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หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขต/คณะ   วิทยาเขตสงขลา วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร : - 
 ภาษาไทย : หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่  
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Management Program in Modern Management 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ชื่อเต็ม (ไทย) : การจัดการบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) 
 ชื่อย่อ (ไทย)  : กจ.บ. (การจัดการสมัยใหม่) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Management (Modern Management) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.M. (Management) 
 
3. วิชาเอก  
 3.1 การจัดการการประกอบการทางสังคม 
  (Social Entrepreneurship Management) 
 3.2 การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ ์
  (Tourism and MICE Management) 
 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไมน่้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4  ปี 
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 5.2 ประเภทของหลักสูตร  
    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  
    หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ  
    หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 5.3 ภาษาที่ใช้  
   ภาษาไทย  
   ภาษาต่างประเทศภาษา ..........................  
   ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศภาษา.................................... 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  
   รับเฉพาะนิสิตไทย 
   รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ 
   รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ มีการพัฒนาผลงาน
สร้างสรรค์และงานวิจัย ด้านการจัดการนวัตกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
   เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
   เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
   ชื่อสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 
   รูปแบบของการร่วมมือ 
    ร่วมมือกัน โดยมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นผู้ให้ปริญญา 
    ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
  กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
   ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา 
   คณะที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก....................................................... 
   คณะที่ร่วมรับผิดชอบ........................................................ 
  กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
   หลักสูตรปริญญาคู่ (Double Degree) 
   หลักสูตรปริญญาร่วม (Joint Degree) 
 
 



 

มคอ.2 TSU 3 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564  
 6.2 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564  
  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 
 6.3 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564  
  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 
 6.4 เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 8.1 ผู้ประกอบการทางสังคมที่เน้นการแก้ปัญหาการพัฒนาชุมชน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตให้
สามารถใช้แนวคิดด้านการประกอบการเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้สามารถสร้างเศรษฐกิจของตนเองได้ 
 8.2 ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและไมซ ์ประกอบด้วย  
   ภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ผู้นำเที่ยว มัคคุเทศก์ พนักงานบริษัทนำ
เที่ยว ผู้ประกอบการสินค้าที่ระลึกเพ่ือการท่องเที่ยว  
   ภาครัฐ ได้แก่ ข้าราชการ/พนักงานกรมการท่องเที่ยว  ข้าราชการ/พนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาแห่งประเทศไทย ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการ
ท่องเที่ยว  พนักงานองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์กร
มหาชน) : อพท. นักวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ผู้สอนด้านการท่องเที่ยว   
   ผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์  ได้แก่ พนักงานในสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ(องค์กรมหาชน) ผู้ประกอบการไมซ์ชุมชน ผู้ประกอบการด้าน Event / Organizer  
 8.3 อาชีพอิสระที่สามารถนำความรู้ทางด้านการจัดการไปประกอบกิจการทางธุรกิจ เช่น 
ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวและธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจดิจิทัล ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มาจากฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น เป็นต้น 
 8.4 ข้าราชการหรือพนักงานภาครัฐ เช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาระบบ
ราชการ นักพัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล ข้าราชการรัฐสภา ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานมหาวิทยาลัย นักการเมืองหรือข้าราชการ
การเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เป็นต้น 
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9. ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปี พ.ศ. 

วิชาเอกการจัดการการประกอบการทางสังคม 
1 นางสาวขวัญชนก แก้วเหมือน อาจารย ์ บธ.ม. 

บธ.บ. 
บริหารธรุกิจ 
การประกอบการและการจดัการ 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.ทักษิณ 

2557 
2553 

2 นายชินสัคค สุวรรณอัจฉริย 
 
 
 

รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 
 
M.S. 
M.S. 

Economics 
 
Economics 
Operations management and logistics process 

Taras Shevshenko National University of 
Kyiv, Ukraine  
Kyiv state university ,Ukraine 
Moscow Technology Institute ,Russia 

2537 
 
2533 
2556 

3 นายเทพรัตน์ จันทพันธ์   
 

อาจารย ์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

พัฒนาชนบทศึกษา 
รัฐศาสตร ์

ม.มหิดล 
ม.รามคำแหง 

2546 
2541 

วิชาเอกการจัดการการท่องเท่ียวและไมซ ์
4 นางจารุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง 

 

 
 

อาจารย ์ ปร.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 
บธ.บ. 

พัฒนาการท่องเที่ยว 

การจัดการการท่องเที่ยว 

การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

ม.แม่โจ ้
ม.สงขลานครินทร ์

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

ม.ราชภัฏลำปาง 

2563 
2557 

2556 

2548 
5 นายเสรี บุญรตัน์  

 
อาจารย ์ บธ.ม. 

บธ.บ. 
บริหารธรุกิจ  
การตลาด 

ม.สงขลานครินทร์                                
ม.เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

2562 
2553 

6 นายอนิวัช  แก้วจำนงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 
M.P.A. 
วท.ม. 
ศศ.บ. 
ศ.บ. 

Management 
Public Administration 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
ภาษาอังกฤษ 
เศรษฐศาสตร์การคลัง 

Adamson University, Philippines 
Manuel L.Quezon University, Philippines 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
สถาบันราชภฎัสวนดุสิต 
ม.รามคำแหง 

2545 
2542 
2550 
2539 
2533 

*รองศาสตราจารย์ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย ไม่มคีุณวุฒิปรญิญาตรี เนื่องจาก หลักสูตรที่เรียนเป็นหลักสูตรปริญญาตรีควบปรญิญาโท  
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา นอกจากนี้ ยังจัดการเรียนการสอนในรูปแบบฝึกปฏิบัติการ

วิชาชีพในพ้ืนที่ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันทักษิณคดีศึกษา และสถานประกอบใน
ความร่วมมือ 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 นับตั้งแต่องค์การสหประชาชาติได้จัดทำเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals-SDGs) จำนวน 17 ข้อ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่โลกเผชิญอยู่เช่น ขจัดความยากจนทุก
รูปแบบทุกสถานที่ รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ทุกคน ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า  ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือในระดับสากลต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ฯลฯ รัฐบาลชุดปัจจุบันได้นำแนวคิด SDGs มาใช้ในการกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) ซึ่งแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับดังกล่าวได้
เสนอการส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม โดยผ่าน
ระบบการศึกษาทวิภาคี และ สหกิจศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นให้
ภาคเอกชนเป็นผู้มีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรกับภาครัฐ สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย  ในการผลิต
บุคลากรเพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทำงาน ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้
สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพเข้าร่วมระบบทวิภาคี หรือ สหกิจศึกษา นอกจากนั้นแนวคิด 
SDGs ยังได้นำมาใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
ความสุขของคนไทยทุกคน เช่น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการคือ ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน 
และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมทั้งการ
ปรับรูปแบบของธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ส่วนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 ข้อ 4.3.1 มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษ
ที่ 21 ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษามีแนวทางหนึ่งคือ”การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่
เป็นการลงมือปฏิบัติ” มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกำกับการ
เรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้
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ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต ดังนั้นยุทธศาสตร์ชาติ
ฉบับดังกล่าวมีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง  
และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี
ในทุกช่วงวัย สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืนๆ 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เป็นต้น 
 หลักสูตรการจัดการบัณฑิตจึงเป็นโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนเพ่ือตอบโจทย์
ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาของไทย โดยใช้ Work Integrated Learning (WIL) อย่าง
เข้มข้นด้วยการปฏิบัติงานจริงอย่างน้อยร้อยละ 50 ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร เนื่องจากที่ผ่านมา
หลักสูตรหลายหลักสูตรได้ผลิตบัณฑิตไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ประกอบกับในปัจจุบัน
เป็นยุคอินเทอร์เน็ตได้แพร่กระจายไปทุกภาคส่วน จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็ว ทำให้เกิดความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น จนทำให้นิสิตสามารถค้นหาความรู้ได้ง่ายและ
มีอยู่ทั่วไป นอกจากนั้นหลักสูตรยังได้ตอบสนองนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ เช่น การ
ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล กลุ่มผู้สูงอายุ soft skill ไมซ์
ชุมชน เป็นต้น 

 (1) การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  
นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 6 ประการ ความเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง -มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยีและ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมรับมือกับภัย
คุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ  

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

-พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
-สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน 

-การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  

-สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
-เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น 

 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

-สังคมเศรษฐกิจสีเขียวที่ยั่งยืน 

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

-บุคลากรเป็นคนดีและเก่งยึดหลักคุณธรรม มี
จิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ันและเป็นมืออาชีพ 
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 (2) การตอบสนองนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ  
นโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ ความเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

 1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  

 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  

 3. การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 

-ผลิตบัณฑิตการจัดการด้านการจัดการการท่องเที่ยว
และไมซ์อย่างยั่งยืน 

 4. การเกษตรกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ  

 5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  

 6. หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม  

 7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  

 8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  

 9. อุตสาหกรรมดิจิทัล -หลักสูตรมีรายวิชาที่เก่ียวข้องกับดิจิทัล เช่น ธุรกิจ
ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์   

 10. การแพทย์ครบวงจร  

 11. กลุ่มผู้สูงอายุ -จัดอบรมเป็นชุดวิชา (Module) ให้แก่ผู้สูงอายุ 

 12. soft skill -หลักสูตรมีรายวิชาที่เก่ียวข้องกับ soft skill เช่น 
หลักมนุษยสัมพันธ์ การร่วมมือ และการสื่อสาร การ
คิดวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 

 

 (3) การตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ SDGs  
   (3.1) ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่ 
      (3.2) รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมท่ัวถึง ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ทุกคน 
          (3.3) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า 
      (3.4) ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
      (3.5) ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึงพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  (3.6) สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือในระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

   ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทำให้มุมมองทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
โลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัลที่เกิดจากความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี ระบบอินเทอร์เน็ตทำให้ความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งส่งผล
กระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมของไทยที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์  ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิต
ของคนเราเปลี่ยนแปลงไป เช่น ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์
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เพ่ือการประชาสัมพันธ์หรือการค้ามากข้ึน ทำให้ผู้บริโภคมีข้อมูลต่างๆ และมีความฉลาดมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อสังคมในยุคปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้
ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่ไร้จริยธรรมหรือขาด
ความรับผิดชอบต่อสังคม อาจถูกผู้บริโภครวมตัวกันเผยแพร่ข้อมูลและต่อต้านได้ นอกจากนั้นความ
เจริญก้าวหน้าทางอินเทอร์เน็ตยังทำให้เกิดการเผยแพร่วัฒนธรรมต่างๆ อีกด้วย แนวคิด SDGs ได้นำมา
กำหนดนโยบาย Digital Thailand 4.0 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ อย่างเต็มที่ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านสร้างสังคมที่
ทั่วถึง เท่าเทียม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมแบบดิจิทัล และ
ในอนาคตรัฐบาลจะเน้นการพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นอัจฉริยะ (Smart) เช่น เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City)  สำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) เป็นต้น เพ่ือให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้านการจัดการให้มีคุณลักษณะและมุมมองที่สามารถเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่จะต้องมีการจัดทำหลักสูตรการจัดการบัณฑิตเพ่ือพัฒนากำลังคนด้านการจัดการใน
มิติต่าง ๆ ให้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป และสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้ 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร  
 ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จึงจำเป็นต้อง

พัฒนาหลักสูตรโดยการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ มีจิตบริการ  
รู้ทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทักษะและความสามารถท่ีเกี่ยวข้องกับการ
วิจัย นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีเพ่ือให้คนรุ่นใหม่มีความสามารถในการค้นหาองค์ความรู้  มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ และอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการ รวมถึง
กรณีศึกษาต่าง ๆ ในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้ และที่สำคัญมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้
ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตที่มีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง มี
วินัยควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงานระหว่างเรียน ผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ ใช้การฝึกปฏิบัติของผู้ เรียนในสถานประกอบการ  (Work Integrate 
Learning : WIL) ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน โดยเป็นการทำงานร่วมกัน
ระหว่างผู้ผลิตบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต จึงทำให้สามารถทราบความต้องการของผู้ประกอบการและทำให้
วิทยาลัยสามารถจัดการเรียนการสอนได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีของสถาน
ประกอบการได้เป็นอย่างดี โดยรูปแบบของ WIL ที่ได้ออกแบบไว้คือ แบบสลับการเรียนกับการทำงาน
อย่างต่อเนื่องตลอหลักสูตรแบบ“แซนวิชแบบบาง (Thin Sandwich)” 
   จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเรียนกับการทำงานแบบต่อเนื่องใน
หลักสูตรการจัดการระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเรียนการทำงาน
แบบต่อเนื่องในหลักสูตรการจัดการระดับปริญญาตรีที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ใน
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การดำเนินการวิจัยดังกล่าวประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ ผู้บริหารสถานประกอบการในเขตภาคใต้
ตอนล่างจากภาคอุตสาหกรรม 73 แห่ง และภาคพาณิชยกรรม 316 แห่ง รวม 389 แห่ง โดยใช้แบบ
สำรวจความต้องการคุณลักษณะและสมรรถนะบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการของตลาดแรงงานในเขต
จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และมีการพัฒนาหลักสูตรโดยการใช้วิธีการวิจัยเชิงอนาคตแบบอีดีเอฟอาร์ 
(Ethnographic Delphi Future Research) ผลการศึกษาพบว่า สถานประกอบการต้องการคุณลักษณะ
ของบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการจะต้องมีความซื้อสัตย์สุจริต มีความภู มิใจองค์กรของตน ยึดมั่นใน
ศีลธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่วนความต้องการสมรรถนะบัณฑิตจะต้องมีสมรรถนะด้านความรู้ 
(Knowledge) สมรรถนะด้านทักษะ (Skill) สมรรถนะด้านทัศนคติ ค่านิยมและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของตนเอง (Attitude, Value, Self, Concept) สมรรถนะด้านบุคลิกประจำตัว (Trait) และ
สมรรถนะด้านแรงจูงใจหรือแรงขับภายใน (Motive) เป็นต้น ซึ่งผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวจึงเป็นตัวแปร
สำคัญในการออกแบบหลักสูตรใหม่เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้ได้องค์ความรู้ครอบคลุมทุกมิติ 
และหลักสูตรมีความทันสมัยตรงกับความต้องการของผู้เรียนและสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิตมากยิ่งข้ึน 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 การตอบนโยบายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 จากนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวข้างต้น จึงได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในการ

พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 
2561 – 2565 ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ ดังนี้ 
  - เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงจากชุมชน หรือสถานประกอบการ 
  - หลักสูตรที่เป็นความต้องการของสังคม 
  - หลักสูตรที่สอดคล้องกับการสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
   - โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
   
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 13.1 กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น  

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 
 ไม่มี 
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13.3 การบริหารจัดการ  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กำหนดให้อาจารย์ประจำที่สังกัดส่วนงานวิชาการและส่วนงานอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้ สอน โดยมี รองอธิการบดีที่ ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบ 
ด้านวิชาการเป็นผู้กำกับดูแล และฝ่ายวิชาการเป็นผู้ประสานงาน 
 
14. ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอ่ืน 
 14.1 มี MOU 

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม 
1. วิทยาลัยชุมชนสตูล ความร่วมมือทางวิชาการ 
2. บริษัทเอนเนอยี่ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 
3. กระทรวงแรงงาน การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 

4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 

5. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 

6. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 

7. องค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 

8. เทศบาลตำบลทุ่งตำเสา การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 

9. โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา สงขลา การรบันิสิตฝึกปฏิบัติงาน 
10. โรงแรมบุรีศรีภู แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ หาดใหญ่ การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 
11. โรงแรมลากูน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา สงขลา การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 
12. The Ciff Lipe การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 
12. บันดาหยา รีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ การรบันิสิตฝึกปฏิบัติงาน 
14. Serendipity Resort - Koh Lipe การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 
15. ไอดิลลิค คอนเซปต์ รีสอร์ต เกาะหลีเป๊ะ การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 
13. Seesea Resort จ.สตูล การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 
14. บริษัทนิกร มาริน ทัวร์ ภูเก็ต การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 
15. ฮอลิเดย์ทราเวล เซอร์วิส การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 
16. สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 
17. ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี หาดใหญ่ การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 
18. G.M. Tour & Travel  การรบันิสิตฝึกปฏิบัติงาน 
19. บริษทัไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 
20. ไอริน ชอป การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 
21. บริษัทเซาท์เทอร์น ซีฟุด โปรดักส์ จำกัด การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 
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 14.2 ไม่มี MOU 
หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม 

1. สมาคมโรงแรม หาดใหญ่-สงขลา การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 

2. สมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชน 14 จังหวัดภาคใต้ การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 

3. สมาคมมัคคุเทศน์อาชีพแห่งประเทศไทย การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 

4. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสตูล การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 

5. ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม 
6. ชมรมแม่บ้านแห่งประเทศไทย การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 

7. สมาคมแม่บ้านอันดามัน การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 

8. สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 

9. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.ทักษิณ ความร่วมมือทางวิชาการ 
10. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ ความร่วมมือทางวิชาการ 
11. สำนักบ่มเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจชุมชน ม.ทักษิณ ความร่วมมือทางวิชาการ 
12. สมาคมผู้ประกอบการการบริการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 

13. สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา การรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  เสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการ มีประสบการณ์ เชิงปฏิบัติ  มีความคิดสร้างสรรค์             
มีวิจารณญาณการแก้ปัญหา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรมและจริยธรรมนำพาการพัฒนาสังคม
 1.2 วัตถุประสงค์หลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ : 

1.2.1 มีสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานของการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและการ
จัดการท่องเที่ยวและไมซ ์

1.2.2 สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและคิดอย่างสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของการเป็น
ผู้ประกอบการทางสังคมและการจัดการท่องเที่ยวและไมซ์ 

1.2.3 สามารถทำงานเป็นทีม ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีและเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในการปฏิบัติงานของการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและการจัดการท่องเที่ยวและไมซ์ 
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1.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) 

ผลการเรียนรูข้องหลักสูตร 
(PLO และ Sub PLO) 

ผลการ
เรียนรู้ทั่วไป 
(Generic 

LO) 

ผลการเรียนรู้
เฉพาะสาขา 
(Specific 

LO) 

Bloom’s 
Taxonomy 
C (U, A, E) 

AF, P 

การเรียนรู้ 5 
ด้านของ TQF 

สมรรถนะตาม
ข้อกำหนดของ
มหาวิทยาลัย 

PLO 1 มีความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และทักษะด้านการจัดการได้อย่างถ่องแท้ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบ 

 ✓ U 2.1 , 2.2 4.1, 4.4 
 

Sub PLO 1A เข้าใจแนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดการและทักษะด้านการจัดการ      

Sub PLO 1B คิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ      

PLO 2 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางการจัดการเพ่ือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ✓ A, AF, P 1.1,1.2, 3.2 2 

Sub PLO 2A ประยุกต์องค์ความรู้ทางการจัดการ เพ่ือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

     

Sub PLO 2B บูรณาการองค์ความรู้การจัดการกับการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม 
มีวินัย ตรงต่อหน้าที่ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

     

PLO 3 สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน มีกรอบแนวคิดด้านการ
ประกอบการและเป็นผู้นำด้านการจัดการนวัตกรรมสังคม 

 ✓ P 4.1 , 4.2 2 , 3 , 4.3 

Sub PLO 3A แสดงออกถึงภาวะผู้นำด้านการจัดการนวัตกรรมทางสังคม      

Sub PLO 3B สามารถทำงานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน      

PLO 4 มีทักษะการสื่อสารและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเหมาะสม ✓  AF, P 5.2 , 5.3 4.2 , 4.5 

Sub PLO 4A ประยุกต์ทักษะในการสื่อสารได้อย่างชัดเจนเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ที่หลากหลาย 
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ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

(PLO และ Sub PLO) 

ผลการ
เรียนรู้ทั่วไป 
(Generic 

LO) 

ผลการ
เรียนรู้เฉพาะ

สาขา 
(Specific 

LO) 

Bloom’s 
Taxonomy 
C (U, A, E) 

AF, P 

การเรียนรู้ 5 
ด้านของ TQF 

สมรรถนะตาม
ข้อกำหนดของ
มหาวิทยาลัย 

Sub PLO 4B เท่าทันสารสนเทศ เท่าทันสื่อ เท่าทันเทคโนโลยี และประยุกต์การจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 

     

PLO 5 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้และทักษะปฏิบัติงานใหม่เพ่ือการบูรณาการ
และเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

✓  E, C, P 3.1 , 3.3  4.4 
 

Sub PLO 5A สืบค้น บูรณาการ และเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง      

Sub PLO 5B 
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถยืดหยุ่นและปรับตัวได้อย่างดี มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะการปฏิบัติงานใหม่ 

     

PLO 6 มีการพฒันาผลงานสร้างสรรค์และงานวิจัยด้านการจัดการนวัตกรรมทางสังคม
อย่างเป็นระบบ แสดงออกถึงคุณลักษณะผู้นำด้านการจัดการนวัตกรรมสังคม 

 ✓ E, C, P    5.1 , 5.3 1 , 2 , 3 . 4 

Sub PLO 6A คิด วิเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์ และมีเหตุผล 
  

  
 

 

Sub PLO 6B 
ประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือพัฒนาผลงานสร้างสรรค์และงานวิจัย ด้านการจัดการ
นวัตกรรมทางสังคม การประกอบการและการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
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หมายเหตุ 1. C= Cognitive (U = Remembering/understanding , A=Applying /Analyzing, E= Evaluation/Creating) AF= Affective, P = Psychomotor 
    2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
       (1) การสร้างนวัตกรรมสังคม (2) การเป็นผู้ประกอบการ (3) สมรรถนะเฉพาะด้าน (4) สมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นทักษะ (4.1) การ
คิดวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) (4.2) การสื่อสาร (Communication) (4.3) การร่วมมือ (Collaboration) (4.4) ความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) (4.5) ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
 
1.4 ระบุเนื้อหาที่ผู้เรียนต้อง "รู้ (Know)" และ "เข้าใจ (Understanding)" ทักษะ (Skills) ที่ผู้เรียนต้องฝึก และเจตคติ (Attitude) ที่ผู้เรียนต้องมีเพื่อให้เกิดผล
ลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุไว้  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 

(SPLOs) 
เนื้อหาที่ผู้เรียนต้อง "รู้" และ "เข้าใจ" 

(Know) 
ทักษะ (Skills) เจตคติ (Attitude) 

PLO 1 มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี
และทักษะด้านการจัดการได้อย่างถ่องแท้ มี
ความคิดสร้างสรรค์  มี วิ จารณ ญาณ  การ
แก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ความรู้ได้อย่างเป็น
ระบบ  
Sub PLO 1A มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและ
ทฤษฎีด้านการจัดการ  
Sub PLO 1B มีทักษะด้านการจัดการ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ การ
แก้ปัญหา คิด วเิคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 

K1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ด้าน
การตลาดและการบริหารจัดการอย่าง
สร้างสรรค์ 
K2 รู้และเข้าใจระบบการเงินและบัญชีในการ
จัดการองค์กร 
K3 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับบริบทชุมชนและภาค
บริการ 

S1 มีทักษะด้านการการตลาดและการ
บริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์นำไป
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง 
S2 มีทักษะการวิเคราะห์ด้านตัวเลข 
S3 มีทักษะในการอยู่ร่วมกับชุมชนและการ
บริการตามมาตรฐานสากล 

A1 มีเจตคติที่ดีต่อการตลาดและการ
บริหารจัดการคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อ
นำไปประยุกต์ใช้ 
A2 มีเจตคติที่ดีต่อระบบการบัญชีในการ
จัดการองค์กร 
A3 มีเจตคติที่ดีต่อการชุมชนในการ
บริการ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 

(SPLOs) 
เนื้อหาที่ผู้เรียนต้อง "รู้" และ "เข้าใจ" 

(Know) 
ทักษะ (Skills) เจตคติ (Attitude) 

    
PLO 2 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางการ
จัดการเพ่ือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
อ ย่ า ง เห ม าะส ม  โด ย ค ำนึ งถึ งคุ ณ ธ รรม 
จริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
Sub PLO 2A ประยุกต์องค์ความรู้ทางการ
จัดการเพ่ือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
อย่างเหมาะสม 
Sub PLO 2B บูรณาการองค์ความรู้การจัดการ
กับการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อหน้าที่ และมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

K1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ 
K2 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ให้บริการ 
K3 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเป็นผู้รับผิดชอบต่อ
สังคมและธุรกิจ 

S1 มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
S2 มีทักษะการเป็นผู้ให้บริการ 
S3 มีทักษะการเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคม
และธุรกิจ 

A1 มีเจตคติที่ดีต่อการเป็น
ผู้ประกอบการ 
A2 มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผู้ให้บริการ 
A3 มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่อสังคมและธุรกิจ 

PLO 3  สามารถทำงาน เป็ นที ม  มี มนุ ษย์
สัมพันธ์ในการทำงาน มีกรอบแนวคิดด้านการ
ประกอบการและเป็นผู้นำด้านการจัดการ
นวัตกรรมสังคม  
Sub PLO 3A แสดงออกถึงภาวะผู้นำด้านการ
จัดการนวัตกรรมสังคม 
Sub PLO 3B สามารถทำงานเป็นทีม และมี

K1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมใน
ด้านภาวะผู้นำของผู้ประกอบการทางสังคม 
K2 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการใน
การร่วมงานกับผู้อ่ืน 
K3 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์
ของผู้ประกอบการสมัยใหม่ 

S1 มีทักษะการทำงานเป็นทีมในด้านภาวะ
ผู้นำของผู้ประกอบการทางสังคม 
S2 มีทักษะการบริหารจัดการในการ
ดำเนินงานร่วมกับผู้อ่ืน 
S3 มีทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการ
เป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 

A1 มีเจตคติท่ีดีในการทำงานเป็น
ทีมต่อภาวะผู้นำของ
ผู้ประกอบการทางสังคม 
A2 มีเจตคติที่ดใีนการบริหารจัดการการ
ดำเนินงานร่วมกับผู้อ่ืน 
A3มีเจตคติที่ดีในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
ของผู้ประกอบการสมัยใหม่ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 

(SPLOs) 
เนื้อหาที่ผู้เรียนต้อง "รู้" และ "เข้าใจ" 

(Know) 
ทักษะ (Skills) เจตคติ (Attitude) 

มนุษยส์ัมพันธ์ในการทำงาน   
PLO 4 มีทักษะการสื่อสารและการจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเหมาะสม  
Sub PLO 4A ประยุกต์ทักษะในการสื่อสารได้
อ ย่ า ง ชั ด เจ น เห ม า ะ ส ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย 
Sub PLO 4B เท่าทนัสารสนเทศ เท่าทันสื่อ 
เท่าทันเทคโนโลยี และประยุกต์การจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม  

K1 มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและหลักการใช้ภาษาต่างประเทศต่อ
วิชาชีพ 
K2 มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสาร 
K3 มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอย่าง
สร้างสรรค์ 

S1 มีทักษะการใช้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และหลักการใช้ภาษาต่างประเทศต่อวิชาชีพ 
 S2 มีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสาร 
 S3 มีทักษะการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ 

A1 มีเจตคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและหลักการใช้ภาษาต่างประเทศ
ต่อวิชาชีพ 
A2 มีทัศนคติที่ดตี่อการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสาร 
 A3 มีทศันคติท่ีดีต่อการการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์ 
 

PLO 5 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
และทักษะปฏิบัติงานใหม่เพ่ือการบูรณาการ
และเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
Sub PLO 5A สืบค้น บูรณาการ และเชื่อมโยง
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง   
Sub PLO 5B พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
สามารถยืดหยุ่นและปรับตัวได้อย่างดี มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะการปฏิบัติงานใหม่ 

K1 มีความรู้ความเข้าใจการเรียนรู้ การ
วิเคราะห์ 
ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้วยตนเอง 
K2 มีความรู้ความเข้าใจในการสืบค้น
แหล่งข้อมูล และองค์ความรู้ในวิชาชีพสู่การ
พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
K3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ใหม่โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพเพ่ือพัฒนาตนเอง 

S1 มีทักษะการเรียนรู้ การวิเคราะห์ การ   
บูรณาการศาสตร์กับวิชาชีพด้วยตนเอง 
S2 มีทักษะการค้นคว้าและบูรณาการองค์
ความรู้สู่การนำไปใช้อย่างเหมาะสม 
S3 มีทักษะการเชื่อมโยงองค์ความรู้
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสู่การปฏิบัติงานใหม่เพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

A1 มีเจตคติที่ดีต่อการเรยีนรู้ การ
วิเคราะห์ การบูรณาการศาสตร์กับ
วิชาชีพด้วยตนเอง 
 A2 มีทัศนคติที่ดีต่อการค้นคว้าและ
บูรณาการองค์ความรู้สู่การนำไปใช้อย่าง
เหมาะสม 
A3 มีทัศนคติท่ีดีต่อการเชื่อมโยงองค์
ความรู้ในวิชาชีพสู่การปฏิบัติงานใหม่
เพ่ือการพัฒนาตนเอง 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 

(SPLOs) 
เนื้อหาที่ผู้เรียนต้อง "รู้" และ "เข้าใจ" 

(Know) 
ทักษะ (Skills) เจตคติ (Attitude) 

    
PLO 6 มีการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์และ
งานวิจัย ด้านการจัดการนวัตกรรมสังคมอย่าง
เป็นระบบ แสดงออกถึงคุณลักษณะผู้นำด้าน
การจัดการนวัตกรรมสังคม 
Sub PLO 6A คิด วิเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็น
ระบบ มีเหตุผล และสร้างสรรค์ งานวิจัยอย่าง
เป็นระบบ  
Sub PLO 6B การจัดการนวัตกรรมสังคม 
แสดงออกถึงการท่องเที่ยวและการ
ประกอบการทางสังคมอย่างเป็นระบบ  

K1 มีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการใช้องค์ความรู้
กับงานวิจัย 
K2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิด 
วิเคราะห์ และการตัดสินใจรวมถึงการ
สร้างสรรค์ผลงานในวิชาชีพเชิงนวัตกรรม 
K3 มีความรู้ความเข้าใจการใช้องค์ความรู้และ
การคิดอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผลในการ
พัฒนาผลงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัย 

S1 มีทักษะการประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับ
งานวิจัย 
S2 มีทักษะการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยใน
วิชาชีพ 
S3 มีทักษะการพัฒนาผลงานที่สร้างสรรค์สู่
งานวิจัย 

A1 มีเจตคติที่ดีต่อการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้กับงานวิจัย 
A2 มีทัศนคติที่ดีต่อการสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยในวิชาชีพ 
A3 มีทัศนคติท่ีดีต่อการพัฒนาผลงานที่
สร้างสรรค์สู่งานวิจัย 
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1.5 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
Program Learning Outcomes (PLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 
Sub - Program Learning Outcomes (SPLOs) 

ชื่อวิชา 

PLO 1 มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี
และทักษะด้านการจัดการได้อย่างถ่องแท้ มี
ความคิดสร้างสรรค์  มี วิ จารณ ญาณ  การ
แก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ความรู้ได้อย่างเป็น
ระบบ  
 
 

Sub PLO 1A มีความรู้ความเข้ าใจแนวคิดและ
ทฤษฎีด้านการจัดการ 
 
Sub PLO 1B มีทักษะด้านการจัดการ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา คิด 
วิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 

1503101 หลกัการจดัการ 3(3-0-6) 
(K1+K3+S1+A1) 
1503102 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
(K1+S1+A1) 
1503103 การบัญชีเพ่ือการจัดการ   3(2-2-5) 
(K1+K2+S1+S2+A1+A2 ) 
1503106 การจัดการทุนมนุษย์  3(2-2-5) 
(K2+S2+S3+A1+A3) 
1503107 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ   3(2-2-5) 
(K1+K2+K3+S1+S2+A1 ) 
1503201 องค์การและการจัดองค์การสมัยใหม่  3(2-2-5) 
(K1+K2+S1+A1) 
1503203 การคิดและการตัดสินใจ    3(2-2-5) 
(K1+K2+S1+S2+A1+ A2 ) 
1503204 ความคิดสร้างสรรค์และความคิดนอกกรอบ   3(2-2-5) 
(K2+S1+S2+A3) 
1503205 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจัดการ   3(2-2-5) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

