
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท5องเที่ยว  หน;า 1 

 

 

 

 

 
 

หลกัสตูรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที9ยว 
หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. @ABC 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิทยาลยัชมุชนตราด 
สถาบนัวิทยาลยัชมุชน 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท5องเที่ยว  หน;า ก 

 

 

คาํนํา 
 

 หลกัสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการท่องเที9ยว พุทธศกัราช 2563 โดยหลกัสูตรฉบบันีFจะให้
ความสาํคญักบัความตอ้งการของผูใ้ชผู้ส้าํเรจ็ ควบคู่กบัทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที9 QR และการบูร
ณาการเทคโนโลยใีนการเรยีนรูโ้ดยไดป้รบัปรุงเนืFอหาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาตฉิบบัที9 12 (พุทธศกัราช 2560-2564) และแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เน้นจุดเด่น
ดา้นกระบวนการทางความคดิของสมองส่วนหน้า ภาษา วทิยาศาสตร ์และการใชเ้ทคโนโลยเีพื9อการ
เรยีนรู ้เพื9อมุ่งเน้นใหน้ักศกึษารูจ้รงิในสิ9งที9ทําเชื9อมโยงกจิกรรมในหอ้งเรยีนสู่การปฏบิตั ิคณะผูจ้ดัทํา
หวงัเป็นอย่างยิ9งว่าหลกัสตูรฉบบันีFที9จดัทําขึFนจะช่วยเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์หก้บัสงัคม
และประเทศชาต ิต่อไป 
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สารบัญ 

เร่ือง หน*า 

คำนำ  

สารบัญ  

หมวดท่ี 1 ข*อมูลท่ัวไป 1 
 1. ช่ือหลักสูตร 1 
 2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จำนวนหน?วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5 รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพรRอมในการเผยแพร?หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดRหลังสำเร็จการศึกษา 2 
 9. อาจารย\ผูRรับผิดชอบหลักสูตร 3 
 10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 3 
 11. สถานการณ\ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป_นตRองนำมาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร 
3 

 12. ผลกระทบจาก ขRอ 11.1 และ 11.2 ต?อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวขRองกับ
พันธกิจของสถาบัน 

5 

 13. ความสัมพันธ\ (ถRามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปcดสอนในคณะ/ ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 5 
หมวดท่ี 2 ข*อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
 1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค\ของหลักสูตร 6 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 6 
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร*างหลักสูตร 8 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 8 
 2. การดำเนินการหลักสูตร 8 
 3. หลักสูตรและอาจารย\ผูRสอน 10 
 4. องค\ประกอบเก่ียวกับประสบการณ\ภาคสนาม (การฝeกงาน) 31 
 5. ขRอกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถRามี) 32 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู*กลยุทธPการสอนและการประเมินผล 

 
33 

 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 33 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรูRในแต?ละดRาน 33 
 3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูRจากหลักสูตรสู?

รายวิชา (Curriculum Mapping) 
39 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑPในการประเมินผลนักศึกษา 44 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ\ในการใหRระดับคะแนน (เกรด) 44 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  44 
 3. เกณฑ\การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 45 
หมวดท่ี 6 การพัฒนาผู*สอน 46 
 1. การเตรียมการสำหรับผูRสอนใหม? 46 
 2. การพัฒนาความรูRและทักษะใหRแก?ผูRสอน 46 
หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 47 
 1. การกำกับมาตรฐาน 47 
 2. บัณฑิต 47 
 3. นักศึกษา 48 
 4. ผูRสอน 48 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผูRเรียน 49 
 6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูR 49 
 7. ตัวบ?งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 50 
หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 52 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 52 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 52 
 3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 52 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 52 
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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการท[องเท่ียว  

หลักสูตรใหม[ พ.ศ. 2563 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   วิทยาลัยชุมชนตราด 

สาขาวิชา    การท[องเท่ียว 

 

หมวดท่ี 1 ข*อมูลท่ัวไป 
 

1. ช่ือหลักสูตร 

ช่ือหลักสูตร (ภาษาไทย)  หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการท?องเท่ียว 
      ช่ือภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) Associate Program in Tourism  
 

2. ช่ืออนุปริญญา 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)  อนุปริญญา สาขาวิชาการท?องเท่ียว 
 ช่ือย[อ  (ภาษาไทย)  อ.(การท?องเท่ียว) 
    ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  Associate Degree in Tourism  
 ช่ือย[อ  (ภาษาอังกฤษ)  A.(Tourism) 
 

3. วิชาเอก  

- ไม?มี - 
 

4. จำนวนหน[วยกิตท่ีเรียน 

 ตลอดหลักสูตร ไม?นRอยกว?า 90 หน?วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  

     หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปÜ ระดับท่ี 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห?งชาติ  
5.2 ภาษาท่ีใช* 

     ภาษาไทย 
  5.3 การรับเข*าศึกษา 

     รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต?างประเทศที่สามารถฟàง พูด อ?าน เขียน และเขRาใจภาษาไทย         
และใหRเป_นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขRอบังคับ ดังต?อไปน้ี  

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ\มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548  
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2. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ำกว?าปริญญาของ      
วิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560  

3. ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่ืองการรับนักศึกษาพิการเขRาศึกษาในระดับต่ำกว?าปริญญา  
พ.ศ.2561  

4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการรับนักเรียน นักศึกษา ท่ีไม?มีหลักฐานทะเบียนราษฎร  
หรือไม?มีสัญชาติไทย พ.ศ.2561 

    5. ระเบียบสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว?าดRวยหลักเกณฑ\การพิจารณาผูRขาดแคลนทุนทรัพย\        
อย?างแทRจริง พ.ศ.2558 
     6. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว?าดRวยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พุทธศักราช 
2560 

5.4 ความร[วมมือกับสถาบันอ่ืนหรือหน[วยงานอ่ืน 

  ไม?มี 
 5.5 การให*ปริญญาแก[ผู*สำเร็จการศึกษา 

  ใหRอนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรใหม? พ.ศ. 2563  
6.2 เปcดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปÜการศึกษา 2563 
6.3 สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2563  
     เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ\ 2563 
6.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหRความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 
     21 เมษายน 2563 
 

7. ความพร*อมในการเผยแพร[หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรRอมที่จะเผยแพร?คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห?งชาติ ในปÜ พ.ศ. 2564 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได*หลังสำเร็จการศึกษา 

8.1 มัคคุเทศก\ทRองถ่ิน 
8.2 ผูRนำเท่ียวและบริการ  
8.3 ผูRประกอบการท?องเท่ียวและการบริการ 
8.4 ประกอบอาชีพในหน?วยงานหรือองค\กรภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการท?องเท่ียวและ

บริการ  
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9. อาจารยPประจำหลักสูตร/อาจารยPผู*รับผิดชอบหลักสูตร 
ลำดับที่ เลขประจำตัว

ประชาชน ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒ ิ
สูงสุด สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 
จาก ปF 

1 3 4016 00090 xx x นายวุฒิ  ชะนา M.S. Hospitality 

Administration 

Oklahoma State University 

 

2555 

วท.บ. เศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรT 2543 

2 3 3015 00199 xxx นายชัยรัตนT ชZางเชื่อง บธ.บ. การจัดการโรงแรม

และการทZองเที่ยว 

มหาวิทยาลัยบูรพา 2545 

3 3 4499 00070 xx x นางจุฑามาส ตรีรัตนTฤด ี บธ.บ. การจัดการทั่วไป สถาบันราชภฏัสวนดุสิต 2546 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยชุมชนตราด 
 

11. สถานการณPภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปfนต*องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 11.1 สถานการณPหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาประเทศไทยในช?วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) อยู?ในหRวงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแกRปàญหาพื้นฐานหลายดRานที่สั ่งสมมานานท?ามกลาง
สถานการณ\โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลRชิดมากขึ้น รัฐบาลจึงจัดทำยุทธศาสตร\การสรRาง
ความเขRมแข็งทางเศรษฐกิจและแข?งขันไดRอย?างยั่งยืน โดยส?งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสรRางมูลค?าและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสินคRาและบริการ ซึ่งสอดคลRองกับยุทธศาสตร\ชาติ ระยะ 20 ปÜ (พ.ศ. 2560–
2579) ยุทธศาสตร\ดRานการสรRางความสามารถในการแข?งขันภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหRมีความ
หลากหลาย มีความเป_นเลิศและเป_นมิตรต?อสิ่งแวดลRอม โดยการยกระดับบริการที่เป_นฐานรายไดRเดิม เช?น 
การท?องเที่ยว และพัฒนาใหR ประเทศไทยเป_นศูนย\กลางการใหRบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดRานการเงิน และ
ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่น ๆ เป_นตRน จากนโยบายดังกล?าวส?งผลใหRปÜ พ.ศ. 2561ประเทศไทยมีรายไดRจาก
ภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมการท?องเท่ียวประมาณ 3 ลRานลRานบาท โดยแบ?งเป_นจากตลาดนักท?องเท่ียวต?างชาติ
ที่ 2 ลRานลRานบาท และตลาดเที่ยวในประเทศอีก 1 ลRานลRานบาท และทิศทางการตลาดการท?องเที่ยวปÜ พ.ศ. 
2562 เป_นตRนไป รัฐบาลคาดหวังใชRภาคการท?องเที่ยวเป_นกลไกกระตุRนเศรษฐกิจลงสู?ทRองถิ่นอย?างต?อเนื่อง 
ดRวยการกระจายรายไดRสู?จังหวัดท่ียังมีจำนวนผูRเย่ียมเยือนต่ำ และการท?องเท่ียวในแต?ละคร้ัง หากนักท?องเท่ียว
ตRองการขRอมูลเชิงลึกของสถานท่ีเท่ียวน้ัน ๆ จำเป_นตRองมีผูRนำเท่ียว ผูRใหRคำแนะนำ ใหRความรูR และขRอมูลอ่ืน ๆ 
ประกอบหรือที่เรียกกันว?ามัคคุเทศก\ หรือผูRนำเที่ยว ซึ่งเป_นอาชีพที่สามารถสรRางรายไดRใหRกับตนเอง ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร\ของจังหวัดตราด ประเด็นที่ 3 เรื่องการส?งเสริมการท?องเที่ยวที่เป_นมิตรกับสิ่งแวดลRอม
และการท?องเที่ยวเชื่อมโยงไปสู?ระดับนานาชาติ ปàจจุบันจังหวัดตราดมีศักยภาพดRานการท?องเที่ยวสูง 
เนื ่องจากเป_นแหล?งท?องเที ่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ท?องเที ่ยวทางประวัติศาสตร\และทางวัฒนธรรม 
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โดยเฉพาะการท?องเที่ยวทางทะเล มีหมู?เกาะนRอยใหญ? 52 เกาะ เป_นการท?องเที่ยวท่ีชาวไทยและชาว
ต?างประเทศนิยมเดินทางเขRามาท?องเที่ยวเป_นจำนวนมาก ตลอดจนมีศักยภาพในการเป_นเมืองท?องเที่ยว
เช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบRานท้ังราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

จากความสำคัญดังกล?าววิทยาลัยชุมชนตราดจึงไดRออกแบบหลักสูตรน้ีข้ึนภายใตRหลักสูตรอนุปริญญา 
สาขาวิชาการท?องเที่ยวและเป_นไปตามยุทธศาสตร\ บริบทของจังหวัดตราด รวมทั้งประเทศเพื่อนบRานเพ่ือ
สรRางและพัฒนาผูRเรียนใหRสามารถ ศึกษาต?อไดRในหลักสูตรสามารถนำไปปฏิบัติงานไดR มีความทันสมัยและ
สอดคลRองกับสถานการณ\ปàจจุบันและผูRสำเร็จการศึกษาสามารถทำงานเพิ่มประสิทธิภาพดRานการท?องเที่ยว 
การใหRบริการ ธุรกิจการท?องเที่ยว หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวขRองและยังมีส?วนร?วมในการพัฒนาใหRจังหวัดตราด 
และประเทศเพื่อนบRาน คงความเป_นผูRนำทางการ ท?องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียอย?างต?อเนื่อง กRาวสู?ความเป_น 
World Class Destination ควบคู?กับการขยายตลาด นักท?องเท่ียวคุณภาพ โดยผูRสำเร็จการศึกษาสามารถนำ
ประกอบอาชีพ เช?น พนักงานฝèายปฏิบัติการนำเที่ยว พนักงานบริการดRานการท?องเที่ยว ผูRนำเที่ยวทRองถ่ิน 
ผูRประกอบการวิสาหกิจชุมชน และผูRประกอบการธุรกิจการท?องเที่ยวขนาดเล็ก ซ่ึงจะเป_นอาชีพที่สามารถ
สรRางรายไดRใหRกับตนเอง ชุมชน สังคมจังหวัดตราดและ ประเทศเพ่ือนบRาน  

11.2 สถานการณPหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สังคมและวัฒนธรรมไทยมีพัฒนาการมาอย?างยาวนาน เริ่มจากสังคมดั้งเดิมแบบเกษตรกรรม มาสู?
สังคมอุตสาหกรรม และสู?สังคมขRอมูลข?าวสารและสารสนเทศ เป_นการพัฒนาสังคมและ วัฒนธรรมจากฐาน
การพัฒนาทางวัตถุ จนเมื่อการตักตวงทรัพยากรทางวัตถุจนเกินพอดี เป_นผลใหRเกิด ปàญหาหลายดRานตามมา 
ทั้งความเหลื่อมล้ำในสังคม คนรวย คนจน สังคมวัตถุนิยม ปàญหาดRานวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา ความ
แตกแยกทางความคิด และการเมือง ตลอดจนอิทธิพลของสื่อ    ลRวนนำไปสู?ความไม?สมดุล อันมีผลกระทบ
ต?อความมั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาติ การเรียนรูRพัฒนาการทางดRาน สังคมและวัฒนธรรมของคน
ไทยตั้งแต?อดีตจนถึงปàจจุบันจึงเป_นสิ่งจำเป_นเพื่อการเรียนรูRใหRเท?าทันการเปลี่ยนแปลง เป_นการปลูกจิตสำนึก 
สรRางการรับรูR สรRางความภาคภูมิใจในความเป_นไทยที่ดำรงอยู?ไดRบนความหลากหลาย สามารถนำเอาความ
หลากหลายเหล?านี้มาเป_นทุน และเพิ่มมูลค?าใหRเกิดประโยชน\ หรือสรRางสรรค\ต?อยอด สรRางโอกาสในการ
พัฒนาประเทศ เพื่อใหRไทยยังคงความเป_นไทยและอยู?ร?วมกับประชาคมโลกไดRอย?างยั่งยืนและสันติสุข ซ่ึง
สอดคลRองกับทิศทางการตลาดการท?องเที่ยวปÜ พ.ศ. 2562 เป_นตRนไป รัฐบาลคาดหวังใชRภาคการท?องเที่ยว
เป_นกลไกกระตุRนเศรษฐกิจลงสู?ทRองถิ่นอย?างต?อเนื่อง ดRวยการกระจายรายไดRสู?จังหวัดที่ยังมีจำนวนผูRเยี่ยม
เยือนต่ำ และกระแสการท?องเที่ยวเปลี่ยนจากเมืองใหญ?สู?ภูมิภาค มีการแลกเปลี่ยนเรียนทางวัฒนธรรม
เพ่ิมข้ึนทำใหRพฤติกรรมของนักท?องเท่ียวสนใจดRานการอนุรักษ\ วัฒนธรรม และส่ิงแวดลRอมมากข้ึน 
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12. ผลกระทบจากข*อ 11.1-11.2 ต[อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข*องกับพันธกิจของสถาบัน

