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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. ช่ือหลักสูตรและรหัส 
 ช่ือภาษาไทย : ศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศาสตร์เพ่ือมคัคเุทศก์และการท่องเท่ียว 
 ช่ือภาษาองักฤษ : Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Tourist Guide and  

  Tourism  
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเตม็ภาษาไทย  : ศลิปศาสตรบณัฑิต (สงัคมศาสตร์เพ่ือมคัคเุทศก์และการท่องเท่ียว) 
 ช่ือยอ่ภาษาไทย   : ศศ.บ. (สงัคมศาสตร์เพ่ือมคัคเุทศก์และการท่องเท่ียว) 
 ช่ือเตม็ภาษาองักฤษ : Bachelor of Arts (Social Sciences for Tourist Guide and Tourism) 
 ช่ือยอ่ภาษาองักฤษ : B.A. (Social Sciences for Tourist Guide and Tourism) 
3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
 ไมมี่ 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 131 หนว่ยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ     : หลกัสตูรระดบัปริญญาบณัฑิต 4 ปี  

     ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา 
 5.2 ภาษาที่ใช้     : ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา    : รับเฉพาะนกัเรียนไทย 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  : เป็นหลกัสตูรเฉพาะของสถาบนัการศกึษาท่ี 

  จดัการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา: ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสูตร 
 6.1 สถานภาพของหลักสูตร หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2553 เปิดสอนภาคการศกึษาท่ี 1 ปี
การศกึษา 2554 
 6.2 การพจิารณาอนุมัติ 

6.2.1 สภาวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาอนมุตั/ิเห็นชอบหลกัสตูรในการประชมุ  
         ครัง้ท่ี 5 /2553 วนัท่ี 9 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2553 
6.2.2 สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาอนมุตั/ิเห็นชอบหลกัสตูรในการประชมุ 
         ครัง้ท่ี 7 /2553 วนัท่ี 18 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2553 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลกัสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคณุวฒุิระดบั
ปริญญาตรีในปีการศกึษา 2556 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา 
 8.1 มคัคเุทศก์ ผู้น าเท่ียว  

8.2 ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวและทอ่งเท่ียว  
8.3 บคุลากรด้านการทอ่งเท่ียวและการโรงแรมของภาครัฐและภาคเอกชน 

 8.4 ประกอบธุรกิจสว่นตวัด้านการท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 10.1 ภาคทฤษฎี : อาคารเรียนคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และอาคารเรียนภายใน 

    มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
 10.2 ภาคปฏิบัต ิ: แหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติและวฒันธรรมรวมถึงบริษัทน าเท่ียวทัว่ 
         ประเทศ 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ 
         หนึ่งในรายได้หลักของประเทศไทยในปัจจุบันมาจากภาคธุรกิจการท่องเท่ียว โดยใน 
พ.ศ.2550 เฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยมีจ านวนกว่า 14 ล้านคน
ได้น ารายได้เข้าประเทศกว่า 5 แสนล้านบาท และเป็นตวัเลขรายได้ท่ีเพิ่มขึน้จาก พ.ศ.2549 กว่า 6 
หม่ืนล้านบาท จากตวัเลขดงักลา่วเป็นดชันีบง่ชีถ้ึงความส าคญัของภาคธุรกิจการท่องเท่ียวของไทย แต่
ปัญหาส าคญัท่ีภาคธุรกิจการทอ่งเท่ียวของไทยประสบอยู่คือ การขาดแคลนมคัคเุทศก์ท่ีมีความรู้ความ
เข้าใจถึงภูมิศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ความเป็นมา ศลิปวฒันธรรม รวมถึงสภาพสงัคมของไทยอย่างดีพอ 
ซึง่จะน าไปสู่ปัญหาการสร้างมลูคา่เพิ่มทางการท่องเท่ียว ดงันัน้อาชีพมคัคเุทศก์จงึยงัคงเป็นท่ีต้องการ
ในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวมาโดยตลอด แม้จะมีการจดัอบรมหลกัสตูรมคัคเุทศก์ในระยะสัน้จ านวน
มากตามสถาบนัอดุมศกึษาตา่งๆ ทัว่ประเทศ แตก่ลบัยงัไม่มีสถาบนัอดุมศกึษาแห่งใดในประเทศไทย
เปิดหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพมคัคเุทศก์โดยตรงในระดบัปริญญาตรี 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
         การท่องเท่ียวของประเทศไทยมีจุดแข็งท่ีส าคญัและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ
ท่องเท่ียว คือ ธรรมชาติท่ีงดงามทัง้บนบกและในทะเล วฒันธรรมท่ีมีคณุค่าควรแก่การสืบทอด และ
ประวัติศาสตร์ท่ีน่าภาคภูมิใจ แต่สิ่งท่ีกล่าวมาข้างต้นกลับไม่ได้รับการถ่ายทอดให้แก่นักท่องเท่ียว 
เพียงเพราะบคุลากรด้านการทอ่งเท่ียว โดยเฉพาะมคัคเุทศก์ไมมี่ความรู้หรือความเข้าใจเพียงพอ สง่ผล
กระทบต่อความเข้าใจผิด การไม่ประทับใจ ติดภาพลบต่อการท่องเท่ียวของไทย ไม่เกิดการมา
ทอ่งเท่ียวซ า้ สิ่งเหลา่นีล้้วนแตเ่ป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

จากสถานการณ์การทอ่งเท่ียวของประเทศไทยท่ีกล่าวมาข้างต้นอนัเน่ืองมาจากบคุลากร
ด้านการท่องเท่ียวเป็นส าคญั ดงันัน้การพฒันาหลกัสูตรสงัคมศาสตร์เพ่ือมคัคเุทศก์และการท่องเท่ียว 
จะสามารถสร้างบุคลากรด้านการท่องเท่ียวท่ี มีความ รู้ทางด้านภูมิศาสตร์ ประ วัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศไทย รวมถึงมีความสามารถในด้านการให้บริการ ด้านการ
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ท่องเท่ียวแก่นักท่องเท่ียวได้ถูกต้องตามมาตฐานสากล สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเท่ียวและ
สร้างมลูคา่เพิ่มด้านการทอ่งเท่ียวให้แก่ประเทศ 
 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีพันธกิจท่ีส าคัญประการหนึ่งคือ เป็นสถาบนัท่ีให้บริการด้าน
การศึกษาท่ีหลากหลายเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในท้องถ่ินให้มีคุณภาพและคุณธรรม 
รวมถึงส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินและของชาติ  ซึ่งหลักสูตร
สังคมศาสตร์เพ่ือมัคคุเทศก์และการท่องเท่ียว เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งท่ีช่วยสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาในการให้การศกึษาท่ีหลากหลายและผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ 
มีคณุธรรม และยงัสง่เสริม สืบสานศลิปะและวฒันธรรมของชาตใินอีกทางหนึง่ด้วย 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ 
หมวดวิชาการศกึษาทัว่ไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ กลุม่วิชา
มนษุยศาสตร์กลุม่วิชาภาษาศาสตร์ (ดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด 3 ข้อ 3) 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอ่ืน ได้แก่ หมวดวิชาการศกึษาทัว่ไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (ดรูายละเอียด
เพิ่มเตมิในหมวด 3 ข้อ 3) 
 13.3 การบริหารจัดการ 
 แต่งตัง้ผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพ่ือท าหน้าท่ีประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอน 
และนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
ด าเนินงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าท่ีก ากับดูแลและเป็นท่ีปรึกษาในการ
ประสานงานกบัภาควิชาและฝ่ายวิชาการของแตล่ะคณะ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาและความส าคัญ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือมัคคุเทศก์และการท่องเท่ียว มุ่งผลิต
บคุลากรเพ่ือให้มีองค์ความรู้ด้านการจดัการการท่องเท่ียว สามารถน าความรู้ทางสงัคมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์
และภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เพ่ือก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในด้านการท่องเท่ียว ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนและ
ตอบสนองนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะการสง่เสริมการทอ่งเท่ียว 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      1 ..2 1 เพ่ือผลิตบณัฑิตทางด้านสงัคมศาสตร์ท่ีมีความรู้ในด้านประวตัิศาสตร์และภมูิศาสตร์  

สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพมคัคเุทศก์ได้อยา่งถกูต้องและมีประสิทธิภาพ 
      1 .2.2  เพ่ือผลิตบณัฑิตทางสงัคมศาสตร์ท่ีมีทกัษะและความช านาญในการบริหารจดัการ 
      การน าเท่ียวและการทอ่งเท่ียว 
      1 ..2 3 เพ่ือผลิตบณัฑิตทางสงัคมศาสตร์ท่ีสามารถบรูณาการความรู้ทัง้ทางด้านประวตัิศาสตร์  

และภมูิศาสตร์ เข้าด้วยกนัเพ่ือประโยชน์ตอ่แวดวงการทอ่งเท่ียวของประเทศ 
      1 ..2 4 เพ่ือผลิตบณัฑิตทางสงัคมศาสตร์ท่ีมีคณุธรรมน าความรู้ ตระหนกัถึงจริยธรรมในการ 

  ประกอบอาชีพด้านการน าเท่ียวและการทอ่งเท่ียว 
1 ..2 5 เพ่ือผลิตบณัฑิตทางสงัคมศาสตร์ท่ีสามารถน าความรู้และภมูิปัญญาท้องถ่ินมาบรูณาการ   
        เข้ากบัการจดัการด้านการท่องเท่ียว 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 2.1 แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง 
       มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอน โดยจะมีการพฒันาและปรับปรุงหลกัสตูรทกุๆ 5 ปี 
 2.2 กลยุทธ์ 
       มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดูแลและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของ
คณาจารย์และด าเนินการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา บัณฑิต และผู้ ใช้บัณฑิตตลอด
ระยะเวลาการด าเนินการของหลกัสตูร 
 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
       ดรูายละเอียดในหมวด 7 ข้อ 7 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

เป็นระบบทวิภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา โดย 1 ปีการศกึษามี 2 ภาค
การศกึษา ได้แก่ ภาคการศกึษาท่ี 1 และภาคการศกึษาท่ี 2 ในหนึง่ภาคการศกึษาต้องมีเวลาศกึษาไม่
น้อยกวา่ 15 สปัดาห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 การจดัการเรียนการสอนภาคฤดรู้อนขึน้อยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
 2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  

        2.2.1 ส าเร็จการศกึษาไมต่ ่ากวา่ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรือประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา่ 
         2.2.2 ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีสาขาอ่ืน จากสถาบนัอุดมศกึษาท่ีกระทรวง 
ศกึษาธิการและส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง 
        2.2.3 ส าเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สาขาการทอ่งเท่ียวหรือสาขาท่ี
เก่ียวข้องด้านการท่องเท่ียว จากสถาบนัท่ีกระทรวงศกึษาธิการและส านกังานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง 
        2.2.4 ผา่นการคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาก าหนด 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
        2.3.1 ขาดทกัษะพืน้ฐานทางด้านภาษาท่ีดีเพียงพอ 
        2.3.2 ขาดใจรักงานบริการอย่างแท้จริง 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
        2.4.1 กลยทุธ์ในการแก้ไขปัญหานกัศกึษาขาดทกัษะพืน้ฐานทางด้านภาษาด้วย  

