได้ อาจารย์จะส่ง
ต่อไปยังกลุ่มกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระนอง 

การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเป็นผู้นัดหมาย
นักศึกษาในความดูแลเพื่อมาพบ  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือให้คำปรึกษาในเรื่อง เก่ียวกับการเรียนการสอน
หรือช่วยแก้ไขปัญหาในเร่ืองอ่ืน ๆ ของนักศึกษาต่อไป  

การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้
กำหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์กำหนดนักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลา
กับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพ่ือขอคำปรึกษาได้ 

3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 นักศึกษาสามารถประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในระบบงานทะเบียนของวิทยาลัย

ชุมชนเป็นประจำทุกภาคเรียน และสามารถยื่นร้องเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนต่อหัวหน้าสาขา 
และหัวหน้าสาขาวิชานำเข้าสู่การประชุมกรรมการบริหารประจำหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากที่
ประชุมกรรมการบริหารฯ แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อสำนักวิชาการเพ่ือหาวิธีการแก้ไขในระดับวิทยาลัย 

4. อาจารย์ 

ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังน้ี  
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1. คณะกรรมการบริหารประจำหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพ่ือวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติ
อาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือระเบียบของ สกอ.  

2. หากอัตรากำลังไม่เพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารย์เพ่ิมต่อวิทยาลัยชุมชนระนอง 

3. มีการคัดเลือกอาจารย์พิเศษใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน และมีการสอบคัดเลือก โดยสอบสัมภาษณ์ และเสนอคณะกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนระนองพิจารณาอนุมัติ 

4. นอกจากน้ีสาขาวิชายังได้มอบหมายให้อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีประสบการณ์เป็นพ่ีเลี้ยงให้
คำแนะนำเก่ียวกับการเรียนการสอน 

ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 

อาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรและมีระบบ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังน้ี  

- จัดโครงการอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผล
ประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  

- จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย การทำผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
ประจำให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร 

- กำหนดให้อาจารย์ประจำจัดทำแผนเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้างผลงาน
วิชาการ/การวิจัย และควบคุมกำกับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การสำรวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และ
การสำรวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพ่ือนำผลมาใช้ในการออกแบบและ
ปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดทำรายวิชาให้ทันสมัย  

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการเรียน
การสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ประจำหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษา
ของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละช้ันปีเพ่ือวางแผนกำหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และ
ผู้สอน ทั้งรายวิชาบังคับ และวิชาเลือกซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนน้ี หลังจากรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ
รายวิชาที่จะเปิดสอนแล้ว  อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพ่ือกำหนด
ผู้สอนในแต่ละรายวิชา  โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษาน้ันได้พิจารณาทั้งจากความรู้ 
ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ รวมถึง
พิจารณาเรื่องเวลาเรียน-เวลาสอบที่ไม่ซ้ำซ้อนกับวิชาในสาขาอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  

การประเมินผู้ เรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการ
ประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบ
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มาตรฐานคุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

สาขาวิชาได้นำระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน โดย มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
ประจำหลักสูตรเพ่ือกำกับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ  มีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนอย่าง
ชัดเจน ภายใน 30 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

   ในส่วนของผู้สอนอาจารย์ประจำหลักสูตรในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ ของ
หลักสูตรฯ จะดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
ตามกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ดำเนินการจัดทำรายงานผล
การจัดการเรียนการสอนหรือ มคอ.5 ของรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การ
กำกับ ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

สาขาวิชาจัดให้มีการประชุมเพ่ือให้อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านกำหนดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน และสาขาวิชาฯนำเสนอต่อคณะวิชาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือดำเนินการ 

 
7. ตัวบ่งชีผ้ลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)   

มีการจัดทำรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาใน

ระดับดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษา ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1-5 และมีผล
การดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีอย่างน้อยร้อยละ 80 
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ตัวบ่งชี้ผลการดำเนนิงาน 2561 2562 2563 2564 

1) อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดำเนินงานหลักสูตร 

X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (ถ้ามี) 

X X X X 

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

X X X X 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  

      ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วันหลังจาก 
      สิ้นสุดภาคการศึกษา 

X X X X 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ 
ปีการศึกษา 

X X X X 

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

 X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X 

9) อาจารย์ประจำทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และหรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับ
การพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
50 ต่อปี 

X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / ผู้สำเร็จ
การศึกษา ที่มีต่อหลักสูตร เฉลี่ยมากกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

