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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

........................................................................ 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม 

คณะ/วิทยาลัย   ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

หมวดที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อหลักสูตร   
รหัสหลักสูตร:   - 

 ภาษาไทย:       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรม 
และการท่องเที่ยว 

 ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Arts Program in Cultural and Tourism Anthropology 

๒.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 ชื่อปริญญาภาษาไทย      ชื่อเต็ม:  ศิลปศาสตรบัณฑิต (มานุษยวิทยาวัฒนธรรม 

และการท่องเที่ยว) 
             ชื่อย่อ:   ศศ.บ. (มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว) 
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม:  Bachelor of Arts (Cultural and Tourism  

Anthropology) 
             ชื่อย่อ:   B.A. (Cultural and Tourism Anthropology) 

๓.  วิชาเอก   มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

๔.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

     จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต 

๕.  รูปแบบของหลักสูตร 
     ๕.๑  รูปแบบของหลักสูตรหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
     ๕.๒  ประเภทของหลักสูตร 
            ๕.๒.๑ หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาการ 
           หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร  ๔  ปี 
                       หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ หลักสูตร....................ปี 
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   ๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
               หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ   
               หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) 

                        หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
     ๕.๓  ภาษาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน   
              จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
              จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ 
              จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
     ๕.๔  การรับเข้าศึกษา 
              รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
              รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ 
              รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประทศ 
     ๕.๕  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
              เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
              เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
                  ชื่อสถาบันอื่น......................................................................................... 
     ๕.๖  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
             ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
             ให้ปริญญามากกว่า ๑ สาขาวิชา ระบุ.................................. 
             อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................. ................................ 

๖.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
     ๖.๑ เป็นหลักสูตรปรับปรงุ พ .ศ.  ๒๕๖๒ 
     ๖.๒ เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้: ภาคการศึกษา  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
     ๖.๓ การพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย  

 คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ เดอืน กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลยันครพนม เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 

วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบ

หลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 สภามหาวิทยาลัยนครพนม อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๖๒  วันที่ ๑๑ 

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๗.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
     หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๘.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
     ๘.๑ นักวิชาการมานุษยวิทยา 
     ๘.๒ นักวิชาการวัฒนธรรม 
     ๘.๓ นักเขียน นักสารคดี 
     ๘.๔ พัฒนากร 
     ๘.๕ ภัณฑารักษ์ 
     ๘.๖ มัคคุเทศก์ 
     ๘.๗ ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม 
     ๘.๘ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว 
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๙.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ชือ่ –นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ชื่อสถาบัน: ปีส าเร็จการศึกษา 

 

จ านวนผลงานทาง
วิชาการ ย้อนหลัง ๕ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๕๘- 
พ.ศ.๒๕๖๒) 

๑ นายวิสิฏฐ์ คิดค าส่วน 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
๓-๕๐๐๕-๐๐๕๔x-xx-x 
ต าแหน่งทางวิชาการ: 
อาจารย์ 

ปร.ด. (ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและสาละวินศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่: ๒๕๕๗ 
ศศ.ม. (ปรัชญา) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๕๑ 
ศศ.บ. (วัฒนธรรมศึกษา)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่: ๒๕๔๗ 

บทความวิจัย 
๔ เรื่อง 
บทความวิชาการ 
๒ เรื่อง 

๒ นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
๓-๔๕๑๔-๐๐๐๐x-xx-x 
ต าแหน่งทางวิชาการ: 
อาจารย์ 

มน.ม. (มานุษยวิทยา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๕๑ 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: ๒๕๔๒ 

บทความวิจัย 
๔ เรื่อง 
บทความวิชาการ 
๓ เรื่อง 

๓ นางสาวสิริยาพร สาลีพันธ์ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
๓-๔๘๐๖-๐๐๐๓x-xx-x 
ต าแหน่งทางวิชาการ: 
อาจารย์ 

ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๔ 
ศป.บ. (นาฏยศิลป์) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: ๒๕๔๖ 

บทความวิจัย 
๑ เรื่อง 
บทความวิชาการ 
๑ เรื่อง 

๔ นางสาวสุภัทรา นพฤทธิ์ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
๑-๔๐๙๙-๐๐๒๔x-xx-x 
ต าแหน่งทางวิชาการ: 
อาจารย์ 

บธ.ม. (การจัดการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ๒๕๕๔ 
บธ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ๒๕๕๒ 

บทความวิจัย  
๑ เรื่อง 

๕ นายอนุชิต สิงห์สุวรรณ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
๑-๔๒๙๙-๐๐๐๐x-xx-x 
ต าแหน่งทางวิชาการ: 
อาจารย์ 

อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร: ๒๕๕๓ 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: ๒๕๔๘ 

บทความวิจัย  
๒ เรื่อง 
บทความวิชาการ 
๑ เรื่อง 

หมายเหตุ   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้วย 
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๑๐.  สถานที่จัดการเรียนการสอน   
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 

๑๑.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
  ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมาจะเห็นว่าในส่วนของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) ได้
พยายามปรับตัวและเสริมความเข้มแข็งของการร่วมกลุ่มกันโดยได้ตกลงที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) ซึ่งจากทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้
ท าให้ประเทศไทยตระเตรียมความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจ
ต่อประเทศเพ่ือนบ้านและปรากฏการณ์รอบตัวอย่างลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคมวัฒนธรรมเพ่ือแสวงหาแนวทางรองรับทั้งในแง่การสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันความเสี่ยงที่มาพร้อม
กับโอกาสไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ดังจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเองได้พยายามด าเนินเชิงนโยบายเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งในรูปแบบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.
๒๕๖๐–๒๕๖๔) ที่เน้นหลักการพัฒนาประเทศโดยใช้ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่
ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” เป็นแนวทางหลัก หรือนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ที่เห็น
ความส าคัญของเศรษฐกิจที่มีฐานอยู่บนการมูลค่าเพ่ิมหรือเศรษฐกิจที่มีฐานอยู่บนข้อมูล (Data-Driven 
Economy) โดยเน้นการสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นต้น  

แนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกเพราะนับตั้งแต่หลังจาก
สิ้นสุดสงครามเย็นตั้งแต่ทศวรรษ ๒๕๓๐ เป็นต้นมานั้น ได้เกิดศูนย์กลางทางการเมืองและการเงิน
หลากหลาย (Multiple Financial and Political Node) ขึ้นมาเพ่ือแข่งขันและต่อรองกัน กอปรกับ
แรงสนับสนุนของกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ท าให้รูปแบบของการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมมีความซับซ้อน พลวัตและแตกต่างจากทศวรรษที่ผ่านมา ดังนั้น จึงเป็นเงื่อนไขส าคัญในการ
เกิดข้ึนของเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ที่มีฐานอยู่บนความรู้และข้อมูลข่าวสารโดยมีเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและกระตุ้นซึ่งได้ท าให้รูปแบบของเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนไป 
โดยเฉพาะแนวคิดในการจัดการทรัพยากรหรือ “ทุน” เดิมที่ท้องถิ่นตนมีอยู่เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้ได้สูงสุดควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมที่เพ่ิมมากข้ึนในลักษณะที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยเฉพาะแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งมีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงสอง
ทศวรรษที่ผ่านมา โดยที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ได้ให้นิยาม 
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ว่าเป็นแนวคิดท่ีตั้งอยู่บนทรัพย์สินเชิงสร้างสรรค์ (Creative Asset) ซึ่งมี
ศักยภาพในการสร้างความเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยมีฐานอยู่บนความรู้ สามารถสร้าง
รายได้ สร้างงาน ขณะเดียวกันยังสามารถสนับสนุนการรวมตัวกันทางสังคม สนับสนุนความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์ด้วย เหตุนี้เศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงครอบคลุมทั้งมิติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม โดยมีความก้าวหน้าและเติบโตของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารและ
สารสนเทศ ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค รวมทั้งการท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม (Cultural Tourist) เป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญ ดังนั้น แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงสะท้อนให้
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เห็นบทบาทของวัฒนธรรมในการพัฒนาในลักษณะองค์รวม ทั้งนี้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไม่เพียงแต่เป็น
สื่อกลางน าเสนอ บอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นประเทศเพ่ือสะท้อนถึงอัตลักษณ์อันโดดเด่นทาง
วัฒนธรรมและชาติพันธุ์เท่านั้น หากยังสามารถเป็นแหล่งที่มาส าคัญของรายได้เพ่ือสร้างความเติบโต
ให้กับเศรษฐกิจของประเทศและท้องถิ่น กระตุ้นการจ้างงานและการเข้าไปมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจโลก
เพ่ิมมากข้ึนด้วย ทั้งนี้ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยังช่วยส่งเสริมสนับสนุนแรงเกาะเกี่ยวผนึก
รวมทางสังคม (Social inclusion) ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์ในภาพรวม
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ได้อีกด้วย 

ในกรณีของจังหวัดนครพนมนั้นตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ (Economic 
Corridors) ที่สามารถเชื่อมโยงติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 
Mekong Sub Regional-GMS.) ได้อย่างสะดวก ท าให้เป็นพ้ืนที่ส าคัญอีกแห่งที่ได้รับเลือกให้รองรับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ปรากฏเป็นรูปธรรมคือการสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๓ (นครพนม-ค าม่วน) 
และสามารถใช้ได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา ซึ่งได้กลายเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงภาคอีสานของไทย
กับจีนตอนใต้เข้าหากันโดยผ่านเส้นทางถนนหมายเลข R๑๒ และ R๘ โดยเริ่มจากจังหวัดนครพนมไปยัง
ด่านท่าแขก แขวงค าม่วนในฝั่งลาว ก่อนจะวิ่งตัดเข้าเส้นทางหมายเลข R๑A ซึ่งเป็นถนนสายหลักของ
เวียดนามและสามารถตรงไปที่ด่านผิงเสียง มณฑลกว่างซี ประเทศจีนในระยะทางราว ๘๒๓ กิโลเมตร 
ซึ่งถือว่าสั้นลงอย่างมาก ทั้งนี้ผลกระทบหลังเปิดใช้สะพานมิตรภาพแห่งที่สามในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ท าให้
การค้าชายแดนเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนมีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพแห่งที่ ๓        
(พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕) โดยได้ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖.๘๗ นอกจากนี้จังหวัดนครพนมยังได้รับการเลือก
ใหเ้ป็นพื้นทีเ่ศรษฐกิจพิเศษ โดยได้ประกาศเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ของ ๒ 
อ าเภอ ๑๓ ต าบลของจังหวัดนครพนม (อ าเภอเมืองและอ าเภอท่าอุเทน) โดยในระดับจังหวัดนั้นได้มีการ
เตรียมการและขับเคลื่อนนโยบายต่างๆออกมารองรับ โดยเฉพาะนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยว ดัง
ปรากฏในแผนการเตรียมการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมที่พยายามจะท าให้เป็น
เมืองผลิตอาหารปลอดภัย เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เมืองแห่งการอยู่อาศัยเชิงสุขภาพ เป็นต้น  

จากเงื่อนไขของสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นนี้ ท าให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการเติบโตขึ้น
เรื่อยๆ ซึ่งจากการส ารวจสภาวะการณ์ท างานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมาพบว่าอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการในประเทศไทยมีการจ้างงานเป็นจ านวน ๓๓๕,๔๔๓ คนต่อปี คิดเป็นสัดส่วน
รวมทั้งสิ้น ๒,๕๙๘,๖๔๘ ล้านคน สูงเป็นอันดับ ๔ รองจากอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (ร้อยละ 
๒๐.๒) อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ (ร้อยละ ๑๖.๗) และอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ ๑๓.๑) ซึ่งการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้น ท าให้ต้องการบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้น กอปรกับการเติบโตของเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการคมนาคม
ขนส่ง ท าให้มีจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึนทุกปี ซึ่งจากสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยใน
ปี ๒๕๕๙ พบว่าจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและจ านวนรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้นใน
ทุกไตรมาส ในจ านวนนี้เป็นรายได้ท่ีมาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๖๘ จาก
ปีที่ผ่านมา และรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ ๖.๙๖ จากปีที่
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ผ่านมา โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงสุด ประกอบด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมและนิเวศ กลุ่มนักท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด กลุ่ม
นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยจะมีสถานการศึกษาที่มีการเรียนการสอน
หลักสูตรด้านการท่องเที่ยวจ านวน ๑๐๘ แห่ง ซึ่งแบ่งเป็นการสอนในระดับ ปวช./ปวส. จ านวน ๓๑ 
แห่ง และระดับอุดมศึกษา จ านวน ๗๗ แห่ง แต่เนื่องจากความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการยังคงมีปริมาณท่ีสูงขึ้นเรื่อย ๆ จึงส่งผลให้บุคลากรในด้านนี้ (โดยเฉพาะบุคลากรใน
ระดับกลางและระดับสูงซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ) 
ยังคงขาดแคลนอยู่ นอกจากนี้ยังพบว่าสถานการณ์ของแรงงานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการ
จัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรที่เน้น “การจัดการ
ท่องเที่ยว” เป็นหลัก โดยให้ความส าคัญกับการบริหาร การประสานงาน การเป็นผู้ปฏิบัติการและผู้
ด าเนินงานในลักษณะของ “ช่างเทคนิค” ที่ยังต้องการความรู้และทักษะที่จ าเป็นอีกหลายมิติในการ
เสริมแรงเพ่ือให้สามารถเป็นแรงงานที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นได้ โดยเฉพาะการเพ่ิมในส่วนของมิติและ
มุมมองแบบนักมานุษยวิทยาที่มองผ่านแว่นของวัฒนธรรมซึ่งมีความละเอียดอ่อน  

