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หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)

วิทยาลัยชุมชนน่าน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
หลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญาศิ ล ปศาสตร์ สาขาวิ ช าการท่ อ งเที่ ย ว พุ ท ธศั ก ราช 2559 เป็ น หลั ก สู ต ร
ที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการท่องเที่ยว พุทธศักราช 2558 โดยหลักสูตรฉบับนี้จะให้
ความสาคัญกับความต้องการของผู้ใช้ผู้สาเร็จ ควบคู่กับทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการบูรณาการ
เทคโนโลยีในการเรียนรู้โดยได้ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พุทธศักราช2560-2564) และแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เน้นจุดเด่นด้านกระบวนการทางความคิด
ของสมองส่วนหน้า ภาษา วิทยาศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีเพื่ อการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จริงในสิ่ง
ที่เชื่อมโยงกิจกรรมในห้องเรียนสู่การปฏิบัติในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว คณะผู้จัดทาหวัง เป็น
อย่างยิ่งว่าหลักสูตรฉบับนี้ที่จัดทาขึ้นจะช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับสังคมและประเทศชาติ
ต่อไป

หลักสูตรการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนน่าน

สารบัญ
เรื่อง
หน้า
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
1
3. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
1
4. รูปแบบของหลักสูตร
1
5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
2
6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
3
7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
3
8. ชื่อ–นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง
และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
3
10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
3
11. ผลกระทบจากข้อ 10 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 4
12. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี)
4
หมวด 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

5
6

หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การด าเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
(การฝึกประสบการณ์หรือสหกิจศึกษา)

7
7
9
19
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สารบัญ(ต่อ)
หมวด
หมวด 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หน้า
20
21
27

หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

35
35
35

หมวด 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

36
36

หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สาเร็จการศึกษา
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

37
37
38
39
39
39
39

หมวด 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

41
41
42
42
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาลัยชุมชนน่าน
- ไม่มี –

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ :
Associate Degree Program in Tourism
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
อนุปริญญา (การท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
อ. (การท่องเที่ยว)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Associate Degree (Tourism)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) A.(Tourism)
3. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ตลอดหลักสูตร 93 หน่วยกิต
4. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับอนุปริญญา
5.2 ภาษาที่ใช้
การจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาไทย เอกสารและต าราในรายวิ ช าหลั ก เป็ น ภาษาไทยและ
ต่างประเทศ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็น
อย่ า งดี สอดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารส าหรั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนพ.ศ.2545 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548

2
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, องค์การบริหารส่วนจังหวัด
น่าน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนาน่าน, วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาจะได้รับอนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559
กาหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
- สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รับทราบการปรับปรุงตามคณะอนุกรรมการฯเสนอในการประชุม
ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559
- สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน รับทราบการปรับปรุงตามคณะอนุกรรมการฯเสนอในการประชุม
ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ.2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถทางานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธุรกิจการท่องเที่ยวหรือธุรกิจอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยผู้สาเร็จการศึกษาสามารถเลือกและปฏิบัติงานในตาแหน่งงานระดับ
ปฏิบั ติก ารได้ เช่ น พนั กงานฝ่ ายปฏิ บัติ การน าเที่ย ว พนัก งานบริก ารด้า นการท่องเที่ ยว ผู้ นาเที่ ยวท้อ งถิ่ น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวขนาดเล็ก เป็นต้น
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขประจาตัว
ประชาชน

ชือ่ -สกุล

3 5503 00099 22 3

นายกิตติกรณ์ สมยศ

3 5099 0020 179 5

นางสาวกชพร เวศอุไร

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ทาง
สาขาวิชา
สุงสุด
วิชาการ
วท.ม. การจัดการ
นันทนาการ
การท่องเที่ยว
ค.บ. ธุรกิจศึกษา
-

ศศ.ม. การจัดการ
นันทนาการและ
การท่องเที่ยว
น.บ. นิติศาสตร์

สาเร็จการศึกษา
จาก

ปี

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2551

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2549

มหาวิทยาลัยพายัพ

2541

2551
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ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ชือ่ -สกุล
ทาง
สาขาวิชา
สุงสุด
วิชาการ
3 1015 00378 38 4 นางสาวกัญญา เจียรไนสกุล
วท.ม. การจัดการ
นันทนาการ
การท่องเที่ยว
ศศ.บ. สังคมสงเคราะห์
เลขประจาตัว
ประชาชน

สาเร็จการศึกษา
จาก

ปี

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2551

มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์

2542

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยชุมชนน่าน และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนน่านกาหนด
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.1.1. อุ ต สา หก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เที่ ยว เป็ น อุ ต สาหก ร ร ม ที่ น า ร ายไ ด้ หลั ก เข้ า สู่ ป ร ะ เท ศ
ทาให้ต้องมีการจัดการด้านธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
11.1.2. ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้ให้ความสาคัญ กับการเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญทั้งในระดับโลก และภายในประเทศไทย ซึ่งมีผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งจังหวัดน่าน ได้กาหนดให้การท่องเที่ยวเป็นประเด็นยุทธศาสตร์สาคัญของจังหวัด โดยมีแผนงาน/
โครงการที่พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
11.1.3. จานวนนักท่องเที่ยวที่ เดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดน่านเพิ่มมากขึ้น ทาให้มีความต้องการ
แรงงานในสาขาการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น
11.1.4. ตลาดแรงงานมีความต้ องการกาลัง คนในภาคบริ การ การโรงแรมและการท่องเที่ย ว เพื่ อ
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
11.1.5. การร่ วมมื อกันทางเศรษฐกิจระหว่ างประเทศอาเซียนและภูมิภาคใกล้เคี ยง โดยเฉพาะที่
จังหวัดน่าน ซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ทาให้แนวโน้มการลงทุนจากภายนอกมีมากขึ้น
11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
11.2.1. มีการร่วมมือทางการศึกษาระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันการศึกษากับท้องถิ่นมากขึ้น
11.2.2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่หันมาสนใจด้านการอนุรักษ์ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น
11.2.3. กระแสการท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงจากเมืองใหญ่สู่ภูมิภาค มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
11.2.4. การร่วมมือทางการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
วิชาชีพ
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.1.1 หลักสูตรต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
12.1.2 ต้องสร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
12.1.3 หลักสูตรต้องมีแนวทางในการที่จะให้ผู้จบการศึกษาเป็นที่ต้องการของธุรกิจการท่องเที่ยว
12.1.4 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาประเทศและสังคม
12.1.5 หลักสูตรต้องได้รับการพิจารณาให้มีลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น
12.1.6 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ที่เป็นมาตรฐาน
มีภูมิปัญญาท้องถิ่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 สถาบันต้องผลิตนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพและมาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคม
12.2.2 สถาบันต้องรับผิดชอบในการระดมสรรพกาลังเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียน
มีความพร้อมในการเรียนทุกด้าน
12.2.3 สถาบันต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้นาเชิงวิชาการเพื่อการพัฒนาสังคมโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน
12.2.4 สถาบันต้องพัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และผู้เรียนกับสถาบันอื่น
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อปรับระดับมาตรฐานการศึกษาให้เป็นสากล
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้ตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555
ของสถาบั นวิ ทยาลั ยชุ มชน ได้แ ก่ กลุ่ มวิ ชาภาษา กลุ่มวิ ชามนุ ษยศาสตร์ กลุ่ มวิช าสั ง คมศาสตร์ กลุ่ม วิช า
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ที่นักศึกษาหลักสูตรอื่นเลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 ประชุมร่วมปรึกษาหารือกันระหว่างผู้สอนที่สอนในรายวิชาเดียวกัน เพื่อให้ได้เนื้อหา
ความรู้และทักษะทางการท่องเที่ยวตามความต้องการของหลักสูตร
13.3.2 นิเทศและติดตามการจัดการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพการเรียน สถานที่จัดการศึกษา ผู้สอน
และแหล่งทรัพยากรต่างๆ
13.3.3 ทดสอบความรู้ค วามสามารถของผู้เ รี ยนก่อ นจบการศึก ษา โดยความร่ว มมื อจากสถาน
ประกอบการ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตบริการด้านการท่องเที่ยว มีความชานาญการ เป็นผู้มีความสามารถ ด้านการสื่อสาร
ทั้ง ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และมีจรรยาบรรณ ในด้านการท่องเที่ยว
โดยคานึง ต่อผลกระทบที่มีต่อ ธรรมชาติ สัง คม และวัฒนธรรม ซึ่ง สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น สั ง คม และ
วัฒนธรรมของจังหวัดน่าน
1.2 ความสาคัญ
เป็นการตอบสนองความต้องการของกาลังคนที่มีคุณภาพในชุมชน จัง หวัด และภูมิภาคใกล้เคียง
ซึ่ง จาเป็น ต้องพัฒนาหลัก สูตรนี้ เพื่อประโยชน์ใ นการแก้ ปัญ หาการขาดแคลนบุค ลากรด้านการท่องเที่ย ว
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนเตรียมการเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตผู้สาเร็จการศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
1.3.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร
ตามจรรยาบรรณของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1.3.2 เพื่อ ให้ ผู้เ รีย นมีค วามรอบรู้ท างวิ ชาการ และทักษะทางวิช าชีพ ในศาสตร์ท างการท่อ งเที่ย ว
มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การให้บริการ และบริหารจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพ
ในภูมิภาคอื่นของโลก
1.3.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารและประสานการทางานร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และชุมชน
ด้านการจัดการการท่องเที่ยว
1.3.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม สามารถ
พัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
1.3.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย
1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้/หลักฐาน