1) การจดัฝึกอบรมพิเศษระหวา่งเรียน เพ่ือเสริมทกัษะทางภาษา 
2) คดัเลือกนกัเรียนมธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี 6 ท่ีมีทกัษะพืน้ฐานทางด้านภาษาเป็นเบือ้งต้น 
ด้วยระบบโควต้า 
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3) จดัระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาให้เข้มแข็งเพ่ือให้ค าแนะน าการฝึกทกัษะทางภาษา 
    รวมถึงการเลือกเรียนภาษาท่ีเหมาะสมกบันกัศกึษาแตล่ะคน 

        2.4.2 กลยทุธ์ในการแก้ไขปัญหานกัศกึษาขาดใจรักงานบริการด้วย 
  1) การคดักรองนกัศกึษาในกระบวนการสอบสมัภาษณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2) จดักิจกรรมระหวา่งเรียนท่ีสอดแทรกและสร้างเสริมให้นกัศกึษาเข้าใจและตระหนกั 

ถึงคณุคา่ของงานบริการ 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 
จ านวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชัน้ปีที่ 

ปีการศึกษา 
2554 2555 2556 2557 2558 

1 40 40 40 40 40 
2 - 40 40 40 40 
3 - - 40 40 40 
4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
จ านวนนักศึกษาที่คาด
ว่าจะส าเร็จการศึกษา 

- - - - 40 

  
2.6 งบประมาณตามแผน   
ใช้งบประมาณรายรับและรายจา่ยของมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

 2.7 ระบบการจัดการศึกษา  
จดัการศกึษาแบบชัน้เรียนและเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 การเทียบโอนหนว่ยกิต ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและต้อง
เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี ค าสัง่และประกาศ
ท่ีเก่ียวข้องของมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา (ตามภาคผนวก ช. หน้า 114) ทัง้นีส้อดคล้องกบัประกาศ
หลกัเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้ของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
         3.1.1 จ านวนหน่วยกิต จ านวนหนว่ยกิตตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ 131 หนว่ยกิต 
       3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา 
       1 หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป ประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์ กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมแล้ว
ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ก าหนดให้
นกัศกึษาเรียนรายวิชาศกึษาทัว่ไปในกลุม่วิชาดงันี ้
     กลุม่วิชาภาษาและการส่ือสาร    ไมน้่อยกวา่ 9 หนว่ยกิต 
     กลุม่วิชามนษุยศาสตร์     ไมน้่อยกวา่ 6 หนว่ยกิต 
     กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์     ไมน้่อยกวา่ 6 หนว่ยกิต 
     กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไมน้่อยกวา่ 9 หนว่ยกิต 
       2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชา       
ภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพมคัคเุทศก์และการท่องเท่ียว และกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมแล้ว
ต้องไมน้่อยกวา่ 95 หนว่ยกิต 
     กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
   บงัคบัเรียน     27   หนว่ยกิต 

เลือกเรียนไมน้่อยกวา่    15   หนว่ยกิต      
     กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์    ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
   โดยเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์แขนงใดแขนงหนึง่ หรือหลายแขนงร่วมกัน 
รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ดงันี ้

ก .แขนงวิชาภาษาองักฤษ   
ข .แขนงวิชาภาษาจีน  
ค. แขนงวิชาภาษาญ่ีปุ่ น       
ง. แขนงวิชาภาษามาเลย์       

     กลุ่มวิชาชีพมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว  ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
   บงัคบัเรียน     21   หนว่ยกิต 
   เลือกเรียน ไมน้่อยกวา่       6   หนว่ยกิต 

   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
เลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพมคัคเุทศก์  2   หนว่ยกิต 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพมคัคเุทศก์  6   หนว่ยกิต 
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หรือเลือกสหกิจศกึษา 
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศกึษา  2   หนว่ยกิต 
 สหกิจศกึษา     6   หนว่ยกิต 

       3 หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไมน้่อยกวา่ 6 หนว่ยกิต 
 

      3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
  1. ความหมายของเลขประจ าวิชา 
  ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สงัคมศาสตร์เพ่ือมคัคเุทศก์และการท่องเท่ียว ประกอบด้วยเลข 7 หลกั รหสัวิชาสามตวัแรก หมายถึง 
หมวดวิชาและหมูว่ิชา รหสัวิชาตวัท่ีส่ี หมายถึง ระดบัความยากง่ายหรือชัน้ปี รหสัวิชาตวัท่ีห้า หมายถึง 
ลกัษณะเนือ้หา รหสัวิชาตวัท่ีหกและเจ็ด หมายถึง ล าดบัก่อนหลงั ดงันี ้
 

 
 
 
         ล าดบัก่อนหลงั 
         ลกัษณะเนือ้หา 
         ระดบัความยากง่าย/ชัน้ปี 
         หมวดวิชาและหมูว่ิชา 
 

  2. วิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
                2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไมน้่อยกวา่   30  หนว่ยกิต 

   หลกัสตูรระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ก าหนดให้นกัศกึษาเรียน
รายวิชาศกึษาทัว่ไปในกลุม่วิชาดงันี ้
        1) กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร ให้เลือกเรียนไมน้่อยกวา่ 9 หนว่ยกิต 
       บังคับเรียน 6 หน่วยกิต 

1500301  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร     3(3-0-6) 
  (Thai for Communication) 
1500303  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1    3(3-0-6) 
  (English for Communication 1) 

     เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี ้
1500304  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2    3(3-0-6) 
  (English for Communication 2) 

  1    3    4    7    6    5    2 
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1500310  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร     3(3-0-6) 
  (Chinese for Communication) 
1500311  ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสาร    3(3-0-6) 
  (Japanese for Communication) 
1500313  ภาษามาเลย์เพ่ือการส่ือสาร    3(3-0-6) 

(Malay for Communication) 
1500314  ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร    3(3-0-6) 

(Korean for Communication) 
1500315  ภาษาพมา่เพ่ือการส่ือสาร    3(3-0-6) 

(Burmese for Communication) 
 

        2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนไมน้่อยกวา่ 6 หนว่ยกิต 
     บังคับเรียน 3 หน่วยกิต 

2500309  เรียนรู้คณุธรรมน าชีวิตพอเพียง    3(3-0-6) 
  (Moral Principles Leading to Self Sufficiency) 

     เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี ้
1500305  สารสนเทศเพ่ือการศกึษาค้นคว้า   3(3-0-6) 
  (Information for Study Skills and Research) 
1510313  ปรัชญาและศาสนา    3(3-0-6) 
  (Philosophy and Religion) 

  2000302 สนุทรียภาพของชีวิต    3(3-0-6) 
  (Aesthetic of Life) 
2000306  ศลิปะในชีวิตประจ าวนั     3(3-0-6) 
  (Art in Daily Life) 
2500301  พฤตกิรรมมนษุย์กบัการพฒันาตน  3(3-0-6) 

(Human Behavior and Self Development) 
 

      3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนไมน้่อยกวา่ 6 หนว่ยกิต 
     บังคับเรียน 3 หน่วยกิต 

2500308  การศกึษาเพ่ือการพฒันาท้องถ่ิน    3(3-0-6) 
  (Study for Local Development) 
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     เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี ้
2500302  วิถีไทย       3(3-0-6) 
  (Thai Living) 
2500303  วิถีโลก      3(3-0-6) 
  (Global Living) 
2500304  มนษุย์กบัสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
  (Man and Environment) 

  2500305 มนษุย์กบัสงัคม     3(3-0-6) 
    (Man and Society) 

2500306  เศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6) 
     (Sufficient Economy) 

2500307  สนัตศิกึษา      3(3-0-6) 
  (Peace Studies) 
2500310  กฎหมายในชีวิตประจ าวนั   3(3-0-6) 

     (Law in Daily Life) 
 

         4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสต์และเทคโนโลย ีเรียนไมน้่อยกวา่ 9 หนว่ยกิต 
     บังคับเรียน 6 หน่วยกิต 

4000306  การคิดและการตดัสินใจ     3(2-2-5) 
  (Thinking and Decision Making) 
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต   3(2-2-5)  

(Information Technology for Life) 
     เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี ้

1000308  กีฬาและการออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ  3(2-2-5) 
  (Sports and Exercise for Health) 
4000305  วิทยาศาสตร์เพ่ือคณุภาพชีวิต   3(3-0-6) 
  (Science for Quality of Life) 
4000309  ชีวิตกบัพลงังาน      3(3-0-6) 
  (Life and Energy) 
4000311  อนามยัเจริญพนัธุ์    3(3-0-6) 

     (Reproductive Health) 
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4000312  อาหารและโภชนาการเบือ้งต้น    3(3-0-6) 
  (Introduction to Food and Nutrition) 
4000313  วิทยาศาสตร์ท้องถ่ิน    3(3-0-6) 

     (Local Science) 
4000314  วิทยาศาสตร์ระบบโลก    3(3-0-6) 
  (Earth System Science) 
4000315  สารเคมีและยาในชีวิตประจ าวนั   3(3-0-6) 
  (Chemical and Drugs in Daily Life) 
4000316  สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวนั    3(3-0-6) 
  (Environment in Daily Life) 
4000317  พืชพรรณเพื่อชีวิต    3(3-0-6) 

     (Plant for Life) 
4000318  เกษตรเพ่ือคณุภาพชีวิต     3(3-0-6) 
  (Agriculture for Quality of Life) 
4000319  สขุภาพจิตในชีวิตประจ าวนั   3(3-0-6) 

     (Mental Health in Daily Life) 
 
           2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไมน้่อยกวา่  95 หนว่ยกิต 
        1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    42 หนว่ยกิต 
   บังคับเรียน     27 หน่วยกิต 
   จากรายวิชาตอ่ไปนี ้

1522102 ศาสนาในประเทศไทยเพ่ือมคัคเุทศก์  3(3-0-6) 
     (Religions in Thailand for Tourist Guide) 
   1641105 วฒันธรรมไทยเพ่ือมคัคเุทศก์   3(3-0-6) 
     (Thai Culture for Tourist Guide) 
   1641301 ประวตัศิาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  3(3-0-6) 

ก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี19     
(History of Southeast Asia before the Nineteenth  
Century) 

   1642105 ประวตัศิาสตร์ศลิปะในประเทศไทย  3(3-0-6) 
     (Art History of Thailand) 



 14 

8164210  ประวตัศิาสตร์ไทยเพ่ือมคัคเุทศก์   3(3-0-6)
   (Thai History for Tourist Guide) 