ดังนั้น จึงมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นและทันสมัย 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและบริบทที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มาเป็นสาขาวิชามานุษยวิทยา
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพ่ือผลิตบัณฑิตเป็นผู้มีความรอบรู้และลึกซ้ึงในด้านมานุษยวิทยาและสาขา
ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี การจัดการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพ่ือท า
ความเข้าใจมนุษย์อย่างเป็นองค์รวมครอบคลุมทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในภาพรวมของ
การพัฒนาที่อย่างยั่นยืน โดยเน้นพ้ืนที่ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ าโขงและอาเซียน เพ่ือให้สามารถน าไปใช้
ในการประกอบอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมและมีทางเลือกท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
โลกยุคโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว ความสัมพันธ์ทาง

สังคมและปัญหาทางสังคมมีความสลับซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น การสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีให้ก้าวหน้าและการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่มุ่งจะรักษาอัตราความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในอัตราสูง โดยลดทอนความส าคัญของมิติทางสังคมและวัฒนธรรมย่อมมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของผู้คนและสังคมโดยรวมในด้านต่าง ๆ เชื่อมโยงกัน เช่น ปัญหาความขัดแย้งแย่งชิงทรัพยากร ปัญหา
การละเมิดสิทธิชุมชนท้องถิ่นของรัฐและทุนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ได้ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร 
ภูมิปัญญาและอาชีพที่มีฐานบนทรัพยากร รวมทั้งวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ท าให้เกิดความขัดแย้งและ
การเรียกร้องสิทธิเพ่ือแสดงออกถึงเสรีภาพในการก าหนดชะตาชีวิตตัวเองของผู้คนและชุมชนท้องถิ่นใน
ระดับต่าง ๆ เช่นเดียวกับก่อให้เกิดการพ่ึงพารัฐมากขึ้น อาทิ การเรียกร้องให้รัฐจัดสวัสดิการต่างๆ การ
เรียกร้องให้เกิดกระบวนการก าหนดหรืออุ้มราคาผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งปัญหาระดับปัจเจก
บุคคลและครอบครัว เช่น การอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงาน การแต่งงานของพ่อแม่อายุน้อย การหย่าร้าง หรือ
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แม้แต่การท าแท้งของวัยรุ่น ความบีบคั้นจากภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้ผู้คนละท้ิงพ่อแม่ที่แก่เฒ่าและบุตร
หลานไว้ในชุมชน เนื่องจากเคลื่อนย้ายไปท างานต่างถิ่น ก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพชีวิต ปัญหาเยาวชน
และสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ตามมา  

นอกจากนี้ ผลสืบเนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นท าให้เกิดการติดต่อและท าการค้า
ระหว่างชายแดนมากข้ึนท าให้เกิดปัญหาในระบบเศรษฐกิจชายแดน เช่น ระหว่างชายแดนไทยกับ
กัมพูชา ไทยกับพม่า และไทยกับลาว มีผู้อพยพย้ายถิ่นจากประเทศข้างเคียงเข้ามาท างานในประเทศ
ไทยจ านวนมาก มีปัญหาแรงงานเถื่อน มีการค้ามนุษย์ มีสินค้าหนีภาษีเป็นจ านวนมาก เป็นต้น แต่อีก
ด้านหนึ่งนั้น ผลสืบเนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการคมนาคม
ขนส่ง ท าให้ความเป็นอยู่ของผู้คนมีคุณภาพดีขึ้น เกิดรายได้เพ่ิมขึ้น มีเวลาและทางเลือกในการบริโภค
สินค้าและบริการเพิ่มข้ึน รวมทั้งการใช้เวลาว่างในการพักผ่อน โดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งนี้
เป็นที่น่าสังเกตว่ามีจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศเพ่ิมมากข้ึนทุกปี ส่งผลให้เกิดการเติบโต
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ท าให้ความต้องการบุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีปริมาณท่ีเพ่ิม
สูงขึ้น ดังนั้น มุมมอง วิธีคิดและทักษะของมานุษยวิทยาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ดังกล่าวนี้ เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผล
ท าให้เกิดการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จากเดิมคือ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มาเป็นสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมทักษะในอาชีพและโอกาสใน
การประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวของผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยการสร้าง
ความเข้มแข็งในเนื้อหาหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนมีวิธีคิด มุมมองและทักษะทั้งด้านมานุษยวิทยา การ
จัดการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างเป็นองค์รวม โดยเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการจ้างงานด้วย
การเทียบรายวิชาเชื่อมกับหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
ของส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวง
ท่องเที่ยวละกีฬา ซึ่งจะท าให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาออกไปสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 
โดยสามารถน าเท่ียวแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างมีมาตรฐานได้ นอกจากนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนของมหาวิทยาลัยนครพนมเพ่ือตอบโจทย์
ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เบื้องต้นหลักสูตรได้ประสานกับสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งได้จัดท ามาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับสาขาอาชีพของหลักสูตร
มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจ านวน ๔ สาขาวิชาชีพ คือ สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพ้ืนบ้าน
และศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขา
วิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ซึ่งการเข้าร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) นี้จะท าให้หลักสูตรฯมีกระบวนการเรียนการสอนที่มีสมรรถนะ (Competency- 
based Curriculum) มีมาตรฐาน สามารถผลิตคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมาก
ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังเพ่ิมรายวิชาที่จ าเป็น คือ รายวิชาวิจัย รายวิชาประวัติศาสตร์และรายวิชาโบราณคดี 
รวมทั้งทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับนักมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และรายวิชา
ภาษาต่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง คือ ภาษาเวียดนาม ภาษาลาวและภาษาจีน รวมทั้ง
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ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชารายวิชาที่เน้นการการจัดการวัฒนธรรมและการจัดการท่องเที่ยวในมิติของ
มานุษยวิทยา โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการท างานที่หลากหลายของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับการแข่งขันของตลาดแรงงานและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ 

๑๒.  ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน 

 ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาประเทศท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ไมว่าระดับท้องถิ่น ระดับ

ภูมิภาค หรือระดับชาติ ย่อมต้องอาศัยความรู้  ความเข้าใจ และความสามารถในการบริหารจัดการตาม
แผนการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลตามมาเป็นส าคัญ การที่จะท าใหเกิด
ความส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายเช่นนั้นได้ จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีมุมมอง และความรู้ความเข้าใจ
มนุษย์และสังคมในลักษณะองค์รวม (Holistic) ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ศาสตร์ด้านมานุษยวิทยาได้ให้
ความส าคัญและปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ท าให้บัณฑิตมีมุมมอง แนวคิด กระบวนการคิดและด าเนิน
ชีวิตได้อย่างเข้าใจความเป็นมนุษย์อย่างลึกซ้ึง สามารถท างานวิชาการ และใช้ทักษะทางวิชาการน าไปสู่
ประกอบอาชีพได้ เช่น ทักษะในการวิจัย สามารถวางแผนและออกแบบการวิจัย ด าเนินการวิจัยทั้งใน
เชิงคุณภาพและปริมาณ ตามระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง มีมาตรฐานน่าเชื่อถือ และเหมาะสมตามหลัก
วิชาการมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยอาศัยเทคนิควิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆที่
เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการท าความเขาใจและอธิบายปรากฏการณ์ทาง
สังคมได้อย่างเป็นระบบ และสามารถผลิตผลงานวิจัยและงานวิชาการ พรอมกับเผยแพร่ผลงานดังกล่าว
แก่สาธารณะและเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจส าหรับผูบริหารหรือด าเนินธุรกิจในการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาในเชิงนโยบายระดับต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้โดยประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติการ
ที่นักวิจัยพึงมี 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว นอกจาก
จะเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างนักวิจัย นักวิชาการท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น และผลิตบัณฑิตสู่
ตลาดแรงงานทางด้านการจัดการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแล้ว ยังเปนหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน
มีความสามารถในการคิด ตั้งค าถาม ค้นคว้าหาค าตอบต่อปัญหาต่าง ๆ โดยตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล
และเป็นองค์รวม เพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพท้ังในแง่การใช้ชีวิตและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น สังคมและประเทศต่อไปตามสมควร ทั้งนี้โดยหลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้
ที่เป็นมาตรฐานสากล และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับองค์ความรู้หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้บริบทและ
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือสามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้วยความเข้าใจ ดังนั้น เพื่อให้เสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
และสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความต้องการของตลาดแรง จึงน ามาสู่การ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีกระบวนการด าเนินงานตั้งแต่
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ส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาดแรงงาน ประชุมปรึกษาหารือและรับฟังนโยบาย
ของผู้บริหารระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนครพนม ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
และวิพากษ์หลักสูตร จากนั้นได้ด าเนินการปรับปรุงแผนและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับระเบียบ
มหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ . ๒๕๖๒ และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
นครพนม จากนั้นจึงน าหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยนครพนมอนุมัติตามล าดับ 
 ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  มหาวิทยาลัยนครพนม เกิดขึ้นจากการหลอมรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครพนม 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ มีพันธกิจส าคัญ ๕ ประการ คือ (๑) ผลิต
บัณฑิตที่เก่งและดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตรงตามความต้องการของชุมชน (๒) พัฒนาและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีสู่ชุมชนแบบบูรณาการ โดยการวิจัยและพัฒนา (๓) บริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (๔) ท านุบ ารุง ส่งเสริม 
เผยแพร่ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม และ (๕) บริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกิจข้างต้น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรที่
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามพันธกิจและเป็นไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม 
พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๕ ในภาพรวม โดยการเป็นบัณฑิตที่พ่ึงประสงค์ ดังนี้ 
  ๑) การผลิตผู้เรียนและบัณฑิตให้มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีและปฏิบัติของ
มานุษยวิทยา สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ มุ่งสร้างบัณฑิตที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานโดยเฉพาะ
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและนานาชาติ 
  ๒) การพัฒนาผู้เรียนและบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบการและผู้
จ้างงาน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ เช่น กิริยามารยาท การสื่อสาร การแต่งกาย พฤติกรรม วินัย ความ
รับผิดชอบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ และจิตบริการ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ 
  ๓) การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม เช่น วัด โรงเรียน สถานศึกษา 
หน่วยงานด้านวัฒนธรรม อาทิ พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น 
เพ่ือสร้างส านึกรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ ให้เกิดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน 
  ๔) การพัฒนาความสามารถ และทักษะของผู้เรียน ในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สร้าง
ความเข้าใจโดยใช้เหตุและผล พัฒนาทักษะเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถน า
ทักษะและความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม 
  ๕) การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย รวมทั้งให้บริการข้อมูลด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี มานุษยวิทยา และท่องเที่ยวแก่สาธารณะ 



มคอ.๒ 

๑๑ 

  ๖) การมีแผนการพัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในระหว่างคณาจารย์และผู้เรียน
ระหว่างสถาบันกับต่างประเทศ เพ่ือยกมาตรฐานการศึกษาให้เป็นสากลเพ่ือแลกเปลี่ยนแรงงานด้าน
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๗) การส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการสอดแทรกกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ในรายวิชาต่าง ๆ เช่น ในรายวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษา รายวิชาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  รายวิชา
วัฒนธรรมศึกษาและการจัดแสดงทางวัฒนธรรม เป็นต้น 
  ๘) การจัดการหลักสูตรที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาลเช่น มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร การวิพากษ์หลักสูตร วิพากษ์ข้อสอบ วิพากษ์ผลการเรียน การรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา
และทุกปีการศึกษา โดยมีหลักฐานเป็นรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) รายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) และแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.๗) เป็นต้น 

๑๓.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (เช่น 
รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/วิทยาลัยอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/วิทยาลัยอ่ืน) 
 ๑๓.๑  รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่น ามาบรรจุในหลักสูตรนี้ ได้แก่ 

๑๓.๑.๑  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน  ๓๓  หนว่ยกิต 
๑๓.๑.๒  รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะจ านวน   จ านวน  ๒๔  หน่วยกิต 

๑๓.๑.๒.๑ กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับด้านการท่องเที่ยว จ านวน  ๑๒  หนว่ยกิต 
๑๓.๑.๒.๑ กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกด้านการท่องเที่ยว จ านวน  ๑๒  หนว่ยกิต 

 ๑๓.๒  รายวชิาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอื่นน าไปใช้: ไม่มี 
 ๑๓.๓ การบริหารจัดการ 
      ๑๓.๓.๑ ด าเนินการโดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนจาก
สาขาวิชาอ่ืนๆ ทั้งในคณะและนอกคณะที่เกี่ยวข้องในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา การจัด
ตารางเวลาเรียนและสอบ การจัดกลุ่มนักศึกษาตามระดับพื้นฐานความรู้ 
   ๑๓.๓.๒ จัดตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ก ากับดูแลการด าเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที่ ๒   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

๑.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
     ๑.๑ ปรัชญา 
  มุ่งผลิตศิลปศาสตรบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความเข้าใจและเคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของมนุษย ์มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว          
มีความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของการเป็นผู้ประกอบการ สามารถปฏิบัติการด้านการจัดการ
วัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน 
     ๑.๒  ความส าคัญของหลักสูตร  

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นหลักสูตร
ที่ให้ความส าคัญในการศึกษามานุษยวิทยาเพ่ือการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวใน
ลักษณะองค์รวมให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ความรู้และทักษะความความสามารถในลักษณะ      
สหวิทยาการ (Interdisciplinary) และใช้การศึกษามานุษยวิทยาเพ่ือส่งเสริมการจัดการวัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยวในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 

  เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ได้น ามาสู่การเคลื่อนย้ายทุน ผู้คน แรงงาน ปัจจัยการผลิต 