   X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีต่อ
ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ เฉลี่ยมากกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

   X 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธผิลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) ประชุม สัมมนาร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอน  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อแนะนำ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีสอนแบบต่างๆ 

(2)  ใช้วิธีการสอบถามนักศึกษาถงึประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
(3) ประเมินนักศึกษาจากพฤติกรรมการเรียน การทำกิจกรรม และผลการสอบ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
(2) การประเมินการสอนของครูอาจารย์จากการเข้าสังเกตในช้ันเรียน 
(3) การนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการนิเทศและติดตามการจัด

การศึกษา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม        
2.1 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
2.2 ประเมินคุณภาพของหลักสูตรจากการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา จากนายจ้างหรือผู้ใช้ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
2.3 การติดตามและประเมินผลหลักสูตรทุกๆ 3 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรในปี

ต่อไป 
 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7  ข้อ
ที่ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา อย่างน้อย 1 คน ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากวิทยาลัย โดยผลการดำเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษา ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือมี
การดำเนินงานตามข้อ 1-5 และมีผลการดำเนินงานอย่างน้อยร้อยละ 80  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร           

4.1 อาจารย์ผู้สอน ทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในแต่ละรายวิชาที่รับผิดชอบ และ
ปรับปรุงทันทีหากข้อมูลน้ันจำเป็น และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาให้จัดทำรายงานเสนองานวิชาการฯ ผ่าน
สาขาวิชา 

4.2 อาจารย์ผู้สอนติดตามผลการจัดการศึกษาตามตัวบ่งช้ีหมวดที่ 7 ข้อที่ 7 
4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำปีการศึกษา 
4.4 ประชุมอาจารย์ผู้สอน เพ่ือพิจารณาทบทวนสรุปผลการดำเนินงานหลักสูตร 
4.5 สรุปผลการดำเนินงานหลักสูตร เสนอสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรอง เสนอสภาวิทยาลัยชุมชนเพ่ือ

เห็นชอบ 



มคอ.2 

 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
คำอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลยัชุมชน หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
 

 
กลุ่มภาษา 
 
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 
  (Thai for Communication) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการรับสาร การฟังจับใจความสำคัญ 

การฟังเชิงลึก การอ่าน ทักษะการอ่านเร็ว การอ่านจับใจความ การอ่านตีความ การอ่านเพื่อหาข้อมูล
จำเพาะ ทักษะการส่งสาร การพูด การพูดต่อสาธารณะ การนำเสนอความคิดและผลงาน การเขียน การ
เขียนบันทึก การย่อความ การเขียนรายงาน การเขียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

 
ศท 0102   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1     3(2-2-5) 
  (English for Communication 1) 
 

คำอธิบายรายวิชา  
 การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพ้ืนฐาน สำหรับการสื่อสาร

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
 

ศท 0103   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2     3(2-2-5) 
  (English for Communication 2) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลางสำหรับการ

สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
 

ศท 0104   ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
  (Development of Speaking and Writing Skills in English) 
 

คำอธิบายรายวิชา  
ทักษะการ พูด และเขียนภาษาอังกฤษ เน้นเรื่ององค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษาที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆโดยใช้คำศัพท์และโครงสร้าง
ระดับสูง 
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ศท 0105  ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน      3(2-2-5) 
          (Neighboring Country Language) 

 

คำอธิบายรายวิชา 
 เลือกศึกษาภาษาประเทศเพ่ือนบ้านภาษาใดภาษาหน่ึงที่ใกล้กับที่ต้ังของวิทยาลัยชุมชน เช่น 
ภาษาเขมร (Kmer Language) ภาษาจีน (Chinese)  ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa 
Malaysia) และภาษาพม่า (Burmese) เป็นต้น 

ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน ประโยคและบทความสั้นๆ  คำศัพท์ที่
ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน  เช่น  การทักทายและกล่าวลา   แนะนำตนเองและผู้อ่ืน  การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลส่วนตัว การกล่าวคำขอโทษและขอบคุณ การบอกความจำเป็นฉุกเฉิน  ฟังและให้ข้อมูลข่าวสาร
และคำแนะนำ  แสดงความรู้สึก  และแสดงความคิดเห็น  ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างชาติ ซึ่งสอดแทรก
อยู่ในภาษา     
 
กลุ่มมนุษยศาสตร์ 
 
ศท 0201   การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์    3(2-2-5)  