1. พัฒนาหลักสูตรตาม 1. สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ ตัวบ่งชี้
ความต้องการของ
ชุมชน และ
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว

ภาครั ฐ และภาคเอกชน เพื่อ ศึกษา 1. จานวนหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วม
วิเคราะห์ความต้องการ และแนวโน้ม ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน
2. จานวนหน่วยงานภาคเอกชน
ของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ที่เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน
2. สารวจความต้องการของธุรกิจ
การท่องเที่ยว

3. จานวนครั้งในการประชุมร่วมกัน
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
หลักฐาน
1. รายงานการประชุม
2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้
จานวนครั้งในการสารวจปีละ 1 ครั้ง
หลักฐาน
รายงานการส ารวจแสดงข้ อมู ล อย่ า ง
น้อย 3 ประเด็น คือ
1. แนวโน้มธุรกิจของสาขาวิชา
2. คุณสมบัติของแรงงาน
ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานด้าน
การท่องเที่ยว
3. ความรู้และทักษะที่จาเป็น
ต่อการทางาน

2. ปัจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอน

จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา หรื อ ตัวบ่งชี้
ห้องปฏิบั ติการจาลอง หรื อสถานที่ ส ถ า น ที่ ป ฏิ บั ติ ก า ร จ า ล อ ง ห รื อ
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ร่ ว มกั บ ภาคเอ ก ชน ที่ ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ การใช้ ส ถานที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เป็ น ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ของสถานประกอบการเพื่อเป็นสถานที่
การเรียนการสอน
หลักสูตรการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนน่าน

7
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้/หลักฐาน
ฝึกปฏิบัติจากภาคเอกชน อย่างน้อย 1
รายการ
หลักฐาน
1. ห้องปฏิบัติการ
2. บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
ระหว่างหน่วยงาน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ใช้ระบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนมกราคม
2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์– เดือนกรกฎาคม
2.1.3ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับช่วงชั้นที่ 4 หรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าและคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยชุมชนน่านกาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ผู้เรียนมีทักษะและความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อ
การเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยว แตกต่างกัน
2.3.2 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว
แตกต่างกัน
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
มีการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเปิดภาคการศึกษา และจัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาที่ทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563

ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1

30

30

30

30

30

ชั้นปีที่ 2

-

30

30

30

30

ชั้นปีที่ 3

-

-

30

30

30

รวม

30

60

90

90

90

จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

-

-

30

30

30

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณ ดังนี้
หมวดรายจ่าย

หน่วย : บาท
ภาคการศึกษา

1/2559

2/2559

1/2560

2/2560

1/2561

รวม

- ค่าตอบแทนผู้สอน

85,050

141,750

141,750

93,150

56,700

518,400

- ค่าวัสดุการศึกษา

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

90,000

- ค่าบารุงสถานที่

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

22,500

107,550

164,250

164,250

115,650

79,200

630,900

รวมทั้งสิ้น

ค่าใช้จ่ายต่อหัว 5,475 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบ พ.ศ.2545
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว มีโครงสร้างหลักสูตรดังต่อไปนี้
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ
3) กลุ่มวิชาชีพเลือก
4) วิชาการฝึกงาน
3.1.2.1 หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 60
21
18
18
3
ไม่น้อยกว่า
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต (200 ชม.)
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 การกาหนดรหัสวิชา
1) รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
การกาหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนกาหนด ดังนี้
 พยัญชนะ 2 หลักแรก หมายถึง
ตัวย่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 เลขรหัส หลักที่ 3-4
หมายถึง
รหัสกลุ่มวิชา
01
หมายถึง
รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา
02
หมายถึง
รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
03
หมายถึง
รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
04 หมายถึง
รายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
 เลขรหัส หลักที่ 5-6
หมายถึง
ลาดับที่ของรายวิชา
2) รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
มีหลักเกณฑ์การกาหนดรหัสวิชา ดังนี้
 พยัญชนะ 2 หลักแรก หมายถึง
ตัวย่อรหัสสาขาวิชา
 เลขรหัส หลักที่ 3-4
หมายถึง
รหัสสาขาวิชา
 เลขรหัส หลักที่ 5-6
หมายถึง
ลาดับที่ของรายวิชา

หลักสูตรการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนน่าน
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3.1.3.2 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
รหัสรายวิชา

30

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ค้นคว้าด้วยตนเอง)

ศท 0101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)

3 (2-2-5)

ศท 0102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

3 (2-2-5)

(English for Communication 1)
ศท 0103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(English for Communication 2)

3 (2-2-5)

ศท 0104

ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ

3 (2-2-5)

ศท 0105

(English Speaking and Writing Skills)
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

3 (2-2-5)

ศท 0201

(Languages of Neighboring Countries)
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

3 (2-2-5)

(General Education for Human Development)
ศท 0202

มนุษย์กับวัฒนธรรม

3 (2-2-5)

ศท 0203

(Human and Culture)
สุนทรียภาพของชีวิต

3 (3-0-6)

(Aesthetic Appreciation)
ศท 0301

จังหวัดศึกษา

3 (2-2-5)

ศท 0302

(Province Studies)
สังคมไทยกับการพัฒนา

3 (2-2-5)

(Thai Social and Development)
ศท 0303

อาเซียนศึกษา
(ASEAN Studies)

3 (3-0-6)

ศท 0401

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (Information

3 (2-2-5)

Technology for Learning)
หลักสูตรการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนน่าน
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ศท 0402

การคิดและการตัดสินใจ

3 (2-2-5)

(Thinking and Decision Making)
ศท 0403

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

3 (3-0-6)

(Life and Environment)
ศท 0404

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
(Science for Life)
2) หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสรายวิชา

3 (3-0-6)

ไม่น้อยกว่า

2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ชื่อรายวิชา

60

หน่วยกิต

21

หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

ศศ 1101

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

3(2-2-5)

ศศ 1102

(English for Tourism)
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3 (2-2-5)

(Tourism Industry)
ศศ 1103

จิตวิทยาบริการ

3(3-0-6)

ศศ 1104

(Service Psychology)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

(Human Resource Management)
ศศ 1105

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริการและการท่องเที่ยว

3(2-2-5)

ศศ 1106

(Information Technology for Hospitality and Tourism)
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว

ศศ 1107

(Professional Ethics and Tourism and Hospitality Law)
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

3(3-0-6)

3(3-0-6)

(Cross Cultural Communication)
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2.2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ
รหัสรายวิชา

18 หน่วยกิต

ชื่อรายวิชา

จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

ศศ 1108

การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว

3(3-0-6)

ศศ 1109

(Tourism Resource Development)
การท่องเที่ยวชุมชน

3(3-0-6)

(Community- Based Tourism)
ศศ 1110

โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3(3-0-6)

ศศ 1111

(Logistics for Tourism Industry)
งานมัคคุเทศก์

3(2-2-5)

(Tour Guiding)
ศศ 1112

การตลาดการท่องเที่ยว

3(3-0-6)

ศศ 1113

(Tourism Marketing)
การจัดการธุรกิจนาเที่ยว

3(2-2-5)

(Tour Business Management)

รหัสรายวิชา

2.3) กลุ่มวิชาชีพเลือก
ชื่อรายวิชา

18 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

ศศ 1114

การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล

3(2-2-5)

ศศ 1115

(Marine Tourism Management)
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

3(2-2-5)

ศศ 1116

(Agro Tourism Management)
การจัดการธุรกิจการบิน

3(3-0-6)

(Airline Business Management)
ศศ 1117

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(Health Tourism Management)

3(2-2-5)
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ศศ 1118

การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

3(3-0-6)

(Meetings, Incentive, Convention and Exhibition
Management)
ศศ 1119

การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

3(2-2-5)

(Food and Beverage Management)
2.4) วิชาการฝึกงาน

3

หน่วยกิต (200 ชม.)

ศศ 1124 การฝึกงาน

3(200)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะใน

สาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจากหลักสูตรอื่นใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ
โดยไม่ซ้าซ้อนกับวิชาที่เรียนมาแล้ว และต้องเป็นรายวิชาที่อยู่ในระดับเดียวกันกับที่กาลัง ศึกษาอยู่ รายวิชา
ที่หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบหลักสูตร จะเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว มีดังนี้
จานวนหน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 2

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

ปีที่ 1

9

9

6

6

-

6

6

3

3

3

- วิชาชีพบังคับ 18 นก.

3

3

6

6

-

- วิชาเลือก 18 นก.

-

3

6

3

6

- วิชาการฝึกงาน 3 นก.

-

-

-

-

3

หมวดวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 นก.
2. หมวดวิชาเฉพาะ 60 นก.
1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 21 นก.
2) วิชาชีพ 39 นก.

หลักสูตรการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนน่าน

14
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 นก.
รวม

-

-

-

-

3

18

21

21

18

15

รหัสวิชา

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

ศึกษาทั่วไป

ศท 0101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5)

ศึกษาทั่วไป

ศท 0102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

3(2-2-5)

ศึกษาทั่วไป

ศท 0403

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

พื้นฐานวิชาชีพ

ศศ 1102

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3(2-2-5)

พื้นฐานวิชาชีพ

ศศ 1103

จิตวิทยาบริการ

3(3-0-6)

วิชาชีพ (บังคับ)

ศศ 1110

โลจิสติกสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3(3-0-6)

หมวดวิชา

18(15-6-33)

รวม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

ศึกษาทั่วไป

ศท 0104

ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

ศึกษาทั่วไป

ศท 0301

จังหวัดศึกษา

3(2-2-5)

ศึกษาทั่วไป

ศท 0401

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

3(2-2-5)

พื้นฐานวิชาชีพ

ศศ 1107

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

3(3-0-6)

พื้นฐานวิชาชีพ

ศศ 1106

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย

3(3-0-6)

สาหรับธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
วิชาชีพ (บังคับ)

ศศ 1109

การท่องเที่ยวชุมชน

3(3-0-6)

วิชาชีพ (เลือก)

ศศ xxxx

xxxxxx

3(x-x-x)

รวม

21(15-6-33)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ท–ป–ศ)

ศึกษาทั่วไป

ศท 0302

สังคมไทยกับการพัฒนา

3(2-2-5)

ศึกษาทั่วไป

ศท 0303

อาเซียนศึกษา

3(3-0-6)

พื้นฐานวิชาชีพ

ศศ 1101

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

3(2-2-5)

วิชาชีพ (บังคับ)

ศศ 1111

งานมัคคุเทศก์

3(2-2-5)

วิชาชีพ (บังคับ)

ศศ 1112

การตลาดการท่องเที่ยว

3(3-0-6)

วิชาชีพ (เลือก)

ศศ xxxx

xxxxxx

3(x-x-x)

วิชาชีพ (เลือก)

ศศ xxxx

xxxxxx

3(x-x-x)
21(13-4-28)

รวม

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ท–ป–ศ)

ศึกษาทั่วไป

ศท 0402

การคิดและการตัดสินใจ

3(2-2-5)

ศึกษาทั่วไป

ศท 0201

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

3(2-2-5)

พื้นฐานวิชาชีพ

ศศ 1105

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริการ

3(2-2-5)

และการท่องเที่ยว
วิชาชีพ (บังคับ)

ศศ 1108

การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว

3(3-0-6)

วิชาชีพ (บังคับ)

ศศ 1113

การจัดการธุรกิจนาเที่ยว

3(2-2-5)

วิชาชีพ (เลือก)

ศศ xxxx

xxxxxx

3(x-x-x)

รวม

18(11-8-26)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ท–ป–ศ)

พื้นฐานวิชาชีพ

ศศ 1104

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

วิชาชีพ (เลือก)

ศศ xxxx

xxxxxx

3(x-x-x)

วิชาชีพ (เลือก)

ศศ xxxx

xxxxxx

3(x-x-x)

การฝึกงาน

ศศ 1124

การฝึกงาน

3(200)

เลือกเสรี

ศศ 1121

การสารวจและวิจัยสาหรับการท่องเที่ยว

3(2-2-5)
15(5-2-11/200 ชม.)

รวม

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
(เอกสารแนบท้ายภาคผนวก ก.)
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
เลขประจาตัว
ประชาชน

ชือ่ -สกุล

3 5503 00099 22 3 นายกิตติกรณ์ สมยศ

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

วุฒิ
การศึกษ
า

-

วท.ม.

สาเร็จการศึกษา
สาขาวิชา

การจัดการ
นันทนาการการ
ท่องเที่ยว

ค.บ.
ธุรกิจศึกษา

3 5099 0020 179 5 นางสาวกชพร เวศ
อุไร

-

ศศ.ม.

น.บ.

การจัดการ
นันทนาการและ
การท่องเที่ยว
นิติศาสตร์

จาก

ปี

จุฬาลงกรณ์ 2551
มหาวิทยาลั
ย
2549
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลั
ย
มหาวิทยาลั 2551
ยแม่โจ้
มหาวิทยาลั
ย
พายัพ

2541
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เลขประจาตัว
ประชาชน

ชือ่ -สกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

1 5510 0003 385 นางสไบทิพย์ อิน
0
ไสย

วุฒิ
การศึกษ
า

สาขาวิชา

ศศ.บ.

อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
เอกธุรกิจท่องเที่ยว

-

สาเร็จการศึกษา
จาก

ปี

มหาวิทยาลั
ย
ราชภัฎสวน
ดุสิต

2553

3.2.2 อาจารย์ประจา

2.

เลขประจาตัว
ประชาชน

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
วุฒิ
ทาง
การศึกษ
วิชาการ
า

สาขาวิชา

ภาระ
การสอน
(ชม./
สัปดาห์)
12 ชม./
สัปดาห์

3 5503 00099 22 3 นายกิตติกรณ์ สมยศ

-

วท.ม.

ก า ร จั ด ก า ร
นั น ท น า ก า ร ก า ร
ท่องเที่ยว

1 5599 00090 60 1 นายสักก์สีห์ พลสันติกุล

-

ศศ.ม.

ก า ร จั ด ก า ร ท า ง 12 ชม./
วัฒนธรรม
สัปดาห์

3 5507 00310 85 1 น.ส.ปวีณา ผาแสง

-

กศ.ม.

เทคโนโลยีการศึกษา

12 ชม./
สัปดาห์

3 5507 00408 65 7 น.ส.ชรัสนันท์ ตาชม

-

วท.ม.

เกษตรศาสตร์

12 ชม./
สัปดาห์

3 5599 00016 21 1 นางกรองทอง จิรเดชากุล

-

กศ.ม.

ก า ร บ ริ ห า ร 12 ชม./
การศึกษา
สัปดาห์

3 5599 00083 98 9 นายระวี จีรเดชากุล

-

กศ.ม.

ก า ร บ ริ ห า ร 12 ชม./
การศึกษา
สัปดาห์

3 6501 00325 13 0 นางขนิษฐา นครประสาท

-

กศ.ม.

หลั ก สู ต รและการ 12 ชม./
สอน
สัปดาห์

3 3501 00032 77 1 นายวสันต์ บุญล้น

-

กศ.ม.

การวัดผลการศึกษา

12 ชม./
สัปดาห์

5 5505 00170 35 1 นางราชาวดี สุขภิรมย์

-

กศ.ม

การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา

12 ชม./
สัปดาห์
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2.

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วุฒิ
ทาง
การศึกษ
วิชาการ
า

ชื่อ-สกุล

สาขาวิชา

ภาระ
การสอน
(ชม./
สัปดาห์)

3 5599 00078 66 7 นายปิยะพล ทวีวรรณ

-

วท.ม.

วิ ท ย า ก า ร
คอมพิวเตอร์

12ชม./
สัปดาห์

3 4016 00090 36 3 น.ส.กรกนก ปานอาพัน

-

วท.ม.

พฤกษ์เศรษฐกิจ

12 ชม./
สัปดาห์

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชือ่ -สกุล

นายเกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง

ตาแหน่ง
สาเร็จการศึกษา
วุฒิ
ทาง
สาขาวิชา
การศึกษา
จาก
ปี
วิชาการ
บธ.ม. สาขาวิชาบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 2550
ทั่วไป/การตลาด
เชียงราย

นายสุกฤษณ์ เสนา

-

วท.ม.

การจัดการนันทนาการ จุฬาลงกรณ์
การท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัย

2551

น.ส.กัญญา เจียรไนสกุล

-

วท.ม.

การจัดการนันทนาการ จุฬาลงกรณ์
การท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัย

2551

น.ส.ภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่

-

ศศ.ม

การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543
ท่องเที่ยว

นายภาณุรังษี เดือนโฮ้ง

-

วท.ม.

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2550

น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ

-

บธ.ม.

การวางแผนและการ
จัดการการท่องเที่ยว
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2551

น.ส.ดลวรีย์ เวชสวรรค์

-

วท.บ.

วิทยาศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2542

นายพันธุ์พฒ
ั น์ พิชา

-

วท.บ.

วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์

2537

นายพันโทวัฒนา จันทร์ไพ
จิตต์

-

ค.บ.

ครุศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนคร

2532
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ชือ่ -สกุล

นายวิฑูรย์ กาวิรส
นายธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา

ตาแหน่ง
วุฒิ
ทาง
สาขาวิชา
การศึกษา
วิชาการ
วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต
-

น.ม.