วิทยาลัย 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรที่ปรับปรุงขึ ้นมานี้มีการพัฒนาใหRสอดคลRองกับสถานการณ\ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู?ตลอดเวลา มีความรูRที ่เป_นมาตรฐานที่เป_นลักษณะเฉพาะของแต?ละทRองถ่ิน 
แกRปàญหาเฉพาะหนRาไดR ดำรงชีวิตร?วมกับผูRอื่นในสังคมไดR และยังพัฒนาใหRผูRเรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มี
แนวทางในการท่ีจะใหRผูRจบการศึกษาเป_นท่ีตRองการของธุรกิจการท?องเท่ียว และสามารถประกอบอาชีพ 
ส?วนตัวไดR เพื่อตอบสนองความตRองการกำลังคนที่มีคุณภาพในชุมชน จังหวัด และภูมิภาคใกลRเคียง จึง
จำเป_นตRองพัฒนาหลักสูตรนี้เพื่อประโยชน\ในการแกRปàญหาการขาดแคลนบุคลากรดRานการท?องเที่ยวทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

12.2 ความเก่ียวข*องกับพันธกิจของสถาบัน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป_นสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว?าปริญญาซึ่งจัดการศึกษาโดย
วิทยาลัยชุมชนมุ?งผลิตนักศึกษาที่มีความรูR บุคลิกภาพ และทักษะเป_นไปตามมาตรฐานวิชาชีพดRานการ
ท?องเที่ยวและเป_นที่ตRองการของสังคม สนับสนุนใหRผูRเรียนมีความพรRอมในทุกดRานทั้งดRานวิชาการ วิชาชีพ 
วิจัย ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสรRางศักยภาพบุคคล และตอบสนองโดยสอดคลRองต?อความ
ตRองการ เพ่ือสรRางความเขRมแข็งของทRองถ่ินและชุมชนทางดRานการท?องเท่ียว อันนำไปสู?การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 
13. ความสัมพันธPกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปhดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 กลุ[มวิชา / รายวิชา ในหลักสูตรน้ีท่ีเปhดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

      รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนมีการจัดการเรียนการ
สอนเชื่อมโยงสัมพันธ\กับหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท?องเที่ยว โดยมีรายวิชาซึ่งมุ?งสรRางความเป_นคน
ดี ปรับตัวใหRเขRากับความเปลี่ยนแปลง มีทักษะที่จำเป_นในการการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาคน
ดRานวิชาการหรือวิชาชีพใหRมีความสมบูรณ\ สอดคลRองกับความเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
      13.2 การบริหารจัดการ  

ดำเนินการโดยอาจารย\ประจำหลักสูตร ซึ่งมีหัวหนRาสาขาวิชาเป_นผูRรับผิดชอบหลัก จัดทำ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาทั ้งในและนอกหRองเรียน และรายละเอียดของ
ประสบการณ\ภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ เพื่อเป_นมาตรฐานในการ
ติดตาม และประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดท่ี 2 

ข*อมูลเฉพาะหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคPของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา   

 มีวินัย ใจบริการ ชำนาญวิชาชีพ 

1.2 ความสำคัญ   
อุตสาหกรรมการท?องเที่ยวและการใหRบริการเป_นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญจัดอยู?ใน

ลำดับตRนๆ ของประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข?งขันระดับนานาชาติ การพัฒนาหลักสูตรจึงควรมีการ
ระดมความร?วมมือจากหน?วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะช?วยผลักดันอุตสาหกรรมการท?องเที่ยวของ
จังหวัดตราด และประเทศเพื่อนบRาน ใหRมีความพรRอมที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากร และใชRอุตสาหกรรมการ
ท?องเท่ียวเป_นการสรRางรายไดRใหRกับจังหวัดตราด และประเทศเพ่ือนบRานอย?างม่ันคงและย่ังยืน 
 1.3 วัตถุประสงคPของหลักสูตร  

 เพ่ือใหRผูRเรียนมีความรูR ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ ดังน้ี 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ ไมตรีจิต และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2) มีความรูR ความเขRาใจเก่ียวกับการท?องเท่ียว การบริการ และมัคคุเทศก\ กระบวนการจัด

นำเท่ียว ภาษา วัฒนธรรม รวมท้ังดิจิทัลเพ่ือการท?องเท่ียวและการบริการ  
3) มีทักษะการจัดการในงานอุตสาหกรรมท?องเท่ียวและการบริการ  
4) สามารถประยุกต\ใชRความรูR ในการปฏิบัติงานและพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรม 

การท?องเท่ียวและบริการ 

 
 

2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธP หลักฐาน/ตัวบ[งช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ\ 
มาตรฐานของ สกอ. และ 
มาตรฐานวิชาชีพ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปÜ 
2. นำผลท่ีไดRจาก มคอ.7 มา

ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
3. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร

อย?างสม่ำเสมอ 
4. ประชุม/สัมมนาผูRรับผิดชอบ

หลักสูตร อาจารย\ประจำ
หลักสูตร  

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 
3. ผลสรุปและผลการ

ประชุมสัมมนา 
4. รายวิชาในหลักสูตรเทียบกับ

การเปล่ียนแปลงของหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธP หลักฐาน/ตัวบ[งช้ี 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหRสอดคลRอง
กับความตRองการของธุรกิจ 
และสถานการณ\ทางธุรกิจท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

ติดตามความเปล่ียนแปลงตาม
ความตRองการของผูRประกอบการ
ดRานบริหารธุรกิจ 

รายงานผลการประเมินความ   
พึงพอใจของผูRประกอบการ       
ท่ีมีต?อความรูR ทักษะ           
ความ สามารถในการทำงานของ
ผูRสำเร็จการศึกษา โดยเฉล่ียใน
ระดับดี 

3. ส?งเสริมการเรียนรูRท่ีเนRนผูRเรียน
เป_นศูนย\กลาง 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย\ในการ
จัดการการเรียนการสอนท่ีเนRน
ผูRเรียนเป_นศูนย\กลาง 

2. แลกเปล่ียนเรียนรูRระหว?าง
ผูRสอนจาก best practice 
การเรียนการสอนท่ีเนRนผูRเรียน
เป_นศูนย\กลาง 

3. กำหนดกิจกรรมเรียนรูRดRวย
ตนเอง และการประเมินผลท่ี
เนRนพัฒนาการของผูRเรียนใน 
มคอ.3 

4. ประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนท่ีเนRนผูRเรียนเป_น
สำคัญ 

5. พัฒนาสารสนเทศท่ีสนับสนุน
การเรียนรูRดRวยตนเอง 

1.จำนวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ
อาจารย\ 

2.จำนวนอาจารย\ท่ีเขRาร?วม
โครงการเพ่ิมพูนทักษะการสอน
ท่ีเนRนผูRเรียนเป_นศูนย\กลาง 

3.ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนท่ีเนRนผูRเรียน
เป_นศูนย\กลาง 

4. ความพึงพอใจของผูRเรียนท่ีเนRน
ผูRเรียนเป_นศูนย\กลาง 

5. จำนวนรายวิชาท่ีกำหนดการ
เรียนรูRดRวยตนเอง 

6. ความพึงพอใจของผูRเรียนท่ีมี
ต?อสารสนเทศท่ีสนับสนุนดRวย
ตนเอง 
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หมวดท่ี 3 

ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร*างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

  การจัดการศึกษาเป_นระบบทวิภาค โดย 1 ปÜการศึกษาแบ?งออกเป_น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม?นRอยกว?า 15 สัปดาห\ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร*อน 

  - ไม?มี - 
 1.3 การเทียบเคียงหน[วยกิตในระบบทวิภาค 

  - ไม?มี - 
 

2. การดำเนินการของหลักสูตร 

 2.1 ระยะเวลาของการดำเนินการเรียนการสอน 

  2.1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน 
  2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม 
  2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใชRเวลาการศึกษาไดRไม?เกิน 6 ปÜการศึกษา และสำเร็จ
การศึกษาไดRไม?ก?อน 5 ภาคการศึกษาปกติ 
 2.2 คุณสมบัติของผู*เข*าศึกษา 

  เป_นผูRสำเร็จการศึกษาระดับช?วงช้ันท่ี 4 หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือเทียบเท?า และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ใหRเป_นไปตามขRอบังคับวิทยาลัยชุมชน 

2.3 ปjญหาของนักศึกษาแรกเข*า 

    - นักศึกษาบางส?วนที่เขRามาศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน มีพื้นฐานความรูRและทักษะดRานภาษา 
คณิตศาสตร\ วิทยาศาสตร\ และทักษะการใชRเทคโนโลยีสารสนเทศไม?พอต?อการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  

    - มีการว?างเวRนจากการศึกษามาเป_นระยะเวลานาน 
2.4 กลยุทธPในการดำเนินการเพ่ือแก*ไขปjญหา ข*อ 2.3  

2.4.1 จัดวัดสอบความรูRพื้นฐาน 5 วิชา ไดRแก? รายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร\ 
วิทยาศาสตร\ และสอบทักษะการใชRคอมพิวเตอร\  

  2.4.2 สอนปรับความรูRพ้ืนฐานในรายวิชาท่ีสอบไม?ผ?านเกณฑ\ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู*สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปk 

จำนวนนักศึกษา 
ปkการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ช้ันปÜท่ี 1 30 30 30 30 30 

ช้ันปÜท่ี 2 - 30 30 30 30 

ช้ันปÜท่ี 3 - - 30 30 30 

รวม 30 60 90 90 90 
ผูRสำเร็จการศึกษา - - 30 30 30 

  2.6 งบประมาณตามแผน   

งบประมาณ 
ภาคการศึกษา 

1/2563 2/2563 1/2564 2/2564 1/2565 2/2565 

ค*าตอบแทนผู4สอน  80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

ค*าวัสดุ (30 คน x 400 บาท)  12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

ค*าสาธารณูปโภค  

(30 คน x 150 บาท) 

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 

ค*าบำรุงสถานท่ีและอุปกรณN 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 

ค*าตอบแทนผู4ประสานงานและ

นักการดูแลสถานท่ี 

14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 

รวม 115,400 115,400 115,400 115,400 115,400 115,400 

ค*าใช4จ*ายต*อหัวนักศึกษา 3,846.67 3,846.67 3,846.67 3,846.67 3,846.67 3,846.67 
 

ประมาณการค[าใช*จ[ายของนักศึกษา: คน (ตลอดหลักสูตร) 

ประมาณการ รายจ?ายนักศึกษา : คน 
ประมาณการค?าใชRจ?ายนักศึกษาต?อ 1 คน 23,080.02 บาท 

หมายเหตุ  ค?าใชRจ?ายนักศึกษาต?อ 1 คน คิดคำนวณจากงบประมาณตามแผนที่ใชRทั้งหมด หารดRวยจำนวน
นักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา คือ 692,400 บาท โดยมีนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา จำนวน 30 
คน หารเฉล่ียตลอดหลักสูตรจะไดRเท?ากับ 23,080.02 บาท ต?อ คน 
 2.7 ระบบการศึกษา 

 การศึกษาแบบเรียนในชั้นเรียนและหรือจัดการเรียนรูRแบบผสมผสานผ?านสื่อดิจิทัล การฝeก
ประสบการณ\วิชาชีพการท?องเท่ียวและการศึกษาดูงาน  
 2.8 การเทียบโอนหน[วยกิต 

  ใหRเป_นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว?าดRวยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา 
พ.ศ. 2560   
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3. หลักสูตรและอาจารยPผู*สอน 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จำนวนหน[วยกิต 

หน?วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม?นRอยกว?า 90 หน?วยกิต 
3.1.2 โครงสร*างของหลักสูตร  

โครงสรRางหลักสูตร แบ?งเป_นหมวดวิชาที ่สอดคลRองกับที ่กำหนดไวRในเกณฑ\
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548  ดังน้ี 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป          ไม?นRอยกว?า 30 หน?วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม?นRอยกว?า 57 หน?วยกิต 

2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   จำนวน      21 หน?วยกิต 
  2.2 วิชาชีพ    จำนวน      36 หน?วยกิต 

 2.2.1 วิชาบังคับ   จำนวน      18 หน?วยกิต 
 2.2.2 วิชาเลือก   จำนวน      15 หน?วยกิต 
 2.2.3 วิชาการฝeกงาน     จำนวน        3 หน?วยกิต 

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม?นRอยกว?า   3 หน?วยกิต 
 3.1.3 รายวิชา 

  3.1.3.1 การกำหนดรหัสวิชา 

   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ศท XX XX 

                                                                 ลำดับท่ีของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
                                                                 รหัสกลุ?มวิชา 
         01 กลุ?มวิชาภาษา 
         02 กลุ?มวิชามนุษยศาสตร\และสังคมศาสตร\ 
         03 กลุ?มวิชาวิทยาศาสตร\ คณิตศาสตร\และเทคโนโลยี 
                                                                 อักษรย?อหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   

 

   ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  มีหลักเกณฑ\กำหนดรหัสวิชา ดังน้ี 

       กท XX XX 

                                                                 ลำดับท่ีของรายวิชาในสาขาวิชา 
                                                                 ลำดับท่ีของสาขาวิชา 
                                                                 อักษรย?อของสาขาวิชา   
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  3.1.3.2 รายวิชาตามโครงสร*างหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ไม[น*อยกว[า  30 หน[วยกิต 

  (1) กลุ[มวิชาภาษา    ไม[น*อยกว[า  9  หน[วยกิต

  รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา    หน[วยกิต(ท-ป-ศ) 

  ศท 0101  ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปàญญา  3 (2-2-5) 
  GE 0101  Thai for Intellectual Development 
  ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1  3 (2-2-5) 
  GE 0102  English for Communication 1 
  ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2           3 (2-2-5) 
  GE 0103  English for Communication 2 
  ศท 0104  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3 (2-2-5) 
  GE 0104  Development of Speaking and Writing Skills  
  ศท 0105  ปàญญาจากวรรณกรรม   3 (2-2-5) 
  GE 0105  Wisdom through Literature 
  ศท 0106  ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ  3 (2-2-5) 
  GE 0106  English through Recreation 
  ศท 0107  ภาษาประเทศเพ่ือนบRาน    3 (2-2-5) 
  GE 0107  Neighboring Countries Language 
    (2) กลุ[มวิชามนุษยศาสตรPและสังคมศาสตรP ไม[น*อยกว[า 9  หน[วยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา    หน[วยกิต (ท-ป-ศ) 