(General Education for Human Development) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 การพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่
มนุษย์เก่ียวข้อง  การเสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลง   การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทศะ การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ การพัฒนาจิตใจ และความสามารถทาง
เชาว์ปัญญา    การพัฒนาปัญญาให้เป็นแกนกลางของการพัฒนามนุษย์ 
 
ศท 0202   มนุษย์กับวัฒนธรรม      3(2-2-5) 

(Human  Culture) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
ความคิดและความหมายเก่ียวกับวัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคมหรือการหล่อหลอมทาง

วัฒนธรรม (Socialization) ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและความเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม การ
แสวงหาคุณค่าและความหมายของมนุษย์ในมิติทางวิทยาศาสตร์ สังคมและศาสนา 

 
ศท 0203   สุนทรียภาพของชีวิต      3(3-0-6) 
  (Aesthetic Appreciation)  
 

คำอธิบายรายวิชา 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์และสุนทรียภาพ  ความสำคัญและคุณค่าความงามต่อชีวิต  
ประสบการณ์ทางความงามจากการเคล่ือนไหวร่างกาย  ความงามจากการมองเห็น  ความงามจากการได้
ยิน  การตัดสินคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์  รับรู้ความงามและช่ืนชมผลงานด้านทัศนศิลป์  ดนตรีและ
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ศิลปะการแสดง  ความสัมพันธ์ของศิลปกรรมท้องถิ่นกับศิลปกรรมไทยต่างภาค  การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น 
 
กลุ่มสังคมศาสตร์ 
 
ศท 0301   จังหวัดศึกษา       3(2-2-5) 

(Province Studies)  
 

คำอธิบายรายวิชา 
การเรียนรู้เรื่องของจังหวัดอันเป็นที่ต้ังของวิทยาลัยชุมชน  ในด้านประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์  

ทรัพยากรสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การพัฒนาอาชีพและสินค้า  พืชพรรณ  สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  ประเพณี  ศาสนา  บุคคลสำคัญ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาจังหวัด การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ การสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา
และป้องกัน และแนวทางการพัฒนา 

 
ศท 0302   สังคมไทยกับการพัฒนา      3(2-2-5) 

(Thai Social and Development) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 สภาพปัจจุบัน อนาคต ระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม การ
วิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ การสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน และแนวทางการ
พัฒนา  ลักษณะโครงสร้างทางสังคมไทยและสังคมหลังสมัยใหม่ (Post Modern)  
 
ศท 0303   อาเซียนศึกษา       3(3-0-6) 

(ASEAN Education) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน สภาพสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมกลุ่มประชาคมอาเซียน การวิเคราะห์เหตุปัจจัย ผลประโยชน์และ
ผลกระทบ การสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน และแนวทางการพัฒนา   
 
 
กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
 
ศท 0401   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้    3(2-2-5) 
       (Information Technology for Learning)  
 

คำอธิบายรายวิชา  
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  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การจัดการและการใช้งานข้อมูล  การใช้โปรแกรม
ระบบและโปรแกรมประยุกต์ ฝึกการสืบค้น การสื่อความหมายและการนำเสนอ  บนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูล คุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
ศท 0402   การคิดและการตัดสินใจ      3(2-2-5) 
       (Thinking and Decision Making)  
 

คำอธิบายรายวิชา  
 ความหมาย  ความสำคัญของการคิด  กลไกทางสมอง  การพัฒนาการคิดของมนุษย์   การคิด
รูปแบบต่าง ๆ  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล  การให้เหตุผลแบบอุปนัยและแบบนิรนัย  กระบวนการ
คิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์  การตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผล ข้อมูล หลักฐานมาประกอบการตัดสินใจ 
การฝึกทักษะการคิด 
 
ศท 0403   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
       (Life and Environment)  
 

คำอธิบายรายวิชา 
 ธรรมชาติของสภาวะแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพของสิ่งแวดล้อม ภาวะมลพิษและการ
แก้ปัญหาเก่ียวกับมลพิษ การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมของโลก การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์และ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 
ศท 0404   วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต      3(3-0-6) 
  (Science for Life) 
 