สาเร็จการศึกษา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

จาก

ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบูลสงคราม

2545

มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

2553

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
การฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนามหรื อ การฝึ ก งานมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ และ
ประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการให้แก่นักศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความจาเป็น
ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพิ่มภาวะผู้นาในการทางาน รู้จักการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
4.1.3 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทางานและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลดปัญหาการทางานและเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากรในแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.1.4 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.5 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการได้
4.1.6 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.1.7 สื่อสารกับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสม
กับ
ระดับการทางาน
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 23 สัปดาห์
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
- ไม่มี –
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-

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล

1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

1. ทางกาย
- การแต่งกายเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

- ฝึกการแสดงออกในห้องเรียน

- ใช้ท่าทางในการแสดงออกอย่างเหมาะสม

- ฝึกแสดงท่าทางและการเคลื่อนไหว

- สร้างบุคลิกภาพในการเคลื่อนไหวที่ประทับใจ

- บรรจุคาสอนในรายวิชา

- เรียนรู้มารยาทสากล
- การแสดงสีหน้า

- ฝึกและแสดงบทบาทในห้องเรียน

2. ทางวาจา
- ใช้วาจาสุภาพตลอดเวลา
- รู้จักกาลเทศะในการพูดตามสถานการณ์

- บรรจุในวิชาจรรยาบรรณ
- แสดงบทบาทในห้องเรียนโดยสมมุติสถานการณ์

- มีความสามารถในการอธิบายหรือสื่อสาร

- ฝึกพูดอธิบายโดยการเล่าเรื่อง

- เรียนรู้ความเหมาะสมในการพูดกับบุคคลทุกระดับ - ฝึกโดยใช้บทบาทในห้องเรียน
- ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ

- ฝึกภาษาในห้องปฏิบัติการทางภาษา

3. ทางใจ
- มีจิตสานึกในการบริการ
- บรรจุในรายวิชาจิตวิทยาบริการ
- เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและรู้จักให้อภัย - สอนในรายวิชา
- มีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง

- เชิญวิทยากรที่ประสบความสาเร็จในงานวิชาชีพมา
ถ่ายทอดประสบการณ์

4. ทางอารมณ์

- ฝึกให้นักศึกษาจัดการอารมณ์เพื่อเป็นแนวทางใน

- การบริหารอารมณ์
- มีความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์

การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และช่วยให้ประสบความสาเร็จในการดารงชีวิต

- มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
- มีปัญญาทางอารมณ์
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5. ศักยภาพอื่น
- แสวงหาความรู้ ช่างสังเกต
- ตัดสินปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- สอบภาคปฏิบัติในห้องเรียน
- สอนเชิงวิชาการและกรณีศึกษา

- มีเทคนิคในการเจรจาต่อรองและแก้ปัญหา
ร้องเรียน

- ฝึกโดยใช้กรณีศึกษา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) มีความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นในการพัฒนาตน
2) มีจิตสานึกต่อสังคม
3) มีความต้องการที่เป็นกุศล และมีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม
2.1.1.2 กลยุทธ์การสอน
1) การสร้างแรงจูงใจ การชักจูงโน้มน้าวให้เห็นคุณค่าและความจาเป็นในการพัฒนาตน
2) กรณีศึกษาตัวอย่างของบุคคลที่ไม่ประสบความสาเร็จและประสบความสาเร็จใน
การพัฒนาตน
3) การจัดทาโครงงานเพื่อพัฒนาจิตสานึกต่อสังคม
2.1.1.3 การประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาตน
2) ตรวจผลการเรียนรู้จากกรณีศึกษา
3) ตรวจผลการจัดทาโครงการ
2.1.2 ด้านความรู้
2.1.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) มีความเข้าใจกระบวนการพัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิต และพัฒนาปัญญา
2) มีความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติแวดล้อม
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2.1.2.2 กลยุทธ์การสอน
1) การบรรยาย ประกอบสื่อและการซักถามเกี่ยวกับสาระสาคัญของ
- กระบวนการพัฒนามนุษย์
- ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติแวดล้อม
- กระบวนการพัฒนาจิต และกระบวนการพัฒนาปัญญา
2) การมอบหมายงานให้อ่านทาความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของวิชาการศึกษา
ทั่วไป
3) บรรยายเกี่ยวกับการจัดโครงการ
4) ใช้กระบวนการจิตปัญญา
2.1.2.3 การประเมินผล
1) การทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียน
2) การตรวจผลงานจาการศึกษาค้นคว้า
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.1.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ สัง เคราะห์ เชื่อมโยงเหตุปัจจัยและแนวปฏิบั ติ
อย่างเป็นองค์รวม สามารถพัฒนาสติให้เกิดการตื่นรู้อยู่ตลอดเวลา
2.1.3.2 กลยุทธ์การสอน
1) บรรยายสร้างความคิดรวบยอดในการคิด
2) กรณีศึกษา
3) การจัดทาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
2.1.3.3 การประเมินผล
1) ประเมินการนาเสนอผลงานของกรณีศึกษาและการจัดทาโครงงาน
2) ตรวจสอบการประเมินตนเองของนักศึกษาในด้านการพัฒนาจิต
3) สังเกตพฤติกรรมการควบคุมและกากับตนเองของนักศึกษา
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) มีความรัก ปรารถนาดี เอื้ออาทร และช่วยเหลือเกื้อกูลกับผู้อื่น
2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ และวางแผนดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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2.1.4.2 กลยุทธ์การสอน
1) มอบหมายงานเป็นกลุ่ม และมอบให้แต่ละคนมีส่วนร่วมในการทางานกลุ่ม
2.1.4.3 การประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทางานกลุ่ม
2) ประเมินความรับผิดชอบจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2.1.5 ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) มีค วามเข้ าใจเทคนิ คคณิ ต ศาสตร์พื้ น ฐานในการศึก ษาค้น คว้า และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
2) สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร และนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และการทางานได้
2.1.5.2 กลยุทธ์การสอน
1) ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่จาเป็นต้องใช้แบบจาลองคณิตศาสตร์หรือสถิติ
2) ฝึกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และการทางาน
3) ฝึกการนาเสนอผลงานรายบุคคล/รายกลุ่ม
2.1.5.3 การประเมินผล
1) ประเมิ น ความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเรี ย นรู้ แ ละ
การทางาน
2) ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา
3) ประเมินจากการนาเสนอผลงาน
2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรู้
1) มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และสามารถจั ด การปั ญ หาความขั ด แย้ ง ระหว่ า ง
ผลประโยชน์
ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
(3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาภาวะการเป็นผู้นา และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
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(4) มีวินัยในการทางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบัง คับขององค์กรและ
สังคม
2.2.1.2 กลยุทธ์การสอน
(1) กาหนดให้มีวิชาจรรยาบรรณโดยเฉพาะ และทารายงาน
(2) สอนคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ
(3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
(4) สอนโดยอ้างอิงประมวลกฎหมาย (ethic code) ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
(5) การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์
(6) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน
2.2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ผลการสอบในวิชาคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย
(2) สังเกตการณ์แสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันกับผู้สอนทุกคน
(3) ทางานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน
(4) กาหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริยธรรมให้พูดแสดงออก
(5) ผลการประเมินจากการฝึกงานโดยองค์กรที่ผู้เรียนเข้าฝึกงาน
(6) สร้างแบบสอบถามให้ผู้ปกครองตอบสารวจความคิดเห็นของผู้ปกครอง
2.2.2 ความรู้
2.2.2.1 ผลการเรียนรู้
(1) มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง
เป็นระบบเป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
(2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์
ความรู้ในงานอาชีพ
2.2.2.2 กลยุทธ์การสอน
(1) การบรรยายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ
(2) มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและทารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
(3) ทารายงานเปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับการทางานจริงภาคปฏิบัติ
(4) อภิ ป รายเป็ น กลุ่ ม โดยให้ ผู้ส อนตั้ ง ค าถามตามระบบการสอนยึ ด ผู้ เ รีย นเป็ น
ศูนย์กลาง
(5) การศึกษานอกสถานที่และทารายงาน
(6) สอนโดยการสาธิตและฝึกภายในห้องปฏิบัติการ
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2.2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติโดยการสอบย่อยและให้คะแนน
(2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียน กลางภาคและปลายภาค
(3) ประเมินจากผลการทางานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน
(4) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า
2.2.3 ทักษะทางปัญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้
(1) มีความสามารถประมวลผลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและ
ความขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(2) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์
ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทักษะการทางานให้เกิดประสิทธิผล
2.2.3.2 กลยุทธ์การสอน
(1) กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยว
(2) การอภิปรายเป็นกลุ่ม
(3) การทางานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหรืองานเกี่ยวกับการพัฒนา
(4) การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการที่มีความสาเร็จในอาชีพ
(5) กาหนดให้มีรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะการคานวณ เช่น การจัดนาเที่ยว เป็นต้น
2.2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ทา
(2) การสอบข้อเขียน
(3) การเขียนรายงาน
2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรู้
(1) มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และ
บทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
(2) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
และตรงตามมาตรฐานสากล
2.2.4.2 กลยุทธ์การสอน
(1) บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาชีพ
(2) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบโดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม
(3) สอนโดยการใช้กรณีศึกษา
หลักสูตรการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนน่าน