ทรัพยากรรวมถึงวัฒนธรรมแบบข้ามรัฐ มุมมองต่อการท าความเข้าใจชนบท ชุมชนและสังคมจึงมีความ
สลับซับซ้อนมากข้ึน ในขณะที่ภาครัฐพยายามด าเนินนโยบายเพื่อ “การพัฒนาชนบท” โดยเน้นหนักใน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชนเพ่ือต้องการขยายอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ดังเห็นได้จากความพยายามของภาครัฐในการผลักดันให้จังหวัดนครพนมเป็นอีกศูนย์กลางหนึ่งเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและประเทศผ่านนโยบายต่าง ๆ เช่น การสร้าง
สะพานมิตรภาพแห่งที่ ๓ หรือการประกาศให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น ซึ่งอิทธิพลจากพลวัต
ความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและโครงการพัฒนารูปแบบต่างๆ โดยภาครัฐ อาจละเลยในการตั้ง
ค าถามต่อความพร้อมของท้องถิ่นว่าสามารถปรับตัวและรับมือสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึนได้อย่างไร ดังนั้น กระบวนการในการทบทวนองค์ความรู้ของท้องถิ่นอย่างรอบด้าน ทั้งในมิติ
ประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง วัฒนธรรม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้สมาชิกในชุมชนตระหนัก
รู้และเข้าใจถึงฐานรากของชุมชนที่ยึดโยงและเสริมพลังส านึกของคนในท้องถิ่นเพ่ือตั้งค าถาม ต่อรอง
และสร้างอัตลักษณ์ของตน ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก 

ในบริบทของจังหวัดนครพนมที่ก าลังเข้าสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเข้มข้น พลเมือง
จังหวัดนครพนมควรมีการเตรียมรับมือกับปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการพัฒนา อาทิ 
ปัญหาจากการอพยพ ย้ายถิ่นของผู้คนอาจน ามาซึ่งการไหลทะลักเข้ามาของแรงงานเถื่อน การค้ามนุษย์ 
การลักลอบน าเข้าสินค้าหนีภาษีจ านวนมาก ความขัดแย้งและการแย่งชิงทรัพยากร กระบวนการ
กลายเป็นเมือง ปัญหาคนไร้บ้าน ปัญหาความม่ันคงทางอาหาร ฯลฯ ท าให้เห็นได้ว่าการพัฒนาประเทศ
เกิดผลกระทบทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศและน ามาสู่ปัญหาต่างๆ ความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมอย่างรวดเร็วนี้จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่ฝึกฝนในการมองประเด็นปัญหาต่างๆ ของสังคมอย่าง
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๑๓ 

รอบด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม รวมถึงนโยบายรัฐและสถานการณ์สังคมในระดับภูมิภาค 
และระดับโลกที่มีผลกระทบเกี่ยวข้อง ศาสตร์ทางด้านมานุษยวิทยาจึงมีความจ าเป็นในบริบทของจังหวัด
นครพนม เพราะเป็นสาขาวิชาที่สามารถผลิตบัณฑิตท่ีสามารถก าหนดทิศทางของการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจให้สอดคล้องและสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของคนในพ้ืนที่ รวมถึงสามารถน าเอาความรู้
ทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการกับปัญหาทางสังคมที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลายทางด้านนิเวศวัฒนธรรม อันประกอบด้วยกลุ่ม
ชนหลากหลายชาติพันธุ์ที่มีสังคมวัฒนธรรมแตกต่างกันไป ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ประจ าในแต่ละท้องที่ และ
อาณาบริเวณของจังหวัดนครพนมมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ซึ่งทุนเหล่านี้ล้วนเป็น
ศักยภาพส าคัญของจังหวัดนครพนมท่ีสามารถน าปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้  

นอกจากมิติดังกล่าวแล้ว ในส่วนของความต้องการของตลาดแรงงาน การรับรู้ของสังคมและ
ความคาดหวังของผู้เรียนหลังจากส าเร็จการศึกษาออกไป นับเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งอิทธิพลต่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงดังกล่าว กอปรกับสถานการณ์
หลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งส่งผลให้แต่ละประเทศในกลุ่ม 
อาเซียนเกิดแนวคิดและข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน 
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: ASEAN MRA on TP: 
MRA-TP) ใน ๒ สาขา ๖ แผนก ๓๒ ต าแหน่งงาน คือสาขาที่พักและการเดินทาง ซึ่งสาขาการท่องเที่ยว
จัดอยู่ในกลุ่มสาขาการเดินทาง (Travel Services) ซึ่งประกอบด้วย ๒ แผนก ๙ ต าแหน่งงาน คือ แผนก
ธุรกิจน าเที่ยว (Travel Agencies) และแผนกบริหารธุรกิจน าเที่ยว (Tour Operation) โดยได้ก าหนด
เป็นข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน MRA-TP ซ่ึง
สมาชิกได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันดังกล่าวที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.
๒๕๕๒ ซึ่งสาระส าคัญได้ก าหนดให้ประเทศสมาชิกพิจารณาสมรรถนะของบุคลากรโดยใช้คุณสมบัติ
การศึกษา การฝึกอบรม และ/หรือประสบการณ์ในการท างานเป็นเกณฑ์พ้ืนฐานในการรับรองมาตรฐาน
ของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียนโดยมีคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวและ
คณะกรรมการวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือหน่วยงานที่เท่าเทียมกันท าหน้าที่ก ากับว่าผู้นั้นได้
ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานสมรรถนะร่วมส าหรับนักวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนหรือไม่
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติและได้รับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าวมีสิทธิในการเดินทางไป
ท างานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องของ
ประเทศทีเ่ข้าไปท างานด้วย  

ดังนั้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  
จึงเห็นควรที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสถานการณ์ท่ีเป็นจริงของ
ตลาดแรงงาน ทั้งนี้การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลง MRA-TP ที่สามารถช่วยลด
ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองวุฒิการศึกษาหรือความรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยให้การศึกษาและการ
ฝึกอบรมในกลุ่มประเทศอาเซียนมีความสอดคล้องเป็นมาตรฐานกันในที่สุด ทั้งนี้หลักสูตรยังพยายาม
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เพ่ิมทางเลือกและโอกาสในการจ้างงานด้วยการเทียบรายวิชาเชื่อมกับหลักสูตรการฝึกอบรมวิชา
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑) ของส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์
กลาง ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งจะท าให้บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาออกไปสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ โดยสามารถน าเท่ียวแก่นักท่องเที่ยว 
ชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างมีมาตรฐานได้ นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้อง
กับตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องตามเป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ คือการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดปรัชญาที่เชื่อว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด การพัฒนาหลักสูตรจึง
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง มี
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมมีความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และสถานการณ์ท่ีก าลังเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เศรษฐกิจ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับชาติ รวมทั้งตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ผู้ใช้บัณฑิต และนักวิชาการ 
     ๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 เพ่ือผลิตศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ให้มี
สมรรถนะ ดังนี้ 

 ๑.๓.๑ มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรมยึดมั่นในความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
ความเสียสละ เป็นพลเมืองแบบอย่างท่ีดี ซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย เคารพในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม สิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
ได้อย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 ๑.๓.๒ มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ด้านวิชาชีพอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและเป็นระบบให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ของโลก ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๑.๓.๓ มีศักยภาพทางปัญญาสามารถเป็นผู้ร่วมหรือผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 
๒๑ สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวประเมินข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่หลากหลายแล้วน าข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ได้และสามารถคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สามารถใช้หลักการและทฤษฎีเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนว
ทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ 

 ๑.๓.๔ มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เคารพในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในสังคม โดยสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล ปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถ
ท างานเป็นทีมทั้งในฐานะผู้น า ผู้ตามหรือเพ่ือนร่วมงาน สามารถวางแผนและรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งของตนเองและของทีมงาน โดยน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงอยู่ในสังคมได้
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อย่างมีความสุข และมีความรับผิดชอบในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ๑.๓.๕ มีศักยภาพทางการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีความสามารถในการ
ใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมายและเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่องและมีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางการพูด การเขียน และน าเสนอ
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่าง 

 ๑.๓.๖ มีศักยภาพในการปฏิบัติทางวิชาชีพ สามารถพัฒนาความรู้ของตนเองได้ตลอดชีวิต มี
คุณลักษณะและทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดองค์ความรู้
ที่มอียู่ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขององค์กร
หน่วยงานและชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างยั่งยืน 

๑.๔ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรมีลักษณะเด่น 
            ๑.๔.๑ เป็นบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการวัฒนธรรมและท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
            ๑.๔.๒ เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และบูรณาการความรู้เพื่อการ
ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงได้อย่างยั่งยืน 

๒.  แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/การ

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๑. ด้านการบริหารหลักสูตร 
ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร 

๑) ก ากับให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรตลอดระยะเวลาการเปิด
หลักสูตร 
๒) การเทียบหลักสูตรนี้กับหลักสูตร
ของสถาบันอื่น 
๓) ติดตามให้มีการประเมินหลักสูตร
ภายใน ๕ ปี และน าผลการประเมินมา
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จ านวน ๕ คน ตลอดระยะเวลาที่
เปิดหลักสูตร 
๒) ผลการศึกษาวิเคราะห์การ
เทียบหลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน 
๓) ผลการประเมินหลักสูตร 

๒. ด้านการบริหารทรัพยากร
การเรียนการสอน เช่น การ
บริหารงบประมาณ ทรัพยากร
การเรียนการสอน 

๑) สนับสนุนให้การจัดทรัพยากรการ
เรียนการสอนให้เพียงพอต่อการใช้การ
เรียนการสอนของอาจารย์และ
นักศึกษา 
๒) ติดตามความต้องการและความพึง
พอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการ
การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

๑) อุปกรณ์ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการส าหรับการจัดการเรียน
การสอน  
๒) ความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษา 
รายงานผลการประเมินความพึง
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แผนการพัฒนา/การ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

พอใจต่อการบริหารหลักสูตรด้าน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
อาจารย์และนักศึกษา 

๓. ด้านการบริหารคณาจารย์ ๑) ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ใหม่ 
๒) ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ได้รับการ
อบรมด้านทักษะการสอน การวัด
ประเมินผล 
๓) ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงาน
วิชาการ งานวิจัย ต ารา สื่อนวัตกรรม 

๑) อาจารย์ใหม่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพนัธ์กับหลักสูตร 
๒) อาจารย์ใหม่ได้การอบรมอย่าง
น้อย ๑ ครั้ง 
๓) อาจารย์มีผลงานวิชาการ
เพ่ิมข้ึน 

๔. ด้านการสนับสนุนและการ
ให้ค าแนะน านักศึกษา 

๑) ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้
ค าปรึกษาด้านวิชาการและค าแนะน า
ในการใช้ชีวิต 
๒) ก าหนดการดูแลนักศึกษาให้ด าเนิน
ตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
๓) ก าหนดให้มีช่วงเวลาในการนัดพบ
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 

๑) นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษา
เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 
๒) นักศึกษาได้รับค าปรึกษาอย่าง
เป็นระบบและรายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการให้
ค าปรึกษา 
๓) นักศึกษาสามารถเข้าถึง
อาจารย์ที่ปรึกษาได้เพียงพอผ่าน
ช่องทางสื่อสารทั้งท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ 

๕. ด้านความต้องการ
ตลาดแรงงาน สังคม และหรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

๑) ก าหนดให้มีการประเมินหลักสูตร
โดยผู้ใช้บัณฑิตภายใน ๕ ปี 
๒) ส่งเสริมให้มีการส ารวจความ
ต้องการคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพ่ึง
ประสงค์จากผู้ใช้บัณฑิต  

๑) มีการประเมินหลักสูตรภายใน 
๕ ปี 
๒) รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
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หมวดที่ ๓   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

๑.  ระบบการจัดการศึกษา 
     ๑.๑  ระบบ 
            จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย  
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๖๒  (เอกสารหมายเลข ๖) 
     ๑.๒   การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
   มีภาคฤดูร้อน 
   ไม่มีภาคฤดูร้อน 
    ๑.๓   การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
  ไม่มี   
  มี  

๒.  การด าเนินการหลักสูตร 
      ๒.๑  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
             วัน-เวลาราชการปกติ    
                  ภาคการศึกษาที่  ๑     เดือน  มิถุนายน     ถึงเดือน  กันยายน 

        ภาคการศึกษาที่  ๒    เดือน  พฤศจิกายน  ถึงเดือน  กุมภาพันธ์ 
๒.๒  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

       เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(เอกสารหมายเลข ๖) 

  ๒.๓  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

      ความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 
               ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
               การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
               นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ 

๒.๔  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓    
     จัดสอนวิชาภาษาอังกฤษเสริมเตรียมพ้ืนฐานก่อนการเรียน 
     จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย  และการแบ่งเวลา 
              จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่
นักศึกษา  และให้เน้นย้ าในกรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 
              จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา เช่น  
วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
จากอาจารย์ผู้สอนและจัดกิจกรรมเสริมถ้าจ าเป็น 



มคอ.๒ 

๑๘ 

๒.๕  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี:  ภาคปกติ ปีละ ๓๐ คน 

ระดับชั้นปี 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

ชั้นปีที่ ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ชั้นปีที่ ๒ - ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ชั้นปีที่ ๓ (๔) - ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

ชั้นปีที่ ๔ - (๔) - ๓๐ ๓๐ 

รวมจ านวนนักศึกษา ๓๔ ๖๔ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- (๔) - ๓๐ ๓๐ 

หมายเหตุ  (   )  หมายถึง จ านวนนักศึกษาจากหลักสูตรเดิม 

๒.๖ งบประมาณตามแผน 
      งบประมาณ: ใช้งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ในคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  