  ศท 0201  จังหวัดศึกษา    3 (2-2-5) 
  GE 0201  Province Studies 
  ศท 0202  ศิลปะและทักษะการใชRชีวิต  3 (2-2-5) 
  GE 0202  Arts and Skills for Self Development 
  ศท 0203  พลเมืองกับความรับผิดชอบต?อสังคม  3 (2-2-5) 
  GE 0203  Civic and Social Responsibility 
  ศท 0204  พลังของแผ?นดิน    3 (2-2-5) 
  GE 0204  Vitality of the Land 
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  (3) กลุ[มวิชาวิทยาศาสตรP คณิตศาสตรPและเทคโนโลยี ไม[น*อยกว[า  6  หน[วยกิต

  รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา    หน[วยกิต (ท-ป-ศ) 

  ศท 0301  การเขRาใจดิจิทัล    3(2-2-5) 
  GE 0301  Digital Literacy 
  ศท 0302  การคิดสรRางสรรค\และการแกRปàญหา 3 (2-2-5) 
  GE 0302  Creative Thinking and Problem Solving 
  ศท 0303  วิทยาศาสตร\และส่ิงแวดลRอมเพ่ือชีวิต  3 (2-2-5) 
  GE 0303  Science and Environment for Life 
  ศท 0304  โปรแกรมคอมพิวเตอร\สำเร็จรูป  3 (2-2-5) 
  GE 0304  Computer Program 
  ศท 0305  คณิตศาสตร\ในชีวิตประจำวัน  3 (2-2-5) 
  GE  0305  Mathematics in Daily Life 
  แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

  (1) รายวิชาบังคับ     จำนวน 24  หน[วยกิต 

        กลุ[มวิชาภาษา     จำนวน 9  หน[วยกิต 

   รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา    หน[วยกิต(ท-ป-ศ) 

  ศท 0101  ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปàญญา  3 (2-2-5) 
  GE 0101  Thai for Intellectual Development 
  ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1  3 (2-2-5) 
  GE 0102  English for Communication 1 
  ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2  3 (2-2-5) 
  GE 0103  English for Communication 2 
       กลุ[มวิชามนุษยศาสตรPและสังคมศาสตรP  จำนวน 9  หน[วยกิต 

  รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา   หน[วยกิต (ท-ป-ศ) 

  ศท 0201  จังหวัดศึกษา    3 (2-2-5) 
  GE 0201  Province Studies 
  ศท 0202  ศิลปะและทักษะการใชRชีวิต  3 (2-2-5) 
  GE 0202  Arts and Skills for Self Development 
  ศท 0203  พลเมืองกับความรับผิดชอบต?อสังคม  3 (2-2-5) 
  GE 0203  Civic and Social Responsibility 
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        กลุ[มวิชาวิทยาศาสตรP คณิตศาสตรPและเทคโนโลยี   จำนวน  6  หน[วยกิต 

  รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา   หน[วยกิต (ท-ป-ศ) 

  ศท 0301  การเขRาใจดิจิทัล    3 (2-2-5) 
  GE 0301  Digital Literacy 
  ศท 0302  การคิดสรRางสรรค\และการแกRปàญหา 3 (2-2-5) 
  GE 0302  Creative Thinking and Problem Solving 
  (2) วิชาเลือก      ไม[น*อยกว[า  6   หน[วยกิต 

  ใหRเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ?มวิชาภาษา มนุษยศาสตร\และสังคมศาสตร\ วิทยาศาสตร\
คณิตศาสตร\และเทคโนโลยี  

 

2. รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ     ไม[น*อยกว[า 57 หน[วยกิต 

  1) กลุ[มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ     จำนวน 21 หน[วยกิต 

รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 

กท 0901     อุตสาหกรรมการท?องเท่ียวและบริการ 3(2-2-5) 
            TR 0901     Tourism and Hospitality Industry  

กท 0902     จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย  3(3-0-6) 
เพ่ือธุรกิจบริการและการท?องเท่ียว      

TR 0902      Professional Ethics and Laws for  
Tourism and Hospitality  

กท 0903     จิตวิทยาบริการและการส่ือสาร  3(3-0-6) 
ขRามวัฒนธรรม        

TR 0903      Service Psychology and Cross Cultural Communication 

กท 0904     การจัดการทรัพยากรมนุษย\       3(3-0-6) 
 TR 0904      Human Resource  Management 
 กท 0905     ศิลปวัฒนธรรมทRองถ่ิน     3(3-0-6) 

TR 0905      Local Arts and Culture  
  กท 0906     ดิจิทัลเพ่ือการท?องเท่ียวและบริการ   3(2-2-5) 

TR 0906      Digital for Tourism and Hospitality  
   กท 0907     ภาษาอังกฤษเพ่ือการท?องเท่ียวและบริการ 3(2-2-5) 

  TR 0907      English for Tourism and Hospitality 
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  2) กลุ[มวิชาชีพ              จำนวน 36 หน[วยกิต 

      2.1 วิชาบังคับ      18 หน[วยกิต 

รหัสวิชา    ช่ือรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 

กท 0908     โลจิสติกส\สำหรับอุตสาหกรรมการท?องเท่ียว 3(3-0-6) 
 TR 0908     Logistics for Tourism Industry 
 กท 0909     การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการท?องเท่ียว 3(2-2-5) 

TR 0909     Planning and Tourism Resource Development 
กท 0910     งานมัคคุเทศก\        3(2-2-5) 
TR 0910     Tour Guiding 

  กท 0911     การตลาดการท?องเท่ียวและบริการ  3(3-0-6) 
TR 0911     Tourism and Hospitality Marketing  
กท 0912     การจัดการธุรกิจนำเท่ียว        3(2-2-5) 
TR 0912     Tour Business Management 
กท 0913     การวิจัยสำหรับการท?องเท่ียว  3(2-2-5) 
TR 0913     Research for Tourism  

    2.2 วิชาเลือก               15 หน[วยกิต 

รหัสวิชา    ช่ือรายวิชา       น(ท-ป-ศ) 

กท 0914     การจัดการท?องเท่ียวโดยชุมชน  3(2-2-5) 
TR 0914     Community- Based Tourism Management 
กท 0915     การจัดการท?องเท่ียวทางเลือก  3(2-2-5) 
TR 0915     Alternative Tourism Management 
กท 0916     การจัดการธุรกิจการบิน       3(3-0-6) 
TR 0916     Airline Business Management 
กท 0917     การจัดการประชุม นิทรรศการ   3(2-2-5) 

และการท?องเท่ียวเพ่ือเป_นรางวัล       
TR 0917     Meetings, Incentive, Convention and  

Exhibition Management 
 กท 0918     การจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม  3(2-2-5) 

TR 0918     Food and Beverage Management 
กท 0919     การท?องเท่ียวอย?างย่ังยืน        3(2-2-5) 
TR 0919     Sustainable Tourism 
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กท 0920     การสัมมนาการท?องเท่ียว       3(2-2-5) 
TR 0920     Seminar on Tourism 
กท 0921     การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจนำเท่ียว 3(2-2-5) 
TR 0921     Accounting and Finance for Tourism Business 
กท 0922     หัวขRอคัดสรรดRานการท?องเท่ียวและบริการ 3(x-x-x) 
TR 0922      Selected Topic in Tourism and Hospitality 
กท 0923     หัวขRอคัดสรรดRานการท?องเท่ียวและบริการ 3(x-x-x) 

             TR 0923     Selected Topic in Tourism and Hospitality 

      2.3 วิชาการฝoกงาน     จำนวน 3  หน[วยกิต 

รหัสวิชา    ช่ือรายวิชา    น(ชม.) 

 กท 0924      การฝeกประสบการณ\          3(300 ช่ัวโมง) 
TR 0924      Field Experience 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม[น*อยกว[า 3 หน[วยกิต 

ใหRเลือกเรียนรายวิชาต?าง ๆ จากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปหรือหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชาเดียวกันหรือ
ต?างสาขาวิชาก็ไดR หรือเลือกจากหลักสูตรอื่นใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่น ๆ โดยไม?ซ้ำซRอนกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลRว  ส?วนรายวิชาที่หลักสูตรระบุไม?ใหRนับหน?วยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเป_น
วิชาเลือกเสรีไม?ไดRโดยไม?นRอยกว?า 3 หน?วยกิต 
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 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

หมวดวิชา 

จำนวนหน*วยกิต 

ป[ท่ี 1 ป[ท่ี 2 ป[ท่ี 3 รวม 

ภ
าค

กา
รศึ

กษ
าที่

 1
 

ภ
าค

กา
รศึ

กษ
าที่

 2
 

ภ
าค
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รศึ

กษ
าที่

 1
 

ภ
าค

กา
รศึ

กษ
าที่

 2
 

ภ
าค

กา
รศึ

กษ
าที่

 1
 

ภ
าค

กา
รศึ

กษ
าที่

 2
 

 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน*วยกิต 6 6 9 6 3 - 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 57 หน*วยกิต        

   2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 21 หน*วยกิต 6 3 - 3 9 - 21 

   2.2 วิชาชีพ 36 หน*วยกิต        

     2.2.1 วิชาบังคับ 18 หน*วยกิต  3 3 6 3 3 - 18 

     2.2.2 วิชาเลือก 15 หน*วยกิต - 3 3 6 3 - 15 

     2.2.3 วิชาการฝfกงาน 3 หน*วยกิต - - - - - 3 3 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน*วยกิต - - - - - 3 3 

รวม 15 15 18 18 18 6 90 

 
ปkท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน[วยกิต(ท-ป-ศ) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปàญญา  3 (2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1   3 (2-2-5) 
วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ กท 0901 อุตสาหกรรมการท?องเท่ียวและบริการ 3 (2-2-5) 
วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ กท 0903 จิตวิทยาบริการและการส่ือสารขRามวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 
วิชาชีพ – บังคับ กท 0908 โลจิสติกส\สำหรับอุตสาหกรรมการท?องเท่ียว 3 (3-0-6) 
 รวม 15 (12-6-27) 
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ปkท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน[วยกิต(ท-ป-ศ) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2   3 (2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0302 การคิดสรRางสรรค\และการแกRปàญหา  3 (2-2-5) 
วิชาชีพ – เลือก  กท xxxx xxxxxxx   3 (x-x-x) 
วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ กท 0904 การจัดการทรัพยากรมนุษย\ 3 (3-0-6) 
วิชาชีพ – บังคับ กท 0911 การตลาดการท?องเท่ียวและบริการ 3 (3-0-6) 
 รวม 15 (10-4-22) 

 

ปkท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน[วยกิต(ท-ป-ศ) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใชRชีวิต   3 (2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0301 การเขRาใจดิจิทัล   3 (2-2-5) 
วิชาชีพ – บังคับ กท 0912 การจัดการธุรกิจนำเท่ียว 3 (2-2-5) 
วิชาชีพ – บังคับ กท 0910 งานมัคคุเทศน\ 3 (2-2-5) 
วิชาชีพ – เลือก กท xxxx xxxxxxx   3 (x-x-x) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0201 จังหวัดศึกษา    3 (2-2-5) 
 รวม 18 (10-10-25) 

 

ปkท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน[วยกิต(ท-ป-ศ) 

ศึกษาท่ัวไป ศท xxxx xxxxxxx   3 (x-x-x) 
วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ กท 0905 ศิลปวัฒนธรรมทRองถ่ิน 3 (3-0-6) 
วิชาชีพ – บังคับ กท 0909 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการท?องเท่ียว 3 (2-2-5) 
วิชาชีพ – เลือก กท xxxx xxxxxxx   3 (x-x-x) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต?อสังคม   3 (2-2-5) 
วิชาชีพ – เลือก กท xxxx xxxxxxx   3 (x-x-x) 
 รวม 18 (x-x-x) 
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ปkท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน[วยกิต(ท-ป-ศ) 

วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ กท 0902 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพ่ือธุรกิจ
บริการและการท?องเท่ียว 

3 (3-0-6) 

วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ กท 0907 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท?องเท่ียวและบริการ 3 (2-2-5) 
วิชาชีพ – เลือก กท xxxx xxxxxxx   3 (x-x-x) 
ศึกษาท่ัวไป ศท xxxx xxxxxxxxx   3 (x-x-x) 
วิชาชีพ – บังคับ กท 0913 การวิจัยสำหรับการท?องเท่ียว 3 (2-2-5) 
วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ กท 0906 ดิจิทัลเพ่ือการท?องเท่ียวและบริการ 3 (2-2-5) 
 รวม 18 (x-x-x) 

 

ปkท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน[วยกิต(ท-ป-ศ) 
วิชาเลือกเสรี กท xxxx xxxxxxx   3 (x-x-x) 
วิชาชีพ - ฝfกงาน กท 0924 การฝeกประสบการณ\                         3 (300 ช่ัวโมง) 
 รวม 6 (x-x-x) 

 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  
 

 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

กลุ[มวิชาภาษา 
 

ศท 0101 

GE 0101 

ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปjญญา 

Thai for Intellectual Development 

3(2-2-5) 

 

 การพัฒนาทักษะการใชRภาษาไทยในการส่ือสาร ทักษะการฟàง การพูด การอ?าน และการเขียน ทักษะ   
การรับสาร การจับใจความสำคัญจากการอ?านและการฟàง การมีวิจารณญาน วิเคราะห\ ตีความและประเมิน
ค?า   การฟàงเชิงลึก สุนทรียสนทนา ทักษะการส?งสาร การพูด การพูดต?อสาธารณะ การนำเสนอความคิดและ
ผลงาน การเขียน การเขียนย?อหนRา การเขียนรายงาน  ความมีสุนทรียภาพทางภาษา การใชRภาษาไทยในการ
แสวงหาความรูR และสรRางสรรค\ 
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ศท 0102 

GE 0102 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 

English for Communication 1 

3(2-2-5) 

 

 ทักษะการฟàง พูด อ?าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนRนคำศัพท\ สำนวน โครงสรRางพื้นฐาน และ
วัฒนธรรมของเจRาของภาษา เพ่ือติดต?อส่ือสารในชีวิตประจำวัน   

   
ศท 0103 

GE 0103 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 

English for Communication 2 

3(2-2-5) 

 

 ทักษะการฟàง พูด อ?าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนRนคำศัพท\ สำนวน โครงสรRางระดับกลาง 
และวัฒนธรรมของเจRาของภาษา เพื่อติดต?อสื่อสารในชีวิตประจำวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการ
ทำงาน 
หมายเหตุ : ตRองผ?านรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 มาก?อน 
 