1642701 โบราณคดี      3(2-2-5) 
     (Archaeology)    
   2542304 ภมูิศาสตร์ท้องถ่ินเพ่ือมคัคเุทศก์   3(2-2-5)
     (Local Geography for Tourist Guide) 

2542403 การท าและการแปลความหมายแผนท่ีทอ่งเท่ียว 3(2-2-5) 
     (Cartographic Tourism) 

2543201 ภมูิศาสตร์การทอ่งเท่ียวไทย   3(2-2-5)
   (Geography of Thai Tourism)    

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า    15 หน่วยกิต 
   จากรายวิชาตอ่ไปนี ้

1513302 ปรากฏการณ์วิทยาทางศาสนา   3(3-0-6) 
  (Phenomenology of Religion) 
1513501 ปรัชญาศลิปะ     3(3-0-6) 
  (Philosophy of Arts) 
1642106 ประวตัิศาสตร์แหลง่ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 3(2-2-5)

   ในประเทศไทยเพ่ือมคัคเุทศก์  
(Historical and Cultural Attractions in Thailand  
for Tourist Guide) 

1642107 สงัคมศาสตร์กบัแหลง่ทอ่งเท่ียวส าคญั  3(2-2-5) 
ในภาคใต้และภาคกลาง 
(Social sciences and Tourist Attractions in  
South and Central Thailand) 

1643106 สงัคมศาสตร์กบัแหลง่ทอ่งเท่ียวส าคญั  3(2-2-5) 
ในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
(Social sciences and Tourist Attractions in  
North and North East of Thailand) 

1643108 ประตมิานวิทยา     3(3-0-6) 
(Iconography) 
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1643302 ประวตัิศาสตร์แหลง่ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 3(3-0-6) 
ในทวีปเอเชียเพ่ือมคัคเุทศก์    
(Historical and Cultural Attractions in Asia for  
Tourist Guide) 

1643402 ประวตัิศาสตร์แหลง่ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 3(3-0-6) 
ในทวีปยโุรปเพ่ือมคัคเุทศก์   
(Historical and Cultural Attractions in Europe for 
Tourist Guide) 

1643502 ประวตัิศาสตร์แหลง่ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 3(3-0-6) 
ในทวีปอเมริกาเพ่ือมคัคเุทศก์  
(Historical and Cultural Attractions in America for 
Tourist Guide) 

2542205 ภมูิศาสตร์การตัง้ถ่ินฐาน    3(3-0-6) 
     (Settlement Geography) 

2543206  การทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืน    3(2-2-5) 
     (Sustainable Tourism) 

2543207 ภมูิศาสตร์กายภาพเพ่ือมคัคเุทศก์   3(2-2-5) 
     (Physical Geography for Tourist Guide) 

2543304 แหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติในประเทศไทย 3(2-2-5)
   เพ่ือมคัคเุทศก์ 

     (Natural Attractions in Thailand for Tourist Guide) 
 

2) กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์      18 หน่วยกิต 
เลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์แขนงใดแขนงหนึ่ง หรือหลายแขนงร่วมกัน 

รวมแล้วต้องไมน้่อยกวา่ 18 หนว่ยกิต ดงันี ้
   ก. แขนงวิชาภาษาอังกฤษ ให้เรียนจากวิชาต่อไปนี ้
   1551101 การฟังและพดู 1     3(2-2-5) 
     (Listening & Speaking 1) 
   1551102 การฟังและพดู 2     3(2-2-5) 
     (Listening & Speaking 2) 
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   1552104 การฟังและพดู 3     3(2-2-5) 
     (Listening & Speaking 3) 
   1553101 การฟังและพดู 4     3(2-2-5) 
     (Listening & Speaking 4) 
   1552604 ภาษาองักฤษเพ่ือการทอ่งเท่ียว 1   3(3-0-6)
     (English for Tourism 1) 
   1552605 ภาษาองักฤษเพ่ือการทอ่งเท่ียว 2   3(3-0-6)
     (English for Tourism 2) 

ข. แขนงวิชาภาษาญ่ีปุ่น ให้เรียนจากวิชาต่อไปนี ้
1562403 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 1    3(3-0-6) 

     (Japanese Conversation I) 
   1562404 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 2    3(3-0-6) 
     (Japanese Conversation II) 
   1563401 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 3    3(3-0-6) 
     (Japanese Conversation III) 
   1563402 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 4    3(3-0-6) 
     (Japanese Conversation IV) 

1567401 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการทอ่งเท่ียว 1   3(3-0-6) 
     (Japanese for Tourism I) 
   1567402 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการทอ่งเท่ียว 2   3(3-0-6) 
     (Japanese for Tourism II)  

ค. แขนงวิชาภาษาจีน ให้เรียนจากวิชาต่อไปนี ้
1572203 การสนทนาภาษาจีน 1    3(2-2-5) 

     (Chinese Conversation I) 
   1572204 การสนทนาภาษาจีน 2    3(2-2-5) 
     (Chinese Conversation II) 

1572303 การสนทนาภาษาจีน 3    3(2-2-5) 
     (Chinese Conversation III) 
   1572304 การสนทนาภาษาจีน 4    3(2-2-5) 
     (Chinese Conversation IV) 
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   1577401 ภาษาจีนเพ่ือการทอ่งเท่ียว 1   3(3-0-6) 
     (Chinese for Tourism I) 
   1577402 ภาษาจีนเพ่ือการทอ่งเท่ียว 2   3(3-0-6) 
     (Chinese for Tourism II) 

ง. แขนงวิชาภาษามาเลย์ ให้เรียนจากวิชาต่อไปนี ้
1582201 การสนทนาภาษามาเลย์ 1   3(3-0-6) 

(Malay Conversation I) 
1582202 การสนทนาภาษามาเลย์ 2   3(3-0-6) 

(Malay Conversation II) 
 1582203 การสนทนาภาษามาเลย์ 3   3(3-0-6) 

(Malay Conversation III) 
1582204 การสนทนาภาษามาเลย์ 4   3(3-0-6) 

(Malay Conversation IV) 
   1583801 ภาษามาเลย์เพ่ือการทอ่งเท่ียว 1   3(3-0-6) 
     (Malay for Tourism I) 
   1583802 ภาษามาเลย์เพ่ือการทอ่งเท่ียว 2   3(3-0-6) 
     (Malay for Tourism II) 
 

      3) กลุ่มวิชาชีพมัคคุเทศก์ เลือกเรียนไมน้่อยกวา่ 27 หนว่ยกิต 
      บังคับเรียน 21 หน่วยกิต  

  1643808 สมัมนาสงัคมศาสตร์เพ่ือมคัคเุทศก์  3(2-2-5) 
และการทอ่งเท่ียว   

    (Seminar in Social Sciences for Tourist Guide  
and Tourism) 

2563401 กฎหมายเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียว   3(3-0-6) 
    (Tourism Law) 

3622101 อตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวเบือ้งต้น   3(2-2-5) 
  (Introduction to Tourism Industry) 
3622102 การจดัการรูปแบบการทอ่งเท่ียวและ  3(2-2-5) 

พฤตกิรรมนกัทอ่งเท่ียว     
 (Tourism Model Management and Tourists Behavior)   
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3623105 งานบริการในธุรกิจโรงแรมและการบนิ  3(2-2-5) 
  (Hotel and Airline Service) 
3623203 หลกัการมคัคเุทศก์    3(2-2-5) 
  (Principles of Tour Guide) 

   3623204 การวางแผนและการจดัรายการน าเท่ียว  3(2-2-5) 
     (Tour Planning) 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี ้
3561205  หลกัการบริหารธุรกิจ     3(3-0-6) 
  (Principles of Business Administration) 
3591111 เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ     3(3-0-6) 
 (Economics for Business) 
3622201 การพฒันาบคุลิกภาพและทกัษะในงานบริการ 3(2-2-5) 

    (Personality Development for Hospitality Industry) 
3622202 การทอ่งเท่ียวทางน า้    3(2-2-5) 

    (Cruise) 
  3623104 การจดัการอตุสาหกรรมบริการ   3(2-2-5)

     (Service Industry Management) 
   3623207 จิตวิทยาในอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว   3(2-2-5) 
    (Tourism Industry Psychology) 

3623208 การจดัการธุรกิจการทอ่งเท่ียว   3(2-2-5) 
    (Tourism Business Management) 
  3623209 การเดนิป่าและการทอ่งเท่ียวแบบผจญภยั  3(2-2-5) 
    (Trekking and Adventure Tour) 
   3623901 การวิจยัด้านการทอ่งเท่ียว   3(2-2-5) 
    (Research in Tourism) 
  3624903 การจดัประชมุสมัมนาและการจดันิทรรศการ 3(2-2-5) 
    (Meeting Incentive Convention and Exhibition) 
  3624211 การสง่เสริมการทอ่งเท่ียว    3(2-2-5) 
    (Tourism Promotion) 
  4072509 การปฐมพยาบาลและการพยาบาลพืน้ฐาน 3(2-2-5) 
    (First Aid and Basic Concept of Nursing) 
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  4084418 นนัทนาการเพ่ือการทอ่งเท่ียว   3(2-2-5) 
    (Recreation for Tourism) 

 
         4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    8 หนว่ยกิต 

1642805 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพมคัคเุทศก์  2(90) 
 (Field Experience in Tourist Guide Preparation) 
1642806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพมคัคเุทศก์ 1   3(320) 
 (Field Experience in Tourist Guide I) 
1643807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพมคัคเุทศก์ 2   3(320) 
 (Field Experience in Tourist Guide II) 
หรือเลือกสหกิจศกึษา ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี ้
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศกึษา  2(90) 
 (Cooperative Education Preparation) 
7000490 สหกิจศกึษา     6(640) 
 (Cooperative Education) 
 

           2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไมน้่อยกวา่    6 หนว่ยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาและต้องไม่ซ า้กบัรายวิชาท่ี

เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้เรียนท่ีไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศกึษาของหลกัสตูร 
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             3.1.4 แผนการศึกษา 
     รายละเอียดการจดัแผนการเรียน ระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาสงัคมศาสตร์เพ่ือมคัคเุทศก์และการท่องเท่ียว สามารถแบง่ได้ 2 รูปแบบตามการเลือกเรียน 
แบบที่ 1 เลือกเรียนสหกิจศึกษา 

 
ชัน้ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1500301  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร     3(3-0-6) 
1500303  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1    3(3-0-6) 
2500309  เรียนรู้คณุธรรมน าชีวิตพอเพียง    3(3-0-6) 
4000306  การคิดและการตดัสินใจ     3(2-2-5) 
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต    3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
1641105 วฒันธรรมไทยเพ่ือมคัคเุทศก์   3(3-0-6) 

 

 รวมหน่วยกิต           18 หน่วยกิต 
 

ชัน้ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx  วิชาเลือกกลุม่วิชาภาษา    3(3-0-6) 
xxxxxxx  วิชาเลือกกลุม่วิชามนษุยศาสตร์   3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเลือกกลุม่วิชาสงัคมศาสตร์   3(3-0-6) 
xxxxxxx  วิชาเลือกกลุม่คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 