๒.๖.๑  งบประมาณรายรับ  (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
(๒๑,๒๐๐ บาท/ปีการศึกษา) 

๖๓๖,๐๐๐ ๑,๒๗๒,๐๐๐ ๑,๙๐๘,๐๐๐ ๒,๕๔๔,๐๐๐ ๒,๕๔๔,๐๐๐ 

๒. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ
ตามรายการ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๓. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๒๔,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ 
รวมรายรับ ๖๖๐,๐๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐ ๑,๙๘๐,๐๐๐ ๒,๖๔๐,๐๐๐ ๒,๖๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ 

๑๙ 

๒.๖.๒  งบประมาณรายจ่าย  (หน่วย: บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕  ๒๕๖๖  
๑. งบบุคลากร 
    ๑.๑ หมวดเงินเดือน  
    ๑.๒ หมวดค่าจ้างประจ า
อัตราที่ต้องการใหม่ 

 
๕๙๑,๑๕๐ 

๐ 

 
๖๒๐,๗๐๘ 

๐ 

 
๖๕๑,๗๔๓ 

๐ 

 
๖๘๔,๓๓๐ 

๐ 

 
๗๑๘,๕๔๗ 

๐ 

๒. งบด าเนนิการ 
๒.๑ หมวดค่าตอบแทน 
๒.๒ หมวดค่าใช้สอย 
๒.๓ หมวดค่าวัสดุ 
๒.๔ หมวดสาธารณูปโภค 

 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๗๕,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

๑๒๕,๐๐๐ 

๒๕,๐๐๐ 
๓.  ทุนการศึกษา ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๔ . งบลงทนุ 
     ๔.๑  หมวดครุภัณฑ์ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

๕.  รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลยั  

๑๒๗,๒๐๐ ๒๕๔,๔๐๐ ๓๘๑,๖๐๐ ๕๐๘,๘๐๐ ๕๐๘,๘๐๐ 

๖.  งบเงินอุดหนุน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
รวมรายจ่าย ๗๙๘,๓๕๐ ๑,๐๒๕,๑๐๘ ๑,๒๘๓,๓๔๓ ๑,๕๔๓,๑๓๐ ๑,๖๗๗,๓๔๗ 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย (๑๓๘,๓๕๐) (๒๘๔,๘๙๒) (๖๙๖,๖๕๗) (๑,๐๙๖,๘๗๐) (๙๖๒,๖๕๓) 
จ านวนนักศึกษา ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา/ป ี ๒๖,๖๑๒ ๑๗,๐๘๕ ๑๔,๑๒๐ ๑๒,๘๕๙ ๑๓,๙๗๘ 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/หัว ตลอด
หลักสูตร/ป ี

๗๐,๗๐๐ 

จุดคุ้มทุน (คน)  
(รายจ่ายรวม/๒๑,๒๐๐) 

๓๘ ๔๘ ๖๑ ๗๓ ๗๙ 

๒.๗  ระบบการศึกษา  
             แบบชั้นเรียน 
             แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
             แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
             แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
             แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 
 



มคอ.๒ 

๒๐ 

๒.๘  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
       เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(เอกสารหมายเลข ๖) 

๓.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เป็นหลักสูตร
ปริญญาตรี ๔ ปี แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ 
ภาคการศึกษา  

๓.๑ หลักสูตร    
 ๓.๑.๑  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า  ๑๓๒   หน่วยกิต 

           ๓.๑.๒  โครงสร้างหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
      ๑) ปริญญาตรีทางวิชาการ 

 (๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน  ๓๓  หน่วยกิต 
(๑.๑) กลุ่มวิชาภาษา จ านวน  ๑๔  หนว่ยกิต 
(๑.๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน    ๖  หน่วยกิต 
(๑.๓) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จ านวน    ๖  หน่วยกิต 
(๑.๔) กลุ่มวิชาสหศาสตร์  จ านวน    ๓  หน่วยกิต 
(๑.๕) กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน    ๔  หน่วยกิต 

 (๒) หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวน  ๙๓  หน่วยกิต 
(๒.๑) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ  จ านวน   ๕๑  หน่วยกิต 
(๒.๒) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  จ านวน   ๓๖  หน่วยกิต 
(๒.๓) วิชาปฏิบัติการสหกิจศึกษา จ านวน    ๖   หน่วยกิต 

 (๓) หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวน   ๖   หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  จ านวน ๑๓๒ หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ 

๒๑ 

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
สกอ./มคอ.๑ 

(ตามที่สกอ.ก าหนด) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา 

(หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๙) 

สาขาวิชามานุษยวิทยา
วัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
๑.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     ๑.๑ กลุ่มภาษา 
     ๑.๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
     ๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
     ๑.๔ กลุ่มวิชาสหศาสตร ์
     ๑.๕ กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 

ไม่น้อยกว่า ๓๐  ไม่น้อยกว่า  ๓๓  
๑๕ 
๖ 
 

๖ 
 

๖ 

ไม่น้อยกว่า  ๓๓  
๑๔ 
๖ 
 

๖ 
 

๓ 
๔ 

๒.  หมวดวิชาเฉพาะ 
     ๒.๑ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
     ๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะ 
           ๒.๒.๑ กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
           ๒.๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก   
           ๒.๒.๓ วิชาปฏิบัติการสหกิจศึกษา 

ไม่น้อยกว่า ๗๒ 
 

ไม่น้อยกว่า ๙๙ 
 
 

๕๔ 
๓๙ 
๖ 

ไม่น้อยกว่า ๙๓ 
 
 

๕๑ 
๓๖ 
๖ 

๓.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ ไม่น้อยกว่า ๖ ไม่น้อยกว่า ๖ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ 

๒๒ 

     ๓.๑.๓ รายวิชา 
   (๑) รายวิชาในหลักสูตร 
       รายวชิาในหลักสูตรก าหนดรหัสและจ านวนชั่วโมงของรายวิชาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสประจ าวิชาและการคิดหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๕๙  

ความหมายของรหัสวิชา   
เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข ๘ หลัก มีความหมายดังนี้ 

                เลขรหัสหลักท่ี ๑  หมายถึง หลักสูตร 
            ๑ หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
            ๒ หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
            ๓ หมายถึง หลักสูตรปริญญาบัณฑิต 
            ๔ หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
         ๕ หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
         ๖ หมายถึง หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
         ๗ หมายถึง หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
        ๘ หมายถึง หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น 

เลขรหัสหลักที่ ๒- ๓ หมายถึง หมวดวิชา/คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน  
                        ๐๐  หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
          ๐๑  หมายถึง  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
       ๐๒  หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
          ๐๓  หมายถึง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                        ๐๔  หมายถึง  คณะเกษตรและเทคโนโลยี 
                        ๐๕  หมายถึง  วิทยาลัยธาตุพนม 
                        ๐๖  หมายถึง  วิทยาลัยนาหว้า 
             ๐๗  หมายถึง  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                        ๐๘  หมายถึง  วิทยาลัยการบินนานาชาติ 
       ๐๙  หมายถึง  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
       ๑๐  หมายถึง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
       ๑๑  หมายถึง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
       ๑๒  หมายถึง  คณะวิทยาศาสตร์ 

   ๑๓  หมายถึง  คณะครุศาสตร์ 
       ๑๔  หมายถึง  สถาบันภาษา 
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           เลขรหัสหลักท่ี ๔-๕ หมายถึง หมายถึง กลุ่มวิชา/สาขาวิชา  
๑.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

                        ๐๑  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาไทย 
                        ๐๒  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
                        ๐๓  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
                        ๐๔  หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                        ๐๕  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
                        ๐๖  หมายถึง  กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 
                        ๐๗  หมายถึง  กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 

ล าดับที่    ๖  การก าหนดกลุ่มวิชาบังคับ/เลือก 
   ๓  หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 
   ๔  หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ 

ล าดับที่    ๗-๘  การก าหนดล าดับที่ของวิชา 
      ๒.  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

   ๐๒  หมายถึง  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  ๐๓  หมายถึง  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
  ๐๔  หมายถึง  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
  ๑๑  หมายถึง  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
  ๑๔  หมายถึง  สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๗  หมายถึง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  ๑๘  หมายถึง  สาขาวิชาสังคมศึกษาและมานุษยวิทยา 

      ๓.  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
                             ๐๑  หมายถึง   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
           ๐๒  หมายถึง  สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร  
                 เลขรหัสหลักที่ ๖   หมายถึง หมวดวิชา/กลุ่มวิชา ดังนี้ 
                                ๑  หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                                ๒  หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ /กลุ่มวิชาแกน 
                                ๓  หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ /กลุ่มวิชาบังคับ 
                                ๔  หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ / กลุ่มวิชาชีพ 
          ๗  หมายถึง  หมวดวิชาวทิยานิพนธ์/โครงการ/โครงงาน 
               ปัญหาพิเศษ/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
        ๙  หมายถึง  ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา   
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   เลขรหัสหลักที่ ๗ – ๘ หมายถึง ล าดับรายวิชา  
                               ความหมายของจ านวนหน่วยกิต    มีความหมายดังนี้ 
                              X (A-B-C)   เช่น  ๓(๓-๐-๖) 
                              X  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวม 
                               A  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
                               B  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
                               C  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
 
   (๒) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
              (๒.๑)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                              ไม่น้อยกว่า   ๓๓ หน่วยกิต 
      (๒.๑.๑) กลุ่มวิชาภาษา        ไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ 

๑) ภาษาไทย          ๒ หน่วยกิต 
๓๐๐๐๑๓๐๑ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                ๒(๑-๒-๓) 
 Thai for Communication 

วิชาบังคับเพ่ิมส าหรับนักศึกษาต่างประเทศ       ๒  หนว่ยกิต 
๓๐๐๐๑๓๐๒ ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ            ๒(๑-๒-๓) 
 Thai for Foreigners 

๒) ภาษาอังกฤษ         ๖ หน่วยกิต 
๓๐๐๐๒๓๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร               ๒(๑-๒-๓) 

English for Communication 

๓๐๐๐๒๓๐๒ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ               ๒(๑-๒-๓) 
Academic English     

๓๐๐๐๒๓๐๓ ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน               ๒(๑-๒-๓) 
English for Work  

๓) ภาษาต่างประเทศ            ๔ หน่วยกิต 
๓๐๐๐๓๓๐๑ ภาษาจีนเบื้องต้น                ๒(๑-๒-๓) 

Basic Chinese  
๓๐๐๐๓๓๐๒ ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร              ๒(๑-๒-๓) 

Vietnamese for Communication 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๒ หน่วยกิต 

๓๐๐๐๑๔๐๑ สุนทรียภาพทางภาษาไทย               ๒(๑-๒-๓) 
Aesthetics of Thai 
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๓๐๐๐๒๔๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน           ๒(๑-๒-๓) 

English for Specific Purposes 
๓๐๐๐๓๔๐๑ ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                                   ๒(๑-๒-๓) 
 Chinese for Communication  
๓๐๐๐๓๔๐๒ ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว                 ๒(๑-๒-๓) 
 Vietnamese for Tourism 
๓๐๐๐๓๔๐๓ ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร                  ๒(๑-๒-๓) 
 Lao for Communication 
๓๐๐๐๓๔๐๔ ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                  ๒(๑-๒-๓) 
 Japanese for Communication 
๓๐๐๐๓๔๐๕ ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร                  ๒(๑-๒-๓) 
 Korean for Communication 
๓๐๐๐๓๔๐๖ ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร                  ๒(๑-๒-๓) 

French for Communication 
๓๐๐๐๓๔๐๗ ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร                 ๒(๑-๒-๓) 

German for Communication 
๓๐๐๐๓๔๐๘ ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร                  ๒(๑-๒-๓) 
 Spanish for Communication 
 
      (๒.๑.๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 

วิชาบังคับ        ๒  หน่วยกิต 
๓๐๐๐๔๓๐๑ มนุษย์กับสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง       ๒(๑-๒-๓) 

Humans and Societies in the Greater Mekong Sub-region 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๔ หน่วยกิต 

๓๐๐๐๔๔๐๑ คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต         ๒(๑-๒-๓) 
Virtue, Ethics and Life Quality Development 

๓๐๐๐๔๔๐๒ ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน          ๒(๑-๒-๓) 
 King’s Philosophy for Sustainable Development 
๓๐๐๐๔๔๐๓ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม            ๒(๑-๒-๓) 
 Humans and Environments 
๓๐๐๐๔๔๐๔ จิตอาสาเพ่ือการพัฒนาสังคม           ๒(๑-๒-๓) 

Volunteer Spirit for Social Development 
๓๐๐๐๔๔๐๕ ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก          ๒(๑-๒-๓) 
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Thai and Global Citizenships 
๓๐๐๐๔๔๐๖ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน         ๒(๒-๐-๔) 

Introduction to Laws in Daily Life 
๓๐๐๐๔๔๐๗ เศรษฐศาสตร์และการปกครอง           ๒(๒-๐-๔)  

Economics and Government  
 
      (๒.๑.๓) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต 

วิชาบังคับ         ๒ หน่วยกิต 
๓๐๐๐๕๓๐๑ การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา          ๒(๑-๒-๓) 

Creative Thinking and Problem Solving 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๔ หน่วยกิต 

๓๐๐๐๕๔๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน          ๒(๑-๒-๓) 
Science and Technology in Daily Life 

๓๐๐๐๕๔๐๒ พลังงานและเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน          ๒(๑-๒-๓) 
Energy and Technology in Daily Life  

๓๐๐๐๕๔๐๓ อาหาร ยา และสารเคมีในชีวิตประจ าวัน          ๒(๑-๒-๓) 
Food, Drugs, and Chemicals in Daily Life 