26
2.2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินผลจากผลงานของกลุ่ม ผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ไ ด้รับมอบหมายให้
ทางาน
(2) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (Peer)
(3) ใช้ประวัติสะสมงาน (Portfolio) ในการประเมิน
(4) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
(5) ใช้ผลการประเมินจากการฝึกงาน
2.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรียนรู้
(1) มีความสามารถในการใช้ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพู ด
การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
(3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือก
รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล
การแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล
2.2.5.2 กลยุทธ์การสอน
(1) ทดสอบความสามารถทางภาษาในการติดต่อกับคนไทยและต่างชาติด้วยการสอบ
ข้อเขียนและการสัมภาษณ์
(2) จัดห้องปฏิบัติการ ฝึกให้ใช้ซอฟต์แวร์ทางการท่องเที่ยว
(3) ฝึกให้นาเสนอผลงานที่ค้นคว้าด้วยตนเองในห้องเรียน
(4) บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์หรือสื่อต่างๆ ในทุกรายวิชาที่สามารถทาได้
(5) ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่จาเป็นต้องใช้แบบจาลองคณิตศาสตร์หรือสถิติ
2.2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนหรือสอบปากเปล่า
(2) ประเมินผลจากการนาเสนอผลงาน
(3) ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์
(4) ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้า
(5) ตั้งคาถามแล้วสังเกตการณ์ตอบ (โดยการจับเวลา)
(6) ประเมินผลจากการย่อเรื่องที่ให้อ่านในห้องเรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
หลักสูตรการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนน่าน

1

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

 ความรับผิดชอบรอง
2.ด้านความรู้

3.ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

ระหว่างบุคคล การสื่อสารและการใช้
และความ

รายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

รับผิดชอบ
1

2

3

1

2

1

2

1

2

1

2

3

ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

o

o





o



o



ศm 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

o

o

o




o


o

o

o


o

o

o


o

o

ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1


o



o

o

o



ศท 0104 ทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ


o

o

o



o



o


o


o

o



o

o





o



o

o


o

o



o

กลุ่มภาษา

ศท 0105 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์



28

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2.ด้านความรู้

3.ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

ระหว่างบุคคล การสื่อสารและการใช้
และความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชา

รับผิดชอบ
1

2

3

1

2

1

2

1

2

1

2

3

o


o


o

o

o

o

o

o

o

o

o






o

o

ศท 0203 สุนทรียภาพของชีวิต


o


o

o




o

o

ศท 0202 มนุษย์กับวัฒนธรรม


o



o




O


o

o

o

o

o

o

o

o



o

o

o





o


o


o




o


o

o

o


o

o

o



o

o

o



o



o

o

o

o





o



o

o


o


o


o

ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์


o

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ศท 0301 จังหวัดศึกษา

o

ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา


o

ศท 0303 อาเซียนศึกษา
กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ


o



หลักสูตรการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนน่าน
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1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2.ด้านความรู้

3.ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

ระหว่างบุคคล การสื่อสารและการใช้
และความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชา

รับผิดชอบ
1

2

3

1

2

1

2

1

2

1

2

3

ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

o

o

o



o

o

o

o

o




o

o




o

o

ศท 0404 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต


o



o

o

o



หลักสูตรการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนน่าน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2.ด้านความรู้

3.ด้านทักษะทาง 4.ด้านทักษะ
ปัญญา
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ

รายวิชา

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความ
รับผิดชอบ
1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

3

4

ศศ 1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

o



o

o



o

o

o

o

o

o













o

o















o

o

o


o



ศศ 1103 จิตวิทยาบริการ


o


o






o



ศศ 1102 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว


o













o

o

o





o

o

ศศ 1105 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริการและการท่องเที่ยว














o


o

o

ศศ 1104 การจัดการทรัพยากรมนุษย์


o


o

o

o

o





o

o



o

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

หลักสูตรการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนน่าน
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1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2.ด้านความรู้

3.ด้านทักษะทาง 4.ด้านทักษะ
ปัญญา
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ

รายวิชา

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความ
รับผิดชอบ
1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

3

4











o

o





o

o

o

o

o

o

o















o

o

o

o







o

o

ศศ 1108 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว































ศศ 1109 การท่องเที่ยวชุมชน




o


o


o


o


o


o






o






o






o



ศศ 1110 โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว


o


o

ศศ 1111 งานมัคคุเทศก์















o
















o






o


o


o

ศศ 1112 การตลาดการท่องเที่ยว


o


o




ศศ 1106 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับธุรกิจบริการและ
การท่องเที่ยว
ศศ 1107 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
วิชาชีพ วิชาบังคับ







หลักสูตรการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนน่าน
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1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2.ด้านความรู้

3.ด้านทักษะทาง 4.ด้านทักษะ
ปัญญา
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ

รายวิชา

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความ
รับผิดชอบ
1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

3

4

































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

ศศ 1117 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ











o

o

o



o


o


o

o

o















o








o

o

ศศ 1118 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็น


o

o



o































o

ศศ 1113 การจัดการธุรกิจนาเที่ยว
วิชาชีพ วิชาเลือก

รางวัล
ศศ 1119 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

หลักสูตรการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนน่าน
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1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2.ด้านความรู้

3.ด้านทักษะทาง 4.ด้านทักษะ
ปัญญา
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ

รายวิชา

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความ
รับผิดชอบ
1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

3

4

ศศ 1120 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

































ศศ 1121 การสารวจและวิจัยสาหรับการท่องเที่ยว































ศศ 1122 การสัมมนาการท่องเที่ยว






o




o


o


o






o



o


o






o






o



ศศ 1123 การบัญชีและการเงินสาหรับธุรกิจนาเที่ยว


o


o



































วิชาชีพ วิชาการฝึกงาน
ศศ 1124 การฝึกงาน

หลักสูตรการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนน่าน
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยชุมชน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชาดาเนินการ ดังนี้
2.1.1 สุ่มทวนสอบในบางรายวิชา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งจาก
สภาวิทยาลัยชุมชน
2.1.2 มีการประเมินข้อสอบโดยเจ้าหน้าที่วัดผล และกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษาดาเนินการ ดังนี้
2.2.1 ติดตามผลการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาตามโครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา
2.2.2 การตอบแบบประเมินหรือสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับความพึงพอใจในผู้สาเร็จ
การศึกษาที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
3.1.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่วิทยาลัยชุมชนกาหนดไว้ในหลักสูตร
3.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 2.00
3.1.3 ใช้เวลาการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับวิทยาลัย
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกาหนด
3.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ (3.2.1) และ (3.2.2) ยื่นคาร้องแสดง
ความจานงขอสาเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่วิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้น
อาจะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้อนุปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของวิทยาลัย
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน และการจัดทาประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
1.2 จัดระบบแนะนา / ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่
1.3 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ใน
การสอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา
2.1.2 สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ
ความคิดเห็นกับผู้สอนอื่นหรือผู้ชานาญการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนให้ผู้สอนท างานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน และต่อชุมชน
2.2.2 ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่
2.2.3 สนับสนุนให้ผู้สอนไปให้บริการทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
เพื่อให้สามารถนาประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน
2.2.4 เปิดโอกาสให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อตาราเรียนใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
รวมทั้งอานวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ
2.2.5 จัดโครงการศึกษาดูงานหรือจัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
2.2.6 มอบประกาศเกียรติคุณและให้รางวัล เพื่อธารงรักษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน
1.1.1 มีแผนการเรียนตลอดหลักสูตรและปรับแผนการเรียนให้เหมาะสมกรณีมีปัญหา
1.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา ต้องจัดทา มคอ.3 ส่งสานักวิชาการ
1.2 การจัดการเรียนการสอน
1.2.1 เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นอาจารย์พิเศษ
หรือเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ รวมทั้งการน านักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
1.2.2 จัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.2.3 กากับการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และติดตามการบริหาร
หลักสูตรของผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
1.3 การประเมินผล
1.3.1 ประเมินผลรายวิชา เพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุงบทเรียนของรายวิชาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
1.3.2 ประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาทุกคน ทุกภาคการศึกษา เพื่อนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
1.3.3 ติดตามและประเมินผลหลักสูตรทุกๆ 3 ปีเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรในปีต่อไป โดยนาความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สาเร็จการศึกษา ผู้ใช้ผู้สาเร็จการศึกษา มาประกอบการพิจารณา
โดยมีสาระสาคัญในการประเมิน คือ
(1) โครงสร้างหลักสูตรและจานวนหน่วยกิตที่เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
(2) เนื้อหาของรายวิชามีความทันสมัยตามสถานการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการ
และความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้สาเร็จการศึกษาเข้าทางาน
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีก่อนการเปิดภาคการศึกษาใหม่ ซึ่งครอบคลุมพันธกิจด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยความเห็นชอบของสภา
วิทยาลัยชุมชน และมีการด าเนินโครงการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของวิทยาลัย
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.2.1 มีจานวนหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างเพียงพอ
2.2.2 มีศูนย์ ICT เพื่อการเรียนรู้ที่ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายในการ
สืบค้นและมีอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการสอนอย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 มีการประสานงานระหว่างบรรณารักษ์กับอาจารย์ผู้สอน เพื่อเสนอรายการการจัดซื้อ
หนังสือตาราที่ทันสมัยเพิ่มเติมหรือจัดหาให้ตามที่ผู้สอนร้องขอ
2.3.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เพียงพอ
2.2.3 จัดหาห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การศึกษาที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประเมินศักยภาพของหน่วยจัด/สถานที่จัดการศึกษา
โดยประเมินความเพียงพอและคุณภาพของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนของสาขาวิชา ทุกปีการศึกษา
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.1.1 อาจารย์ประจา
สานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้ดาเนินการสอบเพื่อคัดเลือกครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มคี วามรู้ความสามารถตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.1.2 อาจารย์พิเศษ
มีการคัดเลือกอาจารย์พิเศษตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของวิทยาลัย โดยอาจารย์พิเศษ
ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือจบปริญญาตรีที่มี
ประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 10 ปี
3.2 การวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนมีการประชุม
ร่วมกันเพื่อการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร และได้ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
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3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
วิทยาลัยมีการสรรหาและแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ จากบุคคลใน
ท้องถิ่น เช่น สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หน่วยงานทางการศึกษา สถานประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว
และการโรงแรม หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นต้น โดยพิ จารณาจากคุณวุฒิ และประสบการณ์ในการสอน หรือการ
ทางาน 10 ปีขึ้นไป
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาตรี และเป็นผู้มีความรู้ด้านการท่องเที่ยว
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักสูตร และการใช้อุปกรณ์การศึกษา
ที่จาเป็นต้องใช้ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับอาจารย์ผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อทาหน้าที่ในการให้คาปรึกษา แนะแนวการลงทะเบียนแก่
นักศึกษา และการวางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่เกิดความสงสัยเรื่องผลการเรียน นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องขอดูผลการประเมินและค่า
คะแนนได้ โดยให้เป็นไปตามกรอบแนวปฏิบัติของวิทยาลัยชุมชน
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/
1) สารวจความต้องการของธุรกิจการท่องเที่ยว
2) มีระบบติดตามและประเมินผลผู้สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา และผู้ใช้ผู้สาเร็จการศึกษา
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
1) มีการจัดทารายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
1.1 อาจารย์ผู้สอนทุกคน มีส่วนในการวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
1.2 ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และมี
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้อย่างน้อยร้อยละ 80
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ปีการศึกษา