Program Learning Outcomes (PLOs) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 

Sub - Program Learning Outcomes (SPLOs) 
ชื่อวิชา 

(K1+K2+S1+A1+A2 ) 
1503111 การวิเคราะห์ชุมชนและการจัดการทุนทางสังคม   3(2-2-5) 
(K3+S3+A3) 
1503112 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น   3(2-2-5) 
(K1+K2+K3+S1+S2+ A1 ) 
1503113 โครงงานการจัดการและการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น  
3(1-4-5)  (K1+K2+k3+S1+S2+S3) 
1503121 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์    3(2-2-5) 
(K1+K3+S1+S3+A1+A3) 
1503123 โครงงานการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 3(1-4-4) 
(K1+K2+k3+S1+S2+S3) 
1503211 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น   3(2-2-5) 
(K1+K3+S1+S3+A1+ A3) 
1503212 การจัดการและการประกอบการสมัยใหม่   3(2-2-5) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 
1503213 โครงงานการจัดการและการประกอบการสมัยใหม่ 3(1-4-4) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 
1503221 การวางแผนและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  3(2-2-5) 
(K1+K3+S1+S3+A1+A3) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

Program Learning Outcomes (PLOs) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 

Sub - Program Learning Outcomes (SPLOs) 
ชื่อวิชา 

 
1503222 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์   3(2-2-5) 
(K1+K3+S1+S3+A1+A3) 
1503223 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน    3(2-2-5) 
(K1+K3+S1+S3+A1+A3) 
1503224 โครงงานการวางแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 3(1-4-4) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 

  1503311 การจัดการความเสี่ยงและความวิกฤต  3(2-2-5) 
(K1+K2+K3+S1+S3+A1+A2+A3) 
1503326 การจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า   3(2-2-5) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 

PLO 2 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางการ
จัดการเพ่ือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
อ ย่ า ง เห ม าะส ม  โด ย ค ำนึ งถึ งคุ ณ ธ รรม 
จริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 

Sub PLO 2A ประยุกต์องค์ความรู้ทางการจัดการ
เพ่ือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
Sub PLO 2B บูรณาการองค์ความรู้การจัดการกับ
การปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม มี
วินัย ตรงต่อหน้าที่ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1503104 การบริหารโครงการ  3(2-2-5) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 
1503105 การจัดการตลาดสมัยใหม่  3(3-0-6) 
(K1+K2+S1+S2+A1+A2) 
1503201 องค์การและการจัดองค์การสมัยใหม่  3(2-2-5) 
(K1+K2+S1+S2+A1+A2) 
1503202 การจัดการกิจกรรมธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและธุรกิจเพ่ือสังคม  
3(2-2-5) (K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

Program Learning Outcomes (PLOs) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 

Sub - Program Learning Outcomes (SPLOs) 
ชื่อวิชา 

 
1503112 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น  3(2-2-5)   
(K1+K3+S1+S3+A1+A3) 
1503211 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น   3(2-2-5) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 
1503312 การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม   3(2-2-5) 
(K1+K3+S1+S3+A1+A3) 
1503411 การจัดการความเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืน   3(2-2-5) 
(K1+K2+S1+S2+A1+A2 ) 
1503422 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ    3(2-2-5) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 
1503322 หลักการมัคคุเทศก ์  3(2-2-5) 
(K2+K3+S2+S3+A1+A3) 

 
 

1503321 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการจัดนำเที่ยว   3(2-2-5) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 

PLO 3  สามารถทำงาน เป็ นที ม  มี มนุ ษย์
สัมพันธ์ในการทำงาน มีกรอบแนวคิดด้านการ
ประกอบการและเป็นผู้นำด้านการจัดการ
นวัตกรรมสังคม  

Sub PLO 3A แสดงออกถึงภาวะผู้ น ำด้ านการ
จัดการนวัตกรรมสังคม 
Sub PLO 3B สามารถทำงานเป็นทีม และมีมนุษย์
สัมพันธ์ในการทำงาน 

1503104 การบริหารโครงการ   3(2-2-5) 
(K2+S1+S2+A1+A2+A3) 
1503112 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น   3(2-2-5) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

Program Learning Outcomes (PLOs) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 

Sub - Program Learning Outcomes (SPLOs) 
ชื่อวิชา 

 
 

 
1503211 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น  3(2-2-5)  
(K1+K3+S1+S3+A1+A3) 
1503212 การจัดการและการประกอบการสมัยใหม่  3(2-2-5) 
(K2+K3+S2+S3+A2+A3) 
1503318 การเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและการบริหารการลงทุน   
3(2-2-5) (K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 
1503412 การสื่อสารเพ่ือสังคม   3(2-2-5) 
(K1+K3+S3+A1+A3) 
1503413 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม   3(2-2-5) 
(K1+K2+S1+S2+A1+A3) 
1503111 การวิเคราะห์ชุมชนและการจัดการทุนทางสังคม  3(2-2-5) 
(K1+K2+S1+S2+S3+A1+A3) 
1503312 การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม  3(2-2-5) 
(K1+K3+S1+S3+A1+A3) 

 
 

1503315 ธุรกิจและการตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรและสินค้าชุมชน  3(2-2-5)    
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3)    

 
 

1503317 การประกอบการทางสังคมและนวัตกรรมสังคม   3(2-2-5) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

Program Learning Outcomes (PLOs) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 

Sub - Program Learning Outcomes (SPLOs) 
ชื่อวิชา 

   
 

 
1503321 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการจัดนำเที่ยว  3(2-2-5)  
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 

 
 

1503324 การจัดประชุม    3(2-2-5) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 

 
 

1503325 การจัดการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล    3(2-2-5) 
(K2+K3+S2+S3+A2+A3) 

 
 

1503326 การจัดนิทรรศการและแสดงสินค้า  3(2-2-5) 
(K1+K3+S1+S3+A1+A3) 

PLO 4 มีทักษะการสื่อสารและการจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเหมาะสม  
 
 

Sub PLO 4A ประยุกต์ทักษะในการสื่อสารได้อย่าง
ชัดเจนเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่
หลากหลาย 
Sub PLO 4B เท่าทันสารสนเทศ เท่าทันสื่อ เท่าทัน
เทคโนโลยี และประยุกต์การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
ได้อย่างเหมาะสม 

1503107 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ   3(2-2-5)  
(K1+K2+S1+S2+A1+A3) 
1503108 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกอบการ 3(1-4-4) 3(3-0-6) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 
1503204 ความคิดสร้างสรรค์และความคิดนอกกรอบ    3(2-2-5) 
(K1+K3+S1+S3+A1+A3) 
1503314 การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม 3(2-2-5) 
(K2+S3+A3) 
1503315 ธุรกิจและการตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรและสินค้าชุมชน   3(2-2-5)    
(K1+K2+S1+S2+A1+A2)      
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

Program Learning Outcomes (PLOs) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 

Sub - Program Learning Outcomes (SPLOs) 
ชื่อวิชา 

 
 

 

1503412 การสื่อสารเพ่ือสังคม   3(2-2-5) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 
1503326 การจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า  3(2-2-5) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 
1503328 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์   3(1-4-4) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 
1503322 หลักการมัคคุเทศก ์  3(2-2-5) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 
1503329 อุทยานธรณีเพ่ือการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 

PLO 5 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
และทักษะปฏิบัติงานใหม่เพ่ือการบูรณาการ
และเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Sub PLO 5A สืบค้น บูรณาการ และเชื่อมโยงองค์
ความรู้ที่เก่ียวข้องเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
Sub PLO 5B พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองสามารถ
ยืดหยุ่นและปรับตัวได้อย่างดี มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
มีทักษะการปฏิบัติงานใหม่ 

1503211 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น   3(2-2-5) 
(K1+K3+S1+S3+A1+A3) 
1503212 การจัดการและการประกอบการสมัยใหม่  3(2-2-5) 
(K1+K3+S1+S3+A1+A3) 
1503311 การจัดการความเสี่ยงและความวิกฤต   3(2-2-5) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 
1503318 การเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและการบริหารการลงทุน 3(2-2-5) 
(K1+K3+S1+S3+A1+A3) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

Program Learning Outcomes (PLOs) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 

Sub - Program Learning Outcomes (SPLOs) 
ชื่อวิชา 

 
1503122 จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ  3(2-2-5) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 
1503321 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการจัดนำเที่ยว  3(2-2-5) 
(K1+K3+S1+S3+A1+A3) 
1503222 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์   3(2-2-5)   
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 
1503326 การจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า  3(2-2-5) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 

PLO 6 มีการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์และ
งานวิจัย ด้านการจัดการนวัตกรรมสังคมอย่าง
เป็นระบบ แสดงออกถึงคุณลักษณะผู้นำด้าน
การจัดการนวัตกรรมสังคม 
 
  
 

Sub PLO 6A คิด วิเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ 
มีเหตุผล และสร้างสรรค์ งานวิจัยอย่างเป็นระบบ  
Sub PLO 6B การจัดการนวัตกรรมสังคม แสดงออก
ถึงการท่องเที่ยวและการประกอบการทางสังคม
อย่างเป็นระบบ 

1503204 ความคิดสร้างสรรค์และความคิดนอกกรอบ  3(2-2-5) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 
1503205 ระเบียบวิธีการวิจัยทางการจัดการ   1(1-0-2) 
(K1+S1+S3+A1) 
1503302 ปฏิบัติการวิจัยทางการจัดการ   1(0-2-1) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 
1503303 การนำเสนอผลงานวิจัย   1(0-2-1) 
(K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 
1503312 การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม  3(2-2-5) 
(K1+K3+S1+S3+A1+A3) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

Program Learning Outcomes (PLOs) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 

Sub - Program Learning Outcomes (SPLOs) 
ชื่อวิชา 

 
1503314 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม   
3(2-2-5) (K2+K3+S2+S3+A2+A3) 
1503315 ธุรกิจและการตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรและสินค้าชุมชน  3(2-2-5)   
(K2+K3+S2+S3+A2+A3)  

 

1503413 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม  3(2-2-5) 
(K2+K3+S2+S3+A2+A3) 
1503317 การประกอบการทางสังคมและนวัตกรรมสังคม  3(2-2-5) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 
1503318 การเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและการบริหารการลงทุน 3(2-2-5) 
(K2+K3+S1+S3+A1+A3) 

 
 

1503321 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการจัดนำเที่ยว   3(2-2-5) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 

 
 

1503113 โครงงานการจัดการและการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น  
3(1-4-4) (K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 

 
 

1503123 โครงงานการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 3(1-4-4) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 

 
 

1503213 โครงงานการจัดการและการประกอบการสมัยใหม่ 3(1-4-4) 
 (K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

Program Learning Outcomes (PLOs) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 

Sub - Program Learning Outcomes (SPLOs) 
ชื่อวิชา 

   
 

 

1503224 โครงงานการวางแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 3(1-4-4) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 
1503313 โครงงานการประเมินผลลัพท์ทางสังคมและการจัดการความเสี่ยง 
3(1-4-4) (K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 

 
 

1503323 โครงการการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(1-4-4) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 

 
 

1503316 โครงงานการตลาดและยุทธศาสตร์เพ่ือการประกอบการ 3(1-4-4) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 

 
 

1503319 โครงงานการประกอบการทางสังคมและนวัตกรรมสังคม 3(1-4-4) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 

 
 

1503327 โครงงานการจัดการไมซ์ 3(1-4-4) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 

 
 

1503431 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6(0-18-0) 
(K1+K2+K3+S1+S2+S3+A1+A2+A3) 
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1.6 ระบุวิธีการวดั (Assessment) ความสามารถ และหรือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 
(SPLOs) 

สถานการณ์หรือภาระงานที่สะท้อนสมรรถนะของ
ผู้เรียน 

(Performance Criteria) 
เกณฑ์การบรรลุสมรรถนะ/LO 

PLO 1 มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎีและทักษะด้านการจัดการได้อย่างถ่องแท้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบ 
Sub PLO 1A มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีด้าน
การจัดการ  
Sub PLO 1B มี ทั กษะด้ าน การจั ดการ  มี ค วาม คิ ด
สร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา คิด วิเคราะห์
ความรู้อย่างเป็นระบบ 

1. มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีด้านการ
จัดการได้อย่างถูกต้อง 

2. คิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ(ใน
พ้ืนที่จริง) 

 
 
 

- การทดสอบโดยการนำเสนอผ่านโครงงาน/ชิ้นงานที่ได้รับ
มอบหมาย ตามระดับคะแนนที่กำหนดโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ  

     4.51-5.00 = ระดับดีมาก 
     3.51-4.50 = ระดับด ี
     2.51-3.50 = ระดับพอใช้ 
     1.51-2.50 = ระดับปรุงปรุง/แก้ไข 
     1.00-1.50 = ระดับต่ำกว่าเกณฑ์ 
- ความถูกต้ อ งในกระบวนการและแนวทางการ เป็ น

ผู้ประกอบการ/การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการ โดยทดสอบ
การนำเสนอวิธีการจัดการธุรกิจ 

PLO 2 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางการจัดการเพ่ือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
Sub PLO 2A ประยุกต์องค์ความรู้ทางการจัดการเพ่ือ
นำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
Sub PLO 2B บูรณาการองค์ความรู้การจัดการกับการ
ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อ

1. ประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านการจัดการเพ่ือ
นำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

2. การมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย การตรงต่อ

- แนวทางการประเมินและสังเกตพฤติกรรมการบูรณาการ
องค์ความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงตามระดับคะแนนที่
กำหนดโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ  

     4.51-5.00 = ระดับดีมาก 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 
(SPLOs) 

สถานการณ์หรือภาระงานที่สะท้อนสมรรถนะของ
ผู้เรียน 

(Performance Criteria) 
เกณฑ์การบรรลุสมรรถนะ/LO 

หน้าที่ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ เวลาหน้าที่ ในการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 

     3.51-4.50 = ระดับด ี
     2.51-3.50 = ระดับพอใช้ 
     1.51-2.50 = ระดับปรุงปรุง/แก้ไข 
     1.00-1.50 = ระดับต่ำกว่าเกณฑ์ 
 - ประเมินผลการปฏิบัติงาน/การเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร

โดยคำนึงถึงด้าน คุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย ตรงต่อเวลา และ
จรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

PLO 3 สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน มีกรอบแนวคิดด้านการประกอบการและเป็นผู้นำด้านการจัดการนวัตกรรมสังคม 
Sub PLO 3A แสดงออกถึงภาวะผู้นำด้านการจัดการ
นวัตกรรมสังคม 
Sub PLO 3B สามารถทำงาน เป็ นทีม  และมีมนุษย
สัมพันธ์ในการทำงาน 

1. คุณลักษณะของการเป็นผู้นำด้านการจัดการ
นวัตกรรมสังคมได้อย่างถูกต้อง 

2. องค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
จัดการการเป็นผู้ประกอบการได้อย่างถูกต้อง  

 
 
 
 

- ความรู้ในการดำเนินโครงงาน/ดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 
โดยการใช้แบบทดสอบ/การสอบข้อเขียน  

- การประเมินผลการสอบ Project ของผู้เรียนในหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมายทัง้ในห้องเรียนภาคทฤษฎีและการออกปฏิบัติในสถานที่
จริง โดยการนำเสนอและจัดทำรายงานโดยมีการกำหนดระดับ
คะแนนของอาจารย์ผู้สอนและผู้ประกอบการในสถานประกอบการ
ที่ผู้เรียนปฏิบัติงาน 

- การประเมินผลจากแฟ้มการสะสมผลงาน (Portfolio)  
- ประเมินจากสถานการณ์เป็นฐาน เหตุการณ์จำลอง  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 
(SPLOs) 

สถานการณ์หรือภาระงานที่สะท้อนสมรรถนะของ
ผู้เรียน 

(Performance Criteria) 
เกณฑ์การบรรลุสมรรถนะ/LO 

 
PLO 4 มีทักษะการสื่อสารและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเหมาะสม 
Sub PLO 4A ประยุกต์ทักษะในการสื่อสารได้อย่าง
ชั ด เจน เหมาะสมสอดคล้ อ งกับ สภ าพแวดล้ อมที่
หลากหลาย 
Sub PLO 4B เท่าทันสารสนเทศ เท่าทันสื่อ เท่ าทัน
เทคโนโลยี และประยุกต์การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลได้
อย่างเหมาะสม 

1. มี การจั ดการเทคโน โลยี ให้ สอดคล้ องกั บ
สภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 

2. มีทักษะในการสื่อสารและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลกับวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

- การประเมินผลการสอบ Project ของผู้เรียนในหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในห้องเรียนภาคทฤษฎีและการออกปฏิบัติในสถานที่
จริง โดยการนำเสนอและจัดทำรายงานโดยมีการกำหนดระดับ
คะแนนของอาจารย์ผู้สอนและผู้ประกอบการในสถานประกอบการ
ที่ผู้เรียนปฏิบัติงาน 

- ประเมินจากสถานการณ์ เป็นฐาน เหตุการณ์จำลองที่
สามารถใช้ทักษะในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

PLO 5 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้และทักษะปฏิบัติงานใหม่เพ่ือการบูรณาการและเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
Sub PLO 5A สืบค้น บูรณาการ และเชื่อมโยงองค์ความรู้
ที่เก่ียวข้องเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
Sub PLO 5B พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองสามารถ
ยืดหยุ่นและปรับตัวได้อย่างดี มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ทักษะการปฏิบัติงานใหม่ 

1. การเรียนรู้ตลอดจนการพัฒนาตนเองในการ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้อง 

2. มีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการองค์
ความรู้และเชื่อมโยงกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 

 
 
 
 

- การทดสอบโดยการนำเสนอผ่านโครงงาน/ชิ้นงานที่ได้รับ
มอบหมายตามระดับคะแนนที่กำหนดโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ  

     4.51-5.00 = ระดับดีมาก 
     3.51-4.50 = ระดับด ี
     2.51-3.50 = ระดับพอใช้ 
     1.51-2.50 = ระดับปรุงปรุง/แก้ไข 
     1.00-1.50 = ระดับต่ำกว่าเกณฑ์ 
- การนำเสนอแนวความคิด การวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง 



 

 

มคอ.2 TSU 32 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 
(SPLOs) 

สถานการณ์หรือภาระงานที่สะท้อนสมรรถนะของ
ผู้เรียน 

(Performance Criteria) 
เกณฑ์การบรรลุสมรรถนะ/LO 

 วิธีการจัดการในการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 
PLO 6 มีการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์และงานวิจัย ด้านการจัดการนวัตกรรมสังคมอย่างเป็นระบบ แสดงออกถึงคุณลักษณะผู้นำด้านการจัดการนวัตกรรมสังคม 
Sub PLO 6A คิด วิเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ มี
เหตุผล และสร้างสรรค ์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ  
Sub PLO 6B การจัดการนวัตกรรมสังคม แสดงออกถึง
การท่องเที่ยวและการประกอบการทางสังคมอย่างเป็น
ระบบ 

1. การคิดวิเคราะห์ งานวิจัยอย่างเป็นระบบเพ่ือ
การสร้างสรรค์แนวคิดในการจัดการการเป็น
ผู้ประกอบการทางสังคม 

2. การจัดการนวัตกรรมและแสดงถึงความเป็น
ผู้นำในการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมอย่างเป็น
ระบบ 

 
 
 
 

- ความรู้ในการดำเนินโครงงาน/ดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 
โดยการใช้แบบทดสอบ/การสอบข้อเขียน  

- การประเมินผลการสอบ Project ของผู้เรียนในหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในห้องเรียนภาคทฤษฎีและการออกปฏิบัติในสถานที่
จริง โดยการนำเสนอและจัดทำรายงานโดยมีการกำหนดระดับ
คะแนนของอาจารย์ผู้สอนและผู้ประกอบการในสถานประกอบการ
ที่ผู้เรียนปฏิบัติงาน 

- การประเมินผลจากแฟ้มการสะสมผลงาน (Portfolio)  
- ประเมินจากสถานการณ์เป็นฐาน เหตุการณ์จำลอง  
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1.7 แผนการเรียนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร SPLOs ที่กำหนด 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 
(SPLOs) 

วิธีจัดการเรียนการสอน 
(Learning Pedagogy) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(Learning Activities) 

PLO 1 มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎีและทักษะด้านการจัดการได้อย่างถ่องแท้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบ 

Sub PLO 1A เข้าใจแนวคิดและทฤษฎีด้าน
การจัดการและทักษะด้านการจัดการ 

การออกแบบการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน โดยเน้นใช้ Work 
Integrated Learning  เช่น  

1. การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ Case Study เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้มีการคิดวิเคราะห์ เช่นการสอนโดยเน้นการแก้ปัญหา (Problem-
based learning)  

2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Work-based Learning    เน้น
ทฤษฎีบวกกับการปฏิบัติจริงสร้างศักยภาพในการทำงานของผู้เรียน 

1. ฝึกผู้เรียนสรุปแนวคิดและทฤษฎีนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
กับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่หลากหลาย (กรณีศึกษา) 
2. ผู้เรียนสรุปข้อค้นพบหรือความคิดรวบยอด(แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ)  
3. กิจกรรม เกมส์ สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนรู้ ประเม
(pre-test, post-test) 
4. กาสอนโดยการสาธิตและฝึกปฏิบัติ 
5. การมอบหัวข้อให้ค้นคว้าและคิดวิเคราะห์  

Sub PLO 1B คิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ 
การแก้ปัญหา คิด วิเคราะห์ความรู้อย่างเป็น
ระบบ 

การจัดการเรียนการสอน เน้น Active Learning และ Activity Based 
เช่น 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกิจกรรมกลุ่ม Workshop และ 
Sharing idea ของผู้เรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิด 

2. การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ (แก้ปัญหา (Problem-based learning) 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ เหตุการณ์พร้อมเสนอแนวทางใน
การจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ 
2. ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมกับการ
อภิปรายและการตั้งคำถาม 
3. สอนโดยการจัดกิจกรรม เกมส์ สอดคล้องกับเนื้อหาการ
เรียนรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 
4. ประเมินผลการทดสอบผ่าน (pre-test, post-test) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 

(SPLOs) 
วิธีจัดการเรียนการสอน 
(Learning Pedagogy) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(Learning Activities) 

   
PLO 2 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางการจัดการเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
Sub PLO 2A ประยุกต์องค์ความรู้ทางการ
จัดการเพ่ือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
อย่างเหมาะสม 

การจัดการเรียนการสอน เน้น Active Learning และ Activity Based 
เช่น 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกิจกรรมกลุ่ม Workshop และ 
Sharing idea ของผู้เรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิด 

2. การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ Case Study 
3. การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล

และลงปฏิบัติ ในสถานที่ จริ งกับสถานประกอบ ในความร่วมมือ
(Collaborative Learning) และการเรียนการสอนที่บูรณาการกับ
ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ (Community-based learning) 

4. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้ เรียนเข้าไปมีส่วนร่วม
โดยตรงในการให้บริการชุมชนผ่านการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมที่
เรียกว่า (Service-learning) 

1. การสอนโดยการสาธิตและการฝึกปฏิบัติจริงโดยการนำ
องค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง 
2. การสอนโดยการนำรูปแบบการจัดกิจกรรม, เกมส์ ให้
สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการฝึกทักษะวิชาชีพ 
3. ประเมินผลโดยการฝึกทำแบบทดสอบ  
(pre-test, post-test) 
4. การศึกษาในสถานที่จริงพร้อมฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริง 
5. การจัดทำรายงานเปรียบเทียบการเรียนในชั้นเรียนและ
การทำงานในสถานทีจ่ริงภาคปฏิบัติ 

Sub PLO 2B บู รณ าการองค์ ความรู้ ก าร
จัดการกับการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงคุณธรรม 
จริ ย ธรรม  มี วินั ย  ต รงต่ อห น้ าที่  และมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

การจัดการเรียนการสอน เน้น Active Learning และ Activity Based 
เช่น 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกิจกรรมกลุ่ม Workshop และ 
Sharing idea ของผู้เรียนเพ่ือการแลกเปลี่ยนความคิด 

2. การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการ

1. การสอนทฤษฎีพร้อมยกตัวอย่างประกอบโดยผู้สอน/ผู้
เชียวชาญ 
2. การสอนโดยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ 
การบริหารจัดการพร้อมทั้งนำเสนอ 
3. การสอนโดยการสาธิตและให้ฝึกปฏิบัติจริง 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 

(SPLOs) 
วิธีจัดการเรียนการสอน 
(Learning Pedagogy) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(Learning Activities) 

เรียนรู้เน้นโครงงาน (Project-based Learning)  
3. การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล

และลงปฏิบัติในสถานที่จริงกับสถานประกอบในความร่วมมือ
(Collaborative Learning) และการเรียนการสอนที่บูรณาการกับ
ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ (Community-based learning) 

4. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนเข้าไปมีส่วนร่วม
โดยตรงในการให้บริการชุมชนผ่านการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมที่
เรียกว่า (Service-learning) 

4. การทำชิ้นงาน 
5. การมอบหมายหัวข้อให้ค้นคว้าพร้อมนำเสนอ 

PLO 3 สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน มีกรอบแนวคิดด้านการประกอบการและเป็นผู้นำด้านการจัดการนวัตกรรมสังคม 
Sub PLO 3A แสดงออกถึงภาวะผู้นำด้านการ
จัดการนวัตกรรมสังคม   

การออกแบบการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน โดยเน้น  ใช้ Work 
Integrated Learning  เช่น  

1. การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ Case Study และการสอน
แบบโครงการ Project-based Learning  

2. การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ/กลุ่มชุมชน
ในรูปแบบของความร่วมมือ (Collaborative Learning) เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะที่ ใช้จริงในการทำงาน 
(Community-based Learning) 

3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Work-based Learning เน้น
ทฤษฎีบวกกับการปฏิบัติจริงสร้างศักยภาพในการทำงานของผู้เรียน 

 1. การสอนทฤษฎีพร้อมยกตัวอย่างประกอบโดยผู้สอน/ผู้
เชียวชาญ 
 2. การสอนโดยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ 
การบริหารจัดการพร้อมทั้งนำเสนอ 
 3. การสอนโดยการสาธิตและให้ฝึกปฏิบัติจริง 
 4. การทำชิ้นงานการมอบหมายหัวข้อให้ค้นคว้าพร้อม
นำเสนอ 
5. ประเมินผลโดยการฝึกทำแบบทดสอบ (pre-test , post-
test) 
6. การศึกษาในสถานที่จริงพร้อมฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริง 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 

(SPLOs) 
วิธีจัดการเรียนการสอน 
(Learning Pedagogy) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(Learning Activities) 

 
Sub PLO 3B สามารถทำงานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 
 
 
 
 

การจัดการเรียนการสอน เน้น Active Learning และ Activity Based 
เช่น 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกิจกรรมกลุ่ม Workshop และ 
Sharing idea ของผู้เรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิด 

2. การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ (แก้ปัญหา (Problem-based learning) และ
การเรียนรู้เน้นโครงงาน (Project-based Learning)  

3. การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
และลงปฏิบัติ ในสถานที่ จริ งกับสถานประกอบในความร่วมมื อ
(Collaborative Learning) และการเรียนการสอนที่บูรณาการกับ
ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ (Community-based learning) 

4. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้ เรียนเข้าไปมีส่วนร่วม
โดยตรงในการให้บริการชุมชนผ่านการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมที่
เรียกว่า (Service-learning) 

- แสดงบทบาทสมมติ Role play 
- แบ่งกลุ่มทำงาน วิเคราะห์จากสื่อ 
- อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ประเมินระหว่างปฏิบัติ 
- สรุปรายงานผล 
- ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 
- กิจกรรม เกมส์ สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนรู้ 

 - ประเมิน (pre-test, post-test) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 

(SPLOs) 
วิธีจัดการเรียนการสอน 
(Learning Pedagogy) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(Learning Activities) 

   
PLO 4 มีทักษะการสื่อสารและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเหมาะสม 
Sub PLO 4A ประยุกต์ทักษะในการสื่อสารได้
อ ย่ า งชั ด เจ น เห ม าะ ส ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย  
 

การออกแบบการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน โดยเน้นใช้ Work 
Integrated Learning  เช่น  

1. การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ Case Study เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้มีการคิดวิเคราะห์  และการสอนแบบโครงการ Project-based 
Learning  

2. การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ/กลุ่มชุมชน
ในรูปแบบของความร่วมมือ (Collaborative Learning) เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะที่ ใช้จริงในการทำง าน 
(Community-based Learning) 

3.  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Work-based Learning เน้น
ทฤษฎีบวกกับการปฏิบัติจริงสร้างศักยภาพในการทำงานของผู้เรียน 

- แสดงบทบาทสมมติ Role play 
- แบ่งกลุ่มทำงาน วิเคราะห์สื่อ อภิปราย 
- ประเมินระหว่างปฏิบัติ 
- ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 
- กิจกรรม เกมส์ สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนรู้ 

 - ประเมิน (pre-test, post-test) 

Sub PLO 4B เท่าทันสารสนเทศ เท่าทันสื่อ 
เท่าทันเทคโนโลยี และประยุกต์การจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 

การออกแบบการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน โดยเน้นใช้ Work 
Integrated Learning  เช่น  

1. การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ Case Study และการสอน
แบบโครงการ Project-based Learning  

2. การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ/กลุ่มชุมชน
ในรูปแบบของความร่วมมือ (Collaborative Learning) เพ่ือเป็นการ

- คิดวิเคราะห์ อภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการกลุ่ม 

- ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 
- กิจกรรม เกมส์ สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนรู้ 
- ประเมิน (pre-test, post-test) 
- นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 



 

 

มคอ.2 TSU 38 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 

(SPLOs) 
วิธีจัดการเรียนการสอน 
(Learning Pedagogy) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(Learning Activities) 

เตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะที่ ใช้จริงในการทำ งาน 
(Community-based Learning) 

3.  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Work-based Learning เน้น
ทฤษฎีบวกกับการปฏิบัติจริงสร้างศักยภาพในการทำงานของผู้เรียน 

- ฝึกปฏิบัติจากสถานที่จริง 

PLO 5 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้และทักษะปฏิบัติงานใหม่เพ่ือการบูรณาการและเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
Sub PLO 5A สื บ ค้ น  บู ร ณ า ก า ร  แ ล ะ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 
 
 
 

การจัดการเรียนการสอน เน้น Active Learning และ Activity Based 
เช่น 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกิจกรรมกลุ่ม Workshop และ 
Sharing idea ของผู้เรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิด 

2. การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และจัดทำโครงงาน (Project-
based Learning)  

3. การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
และลงปฏิบัติ ในสถานที่ จริ งกับสถานประกอบในความร่วมมือ
(Collaborative Learning) และการเรียนการสอนที่ บูรณาการกับ
ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ (Community-based learning) 

4. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้ เรียนเข้าไปมีส่วนร่วม
โดยตรงในการให้บริการชุมชนผ่านการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมที่
เรียกว่า (Service-learning) 

- การคิดวิเคราะห์ อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ซักถาม 

- ประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากห้องเรียนนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง ทำรายงานเปรียบเทียบ 

- สอนในรูปแบบสอดแทรกการจัดกิจกรรม, เกมส์ 
สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาทักษะ 

- การศึกษานอกสถานที่และจัดทำรายงาน 
- ประเมินผลผ่าน (pre-test, post-test)  
- ฝึกทดสอบชิ้นงาน/โครงงาน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 

(SPLOs) 
วิธีจัดการเรียนการสอน 
(Learning Pedagogy) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(Learning Activities) 

   
Sub PLO 5B พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
สามารถยืดหยุ่นและปรับตัวได้อย่างดี มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะการปฏิบัติงานใหม่ 
 

การจัดการเรียนการสอน เน้น Active Learning และ Activity Based 
เช่น 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกิจกรรมกลุ่ม Workshop และ 
Sharing idea ของผู้เรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิด 

2. การสอนที่ เน้นให้ ผู้ เรียน มีการเรียนรู้การจัดทำโครงงาน 
(Project-based Learning)  

3. การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
และลงปฏิบัติ ในสถานที่ จริ งกับสถานประกอบในความร่วมมือ
(Collaborative Learning) และการเรียนการสอนที่บูรณาการกับ
ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ (Community-based learning) 

4. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้ เรียนเข้าไปมีส่วนร่วม
โดยตรงในการให้บริการชุมชนผ่านการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมที่
เรียกว่า (Service-learning) 

- กระบวนการกลุ่ม  
- คิดวิเคราะห์ ซักถาม อภิปรายและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น  
- สาธิตและฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง 
- ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 
- กิจกรรม เกมส์ สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนรู้ 
- ประเมิน (pre-test, post-test) 

PLO 6 มีการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์และงานวิจัย ด้านการจัดการนวัตกรรมสังคมอย่างเป็นระบบ แสดงออกถึงคุณลักษณะผู้นำด้านการจัดการนวัตกรรมสังคม 
Sub PLO 6A คิด วิเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็น
ระบบ มีเหตุผล และสร้างสรรค์ งานวิจัยอย่าง
เป็นระบบ   

การออกแบบการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน โดยเน้นใช้ Work 
Integrated Learning  เช่น  

1.  การสอนแบบโครงการนำเสนอ Project-based Learning  
2. การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ/กลุ่มชุมชน

- กำหนดโครงการ 
- ดำเนินงาน/ปฏิบัติตามโครงการ 
- อภิปรายนำเสนอโครงการ 
- ประเมินผลจากโครงการ/ชิ้นงานในการปฏิบัติงานจริง  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร 

(SPLOs) 
วิธีจัดการเรียนการสอน 
(Learning Pedagogy) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(Learning Activities) 

ในรูปแบบของความร่วมมือ (Collaborative Learning) เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะที่ ใช้จริงในการทำงาน 
(Community-based Learning) 

3.  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Work-based Learning เน้น
ทฤษฎีบวกกับการปฏิบัติจริงสร้างศักยภาพในการทำงานของผู้เรียน 

- นำองค์ความรู้ที่ได้จากภาคทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

- ทำรายงานเปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนและการ
ปฏิบัติงานจริง 

Sub PLO 6B การจัดการนวัตกรรมสังคม 
แ ส ด งอ อ ก ถึ ง ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว แ ล ะ ก า ร
ประกอบการทางสังคมอย่างเป็นระบบ  

การจัดการเรียนการสอน เน้น Active Learning และ Activity Based 
เช่น 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกิจกรรมกลุ่ม Workshop และ 
Sharing idea ของผู้เรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิด 

2.  การจัดการเรียนการสอนนำเสนอโครงงาน (Project-based 
Learning)  

3. การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
และลงปฏิบัติ ในสถานที่ จริ งกับสถานประกอบในความร่วมมือ
(Collaborative Learning) และการเรียนการสอนที่บู รณาการกับ
ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ (Community-based learning) 

4. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้ เรียนเข้าไปมีส่วนร่วม
โดยตรงในการให้บริการชุมชนผ่านการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมที่
เรียกว่า (Service-learning) 

- ศึกษาปัญหา/เข้าใจปัญหา  
- ศึกษาค้นคว้า สังเคราะห์ความรู้ 
- สรุปผล 
- นำเสนอและประเมินผลงาน 
- ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 
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1.8 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Year Learning Outcomes: YLOs) 
ชั้นปีที่ รายละเอียด 

1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีด้านการจัดการ เชื่อมโยงองค์ความรู้กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ได ้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ   

2 มีทักษะคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การทำงานเป็นทีม และมนุษยสัมพันธ์ 
3 มีทักษะการวางแผน การตัดสินใจ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
4 มีทักษะเชิงปฏิบัติและสามารถบูรณาการองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน มีความพร้อมในการเป็น

ผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพ 
 
2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. มีการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชาทุ ก 
ภาคเรียนและนำผลการประเมิน
ไป ใช้ ใน ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป 

- นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนผ่าน
ระบบ 

- อาจารย์ผู้สอนนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดูแลและ
ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของ
คณาจารย์ 

- มีการประเมินหลักสูตรด้วยระบบ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรทุกปี
การศึกษา 

- ผลการประเมินความพึงพอใจ
จากการเรียนการสอน 

- มคอ.3 - 7 

- รายงานการประเมินตนเองของ
หลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
ทุก 5 ปี 

- สอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม เช่น ปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสาขาวิชา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำ
หลักสูตร นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้
บัณฑิต ผู้ปกครอง เป็นต้น 

- ดำเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑ์การรับรองของ สป.อว. และตาม
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ AUN-QA 

- ผลการเสนอความคิดเห็นของ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

- รายงานการปรับปรุงหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3. แผนพัฒนาบุคลากร - จัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนา

บุคลากร 
-  มีการวางแผนส่งอาจารย์เข้ารับการศึกษา

ต่อ 

- แผนงบประมาณประจำปี 

- แผนพัฒนาบุคลากร 

4. แผนพัฒนานิสิต - จัดโครงการพัฒนานิสิต 

- ศึกษาดูงาน 

- เข้าร่วมแข่งขันประกวดทางวิชาการ 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ 

5. ประกันคุณภาพ - มีการอบรมหลักสูตร AUN-QA 

- มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

- หนังสือขออนุมัติเดินทางเพ่ือ
เข้ารับการอบรม หลักสูตร 
AUN-QA 

- รายงานการประชุม 
6. แผนพัฒนาความร่วมมือกับ
สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอน WIL 

- ขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังสถาน
ประกอบการพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมจำนวน
นิสิตรับเข้าให้มากข้ึน 

- บันทึกความเข้าใจ 

7. แผนพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
และวิธีการจัดการเรียนการสอน 
WILของบุคลากรวิทยาลัยและ
สถานประกอบการให้สอดรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการคุณลักษณะและ
สมรรถนะนักศึกษาของผู้ใช้
บัณฑิตหลังการใช้หลักสูตรไป
ระยะหนึ่ง 

- การฝึกอบรมและวิธีการจัดการเรียน 
การสอนเรื่อง WIL 

- หนังสือขออนุมัติเดินทางไป
ศึกษาดูงานหลักสูตร WIL 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
   แผนการศึกษาไม่มีภาคฤดูร้อน 
   แผนการศึกษากำหนดให้มีภาคฤดูร้อน โดยมีระยะเวลาศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ไม่น้อย
กว่า 6 สัปดาห์ ซึ่งมีการจัดชั่วโมงการเรียนเท่ากับ 15 สัปดาห์ (จัดชั่วโมงการเรียน เท่ากับ 2.5 เท่า ของ
ภาคเรียนปกต)ิ จำนวน 2 ภาคการศึกษา ในชั้นปีที่ 1 , 2 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
  ภาคเรียนที่ 1   ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 
  ภาคเรียนที่ 2   ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม 
  ภาคเรียนฤดูร้อน ตั้งแตเ่ดอืนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม  
    ในเวลาราชการ 
    นอกเวลาราชการ  
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  2.2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  2.2.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  2.2.3 สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางด้านพาณิชยการหรือสาขาอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการเทียบโอนรายวิชาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทักษิณ และเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตร ี
 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  
   ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
   ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
   การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา  
   นิสิตไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ 
   อ่ืนๆ (ระบุ) ..............................................................  
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2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3 
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
 จัดการปฐมนิ เทศนิสิตใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คำแนะนำแก่นิสิต 

และให้เน้นย้ำในกรณีที่นิสิตมีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 
 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนิสิตและการดูแลนิสิต ได้แก่ วัน

แรกพบระหว่างนิสิตกับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 จาก
อาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจำเป็น 
 อ่ืนๆ (ระบุ) .............................................................. 

 2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศกึษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 140 140 140 140 140 

ชั้นปีที่ 2 0 140 140 140 140 

ชั้นปีที่ 3 0 0 140 140 140 

ชั้นปีที่ 4 0 0 0 140 140 

รวม 140 280 420 560 560 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 0 0 0 140 140 

  

  
2.6 งบประมาณตามแผน   

 

ค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ        19,000 บาท/ภาคเรียน 
ค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคเรียนฤดูร้อน        9,500 บาท/ภาคเรยีน 
ประมาณการตลอดหลักสูตร 142,500 บาท/คน 
 ค่าใช้จ่ายต่อหัว/คน/ปี        47,500  บาท 
 ค่าพัฒนาทักษะวิชาชีพ จ่ายครั้งเดียว 5,000 บาท 

 

ค่าธรรมเนียมรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 147,500 บาท ประกอบไปด้วย 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 142,500 บาท และค่าพัฒนาทักษะวิชาชีพ 5,000 บาท  
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  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

ประมาณการรายรับ 
หน่วย
นับ 

ปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าลงทะเบียน บาท/ปี 6,650,000 13,300,000 19,000,950 26,600,000 26,600,000 
งานบริการวิชาการจากภายนอก บาท/ปี 100,000 150,000 200,000 250,000 250,000 
ทุนด้านการเรียนการสอนและ
การวิจัย  

บาท/ปี 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

รวม  6,900,000 13,600,000 20,000,300 27,000,000 27,000,000 
 
 

  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน      

1.1 ค่าตอบแทน 2,822,400 2,935,296 3,052,700 3,174,900 3,301,800 
1.2 ค่าใช้สอย 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 
1.3 ค่าวัสดุ 80,000 160,000 240,000 320,000 320,000 
1.4 ค่าสาธารณูปโภค  20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 

2. รายจา่ยให้มหาวิทยาลัย  1,600,000 5,201,000 8,448,650 16,712,550 16,712,550 
3. งบลงทุน 800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,200,000 
รวมทั้งสิ้น 5,822,400 10,921,296 15,671,350 25,442,450 25,574,350 

 
 2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) แบบออนไลน์  
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 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  การเทียบรายวิชา เนื้อหาของคำอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบจะต้องครอบคลุมเนื้อหา
ของคำอธิบายรายวิชาตามโครงสร้างที่นิสิตต้องเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 รายวิชาที่โอนต้องเป็นรายวิชาที่
นิสิตเคยเรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี และได้รับระดับขั้นไม่ต่ำกว่า C หรือได้รับค่าระดับขั้นไม่ต่ำกว่า 2.00 ทั้งนี้
จำนวนหน่วยกิตที่ขอรับโอนรายวิชา เทียบโอนรายวิชา และเทียบประสบการณ์ รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 
ร้อยละ 40 ของจำนวนหน่วยกิตรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7 ข้อ 30 ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 33 และข้อ 34 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 

วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน    42 หน่วยกิต 
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 วิชาเอกการจัดการการประกอบการทางสังคม 
       วิชาเอกบังคับ  45 หน่วยกิต 

       วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
 วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ 
   วิชาเอกบังคับ  42 หน่วยกิต 

       วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ   6      หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า               6 หน่วยกิต 
 3.1.3 รายวิชา 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับ  18 หน่วยกิต 

กลุ่มการใช้ภาษา  9 หน่วยกิต 
0000111 ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา   3(3-0-6) 
  Thai for Higher Education 
0000121 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
  Basic English in Daily Life 
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
  Read and Write in Basic English 

กลุ่มบูรณาการ     9 หน่วยกิต 
0000161 คุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 
  Quality of Life 
0000162 สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต 3(3-0-6) 
  Environment and Lifestyle 
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
  Social Sustainability and Sufficiency Economy 
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 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบังคับเลือก  3 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชา 
0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 
  Southern Thai Studies 
0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2) 
  Local Community Ways 
หมายเหตุ : กรณีท่ีเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นวิชาบังคับเลือกแล้ว สามารถ

เลือกรายวิชาที่เหลือเป็นวิชาเลือกได้ 
 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 วิชาเลือก 9 หน่วยกิตให้เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

เลือกจากรายวิชากลุ่มการใช้ภาษา 
0000112 พหุภาษาเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 Multilingual for Learning  
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 3(3-0-6) 

 Burmese Language and Culture 
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 

Vietnamese Language and Culture 
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 

Korean Language and Culture  
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6) 

Japanese Language and Culture  
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 

Chinese Language and Culture  
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6) 

Malay Language and Culture  
0000137 ภาษารัสเซียสำหรับชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

Russian for Daily Life  
 เลือกจากรายวิชากลุ่มบูรณาการ    

0000163 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 
ASEAN Ways  

0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
Philosophy and Religion Principles for Life Development 
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0000165 ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง 2(2-0-4) 
Audio and Visual Art Appreciation  

0000166 ไฟฟ้ากับชีวิต 3(2-2-5) 
Electricity and Life 

0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม 3(3-0-6) 
Food for Life and Beauty  

0000168 การอ่านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 
Reading for Life  

0000169 กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) 
Sports and Recreation for Health  

0000171 วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
Learning Digital Ways  

0000181 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน 3(2-2-5) 
Production for Home Products  

0000182 ผู้หญิงกับบทบาทในสังคม 3(3-0-6) 
Women and Roles in Society  

0000183 ชีวิตดีดีมีได้ทุกวัน 3(3-0-6) 
Everyday Good Life  

0000184 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 
Smart Thinking with Sciences in Daily Life  

0000185 พลังคนรุ่นใหม่ใจสะอาด 3(2-2-5) 
The Power of New Generations with Pure Mind  

0000186 อัตลักษณ์ทักษิณและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
Thaksin Identities and Creative Learning  

0000191 ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
Digital Leadership  

0000192 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 3(2-2-5) 
Technology and Innovation for Community  

0000264 เศรษฐศาสตร์และการจัดการ 2(2-0-4) 
Economics and Management  

0000265 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 
Food and Energy Security for Quality of Life  
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0000266 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
Creative Economy  

0000267 ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์ 2(2-0-4) 
Visual Art and Music Appreciation  

0000268 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
Thai Politics and Governance  

0000271 การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) 
Civic Education  

0000281 ทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
Visual Education to Learn Languages and Cultures  

0000282 เทคนิคการตกแต่งภาพและการตัดต่อวิดีโอ 3(2-2-5) 
Technique for Photo Retouching and Video Editing  

0000283 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
Digital Technology for Learning  

0000284 ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 
Artificial Intelligence and Internet of Things  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
  วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน    42 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาการจัดการองค์การ   30 หน่วยกิต 

1503101 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
Principles of Management 

1503102 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
Business Law  

1503103 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 
Management Accounting    

1503104 การบริหารโครงการ 3(2-2-5) 
Project Management 

1503105 การจัดการตลาดสมัยใหม่ 3(2-2-5) 
Modern Marketing Management 

1503106   การจัดการทุนมนุษย์ 3(2-2-5) 
Human Capital Management 

1503107 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5) 
Management Information System 
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1503108 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกอบการ 3(1-4-4) 
  Information Technology for Entrepreneurship 

          1503201   องค์การและการจัดองค์การสมัยใหม่ 3(2-2-5) 
Organization and Modern Organizing 

1503202 การจัดการกิจกรรมธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและธุรกิจ 3(2-2-5) 
  เพ่ือสังคม 

CSR and SE Management 
                        กลุ่มวิชาการคิด การตัดสินใจ และความคิดสร้างสรรค์ 9 หน่วยกิต 

1503203 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
Thinking and Decision Making 

1503204 ความคิดสร้างสรรค์และความคิดนอกกรอบ 3(2-2-5) 
Creative and Lateral Thinking 

1503205 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 
Data Analysis for Management 

  กลุ่มวิชาการวิจัยและการสัมมนาการจัดการ 3 หน่วยกิต 
                        1503301 ระเบียบวิธีการวิจัยทางการจัดการ                                  1(1-0-2) 
         Research Methodology in Management 

1503302 ปฏิบัติการวิจัยทางการจัดการ 1(0-2-1) 
Research Practicum in Management 

1503303 การนำเสนอผลงานวิจัย 1(0-2-1) 
               Research Presentation  
 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
    วิชาเอก การจัดการการประกอบการทางสังคม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
    วิชาเอกบังคับ 45 หน่วยกิต 
  โมดูลการจัดการและการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น   9  หน่วยกิต 

1503111 การวิเคราะห์ชุมชนและการจัดการทุนทางสังคม 3(2-2-5) 
    Community Analysis and Social Capital Management 

1503112 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 3(2-2-5) 
  Local Community Economic Development 
1503113 โครงงานการจัดการและการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น 3(1-4-4) 

Community  Project Management and Local Community     
Economic Development 
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  โมดูลการจัดการและการประกอบการสมัยใหม่           9  หน่วยกิต 
1503211 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น 3(2-2-5) 

Introduction to Social Entrepreneurship 
1503212 การจัดการและการประกอบการสมัยใหม่ 3(2-2-5) 

Modern Management and Entrepreneurship 
1503213 โครงงานการจัดการและการประกอบการสมัยใหม่ 3(1-4-4) 

Modern Management and Entrepreneurship Project 
  โมดูลการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการจัดการความเสี่ยง  9 หน่วยกิต 

1503311   การจัดการความเสี่ยงและความวิกฤต 3(2-2-5) 
Risk and Crisis Management 

1503312 การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม 3(2-2-5) 
  Social Impact Assessment  
1503313 โครงงานการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการจัดการความเสี่ยง  3(1-4-4) 

Project in Social Impact Assessment and Risk Management 
  โมดูลการตลาดและยุทธศาสตร์เพื่อการประกอบการ     9 หน่วยกิต 

1503314 การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม 3(2-2-5) 
Marketing for Innovative Products and Services 

1503315 ธุรกิจและการตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรและสินค้าชุมชน          3(2-2-5) 
  Business and Marketing of Agriculture and Community Product 
1503316 โครงงานการตลาดและยุทธศาสตร์เพ่ือการประกอบการ 3(1-4-4) 

Project in Marketing and Strategies for Entrepreneurship 
  โมดูลการประกอบการทางสังคมและนวัตกรรมสังคม    9  หน่วยกิต 

1503317 การประกอบการทางสังคมและนวัตกรรมสังคม 3(2-2-5) 
  Social Entrepreneurship and Social Innovation 
1503318 การเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและการบริหารการลงทุน 3(2-2-5) 

Social Entrepreneurship and Venture Management 
1503319 โครงงานการประกอบการทางสังคมและนวัตกรรมสังคม 3(1-4-4) 

Project in Social Entrepreneurship and Innovation 
 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 

1503411 การจัดการความเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืน 3(2-2-5) 
Change and Sustainability Management 

1503412 การสื่อสารเพื่อสังคม 3(2-2-5) 
   Communication for Society 
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1503413 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม 3(2-2-5) 
   Social Innovation Development 
(หมายเหตุ : สำหรับนิสิตวิชาเอกการจัดการการประกอบการทางสังคมที่มีความประสงค์สอบเพ่ือขอมี
บัตรมัคคุเทศก์ทั่วไปให้เลือกเรียนรายวิชาในโมดูลการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของวิชาเอก
การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์)  
    วิชาเอก การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
   วิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต  
  โมดูลการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ      9   หน่วยกิต 

1503121 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ 3(2-2-5) 
  Tourism Industry and MICE 
1503122 จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 

Service Psychology and Personality Development 
1503123 โครงงานการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 3(1-4-4) 
  Project in Tourism and Service Management 

  โมดูลการวางแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์  12 หน่วยกิต 
1503221 การวางแผนและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 

Sustainable Tourism Planning and Management 
1503222 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

Creative Tourism 
  1503223 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3(2-2-5) 
    Community-based Tourism  

1503224 โครงงานการวางแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 3(1-4-4) 
Project in Creative Community-based Tourism Planning 

  โมดูลการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   9   หน่วยกิต 
1503321 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการจัดนำเที่ยว 3(2-2-5) 

Tourism Business Management and Organization of Tours 
1503322 หลักการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5) 
  Principles of Tourist Guide 
1503323 โครงการการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(1-4-4) 

Project in Tourism Industry Management 
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  โมดูลการจัดการไมซ์                                  12 หน่วยกิต 
  1503324 การจัดประชุม 3(2-2-5) 
    Corporate Meetings and Conventions 
  1503325 การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 3(2-2-5) 

  Incentive Travel Management 
1503326 การจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า 3(2-2-5) 
  Exhibition Management 
1503327 โครงงานการจัดการไมซ์ 3(1-4-4) 

Project in MICE Management  
 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

1503328 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ 3(2-2-5) 
   English for Tourism Industry and MICE 

1503329 อุทยานธรณีเพ่ือการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
        Geopark for Tourism  

1503422 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3(2-2-5) 
Ecotourism 

1503423 การจัดการธุรกิจที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 
Lodging, Food, and Beverage Management 

1503424 การจัดการเทศกาลและงานกิจกรรมพิเศษ 3(2-2-5) 
Festival and Special Event Management 

  วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
1503431 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6(0-18-0) 

  Professional Experience Training 
 

ค. หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
กำหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณหรือเลือกเรียนวิชา

ในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้รายวิชา
ดังกล่าวต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ขอโอน 
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ความหมายของรหัสวิชา 
เลขรหัสประจำรายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้ 

เลขรหัสสองหลักแรก หมายถึง เลขรหัสคณะ 
เลข 15 หมายถึง วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

เลขรหัสหลักที่สามและสี่            หมายถึง เลขรหัสสาขาวิชา 
เลข 03 หมายถึง สาขาวิชาการจัดการ 

เลขรหัสหลักที่ห้า หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
เลข 1 หมายถึง ชั้นปีที่ 1 
เลข 2 หมายถึง ชั้นปีที่ 2 

เลข 3 หมายถึง ชั้นปีที่ 3 

เลข 4 หมายถึง ชั้นปีที่ 4 

เลขรหัสหลักทีห่ก หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา 
เลข 0 หมายถงึ วิชาพ้ืนฐานการจัดการ 
เลข 1 หมายถึง วิชาการจัดการการประกอบการทางสังคม 
เลข 2 หมายถึง วิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ 
เลข 3 หมายถึง วิชาประสบการณเ์ชิงปฏิบัติ 

เลขรหัสหลักสุดท้าย             หมายถึง ลำดับรายวิชาในแต่ละหมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา 
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่  
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 
วิชากลุ่มการใช้ภาษา 6 

0000111 ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา 3(3-0-6) 
0000121 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

วิชากลุ่มบูรณาการ 3 
0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 6 
1503102 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
1503103 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 15 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 

วิชากลุ่มการใช้ภาษา 3 
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

วิชากลุ่มบูรณาการ 3 
0000162 สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต 3(3-0-6) 

วิชาเลือก 3 

(เลือกจากกลุ่มรายวิชาเลือก)  
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 6 
1503105 การจัดการตลาดสมัยใหม่ 3(2-2-5) 
1503106   การจัดการทุนมนุษย์ 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 15 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 6 
1503104 การบริหารโครงการ 3(2-2-5) 
1503101 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 6 

กลุ่มวิชาบังคับเลือก 3 
0000262 ทักษิณศึกษา 3(3-2-5) 
0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2) 

วิชาเลือก 3 
(เลือกจากกลุ่มรายวิชาเลือก)  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 9 
1503204 ความคิดสร้างสรรค์และความคิดนอกกรอบ 3(2-2-5) 
1503205 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 
1503107 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 15 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 
วิชากลุ่มบูรณาการ 3 

0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
วิชาเลือก 3 
(เลือกจากกลุ่มรายวิชาเลือก)  

หมวดวิชาพื้นฐาน 3 
1503301   ระเบียบวิธีการวิจัยทางการจัดการ 1(1-0-2) 
1503302 ปฏิบัติการวิจัยทางการจัดการ 1(0-2-1) 
1503303 การนำเสนอผลงานวิจัย 1(0-2-1) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 3 
1503201 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(2-2-5)  
รวมหน่วยกิต 12 
 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 6 
1503108  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกอบการ 3(1-4-4) 
1503202 การจัดการกิจกรรมธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและธุรกิจเพ่ือสังคม 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 6 
 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเอกบังคับ 18-21 
วิชาเอก การจัดการการประกอบการทางสังคม 18 
โมดูลการจัดการและการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น 9 
โมดูลการประเมินผลลัพท์ทางสังคมและการจัดการความเสี่ยง 9 
วิชาเอก การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ 21 
โมดูลการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ 9 
โมดูลการวางแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 12 
รวมหน่วยกิต 18-21 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเอกบังคับ 18-21 
วิชาเอก การจัดการการประกอบการทางสังคม 18 
โมดูลการจัดการและการประกอบการสมัยใหม่ 9 
โมดูลการตลาดและยุทธศาสตร์เพื่อการประกอบการ 9 
วิชาเอก การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ 21 
โมดูลการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 9 
โมดูลการจัดการไมซ์ 12 
รวมหน่วยกิต 18-21 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเอกบังคับ 9 
วิชาเอก การจัดการการประกอบการเพื่อสังคม 9 
โมดูลการประกอบการทางสังคมและนวัตกรรมสังคม 9 
หมวดวิชาเอกเลือก 6 
วิชาเอก การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ 6 
 (เลือกจากกลุ่มรายวิชาเลือก) 3 
 (เลือกจากกลุ่มรายวิชาเลือก) 3 
รวมหน่วยกิต 6-9 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 3 
1503203 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
 (เลือกจากกลุ่มรายวิชาเลือก) 3 
 (เลือกจากกลุ่มรายวิชาเลือก) 3 
หมวดวิชาเอกเลือก 3 
วิชาเอก การจัดการการประกอบการทางสังคม 3  
(เลือกจากกลุ่มรายวิชาเลือก) 3 
รวมหน่วยกิต 9-12 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 6 
1503431 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 
รวมหน่วยกิต 6 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

0000111 ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา  3(3-0-6) 
 Thai for Higher Education 

การใช้ภาษาไทยเพ่ือการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ฟังบรรยายทางวิชาการ จับใจความ 
สรุปความ และนำเสนอด้วยการพูดหรือเขียน  ศึกษาค้นคว้าความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ นำเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม 
และมารยาทในการสื่อสาร 

Thai language used in studying at higher education level, listening to 
academic lectures, gasping main ideas, summary, oral and written presentations.  A 
search for knowledge from reading publications and electronic media, analysis and 
synthesis of the knowledge acquired from the search with oral or written presentation 
in line with ethics and codes of conduct in communications 
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
 Basic English in Daily Life  

ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นการฟัง พูด เพ่ือการ
สื่อสาร 

Listening, speaking, reading and writing skills in English in different situations 
with an emphasis on listening and speaking communication skills 
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Read and Write in Basic English 

หลักการ กลวิธีการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านและเขียนประโยคและข้อความ  
สั้น ๆ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

Principles and strategies of reading and writing basic English with a hand-on 
practice in reading and writing sentences and short passages for communication in 
daily life 
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 3(3-0-6) 
 Burmese Language and Culture 

คำศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาพม่าเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยฝึก
การฟังและการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมพม่า 

A study of basic Burmese vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Burmese social 
and cultural context 
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0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 
 Vietnamese Language and Culture  

คำศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเวียดนามเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดย
ฝึกการฟัง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม 

A study of basic Vietnamese vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Vietnamese social 
and cultural context 
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 
 Korean Language and Culture  

คำศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน โดยฝึกฟัง
และพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเกาหลี 

A study of basic Korean vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Korean social and 
cultural context 
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6) 
 Japanese Language and Culture  

คำศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน โดยฝึกฟัง
และพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

A study of basic Japanese vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Japanese social 
and cultural context 
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
 Chinese Language and Culture  

คำศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยฝึกการ
ฟัง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมจีน 

A study of basic Chinese vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Chinese social and 
cultural context 
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6) 
 Malay Language and Culture  

 ความรู้และทักษะการใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น การเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ 
โลกทัศน์ วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวมลายู 
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Knowledge and skills in the use of Malay for basic communication. Learning 
about custom, arts, worldviews, lifestyles and backgrounds of the Malays 
0000137 ภาษารัสเซียสำหรับชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
 Russian for Daily Life                                           

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนและการออกเสียงตัวอักษรภาษารัสเซีย การประสมคำ
เพ่ือการออกเสียงคำศัพท์และวลี เพ่ือแปลความหมาย การใช้ หน้าที่และตำแหน่งของคำ โครงสร้าง
ประโยคพื้นฐาน เพ่ือนำไปสู่การสื่อสารภาษารัสเซียในชีวิตประจำวันและอาชีพ 

Study and practice of Russian speaking and writing, word combination for 
pronunciation, vocabulary and phrases. To interpret the usage, function, and position 
of words basic sentence structure to communicate in Russian daily life and career 
0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Quality of Life  

 ความรู้พ้ืนฐานและดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม นโยบายรัฐ สวัสดิการของรัฐและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 Fundamental knowledge and indicators of quality of life in the physical, 
psychological, economic and social dimensions as well as the government’s policy and 
state welfares and information technology that have impacts on development of the 
quality of life 
0000162 สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Environment and Lifestyle  

ปัญหา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และ 
ภัยพิบัติ จิตสำนึกและจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษา
ดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม และใช้นวัตกรรมเพ่ือการแก้ปัญหา 

Problems, impacts of changes in natural resources, environment and 
ecology as well as disaster, awareness and ethical concerns of environment; applying 
knowledge and information technology in keeping the equilibrium of the environment 
and innovative solutions of the problems 
0000163 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 
 ASEAN Ways 

ภูมิรัฐศาสตร์ ชาติพันธุ์สัมพันธ์ ความเป็นมา อัตลักษณ์ความหลากหลาย มรดกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม วิถีประชาคม เศรษฐกิจประชาชาติ บุคคลสำคัญ ปฎิสัมพันธ์กับโลกภายนอก 
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของอาเซียน 
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Geopolitics, ethnic relations, backgrounds, diverse identities, natural and 
cultural heritage, community ways, national economy, dignitaries, interactions with the 
outside world, current situations and future prospects of the ASEAN 
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 Philosophy and Religion Principles for Life Development  

วิเคราะห์หลักปรัชญาและศาสนาต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคม  
ด้วยการเรียนรู้เข้าใจมีความคิดเป็นเหตุเป็นผล  ตามทฤษฎีสำคัญทางปรัชญา  เกณฑ์ตัดสินทาง
จริยธรรม  คำสอนสำคัญทางศาสนา  มนุษย์กับโลก  มนุษย์กับมนุษย์และคุณค่าต่าง ๆ ในชีวิตมนุษย์ 

Analysis of various philosophy and religious principles in order to guide the 
development of persons and society by learning, understanding and thinking rationally 
in accordance with the philosophical theory, ethical criteria, religious teachings, man 
and the world, relationship between man and man including the values in human life 
0000165 ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง 2(2-0-4) 
 Audio and Visual Art Appreciation  

สร้างเสริมรสนิยมในการเข้าถึงงานทัศนศิลป์ ดนตรี และภาพยนตร์อย่างรู้เท่าทัน ตระหนัก
ในคุณค่า สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ในฐานะผู้บริโภคหรือผู้สนับสนุนที่มีคุณภาพ 

Promoting sense of taste for meaningful appreciation of visual art, music, 
movies.  Recognizing the values of the art genres to enable learners in analyzing and 
making critics as quality consumers or advocates 

 
0000166 ไฟฟ้ากับชีวิต 3(2-2-5) 
 Electricity and Life  

การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ผลกระทบของการผลิต
ไฟฟ้าต่อสิ่งแวดล้อม โครงสร้างค่าไฟฟ้า รูปแบบการผลิตไฟฟ้า และการคำนวณค่าไฟฟ้าในบ้านเรือน 
การประหยัดไฟฟ้าในระบบ แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ความปลอดภัย
ของการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน กรณีศึกษาและปฏิบัติการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านไฟฟ้าเบื้องต้นกับ
สถานการณ์จริง 

Understanding of electricity use in daily life, the demand for electricity in 
the country, the impact of electricity generation on the environment, electricity tariff 
structure; forms of electricity generation and calculation of the electrical power for 
household usage; electric saving in lighting and air conditioning systems, electrical 
appliances of various kinds including safety of using electricity in daily life, Case studies 
and practical application of basic knowledge of electricity to real situations. 
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0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม 3(3-0-6) 
 Food for Life and Beauty  

อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ ความต้องการอาหารของร่างกาย คุณภาพชีวิตกับ 
การรับประทานอาหาร อาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม ประเภทและบทบาทของอาหารเพ่ือสุขภาพ
และความงาม ชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลต่อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีใน
การผลิตและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม ฉลากอาหาร กฎหมายอาหาร  และ 
การคุ้มครองผู้บริโภค แนวโน้มของตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและความงามในปัจจุบัน 

Food and nutritional values for bodily needs, quality of life and food 
consumption, food for health and beauty, types and roles of food for health and 
beauty, types and mechanisms of bioactive compounds that affect the health and 
beauty, technologies in production and packaging of food for health and beauty, food 
labeling, food laws, consumer protection, current market trends of food supplements 
for health and beauty 
0000168 การอ่านเพื่อชีวิต 2(2-0-4) 
 Reading for Life  