๓๐๐๐๕๔๐๔ การคิดและการตัดสินใจ            ๒(๑-๒-๓) 
 Thinking and Decision Making 
๓๐๐๐๕๔๐๕ คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา            ๒(๑-๒-๓) 

Mathematics and Logics 
๓๐๐๐๕๔๐๖ การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน           ๒(๑-๒-๓) 

Problems Solving in Daily Life 
๓๐๐๐๕๔๐๗ มหัศจรรย์แห่งการคิด            ๒(๑-๒-๓) 

Miracle of Thinking  
 
      (๒.๑.๔) กลุ่มวิชาสหศาสตร์       ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต 

๑) สารสนเทศ  ไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกิต 
๓๐๐๐๖๔๐๑ การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล           ๒(๑-๒-๓) 

Information Literacy in Digital Society  
๓๐๐๐๖๔๐๒ เทคโนโลยีทางการเงิน            ๒(๑-๒-๓) 

Financial Technology 
๓๐๐๐๖๔๐๓ การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก           ๒(๑-๒-๓) 

Photography and Infographic 
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๒) กีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกิต 

๓๐๐๐๖๔๐๔ กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ           ๑(๐-๒-๑) 
 Sports and Recreation for Health 
๓๐๐๐๖๔๐๕ วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ           ๑(๐-๒-๑) 

Sports Science for Health 
๓๐๐๐๖๔๐๖ กอล์ฟเบื้องต้น             ๑(๐-๒-๑) 

Basic Golf 
 

      (๒.๑.๕) กลุ่มการเป็นผู้ประกอบการ    ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต 
วิชาบังคับ            ๒  หน่วยกิต 

๓๐๐๐๗๓๐๑ การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่            ๒(๑-๒-๓) 
และความเป็นผู้ประกอบการ   
Business Creation and Entrepreneurship 

วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกิต 
๓๐๐๐๗๔๐๑ การตลาดดิจิทัลส าหรับผู้ประกอบการใหม่          ๒(๑-๒-๓) 

Digital Marketing for New Entrepreneurs 
๓๐๐๐๗๔๐๒ การสร้างสรรค์กิจการเพ่ือสังคม           ๒(๑-๒-๓) 

Social Enterprise Creations 
๓๐๐๐๗๔๐๓ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ          ๒(๑-๒-๓) 

Project Feasibility Study  
๓๐๐๐๗๔๐๔ การริเริ่มและการด าเนินธุรกิจดิจิทัล           ๒(๑-๒-๓) 

Starting and Operating Digital Business  
๓๐๐๐๗๔๐๕ การจัดการธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่           ๒(๑-๒-๓) 

Modern Agribusiness Management 
 
              (๒.๒) หมวดวิชาเฉพาะ                                    ไม่น้อยกว่า   ๙๓ หน่วยกิต 
  (๒.๒.๑) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                                    ๕๑ หน่วยกิต 
๓๐๙๐๑๒๐๔ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว        ๓(๓-๐-๖) 

Introduction to Tourism 
๓๐๙๐๑๓๐๖ ปฏิบัติการงานมัคคุเทศก์         ๓(๐-๖-๓) 
 Tour Guiding Operation 
๓๐๙๐๑๓๐๗ ปฏิบัติการจัดการธุรกิจน าเที่ยว        ๓(๐-๖-๓) 
            Tour Business Management Operation 
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๓๐๙๐๑๓๑๐ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน         ๓(๒-๒-๕) 
  Sustainable Tourism   
๓๐๑๑๘๓๐๑ มานุษยวิทยาเบื้องต้น         ๓(๓–๐–๖) 

Introduction to Anthropology 
๓๐๑๑๘๓๐๒ ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา         ๓(๓–๐–๖) 

Anthropological Theories 
๓๐๑๑๘๓๐๓ ปรัชญาวัฒนธรรม          ๓(๓–๐–๖) 

Cultural Philosophy 
๓๐๑๑๘๓๐๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม       ๓(๒-๒-๕) 

Human and Cultural Resource Development 
๓๐๑๑๘๓๐๕ ชาติพันธุ์วิทยาและพหุวัฒนธรรม        ๓(๒-๒-๕) 

Ethnology and Multiculturalism 
๓๐๑๑๘๓๐๖ วัฒนธรรมและปรากฏการณ์ร่วมสมัย  
                  ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือการท่องเที่ยว           ๓(๓–๐–๖) 

Contemporary Culture and Phenomenon  
in Southeast Asia for Tourism 

๓๐๑๑๘๓๐๗ มานุษยวิทยาการท่องเที่ยว         ๓(๓–๐–๖) 
Tourism Anthropology 

๓๐๑๑๘๓๐๘ โบราณคดีในประเทศไทย         ๓(๒-๒-๕) 
Archaeology in Thailand 

๓๐๑๑๘๓๐๙ เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม     ๓(๓-๐-๖) 
 Creative Economy and Cultural Heritage Management  
๓๐๑๑๘๓๑๐ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว      ๓(๒-๒-๕) 
 Local History and Culture for Tourism 
๓๐๑๑๘๓๑๑ ภาษาอังกฤษส าหรับมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว     ๓(๓-๐-๖) 

English for Cultural and Tourism Anthropology  
๓๐๑๑๘๓๑๒ วิธีระเบียบวิจัยทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว     ๓(๒-๒-๕) 

Research Methodology of Cultural and Tourism Anthropology  
๓๐๑๑๘๓๑๓ สัมมนาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว      ๓(๒-๒-๕) 

Seminar in Cultural and Tourism Anthropology 
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(๒.๒.๒) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก                        ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
ให้เลือกรายวิชาต่อไปนี้จากหมวดใดหมวดหนึ่งหรือหลายหมวดรวมกัน 

(๒.๒.๒.๑) หมวดวิชาการท่องเที่ยว 
๓๐๙๐๑๒๐๕ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม                       ๓(๓-๐-๖) 

Information Technology for Tourism and Hotel 
๓๐๙๐๑๒๐๙ หลักการตลาดส าหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม                            ๓(๓-๐-๖) 

Principles of Marketing for Tourism and Hotel 
๓๐๙๐๑๓๐๒ ปฏิบัติการการท่องเที่ยวโดยชุมชน                   ๓(๐-๖-๓) 

Community-based Tourism Operation 
๓๐๙๐๑๓๐๓ ปฏิบัติการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว                ๓(๐-๖-๓) 
 Recreation Tourism Operation 
๓๐๙๐๑๓๐๔ ปฏิบัติการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง          ๓(๐-๖-๓) 

Tourism Planning and Development in  
the Greater Mekong Subregion (GMS) Operation   

๓๐๑๑๘๔๐๑  การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและนิเวศ        ๓(๒–๒–๕) 
Argo-Tourism and Eco-Tourism 

๓๐๑๑๘๔๐๒ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเพ่ือการท่องเที่ยว    ๓(๒-๒-๕) 
History and Culture in the Greater Mekong Subregion (GMS)   
for Tourism 

 
(๒.๒.๒.๒) หมวดวิชามานุษยวิทยาและการจัดการวัฒนธรรม 

๓๐๑๑๘๔๐๓ มานุษยวิทยาศาสนา         ๓(๒-๒-๕) 
Anthropology of Religion 

๓๐๑๑๘๔๐๔ มานุษยวิทยาวัฒนธรรม                 ๓(๓–๐–๖) 
Cultural Anthropology  

๓๐๑๑๘๔๐๕ โบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                ๓(๒–๒–๕) 
 Archaeology in Southeast Asia 
๓๐๑๑๘๔๐๖ ประวัติศาสตร์ศิลปะเบื้องต้น        ๓(๒-๒-๕) 
 Introduction to Art History  
๓๐๑๑๘๔๐๗ พิพิธภัณฑ์ศึกษา          ๓(๒-๒-๕) 
 Museum Studies 
๓๐๑๑๘๔๐๘ วัฒนธรรมศึกษากับการจัดแสดงทางวัฒนธรรม      ๓(๒-๒-๕) 
 Culture Studies and Cultural Performances 



มคอ.๒ 

๓๐ 

 
๓๐๑๑๘๔๐๙ การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม                ๓(๒-๒-๕) 
 Design of Cultural Products 
๓๐๑๑๘๔๑๐ ท้องถิ่นศึกษา          ๓(๒-๒-๕) 
                  Local Studies  
๓๐๑๑๘๔๑๑ การวางแผนและการบริหารงานพิพิธภัณฑ์       ๓(๒-๒-๕) 
                  Museum Planning and Management 
๓๐๑๑๘๔๑๒ นวัตกรรมสื่อเพ่ือการจัดการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว     ๓(๒-๒-๕) 
                  Media Innovation for Cultural and Tourism Management 
 
 (๒.๒.๓) วิชาปฏิบัติการสหกิจศึกษา      ๖ หน่วยกิต 
๓๐๑๑๘๙๐๑ สหกิจศึกษาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว       ๖(๐-๓๖-๐) 

Cultural and Tourism Anthropology Co-operative Education 
 
              (๒.๓) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                    ๖  หน่วยกิต 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนครพนม หรือ
เลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยนครพนมรับรอง ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความ
เห็นชอบของหลักสูตร/สาขาวิชา ยกเว้นหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 



มคอ.๒ 

๓๑ 

๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา 
ปีท่ี ๑  ภาคการศึกษาที่ ๑ 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป ๓๐๐๐๑๑๐๑ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

๓๐๐๐๑๑๐๓ ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ** 
๒(๑-๒-๓) 

๓๐๐๐๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๒(๑-๒-๓) 
๓๐๐๐๔๑๐๑ มนุษย์กับสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๒(๑-๒-๓) 
๓๐๐๐๕๔xx  เลือกรายวิชาจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ   
                  คณิตศาสตร์ ๑ รายวิชา 

๒(๑-๒-๓) 

 ๓๐๐๐๕๔xx  เลือกรายวิชาจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ   
                  คณิตศาสตร์ ๑ รายวิชา 

๒(๑-๒-๓) 

เฉพาะบังคับ 
 

๓๐๑๑๘๓๐๑ มานุษยวิทยาเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๙๐๑๒๐๔ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการท่องเที่ยว  ๓(๓-๐-๖) 

เฉพาะเลือก xxxxxxxxx    เลือกรายวิชาจากหมวดวิชามานุษยวิทยาและ  
การจัดการวัฒนธรรม ๑ รายวิชา 

๓(x-x-x) 

xxxxxxxxx    เลือกรายวิชาจากหมวดวิชามานุษยวิทยาแล
การจัดการวัฒนธรรม ๑ รายวิชา 

๓(x-x-x) 

รวม ๒๒(x-x-x) 
**วิชาบังคับเพ่ิมส าหรับนักศึกษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ 

๓๒ 

ปีท่ี ๑  ภาคการศึกษาที่ ๒ 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป ๓๐๐๐๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ๒(๑-๒-๓) 
๓๐๐๐๕๑๐๔ การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา ๒(๑-๒-๓) 
๓๐๐๐๖๑๐๓ การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก ๒(๑-๒-๓) 

 ๓๐๐๐๔๔xx  เลือกรายวิชาจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ 
                  สังคมศาสตร์ ๑ รายวิชา 

๒(๑-๒-๓) 

เฉพาะบังคับ ๓๐๑๑๘๓๐๒ ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๘๓๐๘ โบราณคดีในประเทศไทย ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๘๓๑๐ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือการ

ท่องเที่ยว  
๓(๒-๒-๕) 

๓๐๙๐๑๓๑๐ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ๓(๒-๒-๕) 
รวม ๒๐(x-x-x) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ 

๓๓ 

ปีท่ี ๒  ภาคการศึกษาที่ ๑ 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป ๓๐๐๐๒๑๐๓ ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน ๒(๑-๒-๓) 
๓๐๐๐๓๑๐๑ ภาษาจีนเบื้องต้น ๒(๑-๒-๓) 
๓๐๐๐๗๑๐๑ การสร้างสรรคธ์ุรกิจใหม่และความเป็น 
                  ผู้ประกอบการ 

๒(๑-๒-๓) 

๓๐๐๐๔๔xx  เลือกรายวิชาจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ 
                  สังคมศาสตร์ ๑ รายวิชา 

๒(๑-๒-๓) 

เฉพาะบังคับ 
 

๓๐๑๑๘๓๐๓ ปรชัญาวัฒนธรรม  ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๑๑๘๓๐๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๘๓๐๖ วัฒนธรรมและปรากฏการณ์ร่วมสมัยในเอเชีย 
                  ตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือการท่องเที่ยว 

๓(๓-๐-๖) 

๓๐๙๐๑๓๐๖ ปฏิบัติการงานมัคคุเทศก์ ๓(๐-๖-๓) 
รวม ๒๐(x-x-x) 

 
ปีท่ี ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒ 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป ๓๐๐๐๓๑๐๓ ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร ๒(๑-๒-๓) 

๓๐๐๐๖๑๐๔ กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ ๑(๐-๒-๑) 
๓๐๐๐๓๔xx  เลือกรายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษา ๑ รายวิชา ๒(๑-๒-๓) 
๓๐๐๐๗๔xx  เลือกรายวิชาจากกลุ่มวิชาการเป็น 
                 ผู้ประกอบการ ๑ รายวิชา 

๒(๑-๒-๓) 

เฉพาะบังคับ 
 

๓๐๑๑๘๓๐๕ ชาติพันธุ์วิทยาและพหุวัฒนธรรม  ๓(๒-๒-๕) 
๓๐๑๑๘๓๐๙ เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการจัดการมรดกทาง

วัฒนธรรม 
๓(๓-๐-๖) 

๓๐๑๑๘๓๑๑ ภาษาอังกฤษส าหรับมานุษยวิทยาวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว 