ศท 0104 

GE 0104 

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 

Development of Speaking and Writing Skills 

3(2-2-5) 

 

 ความสำคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอย?างเป_นทางการ การเล?าเรื่องเพื่อสรRางแรงบันดาล
ใจ การนำเสนอความคิดเห็นอย?างเป_นระบบ การนำเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขียนรายงาน
การศึกษาคRนควRาและการทำงาน และการเขียนสรุปความ ฝeกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
 

 ศท 0105 

GE 0105 

ปjญญาจากวรรณกรรม  

Wisdom through Literature 

3(2-2-5) 

 

 วรรณกรรม คุณค?า และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอ?าน การคิดวิเคราะห\ ประเมินค?า โลก
ทัศน\ ค?านิยม ความเช่ือ เพ่ือเช่ือมโยงมนุษย\กับผลงานสรRางสรรค\ดRานวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร 
 

ศท 0106 

GE 0106 

ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ  

English through Recreation 

3(2-2-5) 

 

 ฝeกทักษะการฟàงและการพูด โดยใชRกิจกรรรมนันทนาการเป_นสื ่อช?วยในการถ?ายทอด
ความหมาย การนำคำศัพท\ สำนวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายไดR
ถูกตRอง 
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ศท 0107 

GE 0107 

ภาษาประเทศเพ่ือนบ*าน  

Neighboring Countries Languages 

3(2-2-5) 

 

 ทักษะการฟàง พูด อ?าน และเขียน คำศัพท\และสำนวนที่ใชRสื่อสารในชีวิตประจำวัน ความเขRาใจ 
ในวัฒนธรรมของเจRาของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพื่อนบRานภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกลRกับที่ตั้งของวิทยาลัย
ชุมชน ภาษาเขมร (Khmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa 
Malaysia) หรือภาษาพม?า (Burmese) 

 

 กลุ[มวิชามนุษยศาสตรPและสังคมศาสตรP 
 

ศท 0201 

GE 0201 

จังหวัดศึกษา  

Province Studies 

3(2-2-5) 

 

 บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเป_นชุมชนและความเขRมแข็งของชุมชน การศึกษา
ชุมชน เครื่องมือสำหรับปฏิบัติการเรียนรูRชุมชนในภาคสนาม ปàญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมี
ส?วนร?วม ในการพัฒนาชุมชน 
 

ศท 0202 

GE 0202 

ศิลปะและทักษะการใช*ชีวิต  

Arts and Skills for Self Development 

3(2-2-5) 

 

 การวางจุดมุ?งหมายและการจัดการชีวิต ปàญญาทางอารมณ\ หลักธรรมที่ใชRในการดำเนินชีวิต  
ภาวะผูRนำ การรูRจักใชRเงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณค?าแห?งตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรูRบุคคลใน
ชุมชนท่ีเป_นแบบอย?างการดำเนินชีวิต และดำรงชีวิตอย?างมีความสุข 
 

ศท 0203 

GE 0203 

พลเมืองกับความรับผิดชอบต[อสังคม  

Civic and Social Responsibility 

3(2-2-5) 

 

 ความเป_นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หนRาที่ความรับผิดชอบต?อตนเองและสังคม 
คุณค?าและเอกลักษณ\ที ่ดีงามอย?างไทย การมีจิตอาสา และสำนึกสาธารณะ การมีส?วนร?วมในระบบ
ประชาธิปไตย วิเคราะห\ปàญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแกRปàญหาในสังคมอย?างมี
คุณธรรมและจริยธรรม การจัดทำโครงการในบทบาทหนRาท่ีของพลเมือง 
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ศท 0204 

GE 0204 

พลังของแผ[นดิน  

Vitality of the Land 

3(2-2-5) 

 

 ความเขRาใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(ร.9)  หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทำโครงงาน 
 

 กลุ[มวิชาวิทยาศาสตรP คณิตศาสตรPและเทคโนโลยี  
 

ศท 0301 

GE 0301 

การเข*าใจดิจิทัล  

Digital Literacy 

3(2-2-5) 

 

 ความเขRาใจและการใชRเทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การทำธุรกรรมออนไลน\ สังคม
ออนไลน\ การเรียนรูRและการสืบคRนจากสื่อดิจิทัล การวิเคราะห\และรูRเท?าทันสื่อ นำเสนอในรูปแบบดิจิทัล 
ผลกระทบ ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ท่ีเก่ียวขRองกับการใชRส่ือและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ศท 0302 

GE 0302 

การคิดสร*างสรรคPและการแก*ปjญหา  

Creative Thinking and Problem Solving 

3(2-2-5) 

 

 การคิดสรRางสรรค\ เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสรRางสรรค\ การฝeกคิดสรRางสรรค\ 
วิธีการแกRปàญหา กระบวนการฝeกการคิดแกRปàญหา  
 

ศท 0303 

GE 0303 

วิทยาศาสตรPและส่ิงแวดล*อมเพ่ือชีวิต 

Science and Environment for Life 

3(2-2-5) 

 

 กระบวนการคิดและการแกRปàญหาทางวิทยาศาสตร\ มนุษย\และสิ่งแวดลRอม ผลกระทบจาก
ปàญหาสิ่งแวดลRอม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกรRอน และสารมลพิษในสิ่งแวดลRอม การอนุรักษ\สิ่งแวดลRอมอย?าง
ย่ังยืน 

ศท 0304 

GE 0304 

โปรแกรมคอมพิวเตอรPสำเร็จรูป  

Computer Program 

3(2-2-5) 

 

 โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน การใชRงานและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร\ ฝeกโปรแกรมประมวล 
ผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพ\และจัดทำรูปแบบเอกสาร การแสดงผลดRวยกราฟ 
การจัดการฐานขRอมูลเบ้ืองตRน การสรRางการนำเสนองาน การทำมัลติมีเดีย 
 
 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท5องเที่ยว  หน;า 22 

 

 

ศท 0305 

GE 0305 

คณิตศาสตรPในชีวิตประจำวัน  

Mathematics in Daily Life 

3(2-2-5) 

 

 วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร\ การใหRเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัด
ต?าง ๆ การหาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตร อัตราส?วนและรRอยละ การคำนวณภาษี กำไร ค?าเส่ือมราคา ดอกเบ้ีย และ
ส?วนลด ขั้นตอนในการสำรวจขRอมูล  วิธีการเก็บรวบรวมขRอมูล การวิเคราะห\ขRอมูลและการนำเสนอขRอมูล
เบ้ืองตRน ความน?าจะเป_น และการตัดสินใจเชิงสถิติเบ้ืองตRน 
 

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ     
 

กท 0901 

TR 0901 

อุตสาหกรรมการท[องเท่ียวและบริการ  

Tourism and Hospitality Industry 

3(2-2-5) 

 

 ความหมาย ความสำคัญ วิวัฒนาการ ลักษณะ องค\ประกอบของอุตสาหกรรมการท?องเที่ยว  
ทรัพยากรการท?องเที่ยวมาตรฐานการท?องเที่ยว ประเภทธุรกิจบริการที่เกี่ยวขRองกับการท?องเที่ยว บทบาท 
หนRาท่ี และความรับผิดชอบขององค\กรทางการท?องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ แนวโนRมการท?องเที่ยวโลก
และภูมิภาค นโยบายการพัฒนาการท?องเท่ียวของรัฐ ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท?องเท่ียว ฝeกปฏิบัติการ
นำเท่ียว เสRนทางตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศก\ 
 

กท 0902 

 

TR 0902 

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพ่ือธุรกิจบริการ

และการท[องเท่ียว  

Professional Ethics and Laws for Tourism 

and Hospitality 

3(3-0-6) 

 

 ความหมาย ความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ พระราชบัญญัติ กฎหมายที่เกี ่ยวขRองกับ    
การธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศก\ และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศก\ควรทราบ 

 
 

กท 0903 

TR 0903 

จิตวิทยาบริการและการส่ือสารข*ามวัฒนธรรม 

Service Psychology and Cross Cultural 

Communication 

3(3-0-6) 

 

 แนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาการบริการ มนุษยสัมพันธ\  การประยุกต\ใชR หลักการบริการ เทคนิค  
การจูงใจ การพัฒนาบุคลิกภาพ วาทศิลป¢  เทคนิคการแกRปàญหาในงานบริการ วิเคราะห\พฤติกรรม
นักท?องเท่ียวชาวไทยและชาวต?างประเทศ 
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กท 0904 

TR 0904 

การจัดการทรัพยากรมนุษยP  

Human Resource Management 

3(3-0-6) 

 

 แนวคิด ทฤษฎี หลักการจัดการบุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการและการท?องเที ่ยว          
การสรรหา การจRางงาน การพัฒนาและฝeกอบรม วินัยพนักงาน สวัสดิการและผลประโยชน\ การวิเคราะห\ 
การออกแบบตำแหน?งงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

กท 0905 

TR 0905 

ศิลปวัฒนธรรมท*องถ่ิน  

Local Arts and Culture 

3(3-0-6) 

 

 ทฤษฎี  ความรูR ทางประวัติศาสตร\ สังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และ
โบราณคดีในทRองถ่ินของประเทศไทย  
 

กท 0906 

TR 0906 

ดิจิทัลเพ่ือการท[องเท่ียวและบริการ 

Digital for Tourism and Hospitality 

3(2-2-5) 

 

 แนวโนRม ทิศทางการใชRด ิจ ิท ัลเพื ่อการบริการและการท?องเที ่ยว โปรแกรมประยุกต\ 
แอพพลิเคชั่น และระบบสารสนเทศเพื่อการท?องเที่ยว  ฝeกปฏิบัติการใชRงานโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการ
บริการและการท?องเท่ียว 
 

กท 0907 

TR 0907 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการท[องเท่ียวและบริการ 

English for Tourism and Hospitality 

3(2-2-5) 

 

 ฝeกการใชRทักษะภาษาอังกฤษในการฟàง การพูด การอ?าน การเขียน การสื่อสาร นำเสนอ ในการ
ทำงานท่ีเก่ียวขRองกับธุรกิจบริการดRานการท?องเท่ียวและบริการ และฝeกปฏิบัติในสถานท่ีเก่ียวขRอง 
 

กท 0908 

TR 0908 

โลจิสติกสPสำหรับอุตสาหกรรมการท[องเท่ียว                   

Logistics for Tourism Industry 

3(3-0-6) 

 

 ความหมายโลจิสติกส\เพื่อการท?องเที่ยว ดRานการขนส?งนักท?องเที่ยวและสิ่งของ การใหRและรับ
ขRอมูลข?าวสาร และการรับจ?ายเงิน ห?วงโซ?อุปสงค\ อุปทานดRานการท?องเที่ยว วิเคราะห\เสRนทางการขนส?งเพ่ือ
ลดตRนทุนการท?องเที่ยว การใชRเทคโนโลยีเพื่อการขนส?ง การประกันภัยในการขนส?ง กฎหมายที่เกี่ยวขRองกับโล
จิสติกส\เพ่ือการท?องเท่ียว การวางแผนโลจิสติกส\เพ่ือการท?องเท่ียว 
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กท 0909 

TR 0909 

การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการท[องเท่ียว 

Planning and Tourism Resource 

Development 

3(2-2-5) 

 

 ความสำคัญ หลักการพัฒนาทรัพยากรการท?องเที่ยว ภูมิศาสตร\การท?องเที่ยวไทย ระบบนิเวศ 
สิ่งแวดลRอมธรรมชาติ หลักการและขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรการท?องเที่ยว หลักการจัดการท?องเที่ยว
แบบยั่งยืน หลักการและขั้นตอนการวางแผน การคิดวิเคราะห\เชิงบูรณาการ การมีส?วนร?วม การนำแผนไปใชR 
และการประเมินผล  
 

กท 0910 

TR 0910 

งานมัคคุเทศกP 

Tour Guiding 

3(2-2-5) 

 

 ความหมาย ความสำคัญ ประเภท คุณสมบัติ จรรยาบรรณและหลักการปฏิบัติงานของ
มัคคุเทศก\และผูRนำเที่ยว พิธีการเขRาออกราชอาณาจักร พิธีการทางศุลกากร การพัฒนาวิชาชีพมัคคุเทศก\ 
ศิลปะการพูด การใชRภาษา  วัจนะภาษา อวัจนะภาษา องค\ความรูR วิธีการ และเทคนิคในการนำเที่ยว การใชR
เทคโนโลยีในงานมัคคุเทศก\ ฝeกปฏิบัติการนำเที่ยว เสRนทางตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและ
มัคคุเทศก\ 
 

กท 0911 

TR 0911 

การตลาดการท[องเท่ียวและบริการ 

Tourism and Hospitality Marketing 

3(3-0-6) 

 

 ความหมาย ความสำคัญการตลาดการท?องเที่ยวและบริการ ปàจจัยที่มีผลกระทบต?อการตลาด
การท?องเที่ยวและบริการ การแบ?งส?วนการตลาด พฤติกรรมการบริโภคของนักท?องเที่ยว ส?วนประสมของ
การตลาดการท?องเที่ยว หลักการและกระบวนการในการวางแผน เทคนิคและกลยุทธ\ในการพัฒนาการตลาด
การ ท?องเที่ยวทั้งภายในและต?างประเทศ แนวทางและเทคนิคการเขียนแผนงานการตลาด และการใชRส่ือ
ตลาดออนไลน\ 
 
 

กท 0912 

TR 0912 

การจัดการธุรกิจนำเท่ียว 

Tour Business Management 

3(2-2-5) 

 

 ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ รูปแบบ ประเภท โครงสรRางและองค\ประกอบของธุรกิจนำ
เที่ยว มาตรฐานประกอบธุรกิจนำเที่ยว  แนวโนRม บทบาท และการวางแผนธุรกิจนำเที่ยว การบริหารจัดการ 
การเขียนแผนที่  การประสานงานกับหน?วยงานที่เกี่ยวขRอง การคิดตRนทุนและการกำหนดราคาการนำเที่ยว 
รูปแบบและการเขียนรายการนำเที่ยว การทำสัญญาที่เกี่ยวขRองกับธุรกิจนำเที่ยว การจัดการตัวแทนการ
เดินทางท?องเท่ียว และการประเมินผลการจัดนำเท่ียว ข้ันตอนการขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเท่ียว 
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กท 0913 

TR 0913 

การวิจัยสำหรับการท[องเท่ียว 

Research for Tourism 

3(2-2-5) 

 

 ความหมาย ความสำคัญ รูปแบบและกระบวนการทำวิจัยเบื้องตRน โดยวิเคราะห\สภาพปàญหา
ดRานการท?องเที่ยว กำหนดหัวขRอการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การสรRางเครื่องมือ   การเก็บขRอมูล การ
วิเคราะห\ การแปรผลขRอมูล การเขียนรายงานวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย 
 

กท 0914 

TR 0914 

การจัดการท[องเท่ียวโดยชุมชน 

Community- Based Tourism Management 

3(2-2-5) 