ฝึกอ่านจากบทความ บทประพันธ์  นวนิยาย เรื่องสั้ น  หรือจากสื่ อสิ่ งพิมพ์และ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ตามความสนใจ แล้วนำเสนอข้อสรุปใจความสำคัญจากสิ่งที่อ่าน และนำความรู้
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

Practice reading of articles, novels, short stories or articles from printed 
media and electronic media according to the choice of interest and present the key 
conclusions from the reading texts, and the knowledge acquired from such reading 
applied for use in everyday life 
0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 
 Sports and Recreation for Health  

ความสำคัญ ความสัมพันธ์ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติที่ดีใน
การเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพและนันทนาการ การสร้างเสริมและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้มี
สุขภาพดีและบุคลิกที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของผู้เล่น ผู้ดู 
นำไปประยุกต์ใช้กับกติกาของสังคม 

Importance and the relationship of health and physical fitness, skills and 
attitudes in sports or exercise. Fitness and recreation, enhance the physical fitness test. 
Practicing sports or recreational interest in order to develop a healthy and great 
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personalities.  Sportsmanship respect abide by the rules and etiquette of players 
applied to the rules of society 
0000181 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน 3(2-2-5) 
 Production for Home Products  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการ วัสดุอุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์ สำหรับการทำ
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในบ้านเรือน โดยนำความรู้ที่ได้ไปจัดทำผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง การทำสบู่ ครีมทาผิว โลชั่น 
น้ำหอม ยาหม่อง น้ำยาล้างจาน และน้ำยาปรับผ้านุ่ม 

Basic knowledge about principle, process, material, equipment and 
chemical for do product by yourself; soap, skin cream, lotion, perfumes, balm, washing 
liquid, and fabric softener 
0000182 ผู้หญิงกับบทบาทในสังคม 3(3-0-6) 
 Women and Roles in Society 

ทักษะชีวิตกับบทบาทในสังคมของผู้หญิง คุณลักษณะของผู้ที่สวย รวย เก่ง การบริหารและ
การจัดการปัญหาชีวิต ปัญหาสุขภาพ ปัญหาทางการเงิน ปัญหาการเรียนและการทำงาน ปัญหาคู่ครอง 
ปัญหาการดูแลบุตรและผู้สูงอายุ 

Life skills in the 21th century; character of beautiful, rich and smart person; 
administration and management of life problems including health problems, financial 
problems, study and work problems, spouse problems, child and elderly care 
problems 
0000183 ชีวิตดีดีมีได้ทุกวัน 3(3-0-6) 
 Everyday Good Life 

การวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต การสร้างและออกแบบโปรแกรมความสุข 
เพ่ือการกระตุ้นแรงและสร้างพลังใจให้ตัวเอง สร้างสุขของครอบครัวในกิจวัตรประจำวันทั้ง การ
รับประทานอาหาร การเรียนและการทำงาน การออกกำลังกาย การพักผ่อนหย่อนใจ และทำจิตใจให้
ผ่องใส เพ่ือการดำเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข 

This way of thinking and ideas to change in lifestyle. The program is 
designed to create a happiness. In order to motivate and empower it to yourself for 
create a happy family in the daily routine, eating time, studying in class and 
working,  exercise time, recreation and calmness in meditation for a good and 
happiness life 
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0000184 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 
 Smart Thinking with Sciences in Daily Life 

กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ทักษะในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสมในการดำเนินชีวิต ทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการเลือกถนอมอาหาร การบริโภคอาหาร 
สามารถเลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน รู้เท่าทันมหันตภัยของยาเสพติด และรู้จักพลังงานทดแทน นำ
ความรู้พื้นฐานเพ่ือนำมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 

Scientific thinking process, Skills of decisions for make the guidelines right 
choice in life, Scientific skills in food preservation, Food consumption, Choose 
chemicals in daily life, Knowing the disaster of drugs and knowing renewable energy, 
Using basic knowledge for Improvement of the quality of life in accordance with basic 
human needs and the application of technology in daily life 
0000185  พลังคนรุ่นใหม่ใจสะอาด 3(2-2-5) 
 The Power of New Generations with Pure Mind 

การทุจริต ประเภทและรูปแบบของการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับสากล ระดับประเทศ ทัศนคติและ
ความตระหนักถึงผลกระทบที่ร้ายแรงของการทุจริต จิตสำนึกของการเป็นพลเมืองดีในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต แนวทางในการพัฒนาตนเองเพ่ือหลีกเลี่ยงการทุจริต กรณีศึกษาแนวทางการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย การสร้างสรรค์สังคมคมไทยในอนาคต 

Corruption, types and forms of corruption, Anti-corruption measures, 
International and national laws about preventing and subjugating corruption, attitude 
and understanding of severe impact of corruption, consciousness of being a good 
citizen in preventing and counteract corruption, process of self-development to avoid 
corruption, Case study guidelines for prevention and suppression of corruption in 
Thailand, Creative Thai society for the future 
0000186  อัตลักษณ์ทักษิณและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
 Thaksin Identities and Creative Learning 
 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด การทำงาน
อย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการเป็นผู้ตาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมสร้างสรรค์ 
บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติในรูปแบบการจัดทำโครงการทักษิณสร้างสรรค์เพ่ือการจัดการเรียนรู้สู่
ชุมชน ตามอัตลักษณ์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ และ
ทักษะสากล 
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 Learning in the 21st Century, Learning skills, Communication skills, Thinking 
skills, Creative Works, Developing Leadership and Follower Skills,  Local wisdom, 
Creative Activities , Thaksin Projects for Learning Management to Community, Writing 
and Operating Creative Thaksin Projects for Learning Management to Community 
0000191 ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Leadership  
 ผู้นำ ภาวะผู้นำในยุคโลกดิจิทัล การปรับตัวกับสถานการณ์ปัจจุบัน การเป็นพลเมืองดิจิทัล 
เครือข่ายการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นวัตกรรมการเรียนรู้ในโลกอนาคต ทักษะใหม่ Reskills, 
Upskills, Future skills ทีจ่ำเป็นสำหรับผู้นำดิจิทัล การเปลี่ยนผ่านการเรียนรู้จากยุคดั้งเดิม สู่ยุคดิจิตัล  
ฝึกบุคลิกภาพของผู้นำยุคดิจิทัล การสื่อสารบนโลกดิจิตัล การปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีการพัฒนาคน
และการสร้างคนสู่องค์กรดิจิทัล การดำรงชีวิตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในยุค  Discerptions อัต
ลักษณ์บุคคล การคิดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมเพ่ือความเท่าเทียม และลดความเหลื่อม
ล้ำของสังคมไทย 
                 Leadership in the digital age Adaptation to the current situation Citizenship 
Digital learning network Learning innovation in the future world,  New skills Reskills, 
Upskills, Future skills necessary for digital leaders. Transition from learning from the 
primitive era to the digital age Train the personality of digital leaders. Digital 
communication Adaptation to keep up with technology, human development, and the 
creation of people to digital organizations. Living in a changing situation in the age of 
Discerptions. Creative thinking for coexistence in society for equality and reduce the 
inequality of Thai society 
0000192 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน 3(2-2-5) 
 Technology and Innovation for Community 
 แนวความคิดและการบวนการในการพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีด้านการเกษตรและการ
ประยุกต์ใช้ แนวความคิดการใช้นวัตกรรม กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือท้องถิ่นโดยการใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฏจักรชีวิตของเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม 
สตาร์ทอัพที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตภาคการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
 Concepts and processes in technology development, agricultural 
technology and application, the process of innovation development for localities by 
using science, technology and local wisdom, technology process life cycle and 
innovation development, start up to increase safety and high quality of agriculture 
productivity 
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0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Social Sustainability and Sufficiency Economy 
 ปรัชญา แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีไทย วิถีโลก การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพ่ือการดำเนินชีวิต 
ทักษะภาวะผู้นำ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ความเป็นผู้ประกอบการ การประยุกต์และการปรับตัวในบริบท
สังคมโลก กรณีศึกษาเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้สังคมวิพากษ์เชิงบวก 
 Philosophies and concepts of change in the way of life of Thai people, 
global way, co-existence in a multicultural society, sufficient economy, community 
economy and sustainable development; legal and ethical concepts in lifestyle, 
leadership skills, creative thinking, entrepreneurship and adaptation in the context of a 
global society. Case studies of the community economy using social critique positively 
0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 
 Southern Thai Studies  

อารยธรรมไทย วัฒนธรรมภาคใต้ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม 
ความเชื่อ ศิลปะ หัตถกรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งสร้างสรรค์ในภาคใต้  และ
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมภาคใต้กับภูมิภาคอาเซียน โดยศึกษาจากพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบัน
ทักษิณคดีศึกษา วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

Thai civilization, Southern Thai culture, Southern Thailand history, 
archeology, ways of life, traditions, beliefs, arts and crafts, folk play, folk wisdom, 
creative entities in the South and cultural relations with the ASEAN region based on 
the information compiled by the Folklore Museum of the Institute for Southern Thai 
Studies, College of Local Wisdom and local learning resources 
0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2) 
 Local Community Ways  

ชุมชนและสิทธิชุมชน เรียนรู้ เชิงบูรณาการเกี่ยวกับวิถีชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ กลไก 
การปรับตัวที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ชุมชน การประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทจำเพาะของแต่ละชุมชน  
ที่นำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน 

Community and community rights, integrative learning on local community 
in the South.  Adjustment mechanism in harmony with changes in the physical, 
biological, economic, social and cultural dimensions of the community.  The 
application of the sufficient economy consistent with the specific context of each 
community which leads to sustainable development 
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0000264 เศรษฐศาสตร์และการจัดการ 2(2-0-4) 
 Economics and Management  

ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ในการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความเสี่ยง 
การจัดการเวลา การเงินและการออม การลงทุน การบัญชีครัวเรือน การจัดการบุคลิกภาพ การจัดการ
ความหลากหลาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบสังคม 

Economic system and economics leading a lifestyle, sufficient economy, risk 
management, time management, finance and savings, investment, household 
accounting, personality management, diversity management, application of information 
technology, ethics and social responsibility 
0000265 ความม่ันคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 
 Food and Energy Security for Quality of Life  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ในระดับครัวเรือน ชุมชน 
ความสัมพันธ์ของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการผลิตอาหาร 
และพลังงานทางเลือก การผลิตอาหารปลอดภัย การจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเป็นอาหารและ
พลังงาน รายได้หลัก ลดรายจ่าย รายได้เสริม นันทนาการ และกิจกรรมเพ่ือสังคม 

Development of quality of life, food and energy security at the household 
level, community relations in food and energy security and improvement of the quality 
of life, food production system and alternative energy, safety food production, 
management of agricultural products for food and energy, core revenue, expense 
reduction, supplement income, recreation and social activities 
0000266 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
 Creative Economy  

บูรณาการแนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ความ
ยากต่อการลอกเลียนแบบ การขายได้ราคา การผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ความสามารถทางการตลาด 
จำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปัจจัยในการขับเคลื่อนที่ประกอบไปด้วยเทคโนโลยี ความต้องการสินค้า การ
ท่องเที่ยว และคุณลักษณะของผู้ประกอบการ พ้ืนฐานการคิดที่จะสามารถนำมาซึ่งการทำธุรกิจในเชิง
สร้างสรรค ์

Integrated creative concepts with creation uniqueness of product, difficulty 
of imitating, increasing cost values ; weaving local culture, ability of marketing 
classification according to products ; factors in driving technology , need of product ; 
tourism, and characteristics of entrepreneurs ; ability of using fundamental thinking to 
run creative business 
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000267 ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์ 2(2-0-4) 
 Visual Art and Music Appreciation  

ความซาบซึ้งในความงามและคุณค่าของทัศนศิลป์กับดนตรีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
การออกแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

The appreciation of the beauty and value of the visual arts and music that 
can be used to design and improve the quality of life 
0000268 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Governance  

วิวัฒนาการระบอบการเมืองของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กระบวนการนโยบายและการ
วางแผน รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง บทบาททางการเมืองขององค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน ภาคประชาชน ปัญหาหลักทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ ตลอดจนแนวทางการปฏิรูป
การเมืองของไทย 

Thailand's political evolution from past to present, policy and planning 
process, constitution, political parties and elections.  Political role of government, 
business and public sector organizations.   Major problems of political and public 
administration, as well as the political reform in Thailand 
0000281 ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 Visual Education to Learn Languages and Cultures 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รูปแบบของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม การใช้ภาษาประเทศ และการเดินทางท่องเที่ยวรูปแบบสะพายเป้ 
 Basic knowledge about tourism Style of tourism Tourism both domestically 
and internationally Tourist attractions both domestically and internationally. Basic 
knowledge about society, culture, language usage, country And travel, backpack style 
0000282 เทคนิคการตกแต่งภาพและการตัดต่อวิดีโอ 3(2-2-5) 
 Technique for Photo Retouching and Video Editing 

หลักการสร้างภาพลายเส้น การตกแต่งภาพถ่าย การใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน การตัดภาพ
เฉพาะส่วน การจัดวาง การปรับรูปทรง การสร้างข้อความ การใช้เทคนิคพิเศษ หลักการถ่ายวิดีโอและ
การตัดต่อวิดีโอ การจัดการลำดับของฉาก การจัดการองค์ประกอบของฉาก เทคนิคพิเศษในการเปลี่ยน
ฉาก และการใส่เทคนิคพิเศษอ่ืน ๆ การสร้างการเคลื่อนไหวของคลิปวิดีโอ การทำงานกับเสียง การนำ
ไฟล์วิดีโอออกเผยแพร่และฝึกปฏิบัติ 

Principles of vector creating, bitmap retouching. How to use basic tools, 
images cropping, layout, shape adjustment, text creating, special techniques. Principles 
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of video recording and video editing, sequence management, timeline and key frames 
management, transitions, motion, effects, audio, exporting video files and practices 
0000283 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Digital Technology for Learning 

สมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล; ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัล  
ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การเลือกแหล่งสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้นสารสนเทศ ความเข้าใจสื่อดิจิทัล การสื่อสารยุคดิจิทัล ความมั่นคง
ปลอดภัยในยุคดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการ
นำเสนอสารสนเทศ จัดการเอกสาร การคำนวณ และการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป 

Competency in using digital technology; preliminary knowledge about the 
use of digital tools; digital literacy; selection of proper resources for searching; 
understanding about digital media, digital communication, security in digital era, digital 
laws, practices in digital society; the use of digital technology for searching; the use of 
applications for presentation, document management, calculation; and creating 
website 
0000284  ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence and Internet of Things  

เข้าใจแนวคิดของปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้นและอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง หลักการพัฒนา
เครื่องจักรการเรียนรู้และหุ่นยนต์โต้ตอบบนสื่อสังคมออนไลน์ การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง 
ผลกระทบของการนำปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งไปใช้ในการแก้ไขปัญหา ความสัมพันธ์
ระหว่างอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งและการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การฝึกปฏิบัติและกรณีศึกษา 

Understand the concept of the artificial intelligence (AI) and internet of 
things (IoT); fundamentals of machine learning and Chabot on social media; application 
of an IoT impacts of used an IoT and AI for the problem-solving solutions; the 
relationship between IoT and cloud computing; practicum and case study 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

1503101 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
Principles of Management 
แนวคิดและวิวัฒนาการของการจัดการ สภาพแวดล้อมทางการจัดการ การวางแผน การจัด

องค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตัดสินใจ การชักนำ  และการควบคุม การจูงใจ การจัดการ
นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง การติดต่อสื่อสาร จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 
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Concepts and evolution of management; managerial environment; planning; 
organization management; human resource management; decision making; inducement 
and taking control; persuasion; innovation and change management; communication; 
business ethics and social responsibility  
1503102 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

Business Law  
หลักกฎหมายและคำพิพากษาของศาลในส่วนของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจ ได้แก่ บุคคล ทรัพย์ นิติกรรม เอกเทศสัญญา หนี้ ละเมิด ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ฝากทรัพย์ 
ค้ำประกัน จำนอง จำนำ จ้างแรงงาน จ้างทำของ ตัวแทน นายหน้า ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด 
หุ้นส่วนและบริษัท จริยธรรมทางกฎหมาย 

Principles and court sentence focusing on civil laws and business laws that 
pertain to persons, property, juristic act, contracts, debts, violation, purchase and sales, 
rental purchase, hire purchase, loans, deposits, guarantee, mortgage, pawning, hire of 
service, hire of work, representatives, brokers, insurance, bills and current accounts, 
partnerships and companies, legal ethics 
1503103 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 

Management Accounting 
แนวคิดทางการบัญชี การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และผลกำไร การเลือกใช้ข้อมูลทาง

บัญชีเพ่ือการตัดสินใจ แนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทนและความเสี่ยง การวิเคราะห์และการพยากรณ์ การ
วางแผนการเงิน การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อการจัดการ การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์งบการเงิน 

Concepts of accounting; cost analysis, quantity and profit; selection of 
accounting information for decision making; concepts of reward and risk; analysis and 
prediction; financial planning; reorganization for management; investment decision 
making; financial budget analysis 
1503104 การบริหารโครงการ 3(2-2-5) 

Project Management 
แนวคิด และความสำคัญของการบริหารโครงการ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ

จัดการ โครงการ ปัจจัยหลักในการดำเนินการปรับปรุง การจัดเตรียมโครงการ การคัดเลือกและกำหนด
โครงการ การ วางแผนและการกำหนดเวลาของโครงการ การออกแบบโครงการ พฤติกรรมในการบริหาร
การจัดการความเสี่ยง การดำเนินโครงการ เทคนิคการเขียนโครงการ การควบคุม การติดตามและ 
ประเมินผล การปิดโครงการ การประเมินผลกระทบของโครงการ 

Concepts and importance of project management; factors related to project 
administration and management; main factor regarding improvement process; 
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preparation of a project; project selection and determination; project planning and time 
limitation; project design, risk management behavior; project conducting; project writing 
techniques; project control, monitoring and evaluation; project closing; project impact 
evaluation 
1503105 การจัดการตลาดสมัยใหม่ 3(2-2-5) 

Modern Marketing Management 
ความหมาย และความสำคัญของการปรับตัวทางการตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์การตลาด

สมัยใหม่ การวิเคราะห์พฤติกรรมทางการตลาด การกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และตราสินค้า การจัดการ
ช่องทางการจัดจำหน่าย กลยุทธ์การปรับกระบวนการคิดทางการตลาด 

Definitions and importance of modern marketing adaptation; modern 
marketing strategies; marketing behavior analysis; determination product strategy and 
brand; distribution channel management; marketing thinking process adjusting strategies 
1503106  การจัดการทุนมนุษย์ 3(2-2-5) 

 Human Capital Management  
         หลักการและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มุมมองสมัยใหม่ต่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ฐานทุนมนุษย์ขององค์กร กระบวนการบริหารทุนมนุษย์ แนวโน้มการบริหารทุนมนุษย์  การเพ่ิม
มูลค่าทุนมนุษย ์กรณีศึกษา  
  Principles and theories of human resource management ( HRM) ; modern 
aspects towards human resource management; human capital management; human 
capital management process; trends of human capital management; human capital 
value increase; case studies 
1503107 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 

Management Information Systems 
การศึกษาเกี่ยวกับจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทและองค์ประกอบของสารสนเทศ  

การใช้สารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจในองค์การ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ทรัพยากรข้อมูล การจัดการระบบฐานความรู้ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการทางธุรกิจและการ
ออกแบบองค์กรเพื่อการแข่งขันโดยอาศัยการใช้ระบบสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและข้อมูลมหัต 
 Study of data and information management; categories and components of 
information; information usage for planning and decision making in organizations; 
information technology and data resource management; knowledge-based system 
management; electronic commerce; business process and organization design for 
competition using information systems with ethical manners and big data 
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1503108 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกอบการ 3(1-4-4) 
Information Technology for Entrepreneurship 
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ชุดโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ        

การออกแบบและจัดทำอินโฟรกราฟิก โลโก้ และโปรเตอร์เพ่ือการประกอบการด้วยโปรแกรมโฟโตช็อพ
และจดัทำสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประกอบการ รวมถึงพัฒนาทักษะและความรู้ดิจิทัล 
 Learning and practicing information searching; Microsoft Office applications, 
designing and creating info graphics, logos, posters for entrepreneurship using Adobe 
Photoshop program and creating a social media for entrepreneurship, including digital 
skills and knowledge development 
1503111 การวิเคราะห์ชุมชนและการจัดการทุนทางสังคม 3(2-2-5) 

Community Analysis and Social Capital Management 
กระบวนการและการศึกษาเชิงบูรณาการเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ปัญหา

ชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชม การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการทุนทางสังคม 
กรณีศึกษา/ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 

Process and integrated study on economic conditions, social capital, social 
issues, social development planning; analysis of community participation; social capital 
management; case study/on-site practice 
1503112 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 3(2-2-5) 

Local Community Economic Development 
ขอบเขต ความหมาย และความสำคัญของเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ครัวเรือนในระบบ

เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น เศรษฐกิจนอกตลาด แนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ท้องถิ่น แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน รูปแบบ การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนนโยบาย ทิศทางและ
แนวโน้มการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา/ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 

Scope, definitions and importance of local community economy; 
households in local community economy; local market; economy outside markets; 
guidelines of policy regarding development of local community economy; concepts and 
theories of community enterprises; patterns of community enterprise establishment; 
policies; directions, and trends in community enterprises; case study/on-site practice 
1503113 โครงงานการจัดการและการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น 3(1-4-4) 

Community  Project Management and Local Community Economic 
Development  

การศึกษาและฝึกปฏิบัติ กระบวนการบริหารจัดการโครงงานผ่านการบูรณาการวิเคราะห์
ชุมชน สังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น จัดสัมมนานำเสนอผลงาน 
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 Study and practice of project management process through integration of 
social community analysis and local community economic development; seminar 
organizing for work presentation 
1503121 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ 3(2-2-5) 

            Tourism Industry and MICE 
บทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยวและไมซ์ องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวและไมซ์ ลักษณะและการดำเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว โลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ การฝึกปฏิบัติและดูงานนอกสถานที่
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ 

Role and importance of tourism and MICE; composition of tourism industry 
and MICE; patterns and operation of business in tourism industry; tourism resources; 
different patterns of tourism; roles of stakeholders in tourism industry; logistics in 
tourism industry and MICE; practice and field trip involved tourism industry and MICE 
1503122 จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 

Service Psychology and Personality Development 
แนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาการบริการ มนุษยสัมพันธ์  การประยุกต์ใช้หลักการบริการ เทคนิค

การจูงใจ การพัฒนาบุคลิกภาพ วาทศิลป์  พฤติกรรมของผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงานบริการ พฤติกรรม
การท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรม การสื่อสารในงานบริการ เทคนิคการแก้ปัญหาในงานบริการ และการปรับ
ใช้ในการทำงานบริการและการท่องเที่ยว สร้างสถานการณ์จำลองฝึก 

Concepts and theories of service psychology; human relations; application 
of service principles; persuasion techniques; personality development; oratory; behavior 
or service receivers and providers; cross-cultural travel behavior; communication in 
services; problem solving techniques in services and application to services and tourism; 
create practice scenarios. 
1503123 โครงงานการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ 3(1-4-4) 

Project in Tourism and Service Management  
ศึกษาและฝึกปฏิบัติ กระบวนการบริหารโครงงานผ่านการบูรณาการการจัดการท่องเที่ยว

และไมซ์ และจัดสัมมนานำเสนอผลงาน 
 Study and practice of project management process through integration of 
tourism management and MICE, seminar for work presentation 
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 1503201 องค์การและการจัดองค์การสมัยใหม่ 3(2-2-5) 
Organization and Modern Organizing 
ความหมายขององค์การและการจัดองค์การ ทฤษฎีองค์การ ประเภทขององค์การ หลักการ

จัดองค์การ กระบวนการจัดองค์การ การจัดโครงสร้างและการออกแบบองค์การ การจัดแผนกงาน    
การจัดองค์การสมัยใหม่ และพฤติกรรมองค์การ 

Definition of organization and organizing; organization theory; categories of 
organization; principles of organizing; process of organizing; organizational structure and 
organization design; departmentalization; modern organizing and organizational behavior 
1503202 การจัดการกิจกรรมธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม 3(2-2-5) 

CSR and SE Management 
หลักการ แนวคิดและการพัฒนาของกิจกรรมธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม รูปแบบและความ

แตกต่างระหว่างกลยุทธ์ทางธุรกิจ กิจกรรมธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาต่อยอดของกิจกรรม
ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ กลไกและองค์ประกอบของกิจกรรมธุรกิจที่รับผิดชอบต่อ
สังคมและธุรกิจเพ่ือสังคม ความสำเร็จและความล้มเหลวรายงานและการจัดทำรายงานกิจกรรมธุรกิจที่
รับผิดชอบต่อสังคม กรณีศึกษา 

Principles, concepts, and development of corporate social responsibilities 
(CSR)  and social enterprises (SE) , patterns and differences between business strategy 
and CSR; extensive development of CSR; mechanism and components of CSR and SE; 
success and failure, and CSR reports and report creation; case studies 
1503203 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

Thinking and Decision Making 
หลักการ กระบวนการ ลักษณะการคิด รูปแบบของการคิด การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลจาก

ตรรกศาสตร์ การวิ เคราะห์ข้อมูล ข่าวสารโดยวิธีการทางสถิติ เบื้องต้น กระบวนการตัดสินใจ             
การประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและบทบาทสมมติ 

Principles, process, styles of thinking and patterns of thinking, decision 
making based on logical reasons, data and information analysis using fundamental 
statistical methods; decision making process; apply daily life problem solving and role-
play 
1503204 ความคิดสร้างสรรค์และความคิดนอกกรอบ 3(2-2-5) 

Creative and Lateral Thinking 
หลักการ แนวคิด ประเภท ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดนอกกรอบ     

เทคนิคความคิดสร้างสรรค์ การสร้างผลงาน การทำงานเป็นทีม การพัฒนาเทคนิค การนำเสนอผลงาน 
ข้อดีและข้อจำกัดของการประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ กรณีศึกษา 
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Principles, concepts, categories, importance of creative thinking; lateral 
thinking process; creative thinking techniques; work creating; teamwork; technique 
development; work presentation; advantages and limitation of creative application and 
lateral thinking; case study 
  1503205   การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการ  3(2-2-5) 
                 Data Analysis for Management 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถาม การเตรียมข้อมูลเพ่ือการ
ประมวลผล การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล การค้นคืนสารสนเทศ การทำความเข้าใจข้อมูล การใช้ 
Pivottable ในการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  

Data collection; data analysis; questionnaires; data preparation for processing; 
data quality check; information retrieval; data comprehending; usage of Pivottable for data 
analysis; information presentation in several formats 
1503211 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น 3(2-2-5) 

Introduction to Social Entrepreneurship 
แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม กิจการเพ่ือสังคม การประกอบการธุรกิจที่สร้าง

ผลกระทบทางสังคม การออกแบบแบบจำลองธุรกิจการเพ่ือสังคม กลยุทธ์การตลาดสำหรับกิจการเพ่ือ
สังคม ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน กฎหมายที่เก่ียวข้องกับกิจการเพื่อสังคม แหล่งเงินทุนสำหรับ
กิจการเพื่อสังคม กรณีศึกษา/ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 
  Concepts of management and entrepreneurship; evolution of management 
theories; duties and skills of organizational administrators; characteristics of 
entrepreneurs; organization management plan; human resources management; 
leadership; building motivation; managerial decision making; managerial ethics; usage of 
management tools during digital era; case study/on-site practice 
1503212 การจัดการและการประกอบการสมัยใหม่ 3(2-2-5) 

Modern Management and Entrepreneurship 
แนวคิดทางการบริหารและการประกอบการ วิวัฒนาการทฤษฎีการบริหาร หน้าที่และ

ทักษะผู้บริหารองค์กร คุณลักษณะผู้ประกอบการ การวางแผนการจัดองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ภาวะการเป็นผู้นำ การสร้างแรงจูงใจ การตัดสินใจทางการบริหาร จริยธรรมการบริหาร การใช้เครื่องมือ
ทางการบริหารยุคดิจิตอล กรณีศึกษา/ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 
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 Concepts of management and entrepreneurship, evolution of management 
theories, duties and skills of organization managers, characteristics of entrepreneurs, 
organization management plan, human resources management, leadership conditions, 
building motivation, management decision making, managerial ethics, usage of 
management tools during digital era, case study/on-site practice 
1503213 โครงงานการจัดการและการประกอบการสมัยใหม่ 3(1-4-4) 

Modern Management and Entrepreneurship Project 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติ กระบวนการบริหารโครงงานผ่านการบูรณาการการประกอบการและ

การประกอบการสมัยใหม่ และจัดสัมมนานำเสนอผลงาน 
 Study and practice of project management process through integration of 
modern entrepreneurship and seminar for work presentation 
1503221 การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 3(2-2-5) 

Sustainable Tourism Planning and Management 
แนวคิดและหลักการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามทิศ

ทางการพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบัน บทบาทของภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว 
และชุมชนท้องถิ่นกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยวเพ่ือการจัดการ
อย่างยั่งยืน การจัดการการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
ความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่เพ่ือความยั่งยืน หลักการวางแผน และขั้นตอนของการวางแผนสู่
ความยั่งยืน กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 

Concepts and principles of sustainable tourism; sustainable tourism 
development in accordance with the current national development direction; roles of 
government sectors, tourism industry tourists, local communities and sustainable 
tourism; tourism impact evaluation for sustainable management; tourism management 
for economic, social, cultural and environmental sustainability; ability to support the 
area for sustainability; planning principles and planning procedure to sustainability; case 
studies, on-site practice  
 1503222   การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

Creative Tourism 
ความหมาย แนวคิด หลักการ องค์ประกอบและประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

การตลาดของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การสร้างความแตกต่างและการเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้าและ
บริการทางการท่องเที่ยว รวมถึงบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ กรณีศึกษา/ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 
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Meaning, concepts, principles, components, and categories of creative 
tourism; creative tourism marketing; establishing differences and increasing product 
value of tourism products and services; including roles of individuals involved in tourism 
industry, affecting creative tourism development to be applied in business operation; 
case study/on-site practice 
1503223 การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3(2-2-5) 

Community-based Tourism  
แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ ความสำคัญของชุมชน รูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

การประเมินศักยภาพของชุมชน มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน วิธีการทำงานกับชุมชนท้องถิ่น การมี
ส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน การสร้างเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
จัดการท่องเที่ยวชุมชน ปัญหาผลกระทบและแนวทางแก้ไข การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กรณีศึกษา/ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 

Concepts, principles, composition, importance of community; patterns of 
community-based tourism; community potential evaluation; community-based tourism 
standards; working methods with local community; community participation and 
community-based tourism development; local knowledge network establishment; 
community-based tourism management; problems, impact and solutions, public 
relations of community-based tourist attraction; related government and private 
organizations; case study/on-site practice       
1503224 โครงงานการวางแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 3(1-4-4) 

Project in Creative Community-based Tourism Planning  
  การศึกษาและฝึกปฏิบัติ กระบวนการบริหารโครงงานผ่านการบูรณาการการวางแผนการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ และสัมมนานำเสนอผลงาน 
                Study and practice project management process through integration of 
creative community-based tourism planning and seminar for work presentation 
1503301  ระเบียบวิธีการวิจัยทางการจัดการ  1(1-0-2) 

 Research Methodology in Management  
                ความหมายของระเบียบวิธีวิจัย หลักการและแนวคิดการวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
การกำหนดหัวข้อประเด็นปัญหาในการวิจัยทางการจัดการ ประเภทและการออกแบบการวิจัย การสร้าง
เครื่องมือวิจัย การเก็บข้อมูล สถิติเบื้องต้นและค่าทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย การเขียนรายงานการ
วิจัย การเขียนรายการอ้างอิง ระเบียบการปฏิบัติที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณในการวิจัย 
 Definitions of research methodology, principles and concepts of quantitative 
and qualitative research; determination of problem topic in research management; 
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research categories and design; creating research instrument; data collection; basic 
statistics and statistical values; research data analysis; research report writing; 
bibliography writing; practical regulation regarding research ethics 
1503302 ปฏิบัติการวิจัยทางการจัดการ 1(0-2-1) 
 Research Practicum in Management 
 โครงการวิจัยประเด็นการจัดการ จัดทำรายงาน และนำเสนองานวิจัย 
 Research projects on management issues; making research report and 
research presentation 
1503303 การนำเสนอผลงานวิจัย 1(0-2-1) 