๓(๓-๐-๖) 

๓๐๑๑๘๓๑๒ วิธีระเบียบวิจัยทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว 

๓(๒-๒-๕) 

รวม ๑๙(๑๓-๑๒-๓๒) 



มคอ.๒ 

๓๔ 

ปีท่ี ๓  ภาคการศึกษาที่ ๑ 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะบังคับ ๓๐๑๑๘๓๐๗ มานุษยวิทยาการท่องเที่ยว  ๓(๓-๐-๖) 

เฉพาะเลือก xxxxxxxxx    เลือกรายวิชาจากหมวดวิชาการท่องเที่ยว ๑ 
รายวิชา 

๓(x-x-x) 

xxxxxxxxx    เลือกรายวิชาจากหมวดวิชาการท่องเที่ยว ๑ 
รายวิชา 

๓(x-x-x) 

xxxxxxxxx    เลือกรายวิชาจากหมวดวิชาการท่องเที่ยว ๑ 
รายวิชา 

๓(x-x-x) 

xxxxxxxxx    เลือกรายวิชาจากหมวดวิชามานุษยวิทยาและ
การจัดการวัฒนธรรม ๑ รายวิชา 

๓(x-x-x) 

xxxxxxxxx    เลือกรายวิชาจากหมวดวิชามานุษยวิทยาและ
การจัดการวัฒนธรรม ๑ รายวิชา 

๓(x-x-x) 

วิชาเลือกเสรี xxxxxxxx      วิชาเลือกเสร ี ๓(x-x-x) 
รวม ๒๑(x-x-x) 

 
ปีท่ี ๓  ภาคการศึกษาที่ ๒ 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
เฉพาะบังคับ ๓๐๙๐๑๓๐๗ ปฏิบัติการจัดการธุรกิจน าเที่ยว ๓(๒-๒-๕) 
เฉพาะเลือก xxxxxxxxx    เลือกรายวิชาจากหมวดวิชาการท่องเที่ยว ๑ 

รายวิชา 
๓(x-x-x) 

xxxxxxxxx    เลือกรายวิชาจากหมวดวิชาการท่องเที่ยว ๑ 
รายวิชา 

๓(x-x-x) 

xxxxxxxxx    เลือกรายวิชาจากหมวดวิชามานุษยวิทยาและ
การจัดการวัฒนธรรม ๑ รายวิชา 

๓(x-x-x) 

xxxxxxxxx   เลือกรายวิชาจากหมวดวิชามานุษยวิทยาและ
การจัดการวัฒนธรรม ๑ รายวิชา 

๓(x-x-x) 

วิชาเลือกเสรี xxxxxxxx    วิชาเลือกเสร ี ๓(x-x-x) 
รวม ๑๘(x-x-x) 

 



มคอ.๒ 

๓๕ 

 
ปีท่ี ๔  ภาคการศึกษาที่ ๑ 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
เฉพาะบังคับ ๓๐๑๑๘๓๑๓ สัมมนาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ

ท่องเที่ยว* 
๓(๒-๒-๕) 

เฉพาะเลือก xxxxxxxxx    เลือกรายวิชาจากหมวดวิชามานุษยวิทยาและ
การจัดการวัฒนธรรม ๑ รายวิชา 

๓(x-x-x) 

รวม ๖(x-x-x) 
* รายวิชาที่สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ นักศึกษาต้องมีโครงการศึกษา (Project-based Learning) 
ด้านการจัดการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวน าเสนอเพ่ือใช้ประกอบการประเมินของรายวิชา 
 

ปีท่ี ๔  ภาคการศึกษาที่ ๒ 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาปฏิบัติการ 
สหกิจศึกษา 

๓๐๑๑๘๙๐๑ สหกิจศึกษาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยว** 

๖(๐-๓๖-๐) 

รวม ๖(๐-๓๖-๐) 
**  ไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมง/สปัดาห์ โดยต้องปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์หรือ ๕๔๐ ชัว่โมง/ 
ภาคการศึกษา (๓๖ ชั่วโมงx๑๕ สัปดาห์) 
 
          ๓.๑.๕ ค าอธิบายรายวิชา 

 ค าอธิบายรายวิชา (เอกสารหมายเลข ๑) 



มคอ.๒ 

๓๖ 

๓.๒  ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนที่เป็น
อาจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ 
            ๓.๒.๑  อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ า  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ –นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ชือ่สถาบัน: ปีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชม./ 
ปีการศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน
สอนที่จะมี

ในหลักสูตรนี้ 
๑ นายวิสิฏฐ์ คิดค าส่วน 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
๓-๕๐๐๕-๐๐๕๔x-xx-x 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
อาจารย์ 

ปร.ด. (ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและสาละวิน
ศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่: ๒๕๕๗ 
ศศ.ม. (ปรัชญา) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๕๑ 
ศศ.บ. (วัฒนธรรมศึกษา)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่: ๒๕๔๗ 

๒๗๐ ๒๗๐ 

๒ นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
๓-๔๕๑๔-๐๐๐๐x-xx-x 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
อาจารย์ 

มน.ม. (มานุษยวิทยา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๕๑ 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: ๒๕๔๒ 

๒๗๐ ๒๗๐ 

๓ นางสาวสิริยาพร สาลีพันธ์ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
๓-๔๘๐๖-๐๐๐๓x-xx-x 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
อาจารย์ 

ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๔ 
ศป.บ. (นาฏยศิลป์) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: ๒๕๔๖ 

๒๗๐ ๒๗๐ 

๔ นางสาวสุภัทรา นพฤทธิ์ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
๑-๔๐๙๙-๐๐๒๔x-xx-x 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
อาจารย์ 
 
 

บธ.ม. (การจัดการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ๒๕๕๔ 
บธ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ๒๕๕๒ 

๒๗๐ ๒๗๐ 



มคอ.๒ 

๓๗ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ –นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ชือ่สถาบัน: ปีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชม./ 
ปีการศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน
สอนที่จะมี

ในหลักสูตรนี้ 
๕ นายอนุชิต สิงห์สุวรรณ 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
๑-๔๒๙๙-๐๐๐๐x-xx-x 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
อาจารย์ 

อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร: ๒๕๕๓ 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: ๒๕๔๘ 

๒๗๐ ๒๗๐ 

๖ นางสาวปุณณฑรีย์  
เจียวิริยบุญญา 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
๓-๔๘๙๙-๐๐๐๙x-xx-x 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
อาจารย์ 

Ph.D. (Anthropology)  
The Australian National 
University: 2018 
M.A. (Cultural Anthropology) 
Northern Illinois University: 2012 
ร.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๕๐ 

๒๗๐ ๒๗๐ 

๗ นายโสรัจจ์ ประวีณวงศ์วุฒิ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
๓-๓๐๙๙-๐๐๓๘x-xx-x 
ต าแหน่งทางวิชาการ: 
อาจารย์ 

ปร.ด. (เกษตรเชิงระบบ)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ๒๕๕๒ 
วท.ม. (ธุรกิจเกษตร) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ๒๕๔๕ 
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ๒๕๓๘ 

๒๗๐ ๒๗๐ 

๘ นางสาวจิราภรณ์ พรหมเทพ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
๓-๔๗๑๐-๐๐๑๕x-xx-x 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
อาจารย์ 

บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ๒๕๕๔ 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร: ๒๕๔๘ 

๒๗๐ ๒๗๐ 

๙ นางสาวสุรารักษ์ ศรีลาศักดิ์ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
๓-๔๙๐๓-๐๐๐๔x-xx-x 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
อาจารย์ 

ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร: ๒๕๕๐ 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยอุดรธานี: ๒๕๔๗ 

๒๗๐ ๒๗๐ 



มคอ.๒ 

๓๘ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ –นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ชือ่สถาบัน: ปีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชม./ 
ปีการศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน
สอนที่จะมี

ในหลักสูตรนี้ 
๑๐ นายปิยะพงษ์ นาไชย 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
๓-๔๘๐๕-๐๐๔๐x-xx-x 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
อาจารย์ 

บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ๒๕๕๓ 
ศศ.บ. (วัฒนธรรมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม: 
๒๕๕๐ 

๒๗๐ ๒๗๐ 

๑๑ นางอาทิตยาพร ประสานพานิช 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
๓-๔๘๐๕-๐๐๐๘x-xx-x 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
อาจารย์ 

บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ๒๕๕๔ 
บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและ 
การท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ๒๕๕๒ 

๒๗๐ ๒๗๐ 

๑๒ นางสาวดุษฎี ช่วยสุข 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
๓-๓๔๑๑-๐๐๐๔x-xx-x 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
อาจารย์ 

บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ๒๕๕๗ 
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจบริการ) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: ๒๕๕๒ 

๒๗๐ ๒๗๐ 

๑๓ นางสาวพรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
๓-๔๐๙๙-๐๐๒๒x-xx-x 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
อาจารย์ 

ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย: ๒๕๖๑ 
บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ๒๕๔๙ 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: ๒๕๔๔ 

๒๗๐ ๒๗๐ 

๑๔ นางสาวพรพรรณ พุทธเสน 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
๓-๓๖๐๓-๐๐๐๓x-xx-x 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
อาจารย์ 

บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ๒๕๔๙ 
นศ.บ. (การหนังสือพิมพ์) 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: 
๒๕๔๖ 
 

๒๗๐ ๒๗๐ 



มคอ.๒ 

๓๙ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ –นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ชือ่สถาบัน: ปีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชม./ 
ปีการศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่

แล้ว 

ภาระงาน
สอนที่จะมี

ในหลักสูตรนี้ 
๑๕ นายบุญธรรม ข่าขันมะณี 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
๓-๑๐๐๕-๐๑๑๑x-xx-x 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
อาจารย์ 

บธ.ม. (การจัดการ) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง: ๒๕๔๔ 
บธ.บ. (อุตสาหกรรมบริการ) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง: ๒๕๓๓ 
บธ.บ. (การท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง: ๒๕๕๖ 
บธ.บ. (การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยพายัพ: ๒๕๔๙ 

๒๗๐ ๒๗๐ 

 
๓.๒.๒  อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ 
          -ไม่มี- 

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 การจัดการเรียนการสอนได้จัดให้มีรายวิชาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยก าหนดให้มี
รายวิชาสหกิจศึกษาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จ านวน ๖ หน่วยกิต เป็นวิชาปฏิบัติ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมด เพ่ือประยุกต์กับการปฏิบัติการจริงในองค์กร
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้ระบบนิเทศก์ติดตามช่วยเหลือ การบูรณาการความรู้ภาคทฤษฏีสู่
การปฏิบัติจริง การจัดท าแผนรายงานการปฏิบัติการจริง การจัดกิจกรรมการพัฒนาโดยค านึงถึงความ
แตกต่างของบริบทต่าง ๆ ของชุมชนตามศักยภาพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนากับองค์กรต่าง ๆ 
การจัดท าโครงการ กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนร่วมกับเครือข่ายทาง
สังคม การประชุมสัมมนาหลังการฝึกปฏิบัติการจริง จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ชั่วโมง หรือสหกิจศึกษา  
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า ๔ เดือน 

๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
         ๔.๑.๑  เชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการประยุกต์ให้เกิดผลในการปฏิบัติ 
 ๔.๑.๒  เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการน าความรู้มาใช้ในการท างาน 
 ๔.๑.๓  ประยุกต์ความรู้และฝึกประสบการณ์การสอนจากสภาพแวดล้อมจริง 
 ๔.๑.๔  วางแผนการการปฏิบัติงานโดยยึดสภาพความแตกต่างทางสังคมได้ชัดเจน 



มคอ.๒ 

๔๐ 

 ๔.๑.๕  ประยุกต์ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการปฏิบัติงานที่มีอยู่ใน
สภาพแวดล้อมจริง 
 ๔.๑.๖  เข้าใจชีวิตการท างานและวัฒนธรรมของบุคลากรอ่ืน ๆ ในองค์กร ปรับตัวให้เข้ากับ
ผู้อื่น และสามารถท างานร่วมกันได้ 
     ๔.๒ ช่วงเวลา  
         ชั้นปีที่ ๔ 

๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน  
ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาสหกิจศึกษาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

๑ ภาคการศึกษา (๑๕ สัปดาห์) หรือจ านวน ๕๔๐ ชั่วโมง ตั้งแต่เริ่มเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาจนถึงวัน
สิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

๕.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องในการเรียนการสอน สาขาวิชา

มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการสังคม และมีรายงาน
ที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด 

๕.๑  ค าอธิบายโดยย่อ  
  โครงการวิจัยในชั้นเรียนทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจ และสามารถ

อธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใช้ในการท าโครงการ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงการ มีขอบเขต
โครงการที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเข้าใจในกระบวนการวิจัย มีความเชี่ยวชาญในการใช้
เครื่องมือในการวิจัยในการท าโครงการ โครงการวิจัยสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาและน าไป
แก้ปัญหาในสังคมและวัฒนธรรมได้ 

๕.๓  ช่วงเวลา  
  ชั้นปีที่ ๔ 

๕.๔  จ านวนหน่วยกิต: 
        ๖ หน่วยกิต (๓๖ ชั่วโมง/สัปดาห์) หรือ ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์/ภาคการศึกษา หรือ จ านวน

๕๔๐ ชั่วโมง/ภาคการศึกษา (๓๖ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 
๕.๕  การเตรียมการ  

  ก าหนดรายวิชาให้นักศึกษาลงทะเบียนใน ๑ รายวิชา คือ สหกิจศึกษาทางมานุษยวิทยา
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาการปฏิบัติสหกิจศึกษา ก าหนดชั่วโมงการให้
ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสหกิจศึกษา มีแบบฟอร์มและรูปแบบ
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เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในแต่ละข้ันตอนของกระบวนการสหกิจศึกษา และให้นักศึกษาจัดท า
รายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์ รวมถึงการจัดนิทรรศการ 