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4

ปีที่ 5

1.อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
ประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2.มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดการสอนในแต่

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

การ

X

X

X

X

X

9. อาจารย์ ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

X

X

X

X

X

10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทาง

X

X

X

X

ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4.จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และแบบ
มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ที่
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอน กลยุ ท ธ์ ก ารสอน หรื อ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานในมอค.7
ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะนาด้าน
จัดการเรียนการสอน

วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยร้อยละ 50 ต่อปี
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11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

-

-

X

X

X

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิต ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า

-

-

-

-

X

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินกา
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวมโดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับ และตัวบ่งชี้รวมใน
แต่ละปี

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประชุม สัมมนาร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อแนะนา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสอนแบบต่างๆ
1.1.2 ใช้วิธีการสอบถามนักศึกษาถึงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
1.1.3 ประเมินนักศึกษาจากพฤติกรรมการเรียน การทากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
1.2.2 การประเมินการสอนของครูอาจารย์จากการเข้าสังเกตในชั้นเรียน
1.2.3 การนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
2.2 ประเมินคุณภาพของหลักสูตรจากการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา จากนายจ้างหรือผู้ใช้ผู้สาเร็จ
การศึกษา
2.3 การติดตามและประเมินผลหลักสูตรทุกๆ 3 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรในปีต่อไป
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อที่ 7
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โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา อย่างน้อย 1 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากวิทยาลัย โดยผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือมีการดาเนินงาน
ตามข้อ 1-5 และมีผลการดาเนินงานอย่างน้อยร้อยละ 80
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ผู้สอน ทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในแต่ละรายวิชาที่รับผิดชอบ และ
ปรับปรุงทันทีหากข้อมูลนั้นจาเป็น และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาให้จัดทารายงานเสนองานวิชาการฯ ผ่านสาขาวิชา
4.2 อาจารย์ผู้สอนติดตามผลการจัดการศึกษาตามตัวบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อที่ 7
4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปีการศึกษา
4.4 ประชุมอาจารย์ผู้สอน เพื่อพิจารณาทบทวนสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตร
4.5 สรุปผลการดาเนินงานหลักสูตร เสนอสภาวิชาการเพื่อกลั่นกรอง เสนอสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อเห็นชอบ
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ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555
กลุ่มภาษา
ศท 0101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการรับสาร การฟังจับใจความสาคัญ การฟัง
เชิงลึก การอ่าน ทักษะการอ่านเร็ว การอ่านจับใจความ การอ่านตีความ การอ่านเพื่อหาข้อมูลจาเพาะ ทักษะ
การส่ง สาร การพูด การพูดต่อสาธารณะ การนาเสนอความคิดและผลงาน การเขียน การเขียนบันทึก การย่อ
ความ การเขียนรายงาน การเขียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ศท 0102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

3(2-2-5)

(English for Communication 1)
คำอธิบำยรำยวิชำ
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอัง กฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน สาหรับการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
ศท 0103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(English for Communication 2)

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลางสาหรับการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
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ศท 0104

ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

(Development of Speaking and Writing Skills in English)
คำอธิบำยรำยวิชำ
ทักษะการ พูด และเขียนภาษาอังกฤษ เน้นเรื่ององค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆโดยใช้คาศัพท์และโครงสร้างระดับสูง
ศท 0105

ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

3(2-2-5)

(Neighboring Country Language)
คาอธิบายรายวิชา
เลือกศึกษาภาษาประเทศเพื่อนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกล้กับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน เช่น ภาษาเขมร
(Kmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia) และภาษา
พม่า (Burmese) เป็นต้น
ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ประโยคและบทความสั้นๆ คาศัพท์ที่ใช้สื่อสาร
ในชีวิตประจาวัน เช่น การทักทายและกล่าวลา แนะนาตนเองและผู้อื่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว การกล่าว
คาขอโทษและขอบคุณ การบอกความจาเป็นฉุกเฉิน ฟังและให้ข้อมูลข่าวสารและคาแนะนา แสดงความรู้สึก
และแสดงความคิดเห็น ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างชาติ ซึ่งสอดแทรกอยู่ในภาษา
กลุ่มมนุษยศาสตร์
ศท 0201

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
(General Education for Human Development)

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
การพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่ง ที่มนุษย์
เกี่ยวข้อง การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทศะ การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ การพัฒนาจิตใจ และความสามารถทางเชาว์ปัญญา
การพัฒนาปัญญาให้เป็นแกนกลางของการพัฒนามนุษย์
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ศท 0202

มนุษย์กับวัฒนธรรม
(Human Culture)

(5-2-2)3

คาอธิบายรายวิชา
ความคิดและความหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคมหรือการหล่อหลอมทางวัฒนธรรม
(Socialization) ความขัด แย้ง ทางวัฒนธรรมและความเปลี่ย นแปลงทางวั ฒนธรรม การแสวงหาคุณค่ าและ
ความหมายของมนุษย์ในมิติทางวิทยาศาสตร์ สังคมและศาสนา
ศท 0203

สุนทรียภาพของชีวิต
(Aesthetic Appreciation)

3(3-0-6)

คาอธิบายรายวิชา
ความหมายของสุนทรียศาสตร์และสุนทรียภาพ ความสาคัญและคุณค่าความงามต่อชีวิต ประสบการณ์
ทางความงามจากการเคลื่อนไหวร่างกาย ความงามจากการมองเห็น ความงามจากการได้ยิน การตัดสินคุณค่า
ทางสุนทรียศาสตร์ รับรู้ความงามและชื่นชมผลงานด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและศิลปะการแสดง ความสัมพันธ์ของ
ศิลปกรรมท้องถิ่นกับศิลปกรรมไทยต่างภาค การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น
กลุ่มสังคมศาสตร์
ศท 0301

จังหวัดศึกษา

3(2-2-5)

(Province Studies)
คาอธิบายรายวิชา
การเรียนรู้เรื่องของจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน ในด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากร
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพและสินค้า พืชพรรณ สิ่ง แวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศิล ปกรรม ประเพณี ศาสนา บุ คคลส าคัญ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ปั ญ หาและแนวทางการพั ฒนาจั ง หวั ด การ
วิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ การสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน และแนวทางการพัฒนา
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ศท 0302

สังคมไทยกับการพัฒนา

3(2-2-5)

(Thai Social and Development)
คาอธิบายรายวิชา
สภาพปัจจุบัน อนาคต ระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์เหตุ
ปัจ จั ย และผลกระทบ การสั ง เคราะห์ แ นวทางแก้ ไ ขปั ญ หาและป้ อ งกั น และแนวทางการพั ฒนา ลั ก ษณะ
โครงสร้างทางสังคมไทยและสังคมหลังสมัยใหม่ (Post Modern)
ศท 0303

อาเซียนศึกษา
(ASEAN Education)

3(3-0-6)

คาอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน สภาพสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง และวัฒนธรรมกลุ่มประชาคมอาเซียน การวิเคราะห์เหตุปัจจัย ผลประโยชน์และผลกระทบ การ
สังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน และแนวทางการพัฒนา
กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
ศท 0401
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

3(2-2-5)

(Information Technology for Learning)
คาอธิบายรายวิชา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การจัดการและการใช้งานข้อมูล การใช้โปรแกรมระบบ
และโปรแกรมประยุกต์ ฝึกการสืบค้น การสื่อความหมายและการนาเสนอ บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
จากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูล คุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ศท 0402