และเทคโนโลยี 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

1641301 ประวตัศิาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  3(3-0-6) 
ก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี19 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาชีพมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว 
3622101 อตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวเบือ้งต้น   3(2-2-5) 
3623203 หลกัการมคัคเุทศก์    3(2-2-5) 

 

รวมหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2500308  การศกึษาเพ่ือพฒันาท้องถ่ิน    3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
1522102 ศาสนาในประเทศไทยเพ่ือมคัคเุทศก์  3(3-0-6) 
1642701 โบราณคดี      3(2-2-5) 
2542304 ภมูิศาสตร์ท้องถ่ินเพ่ือมคัคเุทศก์   3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 
xxxxxxx  วิชาเลือกกลุม่วิชาภาษาศาสตร์   3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาชีพมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว 
3622102 การจดัการรูปแบบการทอ่งเท่ียวและพฤตกิรรม 3(2-2-5) 

นกัทอ่งเท่ียว  
xxxxxxx  วิชาเลือกกลุม่วิชาชีพมคัคเุทศก์และการทอ่งเท่ียว 3(3-0-6) 

 

รวมหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 
 

ชัน้ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
1642108 ประวตัศิาสตร์ไทยเพ่ือมคัคเุทศก์   3(3-0-6) 
2542303 การท าและการแปลความหมายแผนท่ีทอ่งเท่ียว 3(2-2-5) 
xxxxxxx  วิชาเลือกกลุม่วิชาสงัคมศาสตร์   3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 
xxxxxxx  วิชาเลือกกลุม่วิชาภาษาศาสตร์   3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาชีพมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว 
3623105 งานบริการในธุรกิจโรงแรมและการบนิ  3(2-2-5) 
3623204 การวางแผนและการจดัรายการน าเท่ียว  3(2-2-5) 
xxxxxxx  วิชาเลือกกลุม่วิชาชีพมคัคเุทศก์และการทอ่งเท่ียว 3(3-0-6) 

 

รวมหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
1642105 ประวตัิศาสตร์ศลิปะในประเทศไทย  3(3-0-6) 
2543201 ภมูิศาสตร์การท่องเท่ียวไทย   3(2-2-5) 
xxxxxxx  วิชาเลือกกลุม่วิชาสงัคมศาสตร์   3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 
xxxxxxx  วิชาเลือกกลุม่วิชาภาษาศาสตร์   6(6-0-12) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาชีพมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว 
2563401 กฎหมายเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียว   3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี      3(3-0-6) 

 

รวมหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 
 

ชัน้ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
xxxxxxx  วิชาเลือกกลุม่วิชาสงัคมศาสตร์   9(9-0-18) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 
xxxxxxx  วิชาเลือกกลุม่วิชาภาษาศาสตร์   6(6-0-12) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาชีพมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว 
1643808 สมัมนาสงัคมศาสตร์เพ่ือมคัคเุทศก์  3(2-2-5) 

และการทอ่งเท่ียว 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศกึษา  2(90) 
หมวดวิชาเลือกเสรี  

xxxxxxx วิชาเลือกเสรี      3(3-0-6) 
 

รวมหน่วยกิต           23 หน่วยกิต 
 

ชัน้ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

7000490 สหกิจศกึษา     6(640) 
รวมหน่วยกิต           6 หน่วยกิต 
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แบบที่ 2 เลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 ภาคการศึกษา  
 

ชัน้ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1500301  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร     3(3-0-6) 
1500303  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1    3(3-0-6) 
4000306  การคิดและการตดัสินใจ     3(2-2-5) 
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต   3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
1641105 วฒันธรรมไทยเพ่ือมคัคเุทศก์   3(3-0-6) 

  2542403 การท าและแปลความหมายแผนท่ีการท่องเท่ียว 3(2-2-5) 

 

 รวมหน่วยกิต           18 หน่วยกิต 
 

ชัน้ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx  วิชาเลือกกลุม่วิชาภาษา    3(3-0-6) 
xxxxxxx  วิชาเลือกกลุม่วิชามนษุยศาสตร์   3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเลือกกลุม่วิชาสงัคมศาสตร์   3(3-0-6) 
xxxxxxx  วิชาเลือกกลุม่คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 

และเทคโนโลยี 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

1641301 ประวตัศิาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  3(3-0-6) 
ก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี19 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาชีพมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว 
3622101 อตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวเบือ้งต้น   3(2-2-5) 

  

รวมหน่วยกิต           18 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2500308  การศกึษาเพ่ือพฒันาท้องถ่ิน    3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
1522102 ศาสนาในประเทศไทยเพ่ือมคัคเุทศก์  3(3-0-6) 
1642701 โบราณคดี      3(2-2-5) 
2543201 ภมูิศาสตร์การท่องเท่ียวไทย   3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 
xxxxxxx  วิชาเลือกกลุม่วิชาภาษาศาสตร์   3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาชีพมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว 
3622102 การจดัการรูปแบบการทอ่งเท่ียวและพฤตกิรรม 3(2-2-5) 

นกัทอ่งเท่ียว  
หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1642805 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพมคัคเุทศก์  2(90) 
 

รวมหน่วยกิต           20 หน่วยกิต 
 

ชัน้ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2500309  เรียนรู้คณุธรรมน าชีวิตพอเพียง    3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
1642108 ประวตัศิาสตร์ไทยเพ่ือมคัคเุทศก์   3(3-0-6) 
xxxxxxx  วิชาเลือกกลุม่วิชาสงัคมศาสตร์   6(6-0-12) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 
xxxxxxx  วิชาเลือกกลุม่วิชาภาษาศาสตร์   3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาชีพมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว 
3623203 หลกัการมคัคเุทศก์    3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1642806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพมคัคเุทศก์ 1   3(320) 

 

รวมหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
1642105 ประวตัิศาสตร์ศลิปะในประเทศไทย  3(3-0-6) 
2542304 ภมูิศาสตร์ท้องถ่ินเพ่ือมคัคเุทศก์   3(2-2-5) 
xxxxxxx  วิชาเลือกกลุม่วิชาสงัคมศาสตร์   3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 
xxxxxxx  วิชาเลือกกลุม่วิชาภาษาศาสตร์   3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาชีพมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว 
3623105 งานบริการในธุรกิจโรงแรมและการบนิ  3(2-2-5) 
1643808 สมัมนาสงัคมศาสตร์เพ่ือมคัคเุทศก์  3(2-2-5) 

และการทอ่งเท่ียว 
 

รวมหน่วยกิต           18 หน่วยกิต 
 

ชัน้ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
xxxxxxx  วิชาเลือกกลุม่วิชาสงัคมศาสตร์   3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 
xxxxxxx  วิชาเลือกกลุม่วิชาภาษาศาสตร์   6(6-0-12) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาชีพมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว 
2563401 กฎหมายเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียว   3(3-0-6) 
3623204 การวางแผนและการจดัรายการน าเท่ียว  3(2-2-5) 
xxxxxxx  วิชาเลือกกลุม่วิชาชีพมคัคเุทศก์และการทอ่งเท่ียว 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1643807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพมคัคเุทศก์ 2   3(320) 

 

รวมหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
xxxxxxx  วิชาเลือกกลุม่วิชาสงัคมศาสตร์   3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 
xxxxxxx  วิชาเลือกกลุม่วิชาภาษาศาสตร์   3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาชีพมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว 
xxxxxxx  วิชาเลือกกลุม่วิชาชีพมคัคเุทศก์และการทอ่งเท่ียว 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี      6(6-0-12) 

 

รวมหน่วยกิต           15 หน่วยกิต 
 

       
     3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

      ดคู าอธิบายรายวิชาในภาคผนวก ข. หน้า 64 
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 3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์ 
       3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(เลขบัตรประจ าตว
ประชาชน) 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิาเอก 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 
2554 2555 2556 2557 

1 นายกิตติ ตนัไทย 

(3900100102448) 
กศ.บ. 
อ.ม. 

ประวตัิศาสตร์ 
ประวตัิศาสตร์ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

12 12 12 12 

2 นายศรุตม์ เพชรสกลุวงศ์ 

(3959900398935) 
วท.บ. 
ศศ.บ. 
ศศ.ม. 

ชีววิทยา 
ประวตัิศาสตร์ 
ประวตัิศาสตร์ (เอเชีย) 

อาจารย์ 18 18 18 18 

3 นายนาถนเรศ อาคาสวุรรณ 

(3909900159493) 
ศศ.บ. 
ศศ.ม. 

ภมูิศาสตร์ 
พืน้ท่ีศกึษา 

อาจารย์ 18 18 18 18 

4 นางสาวนนัทยา ศรีวารินทร์ 
(3800700704563) 

ศศ.บ. 
ศศ.ม.   

ประวตัิศาสตร์ 
ประวตัิศาสตร์ 

อาจารย์ 18 18 18 18 

5 นางปนดัดา ศิริพานิช 
(3900100089697) 

อ.บ. 
อ.ม. 
ศศ.ม. 

ภาษาญ่ีปุ่ น 
ภาษาและวรรณคดีญ่ีปุ่ น 

การสอนภาษาองักฤษ 
เป็นภาษานานาชาติ 

อาจารย์ 12 12 12 12 

6 นางนยันา โง้วศิริ 
(3101702248104) 

นศ.บ. 
M.S. 
 
Ph.D. 

การหนงัสอืพิมพ์ 
Development Economics 

Tourism, Hospitality 
and Environmental 
Management 

อาจารย์ 12 12 12 12 

ดรูายละเอียดประวตัอิาจารย์ประจ าหลกัสตูรในภาคผนวก ก. หน้า 55 
       3.2.2 อาจารย์ประจ า นอกจากอาจารย์ประจ าหลกัสตูร มีอาจารย์ประจ าดงัรายนามตอ่ไปนี ้
 

ล าดับที่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนั 

1 รอง
ศาสตราจารย์ 

นายกิตติ ตนัไทย กศ.บ. 
อ.ม. 

ประวตัิศาสตร์ 
ประวตัิศาสตร์ 

วิทยาลยัวิชาการศกึษาพิษณโุลก 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2 ศาสตราจารย์ นายอ านวย ยสัโยธา น.บ .
กศ.บ. 
อ.ม . 

นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม )
มธัยมศกึษา 
ปรัชญา 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลยัวิชาการศกึษาสงขลา 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวภทัรวดี องค์สกลุ ค.บ. 
ศศ.ม 

การสอนภาษาองักฤษ 
การสอนภาษาองักฤษ 
Cert.in English and TEFL. 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ล าดับที่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนั 

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายวรงค์ ฤกษ์รุจิพิมล กศ.บ. 
วท.ม. 

ภมูิศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

วทิยาลยัวชิาการศกึษามหาสารคาม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

5 อาจารย์ นายศรุตม์ เพชรสกลุวงศ์ วท.บ. 
ศศ.บ. 
ศศ.ม. 