 

 แนวค ิด หล ักการ องค \ประกอบ ความสำค ัญของช ุมชน ร ูปแบบการท ?อง เท ี ่ ยว 
โดยชุมชน มาตรฐานการท?องเที่ยวชุมชน การศึกษาบริบทและประเมินศักยภาพของชุมชน วิธีการทำงานกับ
ชุมชนทRองถิ่น การมีส?วนร?วมของชุมชนและการพัฒนาการท?องเที่ยวของชุมชน การจัดการท?องเที่ยวชุมชน 
ปàญหา ผลกระทบและแนวทางแกRไข การประชาสัมพันธ\แหล?งท?องเท่ียวชุมชน 
 

กท 0915 

TR 0915 

การจัดการท[องเท่ียวทางเลือก 

Alternative Tourism Management 

3(2-2-5) 

 

 ความหมาย ความสำคัญ รูปแบบการจัดบริการนำเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะ การบริหารจัดการ
รูปแบบการจัดนำเท่ียวท่ีมีลักษณะเฉพาะประเภทต?าง ๆ  พฤติกรรมนักท?องเท่ียวกลุ?มเฉพาะ  
หมายเหตุ ใหRเลือกรูปแบบการจัดนำเท่ียวตามบริบทของพ้ืนท่ี  
 

กท 0916 

TR 0916 

การจัดการธุรกิจการบิน 

Airline Business Management 

3(3-0-6) 

 

 ความหมาย ความสำคัญ บทบาท ประเภทของธุรกิจการบิน ประเภทของอากาศยาน กฎการ
บินระหว?างประเทศและกฎการบินพลเรือน ความรูRพื้นฐานบัตรโดยสารและการสำรองที่นั่ง ศัพท\เฉพาะทาง
สำหรับธุรกิจการบิน  การบริการบนเคร่ืองบิน คลังสินคRา ตารางการบิน เสRนทางการบิน 
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กท 0917 

 

TR 0917 

การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท[องเท่ียว

เพ่ือเปfนรางวัล 

Meetings, Incentive, Convention and 

Exhibition Management 

3(2-2-5) 

 

 ความเป_นมา ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน\ บทบาทของธุรกิจรับจัดประชุม ธุรกิจรับจัด
งานแสดงสินคRา นิทรรศการ และธุรกิจการท?องเที่ยวเพื่อเป_นรางวัล หลักเกณฑ\และวิธีการจัดงานรูปแบบไมซ\ 
(MICE) 
 

กท 0918 

TR 0918 

การจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

Food and Beverage Management 

3(2-2-5) 

 

 ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และรูปแบบการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม รูปแบบการจัด
โต£ะอาหารและการบริการในภัตตาคาร การออกแบบรายการอาหารไทยและนานาชาติ สุขอนามัยในการ
ปฏิบัติงานอาหารและเครื่องดื่ม  มาตรฐานฝÜมือแรงงานที่เกี ่ยวขRองกับการจัดอาหารและเครื่องดื่ม ฝeก
ปฏิบัติงาน หรือกรณีศึกษา หรือศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 

กท 0919 

TR 0919 

การท[องเท่ียวอย[างย่ังยืน 

Sustainable Tourism 

3(2-2-5) 

 

 วิวัฒนาการ ความหมาย ความสำคัญ และหลักการจัดการท?องเที่ยวอย?างยั่งยืน นโยบายการ
ท?องเที ่ยวอย?างยั ่งยืนในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ผลกระทบดRานการท?องเที ่ยว 
กระบวนการวางแผนและการพัฒนาการจัดการท?องเท่ียวอย?างย่ังยืน ศึกษากรณีตัวอย?างท่ีประสบความสำเร็จ 
 

กท 0920 

TR 0920 

การสัมมนาการท[องเท่ียว 

Seminar on Tourism 

3(2-2-5) 

 

 ความหมาย ความสำคัญ รูปแบบของการสัมมนา อภิปรายประเด็นสถานการณ\ปàจจุบันระดับ
โลกภูมิภาค และประเทศ ที่เกี่ยวกับการท?องเที่ยว วิเคราะห\และนำเสนอผลการอภิปราย การกำหนดหัวขRอ
การสัมมนา ปฏิบัติการจัดสัมมนาการท?องเท่ียว 
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กท 0921 

TR 0921 

การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจนำเท่ียว

Accounting and Finance for Tourism 

Business 

3(2-2-5) 

 

 แนวคิด ทฤษฎีของการบัญชีและการเงิน ระบบบัญชีการเงินสำหรับงานธุรกิจนำเที ่ยว 
โปรแกรมประยุกต\สำหรับการบัญชีและการเงินในธุรกิจท?องเท่ียว กลยุทธ\การจัดการรายไดRและตRนทุน 
 

กท 0922 

TR 0922 

หัวข*อคัดสรรด*านการท[องเท่ียวและบริการ 

Selected Topic in Tourism and Hospitality 

3(x-x-x) 

 

 เลือกประเด็นท่ีเก่ียวขRองกับการท?องเท่ียวและการบริการ นำมาแลกเปล่ียนเรียนรูR ร?วมกัน 
 

กท 0923 

TR 0923 

หัวข*อคัดสรรด*านการท[องเท่ียวและบริการ 

Selected Topic in Tourism and Hospitality 

3(x-x-x) 

 

 เลือกประเด็นท่ีเก่ียวขRองกับการท?องเท่ียวและการบริการ นำมาแลกเปล่ียนเรียนรูRร?วมกัน 
 

กท 0924 

TR 0924 

ฝoกประสบการณP 

Field Experience 

3(300 ช่ัวโมง) 

 

 ฝeกปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท?องเที่ยวและการบริการ ในสถานประกอบการหรือองค\กร
ที่ดำเนินการทางดRานการท?องเที่ยว โดยฝeกงานเกี่ยวกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดRศึกษา เริ่มจากการ
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝeกงาน การจัดทำแผนการฝeกที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค\ 
กระบวนการทำงาน    การประเมินผลงาน และการปรับปรุงคุณภาพงาน ตลอดจนอภิปรายปàญหาทางดRาน
การท?องเที่ยว ขRอเสนอแนะ แนวทางแกRไขปàญหา และปàจฉิมนิเทศ ภายใตRคำแนะนำช?วยเหลือของผูRมี
ประสบการณ\ การฝeกงานอาจจัดในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรูRกับการทำงาน 
(Work Integrate Learning)   
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 3.2 ช่ือ - สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน[ง และคุณวุฒิของอาจารยP 

 3.2.1 อาจารยPประจำหลักสูตร/อาจารยPผู*รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 3.2.อาจารยPประจำ 
ลำดับ

ท่ี 
เลขประจำตัวประชาชน ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 3 7606 00027 xx x นายณัฐวุฒิ โพธ์ิทักษิณ ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษใน

ฐานะภาษาต*างประเทศ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร

การศึกษา 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

2 3 1005 03466 xx x นางสาวอำพร ไพฑูรยN บธ.ม. การเงินและการธนาคาร 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร

การศึกษา 

ค.บ. สังคมศึกษา 

3 3 2301 00027 xx x นางสาวนิพัทธา เอ่ียมใบพฤกษN ค.ม. วิจัยการศึกษา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร

การศึกษา 

กศ.บ. วิทยาศาสตรN - คณิตศาสตรN 

4 3 8603 00248 xx x นายสุนันทN เพ็ชรพิรุณ พธ.ม. พุทธศาสนา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (การสอน) 

พธ.บ. รัฐศาสตรN 

 

 

 

ลำดับ
ที่ เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒ ิ
สูงสุด สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 
จาก ปF 

1 3 4016 00090 xx x นายวุฒิ  ชะนา M.S. Hospitality 

Administration 

Oklahoma State University 

 

2555 

วท.บ. เศรษฐศาสตรT มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรT 2543 

2 3 3015 00199 xx x นายชัยรัตนT ชZางเชื่อง บธ.บ. การจัดการโรงแรมและ

การทZองเที่ยว 

มหาวิทยาลัยบูรพา 2545 

3 3 4499 00070 xx x นางจุฑามาส ตรีรัตนTฤด ี บธ.บ. การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 2546 
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ลำดับ

ท่ี 
เลขประจำตัวประชาชน ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

5 3 4017 00027 xx x นางวรรณรัตนN ศิริภูธร ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร

การศึกษา 

สัมฤทธิบัตร การศึกษาปฐมวัย 

ค.บ. การประถมศึกษา 

6 3 8205 00015 xx x นางสาวสุดารัตนN ตัณฑะอาริยะ 

 

ศษ.ด. การศึกษาตลอดชีวิตและ

การพัฒนามนุษยN 

อ.ม. ภาษาไทย 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร

การศึกษา 

ค.บ. ภาษาไทย 

7 3 3416 00009 xx x นายพชร แก4วดี ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร

การศึกษา 

ศษ.บ. ฟmสิกสN-คณิตศาสตรN 

8 3 4016 00090 xx x นางสาวกรกนก ปานอำพันธN วท.ม. พฤกษเศรษฐกิจ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

วท.บ. พืชศาสตรN 

9  3 4601 01068 xx x นายณัฐวิทยN ปรีพูล วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟnา 

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

 

3.2.3 อาจารยPพิเศษ 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ตำแหนNง/ประสบการณP 

1 ผศ.นันทภัค บุรขจรกุล 

 

ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการ

ท*องเท่ียว 

ผู4สอนสาขาวิชาการท*องเท่ียวและการ

โรงแรม 7 ป[ 

 บธ.บ การจัดการโรงแรมและการ

ท*องเท่ียว 

2 นางสาวนันทนา รักญาติ รป.ม. การจัดการภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

1. เจ4าพนักงานสรรพากร 10 ป[ 

2. วิทยากรอบรมเก่ียวกับระเบียบ 

กฎหมายใหม* ภาษีอากร บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษยN 
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ตำแหนNง/ประสบการณP 

3 นางสาวกรพรรณ  

เจริญลพ 

ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมการ

บริการและการท*องเท่ียว 

ประสบการณNการเก่ียวกับการจัดการ

อุตสาหกรรมการบริการ การจัดการ

ทรัพยากรมนุษยN ศศ.บ. ธุรกิจการบิน 

4 ดร.กรรณิกา สุภาภา Ph.D. รัฐประศาสนศาสตรN 1. ผู4อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 

2. สอนวิชาคณิตศาสตรN ระยะเวลา 26 ป[ 

3. ปฏิบัติหน4าท่ีเปvนศึกษานิเทศกN 

ระยะเวลา 3 ป[ 

D.P.A. Public Administration 

กศ.ม. คณิตศาสตรN 

กศ.บ. คณิตศาสตรN 

5 ดร.กุณฑล งาเจือ ปร.ด. ประเมินการศึกษา 1. รองผู4อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 

2. หัวหน4ากลุ*มสาระการเรียนรู4 

3. รับผิดชอบงานด4านการประเมิน

การศึกษา 

4. งานอาชีพ ตัดเย็บ งานใบตอง 

5. ทำงานวิจัยและเปvนวิทยากรเก่ียวกับ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ศษ.ม. การประเมินการศึกษา 

ศษ.บ. การวัดและประเมินผล 

ศษ.บ. บริหารการศึกษา 

6 นางสาวรัศมี นวเกษร วท.ม. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยN

และองคNการ 

1. พนักงานบริษัทเอกชน 

2. ปฏิบัติงานแผนกทรัพยากรมนุษยN 

3. สอนวิชาการปกครองและรัฐศาสตรN 8 

ป[ 

ศศ.บ. รัฐศาสตรN 

7 นางอรอนงคN คล*องกิจกล กศ.บ. สังคมศึกษา 1. ข4าราชการบำนาญ 

2. ครูกลุ*มการงานพ้ืนฐานอาชีพ  

3. สอนรายวิชาเก่ียวกับการศึกษาปฐมวัย  

31  ป[ 

4. สอนรายวิชาหลักสูตรพัฒนาทักษะ

และเสริมสร4างประสบการณN 

8 นายบุญค้ำ จุลเจือ ค.บ. คอมพิวเตอรN 1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 

2. สอนคอมพิวเตอรN 15  ป[ 

9 นายหย่ี ธรรมปÖญญา - - 1. ล*ามแปลภาษา 

2. เปvนผู4เช่ียวชาญด4านภาษากัมพูชา ซ่ึง

เปvนสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 30 ป[ 

10 นางอ4อมเดือน สมคิด บธ.บ. การบัญชี สอนรายวิชาการบัญชี 21 ป[ 
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ตำแหนNง/ประสบการณP 

11 นางสาวหยาดรุ4ง   

สุทธิวารี 

บธ.บ. คอมพิวเตอรNธุรกิจ วิทยากรการอบรมเก่ียวกับการใช4งาน

คอมพิวเตอรN การใช4งานโปรแกรม

สำเร็จรูป 10 ป[ 

12 นางสมเสน*หN  พ*วงพี กศ.บ. ภาษาไทย 1.ข4าราชการบำนาญ 

2. ผู4บริหารสถานศึกษา 7 ป[ 

3. ศึกษานิเทศกN 10 ป[ 

4. สอนภาษาไทย 15 ป[ 

13 นางศุภรัตนN ร*มเงิน บธ.ม. การจัดการ 1. ผู4ช*วยผู4จัดการสำนักงานวิจัยสุขภาพ

ชุมชน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข 

2. สอนรายวิชาท่ีเก่ียวข4องกับการจัดการ 

5 ป[ 
บธ.บ. การเงินและการธนาคาร 

14 นางศิริรักษN วรรณรัตนN บธ.บ. การจัดการ 1. มีประสบการณNทำงานในด4านการ

จัดการสำนักงาน งานสารบรรณ การใช4

เคร่ืองใช4สำนักงาน 12 ป[ 

2. วิทยากรให4ความรู4เก่ียวกับการจัดการ

สำนักงาน งานสารบรรณ 
 

4. องคPประกอบเก่ียวกับการฝoกประสบการณPภาคสนาม 

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูRใชRผูRสำเร็จการศึกษา มีความตRองการใหRผูRสำเร็จการศึกษา           
มีประสบการณ\ในวิชาชีพก?อนเขRาสู?การทำงานจริง ดังน้ัน ในหลักสูตรน้ีจึงมีรายวิชาการฝeกประสบการณ\ซ่ึงจัด
อยู?ในกลุ?มวิชาชีพท่ีนักศึกษาทุกคนตRองลงทะเบียนเรียนก?อนจบการศึกษา 

4.1 ผลการเรียนรู*ของการฝoกประสบการณPภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรียนรูRจากการฝeกประสบการณ\ของนักศึกษา มีดังน้ี 
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขRาใจในหลักการ และทฤษฎีท่ี

เรียนในช้ันเรียนไดRมากย่ิงข้ึน 
(2) บูรณาการความรูRที่เรียนมาเพื่อส?งเสริมการนำหลักการจัดการเขRาไปสนับสนุนในการดำเนินงาน