๕.๖  กระบวนการประเมินผล   
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการปฏิบัติสหกิจศึกษาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ

ท่องเที่ยวจากบันทึกการให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลจากรายงานตามรูปแบบการ
น าเสนอรายงานตามระยะเวลา ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน และการจัดนิทรรศการ อาจารย์ที่ปรึกษา
และกรรมการประเมินงานของนักศึกษาร่วมกันตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยมีอาจารย์ไม่น้อยกว่า ๓ คน 
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หมวดที่ ๔  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
๑. มีความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์มานุษยวิทยา
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว รวมทั้งศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์
ดีสามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง 

- รายวิชาเฉพาะบังคับของหลักสูตรต้องปูพ้ืนฐาน
ของศาสตร์และสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีปฏิบัติการแบบฝึกหัด 
โครงงาน และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการ
ประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง 

๒. มีความรู้ทันสมัย มีความสามารถพัฒนาความรู้ 
เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคม 

- รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้
พ้ืนฐานในรายวิชาบังคับและปรับตามวิวัฒนาการ
ของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ โดยเน้น
การเรียนการสอนในสถานการณ์จริง 

๓. คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบและเหมาะสม  

- ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือ
โครงงาน (Project-Based) ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด 
เน้นการฝึกปฏิบัติและฝึกแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์ที่เกิดข้ึนจริง  

๔. มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะ
การบริหารจัดการและท างานเป็นหมู่คณะ 

- จัดการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม
แทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานเป็นหมู่คณะ 

๕. รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

- กระตุ้นให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล สามารถ
ศึกษาหาความรู้ที่นอกเหนือจากท่ีได้ในชั้นเรียน 
และต้องเผยแพร่น าเสนอความรู้ที่ได้ทั้งระหว่าง
นักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจภายนอก 

๖. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ดี 

- ออกแบบรายวิชาที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้
ฝึกฝนทักษะการสื่อสารรูปแบบต่างๆทั้งการเขียน 
การพูด การอ่าน ทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ และมีระบบในการส่งเสริมให้
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมการต่อยอดการเรียนรู้และกระตุ้น
ความคิดสร้างสรรค์ 
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๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 ๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       ๒.๑.๑ ผลการเรียนรู ้
    นักศึกษาต้องมีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรมยึดมั่นในความถูกต้อง เป็น
พลเมืองแบบอย่างที่ด ีและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความปลอดภัยในชีวิต ประสบความส าเร็จทางธุรกิจ มี
ความรับผิดชอบ ผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืนๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชา
ต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง ๕ ข้อ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม
อย่างน้อย ๕ ข้อตามที่ระบุไว้ 
    (๑) มีศีลธรรม มีจรรยาบรรณ และความกล้าหาญทางจริยธรรม 
    (๒) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
    (๓) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
    (๔) มีความเสียสละ และเป็นพลเมืองแบบอย่างที่ดี 
    (๕) เคารพในสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย 
       ๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
 เน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
       ๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
       (๑) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
       (๒) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
       (๓) ประเมินจากการกระท าทุจริตในการสอบ 
       (๔) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๒ ด้านความรู้ 
      ๒.๒.๑ ผลการเรียนรู ้

    นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชา
มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก ซึ่งต้อง
เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น มาตรฐาน
ความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
    (๑) มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ด้านภาษาและการสื่อสาร 
    (๒) มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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    (๓) มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ด้านวิชาชีพอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและเป็นระบบ
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก 
    (๔) สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
และในการปฏิบัติงานวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
    (๕) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการของศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
       ๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
 ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและ
ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
       ๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
    ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ 
    (๑) การทดสอบย่อย 
    (๒) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
    (๓) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
    (๔) ประเมินจากโครงการที่น าเสนอ 
    (๕) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 ๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 

      ๒.๓.๑ ผลการเรียนรู ้
    นักศึกษาต้องสามารถเป็นผู้ร่วมหรือผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ 
สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และประกอบวิชาชีพ
โดยพึ่งตนเองได้เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไป
พร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผลเข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา 
วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ 
จากการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 
    (๑) สามารถประเมินข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่หลากหลายแล้วน าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ชีวิตประจ าวัน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้อย่างเหมาะสม 
    (๒) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลโดยใช้ทักษะการเรียนรู้ในทศตวรรษที่ ๒๑ 
และกระบวนการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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    (๓) สามารถใช้หลักการและทฤษฎีเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนว
ทางแก้ไขที่สร้างสรรค์เป็นผู้ร่วมหรือผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาความคิดใหม่ในการท่องเที่ยวเชิง
มานุษยวิทยาวัฒนธรรม 
       ๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
    (๑) ก าหนดกรณีศึกษาที่ให้นักศึกษาจัดท ารายงานกลุ่ม 
    (๒) ก าหนดโจทย์การบ้าน 
    (๓) การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎี 
       ๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก
การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 ๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      ๒.๔.๑ ผลการเรียนรู ้
    (๑) สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลและสามารถปรับตัวให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ 
    (๒) สามารถท างานเป็นทีมทั้งในฐานะผู้น า ผู้ตามหรือเพ่ือนร่วมงาน 
    (๓) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของ
ทีมงาน 
    (๔) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
    (๕) มีความรับผิดชอบในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม
อย่างต่อเนื่อง 
       ๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
    ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อ่ืน ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและสามารถ
ในการรับผิดชอบ ดังนี้ 
    (๑) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
    (๒) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
    (๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี 
    (๔) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
    (๕) มีภาวะผู้น า 
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      ๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็น 
 ๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      ๒.๕.๑ ผลการเรียนรู ้
    (๑) มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขทางสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว 
    (๒) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมายและ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
    (๓) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางการพูด การเขียน 
และน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่าง 
       ๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้
อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา 
และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนักศึกษาในชั้นเรียนจัด
กิจกรรม การเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์
เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
       ๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
    (๑) ประเมินทักษะของนักศึกษาในด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการน าเสนอ การวิเคราะห์เทคนิคเชิงตัวเลขและสถิติด้วยวิธีการสังเกตพฤติกรรมและผลงานของ
นักศึกษา 
    (๒) นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินทักษะ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการ
น าเสนอ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเทคนิคทางสถิติ 

๒.๖ ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 
      ๒.๖.๑ ผลการเรียนรู ้

     (๑)  มีความรู้ในวิธีระเบียบวิจัยทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดย
สามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของตนเองได้ตลอดชีวิต 
      (๒) มีคุณลักษณะและทักษะของการเป็นผู้ประกอบการด้านมานุษยวิทยา
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  
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      (๓)  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่มีเพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขององค์กรหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องได้อย่างยั่งยืน    
    ๒.๖.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

การฝึกปฏิบัติการทางมานุษยวิทยาและการท่องเที่ยวในสถานการณ์จริง ในชุมชน 
หน่วยงาน หรือองค์การต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ภายใต้การดูแลของอาจารย์และบุคลากรประจ า
แหล่งฝึกปฏิบัติการ 
      ๒.๖.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(๑) การประเมินทักษะการปฏิบัติในทุกรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติการอย่างเป็นองค์
รวมที่บูรณาการทั้งความรู้ ทัศนคติ คุญธรรม จริยธรรม และการสร้างสัมพันธภาพกับชุมชน หน่วยงาน 
หรือองค์การต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน 

(๒) การประเมินการปฏิบัติเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ตามกิจกรรมหรืองานที่
ได้รับมอบหมายในทุกรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติการ 

(๓) การสอบวัดความรู้ในการอธิบาย การอภิปราย และการรายงานการท างาน
ภายหลังการฝึกปฏิบัติในในทุกรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติการ 

(๔) การประเมินการปฏิบัติการจากการสะท้อนความคิดเห็นของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในแหล่งฝึกการปฏิบัติการ 

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
 ๓.๑ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(General Education Program Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

๑. คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 
๑.๑ ปฏิบัติตนอย่างมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และมีฐานคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงในการด าเนินชีวิต 
๑.๒ ตระหนักรู้ และปฏิบัติตนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๑.๓ เข้าใจความเป็นพลเมืองภายใต้ประชาคมที่ตนอาศัยอยู่ 

๒. ความรู้ (Knowledge) 
๒.๑ มีความรู้และเข้าใจในด้านภาษาและการสื่อสาร 
๒.๒ มีความรู้และเข้าใจในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒.๓ มีความรู้และเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๒.๔ สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
๒.๕ มีฐานคิดของการสร้างทุนมนุษย์ การสร้างความรู้ นวัตกรรมและความเป็น

ผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติและประเทศไทย ๔.๐ 
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๓. ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
๓.๑ มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือการพัฒนาตนเอง

และด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
๓.๒ มีทักษะในการคิดแบบองค์รวมในเชิงเหตุผลและสร้างสรรค์ 
๓.๓ วิเคราะห์และตัดสินใจด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 

๔.๑ มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะในการปฏิบัติตนให้มีคุณค่าของพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 

๔.๒ ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีสุนทรียภาพ 
๔.๓ มีประสบการณ์ในการท างานร่วมกับชุมชนและกลุ่มวิชาชีพ เพ่ือให้เข้าใจและ

เข้าถึงสภาพความเป็นจริงของชุมชนและกลุ่มวิชาชีพที่ตนสนใจ 
๔.๔ เป็นสุขภาพชน มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้น า   

ผู้ตาม และท างานเป็นทีมได้ดี 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical, Communication and Information Technology Skills) 
๕.๑ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นคืน รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ใน การศึกษาค้นคว้าและการด าเนินชีวิต 
๕.๒ มีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้า และการท างาน 

 
 



มคอ.๒ 

๔๙ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Program Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

กลุ่มวชิา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ 
๑. กลุม่วิชาภาษา                  

๑.๑ ภาษาไทย                  
๓๐๐๐๑๓๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                  
๓๐๐๐๑๓๐๒ ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ                     
๓๐๐๐๑๔๐๑ สุนทรียภาพทางภาษาไทย                  
๑.๒ ภาษาอังกฤษ                  
๓๐๐๐๒๓๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                   

๓๐๐๐๒๓๐๒ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                    

๓๐๐๐๒๓๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน                   

๓๐๐๐๒๑๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน                   

๑.๓ ภาษาต่างประเทศ                  
๓๐๐๐๓๓๐๑ ภาษาจีนเบื้องต้น                  
๓๐๐๐๓๓๐๒ ภาษาเวียดนามเพือ่การสื่อสาร                  

๓๐๐๐๓๔๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร                  

๓๕ 
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กลุ่มวชิา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ 
๓๐๐๐๓๔๐๒ ภาษาเวียดนามเพือ่การท่องเที่ยว                  

๓๐๐๐๓๔๐๓ ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร                  

๓๐๐๐๓๔๐๔ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                  

๓๐๐๐๓๔๐๕ ภาษาเกาหลเีพื่อการสื่อสาร                  

๓๐๐๐๓๔๐๖ ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร                  

๓๐๐๐๓๔๐๗ ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร                  

๓๐๐๐๓๔๐๘ ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร                  

๒.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์                  
๓๐๐๐๔๓๐๑ มนุษย์กับสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง                  
๓๐๐๐๔๔๐๑ คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
๓๐๐๐๔๔๐๒ ศาสตร์พระราชาเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน                  
๓๐๐๐๔๔๐๓ มนุษย์กับสิ่งแวดลอ้ม                  
๓๐๐๐๔๔๐๔ จิตอาสาเพื่อการพฒันาสังคม                  

๓๐๐๐๔๔๐๕ ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก                  

๓๐๐๐๔๔๐๖ ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน                  
๓๐๐๐๔๔๐๗ เศรษฐศาสตร์และการปกครอง                  



มคอ.๒ 

๕๑ 

กลุ่มวชิา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ 
๓.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                  
๓๐๐๐๕๓๐๑ การคดิเชิงสรา้งสรรค์และการแก้ปญัหา                  
๓๐๐๐๕๔๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน                  
๓๐๐๐๕๔๐๒ พลังงานและเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน                   
๓๐๐๐๕๔๐๓ อาหาร ยา และสารเคมีในชีวิตประจ าวัน                  
๓๐๐๐๕๔๐๔ การคิดและการตัดสนิใจ                  
๓๐๐๐๕๔๐๕ คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา                  
๓๐๐๐๕๔๐๖ การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน                  
๓๐๐๐๕๔๐๗ มหัศจรรย์แห่งการคิด                  
๔.  กลุ่มวิชาสหศาสตร์                  
๓๐๐๐๖๔๐๑ การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทลั                  
๓๐๐๐๖๔๐๒ เทคโนโลยีทางการเงิน                  

๓๐๐๐๖๔๐๓ การถ่ายภาพเบื้องต้นและอินโฟกราฟิก                  
๓๐๐๐๖๔๐๔ กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ                  

๓๐๐๐๖๔๐๕ วิทยาศาสตร์การกฬีาเพื่อสุขภาพ                  

๓๐๐๐๖๔๐๖ กอล์ฟเบื้องต้น                  



มคอ.๒ 

๕๒ 

กลุ่มวชิา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ 
๕. กลุม่วิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
๓๐๐๐๗๓๐๑ การสร้างสรรค์ธรุกจิใหม่และความ 