ชีววิทยา 
ประวตัิศาสตร์ 
ประวตัิศาสตร์ (เอเชีย) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

6 อาจารย์ นายนาถนเรศ อาคาสวุรรณ ศศ.บ. 
ศศ.ม. 

ภมูิศาสตร์ 
พืน้ท่ีศกึษา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

7 อาจารย์ นางสาวกลัย์วดี เรืองเดช ค.บ. 
ศศ.ม. 

สงัคมศกึษา 
ประวตัิศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

8 อาจารย์ นางสาวนนัทนา ศรีวารินทร์ ศศ.บ. 
ศศ.ม. 

ประวตัิศาสตร์ 
ประวตัิศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

9 อาจารย์ นายศรีค า บวัโรย พธ.บ.  
M.A. 

ปรัชญา (เกียรตินิยม) 
Entre-Philosophy 

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณฯ 
มหาวิทยาลยัปนูา 

10 อาจารย์ นายปารย์พิรัชย์ จนัเทศ พธ.บ.  
อ.ม. 

บริหารรัฐกิจ 
ศาสนาเปรียบเทียบ 

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณฯ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

11 อาจารย์ นางสาวณฎัฐิกา บญุรัศมี ศศ.บ. 
ศศ.ม. 

ภาษาองักฤษ 
ภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

12 อาจารย์ นางสาวนิสติา ฤทธาภิรมย์ ศศ.บ . 
ศศ.ม. 

ภาษาองักฤษ 
ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

13 อาจารย์ นางสาวอรุารัตน์ ณรงค์ราช ศศ.บ. 
ศศ.ม . 

ภาษาองักฤษ 
ภาษาศาสตร์ประยกุต์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

14 อาจารย์ นางสาวสกุญัญา เตียวสกลุ ศศ.บ .
ศศ.ม. 

ภาษาองักฤษ  
ภาษาศาสตร์ประยกุต์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

15 อาจารย์ Mr.Nigel  Watson B.A. English Literature Sheffield University 
16 อาจารย์ Mr.Paul Christian 

Anderson 
B.A. Business Information 

Technology 
University of Liverpool 
(English) 

17 อาจารย์ นางจิราวรรณ นาคสทีอง ศศ.บ. 
ค.ม. 

ภาษาจีน 
หลกัสตูรและการสอน 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 

18 อาจารย์ นางปนดัดา ศิริพานิช อ.บ. 
อ.ม. 
ศศ.ม. 

ภาษาญ่ีปุ่ น 
ภาษาและวรรณคดีญ่ีปุ่ น 
ภาษาศาสตร์ประยกุต์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

19 รอง
ศาสตราจารย์ 

นายเกษม ขนาบแก้ว กศ.บ. 
ศศ.ม. 

ภาษาไทย 
ไทยคดีศกึษา 

วิทยาลยัวิชาการศกึษา(ประสานมิตร) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ล าดับที่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนั 

20 รอง
ศาสตราจารย์ 

นางวิไลลกัษณ์ เลก็ศิริรัตน์ กศ.บ. 
กศ.ม. 

ภาษาไทย 
ภาษาและวรรณคด ี

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

21 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายวินยั จนัทร์พริม้ กศ.บ. 
กศ.ม. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

22 อาจารย์ นายจรูญศกัดิ์ บญุญาพิทกัษ์ กศ.บ. 
กศ.ม. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

23 อาจารย์ นางสาวสจิุนต์ หลงขาว ค.บ. 
ศศ.ม. 

ภาษาไทย (เกียรตินิยม) 
ภาษาไทย 

สถาบนัราชภฏัสงขลา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

24 อาจารย์ นางสาวหทยัรัตน์ วฒันพฤกษ์ นศ.บ. 
ศศ.ม. 
ศศ.ม. 

หนงัสอืพิมพ์และสิง่พิมพ์ 
การจดัการมนษุย์กบัสิ่งแวดล้อม 

การจดัการอตุสาหกรรมการ
ทอ่งเที่ยว 

วิทยาลยัโยนก 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

25 อาจารย์ นายปอ้งศกัดิ์ ทองเนือ้แขง็ บธ.บ. 
ศศ.ม. 

การจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 
 

การจดัการอตุสาหกรรมการ
ทอ่งเที่ยว 

มหาวิทยาลยัพายพั 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

26 อาจารย์ นายพฤษภากร ปรัชญาเมธีธรรม ศ.บ. 
วท.ม. 

เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ 
การจดัการสิง่แวดล้อม 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
        3.2.3 อาจารย์พิเศษ ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญด้านการธุรกิจท่องเท่ียวทัง้จากภาครัฐ   ภาคเอกชน 
และนกัวิชาการ อาทิเช่น ผู้อ านวยการส านกัทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและท่องเท่ียว ผู้บริหารบริษัทท่องเท่ียว 
มคัคเุทศก์มืออาชีพ และนกัวิชาการผู้ เช่ียวชาญด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรม เป็นต้น 
 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของหลกัสตูรสงัคมศาสตร์เพ่ือมคัคเุทศก์และการท่องเท่ียว 
สามารถแบง่ออกเป็น 
 1. การฝึกประสบการณ์ภาคสนามระหวา่งเรียน เป็นการน านกัศกึษาไปเรียนรู้ยงัสถานท่ีจริงทัง้
แหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติและแหลง่ทอ่งเท่ียวทางวฒันธรรมทัว่ประเทศ เพ่ือเสริมความรู้ภาคทฤษฎี
ในห้องเรียน  นอกจากนีย้งัเป็นการฝึกปฏิบตัหิน้าท่ีมคัคเุทศก์ด้วยการวางแผนการเดินทาง  การบริหาร
จดัการงบประมาณ การตดิตอ่ประสานงานและการเตรียมข้อมลูบรรยาย 
 2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคฤดรู้อน เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมคัคเุทศก์กบั
สถานประกอบการจริง เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการประกอบอาชีพ 
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  4.1.1 สามารถฝึกทกัษะการปฏิบตังิานมคัคเุทศก์ขัน้พืน้ฐานจากสถานประกอบการ  

         อาทิ การวางแผนการเดนิทาง การตดิตอ่ประสานงาน การเตรียมข้อมลู  
  4.1.2 สามารถน าความรู้จากภาคทฤษฎีมาประยกุต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
  4.1.3 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเกิดขึน้ระหว่างฝึก 

         ประสบการณ์ภาคสนาม 
  4.1.4 มีความเข้าใจและทศันคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพมคัคเุทศก์ มีใจบริการ 
  4.1.5 ฝึกฝนการท างานโดยตัง้อยูบ่นฐานของคณุธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินยั มี 

         ความรับผิดชอบ มีมนษุยสมัพนัธ์และสามารถปรับตวัให้ร่วมงานกบัผู้ อ่ืนได้ 
 4.2 ช่วงเวลา 

4.2.1 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามระหวา่งเรียนจะด าเนินการเม่ือนกัศกึษาศกึษา 
         อยู่ในชัน้ปีท่ี 2 และชัน้ปีท่ี 3 โดยสอดคล้องกบัรายวิชาเรียนในแตล่ะชัน้ปีนัน้ๆ 
4.2.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคฤดรู้อนจะแบง่การฝึกเป็น 2 ครัง้ 
 ครัง้แรกฝึกประสบการณ์ภาคฤดรู้อนเม่ือนกัศกึษาอยูช่ัน้ปีท่ี 2  
 ครัง้ท่ีสองฝึกประสบการณ์ภาคฤดรู้อนเม่ือนกัศกึษาอยูช่ัน้ปีท่ี 3 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  4.3.1 จดัการฝึกประสบการณ์ภาคสนามระหว่างเรียนไว้กบัรายวิชาเรียนท่ีเก่ียวข้อง 
  4.3.2 จดัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคฤดรู้อนในแตล่ะครัง้ไมน้่อยกวา่ครัง้ละ 320  

         ชัว่โมง รวม 2 ครัง้ไมน้่อยกว่า 640 ชัว่โมง 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย ไมมี่ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1) ใฝ่เรียนใฝ่รู้ - จดักิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานท่ี 

- จดักิจกรรมฝึกทกัษะการบรูณาการความรู้ 
- สอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2) มีคณุธรรมจริยธรรม รักษาจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

- จดัการอบรมสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม 
- เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวนัส าคญัตา่งๆ 
- สอนโดยสอดแทรกความส าคญัของคณุธรรมจริยธรม 
  ในชีวิตประจ าวนั 

3) มีความสามารถด้านภาษา - จดัคา่ยฝึกทกัษะการใช้ภาษา 
- อบรมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือเพิ่มพนูทกัษะการใช้ภาษา 

4) มีใจบริการ มีบคุลิกภาพและมนษุยสมัพนัธ์ - จดักิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม 
- เข้าร่วมชมรมหรือกิจกรรมพฒันาท้องถ่ิน 
- จดักิจกรรมการสอนโดยสอดแทรกการท างานเป็นกลุม่ 
- จดักิจกรรมฝึกการพฒันาบคุลิกภาพ การเข้าสงัคม การ 
  เสริมสร้างมนษุยสมัพนัธ์ 

5) มีจิตส านกึรักและภาคภมูิใจในความเป็นไทย - จดักิจกรรมในวนัส าคญัของชาติ 
- จดัการประกวดการสง่เสริมเอกลกัษณ์ไทย 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
      2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  คณุธรรมจริยธรรมเป็นหลกัส าคญัในการด าเนินชีวิตอยา่งปกตสิขุ ไมเ่บียดเบียนผู้ อ่ืน 
ไมเ่อาเปรียบสงัคม ยกระดบัจิตส านกึให้แก่ผู้ยึดมัน่ในหลกัคณุธรรมจริยธรรม ดงันัน้อาจารย์ผู้สอนทุก
คนจงึต้องสอดแทรกหลกัคณุธรรมธรรมจริยธรรมพืน้ฐานให้แก่นกัศกึษาในทกุรายวิชา และต้องปฏิบตัิ
ตนเป็นแบบอย่างตามคณุธรรมจริยธรรมพืน้ฐานดงัตอ่ไปนี ้

1) เห็นประโยชน์ของการด ารงชีวิตโดยยึดมัน่ในความซ่ือสตัย์ สจุริต มีวินยัและเคารพใน 
    ศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ 

  2) สามารถแก้ไขปัญหาและประกอบวิชาชีพโดยตัง้อยู่บนฐานของคณุธรรม จริยธรรม 
  3) เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่งๆขององค์กรและสงัคม 
  4) สามารถรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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      2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  1) จดัการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเนือ้หาของคณุธรรมจริยธรรม 
  2) ประยกุต์การสอนโดยยกตวัอยา่งเหตกุารณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีเกิดจากการยึดมัน่ 

    ในคณุธรรมจริยธรรม 
  3) จดัคา่ยคณุธรรมจริยธรรม เพ่ือให้นกัศกึษาเกิดจิตอาสา ภมูิใจท่ีได้ท าประโยชน์ตอ่ 