การคิดและการตัดสินใจ

3(2-2-5)

(Thinking and Decision Making)
คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญของการคิด กลไกทางสมอง การพัฒนาการคิดของมนุษย์ การคิดรูปแบบ
ต่าง ๆ ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบอุปนัยและแบบนิรนัย กระบวนการคิด วิเคราะห์
และสังเคราะห์ การตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผล ข้อมูล หลักฐานมาประกอบการตัดสินใจ การฝึกทักษะการคิด
ศท 0403

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
(Life and Environment)

3(3-0-6)

คาอธิบายรายวิชา
ธรรมชาติของสภาวะแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพของสิ่งแวดล้อม ภาวะมลพิษและการแก้ปัญหา
เกี่ย วกับ มลพิษ การเปลี่ย นแปลงสภาพแวดล้ อมของโลก การอนุ รัก ษ์พลั ง งาน การอนุ รัก ษ์และการพั ฒนา
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศท 0404

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

3(3-0-6)

(Science for Life)
คาอธิบายรายวิชา
กระบวนการวิทยาศาสตร์ ความรู้และเจตคติวิทยาศาสตร์ วิธีการวิทยาศาสตร์ การใช้หลักวิทยาศาสตร์
ความสมเหตุสมผลเพื่อการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การดูแลรักษาสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตร์
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หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน 21 หน่วยกิต
ศศ 1101
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(English for Tourism)
ฝึกการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นโดย
เน้นเรื่องการใช้ศัพท์เฉพาะและฝึกการใช้สานวนต่างๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้นในสถานการณ์ที่หลากหลายของการ
ท่องเที่ยว
ศศ 1102

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(Tourism Industry)
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ความหมาย ความสาคัญ แนวโน้ม ลักษณะ องค์ประกอบหลัก และ
องค์ประกอบสนับสนุนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับ
การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในบริบทของการเปิดเสรีทางการค้า การบริการ การท่องเที่ยว
และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลในการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง ระดับมหภาคและจุลภาค บทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กรทางการท่องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ ฝึกปฏิบัติการนาเที่ยวและ
ศึกษานอกสถานที่เส้นทางที่ 1 เส้นทางที่ 5 เส้นทางที่ 6 ตามที่สานักงานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
กลาง กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากาหนด
ศศ 1103

จิตวิทยาบริการ
3(3-0-6)
(Service Psychology)
ศึกษาถึงแนวคิดพื้นฐานของความต้องการของบุคคล และแนวคิดในเรื่องของการนาเอาทฤษฎี
ทางจิตวิทยาการบริการและมนุษยสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้กับความต้องการในด้านการบริการ รวมทั้งศึกษาถึงหลัก
ในการบริการให้มีประสิทธิภาพ เทคนิคการจูงใจลูกค้า วาทศิลป์ การฝึกพูดในที่ชุมชน เทคนิคการแก้ปัญหาเมื่อ
ลูกค้าไม่พอใจ หลักการเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่แตกต่างกันทางด้าน
ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และศาสนาของนักท่องเที่ยว
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ศศ 1104

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource Management)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่ใช้สาหรับการจัดการบุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการ
และการท่องเที่ยว หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การจ้างงาน การพัฒนาและฝึกอบรม วินัยพนักงาน
การจ่ายผลตอบแทน การวิเคราะห์งาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ศศ 1105

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริการและการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(Information Technology for Hospitality and Tourism)
ศึกษาแนวโน้ม ทิศทางการใช้เทคโนโลยีทางการบริการและการท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและการพัฒนาระบบในทางปฏิบัติ ระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม
สาเร็จรูปสาหรับการบริการและการท่องเที่ยว

ศศ 1106

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
(Professional Ethics and Tourism and Hospitality Law)
ศึกษาสาระสาคัญ ของกฎหมายที่เ กี่ยวข้อ งกับการท่องเที่ยว และมัค คุเทศก์ทั่วไป บทบาท

หน้าที่ จรรยาบรรณและวิธีปฏิบัติของมัคคุเทศก์ทั่วไป จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบของธุรกิจบริการ
และการท่องเที่ยวที่มีต่อลูกค้าและสังคม ปัญหาทางจริยธรรมของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว แนวทางการ
แก้ไขและการพัฒนา
ศศ 1107

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Cross Cultural Communication)
ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว ลักษณะสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร์
ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย แนวคิด ทฤษฎี และหลักการการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในชุมชนผ่าน
ความรู้ความเข้าใจภาษา จารีตประเพณี ชนชั้น เพศ เชื้อชาติ การจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของแต่ละ
กลุ่มชน อันจะนาไปสู่การสื่อสารที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการบริการในกลุ่มชนที่แตกต่างกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2) กลุ่มวิชาชีพ
2.1 วิชาบังคับ
ศศ 1108
การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
(Tourism Resource Development)

จานวน 39 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
3(3-0-6)

ศึกษาความสาคัญ แนวโน้มในการพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สาคัญของไทยและการ
อนุรักษ์ ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ หลักการและขั้นตอนของการพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยว หลักการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่ง ยืน การประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่ องเที่ยว
บทบาทและความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ศศ 1109

การท่องเที่ยวชุมชน
3(3-0-6)
(Community- Based Tourism)
ศึกษาสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและการเมื องในปัจจุบั นต่อการท่องเที่ยวชุมชน วิเคราะห์
บทบาทและความสาคัญของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว การสร้างจิตสานึก การพัฒนาศักยภาพ การสร้างเครือข่าย
การคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยว
บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ปัญหา ข้อจากัด และแนวทางการจัดการที่ดี กรณีศึกษา
ศศ 1110

โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3(3-0-6)

(Logistics for Tourism Industry)
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ด้านโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งและกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าและการ
บริการการท่องเที่ยว การลาเลียงพัสดุ และบรรจุภัณฑ์ การประกันภัยในการขนส่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องใน โลจิ
สติกส์ การวางแผนเพื่อรองรับอุปสงค์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการตลาดเชิงกลยุทธ์ของการบริการ
ศศ 1111

งานมัคคุเทศก์

3(2-2-5)

(Tour Guiding)
ศึกษาบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ บุคลิกลักษณะของมัคคุเทศก์ กระบวนการวิธีการเทคนิค
การนาเที่ยว นันทนาการ การปฐมพยาบาล การให้ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
พิธีการเข้าออกราชอาณาจักรและพิธีการทางศุลการกร วรรณคดีไทยเพื่อการท่องเที่ยว เทศกาลและงานประเพณี
ไทย พุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย นาฏศิลป์และดนตรีไทย มรดกและภูมิปัญญาไทย การพัฒนา
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วิชาชีพมัคคุเทศก์ ฝึกปฏิบัติการนาเที่ยวและศึกษานอกสถานที่เส้นทางที่ 9 เส้นทางที่ 10 ตามที่สานักงานทะเบียน
ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากาหนด
ศศ 1112

การตลาดการท่องเที่ยว

3(3-0-6)

(Tourism Marketing)
ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตลาดการท่องเที่ยว การแบ่งส่วนการตลาด พฤติกรรมการ
บริโภคของนักท่องเที่ยว ส่วนประสมของการตลาดการท่องเที่ยว หลักการและกระบวนการในการวางแผน
เทคนิคและกลยุทธ์ในการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวทั้ง ภายในและต่างประเทศ แนวทางและเทคนิคการ
เขียนแผนงานการตลาด
ศศ 1113

การจัดการธุรกิจนาเที่ยว

3(2-2-5)

(Tour Business Management)
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ลักษณะ แนวโน้ม บทบาท และการวางแผนธุรกิจนาเที่ย ว
องค์ประกอบของการจัดนาเที่ยว วิธีการและเทคนิคของการสารวจเส้นทางการเดินทาง และการเขียนแผนที่
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การคิดต้นทุนและการกาหนดราคาการนาเที่ยว รูปแบบและการเขียน
รายการนาเที่ยว การออกบัตรโดยสาร การจัดการตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว การดาเนินงานนาเที่ยว และการ
ประเมินผลการจัดนาเที่ยว กรณีศึกษา การศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่
2.2 วิชาเลือก
ศศ 1114
การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล

18 หน่วยกิต
3(2-2-5)

(Marine Tourism Management)
ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ รูปแบบการท่องเที่ยวน้าและทะเล ชนิดและพาหนะทางน้า ลักษณะ
ทั่วไปของทะเลไทย แหล่งท่องเที่ยวทางน้าและทะเลของไทย ระบบนิเวศวิทยาและสิ่งมีชีวิตในทะเล โบราณคดี
ใต้น้าเบื้องต้น การว่ายน้าและการดาน้าเบื้องต้น ทักษะของเรือเบื้องต้น องค์กร บทบาทหน้าที่ของพนักงานและ
เจ้าหน้าที่บริการการเดินทางทางน้า รูปแบบการจัดนาเที่ยวทางน้า คาศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางน้าและ
ทะเล กรณีศึกษา การศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่
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ศศ 1115

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

3(2-2-5)