คำอธิบายรายวิชา  
 กระบวนการวิทยาศาสตร์ ความรู้และเจตคติวิทยาศาสตร์ วิธีการวิทยาศาสตร์  การใช้หลัก
วิทยาศาสตร์ความสมเหตุสมผลเพ่ือการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การดูแลรักษาสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตร์ 
 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
ศศ 1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว        3(2-2-5) 
  (English for Tourism) 
  ฝึกการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุป
ประเด็นโดยเน้นเรื่องการใช้ศัพท์เฉพาะและฝึกการใช้สำนวนต่างๆ ที่ซับซ้อนมากข้ึนในสถานการณ์ที่
หลากหลายของการท่องเที่ยว 
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ศศ 1102 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว      3(2-2-5) 
  (Tourism Industry) 
  ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ความหมาย ความสำคัญ แนวโน้ม ลักษณะ องค์ประกอบ
หลัก และองค์ประกอบสนับสนุนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในบริบทของการเปิดเสรี
ทางการค้า การบริการ การท่องเที่ยว และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวทั้งระดับมหภาคและจุลภาค บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กรทางการท่องเที่ยว
ระดับชาติและนานาชาติ ฝึกปฏิบัติการนำเที่ยวและศึกษานอกสถานที่เส้นทางที่ 1 เส้นทางที่ 5 เส้นทางที่ 
6 ตามท่ีสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬากำหนด 
 
ศศ 1103 จิตวิทยาบริการ        3(3-0-6) 
  (Service Psychology) 
  ศึกษาถึงแนวคิดพ้ืนฐานของความต้องการของบุคคล และแนวคิดในเร่ืองของการนำเอา
ทฤษฎีทางจิตวิทยาการบริการและมนุษยสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้กับความต้องการในด้านการบริการ 
รวมทั้งศึกษาถึงหลักในการบริการให้มีประสิทธิภาพ เทคนิคการจูงใจลูกค้า วาทศิลป์ การฝึกพูดในท่ี
ชุมชน  เทคนิคการแก้ปัญหาเมื่อลูกค้าไม่พอใจ หลักการเก่ียวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศที่แตกต่างกันทางด้านภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และศาสนาของนักท่องเที่ยว  
 
ศศ 1104 การจัดการทรพัยากรมนุษย์      3(3-0-6) 
  (Human Resource Management) 
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่ใช้สำหรับการจัดการบุคลากรในอุตสาหกรรมการ
บริการและการท่องเที่ยว หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การจ้างงาน การพัฒนาและฝึกอบรม 
วินัยพนักงาน การจ่ายผลตอบแทน การวิเคราะห์งาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
ศศ 1105 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริการและการท่องเท่ียว   3(2-2-5) 
  (Information Technology for Hospitality and Tourism)  
  ศึกษาแนวโน้ม ทิศทางการใช้เทคโนโลยีทางการบริการและการท่องเที่ยว การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาระบบในทางปฏิบัติ ระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว ฝึก
ปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการบริการและการท่องเที่ยว 
 
ศศ 1106 จรรยาบรรณวิชาชพีและกฎหมายสำหรับธุรกิจบริการและการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 
  (Professional Ethics and Tourism and Hospitality Law)  
  ศึกษาสาระสำคัญของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์ทั่วไป  

บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและวิธีปฏิบัติของมัคคุเทศก์ทั่วไป จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบ
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ของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีต่อลูกค้าและสังคม ปัญหาทางจริยธรรมของธุรกิจบริการและการ
ท่องเที่ยว แนวทางการแก้ไขและการพัฒนา 
 
ศศ 1107 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม      3(3-0-6) 

(Cross Cultural Communication) 
  ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเพ่ือการท่องเที่ยว ลักษณะสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย 
ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย แนวคิด ทฤษฎี และหลักการการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมในชุมชนผ่านความรู้ความเข้าใจภาษา จารีตประเพณี ชนช้ัน เพศ เช้ือชาติ การจัดโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมของแต่ละกลุ่มชน อันจะนำไปสู่การสื่อสารที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมการท่องเที่ยว
และการบริการในกลุ่มชนที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
2) กลุ่มวิชาชีพ                   จำนวน   39 หน่วยกิต 

2.1 วิชาบังคับ            18 หน่วยกิต 
 

ศศ 1108 การพัฒนาทรพัยากรการท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
(Tourism Resource Development) 

  ศึกษาความสำคัญ แนวโน้มในการพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย
และการอนุรักษ์ ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ หลักการและขั้นตอนของ
การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว หลักการจัดการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน การประเมินศักยภาพทรัพยากร
การท่องเที่ยว บทบาทและความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน    
 
ศศ 1109  การท่องเที่ยวชุมชน      3(3-0-6) 