    สว่นรวม 
4) ฝึกเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมพืน้ฐาน เชน่ ระเบียบวินยั เข้าชัน้เรียนตรงตอ่เวลา  
    การแตง่กายสภุาพ มีสมัมาคารวะ มีน า้ใจเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่ไมท่จุริตการสอบ 
5) อาจารย์ผู้สอนปฏิบตัิตนโดยยึดมัน่ในหลกัคณุธรรมจริยธรรมเพ่ือเป็นแบบอยา่ง 

      2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  1) อาจารย์ผู้สอนประเมินพฤตกิรรมและทศันคตขิองนกัศกึษาทัง้ก่อนและหลงัเรียน 
  2) อาจารย์ผู้สอนประเมินพฤตกิรรมนกัศกึษาทัง้ในและนอกชัน้เรียน 
  3) นกัศกึษาร่วมชัน้ช่วยกนัประเมินพฤตกิรรมของเพ่ือนทัง้ก่อนและหลงัเรียน  
  
 2.2 ความรู้ 
      2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ความรู้เป็นจดุมุง่หมายส าคญัประการหนึง่ของการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา และเป็น
สิ่งส าคญัในการน าไปประกอบอาชีพเลีย้งตนเองและครอบครัว ดงันัน้อาจารย์ผู้สอนจึงจ าเป็นต้อง
ถ่ายทอดความรู้และจดักระบวนการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดงันี ้
  1) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัและทฤษฎีในเนือ้หาด้านวิชาชีพมคัคเุทศก์เป็น 

    อยา่งดี 
  2) สามารถน าความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานวิชาสงัคมศาสตร์และภาษาศาสตร์ไปพฒันา 

    วิชาชีพมคัคเุทศก์ได้เป็นอยา่งดี 
3) สามารถบรูณาการความรู้ในสาขาสงัคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ หลกัวิชามคัคเุทศก์ 
    กบัความรู้อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
4) ตระหนกัถึงประโยชน์และความส าคญัของการใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวิต 
5) สามารถน าความรู้ไปแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองและแวดวง 
    วิชาชีพมคัคเุทศก์ได้ 

      2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) เน้นกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการเรียนเป็นหลกั 
  2) จดัอบรมหรือจดัคา่ยวิชาการเพ่ือเพิ่มพนูความรู้ให้แก่นกัศกึษา 
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  3) จดักิจกรรมภาคสนามควบคูก่บัการเรียนภาคทฤษฎีในชัน้เรียน 
  4) ใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายปรับเปล่ียนตามเนือ้หาสาระ 
  5) ให้ความส าคญักบัแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
  6) เน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างบรูณาการ 
  7) จดักิจกรรมฝึกปฏิบตัภิาคสนามและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
      2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) อาจารย์ผู้สอนประเมินนกัศกึษาจากผลการทดสอบ จากพฤตกิรรมในชัน้เรียน เชน่ 

   ความตัง้ใจ ความเอาใจใส่ การมีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
  2) นกัศกึษาประเมินตนเองและให้เพ่ือนในชัน้เรียนร่วมกนัประเมิน 
 
 2.3 ทักษะทางปัญญา 
      2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  ทกัษะทางปัญญาสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความเฉลียวฉลาด สามารถประยกุต์ความรู้ มี
วิสยัทศัน์คาดการณ์ความเปล่ียนแปลง มีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาและหาค าตอบ ดงันัน้
อาจารย์ผู้สอนจงึจ าเป็นต้องสอดแทรกมาตรฐานทกัษะทางปัญหาดงัตอ่ไปนีเ้พ่ือก่อให้เกิดผลการ
เรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญาแก่นกัศกึษา 
  1) เห็นประโยชน์และความส าคญัของการมีทกัษะทางปัญญา 

2) มีวิจารณญาณ คดิวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบและสร้างสรรค์ 
3) สามารถมีกระบวนการคิด การตัง้ค าถาม การแสวงหาค าตอบ การประยกุต์ความรู้ 
    อยา่งเป็นระบบ 

      2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) เน้นให้นกัศกึษาฝึกสงัเกต ฝึกการตัง้ค าถาม ฝึกการคิดในหลากหลายรูปแบบ 
  2) เน้นการสอนท่ีมีการประยกุต์ใช้ความคดิในรูปแบบตา่งๆ 
  3) จดักิจกรรมการสอนท่ีให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการใช้ความคิดร่วมกนั 
  4) สอนโดยสอดแทรกตวัอย่างท่ีเกิดจากการมีทกัษะทางปัญญาในการแก้ไขปัญหา 
      2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) สงัเกตพฒันาการ การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ความสนใจความตัง้ใจใน 

    การแสวงหาความรู้ 
  2) สงัเกตวิธีคิดในการตัง้ค าถาม หาค าตอบ และแนวทางแก้ไขปัญหา 
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 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  การมีความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบท่ีดีเป็นหนึง่ในสิ่งบง่ชีถ้ึง
คณุภาพการท างานของแตล่ะบคุคล และการมีความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบท่ีดี
เป็นสิ่งส าคญัท่ีจะสง่เสริมให้การท างานร่วมกนักบัผู้ อ่ืนเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ดงันัน้อาจารย์ผู้สอนจงึ
จ าเป็นต้องเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและ
มีความรับผิดชอบ ดงันี ้
  1) เห็นประโยชน์และคณุคา่ของการสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ อ่ืนและเห็นถึงความส าคญั 

    ของการมีความรับผิดชอบทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 
2) มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

  3) มีความรับผิดชอบสามารถสร้างความสมัพนัธ์และท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน  
  4) สามารถบริหารจดัการบทบาทหน้าท่ีทัง้ในฐานะผู้น าและผู้ตามในสถานการณ์ตา่งๆ 
        2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

    และความรับผิดชอบ 
  1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกให้มีการท างานร่วมกนัระหว่างนกัศกึษา 
  2) จดักิจกรรมหรือคา่ยอาสานอกสถานท่ีเพ่ือให้นกัศกึษาหลากหลายชัน้ปีได้ร่วมกนั 

    ท ากิจกรรมและได้แสดงบทบาทหน้าท่ีทัง้ในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
  3) จดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาคสนามโดยให้นกัศกึษาแสดงออกถึงความ 

    รับผิดชอบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 
      2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 

  รับผิดชอบ 
  1) ประเมินการมีสว่นร่วมในกระบวนการศกึษาทัง้ในและนอกห้องเรียน 
  2) ประเมินการสร้างความร่วมมือและการให้ความร่วมมือกบัเพ่ือนนกัศกึษาและรุ่นพ่ี 

    รุ่นน้องตา่งชัน้ปี 
  3) ประเมินความสามารถในการแสดงบทบาทผู้น าและผู้ตามในสถานการณ์ตา่งๆ 
  4) ประเมินความรับผิดชอบตอ่การแก้ไขปัญหาตา่งๆท่ีเกิดขึน้ระหว่างจดักิจกรรม 
 
 2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้ 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  การท างานในปัจจุบันจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้จ าเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์
ข้อมูล การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัเพ่ือให้สามารถก้าวทนัความเปล่ียนแปลง
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ของสภาพสงัคมปัจจุบนั ดงันัน้การเรียนการสอนจึงต้องเน้นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นการเสริมทกัษะ
และผลการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดงันี ้
  1) สามารถใช้ภาษาพดู ภาษาเขียน หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่ือสารกบัผู้ อ่ืนได้ 

    อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถคิดวิเคราะห์สาเหตขุองเหตกุารณ์ตา่งๆได้อยา่งเป็นระบบ 

  3) สามารถรวบรวม วิเคราะห์ และถ่ายทอดได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4) สามารถบรูณาการขา่วสารข้อมลูและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

      2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือจดัคา่ยอบรมท่ีเสริมสร้างทกัษะทางภาษา 
  2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้ เรียนได้มีทกัษะในการคดิวิเคราะห์แก้ไข 

    ปัญหาและสามารถถ่ายทอดกระบวนการคดิได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) จดัฝึกอบรมและสง่เสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัอยา่งสม ่าเสมอ 
      2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) ประเมินจากทกัษะในการใช้ภาษาการส่ือสาร 

2) ประเมินผลจากการมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาระหวา่งด าเนินกิจกรรม 
    การเรียนการสอนทัง้ในและนอกสถานท่ี 

  3) ประเมินผลการน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัมาประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
 แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ในแตล่ะรายวิชาในหลกัสตูรว่ามีสว่นในการเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และสอดคล้องตอ่มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง โดยแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสูร่ายวิชาในรูปของตาราง โดยผลการเรียนรู้ในแตล่ะ
ด้านมีความหมายดงันี ้
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1) เห็นประโยชน์ของการด ารงชีวิตโดยยึดมัน่ในความซ่ือสตัย์ สจุริต มีวินยัและเคารพใน 
    ศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ 

 2) สามารถแก้ไขปัญหาและประกอบวิชาชีพโดยตัง้อยู่บนฐานของคณุธรรม จริยธรรม 
 3) เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่งๆขององค์กรและสงัคม 
 4) สามารถรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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 ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัและทฤษฎีในเนือ้หาด้านวิชาชีพมคัคเุทศก์เป็นอยา่งดี    

 2) สามารถน าความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานวิชาสงัคมศาสตร์และภาษาศาสตร์ไปพฒันาวิชาชีพ 
    มคัคเุทศก์ได้เป็นอยา่งดี 
3) สามารถบรูณาการความรู้ในสาขาสงัคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ หลกัวิชามคัคเุทศก์กบัความรู้   
    อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
4) ตระหนกัถึงประโยชน์และความส าคญัของการใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวิต 
5) สามารถน าความรู้ไปแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองและแวดวงวิชาชีพ 
    มคัคเุทศก์ได้     

 ทักษะทางปัญญา 
1) เห็นประโยชน์และความส าคญัของการมีทกัษะทางปัญญา 
2) มีวิจารณญาณ คดิวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบและสร้างสรรค์ 
3) สามารถมีกระบวนการคิด การตัง้ค าถาม การแสวงหาค าตอบ การประยกุต์ความรู้อยา่งเป็นระบบ 

 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) เห็นประโยชน์และคณุคา่ของการสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ อ่ืนและเห็นถึงความส าคญัของการมี 

    ความรับผิดชอบทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 
2) มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

 3) มีความรับผิดชอบสามารถสร้างความสมัพนัธ์และท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน  
 4) สามารถบริหารจดัการบทบาทหน้าท่ีทัง้ในฐานะผู้น าและผู้ตามในสถานการณ์ตา่งๆ 

ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) สามารถใช้ภาษาพดู ภาษาเขียน หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่ือสารกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมี 