(Agro Tourism Management)
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน การปรับใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร แนวโน้ม
อุปสงค์และอุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ปัญหา ข้อจากัด และ
แนวทางการจัดการที่ดี กรณีศึกษา การศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่
ศศ 1116

การจัดการธุรกิจการบิน
(Airline Business Management)

3(3-0-6)

ศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงานบริการของสายการบินและธนาคาร ระบบสารองที่นั่งและบัตร
โดยสาร การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน การบริการบนเครื่องบิน พฤติกรรมผู้บริโภคของสายการบิน การสรร
หาและการคัดเลือกบุคลากร การบริการงานคลังสินค้าทางอากาศ กฎหมาย ระเบียบและพิธีการในธุรกิจการบิน
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธนาคาร การทาธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร
ศศ 1117

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

3(2-2-5)

(Health Tourism Management)
ศึกษาความหมาย หลักการ แนวคิด รูปแบบ และองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพ
และสปา บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา อุปสรรคของการดาเนินงาน และการจัดการปัญ หาในการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 กรณีศึกษา การศึกษาการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่
ศศ 1118

การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
3(3-0-6)
(Meetings, Incentive, Convention and Exhibition Management)
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ วิวัฒนาการ และบทบาทของธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ

และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ประเภทของการจัดประชุมและนิทรรศการ การวางแผน การบริหารงานการ
การเจรจาต่อรอง การตลาด และการประเมินผล กรณีศึกษา
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ศศ 1119

การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

3(2-2-5)

(Food and Beverage Management)
ศึกษาหลักการ วิธีการ ประเภทและรูปแบบของการจัดการอาหารนานาชาติ อาหารไทย ขนม
และผลไม้ไทย การเตรียมการจัดโต๊ะอาหารแบบต่างๆ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดโต๊ะ อาหาร ศึกษา
รายการอาหาร มารยาทและการปฏิบัติในการต้อนรับและบริการ มาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาการประกอบ
อาหารไทย ฝึกปฏิบัติการออกแบบอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม
ศศ 1120

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
(Sustainable Tourism)
ศึกษาความเป็นมา และนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่ง ยืนในระดับโลก ระดับภูมิภาค และ

ระดับประเทศ ปัจจัยและผลกระทบของการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และนโยบาย
ภาครัฐ หลักการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีสากล กระบวนการ
วางแผนและพัฒ นาการท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนาสินค้ าและนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวอย่างยั่ง ยื น
ขบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ศศ 1121

การสารวจและวิจัยสาหรับการท่องเที่ยว

3(2-2-5)

(Survey and Research for Tourism)
ศึกษารูปแบบ ระเบียบวิธีวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ศึกษาวิจัยในหัวข้อที่มี
ความสาคัญและเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ศศ 1122

การสัมมนาการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(Seminar on Tourism)
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจการท่องเที่ยว กระบวนการบริหาร สถานการณ์

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ลักษณะพิเศษของงาน และนามาอภิปรายหาวิธีการแก้ไข
ศศ 1123

การบัญชีและการเงินสาหรับธุรกิจนาเที่ยว

3(2-2-5)

(Accounting and Finance for Tour Business)
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดของการบัญชีและการเงิน ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์สาหรับ
การบัญชีและการเงินในธุรกิจนาเที่ยว กลยุทธ์การจัดการรายได้และการควบคุมต้นทุน
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2.3 วิชาการฝึกงาน
ศศ 1124
การฝึกงาน

3 หน่วยกิต
3(200)

(Practical)
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือองค์กรที่ดาเนินการทางด้านการท่องเที่ยว โดยฝึกงาน
เกี่ยวกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษา เริ่มจากการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงาน การ
จัดท าแผนการฝึก ที่มีร ายละเอีย ดเกี่ยวกับ วัตถุ ประสงค์ กระบวนการท างาน การประเมิ นผลงาน และการ
ปรับปรุงคุณภาพงาน ตลอดจนอภิปรายปัญหาทางด้านการท่องเที่ยว ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา และ
ปัจฉิมนิเทศ ภายใต้คาแนะนาช่วยเหลือของผู้มีประสบการณ์
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
กับ
วิทยาลัยชุมชนน่าน
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการฉบั บ นี้ ท าขึ้ น ณ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น
เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ เดื อ นกั น ยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่ า งส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด น่ า น
โดย นายเสริ ฐ ไชยยานั น ตา ต าแหน่ ง ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด น่ า น ซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ ใ นบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงนี้
จะเรี ย กว่ า “ สทกจ.น่ า น ” ฝ่ า ยที่ ห นึ่ ง กั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น โ ดย ดร.ฌั ช ชภั ท ร พ านิ ช
ต าแหน่ ง รั ก ษาราชการแทนผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น ซึ่ ง ต่ อ ไปในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงนี้ จ ะเรี ย กว่ า
“วชช.น่าน” ฝ่ายที่สอง
หน่วยงานทั้งสองตกลงทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการไว้ต่อกันดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้ ความเข้ า ใจและนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลประโยชน์คุ้มค่าในด้านการท่องเที่ยวและกีฬาให้แก่เครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ ประชาชนทั่วไปและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และ
กี ฬ าร่ ว มกั น ทั้ ง สองฝ่ า ย โดยมี ร ะยะเวลาของบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง เริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๖ เดื อ นกั น ยายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๕ ปี
ข้อ ๒ การดาเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้ กระทาโดยวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ
ความช่วยเหลือด้านวิจัยและวิชาการอื่น ๆ รวมทั้งบุคลากรระหว่าง วชช.น่าน กับ “สทกจ.น่าน”
ข้อ ๓ แนวทางความร่วมมือประกอบด้วย
(๑) การเชื่อ มโยงและเผยแพร่ข้อ มูล ข่า วสาร และนโยบายด้านการท่อ งเที่ย ว
และกีฬา ให้แก่กันอย่างสม่าเสมอ
(๒) การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและกีฬา กิจกรรมทางการท่องเที่ยวและ
กีฬา และนโยบายระหว่างเครือข่ายร่วมกัน
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(๓) การส่งเสริมให้บุคลากรในเครือข่ายได้ทาการศึกษา การวิจัย และการบรรยาย
ร่วมกันเป็นประจา รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการทางาน การฝึกงาน และการฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ให้ความร่วมมือกันในการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา สาขาการท่องเที่ยว ของวิทยาลัยชุมชนน่าน
(๔) การจั ด เวที อ ภิ ป รายหรื อ สั ม มนาทางวิ ช าการด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
อย่างต่อเนื่อง
(๕) การร่ว มจัด กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อ ง หรือ มีส่ว นสนับ สนุนการดาเนิน งาน
ตามบันทึกข้อตกลงนี้ หรือตามที่หน่วยงานทั้งสองจะได้พิจารณาเห็นสมควรหรือเห็นชอบร่วมกัน
(๖) ร่วมมือพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่ระดับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่
(๗) ร่ ว มมื อ พั ฒ นาทั ก ษะผู้ ที่ ส นใจด้ า นกี ฬ า เพิ่ ม ช่ อ งทางการเรี ย นการสอน
ที่ตอบสนองกับความถนัดด้านกีฬา และส่งเสริมกีฬา ไปสู่กีฬาอาชีพ
(๘) ร่ ว มมื อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว ให้ เ กิ ด การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน ส่ ง เสริ ม
การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการท่องเที่ยว
ข้อ ๔ บันทึกข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทั่วไป ในการดาเนินการขั้นต่อไปหน่วยงานทั้งสอง จะ
ร่วมกันกาหนดรายละเอียดเฉพาะเรื่องภายใต้ขอบเขตแห่งข้อตกลงนี้ และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และ
หรือข้อบังคับของแต่ละฝ่าย
ข้ อ ๕ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงนี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ล งนามเป็ น ต้ น ไป และหากฝ่ า ยใด
ฝ่ายหนึ่งประสงค์จะยุติความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงนี้ก็สามารถกระทาได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้
อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ เดือน
ข้อ ๖ หน่วยงานทั้งสองอาจพิจารณาและตกลงให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข
เพิ่มเติมข้อตกลงนี้เพื่อให้เหมาะสมก็ได้ โดยจัดทาเป็นบันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้

หรือ

บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงนี้ ท าขึ้ น เป็ น สองฉบั บ มี ข้ อ ความเป็ น อย่ า งเดี ย วกั น หน่ ว ยงานทั้ ง สอง
ได้ อ่ า นและเข้ า ใจข้ อ ความตลอดโดยละเอี ย ดแล้ ว เห็ น ว่ า ถู ก ต้ อ งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ จึ ง ลงลายมื อ ชื่ อ ไว้
ต่อหน้าพยาน เป็นสาคัญ และเก็บไว้หน่วยงานละฉบับ
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(...................................................................)

(...................................................................)

(นายเสริฐ ไชยยานันตา)

(ดร.ฌัชชภัทร พานิช)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน

รักษาราชการแทนผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

(...................................................................)
(นายวรวิทย์ วีระเชวงกุล)

(...................................................................)
(นายประทีป อินแสง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

พยาน

พยาน

(...................................................................)
(นายกมล เชียงวงค์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
พยาน
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