(Community- Based Tourism) 
  ศึกษาสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบันต่อการท่องเที่ยวชุมชน 
วิเคราะห์บทบาทและความสำคัญของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว การสร้างจิตสำนึก การพัฒนาศักยภาพ การ
สร้างเครือข่าย การคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการและ
พัฒนาการท่องเที่ยว บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ปัญหา ข้อจำกัด และแนวทางการจัดการ
ที่ดี กรณีศึกษา  
ศศ 1110 โลจิสติกสส์ำหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว   3(3-0-6) 

(Logistics for Tourism Industry) 
  ศึกษาเก่ียวกับความรู้ด้านโลจิสติกส์เพ่ือการขนส่งและกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าและ
การบริการการท่องเที่ยว การลำเลียงพัสดุ และบรรจุภัณฑ์ การประกันภัยในการขนส่ง กฎหมายที่
เก่ียวข้องใน   โลจิสติกส์ การวางแผนเพื่อรองรับอุปสงค์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการตลาดเชิงกล
ยุทธ์ของการบริการ 
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ศศ 1111 งานมัคคเุทศก์       3(2-2-5) 
  (Tour Guiding) 
  ศึกษาบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ บุคลิกลักษณะของมัคคุเทศก์ กระบวนการวิธีการ
เทคนิคการนำเที่ยว นันทนาการ การปฐมพยาบาล การให้ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า พิธีการเข้าออกราชอาณาจักรและพิธีการทางศุลการกร วรรณคดีไทยเพ่ือการท่องเที่ยว 
เทศกาลและงานประเพณีไทย พุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย นาฏศิลป์และดนตรีไทย มรดก
และภูมิปัญญาไทย การพัฒนาวิชาชีพมัคคุเทศก์ ฝึกปฏิบัติการนำเที่ยวและศึกษานอกสถานที่เส้นทางที่ 9 
เส้นทางที่ 10 ตามที่สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬากำหนด 
 
ศศ 1112 การตลาดการท่องเท่ียว       3(3-0-6) 

(Tourism Marketing)      
  ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตลาดการท่องเที่ยว การแบ่งส่วนการตลาด พฤติกรรม
การบริโภคของนักท่องเที่ยว ส่วนประสมของการตลาดการท่องเที่ยว หลักการและกระบวนการในการ
วางแผน เทคนิคและกลยุทธ์ในการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ แนวทางและ
เทคนิคการเขียนแผนงานการตลาด 
 
ศศ 1113 การจัดการธรุกิจนำเทีย่ว      3(2-2-5) 

(Tour Business Management) 
  ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ แนวโน้ม บทบาท และการวางแผนธุรกิจนำ
เที่ยว  องค์ประกอบของการจัดนำเที่ยว วิธีการและเทคนิคของการสำรวจเส้นทางการเดินทาง และการ
เขียนแผนที่  การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การคิดต้นทุนและการกำหนดราคาการนำเที่ยว 
รูปแบบและการเขียนรายการนำเที่ยว การออกบัตรโดยสาร การจัดการตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว 
การดำเนินงานนำเท่ียว และการประเมินผลการจัดนำเที่ยว กรณีศึกษา การศึกษาการปฏิบัติงานนอก
สถานที่  
            
ศศ 1114 การจัดการการท่องเท่ียวทางทะเล    3(2-2-5) 

(Marine Tourism Management) 
  ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ รูปแบบการท่องเที่ยวน้ำและทะเล ชนิดและพาหนะทางน้ำ 
ลักษณะทั่วไปของทะเลไทย แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำและทะเลของไทย ระบบนิเวศวิทยาและสิ่งมีชีวิตใน
ทะเล โบราณคดีใต้น้ำเบ้ืองต้น การว่ายน้ำและการดำน้ำเบ้ืองต้น ทักษะของเรือเบ้ืองต้น องค์กร บทบาท
หน้าที่ของพนักงานและเจ้าหน้าที่บริการการเดินทางทางน้ำ รูปแบบการจัดนำเที่ยวทางน้ำ คำศัพท์ที่ใช้
เก่ียวกับการท่องเที่ยวทางน้ำและทะเล กรณีศึกษา การศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
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ศศ 1115 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร    3(2-2-5) 
(Agro Tourism Management) 

  ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการ
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่างย่ังยืน การปรับใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
แนวโน้ม อุปสงค์และอุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ปัญหา ข้อจำกัด และแนวทางการจัดการที่ดี กรณีศึกษา การศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
 
ศศ 1116 การจัดการธรุกิจการบิน      3(3-0-6) 

(Airline Business Management) 
 ศึกษาข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับงานบริการของสายการบินและธนาคาร ระบบสำรองที่น่ังและ