    ประสิทธิภาพ    
2) สามารถคิดวิเคราะห์สาเหตขุองเหตกุารณ์ตา่งๆได้อยา่งเป็นระบบ 

 3) สามารถรวบรวม วิเคราะห์ และถ่ายทอดได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4) สามารถบรูณาการขา่วสารข้อมลูและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 1.1 ใช้เกณฑ์การประเมินตามระเบียบของมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา  

1.2 นกัศึกษาต้องสอบได้ระดบัคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ P จึงจะถือว่าสอบผ่าน 
ในแต่ละรายวิชา หากนักศึกษาได้รับระดับคะแนน E, F หรือ W ถือว่าสอบไม่ผ่าน ถ้าเป็นรายวิชา
บงัคับตามหลักสูตร นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ซ า้อีกจนกว่าจะผ่าน ถ้าเป็นรายวิชา
เลือก นกัศกึษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนแทนรายวิชาท่ีสอบไมผ่า่นได้ 

1.3 นกัศกึษาต้องเป็นผู้ มีคณุธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอ่วิชาชีพ และมีคณุสมบตัขิอง
บณัฑิตท่ีดี 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 มีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอกร่วมกนัรับผิดชอบเร่ือง
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวดัผลสมัฤทธ์ิ โดยให้มีการทวนสอบในเร่ืองตา่งๆดงันี ้
 2.1 ตรวจสอบ ควบคมุ ดแูลรายงานรายวิชาตา่งๆ และผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาแตล่ะรายวิชา       
 2.2 มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบของแตล่ะรายวิชา เพ่ือด าเนินการตรวจสอบการให้ 

      คะแนนกบัข้อสอบ รายงานและโครงงานอ่ืนๆท่ีนกัศกึษาได้รับมอบหมาย 
 2.3 สุม่วิเคราะห์ความเหมาะสมของข้อสอบโดยอาศยัหลกัสถิติ 
 2.4 มีคณะกรรมการก ากบัดแูลและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 2.5 มีคณะกรรมการตรวจสอบความพงึพอใจการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแหลง่ฝึก โดยการ 

      สมัภาษณ์ผู้ ร่วมงานและผู้ประกอบการท่ีนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 นกัศกึษาท่ีมีสิทธ์ิได้รับปริญญา อนปุริญญา หรือประกาศนียบตัร ต้องมีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนดงัตอ่ไปนี ้
  3.1.1 มีแต้มระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสตูร ไม่ต ่ากว่า 2.00 
  3.1.2 ใช้เวลาการศกึษาไมเ่กิน 2 เทา่ของระยะเวลาการศกึษาท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูร 
ทัง้นีไ้มน่บัระยะเวลาการลาพกัการศกึษาตามความท่ีระบไุว้ในข้อ 51 แหง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
  3.1.3 ไมมี่พนัธะด้านหนีส้ินใดๆ กบัมหาวิทยาลยั 
  3.1.4 มีเกียรตแิละศกัดิ์ของนกัศกึษา ตามหมวดท่ี 13 แหง่ระเบียบนี ้

3.2 นกัศกึษาท่ีมีสิทธ์ิแสดงความจ านงขอส าเร็จการศกึษา ต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนดงันี ้
  3.2.1 เป็นนกัศกึษาภาคการศกึษาสดุท้ายท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลกัสตูร 
  3.2.2 ผา่นกิจกรรมภาคบงัคบั ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
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  3.3.3 ให้นกัศกึษาท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ย่ืนค า
ร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จการศกึษาตอ่ส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด มิฉะนัน้อาจไมไ่ด้รับการพิจารณาเสนอช่ือตอ่สภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนมุตัใิห้
ปริญญาในภาคการศกึษานัน้ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 การพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน 

      1. ก าหนดให้อาจารย์ใหมท่กุคนเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและการสมัมนาคณาจารย์ใหม่ 
          ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาท่ีจดัขึน้ทกุปี  
      2. ก าหนดให้อาจารย์ใหมท่กุคนเข้าร่วมโครงการพฒันาศกัยภาพการเรียนการสอนของ 
          อาจารย์ใหมข่องคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ท่ีจดัขึน้เป็นประจ า เชน่ การอบรม 
          การเขียนบทความทางวิชาการ การอบรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ การ 
          อบรมแนวทางการออกข้อสอบให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
      3. ให้อาจารย์ใหมไ่ด้มีโอกาสเข้าฟังการสมัมนาในหวัข้อตา่งๆท่ีตนสนใจเพื่อพฒันาความรู้ 
           และเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนอยา่งน้อย 1-2 ครัง้ตอ่ปีการศกึษา 
1.2 การส่งเสริมการท างาน 
      1. ให้อาจารย์อาวโุสในโปรแกรมวิชาสงัคมศาสตร์หรือคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
          เป็นอาจารย์พ่ีเลีย้งให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่อาจารย์ใหมท่ัง้ในเร่ืองการเรียนการ 
          สอน การออกข้อสอบและการให้คะแนน รวมถึงกิจกรรมเสริมการเรียน 

       2. หากอาจารย์ใหมจ่ าเป็นต้องท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาแก่นกัศกึษา ให้มีการจดัระบบ 
                       การให้ค าปรึกษาร่วมระหวา่งอาจารย์อาวโุสและอาจารย์ใหม่ 
       3. ประเมินผลและตดิตามความก้าวหน้าในการปฏิบตังิานของอาจารย์ทกุๆ ภาคการศกึษา 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
       1. สนบัสนนุให้คณาจารย์ทกุคนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการพฒันาความรู้ในด้านทกัษะ 

          การสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการความรู้และการท าวิจยัท่ีคณะ 
          มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หรือมหาวิทยาลยัจดัให้เป็นประจ า 

       2. สนบัสนนุให้คณาจารย์ทกุคนได้มีโอกาสเข้าร่วมประชมุทางวิชาการหรือศกึษาดงูานทัง้ 
          ในและตา่งประเทศเพ่ือเพิ่มพนูประสบการณ์และการพฒันาการสอน  

       3. จดัระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอยา่งมีสว่นร่วมระหว่าง 
                       คณาจารย์ภายในหลกัสตูรสงัคมศาสตร์เพ่ือมคัคเุทศก์และการท่องเท่ียว 
       4. จดัการสมัมนาเชิงปฏิบตักิารหรือจดัอบรมประจ าปีในหวัข้อท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันา 

          ทกัษะการสอน การประเมินผล โดยเป็นหวัข้อท่ีคณาจารย์ให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
       5. สนบัสนนุให้มีการท าการวิจยัในชัน้เรียนเพ่ือพฒันาทกัษะการเรียนการสอนและการ 

          ประเมินผล 
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 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
       1. จดังบประมาณสนบัสนนุการท าวิจยัทัง้ในระดบัเบือ้งต้น และระดบัชาต ิ
       2. จดัโครงการพฒันาคณาจารย์ในโปรแกรมวิชาทัง้ด้านวิชาชีพการท่องเท่ียวและ 

          มคัคเุทศก์รวมถึงการเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการ 
       3. จดัโครงการพฒันาคณาจารย์ในโปรแกรมวิชาให้ได้รับประกาศนียบตัรหรือใบประกอบ 

           วิชาชีพด้านมคัคเุทศก์ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร 
 1. ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์จดัให้มีการแตง่ตัง้
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรสงัคมศาสตร์เพ่ือมคัคเุทศก์และการท่องเท่ียว โดยมีวาระคราวละ 2 ปี 
เพ่ือท าหน้าท่ีก าหนดทิศทาง วตัถปุระสงค์ บริหารจดัการ วางแผนการด าเนินงาน ตดิตามและวิเคราะห์
ผลการด าเนินงาน รวมถึงพฒันาหลกัสตูร 
 2. ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรในรูปของกลุม่วิชา 
ซึง่จะท าหน้าท่ีดแูลและควบคมุการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลของแตล่ะกลุม่รายวิชาให้มี
ประสิทธิภาพ และน าเสนอผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรทกุภาคการศกึษา 
 3. ก าหนดให้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการจากคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์เพ่ือทบทวน
หรือประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
       1. ก าหนดให้มีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือจดัหาทรัพยากรให้มีความพร้อมตอ่การด าเนินการ  

           ในการพฒันาเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 
      2. ก าหนดให้มีการจดัสรรงบประมาณในการพฒันาศกัยภาพการเรียนการสอน การฝึกประสบ 
            การณ์ภาคสนามและการฝึกประสบการณ์ภาคฤดรู้อนของนกัศกึษาทกุภาคการศกึษา 
      3. การจดัสรรงบประมาณต้องไมข่ดัตอ่กฎระเบียบข้อบงัคบัด้านการบริหารการเงินของ 
           มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดมิ 
ส านกัวิทยบริการฯ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา มีทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะและท่ีเก่ียวข้อง

ทางด้านสงัคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์และด้านการทอ่งเท่ียวดงันี ้
       1. หนงัสือ 
   ภาษาไทย   จ านวน  545 เลม่ 
   ภาษาองักฤษ   จ านวน    73  เลม่ 
       2. วารสาร 
   ภาษาไทย   จ านวน    69  เลม่ 
   ภาษาองักฤษ   จ านวน    11  เลม่ 
       3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ (full text) ฐานข้อมลูวิทยานิพนธ์ของ
มหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงทัว่โลก (full text) ฐานข้อมลูวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลยัในประเทศไทย (full 
text) และฐานข้อมลูวิทยานิพนธ์ไทย 
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 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ 
       1. ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรส ารวจส่ือการเรียนการสอนและทรัพยากร 
                      ทางการเรียนการสอนอ่ืนๆท่ีจ าเป็นอยา่งสม ่าเสมอ  

      2. ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรจดัสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการจดัซือ้ส่ือการ 
          เรียนการสอนท่ีจ าเป็นและทนัสมยัในทกุภาคการศกึษาหรือทกุปีการศกึษา 

       3. ให้อาจารย์ผู้สอนและนกัศกึษาส ารวจและเสนอรายช่ือส่ือการสอนท่ีเหมาะสมและ 
          ทนัสมยัในรายวิชาท่ีเปิดสอนให้แก่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรด าเนินการจดัซือ้ 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรร่วมกบัส านกัวิทยบริการฯ (ห้องสมดุ) มหาวิทยาลยัราชภฏั

สงขลา ส ารวจความเพียงพอและความต้องการหนงัสือ ต ารา เอกสารอ้างอิง วารสาร และฐานข้อมลู
อิเล็กทรอนิกส์ของคณาจารย์และนกัศกึษาอยา่งสม ่าเสมอทกุปีการศกึษา  
3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
       1. ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรด าเนินการส ารวจปริมาณภาระงานตอ่ 

          อาจารย์ในหลกัสตูรให้เพียงพอ หากไมเ่พียงพอให้ด าเนินการรับสมคัรอาจารย์ใหม่ 
        2. ก าหนดคณุสมบตัิของการรับสมคัรอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของ 