ทางธุรกิจ 
(3) มีมนุษยสัมพันธ\และสามารถทำงานร?วมกับผูRอ่ืนไดRดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขRาใจวัฒนธรรมขององค\กร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหRเขRากับ

สถานประกอบการไดR 
(5) มีความกลRาในการแสดงออก และนำความคิดสรRางสรรค\ไปใชRประโยชน\ในงานไดR 
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4.2 ช[วงเวลา  

ช้ันปÜท่ี 3 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

300 ช่ัวโมง 
 

5. ข*อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ*ามี) 

5.1 คำอธิบายโดยย[อ  

 โครงงานหรือ โครงการทางการจัดการเป_นการทำโครงงานหรือโครงการเพื่อการสรRางสรรค\ พัฒนา
ธุรกิจ โดยนักศึกษาสามารถวิเคราะห\และประยุกต\ใชRหลักการจัดการ หรือสามารถสรRางแผนงานการเป_น
ผูRประกอบการท่ีดี นำเสนอต?ออาจารย\ท่ีปรึกษาในสาขาวิชา 

5.2 ผลการเรียนรู*  

นักศึกษาสามารถทำงานเป_นกลุ?ม มีความเช่ียวชาญในการนำหลักการ ทฤษฎีมาประยุกต\ในการทำ
โครงงานหรือโครงการ มีผลงานท่ีสามารถนำไปสู?การพัฒนาเปล่ียนแปลง 

5.3 ช[วงเวลา 

 ช้ันปÜท่ี 3 

5.4 จำนวนหน[วยกิต 

 3 หน?วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  

1) ประกาศตารางการทำงานของโครงงานหรือโครงการ 
2) แต?งต้ังอาจารย\ท่ีปรึกษา และ/หรือคณะกรรมการพิจารณาโครงงานหรือโครงการ  
3) จัดทำคู?มือการทำโครงงานหรือโครงการ 
4) ประกาศเกณฑ\การใหRคะแนนในแต?ละกระบวนการของการดำเนินงาน 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

1) ประเมินผลจากการติดตามความกRาวหนRาในการทำโครงงานหรือโครงการตามเกณฑ\การใหR
คะแนน ตามกระบวนการของการดำเนินการจัดทำโครงงานหรือโครงการ   

2) ประเมินผลจากรายงานท่ีไดRกำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา  
3) การนำเสนอผลการดำเนินการ โดยโครงงานหรือโครงการดังกล?าวตRองสามารถเห็นผลการ

เปลี่ยนแปลงหรือผลการพัฒนาจากการดำเนินโครงการ โดยการจัดใหRมีการนำเสนอผลการดำเนินงานโดยมี 
อาจารย\ท่ีปรึกษา และ/หรือคณะกรรมการพิจารณาโครงงานหรือโครงการ เป_นผูRประเมิน 
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หมวดท่ี 4 

ผลการเรียน กลยุทธPการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา กลยุทธPหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 เป_นผูRมีจิตใจพรRอมในการใหRบริการ มีการปลูกฝàงคุณลักษณะในทุกรายวิชา 
1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ฝeกปฏิบัติในรายวิชาต?าง ๆ 

 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู*ในแต[ละด*าน 

2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู*ในแต[ละด*านของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2.1.1 ด*านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู* 

  (1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม  
  (2) ซ่ือสัตย\สุจริตต?อตนเอง และผูRอ่ืน 
  (3) ขยันหม่ันเพียร อดทน  ใฝèเรียนรูR   
  (4) ประหยัด อดออม และเลือกใชRทรัพยากรอย?างคุRมค?า 
  กลยุทธPการสอน 

  (1) การปลูกฝàงคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเขRากับรายวิชา 
  (2) การเรียนรูRจากบุคคลตRนแบบ 
  (3) จัดทำโครงงานท่ีสะทRอนถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
  กลยุทธPการวัดและประเมินผล 

   (1) ใชRแบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารย\ผูRสอน กลุ?มเพ่ือนนักศึกษา  
   (2) ประเมินจากการเขRาร?วมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา 
   (3) ผูRเรียนประเมินตนเอง 
 2.1.2 ด*านความรู* 

 ผลการเรียนรู* 

   (1) มีความรูR ความสามารถในการใชRภาษาในการเรียนรูRและพัฒนาปàญญาไดRอย?างต?อเน่ือง 
   (2) มีความรู R  ความเขRาใจ เห็นคุณค?าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิป àญญา เขRาใจ
ความสัมพันธ\ระหว?างมนุษย\กับมนุษย\ สังคม และธรรมชาติส่ิงแวดลRอม 
   (3) มีความรูR ความเขRาใจ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่ส?งผล
กระทบต?อตนเองและผูRอ่ืน 
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   (4) มีความรูR ความเขRาใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร\ คณิตศาสตร\ และ
เทคโนโลยี 
 กลยุทธPการสอน 

  (1) กิจกรรมเนRนผูRเรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทำดRวยตนเอง หรือการกระทำเป_น
กลุ?ม 
  (2) กิจกรรมส?งเสริมใหRผูRเรียนไดRศึกษาคRนควRาแสวงหาความรูR สรุปองค\ความรูRดRวยตนเอง 
และนำเสนอความรูRไดR 
  (3) เรียนรูRจากสถานการณ\จริง การทำกิจกรรมโครงการ รวมท้ังแลกเปล่ียนประสบการณ\ 
  (4) ฝeกทักษะต?าง ๆ ท่ีเป_นจุดเนRนของแต?ละรายวิชา 
 กลยุทธPการวัดและประเมินผล 

  (1) การกำหนดสัดส?วนน้ำหนักการประเมิน ของแต?ละผลลัพธ\การเรียนรูR 
  (2) การประเมินย?อยเพ่ือปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม 
  (3) ประเมินจากการเขRาร?วมกิจกรรมของนักศึกษา 
  (4) การประเมินผลงานท่ีมอบหมาย   
  2.1.3 ทักษะทางปjญญา 

  ผลการเรียนรู* 

  (1) รูRจักคิด วิเคราะห\ สังเคราะห\ ประเมินค?า เช่ือมโยงความคิดอย?างองค\รวม  
  (2) สามารถระบุประเด็นปàญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแกRปàญหาอย?างมีคุณค?า
และสรRางสรรค\ 
  กลยุทธPการสอน 

  (1) การฝeกทักษะย?อย 
  (2) การจัดทำโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายทำงานเป_นกลุ?ม 
  (3) การอภิปรายกลุ?ม การแลกเปล่ียนเรียนรูR 
  (4) ฝeกคิดดRวยวิธีการต?าง ๆ 
  กลยุทธPการวัดและประเมินผล 

  (1) การประเมินผลงานท่ีมอบหมาย 
   (2) ประเมินความกRาวหนRาในการพัฒนาทักษะต?าง ๆ 
   (3) ประเมินการทำงานร?วมกัน 

 2.1.4 ทักษะความสัมพันธPระหว[างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ผลการเรียนรู* 

  (1) มีความสามัคคี สามารถอยู?ร?วมกับผูRอ่ืน ทำงานอย?างมีส?วนร?วม มีภาวะผูRนำและผูRตาม 
   (2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณค?าแห?งการแบ?งปàน 
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   (3) มีความรับผิดชอบต?อตนเอง ชุมชน สังคม และส?วนรวม สามารถพ่ึงตนเองไดR 
  กลยุทธPการสอน 

  (1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ 
  (2) การฝeกการทำงานเป_นทีม 
  (3) ฝeกบทบาทภาวะผูRนำ และผูRตาม 
  กลยุทธPการวัดและประเมินผล 

  (1) ประเมินกระบวนการการทำงานเป_นกลุ?ม 
  (2) ประเมินผลงานของกลุ?ม 
  (3) ประเมินภาวะผูRนำ และผูRตาม 
  2.1.5 ทักษะการวิเคราะหPเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู* 

  (1) ใชRวิธีทางคณิตศาสตร\และสถิติพื ้นฐาน ในการศึกษาคRนควRาและนำไปใชRไดRอย?าง
เหมาะสม 

 (2) มีทักษะในการส่ือสารและใชRภาษาอย?างมีประสิทธิภาพ 
 (3) ใชRเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูRและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  กลยุทธPการสอน 

   (1) ฝeกปฏิบัติ วิเคราะห\ขRอมูลดRวยวิธีการทางคณิตศาสตร\และสถิติ 
   (2) ฝeกการนำเสนอและการประเมินผลงานต?าง ๆ 
   (3) ฝeกทักษะการใชRเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูRจากการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธPการวัดและประเมินผล 

  (1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ 
  (2) ประเมินจากผลงานท่ีปฏิบัติ 
  (3) ประเมินความกRาวหนRาในการพัฒนาทักษะต?าง ๆ 

2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู*ในแต[ละด*านของหมวดวิชาเฉพาะ 

2.1.1 ด*านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู* 

  (1) มีความซ่ือสัตย\ ตรงต?อเวลา  
  (2) มีจิตบริการ และมีมิตรไมตรีจิต 
  (3) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  กลยุทธPการสอน 

  (1) การบรรยายพิเศษโดยผูRมีประสบการณ\ 
  (2) ปลูกฝàงในบทเรียนวิชาเฉพาะ 
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  (3) เรียนรูRจากกรณีศึกษา และอภิปรายร?วมกัน  
  (4) มอบหมายงานเด่ียวและกลุ?ม 

  กลยุทธPการวัดและประเมินผล 

  (1) ประเมินความรูRความเขRาใจและทัศนคติก?อนและหลังการบรรยาย 
  (2) สังเกตพฤติกรรมผูRเรียน 
  (3) ประเมินจากกระบวนการทำงานและผลการทำงาน 
  (4) การประเมินตนเองและการประเมินโดยเพ่ือน ผูRสอน ผูRบังคับบัญชา 

 2.1.2 ด*านความรู* 

 ผลการเรียนรู* 

  (1) มีความรูRในสาขาวิชาการท?องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติอย?างกวRางขวาง เป_น
ระบบเป_นสากล และทันสมัยต?อสถานการณ\โลก 

  (2) มีความรูRเกี ่ยวกับสภาพปàญหา สถานการณ\ เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงดRานการ
ท?องเท่ียว 

  (3) มีความรูRในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแกRไขปàญหาและต?อยอดองค\ความรูR
ในงานอาชีพดRานการท?องเท่ียว 
 กลยุทธPการสอน 

  (1) การเรียนรูRแบบมีส?วนร?วม 
  (2) การเรียนรูRแบบแกRปàญหา 
  (3) การเรียนรูRแบบ Active Learning 
  (4) การเรียนรูRผ?านส่ือดิจิทัล 

 กลยุทธPการวัดและประเมินผล 

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

 2.1.3 ทักษะทางปjญญา 

  ผลการเรียนรู* 

    (1) สามารถประมวลและศึกษาขRอมูลเพื่อวิเคราะห\สาเหตุของปàญหาและความขัดแยRง 
รวมท้ังหาแนวทางป§องกันและแกRไขปàญหาไดR  

  (2) สามารถประยุกต\ใชRความรูR และนำผลการวิจัยไปใชRประโยชน\ในการเรียน 
  (3) สามารถวิเคราะห\ปàญหา ประเมินทางเลือก เสนอแนะวิธีแกRไข และอธิบายผลการ

ตัดสินใจ โดยใชRการประมวลผลขRอมูล 
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  กลยุทธPการสอน 

  (1) การเรียนรูRแบบมีส?วนร?วม 
  (2) การเรียนรูRแบบแกRปàญหา 
  (3) การเรียนรูRแบบ Active Learning 
  (4) การเรียนรูRผ?านส่ือดิจิทัล 
  (5) เรียนรูRจากสถานการณ\จริง  

  กลยุทธPการวัดและประเมินผล 

  (1) ประเมินจากการทดสอบ  
  (2) ประเมินจากสภาพจริง 
  (3) ประเมินจากกระบวนการทำงานและผลการทำงาน 
  (4) ประเมินจากการฝeกปฏิบัติในสถานการณ\จริง 

 2.1.4 ทักษะความสัมพันธPระหว[างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ผลการเรียนรู* 

  (1) มีปฏิสัมพันธ\ต?อผูRร?วมงานและผูRรับบริการ  
  (2) สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน อย?างต?อเน่ือง 
  (3) มีเครือข?ายความร?วมมือในการปฏิบัติงาน ทำงานเป_นทีม มีภาวะผูRนำ  
  (4) รับผิดชอบงานท่ีไดRรับมอบหมาย  

  กลยุทธPการสอน 

  (1) การเรียนรูRแบบมีส?วนร?วม 
  (2) การเรียนรูRแบบแกRปàญหา 
  (3) การเรียนรูRแบบ Active Learning 
  (4) การเรียนรูRผ?านส่ือดิจิทัล 
  (5) เรียนรูRจากสถานการณ\จริง  

  (6) เรียนรูRจากกรณีศึกษา 
  กลยุทธPการวัดและประเมินผล 

  (1) ประเมินตนเอง และประเมินซ่ึงกันและกัน (Peer) 
  (2) ประเมินจากประวัติสะสมงาน (Portfolio)  
  (3) สังเกตพฤติกรรม 
  (4) ประเมินจากกระบวนการทำงานและผลการทำงาน 
  (5) ประเมินจากสภาพจริง 
  (6) ประเมินจากการฝeกปฏิบัติในสถานการณ\จริง 
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 2.1.5 ทักษะการวิเคราะหPเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู* 

  (1) สามารถส่ือสาร ส่ือความหมาย กับบุคคลท่ีเก่ียวขRองไดRอย?างมีประสิทธิภาพและถูกตRอง
ตามสถานการณ\ 

  (2) สามารถส่ือสารภาษาต?างประเทศกับนักท?องเท่ียวไดR 
  (3) สามารถใชRเทคโนโลยีดิจิทัล ในการติดต?อสื ่อสาร ประสานงาน วิเคราะห\ปàญหา 

คRนควRาหาขRอมูลและนำเสนอไดRอย?างมีประสิทธิภาพ 
  (4) สามารถใชRเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร\และสถิติ เพื่อการประมวลผล การแปล

ความหมาย และการวิเคราะห\ขRอมูล 
  กลยุทธPการสอน 

  (1) การเรียนรูRแบบมีส?วนร?วม 
  (2) การเรียนรูRแบบแกRปàญหา 
  (3) การเรียนรูRแบบ Active Learning 
  (4) การเรียนรูRผ?านส่ือดิจิทัล 
  (5) เรียนรูRจากสถานการณ\จริง  

  (6) เรียนรูRจากกรณีศึกษา 
  กลยุทธPการวัดและประเมินผล 

  (1) ประเมินตนเอง และประเมินซ่ึงกันและกัน (Peer) 
  (2) สังเกตพฤติกรรม 
  (3) ประเมินจากกระบวนการทำงานและผลการทำงาน 
  (4) ประเมินจากสภาพจริง 
  (5) ประเมินจากการฝeกปฏิบัติในสถานการณ\จริง 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