บัตรโดยสาร การบริการภาคพ้ืนในท่าอากาศยาน การบริการบนเคร่ืองบิน พฤติกรรมผู้บริโภคของสายการ
บิน การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การบริการงานคลังสินค้าทางอากาศ กฎหมาย ระเบียบและพิธี
การในธุรกิจการบิน ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับธนาคาร การทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร      
 
ศศ 1117 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ    3(2-2-5) 

(Health Tourism Management) 
  ศึกษาความหมาย หลักการ แนวคิด รูปแบบ และองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและสปา บทบาทของผู้ที่เก่ียวข้องในการพัฒนา อุปสรรคของการดำเนินงาน และการจัดการ
ปัญหาในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 กรณีศึกษา 
การศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
 
ศศ 1118 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการทอ่งเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล 3(3-0-6) 
  (Meetings, Incentive, Convention and Exhibition Management) 

 ศึกษาความหมาย ความสำคัญ วิวัฒนาการ และบทบาทของธุรกิจการจัดประชุม 
นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล ประเภทของการจัดประชุมและนิทรรศการ การวางแผน 
การบริหารงานการ การเจรจาต่อรอง การตลาด และการประเมินผล กรณีศึกษา 
 
ศศ 1119 การจัดการอาหารและเครื่องด่ืม     3(2-2-5) 

(Food and Beverage Management) 
  ศึกษาหลักการ วิธีการ ประเภทและรูปแบบของการจัดการอาหารนานาชาติ อาหารไทย 
ขนมและผลไม้ไทย การเตรียมการจัดโต๊ะอาหารแบบต่างๆ อุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองใช้ในการจัดโต๊ะ
อาหาร ศึกษารายการอาหาร มารยาทและการปฏิบัติในการต้อนรับและบริการ มาตรฐานฝีมือแรงงาน
สาขาการประกอบอาหารไทย ฝึกปฏิบัติการออกแบบอาหาร ขนม และเคร่ืองด่ืม 
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ศศ 1120  การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน      3(3-0-6) 
(Sustainable Tourism) 

  ศึกษาความเป็นมา และนโยบายการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนในระดับโลก ระดับภูมิภาค 
และระดับประเทศ ปัจจัยและผลกระทบของการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
นโยบายภาครัฐ หลักการจัดการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีสากล 
กระบวนการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน การพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมทางการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ขบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายทางการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
 
ศศ 1121 การสำรวจและวิจัยสำหรับการท่องเท่ียว     3(2-2-5)  
  (Survey and Research for Tourism)  
  ศึกษารูปแบบ ระเบียบวิธีวิจัย และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ศึกษาวิจัยใน
หัวข้อที่มีความสำคัญและเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
 
ศศ 1122 การสัมมนาการท่องเท่ียว       3(2-2-5)  

(Seminar on Tourism)  
  ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่ เกิดขึ้นในธุรกิจการท่องเที่ยว กระบวนการบริหาร 
สถานการณ์ ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ลักษณะพิเศษของงาน และนำมาอภิปรายหาวิธีการแก้ไข 
 
ศศ 1123 การบัญชีและการเงนิสำหรบัธุรกิจนำเที่ยว    3(2-2-5) 

(Accounting and Finance for Tour Business) 
  ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดของการบัญชีและการเงิน ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์
สำหรับการบัญชีและการเงินในธุรกิจนำเที่ยว กลยุทธ์การจัดการรายได้และการควบคุมต้นทุน 
 
ศศ 1124 การฝึกงาน        3(2-0-0) 
  (Practical) 
  ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือองค์กรที่ดำเนินการทางด้านการท่องเที่ยว โดย
ฝึกงานเกี่ยวกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษา เริ่มจากการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการ
ฝึกงาน การจัดทำแผนการฝึกที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ กระบวนการทำงาน การประเมินผล
งาน และการปรับปรุงคุณภาพงาน ตลอดจนอภิปรายปัญหาทางด้านการท่องเที่ยว ข้อเสนอแนะ แนว
ทางแก้ไขปัญหา และปัจฉิมนิเทศ ภายใต้คำแนะนำช่วยเหลือของผู้มีประสบการณ์ 
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ภาคผนวก ข  
คำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค  
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง 

ครั้งที ่09/2560 
วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 
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ภาคผนวก ง 
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

เรื่อง กำหนดวิชาเก่ียวกับมัคคุเทศก์สำหรับผู้ขอรบัใบอนุญาตเป็น
มัคคุเทศก์ (ระดับอนุปริญญา) 
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