มหาวิทยาลยัและมีคณุวฒุิทางการศกึษาไมน้่อยกว่าระดบัปริญญาโทในสาขา
สงัคมศาสตร์ ภมูิศาสตร์ ประวตัศิาสตร์หรือการท่องเท่ียวและมคัคเุทศก์ 

3. การด าเนินการรับสมคัรและการสอบคดัเลือกให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั  
 ราชภฏัสงขลา 

 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร 
       1. ก าหนดให้อาจารย์ท่ีรับผิดชอบในแตล่ะรายวิชาสรุปผลการด าเนินการสอนในแตล่ะ 

          ภาคการศกึษาและน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร เพ่ือร่วมกนัวางแผนและ 
          ทบทวนหลกัสตูร 
       2. ให้มีการประชมุร่วมกนัของคณาจารย์ในหลกัสตูรอยา่งน้อยภาคการศกึษาละ 1 ครัง้ 
           เพ่ือร่วมกนัวางแผน ตดิตามและทบทวนหลกัสตูร 
       3. ก าหนดให้คณาจารย์โปรแกรมวิชาท่ีร่วมสอนหลกัสตูรสงัคมศาสตร์เพ่ือมคัคเุทศก์และ  
           การท่องเท่ียวได้ร่วมกนักบัคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรพิจารณาผลการด าเนินการ  
           ทกุปีการศกึษา 
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 3.3 การแต่งตัง้คณาจารย์พเิศษ 
       1. เปิดโอกาสให้มีการแตง่ตัง้คณาจารย์พิเศษตามความช านาญหรือประสบการณ์ตรงใน 

          หวัข้อหรือรายวิชาท่ีต้องการเทา่นัน้ อาทิเชน่ หวัข้อมคัคเุทศก์ต้นแบบ รายวิชาการด า 
          น า้ลึก (Scuba Diving) เป็นต้น 
      2. ก าหนดให้แตล่ะกลุม่วิชาเป็นผู้ เสนอความต้องการในการจดัจ้างและเสาะหาผู้ มี 
          คณุสมบตัิตรงตามความต้องการเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร โดยต้อง 
          ด าเนินการลว่งหน้าเป็นรายเทอมการศกึษา 
      3. การพิจารณาแตง่ตัง้คณาจารย์พิเศษจะต้องผา่นการกลัน่กรองและได้รับความเห็นชอบ 
          จากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร โดยการเสนอประวตัแิละผลงานท่ีตรงกบัหวัข้อท่ีจะ 
          ด าเนินการสอน 
       4. จดัให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษโดยนกัศกึษาและคณะกรรมการบริหาร 
           หลกัสตูรอย่างสม ่าเสมอ 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
       1. บคุคลากรสายสนบัสนนุต้องมีคณุวฒุิทางการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป  

      2. การรับสมคัรเป็นไปตามความต้องการของคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์และ 
          ระเบียบข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัตงิาน 
       1. จดัอบรมและศกึษาดงูานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานตามต าแหนง่งาน 
       2. การด าเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
       1. ส าหรับนกัศกึษาในภาคการศกึษาแรกท่ีเข้าศกึษา คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรได้จดั 

          ให้มีการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาได้พบกบันกัศกึษาใหม ่เพ่ือให้ 
          ค าปรึกษาเก่ียวกบัหลกัสตูร การวางแผนการเรียนและการให้ค าปรึกษาปัญหาการ 
          ปรับตวัในการเป็นนกัศกึษาใหม่ 

       2. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรได้ก าหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่นกัศกึษาทกุชัน้ปี โดย 
          มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษาด้านการเรียน การให้ความเห็นเก่ียวกบัการลงทะเบียน ให้ 
          ค าแนะน าด้านทนุการศกึษาส าหรับนกัศกึษาท่ีมีความจ าเป็น และคอยตรวจสอบความ 
          ประพฤตแิละผลการเรียนทกุภาคเรียน 
      3. การลงทะเบียนเรียนในแตล่ะภาคการศกึษาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ี 
          ปรึกษาก่อนย่ืนค าร้องขอลงทะเบียนเรียน 
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      4. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรจดัให้มีอาจารย์นิเทศนกัศกึษาเม่ือนกัศกึษาออกฝึก 
          ประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือคอยให้ค าแนะน า ปรึกษา และแก้ไขปัญหาระหวา่งฝึก 
          ประสบการณ์วิชาชีพ 
      5. ส าหรับปัญหาของนกัศกึษาท่ีเกินกวา่ความสามารถของอาจารย์ท่ีปรึกษาจะให้ 
          ค าแนะน า คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรจะให้ความชว่ยเหลือในอีกชัน้หนึง่  
      6. มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาได้จดัให้มีชว่งเวลาพบอาจารย์ท่ีปรึกษาสปัดาห์ละ 1 ครัง้ 
          และอาจารย์ท่ีปรึกษาต้องจดัท าตารางการท างานไว้ให้นกัศกึษาเข้าพบ 

 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
       การอทุธรณ์ของนกัศกึษาทัง้ในด้านวิชาการและกระบวนการในการพิจารณาข้ออทุธรณ์ให้
เป็นไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 
 ศกึษาผลการวิจยัด้านความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้
บณัฑิต รวมถึงผลการวิจยัด้านความต้องการในการศกึษาตอ่ของนกัเรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลายจากภาคผนวก ฉ. หน้า 107 
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7. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 
(1) อาจารย์ประจ าหลกัสตูรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีสว่นร่วมใน 
     การประชมุเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงาน  
     หลกัสตูร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(2) มีรายละเอียดของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกบั 
     กรอบมาตรฐานคณุวฒุิแหง่ชาต ิหรือ มาตรฐานคณุวฒุิ 
     สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ 
     ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อยา่งน้อย 
     ก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทกุรายวิชา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล 
     การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  
     มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาท่ี 
     เปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 

 

 
- 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ  
     มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา 

 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการ 
     เรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ  
     25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การ 
     สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ 
     ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

(8) อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทกุคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
     ด้านการจดัการเรียนการสอน 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(9) อาจารย์ประจ าทกุคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ 
     วิชาชีพ อยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(10) จ านวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ 
       พฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี 
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ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 

(11) มีแผนการพฒันาอาจารย์และบคุลากรเพ่ือให้เกิดการพฒันา 
       อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่สอดคล้องกบัเปา้หมายการพฒันาคณุภาพ 
       การศกึษาของหลกัสตูร และต้องมีการปฏิบตัติามแผนไม่ 
       น้อยกวา่ร้อยละ 80 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(12) ระดบัผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ใน 
       ทกุรายวิชาเฉพาะหรือรายวิชาท่ีคณะเปิดสอน เฉล่ียไมน้่อย 
       กวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(13) ระดบัความพงึพอใจของอาจารย์ตอ่การบริหารหลกัสตูร   
       เฉล่ียไมน้่อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(14) ระดบัความพงึพอใจของนกัเรียนปีสดุท้าย/บณัฑิตใหมท่ี่มี  
       ตอ่คณุภาพหลกัสตูร เฉล่ียไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็   
       5.0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

 
 

(15) นกัเรียนร้อยละ 80 สามารถจบการศกึษาในระยะเวลาท่ี 
       ก าหนด 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

(16) ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตท่ีมีตอ่บณัฑิตใหม ่เฉล่ีย 
       ไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

(17) บณัฑิตท่ีได้งานท าได้รับเงินเดือนเร่ิมแรกไมต่ ่ากวา่เกณฑ์ท่ี   
       ก.พ. ก าหนด 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

รวมตัวบ่งชีใ้นแต่ละปี 10 13 13 14 17 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
       1. คณะได้ก าหนดให้คณาจารย์เขียนประมวลการสอนของรายวิชาท่ีสอนและประเมินผล
สมัฤทธ์ิของแตล่ะรายวิชา ซึง่จะประกอบด้วยรายละเอียดของแผนกลยทุธ์ การระบรุายละเอียดของ
การปรับปรุงประมวลการสอนในแตล่ะปี  

       2. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรจดัปรับปรุงการสอนเป็นประจ าทกุภาคการศกึษา 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
        1. นกัศกึษาประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนทกุคน ภายหลงัจากส าเร็จการศกึษาผา่น 

ระบบอินเตอร์เน็ต ซึง่ส านกัวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
เป็นผู้ด าเนินการ 

         2. ผลการประเมินการสอนของอาจารย์สง่กลบัสู่อาจารย์ผู้สอน หวัหน้ากลุม่วิชา และ 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร เพ่ือประมวลผลและปรับปรุง 

         3. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรร่วมกบัคณะกรรมการบริหารคณะรวบรวมผลการ 
ประเมินท่ีเป็นความต้องการในการปรับปรุงทกัษะการสอนและด าเนินการวางแแผน 
พฒันาอาจารย์ผู้สอนให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยทุธการสอนให้เหมาะสมกบั 
แตล่ะรายวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑติท่ีจบการศึกษาในหลักสูตร 
        1. ประเมินการสอนและหลกัสตูรโดยรับฟังความคิดเห็นจากตวัแทนนกัศกึษา ตวัแทน 

กลุม่วิชา ตวัแทนบณัฑิตและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย 
         2. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรวางแผนการประเมินหลกัสตูรอย่างเป็นระบบ 
         3. ด าเนินการส ารวจข้อมลูเพื่อประกอบการประเมินหลกัสตูรจากนกัศกึษาปัจจบุนัและ 

จากบณัฑิตท่ีจบการศกึษา 
 2.2 โดยนายจ้างและ/หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
        ส ารวจและประเมินความพงึพอใจจากนายจ้าง โดยใช้แบบประเมินความพงึพอใจผู้ใช้
บณัฑิต   
 2.3 โดยผู้ทรงคุณวุฒท่ีิปรึกษาและ/หรือจากผู้ประเมิน 
        คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรด าเนินการประเมินคณุภาพหลกัสตูรในภาพรวมและใช้
ข้อมลูย้อนหลงัจากนกัศกึษา บณัฑิต ผู้ใช้บณัฑิต เพ่ือประกอบการประเมิน 
 
 



 54 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินผลการด าเนินงานและคณุภาพการศกึษาประจ าปี ตามดชันีบง่ชีใ้นหมวด 7 ข้อ 7 
โดยผู้ประเมินระดบัสาขาวิชาท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยคณบดี 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 ก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ในการปรับปรุงหลกัสูตรเพ่ือให้หลกัสูตรท่ีปรับปรุงใหม่มีรูปแบบและ
สาระเป็นไปตามผลท่ีได้จากการประเมินส่วนหนึ่ง และจากการศึกษาในเชิงวิชาการในเร่ืองของ
การศกึษาอีกส่วนหนึ่ง ซึง่จะน ามาใช้ในการปรับปรุงหลกัสตูร โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูรเป็น
ผู้ รับผิดชอบด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. ช่ือ เลขประจ ำตัวประชำชน ต ำแหน่ง และคุณวุฒกิำรศึกษำของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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