�  ความรับผิดชอบหลัก   ¡ ความรับผิดชอบรอง 
  

รายวิชา 
1.ด+านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด+านความรู+ 

3. ด+านทักษะ
ทางป=ญญา 

4. ด+านทักษะ
ความสัมพันธBระหวDาง

บุคคลและ            
ความรับผิดชอบ 

5. ด+านทักษะการ
วิเคราะหBเชิงตัวเลข   

การส่ือสารและการใช+
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กลุDมวิชาภาษา                  

ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาป7ญญา  ¡ � ¡ � ¡   � ¡ �  ¡  � ¡ 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1  ¡ �  �    � ¡ �  ¡  � ¡ 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2  ¡ �  �    � ¡ �  ¡  � ¡ 

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน �  ¡  �  ¡  ¡ � ¡  �  � ¡ 

ป7ญญาจากวรรณกรรม  �   ¡ �   ¡ �  � ¡  � ¡ 

ภาษาอังกฤษเพ่ือนันทนาการ ¡   � ¡ �   ¡ � ¡ �   � ¡ 

ภาษาประเทศเพ่ือนบIาน  ¡ �  �    � ¡ ¡  �  � ¡ 

กลุDมวิชามนุษยศาสตรBและสังคมศาสตรB                 

จังหวัดศึกษา ¡ �    ¡ �  ¡ � ¡  � ¡  � 

ศิลปะและทักษะการใชIชีวิต   � ¡  � ¡  � ¡  � ¡  � ¡ 

พลเมืองกับความรับผิดชอบตRอสังคม � ¡     � ¡ ¡ � ¡  �  � ¡ 

พลังของแผRนดิน    ¡ �  ¡ �  � ¡  � ¡  ¡ � 
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รายวิชา 
1.ด+านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด+านความรู+ 

3. ด+านทักษะ
ทางป=ญญา 

4. ด+านทักษะ
ความสัมพันธBระหวDาง

บุคคลและ            
ความรับผิดชอบ 

5. ด+านทักษะการ
วิเคราะหBเชิงตัวเลข   

การส่ือสารและการใช+
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กลุDมวิชาวิทยาศาสตรB คณิตศาสตรBและ
เทคโนโลยี 

                

การเขIาใจดิจิทัล ¡  �    ¡ � � ¡ ¡  �  ¡ � 

การคิดสรIางสรรคSและการแกIป7ญญา  ¡ �   ¡  � � ¡ �  ¡ � ¡  

วิทยาศาสตรSและส่ิงแวดลIอมเพ่ือชีวิต  ¡  �  ¡  � ¡ �  ¡ �  ¡ � 

โปรแกรมคอมพิวเตอรSสำเร็จรูป  ¡ �  �   ¡ � ¡ � ¡   � ¡ 

คณิตศาสตรSในชีวิตประจำวัน ¡ �   ¡   � � ¡ ¡  � � ¡  
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แผนท่ีกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

�  ความรับผิดชอบหลัก   ¡ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู+ ทักษะทางป=ญญา 
ความสัมพันธBระหวDาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการคิดวิเคราะหB
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และ การใช+เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
อุตสาหกรรมการทRองเท่ียวและบริการ ¡ � ¡ � ¡   ¡ � ¡ �   ¡ �   

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพ่ือธุรกิจบริการและ

การทRองเท่ียว 

¡ � � ¡ �  �  ¡   � ¡   � ¡ 

จิตวิทยาบริการและการส่ือสารขIามวัฒนธรรม ¡ �  � ¡  �  ¡ � ¡ ¡  �  ¡  

การจัดการทรัพยากรมนุษยS ¡ �  � ¡ ¡ ¡ ¡ � � ¡ ¡ ¡ �  ¡ ¡ 

ศิลปวัฒนธรรมทIองถ่ิน � ¡ ¡ ¡ �   ¡ �  �  ¡   � ¡ 

ดิจิทัลเพ่ือการทRองเท่ียวและบริการ �  � �  ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ � � ¡ � ¡ 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการทRองเท่ียวและบริการ  � ¡ �   �  ¡ � ¡ ¡ ¡ � � ¡  

โลจิสติกสSสำหรับอุตสาหกรรมการทRองเท่ียว ¡ ¡ �  � ¡ ¡  �    �     

การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการทRองเท่ียว � ¡  � ¡   � ¡    � �  ¡  

งานมัคคุเทศกS � ¡ ¡ ¡ �   � ¡ �  ¡ � � ¡ ¡  

การตลาดการทRองเท่ียวและบริการ � ¡  � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡ � ¡ 
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู+ ทักษะทางป=ญญา 
ความสัมพันธBระหวDาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการคิดวิเคราะหB
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และ การใช+เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

การจัดการธุรกิจนำเท่ียว � ¡ � � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡ � 

การวิจัยสำหรับการทRองเท่ียว  �  � ¡ ¡ � ¡ � ¡ ¡ � ¡ �   ¡ � 

การจัดการทRองเท่ียวโดยชุมชน ¡ � ¡ ¡ �  ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ �  

การจัดการทRองเท่ียวทางเลือก � ¡ ¡ � ¡  ¡ ¡ � ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡  

การจัดการธุรกิจการบิน ¡ � ¡ � ¡  �   � ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ �  

การจัดการประชุม นิทรรศการ และการทRองเท่ียวเพ่ือ 

เป[นรางวัล 

¡ � ¡ � ¡  � ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ �  

การจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม ¡ � � �  ¡ ¡ �  ¡ � ¡ � ¡ ¡ �  

การทRองเท่ียวอยRางย่ังยืน ¡ ¡ � � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ �  

การสัมมนาการทRองเท่ียว � � ¡ ¡ �  � ¡ ¡ � � ¡ ¡ � ¡ �  

การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจนำเท่ียว �  � � ¡  ¡  � ¡ ¡ ¡ � ¡  ¡ � 

การฝ]กประสบการณS ¡ � � � ¡  ¡ � � � � ¡ � � ¡ ¡ ¡ 
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3. ความคาดหวังของผลลัพธ2การเรียนรู:เม่ือส้ินปAการศึกษา 

ปAท่ี รายละเอียด 

1 - มีความรู+ในสาขาวิชาการท4องเท่ียวท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย4างกว+างขวาง         

มีระบบเปGนสากลและทันสมัยต4อสถานการณJปKจจุบัน 

- มีวินัยและความพร+อมเพรียงของนักศึกษาในการเข+าร4วมกิจกรรมหลักสูตร 

2 มีความรู+ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู+ในศาสตรJต4าง ๆ ท่ีเก่ียวข+องกับการท4องเท่ียว 

3 - มีความรู+ในกระบวนการ เทคนิคการวิจัยเพ่ือแก+ปKญหาและต4อยอดองคJความรู+ใน

วิชาชีพการจัดการท4องเท่ียว 

- สามารถจัดโครงการเก่ียวกับการท4องเท่ียวได+ 
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หมวดท่ี  5 

หลักเกณฑ2ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ2ในการให:ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดและการประเมินผลการศึกษาให+เปGนไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว4าด+วยการจัด

การศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ำกว4าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู:ขณะนักศึกษายังไมWสำเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา  

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู+ของแต4ละรายวิชา

และประสบการณJภาคสนาม ในแต4ละภาคการศึกษาให+จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาที่สอน การ

ประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู+ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร+อมปKญหา/อุปสรรคและข+อเสนอแนะ โดย

มีหัวข+ออย4างน+อยตามแบบ มคอ. 5 (รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา) 

กระบวนการหรือข้ันตอนการทวนสอบระดับรายวิชา 

(1) ดำเนินการทวนสอบทุกรายวิชาท่ีเปcดสอน  

(2) ตรวจสอบผลการให+คะแนนแต4ละส4วนตามท่ีกำหนดเกณฑJการประเมินผลการเรียนรู+ใน มคอ.

3 และ มคอ.4 ของแต4ละรายวิชา โดยพิจารณาการให+คะแนนจากรายงาน ชิ้นงานหรือผลงาน จากการเรียนรู+ การ

ประเมินพฤติกรรมจากการทำกิจกรรมการเรียนรู+ แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู+ด+านต4าง ๆ 

หรือแบบประเมินงานอ่ืน ๆ ท่ีมอบหมายของรายวิชา 

(3) ใช+ข+อมูลที ่เกี ่ยวข+องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู +ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6  

ท่ีอาจารยJประจำวิชาจัดทำ เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

(4) จัดทำรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู+รายวิชาประจำภาคการศึกษา ที่แสดง

ให+เห็นในภาพรวมว4าคุณภาพของการจดัการเรียนรู+ของรายวิชาเปGนอย4างไร  ผู+เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู+

ท่ีกำหนดไว+ในแต4ละรายวิชาในระดับใด พร+อมแสดงข+อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว4าผู+เรียนบรรลุตามมาตรฐานท่ี

กำหนด  

2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 

(1) แต4งต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู+ระดับหลักสูตร ประกอบด+วย 

  - กรรมการจากสำนักวิชาการ 

  - กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  - ผู+ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ัน ๆ  

(2) บทบาทหน+าท่ีของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู+ระดับหลักสูตร 
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- กำหนดกระบวนการหรือขั ้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู +ระดับ   

หลักสูตร เพ่ือการตรวจสอบและประเมินความสำเร็จของการผลิตผู+สำเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

- กำหนดปฏิทินการดำเนินงานการทวนสอบประจำปiการศึกษาที่มีผู+สำเร็จการศึกษา 

โดยกำหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาท่ีต+องดำเนินการของผู+ท่ีเก่ียวข+อง 

- กำหนดข+อมูล แหล4งข+อมูล และผู+ให+ข+อมูล ที่ต+องเก็บรวบรวมและแจ+งให+ผู+เกี่ยวข+อง

ทราบเพื่อการเตรียมพร+อม ได+แก4 รายงานผลการจัดการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร   แหล4งฝlกปฏิบัติผู+ใช+บัณฑิต และผู+มีส4วนได+ส4วนเสียในการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของผู+สำเร็จ

การศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษา 

- ดำเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว+ 

- จัดทำรายงานผลการทวนสอบประจำปiการศึกษา  

(3) กระบวนการหรือข้ันตอนการทวนสอบระดับหลักสูตร 

- กำหนดลักษณะข+อมูล แหล4งข+อมูลและผู +ให+ข+อมูล ที ่สามารถนำมาใช+วิเคราะหJ

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู+ท่ีครอบคลุมผลการเรียนรู+ทุกด+านตามมาตรฐานการเรียนรู+สาขาวิชา  เพ่ือประเมินความสำเร็จ

ของการผลิตผู+สำเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน 

-  พัฒนาเครื่องมือ ที่ใช+ในการเก็บรวบรวมข+อมูลที่จำเปGนต+องใช+ดำเนินการเก็บรวบรวม

ข+อมูลจากผู+ให+ข+อมูลตามท่ีกำหนดไว+ 

- ใช+ข+อมูลที่เกี่ยวข+องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู+ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6

และข+อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทำเมื่อสิ้นสุดปi

การศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

    -  จัดทำรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู+ของผู+สำเร็จการศึกษาประจำปi

การศึกษา ที่แสดงให+เห็นในภาพรวมว4า คุณภาพของการจดัการเรียนรู+ของหลักสูตรเปGนอย4างไร ผู+สำเร็จการศึกษา

บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู+ท่ีกำหนดไว+ในหลักสูตรครบถ+วนเพียงใด พร+อมแสดงข+อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว4า

บรรลุตามมาตรฐานท่ีกำหนดไว+ 
 

3.  เกณฑ2การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เปGนไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว4าด+วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว4าปริญญาของ

วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 ดังน้ี 

  3.1 ศึกษารายวิชาต4าง ๆ ครบถ+วนตามจำหนวนหน4วยกิตท่ีกำหนดไว+ในโครงสร+างของหลักสูตร และเกณฑJ

ข้ันต่ำของแต4ละรายวิชา และต+องได+รับคะแนนเฉล่ียไม4ต่ำกว4า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท4า 

  3.2 ไม4มีพันธะทางการเงินหรือมีพันธะอ่ืน ๆ ต4อวิทยาลัย 

  3.3 ผ4านการเข+าร4วมกิจกรรมท่ีวิทยาลัยกำหนด 

  3.4 สอบผ4านการประเมินความรู+และทักษะตามท่ีวิทยาลัยกำหนด 
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หมวดท่ี  6   

การพัฒนาอาจารย2 
 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย2ใหมW 

1.1 ปฐมนิเทศอาจารยJใหม4 เพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะนำอาจารยJประจำหลักสูตร และ

มอบเอกสารที่เกี่ยวข+องกับการเรียนการสอน ได+แก4 คู4มือหลักสูตร คู4มือนักศึกษา กฎ ระเบียบ ข+อบังคับ และคู4มือ

ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารยJ  

1.2 ส4งเสริมให+อาจารยJใหม4เข+าร4วมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพื่อทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และ

วิสัยทัศนJ ของการจัดการศึกษา  

1.3 ช้ีแจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน     การ

จัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณJภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผล  

การดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณJภาคสนาม (มคอ.6)  

1.4 จัดการอบรมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธJการสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณา

การ เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน  
 

2.  การพัฒนาความรู:และทักษะให:แกWคณาจารย2 

   2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  2.1.1 สนับสนุนให+อาจารยJเข+าฝlกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  

กลยุทธJ การสอน และการประเมินผล จากหน4วยงานท้ังภายในและหน4วยงานภายนอก  

  2.1.2 สนับสนุนให+อาจารยJเข+าร4วมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพื่อประยุกตJใช+ความรู+ที่ได+ให+เกิด

ประโยชนJต4อการจัดการเรียนการสอน  

 2.1.3 จัดให+มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู+โดยใช+วิธีการจัดการความรู+ (Knowledge Management) 

เพื่อให+เกิดการถ4ายทอดประสบการณJและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู+ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร

หลักสูตร  

  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด:านอ่ืน ๆ  

   2.2.1 ส4งเสริมให+อาจารยJพัฒนาการเรียนการสอนและทำวิจัยเพ่ือสร+างองคJความรู+ใหม4  

   2.2.2 ศึกษาดูงานท่ีเก่ียวข+องเพ่ือนาความรู+มาประยุกตJใช+ให+เกิดประโยชนJต4อตนเองและ

หลักสูตร  

   2.2.3 ส4งเสริมให+อาจารยJมีส4วนร4วมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม  

    2.2.4 ส4งเสริมให+อาจารยJมีโอกาสไปศึกษาหรือเข+าฝlกอบรมเพ่ือเพ่ิมพัฒนาตนเองและเพ่ิมคุณวุฒิ 
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หมวดท่ี  7   

การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การกำกับมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังน้ี  

1.1 จำนวนอาจารยJ�ประจําหลักสูตร ไม4น+อยกว4า 3 คน และเปGนอาจารยJประจำหลักสูตรเกินกว4า 1 

หลักสูตรไม4ได+ และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

1.2 คุณสมบัติอาจารยJ�ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธJกับสาขาวิชาที่เปcดสอนไม4น+อยกว4า 3 คน 

และในจำนวนนั้นต+องเปGนผู+มีคุณวุฒิไม4ต่ำกว4าปริญญาโทหรือเทียบเท4า หรือเปGนผู+ดำรงตำแหน4งทางวิชาการไม4ต่ำ

กว4าผู+ช4วยศาสตราจารยJ จำนวนอย4างน+อย 1 คน  

  1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ต+องไม4เกิน 5 ปi ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย4าง

น+อยทุก ๆ 5 ปi 
 

2.  บัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิต  

  หลักสูตรมุ4งพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต+องการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินและ 

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู+ในขณะที่นักศึกษากำลังศึกษา และประเมินผลการมีงานทำ 

ตลอดจนความพึงพอใจและความต+องการของผู+ใช+บัณฑิต มีการจัดการเพื่อติดตามการประเมินผลและ การทวน

สอบเพื่อการแก+ไขปรับปรุง เพื่อให+ได+บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคJเปGนไปมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู+ อย4างน+อย 5 ด+าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู+           

3) ทักษะทางปKญญา 4) ทักษะความสัมพันธJระหว4างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะหJเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร การใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ  

หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือให+ตอบสนองต4อความต+องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความ

พึงพอใจของผู+ใช+บัณฑิต โดยมีกลไกขับเคล่ือนการดำเนินงาน ดังน้ี  

1. ติดตาม สำรวจความต+องการจำเปGนของผู+ใช+บัณฑิตอย4างต4อเน่ือง  

2. สำรวจความพึงพอใจของผู+ใช+บัณฑิตท่ีมีต4อคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา ในหลักสูตร  

3. จัดการประชุมโดยเชิญผู+ใช+บัณฑิตเข+ามามีส4วนร4วมในการวิพากษJหลักสูตร  

4. สร+างความเช่ียวชาญให+กับนักศึกษา ด+วยการลงมือทำด+วยการเรียนรู+จาก การทำงาน (Work-based 

Learning)  

5. จัดกิจกรรมเสริม ให+สอดคล+องกับบริบทของชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก  

6. จัดกิจกรรมเสริมสร+างการมีจิตสาธารณะ โดยการบริการชุมชน ด+วยองคJความรู+ท่ีได+ศึกษาให+กับชุมชน  

7. เน+นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การทำงานแบบมีส4วนร4วม และการสร+างเครือข4ายชุมชน การเรียนรู+

ทางวิชาชีพ 
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3.  นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษาเข+าศึกษา การกำหนดคุณสมบัติเปGนไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว4าด+วย

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ำว4าปริญญาของวิทยาลัย พุทธศักราช 2560  

3.2 การเตรียมความพร+อมก4อนการศึกษาได+จัดให+นักศึกษาทดสอบวัดความรู+พื้นฐาน 5 รายวิชา ได+แก4 

วิชาคณิตศาสตรJ วิทยาศาสตรJ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอรJ และมีการจัดสอนปรับความรู+พื้นฐานให+

นักศึกษาที่สอบไม4ผ4านเกณฑJก4อนการเปcดภาคการศึกษา หรือในภาคการศึกษาที่ 1 ของปiการศึกษาที่รับนักศึกษา

เข+าศึกษา 

3.3 การช4วยเหลือและให+คำปรึกษา วิทยาลัยได+จัดให+มีระบบอาจารยJที่ปรึกษา โดยอาจารยJ 1 คนต4อ

นักศึกษา 1 ห+อง เพื่อดูแลให+คำปรึกษา แนะนำการเรียนและการใช+ชีวิตในวิทยาลัยตั้งแต4เข+าศึกษาจนสำเร็จ

การศึกษา 

3.4 อาจารยJประจำหลักสูตรทำหน+าที ่กำกับติดตามอัตราคงอยู 4ของนักศึกษา และอัตราการสำเร็จ

การศึกษาให+เปGนไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

3.5 เปcดโอกาสรับฟKงความคิดเห็นของนักศึกษาเพ่ือเสนอปKญหาต4อวิทยาลัย 
 

4.  อาจารย2 

 4.1 การรับอาจารย2ใหมW 

มีการคัดเลือกอาจารยJใหม4ตามระเบียบและหลักเกณฑJของสถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยอาจารยJใหม4

จะต+องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท4าขึ ้นไปในสาขาวิชาการท4องเที่ยวหรือสาขาวิชาสัมพันธJ 

สอดคล+องกับรายวิชาที่สอน  หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท4าในสาขาวิชาการท4องเที่ยวหรือ

สาขาวิชาที่เกี่ยวข+องในรายวิชาที่สอน และมีประสบการณJตรงหรือสัมพันธJกับสาขาวิชาการท4องเที่ยวอย4างน+อย 5 

ปi หรือเปGนผู+ทรงคุณวุฒิด+านภูมิปKญญาท+องถิ่นที่มีผลงานและประสบผลสำเร็จจนเปGนที่ยอมรับในสาขาอาชีพ

ทางด+านการท4องเท่ียว 

4.2 การมีสWวนรWวมของคณาจารย2ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

อาจารยJผู+รับผิดชอบหลักสูตร และผู+สอน จะต+องประชุมร4วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลและให+ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข+อมูลเพื่อเตรียมไว+สำหรับการปรับปรุง

หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให+บรรลุเปÖาหมายตามหลักสูตร และได+ผู+สำเร็จการศึกษาเปGนไป

ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคJ 

4.3 การแตWงต้ังอาจารย2พิเศษ 

วิทยาลัยชุมชนตราดมีการแต4งตั้งผู+สอนพิเศษโดยกระบวนการแต4งตั้งเปGนไปตามข+อบังคับสถาบัน

วิทยาลัยชุมชนว4าด+วยคุณสมบัติ และหลักเกณฑJเก่ียวกับผู+สอนพิเศษ พ.ศ. 2558 
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4.4 การพัฒนาอาจารย2 

มีระบบการส4งเสริมและพัฒนาอาจารยJโดยการสนับสนุนให+อาจารยJมีโอกาสเข+าร4วมฝlกอบรม หรือ

สัมมนา หรือประชุมวิชาการ หรือทำวิจัย หรือเสนอผลงานวิชาการ และมีการจัดอบรมด+านวิชาการ/วิชาชีพให+

อาจารยJประจำและอาจารยJพิเศษอย4างน+อยปiการศึกษาละ 1 คร้ัง 

สำหรับอาจารยJประจำมีการสนับสนุนให+อาจารยJได+ปฏิบัติงานตามกำหนดภาระงานในประกาศสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน เร่ือง การกำหนดภาระงานของผู+สอนประจำในสถาบัน พ.ศ. 2559 ท้ัง 5 ด+าน ได+แก4 ภาระงานสอน 

ภาระงานปฏิบัติงานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท+องถิ่นและชุมชน งานศึกษาค+นคว+าวิจัยเพื่อชุมชน และงานบริการใน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 

5.  หลักสูตร 

5.1 กำหนดให+มีการออกแบบหลักสูตรและสาระสำคัญของรายวิชาในหลักสูตร โดยให+ปรับปรุงหรือจัดทำ

หลักสูตรให+เปGนไปตามนโยบายและสอดคล+องกับเกณฑJการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ

กำหนดให+มีการปรับปรุงหลักสูตรให+ทันสมัยเม่ือครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปi 

 5.2 ควบคุม บริหารหลักสูตรจากอาจารยJประจำหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห4งชาติ ซ่ึงมีอาจารยJผู+รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรือ หัวหน+าสาขาวิชาทำหน+าท่ีออกแบบหลักสูตร ควบคุม กำกับ

การจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและการรายงานผลการดำเนินการรายวิชา 

 5.3 อาจารยJผู+รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรือ หัวหน+าสาขาวิชา ร4วมกันจัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปiการศึกษา 

 5.4 ควบคุมการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที ่เปcดสอนให+ครบ 15 สัปดาหJตามที ่กำหนดไว+ใน

รายละเอียดของรายวิชา โดยทุกวิชาต+องมีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนโดยผู+เรียนทุกรายวิชา 

 5.5 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกปiการศึกษา โดยอาจารยJผู+รับผิดชอบหลักสูตรเปGนผู+

พิจารณาคัดเลือก จำนวนไม4น+อยกว4าร+อยละ 25 ของรายวิชาที่เปcดสอนในปiการศึกษา เพื่อทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

 5.6 จัดให+มีการสำรวจความพึงพอใจของผู+สำเร็จการศึกษา หรือผู+ใช+ผู+สำเร็จการศึกษาเพื่อนำผลการ

ประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต4อไป 
 

6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู: 

วิทยาลัยชุมชนตราดมีความพร+อมด+านหนังสือ ตำรา เอกสารทางวิชาการด+านการจัดการ บริหารธุรกิจ     

ท่ีให+บริการท่ีห+องสมุดของวิทยาลัยชุมชนแพร4 นอกจากน้ี วิทยาลัยมีอุปกรณJท่ีใช+สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

อย4างเพียงพอ โดยวิทยาลัยมีการจัดทำการประเมินความพึงพอใจในการใช+ทรัพยากรต4างๆ ที่เปGนสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู+ของนักศึกษาทุกชั้นปi  และอาจารยJผู+รับผิดชอบหลักสูตรนำผลการประเมินดังกล4าวไปพิจารณาหาแนวทาง

ในการพัฒนาปรับปรุงแก+ไขอย4างสม่ำเสมอ 
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7.  ตัวบWงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ระบุตัวบ4งชี้ผลการดำเนินงานที่ใช+ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจำปiตาม

ตัวบ 4งช ี ้ตามกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิระด ับอ ุดมศึกษาแห4งชาติ หร ือต ัวบ 4งช ี ้ท ี ่หล ักส ูตรพัฒนาขึ ้นเอง 

โดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6 

  

ชนิดของตัวบWงช้ี :  กระบวนการ 

 เกณฑ2มาตรฐาน : ระดับ 

ตัวบ%งชี้และเป/าหมาย 

ป5การศึกษา 
ป5;
ที่ 
1 

ป5
ที่ 
2 

ป5
ที่ 
3 

ป5
ที่ 
4 

ป5
ที่ 
5 

1. อาจารย)ประจำหลักสูตรอย4างน7อยร7อยละ 80 มีส4วนร4วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน

การดำเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล7องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห4งชาติ หรือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ7ามี) 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ)ภาคสนาม (ถ7ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ 

มคอ. 4 อย4างน7อยก4อนการเปXดสอนในแต4ละภาคการศึกษาให7ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ)ภาคสนาม 

(ถ7ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปXดสอนให7ครบทุก

รายวิชา 

x x x x x 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป`การศึกษา x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู7ที่กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 

(ถ7ามี) อย4างน7อยร7อยละ 25 ของรายวิชาที่เปXดสอนในแต4ละป`การศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ)การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู7 จาก

ผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ป`ที่แล7ว 

- x x x x 

8. อาจารย)ใหม4 (ถ7ามี) ทุกคน ได7รับการปฐมนิเทศ หรือ คำแนะนำด7านการจัดการเรียนการสอน x x x x x 

9. อาจารย)ประจำหลักสูตรทุกคน ได7รับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ อย4างน7อยป`ละ 1 ครั้ง x x x x x 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ7ามี) ได7รับการพัฒนาวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ ไม4

น7อยกว4าร7อยละ 50 ต4อป` 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป`สุดท7าย / บัณฑิตใหม4 ที่มีต4อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม4น7อยกว4า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู7ใช7บัณฑิต ที่มีต4อบัณฑิตใหม4 เฉลี่ยไม4น7อยกว4า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 - - - x x 
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เกณฑ2ประเมิน : หลักสูตรได+มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต+องผ4านเกณฑJประเมิน ดังน้ี   

         ตัวบ4งชี้บังคับ (ตัวบ4งชี้ที่ 1 - 5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเปÖาหมาย และมีจำนวนตัวบ4งชี้ ที่มีผลดำเนินการ

บรรลุเปÖาหมาย ไม4น+อยกว4าร+อยละ 80 ของตัวบ4งช้ีรวมโดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ4งช้ีบังคับ และตัวบ4งช้ีรวมในแต4

ละปi  
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หมวดท่ี  8 

การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ2การสอน 

1) อาจารยJประจำหลักสูตรกำหนดให+ผู+สอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 ของแต4ละรายวิชา และ

ให+หัวหน+าสาขาวิชาประเมินกลยุทธJการสอนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการสอนในคร้ังต4อไป  

2) นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของผู+สอนทุกภาคการศึกษา 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย2ในการใช:แผนกลยุทธ2การสอน 

1) นักศึกษาประเมินอาจารยJผู+สอนในแต4ละรายวิชา 

2) นิเทศการสอน โดย แต4งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ประกอบด+วย หัวหน+าสาขาวิชา ผู+รับผิดชอบ

หลักสูตร/ ทีมผู+สอน 

3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยJให+แก4อาจารยJผู+สอนและผู+รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช+ในการ

ปรับปรุงกลยุทธJการสอนของอาจารยJต4อไป 

4) รวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยJในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ กลยุทธJ

การสอน 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข+อมูลจาก 

1) นักศึกษาปiสุดท+าย / ผู+สำเร็จการศึกษาใหม4 

2) ผู+ว4าจ+าง (ผู+ใช+ผู+สำเร็จการศึกษา) 

3) ผู+ทรงคุณวุฒิภายนอก 

4) สัมฤทธิผลของผู+สำเร็จการศึกษา 

5) ผู+มีส4วนได+ส4วนเสียในชุมชน 
 

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ต+องผ4านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา 

สาขาวิชาการท4องเท่ียว และตัวบ4งชี้เพิ่มเติมในหมวดที่ 7 ข+อ 7 รวมท้ังการผ4านการประเมินการประกันคุณภาพ

ภายในของวิทยาลัยชุมชนตราด    

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

1) รวบรวมข+อเสนอแนะ/ข+อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู+ใช+ผู+สำเร็จการศึกษา ผู+ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 
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2) วิเคราะหJทบทวนข+อมูลข+างต+น โดยอาจารยJผู+รับผิดชอบหลักสูตรและ/หรือ หัวหน+าสาขาวิชา  

3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธJการสอน กลยุทธJการประเมินผลการเรียนรู+ โดยมีการปรับปรุง

เปGนบางรายวิชา หรือรายหลักสูตร 
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ภาคผนวก 
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