                 Research Presentation  
 การสัมมนาในประเด็นการจัดการ การนำเสนอรายงาน 
 Seminar on management, report presentation 
1503311 การจัดการความเสี่ยงและความวิกฤต 3(2-2-5) 

Risk and Crisis Management 
แนวคิด หลักการ กระบวนการในการจัดการความเสี่ยงในภาวะวิกฤติ ปัจจัยของความเสี่ยง

และภาวะวิกฤติ ความเสี่ยงและภาวะวิกฤติในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ กลยุทธการจัดการความเสี่ยง
และภาวะวิกฤติ กระบวนการวางแผนการจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติในระดับประเทศและนานาชาติ 
กรณีศึกษา/ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 

Concepts, principles, risk management process during crisis; factors of risks 
and crisis conditions; risks and crisis conditions in terms of policies and practices; risk 
and crisis management strategies; risk and crisis management planning process at 
national and international levels; case study/on-site practice 
1503312 การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม 3(2-2-5) 

Social Impact Assessment  
หลักการประเมินผลตอบแทนทางสังคม การวิเคราะห์ถึงคุณค่าและผลตอบแทนจากการทำ

โครงงานในพ้ืนที่ประกอบการสังคม ต้นทุนและสภาพการณ์ปัญหาของชุมชน การกำหนดพันธกิจของ
กิจการผ่านเครื่องมือประเมินผลลัพธ์ทางสังคม การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม กรณีศึกษา/ฝึกปฏิบัตินอก
สถานที ่

Principles of social reward assessment; analysis of values and rewards from 
projects done in social enterprises area; costs and problem situation of a community; 
determination of business duties using social assessment tools; assessment on social 
impact; case study/on-site practice 
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1503313 โครงงานการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการจัดการความเสี่ยง 3(1-4-4) 
Project in Social Impact Assessment and Risk Management  
การศึกษาและฝึกปฏิบัติ กระบวนการบริหารโครงงานผ่านการบูรณาการการประเมิน

ผลลัพธ์ทางสังคมและการจัดการความเสี่ยง การจัดสัมมนานำเสนอผลงาน 
Study and practice of project management process through integration of 

social impact assessment and risk management; seminar for work presentation 
1503314 การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม 3(2-2-5) 

Marketing for Innovative Products and Services  
การตลาดสำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด

และการประเมินมูลค่าตลาด การวิเคราะห์คุณค่าเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์การเข้า
สู่ตลาดของธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจใหม่ กระบวนการสร้างแบรนด์ 
การประเมินผลทางการตลาด กรณีศึกษา/ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 

Marketing for innovative products and services; analysis of marketing 
opportunity and market value evaluation; analysis identity value of products and 
services; market approaching strategies of new products and service businesses; digital 
marketing for new businesses; process for establishing new brands, marketing impact 
evaluation; case study/on-site practice 
1503315 ธุรกิจและการตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรและสินค้าชุมชน 3(2-2-5) 

                 Business and Marketing of Agricultural and Community Product 
กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ การตัดสินใจ การตรวจสอบสภาพแวดล้อมของกิจการ

การประกอบการสังคม การสร้างยุทธศาสตร์ การประเมินผล และการควบคุม กระบวนการนวัตกรรม
สังคม การประกอบการณ์สังคม ภาวะผู้นำ กรณีศึกษา/ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 

Strategic management process; decision making; business environment 
examination of social enterprises; creating strategies; evaluation and control; social 
innovation process; social entrepreneurship; leadership conditions; case study/on-site 
practice 
1503316 โครงงานการตลาดและยุทธศาสตร์เพื่อการประกอบการ 3(1-4-4) 

Project in Marketing and Strategies for Entrepreneurship  
การศึกษาและฝึกปฏิบัติ กระบวนการบริหารโครงงานผ่านการบูรณาการการตลาดและ

ยุทธศาสตร์เพื่อการประกอบการ และสัมมนานำเสนอผลงาน 
Study and practice of project management process through integration of 

marketing and strategies for entrepreneurship and seminar for work presentation 
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1503317 การประกอบการทางสังคมและนวัตกรรมสังคม  3(2-2-5) 
Social Entrepreneurship and Social Innovation 
ความหมาย แนวคิดและกระบวนการจัดการการประกอบการสังคม การคิดและแก้ไข

ปัญหาสังคมอย่างสร้างสรรค์ การคิดเก่ียวกับการเสริมพลังการประกอบการทางสังคมกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม การศึกษาและประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรทางสังคม การจัดการ
นวัตกรรมทางสังคม กรณีศึกษา/ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 

Definitions, concepts and process of social entrepreneurship management; 
creative thinking and social problem solving; empowering thinking on social 
entrepreneurship and social changes; study and application of theories on social 
organization changes; social innovation management; case study/on-site practice 
1503318  การเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและการบริหารการลงทุน 3(2-2-5) 
  Social Entrepreneurship and Venture Management 
  แนวคิด ทฤษฎี ความสำคัญของปัจจัยในการเกิดนวัตกรรมและความคิดริเริ่มทางธุรกิจ    
การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การวางแผนและการบริหารการลงทุน การเป็นผู้ประกอบการทางสังคมใน
ระดับประเทศและนานาชาติ กรณีศึกษา/ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 
  Concepts, theories, importance of factors involved in innovation initiation 
and business initiative ideas; business opportunity analysis; investment plan and 
management; being national and international social entrepreneurs; case study/on-site 
practice 
1503319 โครงงานการประกอบการทางสังคมและนวัตกรรมสังคม 3(1-4-4) 

 Project in Social Entrepreneurship and Innovation 
 การศึกษาและฝึกปฏิบัติ กระบวนการบริหารโครงงานผ่านการบูรณาการการประกอบการ

ทางสังคมและนวัตกรรมสังคม การจัดสัมมนานำเสนอผลงาน 
 Study and practice of project management process through integration of 

social entrepreneurship and social innovation; seminar for work presentation 
1503321 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการจัดนำเที่ยว 3(2-2-5) 
              Tourism Business Management and Organization of Tours  

ลักษณะและรูปแบบของธุรกิจท่องเที่ยว ความสำคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยว การ
วิเคราะห์และการวางแผนพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว วิธีการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว หน้าที่และความ
รับผิดชอบของธุรกิจท่องเที่ยว กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว มาตรฐานการท่องเที่ยว 
ขั้นตอนการเป็นผู้จัดนำเที่ยวและเป็นตั วแทนนำเที่ยวทั้ งในประเทศและต่างประเทศ การดูแล
นักท่องเที่ยว การประสานงานกับมัคคุเทศก์และบริษัทนำเที่ยว รูปแบบของการจัดการนำเที่ยว การ
วางแผนจัดนำเที่ยว การสำรวจเส้นทาง จัดทำรายการนำเที่ยว ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 
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Characteristics and patterns of tourism business; importance of tourism 
resources; analysis and planning of tourism business development; tourism business 
management methods; duties and responsibilities of tourism business; laws and 
regulations related to tourism, tourism standards; process of being a tour organizer and 
a tour agency domestically and abroad; tourist supervision; tour guide and travel 
agency; tour patterns; tour planning; route exploration; conduct tour itinerary; on-site 
practice 
1503322 หลักการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5) 

Principles of Tourist Guide 
ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ประเภท คุณสมบัติ จรรยาบรรณและหลักการปฏิบัติงาน

ของมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว พิธีการเข้าออกราชอาณาจักร พิธีการทางศุลกากร การพัฒนาวิชาชีพ
มัคคุเทศก์ การแสดงออกสำหรับมัคคุเทศก์ ศิลปะการพูด การใช้ภาษา วัจนภาษา อวัจนภาษา เทคนิคใน
การนำเที่ยว การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การใช้เทคโนโลยีในงาน
มัคคุเทศก์ ฝึกปฏิบัติการนำเที่ยว เส้นทางตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

Definitions; role; importance, categories, qualifications, ethics, and operating 
principles of tour guiding; arrival to departure from the kingdom; customs clearance; 
tour guide profession development; tour guide expression; arts of speech; verbal and 
non-verbal languages; tour guide techniques; first aid; tourist safety; usage of technology 
in tour guiding; tour guide practice; routes for the announcement of the tourism 
business and guide commission 
1503323 โครงงานการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(1-4-4) 

Project in Tourism Industry Management  
ศึกษาและฝึกปฏิบัติ กระบวนการบริหารโครงงานผ่านการบูรณาการการจัดการธุรกิจ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดสัมมนานำเสนอผลงาน 
Study and practice of project management process through integration of 

tourism industry management and seminar for work presentation 
1503324 การจัดประชุม   3(2-2-5) 
       Corporate Meetings and Conventions 

ความหมาย ประเภท  รูปแบบ องค์ประกอบ กลยุทธ์และกระบวนการจัดประชุมองค์กร 
ส่วนประกอบของอุตสาหกรรมจัดประชุมวิชาชีพ การเลือกสถานที่จัดประชุม การวางแผนการตลาด    
การวางแผนการเงินและงบประมาณ การวางแผนกิจกรรม  การบริหารโครงการสำหรับการจัดประชุม
องค์กร การหาผู้สนับสนุน การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับการจัดประชุมองค์กร การตลาด/การขาย 
และการเชื่องโยงการจัดประชุมองค์กร มาตรฐานอุตสาหกรรมประชุมองค์กรและการจัดประชุมองค์กรผู้มี
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ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมองค์กร แนวโน้มอุตสาหกรรมการจัดประชุมองค์กร การฝึกปฏิบัติเรียนรู้
นอกสถานที ่

Definitions, categories, patterns, components, strategies, and process of 
corporate meeting; component of professional meeting industry; meeting venue 
selection; marketing planning; financial and budget planning; event planning; corporate 
meeting project management; supporter finding; human resource management for 
corporate meeting; marketing/trading and corporate and corporate meeting linking; 
corporate meeting industry standards and corporate meeting; individuals involved in 
corporate meeting; corporate meeting industry trends; on-site practice 
1503325 การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 3(2-2-5) 

Incentive Travel Management 
ความหมาย ประเภท ลักษณะการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล โครงสร้างของอุตสาหกรรมการ

เดินทางเพ่ือเป็นรางวัล การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนกลยุทธ์ การเลือกจุดหมายปลายทาง  
การออกแบบโปรแกรม เส้นทางของโปรแกรมการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล แคมเปญการสื่อสาร 
งบประมาณ การร่วมมือผู้ให้บริการ การติดตาม การวัดผลการจัดการ แนวโน้มและมุมมอง ฝึกปฏิบัติการ
เรียนรู้นอกสถานที่  

Definitions, categories, characteristics of incentive travels; structure of incentive 
travel industry; goal determination and strategic planning; destination selection; program 
design; incentive travel routes; budget communication campaign; service provider 
cooperation; tracking; management evaluation; trends and viewpoint on site practice 
1503326 การจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า 3(2-2-5) 

Exhibition Management 
ความหมาย ประเภท องค์ประกอบ แนวคิด ผู้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ สถานที่

จัดงาน ผู้ให้บริการในการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ การวางแผนจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ งานบริหารงบประมาณและการบริหารการเงิน การบริหารตลาดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ การบริหารงานปฏิบัติการในพ้ืนที่ การบริหารพ้ืนที่จัดงาน การจัดการงานผู้ให้บริการรอง 
การประเมินผลและการส่งมอบงาน แนวโน้มของอุตสาหกรรมการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ การฝึก
ปฏิบัตินอกสถานที่ 

Definitions, categories, components, concepts, exhibition organizer and 
exhibition; event; exhibition management service providers; exhibition management 
organizing; budget and financial management; exhibition market management; on-site 
operation management; event venue management; secondary service provider 
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management; evaluation and work delivery; exhibition management industry trends; on-
site practice 
1503327 โครงงานการจัดการไมซ์ 3(1-4-4) 

Project in MICE Management  
การศึกษาและฝึกปฏิบัติ กระบวนการบริหารโครงงานผ่านการบูรณาการการจัดการไมซ์ 

การจัดสัมมนานำเสนอผลงาน 
Study and practice of project management process through integration of 

MICE management and seminar for work presentation 
 1503328 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ 3(2-2-5) 

English for Tourism Industry and MICE 
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ศัพท์ สำนวน

ภาษา และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้เพ่ือการปฏิบัติงานสำหรับธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมไมซ์ 
การประชุมองค์กร การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ การจัดนิทรรศการและแสดง
สินค้า การพัฒนาความสามารถทางภาษาเพ่ือการทำงานในอุตสาหกรรมไมซ์ ฝึกปฏิบัติการสนทนา/การ
สื่อสาร  

Practice of English skills for communication in tourism industry; English 
vocabulary, idioms and structure English sentences used in different business operation 
in MICE industry; corporate meetings; incentive travel; international conference 
arrangement; exhibition organizing; developing English skills for MICE industrial 
operation; conversation/communication practice 
1503329 อุทยานธรณีเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

Geopark for Tourism 
วิวัฒนาการ ความหมาย ความสำคัญ หลักการบริหารจัดการอุทยานธรณีในประเทศและ

ต่างประเทศ แนวทางการจัดการร่วมในพ้ืนที่อุทยานธรณีระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน 
การยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและการบริการในอุทยานธรณี รูปแบบการท่องเที่ยวในพ้ืนที่
อุทยานธรณี การใช้นวัตกรรม เพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยว เกณฑ์การประเมิน การจัดตั้งอุทยานธรณี 
กรณีศึกษา/การศึกษาดูงานนอกสถานที ่

Evolution, definitions, importance and principles of national and 
international management; co-management in geopark areas between communities, 
government agencies and private sectors; elevating geopark tourist attraction and 
service in geopark; travel patterns in geopark areas; usage of innovation for tourism  
support; evaluation criteria; geopark establishment; case study/field trip 
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1503411 การจัดการความเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืน 3(2-2-5) 
Change and Sustainability Management 
แนวคิดและหลักการการจัดการการเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืน ประเด็นการเปลี่ยนแปลง 

การปรับตัวและการจัดการความยั่งยืนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ การจัดการการเปลี่ยนแปลงและ
ความยั่งยืนตามสภาวะแวดล้อม การวิเคราะห์รูปแบบและการจัดการการเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืนใน
ระดับประเทศและนานาชาติ กรณีศึกษา 

Concepts and principles of change and sustainability management, issues 
regarding changes, adaptation, and situational sustainability management; environmental 
change and sustainability management; analysis of domestic and international patterns 
of change and sustainability management; case studies 
1503412 การสื่อสารเพื่อสังคม  3(2-2-5) 
  Communication for Society 

  ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารเพ่ือสังคม องค์ประกอบของการสื่อสารเพ่ือ
สังคม กระบวนการสื่อสารเพื่อสังคม รูปแบบและวิธีการสื่อสารเพ่ือสังคม การสื่อสารเพ่ือสังคมแบบมีส่วน
ร่วม สื่อที่ประยุกต์ใช้สำหรับการสื่อสารเพ่ือสังคม กรณีศึกษา 
  Definitions and importance of communication for society; components of 
communication for society; communication for society process; patterns and methods 
of communication for society; participatory communication for society; applied media to 
communication for society; case studies 
1503413 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม 3(2-2-5) 

Social Innovation Development 
แนวคิดและความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม ปัญหาและความท้าทายของ

สังคมและสิ่งแวดล้อม กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อแก้ปัญหาทางสังคม แผนการพัฒนานวัตกรรมทาง
สังคม การประเมินผลกระทบทางสังคม กรณีศึกษา 

Concepts and importance of social innovation development; social and 
environmental issues and challenges; design thinking process for social problem solving; 
social innovative development plan; social impact evaluation; case studies 
1503422 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3(2-2-5) 

Ecotourism  
  ความหมายและแนวคิดการจัดการองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รูปแบบกิจกรรม

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู แนวทางการป้องกันผลกระทบจาก
การพัฒนาการท่องเที่ยว มาตรฐานการท่องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ ฝึกปฏิบัติในภาคสนาม/การจัด
นำเที่ยวเชิงนิเวศ 
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  Definitions and concepts of ecotourism composition management; patterns 
of ecotourism events; ecotourism attractions; conservation and restoration; ecotourism 
development impact prevention guidelines; domestic and international ecotourism 
standards; on-site practice/ecotourism tour guiding 
1503423 การจัดการธุรกิจที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 

Lodging, Food, and Beverage Management 
ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของธุรกิจที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม โครงสร้างการ

บริหารงาน ขอบข่ายและหน้าที่รับผิดชอบของงานห้องพัก มาตรฐานการบริการ การจัดการส่วนหน้า 
การจัดการแม่บ้านและแผนกอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง การประสานงานระหว่างแผนก ขั้นตอนการจัดที่พัก 
คุณภาพการบริการ รูปแบบการบริการ การจัดโต๊ะอาหาร ชนิดของเครื่องดื่ม ฝึกปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ 

Definitions, importance, and categories of lodging; food and beverage; 
managerial structure; scope and responsibilities of room division; service standards; front 
office management; housekeeping and related division management; division 
coordination; room preparation process; service quality; service patterns; dining table 
setting;  beverage categories; internship 
1503424 การจัดการเทศกาลและงานกิจกรรมพิเศษ 3(2-2-5) 

Festival and Special Event Management 
ความหมาย ประเภท ลักษณะและองค์ประกอบของเทศกาลและงานกิจกรรมพิเศษเพ่ือการ

ท่องเที่ยว การดำเนินกิจกรรมการจัดเทศกาลและงานกิจกรรมพิเศษ การสื่อสารการตลาด เทคนิคการ
ประสานงานและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การจัดการความเสี่ยง การประเมินผล การจัดทำรายงานผล
การดำเนิน การฝึกปฏิบัติภาคสนาม 

Definitions, categories, characteristics, and components of festivals and 
special events for tourism; conducting of festivals and special events; marketing 
communication; coordinating techniques and on-spot problem solving; risk 
management; project evaluation; report writing; practical training 
1503431 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6(0-18-0) 

Professional Experience Training  
 การฝึกปฏิบัติงานด้านการประกอบการทางสังคม/ด้านการจัดการท่องเที่ยวและไมซ์ใน

หน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการและชุมชน 
 Social entrepreneurship/tourism and MICE practice in government units, 

private company, and communities  
.
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3.2 ชื่อ สกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน 

ปี 

พ.ศ. 
วิชาเอกการจัดการการประกอบการทางสังคม 

1 นางสาวขวัญชนก แก้วเหมือน อาจารย์ บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
การประกอบการและการจัดการ 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.ทักษิณ 

2557 
2553 

2 นายชินสัคค  สุวรรณอัจฉริย รอง
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
 
M.S. 
M.S. 

Economics 
 
Economics 
Operations management and logistics 
process 

Taras Shevshenko National 
University of Kyiv, Ukraine 
Kyiv state university, Ukraine 
Moscow Technology Institute, Russia 

2537 
 
2533 
2556 

3 นายเทพรัตน์  จันทพันธ์ 
 

อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

พัฒนาชนบทศึกษา 
รัฐศาสตร์ 

ม.มหิดล 
ม.รามคำแหง 

2546 
2541 

4 นางจารุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง 
 
 

อาจารย์ ปร.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 
บธ.บ. 

พัฒนาการท่องเที่ยว 
การจัดการการท่องเที่ยว 
การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ม.แม่โจ้ 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.ราชภัฏลำปาง 

2563 
2557 
2556 
2548 

5 นายเสรี  บุญรัตน์ อาจารย์ บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ  
การตลาด 

ม.สงขลานครินทร์                                
ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

2562 
2553 

*รองศาสตราจารย์ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย ไม่มคีุณวุฒิปรญิญาตรี เนื่องจาก หลักสูตรที่เรียนเป็นหลักสูตรปริญญาตรีควบปรญิญาโท 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน 

ปี 

พ.ศ. 
6. นายอนิวัช  แก้วจำนงค์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
Ph.D. 
M.P.A. 
วท.ม. 
ศศ.บ. 
ศ.บ. 

Management 
Public Administration 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
ภาษาอังกฤษ 
เศรษฐศาสตร์การคลัง 

Adamson University, Philippines 
Manuel L.Quezon University,Philippines. 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต 
ม.รามคำแหง 

2545 
2542 
2550 
2539 
2533 

7 นายวิวัฒน์  ฤทธิมา อาจารย์ ปร.ด. 
รป.ม. 
รป.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

ม.บูรพา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2558 
2553 
2563 

   รป.บ. 
ศศ.บ. 

การบริหารท้องถิ่น 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.ทักษิณ 

2562 
2550 

8 นายวสันต์  กาญจนมุกดา 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
บช.ม. 

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
บัญชีบริหาร 

ม.ทักษิณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2557 
2543 

   บธ.บ. การบัญชี   ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ 2539 
9 นางสาวนิจกานต์ หนูอุไร 

 
อาจารย์ 

 
ปร.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการ 
การตลาด 
การตลาด 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ม.ทักษิณ 

2560 
2550 
2547 

10 นางวีณา  ลีลาประเสริฐศิลป์ 
 

อาจารย์ 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 

ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร์ 

2539 
2535 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน 

ปี 

พ.ศ. 
11 นายพินิจ  ดวงจินดา 

 
อาจารย์ 

 
Ph.D. 
พบ.ม. 
 
ศ.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

Environmental Economics 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (วิเคราะห์และประเมิน
โครงการ) 
เศรษฐศาสตร์การเงิน  

Newcastle University, UK 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
ม.รามคำแหง 

2552 
2540 
 
2536 

12 นายสุธี  โง้วศิร ิ
 

อาจารย์ 
 

ปร.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 
วท.บ. 

การจัดการ 
บริหารธุรกิจ 
การประกันภัยทั่วไป 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ม.มหาสารคาม 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.เกษตรศาสตร์ 

2556 
2535 
2550 
2531 

13 นายทวนธง  ครุฑจ้อน 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

Ph.D.  
ศศ.ม. 
บธ.บ. 

Public Management 
รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) 
การจัดการทั่วไป 

University Utara Malaysia, Malaysia 
ม.เกษตรศาสตร 
ม.แม่โจ้ 

2560 
2545 
2543 

14 นางสาววลัยลักษณ์  รัตนวงศ์ 
 

อาจารย์ 
 

ปร.ด.  
ศศ.ม.  
รป.บ.  

การจัดการ 
นโยบายและการวางแผนสังคม 
การบริหารบุคคล 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.ทักษิณ 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2557 
2546 
2539 

15 นางชีวนันท์  คุณพิทักษ์  
 

อาจารย์ 
 

วท.ม. 
ศ.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เศรษฐศาสตร์  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ม.แม่โจ้ 

2554 
2541 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน 

ปี 

พ.ศ. 
16 นายธนวิทย์  บุญสิทธิ์ 

 
อาจารย์ 

 
Ph.D.  
MRes  
ศ.ม. 
ศ.บ.  

Economics 
International Development 
เศรษฐศาสตร์การศึกษา 
เศรษฐศาสตร์ 

University of Bath, UK 
University of Bath, UK 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ม.ทักษิณ 

2560 
2550 
2546 
2544 

17 นายนวิทย์  เอมเอก 
 

อาจารย์ 
 

ปร.ด.  
Ms.c.  
บธ.บ.  

การจัดการ 
Engineering Business Management 
การจัดการ 

ม.สงขลานครินทร์ 
Coventry University, UK 
ม.รังสิต 

2557 
2545 
2542 

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ 
1 นางจารุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง 

 
 

อาจารย์ ปร.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 
บธ.บ. 

พัฒนาการท่องเที่ยว 
การจัดการการท่องเที่ยว 
การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ม.แม่โจ้ 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.ราชภัฏลำปาง 

2563 
2557 
2556 
2548 

2 นายเสรี  บุญรัตน์ อาจารย์ บธ.ม 
บธ.บ 

บริหารธุรกิจ 
การตลาด 

ม.สงขลานครินทร์                                
ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

2562 
2553 

3 นายอนิวัช  แก้วจำนงค์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
M.P.A. 
วท.ม. 
ศศ.บ. 
ศ.บ. 

Management 
Public Administration 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
ภาษาอังกฤษ 
เศรษฐศาสตร์การคลัง 

Adamson University, Philippines 
Manuel L.Quezon University,Philippines. 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต 
ม.รามคำแหง 

2545 
2542 
2550 
2539 
2533 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน 

ปี 

พ.ศ. 
4 นางสาวขวัญชนก แก้วเหมือน อาจารย์ บธ.ม. 

บธ.บ. 
บริหารธุรกิจ 
การประกอบการและการจัดการ 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.ทักษิณ 

2557 
2553 

5 นายชินสัคค  สุวรรณอัจฉริย รอง
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
 
M.S. 
M.S. 

Economics 
 
Economics 
Operations management and logistics 
process 

Taras Shevshenko National 
University of Kyiv, Ukraine 
Kyiv state university, Ukraine 
Moscow Technology Institute, Russia 

2537 
 
2533 
2556 

6 นายเทพรัตน์  จันทพันธ์ 
 

อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

พัฒนาชนบทศึกษา 
รัฐศาสตร์ 

ม.มหิดล 
ม.รามคำแหง 

2546 
2541 

7 นายวิวัฒน์  ฤทธิมา อาจารย์ ปร.ด. 
รป.ม. 
รป.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

ม.บูรพา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2558 
2553 
2563 

   รป.บ. 
ศศ.บ. 

การบริหารท้องถิ่น 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.ทักษิณ 

2562 
2550 

8 นายวสันต์  กาญจนมุกดา 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
บช.ม. 

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
บัญชีบริหาร 

ม.ทักษิณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2557 
2543 

   บธ.บ. การบัญชี   ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ 2539 
       
       



 

 

มคอ.2 TSU 93 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน 

ปี 

พ.ศ. 
9 นางสาวนิจกานต์ หนูอุไร 

 
อาจารย์ 

 
ปร.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการ 
การตลาด 
การตลาด 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ม.ทักษิณ 

2560 
2550 
2547 

10 นางวีณา  ลีลาประเสริฐศิลป์ 
 

อาจารย์ 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 

ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร์ 

2539 
2535 

11 นายพินิจ  ดวงจินดา 
 

อาจารย์ 
 

Ph.D. 
พบ.ม. 
 
ศ.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

Environmental Economics 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (วิเคราะห์และประเมิน
โครงการ) 
เศรษฐศาสตร์การเงิน  

Newcastle University, UK 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
ม.รามคำแหง 

2552 
2540 
 
2536 

12 นายสุธี  โง้วศิร ิ
 

อาจารย์ 
 

ปร.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 
วท.บ. 

การจัดการ 
บริหารธุรกิจ 
การประกันภัยทั่วไป 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ม.มหาสารคาม 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.เกษตรศาสตร์ 

2556 
2535 
2550 
2531 

13 นายทวนธง  ครุฑจ้อน 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

Ph.D.  
ศศ.ม. 
บธ.บ. 

Public Management 
รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) 
การจัดการทั่วไป 

University Utara Malaysia, Malaysia 
ม.เกษตรศาสตร 
ม.แม่โจ้ 

2560 
2545 
2543 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน 

ปี 

พ.ศ. 
14 นางสาววลัยลักษณ์  รัตนวงศ์ 

 
อาจารย์ 

 
ปร.ด.  
ศศ.ม.  
รป.บ.  

การจัดการ 
นโยบายและการวางแผนสังคม 
การบริหารบุคคล 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.ทักษิณ 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2557 
2546 
2539 

15 นางชีวนันท์  คุณพิทักษ์  
 

อาจารย์ 
 

วท.ม. 
ศ.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เศรษฐศาสตร์  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ม.แม่โจ้ 

2554 
2541 
 

16 นายธนวิทย์  บุญสิทธิ์ 
 

อาจารย์ 
 

Ph.D.  
MRes  
ศ.ม. 
ศ.บ.  

Economics 
International Development 
เศรษฐศาสตร์การศึกษา 
เศรษฐศาสตร์ 

University of Bath, UK 
University of Bath, UK 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ม.ทักษิณ 

2560 
2550 
2546 
2544 

17 นายนวิทย์  เอมเอก 
 

อาจารย์ 
 

ปร.ด.  
Ms.c.  
บธ.บ.  

การจัดการ 
Engineering Business Management 
การจัดการ 

ม.สงขลานครินทร์ 
Coventry University, UK 
ม.รังสิต 

2557 
2545 
2542 

18 นายวิทยา ขาวขจร อาจารย์ คอ.ม. 
กศ.บ. 

การบริหารอาชีวศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 

2546 
 
2532 

 
 
 



 

 

มคอ.2 TSU 95 

  3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 นางสาวชิดชนก อนันตมงคลกุล    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. Tourism Griffith University, Australia 2016 
   บธ.ม. 

วศ.บ. 
การจัดการทั่วไป 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

2549 
2545 

2 นายแสนศักดิ์  ศิริพานิช อาจารย์ ปร.ด. 
MBA.  
 
ศศบ. 

Hospitality Administration 
Operation Management 
 
บริหารรัฐกิจ 

Oklahoma State University, USA 
The University of Western Sydney, 
Australia 
ม.รามคำแหง 

2552 
2542 
 
2535 

3 นายป้องศักดิ์  ทองเนื้อแข็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 
ศศ.ม. 
บธ.บ. 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ม.บูรพา 
ม.เชียงใหม่ 
ม.พายัพ 

2553 
2544 
2538 

4 นายห้าวหาญ   ทวีเส้ง  อาจารย์ ปร.ด. พัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ 2560 
   บธ.ม. 

ป.บัณฑิต 
ศศ.บ. 

การจัดการการท่องเที่ยว 
วิชาชีพครู 
พัฒนาการท่องเที่ยว 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.ราชภัฏสงขลา 
ม.แม่โจ้ 

2555 
2550 
2547 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์เชิงปฏิบัติ)  
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  4.1.1 แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะพิเศษของนิสิตตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
 4.1.2 นิสิตได้เรียนรู้สภาพการทำงานจริงภายใต้องค์กรภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินงานที่

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
4.1.3 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิตชอบ ชื่อสัตย์สุจริต เพิ่มภาวะผู้นำในการทำงาน รู้จักการคิด

ริเริ่มสร้างสรรค ์และเข้าใจการทำงานร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบ 
4.1.4 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานกับผู้อ่ืนได้ดี 
4.1.5 มีระเบียบวินัย ตรงเวลาและเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร 

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคเรียนที่ 1, 2  ชั้นปีที่  2 , 3  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
3 วันต่อสัปดาห์  

 
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงาน 

5.1 คำอธิบายโดยย่อ 
 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนกับการทำงาน ใช้วิธีการเรียนแบบเน้นโครงงาน
(Project-based Learning) โดยเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เรียนและเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายด้วยประสบการณ์  
การทำงาน สามารถนำความรู้จากชั้นเรียนมาสู่การปฏิบัติและนำประสบการณ์จากหน้างานจริงในสถาน
ประกอบการกลับสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบอยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่องทั้งหลักสูตร 
โดยมีกระบวนการวิจัยตั้งแต่ การกำหนดปัญหา หัวข้อเรื่อง ตั้งสมมุติฐาน ออกแบบการศึกษาค้นคว้า   
ลงมือปฏิบัติ  สรุปผลโดยการจัดทำรายงานโครงงาน นำเสนอผลงาน และประเมินผล ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านการประเมินในรายวิชาแต่ละโมดูล 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
PLO มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฏีและทักษะในการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์และ

งานวิจัยด้านการจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบแสดงออกถึงคุณลักษณะผู้ด้านการจัดการนวัตกรรม 
5.3 ช่วงเวลา  

ภาคเรียนที่ 1, 2, ฤดูร้อน ชั้นปีที่ 1, 2  
5.4 จำนวนหน่วยกิต 

22 หน่วยกิต  
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5.5 การเตรียมการ 

 5.5.1 วางแผนการทำโครงงานไว้ตลอดหลักสูตรในระบบโมดูล (Modular System) โดยจัด
รายวิชาที่มีความสัมพันธ์กันไว้ในโมดูลเดียวกัน และกำหนดประเด็นในการศึกษาของแต่ละโมดูลจากง่าย
ไปหายาก 
 5.5.2 จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิต
ในระหว่างการทำโครงงานในสถานประกอบการ 
 5.5.3 กำหนดอาจารย์ที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบสถานประกอบการให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่
นิสิตและประเมินผลโครงงาน 
 5.5.4 กำหนดพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานแก่นิสิตและ
ประเมินผลโครงงาน 
 5.5.5 วางแผนการฝึกปฏิบัติ แบบ Work Integrated Leaning : WIL การจัดการเรียนการ
สอนบูรณาการร่วมกันกับสถานประกอบการ ในแต่ละ Module ประกอบด้วยรายวิชาที่มีการเรียน
ภาคทฤษฎีใช้เวลา 7 สัปดาห์ ภาคปฏิบัติกับสถานประกอบการ 8 สัปดาห์ ทั้งนี้การเรียนเน้นการบรรยาย
ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติและการสาธิตอย่างเข้มข้น 1 สัปดาห์ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงมือ
ทำงานจริงในสถานประกอบการ  
 5.5.6 การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและพ่ีเลี้ยงจาก
สถานประกอบการที่นิสิตฝึกปฏิบัติโดยนิสิตทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 – 3 
สัปดาห์ ทั้งนี้นิสิตนำงานที่ปฏิบัติมานำเสนอ วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนร่วมกันมีอาจารย์และมีพ่ีเลี่ยง/
ผู้บริหารสถานประกอบร่วมกิจกรรมดังกล่าว และเพ่ิมเติมข้อมูลทีสามารถต่อยอดการเรียนรู้ได้ 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
  5.6.1 แบ่งสัดส่วนการประเมินระหว่างคณาจารย์ผู้รับผิดชอบสถานประกอบการและพ่ีเลี้ยง

ในสถานประกอบการเป็นร้อยละ 50 : 50 ของคะแนนประเมินทั้งหมด 
 5.6.2  กำหนดเกณฑ์การประเมินจากคุณภาพของรายงานโครงงาน ได้แก่ การตั้งประเด็น
ปัญหา การนำเสนอที่มาและความสำคัญของปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์ การทบทวนความรู้ที่ได้จากการ
เรียน การกำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการศึกษา  
การให้ข้อเสนอแนะ การระบุประสบการณ์ที่ ได้จากการศึกษา การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สถาน
ประกอบการ และการนำเสนอผลงานของนิสิต 

5.6.3  มีการทวนสอบความก้าวหน้าของนิสิตในการจัดทำโครงงานในสถานประกอบการเป็น
ระยะตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลัง โดยการเทียบเคียงกับสมรรถนะ (Learning Benchmark) ที่ระบุใน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

5.6.4 หลักสูตรมีการวางแผน ดูแลนิสิต ซึ่งมีระบบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของนิสิตในสถานประกอบการ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชากำกับและติดตามร่วมประชุมเชิง
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ปฏิบัติการกับพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการนำมาซึ่งการประเมินผลเข้มข้นเพ่ือให้นิสิตบรรลุตาม
เป้าประสงค์ของหลักสูตร นำมาสู่กระบวนการดำเนินงานดังนี้  

- การเตรียมก่อนการจัดการเรียนรู้ จัดให้นิสิตเรียนรู้ภาคทฤษฎีที่มีการบูรณาการเรียนใน
ห้องเรียนกับการฝึกปฏิบัตินอกห้องเรียน โดยสถานประกอบการในความร่วมมือที่มีความพร้อมและ
สามารถพัฒนาศักยภาพของนิสิตได้  

 - ระหว่างการจัดการเรียนรู้ ต้องกำหนดสถานการณ์หรือประเด็นปัญหาที่ท้าทายเพ่ือให้
นิสิตใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ วิธีการ
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการโดยเน้นการทำงาน Work based Learning เน้นทำโครงงาน Project 
based Learning  

- หลังการเรียนรู้  นิสิตนำเสนอผลงานที่ ได้จากการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการที่
สอดคล้องกับ Module โดยมีการกำหนดเกณฑ์ประเมินผลอย่างชัดเจน ร่วมถึงต้องมีการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต รายวิชา 

1. มีทักษะในการปรับตัวท่ามกลาง
สภาวะแรงกดดันรอบด้านที่เกิดขึ้น
ขณะปฏิบัติงาน สามารถฟัง พูด อ่าน 
เขียน และเข้าใจคำสั่งหรืองานที่ได้รับ 
มอบหมายได้ อย่ างถู กต้ อ ง และ
เรียงลำดับความสำคัญของงานที่
ได้รับมอบหมาย 

ในชั้นเรียน  
1.ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการระดมสมองที่
นิสิตต้องใช้ทักษะทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 
และอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการ
แล้วหาข้อสรุป   
ในสถานประกอบการ  
1.ฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบและอดทนต่อ
งานที่สถานประกอบการโดยมอบหมายจาก
งานง่าย ไปจนถึงงานยากท่ีมีความยุ่งยาก
ซับซ้อนหรือจากงานที่ต้องทำโดยบุคคลเพียง
คนเดียวจนถึงการทำงานเป็นทีม ตามลำดับ  
2. ฝึกทักษะกระบวนการคิดด้วยการเรียน
แบบโครงงาน  เพ่ื อให้ นิ สิ ต รู้ จั กวิ ธี การ
วางแผน หาแนวทางการแก้ไข ปัญหา และ
เรียงลำดับการทำงานได้อย่างเป็นระบบ 

1503204 ความคิดสร้างสรรค์และ
ความคิดนอกกรอบ 
1503111 การวิเคราะห์ชุมชนและ
การจัดการทุนทางสังคม 
1503318 การเป็นผู้ประกอบการทาง
สังคมและการบริหารการลงทุน 
1503311 การจัดการความเสี่ยงและ
ความวิกฤต 
1503411 การจัดการความ
เปลี่ยนแปลงและความยั่งยืน 
1503322 หลักการมัคคุเทศก์ 
1503222 การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค ์
1503324 การจัดประชุม 
1503326 การจัดนิทรรศการและการ
แสดงสินค้า 

2. มีบุคลิกแห่งความเป็นผู้นำที่
สามารถขับเคลื่อนการทำงานของทีม
ไปสู่เป้าหมาย สามารถควบคุม
อารมณ์ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเป็น
ที่พ่ึงทางอารมณ์ต่อตนเองและผู้อื่นได้
และมีความตระหนักถึงผลประโยชน์
และเป้าหมายของทีมเป็นหลัก
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

ในชั้นเรียน  
1.เน้นการเรียนการสอนที่ต้องใช้กลุ่มความ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) ที่นิสิต
ต้องรับบทบาท การเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม 
เพ่ือให้กลุ่มบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  
ในสถานประกอบการ  
1.จดัให้นิสิตได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานจาก
ระดับท่ีไม่มีทักษะในช่วงชั้นปีที่ 1-2 จนถึง
ระดับท่ีต้องมีภาวะ ผู้นำในช่วงชั้นปีที่ 3-4 
เช่น หัวหน้างาน หรือผู้ช่วยหวัหน้างาน 

1503203 การคิดและการตัดสินใจ 
1503201  องค์การและการจัด
องค์การสมัยใหม่ 
1503212 การจัดการและการ
ประกอบการสมัยใหม่ 
1503312การประเมินผลลัพธ์ทาง
สังคม 
1503318 การเป็นผู้ประกอบการทาง
สังคมและการบริหารการลงทุน 
1503321 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
และการจัดนำเที่ยว 
1503325 การจัดการท่องเที่ยวเพ่ือ
เป็นรางวัล 



 

 

มคอ.2 TSU 100 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต รายวิชา 

1503223 การจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 
1503122 จิตวิทยาการบริการและ
การพัฒนาบุคลิกภาพ 

3. มีแรงขับในการทำงานด้วยการ
วางแผนในการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ สามารถ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้บรรลุ
เป้าหมายตามมาตรฐานที่องค์กร
ต้องการ และสามารถทำงานหลาย
อย่างได้ในเวลาเดียวกัน 

ในชั้นเรียน  
1.สร้างแรงจูงใจให้แก่นิสิตด้วยวิธีการที่
หลากหลายเช่น การให้ผลย้อนกลับทันทีจาก
อาจารย์ผู้สอน การให้คำชมเชย ให้รางวัล
เมื่อนิสิตสามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมาย  
ในสถานประกอบการ  
1.จัดให้มีระบบการให้รางวัลแก่นิสิตที่มีผล
การนำเสนอโครงงานถึงเกณฑ์ท่ีตั้งไว้  
2.ขอความร่วมมือจากสถานประกอบการให้
ปรับค่าแรงหรือให้โบนัสแก่นิสิตที่ทำงานได้
บรรลุตามเป้าหมาย 

1503311  การจัดการความเสี่ยงและ
ความวิกฤต 
1503312 การประเมินผลลัพธ์ทาง
สังคม 
1503113 โครงงานการจัดการและ
การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น 
1503213 โครงงานการจัดการและ
การประกอบการสมัยใหม่ 1503313 
โครงงานการประเมินผลลัพธ์ทาง
สังคมและการจัดการความเสี่ยง  
1503316 โครงงานการตลาดและ
ยุทธศาสตร์เพื่อการประกอบการ 
1503319 โครงงานการประกอบการ
ทางสังคมและนวัตกรรมสังคม 
1503221 การวางแผนและการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
1503123 โครงงานการจัดการการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 
1503224 โครงงานการวางแผนการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
1503323 โครงการการจัดการธุรกิจ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
1503327 โครงงานการจัดการไมซ์ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(PLO/SubPLO) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO 1 มีความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และทักษะด้าน
การจัดการได้อย่างถ่องแท้ 

Sub PLO 1A เข้าใจแนวคิดและทฤษฎีด้านการ
จัดการและทักษะด้านการจัดการ 

Sub PLO 1B คิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ การ
แก้ปัญหา คิด วิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 

(1) ใช้กลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับบริบทของรายวิชา เพ่ือให้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักทฤษฎี สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ได้
อย่างบูรณาการ และนำไปต่อยอดเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์
ความรู้ได ้

(2) มุ่งเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นิสิตไปศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมนอกชั้นเรียน เพ่ือปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

(1 ) ป ระ เมิ น ระหว่ างคณ าจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบสถาน
ประกอบการและพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการเป็นร้อยละ 
50 : 50 ของคะแนนประเมินทั้งหมด 
(2) กำหนดเกณฑ์การประเมินจากคุณภาพของรายงาน
โครงงาน  
(3) มีการทวนสอบความก้าวหน้าของนิสิตในการจัดทำ
โครงงานในสถานประกอบการเป็นระยะตั้งแต่ก่อน ระหว่าง 
และหลัง  

PLO 2 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางการจัดการ
เพ่ือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

Sub PLO 2A ประยุกต์อ งค์ ความรู้ ท างการ
จัดการเพ่ือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

Sub PLO 2B บูรณาการองค์ความรู้การจัดการ
กับการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม มี
วินัย ตรงต่อหน้าที่ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(1) การบรรยายเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตลอดจนค่านิยมในสังคมในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

(2) การอภิปรายในชั้นเรียนเกี่ยวกับกรณีศึกษาการตัดสินใจที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นทางจริยธรรมในการทำงาน 

(3 ) การสอดแทรกประเด็นด้ านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ในรายวิชาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
(4) การปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และความ
ซื่อสัตย์ 
(5) ให้ความสำคัญกับการแต่งกายและการประพฤติตนให้
เหมาะสม ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ตลอดจน

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในห้องเรียน
หรือระหว่างกิจกรรมในชั้นเรียน/กิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน 

(2 ) ป ระ เมิ น ระหว่ างคณ าจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบสถาน
ประกอบการและพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการเป็นร้อยละ 
50 : 50 ของคะแนนประเมินทั้งหมด 
(3) กำหนดเกณฑ์การประเมินจากคุณภาพของรายงาน
โครงงาน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(PLO/SubPLO) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

กาลเทศะและบรรทัดฐานทางสังคม 

(6) เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม แสดงถึงความเสียสละและความช่วยเหลือ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

 (7) ใช้กลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับบริบทของรายวิชา โดย
มุ่งเน้นให้สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ได้อย่างบูรณาการ และนำไปต่อ
ยอดเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได ้
(8) มุ่งเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นิสิตไปศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมนอกชั้นเรียน เพ่ือปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

PLO3 สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ในการ
ทำงาน และเป็นผู้นำด้านการจัดการ 

Sub PLO 3A แสดงออกถึงภาวะผู้นำด้านการ
จัดการนวัตกรรมทางสังคม 

Sub PLO 3B สามารถทำงานเป็นทีม และมี
มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 

(1 ) การสอดแทรกประเด็นด้ านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ในรายวิชาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
(2) การปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และความ
ซื่อสัตย์ 
(3) การสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมท่ีมีความแตกต่างทางความคิดเห็น ค่านิยมและความเชื่อ 
การสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาอย่างสร้างสรรค์ ตาม
ความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละรายวิชา 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในห้องเรียน
หรือระหว่างกิจกรรมในชั้นเรียน/กิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน 
(2 ) ป ระ เมิ น ระหว่ างคณ าจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบสถาน
ประกอบการและพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการเป็นร้อยละ 
50 : 50 ของคะแนนประเมินทั้งหมด 
 
 

PLO4 มีทักษะการสื่อสารและการจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัล อย่างเหมาะสม 

(1 ) การสอน โดยการบรรยายและอภิ ป รายหลั กทฤษ ฎี  
ประกอบการฝึกปฏิบัติ 

(1) ประเมินระหว่างคณาจารย์ผู้รับผิดชอบสถาน
ประกอบการและพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการเป็นร้อยละ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(PLO/SubPLO) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

Sub PLO 4A ประยุกต์ทักษะในการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม 

Sub PLO 4B ประยุกต์การจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 

(2) การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลและคิดวิเคราะห์ 
แล้วให้มีการนำเสนอข้อมูลในชั้นเรียน เช่น การใช้กรณีศึกษาใน
การสอน 

50 : 50 ของคะแนนประเมินทั้งหมด 
(2) กำหนดเกณฑ์การประเมินจากคุณภาพของรายงาน
โครงงาน 
 

PLO5 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้และ
ทักษะปฏิบัติงานใหม่เพ่ือการพัฒนาตนเองให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลง 

Sub PLO 5A สืบค้น บูรณาการ และเชื่อมโยง
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
Sub PLO 5B พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

(1) ใช้กลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับบริบทของรายวิชา โดย
มุ่งเน้นให้สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ได้อย่างบูรณาการ และนำไปต่อ
ยอดเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได ้
(2) มุ่งเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นิสิตไปศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมนอกชั้นเรียน เพ่ือปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(1) ประเมินระหว่างคณาจารย์ผู้รับผิดชอบสถาน
ประกอบการและพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการเป็นร้อยละ 
50 : 50 ของคะแนนประเมินทั้งหมด 
(2) กำหนดเกณฑ์การประเมินจากคุณภาพของรายงาน
โครงงาน 
 

PLO6 มีการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์และงานวิจัย 
ด้านการจัดการนวัตกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง 

Sub PLO 6A คิด วิเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็น
ระบบ สร้างสรรค์ และมีเหตุผล 

Sub PLO 6B ประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
ผลงานสร้างสรรค์และงานวิจัย ด้านการจัดการ
นวัตกรรมทางสังคม การประกอบการและการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 

(1) ใช้กลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับบริบทของรายวิชา โดย
มุ่งเน้นให้สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ได้อย่างบูรณาการ และนำไปต่อ
ยอดเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได ้

(2) มุ่งเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นิสิตไปศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมนอกชั้นเรียน เพ่ือปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(1) ประเมินระหว่างคณาจารย์ผู้รับผิดชอบสถาน
ประกอบการและพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการเป็นร้อยละ 
50 : 50 ของคะแนนประเมินทั้งหมด 

(2) กำหนดเกณฑ์การประเมินจากคุณภาพของรายงาน
โครงงาน 
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3. ความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF 5 ด้าน มีดังนี้   
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้นความซื่อสัตย์สุจริต สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
1.2 มีวินัย ขยันและรับผิดชอบในหน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม 
2.2 มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเองและสังคม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
3.2 สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมได้ 
3.3 มีความใฝ่รู้และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 เคารพกฎ ระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 
4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น 
4.3 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกของชุมชนและสังคม 
4.4 ยอมรับความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสมาชิกในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีความสามารถในการสืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น นำเสนอและสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

 ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

กลุ่มการใช้ภาษา              
0000111 ภาษาไทยสำหรับอุดมศกึษา              
0000121 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชีวิตประจำวัน              
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน              
กลุ่มบูรณาการ              
0000161 คุณภาพชีวิต              
0000162 สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต              
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง              
กลุ่มวชิาบังคับเลือก              
0000262 ทักษิณศึกษา              
0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น              
กลุ่มวชิาเลือก              
0000112 พหุภาษาเพื่อการเรียนรู้              
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า              
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รายวิชา 

1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวยีดนาม              
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหล ี              
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่่น              
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจนี              
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลาย ู              

0000137 ภาษารัสเซียสำหรับชีวิตประจำวัน              
0000163 วิถีอาเซียน              
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต              
0000165 ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง              
0000166 ไฟฟ้ากับชีวิต              
0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม              
0000168 การอ่านเพื่อชีวิต              
0000169 กีฬาและนันทนาการเพือ่สุขภาพ              
0000171 วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู ้              
0000181 การผลิตผลติภณัฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน              
0000182 ผู้หญิงกับบทบาทในสังคม              
0000183 ชีวิตดีดีมีได้ทุกวัน              
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รายวิชา 

1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

0000184 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน              
0000185 พลังคนรุ่นใหม่ใจสะอาด              
0000186 อัตลักษณ์ทักษิณและการเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค ์              
0000191 ภาวะผู้นำยุคดจิิทัล              
0000192 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน              
0000264 เศรษฐศาสตร์และการจดัการ              
0000265 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต              

0000266 เศรษฐกิจสร้างสรรค ์              
0000267 ทัศนศิลป์และสังคตีวิจกัษ์              
0000268 การเมืองการปกครองไทย              
0000271 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง              
0000281 ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม              
0000282 เทคนิคการตกแต่งภาพและการตัดต่อวิดีโอ              
0000283 เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการเรียนรู ้              

0000284 ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง              
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 3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 หมวดวิชาเฉพาะ TQF 5 ด้าน  
 

รายวิชา 1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้าน
ความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
PLOs 2 1 5 2 5 3 6 4 6 
SPLOs 2B 2B 1A 1B 5A 2A 5B 3B 3A 6A 4A 4B 6B 

หมวดวชิาพื้นฐานเฉพาะด้าน              
1503101 หลักการจัดการ              
1503102 กฎหมายธุรกิจ              
1503103 การบัญชีเพ่ือการจัดการ              
1503104  การบริหารโครงการ              
1503105 การจัดการตลาดสมัยใหม่              
1503106 การจัดการทุนมนุษย์              
1503107 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ              
1503108 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกอบการ              
1503201 องค์การและการจัดองค์การสมัยใหม่              
1503202 การจัดการกิจกรรมธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและธุรกิจเพื่อ
สังคม 
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รายวิชา 1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้าน
ความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
PLOs 2 1 5 2 5 3 6 4 6 
SPLOs 2B 2B 1A 1B 5A 2A 5B 3B 3A 6A 4A 4B 6B 

1503203 การคิดและการตัดสินใจ              
1503204 ความคิดสร้างสรรค์และความคิดนอกกรอบ              
1503205 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจัดการ              
1503301 ระเบียบวิธีการวิจัยทางการจัดการ              
1503302 ปฏิบัติการวิจัยทางการจัดการ              
1503303 การนำเสนอผลงานวิจัย              
วิชาเอกการจัดการการประกอบการทางสังคม              
1503111 การวิเคราะห์ชุมชนและการจัดการทุนทางสังคม              
1503112 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น              
1503113 โครงงานการจัดการและการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชนท้องถิ่น 

             

1503211 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น              
1503212 การจัดการและการประกอบการสมัยใหม่              
1503213 โครงงานการจัดการและการประกอบการสมัยใหม่              
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รายวิชา 1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้าน
ความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
PLOs 2 1 5 2 5 3 6 4 6 
SPLOs 2B 2B 1A 1B 5A 2A 5B 3B 3A 6A 4A 4B 6B 

1503311 การจัดการความเสี่ยงและความวิกฤต              
1503312 การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม              
1503313 โครงงานการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการ
จัดการความเสี่ยง 

             

1503314 การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม              
1503315 ธุรกิจและการตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรและสนิค้าชุมชน              

1503316 โครงงานการตลาดและยุทธศาสตร์เพ่ือการ
ประกอบการ 

             

1503317 การประกอบการทางสังคมและนวัตกรรมสังคม              
1503318 การเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและการบริหาร
การลงทุน 

             

1503319 โครงงานการประกอบการทางสังคมและนวัตกรรม
สังคม 

             

วิชาเลือก              
1503411 การจัดการความเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืน              
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รายวิชา 1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้าน
ความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
PLOs 2 1 5 2 5 3 6 4 6 
SPLOs 2B 2B 1A 1B 5A 2A 5B 3B 3A 6A 4A 4B 6B 

1503412 การสื่อสารเพ่ือสังคม              
1503413 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม              
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์              
1503121 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์              
1503122 จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ              
1503123 โครงงานการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ              
1503221 การวางแผนและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน              
1503222 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์              
1503223 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน              
1503224 โครงงานการวางแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค ์

             

1503321 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการจัดนำเที่ยว              
1503322 หลักการมัคคุเทศก์              
1503323 โครงการการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว              
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รายวิชา 1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้าน
ความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
PLOs 2 1 5 2 5 3 6 4 6 
SPLOs 2B 2B 1A 1B 5A 2A 5B 3B 3A 6A 4A 4B 6B 

1503324 การจัดประชุม              
1503325 การจัดการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล              
1503326 การจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า              
1503327 โครงงานการจัดการไมซ์              
วิชาเลือก              
1503328 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์              

1503329 อุทยานธรณีเพ่ือการท่องเที่ยว              
1503422 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ              
1503423 การจัดการธุรกิจที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม              
1503424 การจัดการเทศกาลและงานกิจกรรมพิเศษ              
1503431 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              
รวม  ความรับผิดชอบหลัก 27 23 9 25 11 19 15 16 12 9 17 8 15 
       ความรับผิดชอบรอง 5 8 20 7 78 13 15 10 19 8 13 11 7 
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3.2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับ ผลการเรียนรู้ 5 ด้านของ TQF  
 

ผลลัพธ์การเรียนรูข้องหลักสูตร 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF  

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

PLO1 : มีความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และทักษะด้านการจัดการได้อย่างถ่องแท้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบ 

Sub PLO 1A เข้าใจแนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดการและทักษะด้านการจัดการ             

Sub PLO 1B คิดวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ             

PLO2 : สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางการจัดการเพ่ือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

Sub PLO 2A ประยุกต์องค์ความรู้ทางการจัดการ เพ่ือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม 

            

Sub PLO 2B บูรณาการองค์ความรู้การจัดการกับการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง
คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อหน้าที่ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ  

            

PLO3 : สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน และเป็นผู้นำด้านการจัดการ 

Sub PLO 3A แสดงออกถึงภาวะผู้นำด้านการจัดการนวัตกรรมทางสังคม             

Sub PLO 3B สามารถทำงานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน             
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ผลลัพธ์การเรียนรูข้องหลักสูตร 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF  

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

PLO4 : มีทักษะการสื่อสารและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเหมาะสม 

Sub PLO 4A ประยุกต์ทักษะในการสื่อสารได้อย่างชัดเจนเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย 

          
  

Sub PLO 4B เท่าทันสารสนเทศ เท่าทันสื่อ เท่าทันเทคโนโลยี และประยุกต์การ
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 

          
  

PLO5 : มีความสามารถในการแสวงหาความรู้และทักษะปฏิบัติงานใหม่เพ่ือการบูรณาการและเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Sub PLO 5A 
สืบค้น บูรณาการ และเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 

            

Sub PLO 5B 
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถยืดหยุ่นและปรับตัว
ได้อย่างดี มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะการปฏิบัติงานใหม่ 

            

PLO6 : มีการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์และงานวิจัยด้านการจัดการนวัตกรรมทางสังคมอย่างเป็นระบบ แสดงออกถึงคุณลักษณะผู้นำด้านการจัดการนวัตกรรมสังคม 

Sub PLO 6A คิด วิเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์ และมีเหตุผล             

Sub PLO 6B ประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือพัฒนาผลงานสร้างสรรค์และงานวิจัย ด้าน
การจัดการนวัตกรรมทางสังคม การประกอบการและการท่องเที่ยว
อย่างเป็นระบบ 
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ความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF 5 ด้าน มีดังนี้  
หมวดวิชาเฉพาะ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเน้นความซื่อสัตย์สุจริต อ่อนน้อมถ่อมตน และมีจิตสาธารณะ 
1.2 มีวินัย ขยันและรับผิดชอบในหน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 

2. ด้านความรู้ 
2.1 เข้าใจ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของสาขาการจัดการ/การจัดนวัตกรรม/นวัตกรรมสังคม 
2.2 สามารถพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์  

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถพัฒนางานสร้างสรรค์ ด้านการจัดการนวัตกรรมทางสังคมสู่การปฏิบัติงานได้จริง  
3.2 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างทันสมัย 
3.3 ความสามารถในการแสวงหาความรู้และทักษะปฏิบัติงานใหม่เพ่ือการพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้อย่างสร้างสรรค์ 
4.2 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผูน้ำและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีความสามารถเลือกใช้หลักทางคณิตศาสตร์หรือสถิติพ้ืนฐานนำไปพยากรณ์ คิด วิเคราะห์ นำเสนอประเด็นเพ่ือแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน 
5.2 มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยในการออกแบบการจัดการนวัตกรรม ได้เป็นอย่างดี 

 5.3   สามารถสื่อสารและจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการจัดการนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเน้นความซื่อสัตย์สุจริต 
อ่อนน้อมถ่อมตน และมีจิตสาธารณะ 

1.2 มีวินัย ขยันและรับผิดชอบในหน้าที่ 
ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 

(1) การบรรยายเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
(2) การอภิปรายในชั้นเรียนเกี่ยวกับกรณีศึกษาและการ
ตัดสินใจที่เก่ียวข้องกับประเด็นจริยธรรม จรรยายบรรณ
วิชาชีพในการทำงาน 
(3) การสอดแทรกประเด็นด้านคุณธรรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ในรายวิชาต่างๆ ที่เก่ียวข้องและ
เหมาะสม 
(4) ปลูกฝังให้นิสิตมีความซื่อสัตย์สุจริต อ่อนน้อมถ่อมตน 
รวมถึงการมีวินัย ขยัน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟ้ือต่อผู้อื่น 
(5) ให้ความสำคัญกับการแต่งกาย ถูกกาลเทศะ และการ
พฤติกรรมตนให้เหมาะสม ตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนกาลเทศะและบรรทัดฐานทาง
สังคม 
(6) เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม จิตสาธารณะ แสดงถึงความเสียสละ
และความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกใน
ห้องเรียนระหว่างกิจกรรมในชั้นเรียน/กิจกรรมนอก
ชั้นเรียน หรือระหว่างกิจกรรมในชั้นเรียน/กิจกรรม
เสริมนอกชั้นเรียน 
(2) ประเมินจากข้อมูลย้อนกลับจากหน่วยงานที่นิสิต
ไปฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ และจากผู้ใช้
บัณฑิต 
(3) ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
(4) ประเมินจากการทำกิจกรรมหรือรายงานที่
มอบหมาย 
(5) การประเมินจากกิจกรรมฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
2. ด้านความรู้ 

2.1 เข้าใจ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของ 
สาขาการจัดการ/การจัดนวัตกรรม/นวัตกรรม
สังคม 

2.2 สามารถพัฒนากระบวนการคิด  
วิเคราะห์ การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
และสร้างสรรค์  
 

(1) ใช้กลยุทธการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของรายวิชา
เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจหลักทฤษฎี สามารถคิด
เชิงวิเคราะห์ การบูรณาการ นำไปต่อยอดตลอดนำไปสู่
การจัดการนวัตกรรม 
(2) มุ่งเน้นกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด การวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ ตลอดจนการบูรณาการ การเชื่อมโยง
องค์ความรู้ และต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เท่ากันต่อการเปลี่ยนแปลง 
(3) เปิดโอกาสให้นิสิตพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ริเริ่ม สร้างสรรค์ มีกระบวนการตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
(4) มุ่งเน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับ
สถานประกอบการ Work Integrated Learning : WIL 
นำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(1) ประเมินจากการสอบ การเขียนรายงาน และการ
นำเสนอในชั้นเรียน 
(2) ประเมินจากกิจกรรม/ชิ้นงาน ที่ได้รับมอบหมาย 
(3) ประเมินจากภาคทฤษฎีในสถานศึกษา 50% และ
จากการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 50% 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถพัฒนางานสร้างสรรค ์ด้าน 

การจัดการนวัตกรรมทางสังคมสู่การปฏิบัติงานได้
จริง  

3.2 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้าน 
การจัดการ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างทันสมัย 
 

(1) ใช้กลยุทธการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของรายวิชา
โดยมุ่งเน้นให้สามารถคิด วิเคราะห์ เชิงสร้างสรรค์ ด้าน
การจัดการและนำไปต่อยอดสู่การปฏิบัติงานจริง 
(2) มุ่งเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการองค์
ความรู้ด้านวิชาการ ในการประยุกต์องค์ความรู้ และ
พัฒนาผลงานเชิงสร้างสรรค์ที่ทันสมัย 

(1) ประเมินจากการสอบ การเขียนรายงาน การ
นำเสนอในชั้นเรียน 
(2) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกใน
ห้องเรียนหรือระหว่างกิจกรรมในชั้นเรียน/กิจกรรม
เสริมนอกชั้นเรียน/ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
(3) การประเมินจากกิจกรรมฝึกปฏิบัติงานในสถาน
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
3.3 ความสามารถในการแสวงหา 

ความรู้และทักษะปฏิบัติงานใหม่เพ่ือการพัฒนา
ตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
 

(3) เปิดโอกาสให้นิสิตแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมนอกชั้น
เรียนเพ่ือปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนา
ตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 

ประกอบการ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความ 
หลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้อย่าง
สร้างสรรค ์

4.2 มีความรับผิดชอบในการพัฒนา 
ตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผูน้ำและสมาชิกที่ดี
ของกลุ่ม  
 

(1) การสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการอยู่รวมกันในสังคม
ที่แตกต่างทางความคิดเห็น ค่านิยม ความเชื่อ และการ
สื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา อย่างสร้างสรรค์ 
ตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละรายวิชา 
(2) มุ่งเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนให้นิสิตมีความ
รับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก การทำงานเป็น
ทีม ตลอดจนการสอดแทรกในด้านการรับผิดชอบต่อ
สังคม  
(3) มอบหมายงานหรือกิจกรรมกลุ่ม ให้มีการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ กล้าแสดงความคิดเห็น และรับฟังความ
คิดเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ 

(1) ประเมนิจากพฤติกรรมและการแสดงออกในชั้น
เรียนหรือระหว่างกิจกรรมในชั้นเรียน/กิจกรรมเสริม
นอกชั้นเรียน หรือการฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 
(2) ประเมินจากรายงานหรือกิจกรรมกลุ่ม 
(3) การประเมินจากกิจกรรมฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีความสามารถเลือกใช้หลักทาง 
คณิตศาสตร์หรือสถิติพ้ืนฐานนำไปพยากรณ์ คิด 
วิเคราะห์ นำเสนอประเด็นเพ่ือแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 

(1) การสอนโดยการบรรยาย อภิปรายหลักทฤษฎี
ประกอบกับการบูรณาการการเรียนรู้ในสถาน
ประกอบการ 
(2) การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูล และคิด
วิเคราะห์ โดยให้มีการนำเสนอข้อมูลในชั้นเรียน เช่น การ
ใช้กรณีศึกษาในการสอน การถอดบทเรียนจากการฝึก

(1) การสอบข้อเขียน 
(2) การสอบภาคปฏิบัติ 
(3) การประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
(4) การประเมินจากกิจกรรมฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.2 มีความสามารถในการเลือกใช้ 

เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยในการออกแบบการ
จัดการนวัตกรรม ได้เป็นอย่างดี 
 5.3 สามารถสื่อสารและจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการจัดการนวัตกรรมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
(3) มุ่งเน้นกิจกรรมภาคทฤษฎีควบคู่ภาคปฏิบัติในการ
เรียนการสอน เพื่อให้นิสิตสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา

นั้น จึงจะได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมินผลการเรียนของแต่ละรายวิชาเป็นแบบ
ระดับขั้น โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
หมวดที่ 5  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา 
 มีการทวนสอบในระดับรายวิชา โดยประธานสาขาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบเพ่ือ

ประเมินผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในรายวิชา ความเหมาะสมของการให้คะแนน และการให้ค่าระดับขั้น 
และอาจให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต รวมทั้งการขอ
ความเห็นจากพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการในบางวิชาด้วย 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา 
 วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการทำวิจัยสัมฤทธิผลของการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทำอย่างต่อเนื่องและนำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 

 โดยการวิจัยอาจจะทำดำเนินการดังนี้ 
 1) ภาวการณ์ได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

 2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

 3) การประเมินตำแหน่ง และหรืความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
 4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติต้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษา 
 5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา

ที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

 6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนิสิต 
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3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร สอบผ่านและมีผลการประเมินโดยสมบูรณ์
ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้  ต้องมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 8 ข้อ 37 และข้อ 38 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยทักษิณมีโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เป็นประจำทุกปี โดยเน้นเรื่องการเป็น 
ครูมืออาชีพ : เทคนิคการสอน, หลักการวัดและการประเมินผลการเรียน 

ระดับคณะ  
 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศในระดับวิทยาลัยดังนี้ 

 (1) ให้คำแนะนำปรึกษาและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองให้เข้าสู่การเป็นอาจารย์ในวิทยาลัย  
 (2) ให้คำแนะนำและนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอนคู่กับอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
 (3) อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการสอน การจัดทำรายละเอียดของวิชาและแผนการสอน 
 (4) มอบหมายอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้คำแนะนำและติดตามการทำงานของอาจารย์ใหม่ 
 (5) แนะนำหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยและกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย 
 (6) ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
ระดับหลักสูตร  
 (1) ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่รายละเอียดหลักสูตรซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความสำคัญ 

และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนิสิต คู่มืออาจารย์ ฯลฯ ให้อาจารย์ใหม่ 
 (2) ชี้แจงและการจัดทำรายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากรายวิชา และ

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ใหม่ 
 (3) มีระบบการฝังตัวของอาจารย์ใหม่ในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ เพ่ือสร้างความเข้าใจ

และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์กับพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ 
 (4) มีระบบการเตรียมการสำหรับอาจารย์ที่มาจากสถานประกอบการ โดยต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจ

ทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้น  ๆ ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณเพ่ือส่งเสริมการสอนการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพิ่มเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
(3) มีงบประมาณสำหรับการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
(3) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 (4) การฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 

1. การกำกับมาตรฐาน 
 การบริหารหลักสูตรดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สป.อว. ตามรายละเอียด
ดังนี้ 
 1.1 จดัให้มอีาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 5 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานทางวิชาการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2558  
ทำหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตั้งแต่การวางแผน การควบคุม
คุณภาพ การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษา  
 1.2  จัดให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ทำหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
 1.3 จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก ๆ 5 ปี  
 1.4 มีการวางแผนติดตามควบคุมการดำเนินงานของหลักสูตรให้ เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงานตามประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 – 5 ให้ครบถ้วน
ทุกตัวตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการ
ดำเนินงานตามข้อ 1 – 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  
 1.5  เปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย การดำเนินการ 
และวัดประเมินผลหลักสูตร 
 
2. บัณฑิต 
 2.1 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือประเมินคุณภาพและจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตรงกับความต้องการของนายจ้าง และควบคุมคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.2  มีการสำรวจการมีงานทำของบัณฑิต หน้าที่และตำแหน่งงาน ระยะเวลาในการหางานทำ 
รูปแบบการเข้าสู่สถานประกอบการ รวมถึงความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร โดยสอบถาม
บัณฑิตในช่วงรับปริญญาบัตร ทั้งนี้เพ่ือใช้ในการปรับเนื้อหาของหลักสูตร หรือรูปแบบกิจกรรม เพ่ือให้
เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ 
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3. นิสิต 
3.1  การรับนิสิตใหม่จะมีการดำเนินการโดยเริ่มต้นจากการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอย่างเป็น

ระบบ มีกลไก นำไปสู่การปฏิบัติ และจัดให้มีการวัดผลประเมินผลเพ่ือติดตามและนำมาปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิต โดยกำหนดคุณสมบัติของนิสิตให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของ
หลักสูตร เกณฑ์ในการคัดเลือกมีความโปร่งใสชัดเจน มีเครื่องมือในการคัดเลือกนิสิตที่มีความพร้อม
สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 
 3.2  นิสิตแรกเข้าทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาอย่างเป็น
ระบบ มีกลไกนำไปสู่การปฏิบัติ และมีการประเมินผลติดตามเพ่ือนำมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ
เตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าศึกษา หรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำเพ่ือให้
สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 
       3.3 มีกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มี
กลไกที่นำไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผลเพ่ือนำมาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่ดีมีจิตสำนึกสาธารณะ 
 3.4  จัดให้นิสิตทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการตั้งแต่แรกเข้า โดยทำหน้าที่ดูแลให้คำแนะนำ
ทางด้านการเรียนการสอน การปรับตัวและการใช้ชีวิต การให้คำปรึกษาในเรื่องอ่ืน  ๆ รวมถึงการวาง
ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพ่ือให้นิสิตสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

3.5  มีการติดตามข้อมูลอัตราการคงอยู่ อัตราสำเร็จการศึกษา ตลอดจนความพึงพอใจของนิสิตต่อ
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา และมีการรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตเพ่ือนำมา
พัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

 
4. อาจารย ์

4.1  มีการวางแผนกระบวนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ โดยการรับอาจารย์ใหม่ที่มีวุฒิ
ปริญญาโทในสาขาวิชาการจัดการหรือสาขาที่สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องอย่างมีระบบ มีกลไกนำไปสู่การ
ปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนาในการรับอาจารย์ใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพบริบท 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตรมีกลไกคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสมและโปร่งใส  รวมทั้งการ
คัดเลือกอาจารย์ใหม่จากสถานประกอบการ โดยอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทาง
วิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานในหน่วยงาน
นั้นแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

4.2  มีการวางแผนกระบวนการบริหารอาจารย์ที่เป็นไปอย่างมีระบบภายใต้ระบบการบริหาร
อาจารย์ของมหาวิทยาลัย มีกลไกที่นำไปสู่การปฏิบัติและประเมินผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์
ที่มีคณุสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงาน
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คณะกรรมการอุดมศึกษา มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร
อย่างชัดเจน และมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีระบบการ
กำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารอาจารย์ประจำ 
หลักสูตรมีระเบียบและมีความโปร่งใสชัดเจน 

4.3  มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยการกำหนดแผนการลงทุน งบประมาณและ
ทรัพยากร และกิจกรรมการดำเนินงาน เพ่ือกำกับติดตามคุณภาพของอาจารย์อย่างมีระบบ มีกลไกที่
นำไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ
ของอาจารย์ สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และมีการรักษาอัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์ โดยการกำกับควบคุมให้อัตราอาจารย์มีจำนวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับเข้ามาในหลักสูตร 
โดยจัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 มีกระบวนการในการวางแผน ควบคุม กำกับสาระของรายวิชาในหลักสูตรอย่างเป็นระบบ มีกลไก
ที่นำไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาในการจัดทำรายวิชาต่าง ๆ ให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัย มีความก้าวหน้าก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการเปิด
รายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนิสิตเป็นสำคัญ สามารถตอบสนองความต้องการของนิสิต
และตลาดแรงงานได ้

5.2 มีกระบวนการในการควบคุมกำกับมาตรฐานของรายวิชาโครงงานและวิชาวิจัย ให้สอดคล้อง
กับสายงานอาชีพท่ีนิสิตสามารถทำงานได้ทันที 

5.3 มีกระบวนการในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีระบบ มี
กลไกในการนำไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโดยมีการพิจารณากำหนด
ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนและมีการกำกับติดตาม
อาจารย์ในการจัดทำ มคอ.3 และมคอ.4 

5.4  มีกระบวนการในการประเมินผู้เรียนที่มีระบบ มีกลไกที่นำไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การกำกับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)  

5.5 การวัดผลและรายงานผลการดำเนินงาน หลักสูตรดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA เพ่ือเป็นการทบทวนแผน รูปแบบ และผลการดำเนินการ เพ่ือ
จะได้ปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสาขาวิชามีกระบวนการในการจัดการความพร้อมของ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีระบบ มีกลไกที่นำไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนาสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้  ซึ่ งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพเช่น ห้ องเรียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั่วไป ห้องค้นคว้าด้วยตนเองสำหรับนิสิต อุปกรณ์การเรียนการสอน 
ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หอพัก สถานที่สำหรับออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่าง  ๆ 
การบริการคอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
โดยพิจารณาการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ และมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key performance indicators)  

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา  

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ทุกปีการศึกษา 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้าน
การจัดการเรยีนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอ่คุณภาพการสอน   
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  

    X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องดำเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละป ี 5 10 10 11 12 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 นิสิตประเมินผ่านระบบการประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
1.1.2 ประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ในการสอบถามจากนิสิต 
1.1.3 ประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากการทำกิจกรรม การแสดงออก และผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน รวมถึงการประเมินและปรับปรุงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการด้วย 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินผ่านระบบการประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
1.2.2 อาจารย์และผู้บริหารใช้ผลการประเมินในการปรับปรุง 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ได้กำหนดให้มีการประเมินจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งด้วยกันดังนี้ 
2.1 นิสิตและบัณฑิต  
 นิสิตชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตกำหนดให้ประเมินหลักสูตรโดยภาพรวม 
2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก  
 ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำในการปรับปรุงหลักสูตร 
2.3 ผูใ้ช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ติดตามบัณฑิตโดยสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้างตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย 
 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key 
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อมูลจากนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจารย์ประจำสาขาวิชา เสนอ
ประเด็นที่จำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร ทบทวน และวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และจัดทำรายงานการ
ประเมินผล 
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ภาคผนวก ก 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรงุหลักสูตร 

หลักสตูรการจัดการบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของ 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 



 

 

มคอ.2 TSU 133 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

1. อาจารย์ขวัญชนก แก้วเหมือน 
 ประวัติการศึกษา 
 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557  
 บธ.บ. (การประกอบการและการจัดการ) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2553 
 ผลงานทางวิชาการ 
 บทความทางวิชาการ 
  บทความในที่ประชุมระดับชาติ (National Conference) 
ขวัญชนก แก้วเหมือน. (2560). “การศึกษารูปแบบภาวะผู้นำของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ของ

สถาบันการศึกษาเอกชน ACB ในรายวิชาภาวะผู้นำในสังคมยุคใหม่ ,” ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 หัวข้อ “Smart Agriculture and Food Management for 
Sustainability”, (หน้า F9 – F17) วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์. 

 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริยะ 
 ประวัติการศึกษา  

Ph.D. (Economics) Taras Shevshenko National University of Kyiv, Ukraine, 2537 
 M.S.   (Economics) Kyiv state university, Ukraine, 2533 

M.S.  (Operations management and logistics process)  Moscow Technology Institute, 
Russia, 2556    

*รองศาสตราจารย์ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย  ไม่มีคุณวุฒิปริญญาตรี เนื่องจาก หลักสูตรที่เรียนเป็น
หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท 
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วัตถุดิบอาหารทะเลแปรรูป,” วารสารมหาวิทยาลัยพายับ 28(2), 159– 171 

ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย และกลาโสม ละเต๊ะ. (2561). “ขนาดและวิธีการลดต้นทุนธุรกรรมพฤติกรรมที่
ฉวยโอกาสกรณีศึกษารายวิชาที่นิสิตดรอฟ การเรียนซ้ำๆกันในรายวิชา,” วารสารเทคโนโลยี่
ภาคใต้. 11(2), 145– 152 

ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย และกลาโสม ละเต๊ะ. (2560). “ต้นทุนธุรกรรมของการรวบรวมแลจำหน่ายน้ำ
ยางสดของเครือข่ายสหกรณ์กองทุนสวนยางในอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา,” วารสารปาริชาด  
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 30(2), 217– 239  

 
3. อาจารย์เทพรัตน์  จันทพันธ์ 
 ประวัติการศึกษา 
 ศศ.ม. (พัฒนาชนบทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546 
 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2541 
 ผลงานทางวิชาการ 
 บทความวิจัย 

 บทความในที่ประชุมระดับชาติ (National Conference)  
เทพรัตน์ จันทพันธ์และวิสุทธิ์ ทองย้อย. (2562). “สังข์หยดพัทลุง : บางแง่มุมของสำนึกชาวนาร่วมสมัย,” 

ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2562 ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 
4 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”. (หน้า 68 - 76) วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี. 

เทพรัตน์ จันทพันธ์ และคณะ. (2561). “กระบวนการสร้างสำนึกชาวนาอินทรีย์เพ่ือสร้างพลังในการ
ขับเคลื่อนขบวนชาวนาอินทรีย์จังหวัดพัทลุง,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ”วลัยลักษณ์
วิจัย ครั้งที่ 10”. (หน้า 112 - 120) วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
นครศรีธรรมราช. 
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4.  อาจารย์ ดร.จารุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง 
 ประวัติการศึกษา 
 ปร.ด. (พัฒนาการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2563  
 บธ.ม. (การจัดการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557 
 บธ.บ. (การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 
 บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2548 
 ผลงานทางวิชาการ  
 บทความวิจัย  
  บทความในที่ประชุมระดับชาติ (National Conference)  
จารุวรรณ ธนะกิจ, ปานแพร  เชาวน์ประยูร. (2562). “ความเข้มแข็งของชุมชนสำหรับการจัดการการ

ท่องเที่ยว ในพ้ืนที่อุทยานธรณีโลกสตูล,” ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยว
กับมนุษย์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . (หน้า 212 - 223). วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ 
โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่. 

  วารสารระดับนานาชาติ (International Journal)  
Jaruwan T., Parnprae C.U. (2020). "Co-Management: The Empowerment of Community 

Strength for Tourism Management in Satun UNESCO Global Geopark,” Dusit 
Thani College Journal. 14(3). 78-94 

Udomraksasup .P.C., Panyadee, C., Thaveeseng, H., Tanakit, J., Koment, J. (2021).  
 “Biodiversity-based Tourism Management for Community Enterprise Groups,  

 Mae Chame District, Chiangmai Province” Journal of Management Information      
 and Decision Sciences, 24(S6), 1-12. Volume 24, Special Issue 6, 2021.  

 
บทความในที่ประชุมระดับนานาชาติ (International Conference)  

Jaruwan T., Parnprae  C. (2019). “Co – Management: Tourism Development for Learning 
in Satun UNESCO Global Geopark” National and International Conference on 
Administration and Management (NICAM). 6(2), 48-56. 29-30 August 2019. At 
Kasetsart University, Bangkok. 
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5. อาจารยเ์สรี บุญรัตน์ 
 ประวัติการศึกษา 
 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2562 
 บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2553 
 ผลงานทางวิชาการ 
 บทความทางวิชาการ 

 บทความในที่ประชุมระดับชาติ (National Conference)  
เสรี บุญรัตน์, ชิดชนก อนันตมงคลกุล . (2562). “การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้าน

บางพัฒน์ จังหวัดพังงา : การศึกษาเบื้องต้น,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 
หัวข้อ “ความยั่งยืนของการท่องเที่ยว การบริการและผู้ประกอบการยุคพลิกผัน”. (หน้า 59 – 
67) วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์. 

 
6.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช   แก้วจำนงค์ 
 ประวัติการศึกษา 
 Ph.D. (Management) Adamson University, Philippines, 2545 
 M.P.A. (Public Administration) Manuel L.Quezon University, Philippines, 2542 
 วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2550 
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 2539 
 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การคลัง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2533 
 ผลงานทางวิชาการ  
 บทความวิจัย 
    บทความในที่ประชุมระดับชาติ (National Conference) 
อนิวัช แก้วจำนงค์.  (2562).  "ขีดความสามารถเชิงพฤติกรรมที่มีผลต่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ," 
ในวารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.  8(2) : 103 
- 117. 

อนิวัช แก้วจำนงค์. (2561). “ภาวะผู้นำกับความสำเร็จในการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา ,” ใน วารสารวิชาการ
บริหารธุรกิจ สมาคม สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย. 7(2), (39-57). (ISSN: 2287-
0717, TCI 1 กลุ่มท่ี 1 และ ACI) 
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7.  อาจารย์ ดร.วิวัฒน์   ฤทธิมา 
 ประวัติการศึกษา 
 ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558 
 รป.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2553 
 รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563 
 รป.บ. (การบริหารท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561 
 ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550 
 ผลงานทางวิชาการ 
 บทความวิจัย  

 บทความในที่ประชุมระดับชาติ (National Conference)  
วิวัฒน์  ฤทธิมา. (2560). การบริหารจัดการที่ดินแถบเทือกเขาบรรทัดในพ้ืนที่ตำบลละมอ อำเภอนาโยง  

จังหวัดตรัง. งานการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจำปี 2560 "วิจัยก้าวใหม่ เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน. วันที่ 21 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, หน้า 
217-236. 

วิวัฒน์  ฤทธิมาและวิลาสินี ธนพิทักษ์. (2561). บทบาทภาคประชาชนในการบริหารจัดการที่ดินทำกินพ้ืนที่ 
ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10  
ในระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช, SS236 
หน้า 1-8. 

วิลาสินี ธนพิทักษ์ และวิวัฒน์  ฤทธิมา. (2561). ฝายมีชีวิตนวัตกรรมชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาน้ำแล้งอย่างยั่งยืน 
ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง. การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”  
ครั้งที่10 ในระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
หน้า ss260 1-9. 

วิวัฒน์ ฤทธิมา. (2561). แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินพ้ืนที่ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง.  
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2561  
   ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, หน้า 436-449. 
วิวัฒน์ ฤทธิมา และอิบรอฮิม สารีมาแซ. (2561). ปัญหาการบริหารจัดการที่ดินพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 7 จังหวัด 
 ภาคใต้ตอนล่าง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2561  
   ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, หน้า 571-584. 
วิวัฒน์ ฤทธิมา วิลาสนี ธนพิทักษ์ และ มิติ สังข์มุสิกานนท์. (2561). การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดิน 

โดยองค์กรชุมชนพ้ืนที่แถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ 
ครั้ งที่  1 หั วข้ อ “การจั ดการความท้ าทายในยุ ค 4.0”  วั นที่  29 -30 มิ ถุ นายน 2561  
ณ โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, หน้า 549-466. 
 



 

 

มคอ.2 TSU 138 

วิวัฒน์ ฤทธิมา และอิบรอฮิม สารีมาแซ. (2562). ความขัดแย้งด้านที่ดินพ้ืนที่ปาอนุรักษ 7 จังหวัดภาคใต 
ตอนล่าง. งานประชุมวิชาการระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, หน้า 1570-1584. 

วิวัฒน์ ฤทธิมา (2562). แนวทางในการบรรเทาปญหาความขัดแย้งด้านที่ดินในพ้ืนที่แถบเทือกเขาบรรทัด 
จังหวัดตรัง. งานประชุมวิชาการระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, หน้า 1555-1569. 

วิวัฒน์ ฤทธิมา. (2563). ปัญหาการบริหารจัดการที่ดินทำกินพ้ืนที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง.  
การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 10 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคาร
พิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, หน้า 147-159. 

ประดิษฐ์ จาริยะ และวิวัฒน์ ฤทธิมา. (2564). ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนพ้ืนที่ตำบลเกาะหมากอำเภอ 
ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้, หน้า IO40-IO46. 

เกรียงไกร ไชยมิตร และวิวัฒน์ ฤทธิมา. (2564). การบริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สงขลาตามการรับรู้ของประชาชนในพ้ืนที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้, หน้า IO47-
IO55. 

กระจายศักดิ์ ศรีสงค์ และวิวัฒน์ ฤทธิมา. (2564). รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนพ้ืนที่ตำบลบ้านขาว  
 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563 
 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้, หน้า EO25-EO32. 
ภูวนาถ รัตนแก้ว และวิวัฒน์ ฤทธิมา. (2564). การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้, หน้า EO33-EO40. 

วิวัฒน์ ฤทธิมา ภาณุ ธรรมสวรรณ และวิลาสินี ธนพิทักษ.์ (2564). การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินไร้สิทธิ์พ้ืนที่ 3  
 จังหวัด (ตรัง, นครศรีธรรมราชและพัทลุง). งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ 
 ครั้งที่ 13/2564. วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยนครพนม, หน้า 824-836. 
วิวัฒน์ ฤทธิมา และอิบรอฮิม สารีมาแซ. (2564). การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 7 จังหวัด 
 ภาคใต้ตอนล่าง. งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ 
 ครั้งที่ 13/2564. วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยนครพนม, หน้า 837-849. 
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วิลาสินี ธนพิทักษ์ วิวัฒน์ ฤทธิมา เทพรัตน์ จันทพันธ์ และณติกา ไขยานุพงศ์. (2564). ศักยภาพชุมชนในการ 
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัด
พัทลุง. งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 13/2564. วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 
2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, หน้า 588-606. 

วิลาสินี ธนพิทักษ์ ณติกา ไชยานุพงศ์ นางสุนิตตา ชูสวัสดิ์ นายวิวัฒน์ ฤทธิมา และนายศิริชัย กุมารจันทร์.  
(2564). การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต 
จังหวัดพัทลุง. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 31 ประจำป 2564. วันที่ 
20-21 พฤษภาคม 2564, หน้า 1-8. 

พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ วิวัฒน์ ฤทธิมา วิลาสินี ธนพิทักษ์ และวิทยา ขาวขจร. (2564). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ 
กับการทางานที่บ้าน (Work From Home) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19. งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. วันที่27 พฤศจิกายน พ.ศ 
2564, หน้า 1758 – 1767. 
 

2. บทความในที่ประชุมระดับนานาชาติ (International Conference) (ค่าน้ำหนัก 0.4) (ตัวอย่าง) 
Wiwat  Rittima. (2018). Sustainable of  Arable land Management in Lamo Sub-District, Na Yong  

District, Trang Province, Thailand. The 21st AFBE Conference, co-hosted by Thaksin  
University (AFBE 2018). January 15th - 16th, 2018. At Phuket Graceland Resort & Spa,  
Phuket, Thailand. Songkhla : Thaksin University, P 494-499. 

3. วารสารระดับชาติ (National Journal) (ค่าน้ำหนัก 0.4) (ตัวอย่าง) 
วิวัฒน์ ฤทธิมา วิลาสินี ธนพิทักษ์ และอานุช ศีรีรัฐนิคม. (2564). การบริหารจัดการที่ดินทำกินในพ้ืนที่ป่า 
 อนุรักษ์อย่างยั่งยืนพ้ืนที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง. วารสารชุมชนวิจัย. ฉบับ 
 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม-มีนาคม 2564, หน้า 29-41. 
วิวัฒน์ ฤทธิมา และอิบรอฮิม สารีมาแซ. (2564). ขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการแกไขปญหาที่ดินทำกินในพ้ืนที ่

ป่าอนุรักษ 7 จังหวัดภาคใตตอนล่างอยางยั่งยืน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปที่ 9 ฉบับที่ 3 
(พฤษภาคม 2564), หน้า 1115 - 1129. 

วิลาสินี ธนพิทักษ์ วิวัฒน์ ฤทธิมา ณติกา ไชยยานุพงศ ์และศิริชัย กุมารจันทร์. (2564). การจัดการการ 
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมฝายมีชีวิต ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง . 
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ฉบับปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2021): กรกฎาคม-ธันวาคม 2564, หน้า 28-38. 

วิลาสินี ธนพิทักษ์  เทพรัตน์ จันทพันธ์ วิวัฒน์ ฤทธิมา พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์  สรพงค์ เบญจศรี และ 
 สมัคร แก้วสุกแสง. (2564). ความหลากหลายและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของจำปาดะในตำบล 

เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. วารสารแก่นเกษตร ฉบับปีที่ 49 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม- 
กุมภาพันธ์ 2564, หน้า 336-341. 
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8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  กาญจนมุกดา 
 ประวัติการศึกษา 
 ปร.ด. (การพัฒนาที่ยั่งยืน) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2557 
 บช.ม. (บัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 
 บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ภาคใต้, 2539 
 ผลงานทางวิชาการ 
 บทความวิจัย 

 วารสารระดับชาติ (National Journal)  
วสันต์ กาญจนมุกดา และไกรวุฒิ ตั้งสัตยาชีพ.  (2562). “การบัญชีนิติเวช กับการทุจริตทางบัญชี : 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย เอ,” บัญชีปริทัศน์. 4(2), 39 – 52. 
   วารสารระดับนานาชาติ (International Journal) 
Kanchanamukda, W. (2019), “The role of higher education institutions in sustainability 

initiatives at the local level,” Journal of Cleaner Production. (233), 1004 – 1015.   
Kanchanamukda, W. and Falvey, L. (2018 ) . “Academic Strengthening Through a Multi-

disciplinary Ph.D. in Sustainable Development,”  Universities as Living Labs for 
Sustainable Development”. 487 – 495. 

Kanchanamukda, W. (2018). “Value Chain, A Thai University Experience,” AFBE Journal.  
11(1), 62 – 68. 

 
9. อาจารย ์ดร.นิจกานต์  หนูอุไร  
 ประวัติการศึกษา 
 ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560 
 บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2550 
 บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547  
 ผลงานทางวิชาการ 
 บทความทางวิชาการ 

  วารสารระดับชาติ (National Journal) 
นิจกานต์ หนูอุไร. (2562). “การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพ้ืนที่ชุมชนลุ่มน้ำคลองป่า

พะยอม-คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้. 12 (2), 53-65 
  บทความในที่ประชุมระดับชาติ (National Conference)  

บุสรอ เจ๊ะมะ และนิจกานต์ หนูอุไร. (2560). “คุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของ
ลูกค้าที่ใช้บริการเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้า จังหวัดสงขลา ,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
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มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่  27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3. (หน้า 1074 - 1080). วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2560.
สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ซารีนา โส๊ะหวัง และนิจกานต์ หนูอุไร. (2560).“พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษา
สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้ งที่  27 ประจำปี  2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้ านบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์  ครั้ งที่  3. (หน้า 1081 - 1087). วันที่  3 - 6 พฤษภาคม 2560. สงขลา: 
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

 
10. อาจารยวี์ณา  ลีลาประเสริฐศิลป์ 
 ประวัติการศึกษา 
 วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 
 วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535 
 ผลงานทางวิชาการ 
 บทความทางวิชการ 
  บทความในที่ประชุมระดับชาติ (National Conference)  
สมฤทัย ไกรกราย และวีณา ลีลาประเสริฐศิลป์. (2560). “ความต้องการทำศัลยกรรมบนใบหน้าของ

ประชาชนในอำเภอเมือง จ.สงขลา” ใน รายงานการประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้าน
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561. (หน้า 
1863 – 1869). วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561. มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา.  

 
11. อาจารย์ ดร.พินิจ  ดวงจินดา 
  ประวัติการศึกษา  
 Ph.D. (Environmental Economics) Newcastle University, UK, 2552 
 พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) (วิเคราะห์และประเมินโครงการ)) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 

2540 
 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2536 
  ผลงานทางวิชาการ  
  บทความวิจัย 

 วารสารระดับชาติ (National Journal) 
อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว พินิจ ดวงจินดา สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ สุนิสา คงประสิทธิ ธนภัทร เต็ม รัตนะกุถล 

พัชลินจ์ จีนนุ่น ชาลินี สะท้านบัว พรพันธุ์ เขมคุณาศัย และเบญจวรรณ บัวขวัญ. (2560). การ
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ประเมินแบบมีส่วนร่วมในระบบการบริหารจัดการแบบกลุ่มวิจัย: กรณีศึกษาการปฏิบัติที่ดีของ
กลุ่มวิจัยสุขภาพชุมชนเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และสังคม.วารสารการพัฒนาชุมชนและ
คุณภาพชีวิต. 5(3). 446-156. 

   บทความในที่ประชุมระดับนานาชาติ (International Conference) 
Oaphan Chanin, Panuporn Temprasiri, Jintira Phooma, Pinit Duangchinda and Chanwit 

Chanin. (2020). "Trade at special economic Zone border Thailand and Malaysia 
for competitiveness Thailand in ASEAN,"  International Journal of Advanced 
Science and Technology.  29(7).  (pp. 4821 - 4827).   

 
12. อาจารย์ ดร.สุธี  โง้วศิริ  
 ประวัติการศึกษา 
 ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556 
 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2535 
 บธ.บ. (การประกันภัยทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550 
 วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531 
 ผลงานทางวิชาการ 
 บทความวิชาการ 
  บทความในที่ประชุมระดับชาติ (National Conference)  
ศศิธร คำทอง, เขมปัณฑา เศียรอุ่น และสุธี โง้วศิริ. (2563) "แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา สำหรับนักท่องเที่ยวเยาวชน," ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10. (หน้า 21 - 30).  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563. วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้. 

ขนิษฐา แก้วรัตนะ , วัลลภา พัฒนา และสุธี โง้วศิริ . (2562) "ปัจจัยในการสร้างความจงรักภักดี 
กรณีศึกษา โรงแรมบีพีแกรนด์ สวีท หาดใหญ่," ใน การประชุมวิชาการะดับชาติและนานาชาติ 
เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562 งานธุรกิจสัมพันธ์และเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 5.  (หน้า 
172-191). วันที่ 17 มิถุนายน 2562.  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 

สิรินาถ อมตพันธ์, วัลลภา พัฒนา และ สุธี โง้วศิริ. (2560). “ทัศนคติและค่านิยมของนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุที่ส่งผล ต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในนครศรีธรรมราช ,” บทความนําเสนอ ใน 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 13 “วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม”. (หน้า 1107 - 1116). วันที่ 20 กรกฎาคม 2560, มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
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13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง  ครุฑจ้อน  
  ประวัติการศึกษา 
 Ph.D. (Public Management) Universiti Utara Malaysia, Malaysia, 2560 
 ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545 
 บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2543 
 ผลงานทางวิชาการ 
 บทความวิจัย 

 วารสารระดับชาติ (National Journal) 
ชลลดา  แสงมณี  ศิริสาธิตกิจ, ทวนธง  ครุฑจ้อน และจาริณี แซ่ว่อง. (2561) “การฟื้นฟูและส่งเสริมการ

ปลูกข้าวพ้ืนเมืองพันธุ์ดอกพะยอมปลอดสารพิษตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม  จั งหวัด
พัทลุง,” วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ. 13(1), 81-113. 

ทวนธง  ครุฑจ้อน, ภาณุ ธรรมสุวรรณ และชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ.  (2561). “การพัฒนาระบบ
สนับสนุนการเข้าถึงสวัสดิการสุขภาวะผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา
เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล,” วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 6(1), 
1-108. 

ทวนธง  ครุฑจ้อน , ชลลดา แสงมณี  ศิริสาธิตกิจ , ภานุ ธรรมสุวรรณ และจาริณี แซ่ว่อง. (2560) 
“บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมด้านการผลิตข้าวสังข์หยดปลอดสารพิษ บ้าน
ไสกุน ตำบลป่าพะยอมอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง,”วารสารนาคบุตรปริทรรศน์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 10(1), 1-13. 

ทวนธง  ครุฑจ้อน.  (2560). “แนวคิดการตลาดกับการบริหารจัดการท้องถิ่น: บทวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิงประจักษ์,” วารสารวิชาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  
4(2), 1-15. 

มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ, พรไทย ศิริสาธิตกิจ, ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ, ทวนธง ครุฑจ้อน และ 
ปพนธีร์ ธีระพันธ์. (2560). “ประสบการณ์การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนจังหวัดชายแดนใต้,” วารสารฉบับพิเศษ สัปดาห์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 5 สิทธิมนุษยชน
บนความเคลื่อนไหว. (หน้า 13-14). วันที่ 27-30 มีนาคม 2560.  ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา : คณะนิติศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
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14.  อาจารย์ ดร.วลัยลักษณ์  รัตนวงศ์ 
 ประวัติการศึกษา 
 ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557 
 ศศ.ม. (นโยบายและการวางแผนสังคม) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546 
 รป.บ. (การบริหารบุคคล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539 
 ผลงานทางวิชาการ 
 บทความทางวิชาการ 

 วารสารระดับชาติ (National Journal) 
วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์. (2561). “ทิศทางผลกระทบและการปรับตัวของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา,” วารสารสังคมศาสตร์วิจัย. 9(2), 206 - 213 
 
15.  อาจารย์ ดร.ชีวนันท์  คุณพิทักษ์ 
 ประวัติการศึกษา 
 วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554 
 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยแม่โจ้,  2541 
 ผลงานทางวิชาการ  
 บทความวิจัย 

 วารสารระดับชาติ (National Journal) 
ศันสนีย์  จันทร์อานุภาพ, นิสากร  กล้าณรงค์, มูหำหมัด  สาแลบิง, ศุภรัตน์  พิณสุวรรณ, ชีวนันท์  คุณ

พิทักษ์ และสมสมัย  เอียดคง.  (2561). “การตัดสินใจย้ายถิ่นของนักศึกษาไทยเพ่ือศึกษาต่อใน
ประเทศมาเลเซีย,” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 18(1), 29-42. 

ศันสนีย์  จันทร์อานุภาพ, นิสากร  กล้าณรงค์, มูหำหมัด  สาแลบิง, ศุภรัตน์  พิณสุวรรณ, ชีวนันท์  คุณ
พิทักษ์ และสมสมัย  เอียดคง.  (2560). “การย้ายถิ่นเพ่ือศึกษาต่อในมาเลเซียของนักศึกษา
ไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้,” วารสารปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 30(3), 43-54  
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16.  อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ 
 ประวัติการศึกษา 
 Ph.D. (Economics) University of Bath, UK, 2560 
 MRes (International Development) University of Bath, UK, 2550 
 ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2546 
 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544 
 ผลงานทางวิชาการ 
 บทความทางวิชาการ 

 บทความในที่ประชุมระดับชาติ (National Conference) 
สิทธิเดช ทองจีนและ ธนวิทย์บุญสิทธิ์.  (2563).  "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เข้า

มาท่องเที่ยวในประเทศไทย," ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มอ.ตรัง วิจัย ประจำปี  2563 
ครั้งที่ 9 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว.  (หน้า 225 - 233).  วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

พรเพ็ญ ไชยผล และธนวิทย์ บุญสิทธิ์. (2560). “การวิเคราะห์ความตรงต่อเวลาของสายการบินต้นทุนต่ำ
ในระดับนานาชาติ,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 
2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3.  (หน้า 
1273 –1279). วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2560 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัด
สงขลา.  

ศุกาญจน์ณิภา เพชรรัตน์ และ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์. (2560). “การวิเคราะห์แนวโน้มการส่งออกกล้วยไม้ไทย
ระหว่างปี 2545 - 2555,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 
ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3. 
(หน้า 1266 – 1272). วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2560 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา. 

อัมพิรา ชื่นกลิ่น และ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์. (2560). “การวิเคราะห์แบบจำลองอนุกรมเวลาของปัจจัยที่ส่งผล
ต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 10 ประเทศหลัก ,” ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 . (หน้า 1046 – 1052). วันที่ 3-6 
พฤษภาคม 2560 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. 

ขวัญฤดี ดวงจันทร์ และ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์. (2560). “การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างหนี้ครัวเรือนกับ
เศรษฐกิจไทย,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6 “45 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร้างสรรค์การศึกษาพัฒนางานวิจัย ใช้นวัตกรรมนำสังคม.  (หน้า 
62 – 73). วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต. 
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ขวัญฤดี ดวงจันทร์ และ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์. (2560). “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการชำระหนี้
ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในเขตตำบลโตนดด้วง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ,” ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิยาลัยทักษิณ ครั้งที่  27 ประจำปี 2560 และการประชุม
วิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3. (หน้า 1015 – 1022). วันที่ 3-
6 พฤษภาคม 2560 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. 

ณัฐธิดา ตาแก้ว และ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์. (2560). “ดัชนีความสุขมวลรวมของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงและ
ชุมชนเมือง โดยการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างชุมชนตำบลตะโหมดและชุมชนตำบลแม่
ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 
27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้ง
ที่ 3. (หน้า 993 - 999). วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2560 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา. 

ณิชยา มณี และ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์. (2560). “ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขของคนไทยกับปัจจัยทาง
เศรษฐกิจและสังคม,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 
2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3.  (หน้า 
1039 – 1045). วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2560 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัด
สงขลา. 

 
17.  อาจารย์ ดร.นวิทย์  เอมเอก  
 ประวัติการศึกษา 
 ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2557 
 Ms.c. (Engineering Business Management) Coventry University, UK, 2545 
 บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรังสิต , 2542 
  ผลงานทางวิชาการ 
  บทความวิจัย 

 วารสารระดับชาติ (National Journal) 
ปาริฉัตร ตู้ดำ นวิทย์ เอมเอก และสุทธิพร บุญมาก. (2560). “สถานการณ์ กลยุทธ์ และการปรับตัวของ

ผู้ประกอบการธุรกิจที่ พักสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ,” Verdian E-Journal, Silpakorn 
University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ. 10(3), 800 - 818. 

   บทความในที่ประชุมระดับชาติ (National Conference) 
นวิทย์ เอมเอก ดนุวัศ สุวรรรวงศ์ เกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์ และปาริฉัตร ตู้ดำ. (2560). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

สมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจอาหารฮาลาล,” ใน รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ. (หน้า 1061-1071). มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ : 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
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18. อาจารย์วิทยา ขาวขจร 
  คอ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546 
  กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2532 
  ผลงานทางวิชาการ 
  วารสารระดับชาติ (National Journal)  
พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ วิวัฒน์ ฤทธิมา วิลาสินี ธนพิทักษ์ และวิทยา ขาวขจร (2564). ปัจจัยที่มี 
 ความสัมพันธ์กับการทางานที่บ้าน (Work From Home) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19. งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน  
 ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร.  
 วันที่27 พฤศจิกายน พ.ศ 2564, หน้า 1758 – 1767. 
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ภาคผนวก ค 
Learning Outcome (LO) Matrix 

หลักสตูรการจัดการบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการสมยัใหม่ 
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Learning Outcome (LO) Matrix หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
คุณลักษณะพิเศษ/คุณลักษณะของบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (มคอ) 

 

LO ตามความคาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes: PLO) 

ระบุชั้นปขีองนกัศึกษาท่ีต้องบรรลุ 

1. มีสมรรถนะและทั กษะในการ
ปฏิบัติงานของการเป็นผู้ประกอบการทาง
สังคมและการจัดการท่องเที่ยวและไมซ์ 

 

เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มี
ทักษะสังคมและชีวิต (Social and Life 
Balance) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเน้นความซื่อสัตย์
สุจริต อ่อนน้อมถ่อมตน และมีจิต
สาธารณะ 

    1.2 มีวินัย ขยันและรับผิดชอบใน
หน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

2. ด้านความรู้ 
    2.1 เข้าใจ หลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีของสาขาการจัดการ/การจัด
นวัตกรรม/นวัตกรรมสังคม 

    2.2 สามารถพัฒนากระบวนการ
คิด วิเคราะห์ การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบและสร้างสรรค์ 

ชั้นปีที่ 1 
- นิ สิ ต ป ระพ ฤ ติ ต น อยู่ ใน ก รอ บ

ศีลธรรมอันดี เป็นที่ยอมรับและนับถือโดย
บุคคล ชุมชน และสังคม 

- นิสิตรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะ
สมาชิกที่ดีขององค์กรและสังคม เคารพ
สิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 
คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

- นิสิตสามารถอธิบาย สรุปองค์ความรู้
ด้านการจัดการ 

ชั้นปีที่ 2 
- นิสิตติดตามความก้าวหน้ าของ

วิท ย าก ารด้ าน ก ารจั ด ก ารได้ อ ย่ า ง
กว้างขวางและลึกซึ้ง 

- นิสิตสามารถอธิบายลักษณะของ
เครื่องมือทางการจัดการ กระบวนการ
นำไปใช้งาน รวมถึงคุณค่าและข้อจำกัด
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
คุณลักษณะพิเศษ/คุณลักษณะของบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (มคอ) 

 

LO ตามความคาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes: PLO) 

ระบุชั้นปขีองนกัศึกษาท่ีต้องบรรลุ 

ของเคร่ืองมือเหล่านั้น 
- นิสิตสามารถทำงานเป็นทีม และ

แสดงบทบาทที่เหมาะสม ทั้งในฐานะผู้นำ
หรือผู้ร่วมทีมงาน 

ชั้นปีที่ 3 
- นิสิตรู้จักและเห็นคุณค่าของตนเอง

และผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และสังคมนําไปสู่การปรับ
กระบวนทัศน์ในการทำงานและการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น 

 ชั้นปีที่ 4  
- นิสิตสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จาก

กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ ใช้การฝึก
ปฏิบัติจริงไปบูรณาการกับการประกอบ
วิชาชีพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2. สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
และคิดอย่างสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
ของการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและ
การจัดการท่องเที่ยวและไมซ์  

มีความรู้เชิงบูรณาการ ทั้งด้านการ
จั ด ก า รแ ล ะ ก า รป ระ ก อ บ ก า ร  ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมปฎิบัติงานได้
จริงในการสร้างการประกอบการทาง
สังคมและในองค์กรการท่องเที่ยวและ 

3. ด้านทักษะทางปญัญา 
   3.1 สามารถพัฒนางานสร้างสรรค์ 

ด้านการจัดการนวัตกรรมทางสังคมสู่การ
ปฏิบัติงานได้จริง  

   3.2 สามารถบูรณาการองค์ความรู้

ชั้นปีที่ 2 
- นิสิตสามารถแสดงสมรรถนะด้าน

การมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้านการ
จัดการ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง



 

 

มคอ.2 TSU 151 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
คุณลักษณะพิเศษ/คุณลักษณะของบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (มคอ) 

 

LO ตามความคาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes: PLO) 

ระบุชั้นปขีองนกัศึกษาท่ีต้องบรรลุ 

MICE  ด้านการจัดการ มาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
ทันสมัย 

   3.3 ความสามารถในการแสวงหา
ความรู้และทักษะปฏิบัติงานใหม่เพื่อการ
พัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 

 

สังคมและเศรษฐกิจ 
ชั้นปีที่ 3 
- นิสิตสามารถวิเคราะห์ปัญหาด้าน

การจัดการ และออกแบบการวิจัย เพื่อ
ค้นหาคำตอบสำหรับการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว  

- นิสิตเลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น 
แสวงห าความรู้ จ ากแหล่ ง เรี ย น รู้ ที่
หลากหลาย เลือกใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมกับโจทย์
การวิจัยด้านการจัดการ 

- นิสิตสามารถพัฒนานวัตกรรมด้าน
การประกอบการ การท่องเที่ ยวและ 
MICE ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง
สังคมและเศรษฐกิจ  

ชั้นปีที่ 4  
 นิสิตสามารถสามารถนำทักษะการ

คิดสร้างสรรค์ เชิงการจัดการและการ
ประกอบที่ได้ศึกษามาไปประยุกต์ใช้ใน
การขับเคลื่อนนวัตกรรมทางสังคม การ
จัดการการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
คุณลักษณะพิเศษ/คุณลักษณะของบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (มคอ) 

 

LO ตามความคาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes: PLO) 

ระบุชั้นปขีองนกัศึกษาท่ีต้องบรรลุ 
และการจัดการท่องเที่ยวและไมซ์ได้อย่าง
เป็นระบบ 

3. สามารถทำงานเป็นทีม ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในการปฏิบัติงานของ
การเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและการ
จัดการท่องเที่ยวและไมซ์ 

ความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความคิด
สร้างสรรค์ ในการสร้างนวัตกรรมสังคม 
เพื่อตอบโจทย์ทางการจัดการเพื่อการ
พั ฒ น าสั งคมและสิ่ งแ วดล้ อม ส ร้ า ง
ผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรและสังคม มี
ทั ก ษ ะ ด้ า น น วั ต ก ร รม  ( Innovation 
Skills) 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

   4.1 สามารถปรับตัวได้ในสงัคมที่มี
ความหลากหลาย รบัฟังความคดิเห็นที่
แตกต่างได้อย่างสร้างสรรค์ 

   4.2 มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผูน้ำและ
สมาชิกที่ดีของกลุ่ม  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   5.1 มีความสามารถเลือกใช้หลัก
ทางคณิตศาสตร์หรือสถิติพื้นฐานนำไป
พยากรณ์ คิด วิเคราะห์ นำเสนอประเด็น
เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวนั 

   5.2 มีความสามารถในการเลือกใช้
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยในการออกแบบ
การจัดการนวัตกรรม ได้เป็นอย่างดี 

   5.3 สามารถสื่ อสารและจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการจัดการนวัตกรรม

ชั้นปีที่ 1 
- นิสิตสามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหา 

อย่างเป็นระบบ 
ชั้นปีที่ 2 
- นิสิตสามารถปรับตัวและประยุกต์ใช้

ค ว าม รู้  ใ ห้ เข้ า กั บ ส ถ าน ก ารณ์ ที่ มี
สภาพแวดล้อมแบบพหุวัฒนธรรม หรือมี
ความแตกต่ างและหลากหลายทาง
ความคิด ร่วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
และรับผิดชอบต่อหน้าที่  

- นิสิตสามารถแสดงสมรรถนะในการ
สื่อสาร การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ สรุป
ประเด็นเนื้อหา ทั้งการพูดการเขียน และ
การนำเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้นปีที่ 3 
- นิสิตรู้จักและเห็นคุณค่าของตนเอง

และผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และสังคมนำไปสู่การปรับ
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
คุณลักษณะพิเศษ/คุณลักษณะของบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (มคอ) 

 

LO ตามความคาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes: PLO) 

ระบุชั้นปขีองนกัศึกษาท่ีต้องบรรลุ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

กระบวนทัศน์ในการทำงานและการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น  

- นิสิตสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ป ระมวลผล  แปลความหมาย  และ
นำเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง 
และรู้เท่าทัน 

ชั้นปีที่ 4  
-นิสิตมีภาวะผู้นำและแสดงออกถึง

สมรรถนะของตนเองในด้านการจัดการที่
นำไปสู่ การสร้างนวัตกรรมใหม่  เพื่ อ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเท่าทันต่อ
การเปลี่ยนในยุคปัจจุบัน 
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ภาคผนวก ง 
ตารางแสดงสดัส่วนการจัดการเรียนการสอนแบบเชงิรุก 

Active Learning  
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ตารางแสดงสัดส่วนการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 
 

จำนวนรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในหลักสูตร 54 รายวิชา 
จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 41 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 75.92 ของรายวิชาในหลักสูตร 
จำนวนรายวิชาที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 13 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 24.07 ของรายวิชาในหลักสูตร 
สรุปทีจ่ัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 41 รายวิชา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) และแบบบรรยาย ไม่ได้จัดการ
เรียนการ

สอนแบบเชิง
รุก (Active 
Learning) 

(ระบุเหตุผล) 

       ระบุร้อยละ
ของการ
จัดการ

เรียนรู้แบบ
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

 Active 
Based 

Learning 

Problem 
Based 

Learning 

Project 
Based 

Learning 

Research 
Based 

Learning 

Activity 
Based 

Learning 

รูปแบบอื่น ๆ 
(ระบุวิธีและ

ร้อยละ) 

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน          

1503101 หลักการจัดการ                                         3(3-0-6) - - - - - - 100 100  

1503102 กฎหมายธุรกิจ                                          3(3-0-6) - - - - - - 100 100  

1503103 การบัญชีเพ่ือการจัดการ                               3(2-2-5) - - - - - - 100 100  

1503104 การบริหารโครงการ                                3(2-2-5) - - - - - - 100 100  

1503105 การจัดการตลาดสมัยใหม่                      3(2-2-5) - - - - - - 100 100  

1503106 การจัดการทุนมนุษย์                                3(2-2-5) - - - - - - 100 100  

1503107 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ                      3(2-2-5) - - - - - - 100 100  

1503108 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกอบการ 3(1-4-4) - - - - - - 100 100  

1503201 องค์การและการจัดองค์การสมัยใหม่           3(2-2-5) - - - - - - 100 100  
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รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) และแบบบรรยาย ไม่ได้จัดการ
เรียนการ

สอนแบบเชิง
รุก (Active 
Learning) 

(ระบุเหตุผล) 

       ระบุร้อยละ
ของการ
จัดการ

เรียนรู้แบบ
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

 Active 
Based 

Learning 

Problem 
Based 

Learning 

Project 
Based 

Learning 

Research 
Based 

Learning 

Activity 
Based 

Learning 

รูปแบบอื่น ๆ 
(ระบุวิธีและ

ร้อยละ) 

1503202 การจัดการกิจกรรมธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและธุรกิจ 
                                                                        3(2-2-5) 

- - - - - - 100 100  

1503203 การคิดและการตัดสินใจ                                3(2-2-5) - - - - - - 100 100  

1503204 ความคิดสร้างสรรค์และความคิดนอกกรอบ 3(2-2-5) - - - - - - 100 100  

1503205 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจัดการ           3(2-2-5) - - - - - - 100 100  

1503301 ระเบียบวิธีการวิจัยทางการจัดการ                   1(1-0-2) - - 100 - - - - 100  

1503302 ปฏิบัติการวิจัยทางการจัดการ                     1(0-2-1) - - 100 - - - - 100  

1503303 การนำเสนอผลงานวิจัย                                1(0-2-1) - - 100 - - - - 100  

หมวดวิชาเอก          

1503431 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                           6(0-18-0) - - 100 - - - - 100  

วิชาเอกการจัดการการประกอบการทางสังคม 

1503111 การวิเคราะห์ชุมชนและการจัดการทุนทางสังคม 3(2-2-5) - - 50 - - - 50 100  

1503112 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 3(2-2-5) 30 - 50 - - - 20 100  

1503113 โครงงานการจัดการและการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
ท้องถิ่น                                                             3(1-4-4) 

- - 100 - - - - 100  

1503211 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น 3(2-2-5) - - 50 - - - 50 100  

1503212 การจัดการและการประกอบการสมัยใหม่ 3(2-2-5) - - 50 - - - 50 100  



 

 

มคอ.2 TSU 157 

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) และแบบบรรยาย ไม่ได้จัดการ
เรียนการ

สอนแบบเชิง
รุก (Active 
Learning) 

(ระบุเหตุผล) 

       ระบุร้อยละ
ของการ
จัดการ

เรียนรู้แบบ
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

 Active 
Based 

Learning 

Problem 
Based 

Learning 

Project 
Based 

Learning 

Research 
Based 

Learning 

Activity 
Based 

Learning 

รูปแบบอื่น ๆ 
(ระบุวิธีและ

ร้อยละ) 

1503213 โครงงานการจัดการและการประกอบการสมัยใหม่ 3(1-4-4) - - 100 - - - - 100  

1503311 การจัดการความเสี่ยงและความวิกฤต 3(2-2-5) - - 50 - - - 50 100  

1503312 การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม 3(2-2-5) - - 50 - - - 50 100  

1503313 โครงงานการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการจัดการความ
เสี่ยง                                                                   3(1-4-4) 

- - 100 - - - - 100  

1503314 การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม 3(2-2-5) 30 - 50 - - - 20 100  

1503315 ธุรกิจและการตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรและสินค้าชุมชน                
                                                                         3(2-2-5) 

- - 50 - - - 50 100  

1503316 โครงงานการตลาดและยุทธศาสตร์เพ่ือการประกอบการ  
                                                                         3(1-4-4) 

- - 100 - - - - 100  

1503317 การประกอบการทางสังคมและนวัตกรรมสังคม 3(2-2-5) - - 50 - - - 50 100  

1503318 การเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและการบริหารการลงทุน                                                                                     
                                                                        3(2-2-5) 

- - 50 - - - 50 100  

1503319 โครงงานการประกอบการทางสังคมและนวัตกรรมสังคม  
                                                                         3(1-4-4) 

- - 100 - - - - 100  

วิชาเลือก 

1503411 การจัดการความเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืน 3(2-2-5) - - 50 - - - 50 100  



 

 

มคอ.2 TSU 158 

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) และแบบบรรยาย ไม่ได้จัดการ
เรียนการ

สอนแบบเชิง
รุก (Active 
Learning) 

(ระบุเหตุผล) 

       ระบุร้อยละ
ของการ
จัดการ

เรียนรู้แบบ
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

 Active 
Based 

Learning 

Problem 
Based 

Learning 

Project 
Based 

Learning 

Research 
Based 

Learning 

Activity 
Based 

Learning 

รูปแบบอื่น ๆ 
(ระบุวิธีและ

ร้อยละ) 

1503412 การสื่อสารเพื่อสังคม 3(2-2-5) - - 50 - - - 50 100  

1503413 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม 3(2-2-5) - - 50 - - - 50 100  

วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ 

1503121 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ 3(2-2-5) - - 50 - - - 50 100  

1503122 จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) - - 50 - - - 50 100  

1503123 โครงงานการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ  3(1-4-4) - - 100 - - - - 100  

1503221 การวางแผนและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) - - 50 - - - 50 100  

1503222 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) - - 50 - - - 50 100  

1503223 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3(2-2-5) - - 50 - - - 50 100  

1503224 โครงงานการวางแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์                        
                                                                         3(1-4-4) 

- - 100 - - - - 100  

1503321 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการจัดนำเที่ยว 3(2-2-5) - - 50 - - - 50 100  

1503322 หลักการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5) - - 50 - - - 50 100  

1503323 โครงการการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
                                                                        3(1-4-4) 

- - 100 - - - - 100  

1503324 การจัดประชุม 3(2-2-5) - - 50 - - - 50 100  

1503325 การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 3(2-2-5) - - 50 - - - 50 100  
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รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) และแบบบรรยาย ไม่ได้จัดการ
เรียนการ

สอนแบบเชิง
รุก (Active 
Learning) 

(ระบุเหตุผล) 

       ระบุร้อยละ
ของการ
จัดการ

เรียนรู้แบบ
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

 Active 
Based 

Learning 

Problem 
Based 

Learning 

Project 
Based 

Learning 

Research 
Based 

Learning 

Activity 
Based 

Learning 

รูปแบบอื่น ๆ 
(ระบุวิธีและ

ร้อยละ) 

1503326 การจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า 3(2-2-5) - - 50 - - - 50 100  

1503327 โครงงานการจัดการไมซ์                               3(1-4-4) - - 100 - - - - 100  

วิชาเลือก 

1503328 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์             
                                                                         3(2-2-5) 

50 - - - 30 - 20 100  

1503329 อุทยานธรณีเพ่ือการท่องเที่ยว 3(2-2-5) - - 50 - - - 50 100  

1503422 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3(2-2-5) - - 50 - - - 50 100  

1503423 การจัดการธุรกิจที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 50 - - - 30 - 20 100  

1503424 การจัดการเทศกาลและงานกิจกรรมพิเศษ 3(2-2-5) 50 - - - 30 - 20 100  

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยกำหนดให้หลักสูตรต้องเพ่ิมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Based Learning, Problem Based Learning, Project Based Learning, 
Research Based Learning, Activity Based Learning, หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่การสอนแบบบรรยายโดยมีสัดส่วนการสอนดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ของรายวิชาทั้งหลักสูตร โดยรายวิชาเหล่านี้จะต้องมีสัดส่วนของเวลาสอนด้วยวิธีการข้างต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเวลาทั้งหมดในรายวิชานั้น 
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ภาคผนวก จ 
Work Integrated Learning (WIL) Matrix 

หลักสตูรการจัดการบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการสมยัใหม่ 
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Work Integrated Learning (WIL) Matrix 
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ข้อที ่
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (LO) ที่ต้องใช้ WIL 

พัฒนา 
รายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ LO กลยุทธข์อง WIL (WIL Strategies) 

ประเภทของ WIL/เคร่ืองมือของ WIL/ภาค
การศึกษาและชัน้ปีที่จัด WIL 

1 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
PLO 2 
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเน้นความ
ซื่อสัตย์สุจริต อ่อนน้อมถ่อมตน และมีจิต
สาธารณะ 
1.2 มีวินัย ขยันและรับผิดชอบในหน้าที่
ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

 

กลุ่มวิชาการจดัการองค์การ โมดลู
การจัดการท่องเที่ยวและการบริการ 
โมดลูการจดัการธรุกิจอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 
 

 1) ฝึกงานแล้วเรียนทฤษฎ ี
(Pre-course Experience/Practicum/Fieldwork) 
 2) เรียนทฤษฎีแล้วฝึกงาน 
(Cooperative Education/Job Shadowing/New 
Traineeship/Fieldwork/Internship) 
 3) เรียนทฤษฎีควบคู่กับการฝึกงาน 
(Practicum/New Traineeship/Internship) 
 4) สลับการเรียนทฤษฎีกับการฝึกงานต่อเนื่องจาก
ง่ายไปยาก (Sandwich Course/Fieldwork) 

 1) Problem-based Learning 
 2) Case study 
 3) Project-based Learning 
 4) Crystal-based Learning 
 5) Work-based Learning 
 6) Community-based Learning 
ภาคการศึกษาและชั้นปีทีจ่ัด WIL 
ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1  2 และ ฤดูร้อน 
ช้ันปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1   

2 2. ด้านความรู้ 
PLO 1 
2.1 เข้าใจ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของ
สาขาการจดัการ/การจัดนวัตกรรม/
นวัตกรรมสังคม 
2.2 สามารถพัฒนากระบวนการคิด 
วิเคราะห์ การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบและสร้างสรรค์ 

 

กลุ่มวิชาการจดัการองค์การ  
โมดลูการจดัการท่องเที่ยวและการ
บริการ 
โมดลูการวางแผนการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค ์
 

 1) ฝึกงานแล้วเรียนทฤษฎ ี
(Pre-course) Experience/Practicum/Fieldwork) 
 2) เรียนทฤษฎีแล้วฝึกงาน 
(Cooperative Education/Job shadowing/New 
Traineeship/Fieldwork/Internship) 
 3) เรียนทฤษฎีควบคู่กับการฝึกงาน 
(Practicum/New Traineeship/Internship) 
 4) สลับการเรียนทฤษฎีกับการฝึกงานต่อเนื่องจาก
ง่ายไปยาก (Sandwich Course/Fieldwork) 

 1) Problem-based Learning 
 2) Case study 
 3) Project-based Learning 
 4) Crystal-based Learning 
 5) Work-based Learning  
 6) Community-based Learning 
ภาคการศึกษาและชั้นปีทีจ่ัด WIL 
ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1  2 และ ฤดูร้อน 
ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี  2  
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ข้อที ่
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (LO) ที่ต้องใช้ WIL 

พัฒนา 
รายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ LO กลยุทธข์อง WIL (WIL Strategies) 

ประเภทของ WIL/เคร่ืองมือของ WIL/ภาค
การศึกษาและชัน้ปีที่จัด WIL 

3 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
PLO 5 PLO 6 
3.1 สามารถพัฒนางานสร้างสรรค์ ด้าน
การจัดการนวัตกรรมทางสังคมสู่การ
ปฏิบัติงานได้จริง  
3.2 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
การจัดการ มาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
ทันสมัย 
3.3 ความสามารถในการแสวงหาความรู้
และทักษะปฏิบตัิงานใหม่เพื่อการพัฒนา
ตนเองให้ทันกับการเปลีย่นแปลง 

กลุ่มวิชาการคดิ การตดัสินใจ และ
ความคิดสร้างสรรค ์
กลุ่มวิชาการวิจัยและการสมัมนา
การจัดการ 
โมดลูการจดัการธรุกิจอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 
โมดลูการจดัการไมซ ์

 1) ฝึกงานแล้วเรียนทฤษฎ ี
(Pre-course) Experience/Practicum/Fieldwork) 
 2) เรียนทฤษฎีแล้วฝึกงาน 
(Cooperative Education/Job Shadowing/New 
Traineeship/Fieldwork/Internship) 
 3) เรียนทฤษฎีควบคู่กับการฝึกงาน 
(Practicum/New Traineeship/Internship) 
 4) สลับการเรียนทฤษฎีกับการฝึกงานต่อเนื่องจาก
ง่ายไปยาก (Sandwich Course/Fieldwork 

 1) Problem-based Learning 
 2) Case study 
 3) Project-based Learning 
 4) Crystal-based Learning 
 5) Work-based Learning 
 6) Community-based Learning 
ภาคการศึกษาและชั้นปีทีจ่ัด WIL 
ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1  และ ฤดูรอ้น 
ช้ันปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1  2 และ ฤดูร้อน 

4 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
PLO 3 
4.1 สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มคีวาม
หลากหลาย รับฟังความคดิเห็นท่ี
แตกต่างได้อย่างสรา้งสรรค ์
4.2 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง
และแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำและสมาชิกที่ดี
ของกลุ่ม 

โมดลูการจดัการและการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น 
โมดลูการจดัการและการ
ประกอบการสมัยใหม ่
โมดลูการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม
และการจัดการความเสี่ยง 
โมดลูการจดัการไมซ ์
 

 1) ฝึกงานแล้วเรียนทฤษฎ ี
(Pre-course Experience/Practicum/Fieldwork) 
 2) เรียนทฤษฎีแล้วฝึกงาน 
(Cooperative Education/Job Shadowing/New 
Traineeship/Fieldwork/Internship) 
 3) เรียนทฤษฎีควบคู่กับการฝึกงาน 
(Practicum/New Traineeship/Internship) 
 4) สลับการเรียนทฤษฎีกับการฝึกงานต่อเนื่องจาก
ง่ายไปยาก (Sandwich Course/Fieldwork) 

 1) Problem-based Learning 
 2) Case study 
 3) Project-based Learning 
 4) Crystal-based Learning 
 5) Work-based Learning 
 6) Community-based Learning 
ภาคการศึกษาและชั้นปีทีจ่ัด WIL 
ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี ฤดูร้อน 
ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2  
ช้ันปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1  
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ข้อที ่
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (LO) ที่ต้องใช้ WIL 

พัฒนา 
รายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ LO กลยุทธข์อง WIL (WIL Strategies) 

ประเภทของ WIL/เคร่ืองมือของ WIL/ภาค
การศึกษาและชัน้ปีที่จัด WIL 

5 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
PLO 4 
5.1 มีความสามารถเลือกใช้หลักทาง
คณิตศาสตร์หรือสถิติพื้นฐานนำไป
พยากรณ์ คดิ วิเคราะห์ นำเสนอ
ประเด็นเพื่อแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 
5.2 มีความสามารถในการเลือกใช้
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยในการ
ออกแบบการจัดการนวัตกรรม ได้เป็น
อย่างดี 
5.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร แ ล ะ จั ด ก า ร
เท ค โน โล ยี ดิ จิ ทั ล ด้ าน การจั ดการ
นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โมดลูการตลาดและยุทธศาสตร์เพือ่
การประกอบการ 
โมดลูการประกอบการทางสังคม
และนวัตกรรมสังคม 
 
 

 1) ฝึกงานแล้วเรียนทฤษฎ ี
(Pre-course Experience/Practicum/Fieldwork) 
 2) เรียนทฤษฎีแล้วฝึกงาน 
(Cooperative Education/Job Shadowing/New 
Traineeship/Fieldwork/Internship) 
 3) เรียนทฤษฎีควบคู่กับการฝึกงาน 
(Practicum/New Traineeship/Internship) 
 4) สลับการเรียนทฤษฎีกับการฝึกงานต่อเนื่องจาก
ง่ายไปยาก (Sandwich Course/Fieldwork) 

 1) Problem-based Learning 
 2) Case study 
 3) Project-based Learning 
 4) Crystal-based Learning 
 5) Work-based Learning 
 6) Community-based Learning 
ภาคการศึกษาและชั้นปีทีจ่ัด WIL 
ช้ันปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 
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ภาคผนวก ฉ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรหีรือระดับบัณฑติศึกษา 
พ.ศ. 2559 
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