เป็นผู้ประกอบการ                  

๓๐๐๐๗๔๐๑ การตลาดดิจิทลัส าหรับผู้ประกอบการใหม่                  

๓๐๐๐๗๔๐๒ การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม                  

๓๐๐๐๗๔๐๓ การศึกษาความเปน็ไปได้ของโครงการ                  

๓๐๐๐๗๔๐๔ การริเริม่และการด าเนินธุรกิจดิจิทลั                  

๓๐๐๐๗๔๐๕ การจดัการธรุกิจการเกษตรสมยัใหม ่                  
 



มคอ.๒ 

๕๓ 

 ๓.๒  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum  Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ  
  ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
   ๑.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑  มีศีลธรรม มีจรรยาบรรณ และความกล้าหาญทางจริยธรรม 
     ๑.๒  มีความซื่อสัตย์สุจริต  
     ๑.๓  มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
     ๑.๔  มีความเสียสละ และเป็นพลเมืองแบบอย่างที่ดี 
     ๑.๕  เคารพในสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย 
   ๒.  ด้านความรู้ 
     ๒.๑  มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ด้านภาษาและการสื่อสาร 
     ๒.๒  มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     ๒.๓  มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ด้านมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่าง
กว้างขวาง ลึกซ้ึง และเป็นระบบเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก 
     ๒.๔  สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
     ๒.๕  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการของศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   ๓.  ด้านทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑  สามารถประเมินข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่หลากหลายแล้วน าข้อสรุปมาใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้อย่างเหมาะสม 
     ๓.๒  มีทักษะการเรียนรู้ในทศตวรรษที่ ๒๑ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลโดยใช้
ทักษะและกระบวนการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     ๓.๓  สามารถใช้หลักการและทฤษฎีเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนว
ทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ เป็นผู้ร่วมหรือผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาความคิดใหม่ในการท่องเที่ยวเชิง
มานุษยวิทยาวัฒนธรรม 
   ๔.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑  สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลและสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
     ๔.๒  สามารถท างานเป็นทีมทั้งในฐานะผู้น า ผู้ตามหรือเพ่ือนร่วมงาน 
     ๔.๓  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของ
ทีมงาน 
     ๔.๔  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
     ๔.๕  มีความรับผิดชอบในการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง 



มคอ.๒ 

๕๔ 

   ๕.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑  มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขทางสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว 
     ๕.๒  มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
     ๕.๓  มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางการพูด การเขียน และ
น าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกัน 
   ๖.  ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 
     ๖.๑ มีทักษะมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยสามารถพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของตนเองได้ตลอดชีวิต 
      ๖.๒ มีคุณลักษณะและทักษะของการเป็นผู้ประกอบการด้านมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยว  
     ๖.๓  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่มีเพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขององค์กรหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่นที่เก่ียวข้องได้
อย่างยั่งยืน 
 



มคอ.๒ 

๕๕ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

๖. ด้านทักษะ

ปฏิบัติทางวิชาชีพ 

หมวดวิชาเฉพาะบังคับ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๑.๕ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๔.๕ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ 
กลุ่มวชิาเฉพาะบังคับ  
๓๐๙๐๑๒๐๔ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ●    ○  ○ ●    ○ ●   ●  ○   ● ●   

๓๐๙๐๑๓๐๖ ปฏิบตัิการงาน
มัคคุเทศก์ ●  ○     ● ○  ●  ○ ○  ●     ● ●  ○ 

๓๐๙๐๑๓๐๗ ปฏิบตัิการจดัการ
ธุรกิจน าเที่ยว ●  ○     ● ○  ●  ○ ○  ●     ● ●  ○ 

๓๐๙๐๑๓๑๐ การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ●  ○    ○ ● ○  ● ○   ○ ●  ○  ○ ● ●  ○ 

๓๐๑๑๘๓๐๑ มานุษยวิทยา
เบื้องต้น ●    ○  ○ ●    ●   ○ ● ○    ● ●   

๓๐๑๑๘๓๐๒ ทฤษฎีทาง
มานุษยวิทยา ●    ○  ○ ●    ●   ○ ● ○    ● ●   

๓๖ 



มคอ.๒ 

๕๖ 

 
 
 

รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

๖. ด้านทักษะ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

หมวดวิชาเฉพาะบังคับ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๑.๕ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๔.๕ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ 
กลุ่มวชิาเฉพาะบังคับ  
๓๐๑๑๘๓๐๓ ปรัชญาวัฒนธรรม ● ○   ○  ○ ●    ●   ○ ● ○    ● ●   
๓๐๑๑๘๓๐๔ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม ●  ○ ○ ●  ○ ●  ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○   ● ●   

๓๐๑๑๘๓๐๕ ชาติพันธ์ุวิทยา
และพหุวัฒนธรรม ●   ○ ●  ○ ●  ○ ○ ●  ○ ○ ● ○ ○   ● ●   

๓๐๑๑๘๓๐๖ วัฒนธรรมและ
ปรากฏการณร์่วมสมัยในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการ
ท่องเที่ยว 

● ○ ○  ●  ○ ● ○  ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○   ● ●  ○ 

๓๐๑๑๘๓๐๗ มานุษยวิทยาการ
ท่องเที่ยว ●   ○ ○  ○ ● ○  ○ ● ○  ● ○ ○ ○   ● ●  ○ 

๓๐๑๑๘๓๐๘ โบราณคดีใน
ประเทศไทย ●   ○ ○  ○ ●    ●   ● ○     ● ●   



มคอ.๒ 

๕๗ 

 

รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

๖. ด้านทักษะ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

หมวดวิชาเฉพาะบังคับ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๑.๕ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๔.๕ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ 
กลุ่มวชิาเฉพาะบังคับ  
๓๐๑๑๘๓๐๙ เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรม 

●  ○ ○ ○  ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○  ○ ●  ● ○ 

๓๐๑๑๘๓๑๐ ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

●  ○  ○  ○ ● ○   ● ○  ● ○ ○    ● ○  ● 

๓๐๑๑๘๓๑๑ ภาษาอังกฤษ
ส าหรับมานุษยวิทยาวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว 

●  ○  ○ ○ ○ ● ○   ●   ● ○ ○    ● ●   

๓๐๑๑๘๓๑๒ วิธีระเบียบวิจัย
ทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว 

● ● ○  ○  ○ ● ○ ○ ○ ● ○  ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ●  ○ 

๓๐๑๑๘๓๑๓ สมัมนาทาง
มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยว 

● ● ●  ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ●  ○ 



มคอ.๒ 

๕๘ 

 
 

รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

๖. ด้านทักษะ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

หมวดวิชาเฉพาะเลือก ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๑.๕ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๔.๕ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ 
๑. กลุ่มวิชาการท่องเท่ียว  
๓๐๙๐๑๓๐๒ ปฏิบตัิการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ●   ○ ○  ○ ●    ●  ○ ○ ●     ● ●  ○ 

๓๐๙๐๑๓๐๓ ปฏิบตัิการ
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว ●    ○  ○ ●    ●  ○  ●     ● ●   

๓๐๙๐๑๓๐๔ ปฏิบตัิการ
วางแผนและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุม่น้ า
โขง 

●   ○ ○  ○ ● ○  ○ ● ○   ●  ○  ○ ● ●  ○ 

๓๐๙๐๑๒๐๕ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

●  ○    ○ ● ○  ● ○    ● ○  ●  ○ ○  ● 

๓๐๙๐๑๒๐๙ หลักการตลาด

ส าหรับการท่องเที่ยว 
●  ○    ○ ● ○  ● ○    ● ○  ●  ○ ○  ● 



มคอ.๒ 

๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

๖. ด้านทักษะ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

หมวดวิชาเฉพาะเลือก ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๑.๕ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๔.๕ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ 
๑. กลุ่มวิชาการท่องเท่ียว  
๓๐๑๑๘๔๐๑ การท่องเที่ยว
เชิงเกษตรและนิเวศ ●  ○    ○ ● ○  ○ ●   ○ ● ○   ○ ● ●  ○ 

๓๐๑๑๘๔๐๒ ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมในอนุภูมภิาคลุม่
น้ าโขงเพื่อการท่องเที่ยว 

●  ○  ○  ○ ● ○   ● ○  ● ○ ○    ● ○  ● 



มคอ.๒ 

๖๐ 

 
 

รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

๖. ด้านทักษะ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

หมวดวิชาเฉพาะเลือก ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๑.๕ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๔.๕ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ 
๒. กลุ่มวิชามานษุยวิทยาและ
การจัดการวัฒนธรรม 

 

๓๐๑๑๘๔๐๓ มานุษยวิทยา
ศาสนา ●    ○  ○ ●    ●    ● ○    ● ●   

๓๐๑๑๘๔๐๔ มานุษยวิทยา
วัฒนธรรม ●    ○  ○ ●    ●    ● ○    ● ●   

๓๐๑๑๘๔๐๕ โบราณคดีใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ ●    ○  ○ ●    ●    ●     ● ●   

๓๐๑๑๘๔๐๖ ประวัติศาสตร์
ศิลปะเบื้องต้น ●    ○  ○ ●    ●    ●     ● ●   

๓๐๑๑๘๔๐๗ พิพิธภัณฑ์ศึกษา ● ○ ○  ○  ○ ● ○   ● ○  ○ ● ○ ○  ● ○ ●  ○ 
๓๐๑๑๘๔๐๘ วัฒนธรรมศึกษา
กับการจัดแสดงทางวัฒนธรรม ● ○ ○  ○  ○ ● ○   ● ○ ○ ○ ● ○ ○  ● ○ ○ ● ○ 

๓๐๑๑๘๔๐๙ การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ทางวัฒนธรรม ● ○ ○  ○  ○ ● ○   ● ○  ○ ● ○ ○  ● ○ ○ ● ○ 



มคอ.๒ 

๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

๖. ด้านทักษะ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

หมวดวิชาเฉพาะเลือก ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๑.๕ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๔.๕ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ 
๒. กลุ่มวิชามานษุยวิทยาและ
การจัดการวัฒนธรรม 

 

๓๐๑๑๘๔๑๐ ท้องถิ่นศึกษา ●  ○ ○ ○  ○ ●  ○ ○ ●  ○  ○ ○ ●  ○ ● ● ○  
๓๐๑๑๘๔๑๑ การวางแผนและ
การบริหารงานพิพิธภัณฑ ์ ● ○ ○  ○  ○ ● ○  ○ ●  ○ ○ ● ○ ○  ○ ● ○ ● ○ 

๓๐๑๑๘๔๑๒ นวัตกรรมสื่อ
เพื่อการจัดการวัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยว 

●  ○  ○ ○ ○ ●   ○ ● ○   ● ○ ○  ○ ●  ● ○ 



มคอ.๒ 

๖๒ 

 
 

รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

๖. ด้านทักษะ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

หมวดวิชาเฉพาะเลือก ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๑.๕ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๔.๕ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ 
๑. วิชาปฏิบัติการสหกิจศึกษา  
๓๐๑๑๘๙๐๑ สหกิจศึกษาทาง
มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยว 

● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● 



มคอ.๒ 

๖๓ 

หมวดที่ ๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข ๖) 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
    ๒.๑  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 ๒.๑.๑ การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมี
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดให้เป็นไปตามแผนการ
สอน 

๒.๑.๒ การทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อใช้ในการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๒.๑.๓ มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

๒.๑.๔ การประเมินโดยการสัมภาษณ์นักศึกษา 
    ๒.๒  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

๒.๒.๑ สภาวะการมีงานท าของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

๒.๒.๒ การทวนสอบจากผู้ใช้บัณฑิตการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบเพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตและเข้าท างานในสถานประกอบการ 

๒.๒.๓ การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่นของความพร้อมและความรู้จาก
หลักสูตรที่เรียนที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นใน
การปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
    เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ดังนี้ 

๓.๑ เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
๒.๐๐ จากระบบ ๘ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  

๓.๒ ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย  
๓.๓ เป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัย 
๓.๔ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีสาขาวิชา คณะ หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 



มคอ.๒ 

๖๔ 

หมวดที่ ๖  การพัฒนาคณาจารย์ 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบใหม่  
๑.๑ มีการปฐมนิเทศแนะแนวแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ 

ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน  
๑.๒ มีอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพื่อเป็นที่ปรึกษาและแลกเปลี่ยนในเรื่องการปรับตัวเข้าสู่บทบาทการเป็น

อาจารย์ในมหาวิทยาลัย พันธกิจทั้ง ๔ ด้าน การสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การประเมินและติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

๑.๓ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 ๒.๑.๑ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว 
 ๒.๑.๒ การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ 
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 ๒.๑.๓ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงต าราเพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่คณาจารย์ใน
สาขาในการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 ๒.๒.๑ การมีส่วนร่วมในการอบรม การประชุมสัมมนาวิชาการ และร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
 ๒.๒.๒ ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการสายตรงหรือเก่ียวข้องในสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
 ๒.๒.๓ ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่ ๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑. การก ากับมาตรฐาน 
 ๑.๑ จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๕ คน และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรไม่ได้ และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
 ๑.๒ คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน มี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบห้าปีย้อนหลัง  
 ๑.๓ คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง และสามารถประจ าได้มากกว่า ๑ 
หลักสูตร 
 ๑.๔ คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน ต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ๑.๕ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ต้องไม่เกิน ๕ ปี ตามรอบระยะเวลา
ของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี 
 
๒. บัณฑิต 
 ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 ๒.๒ ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  
 
๓. นักศึกษา 
 ๓.๑ การรบันักศึกษา 
 ๓.๑.๑ การรับนักศึกษา  
 ๓.๑.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
 ๓.๒ การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 
        ๓.๒.๑ การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ 
ปริญญาตรี 
                ๓.๒.๒ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
 ๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 ๓.๓.๑ การคงอยู่ของนักศึกษา 
 ๓.๓.๒ การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 ๓.๓.๓ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 
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 ๓.๓.๔ ความพึงพอใจผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
๔. อาจารย ์
 ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
  ๔.๑.๑ ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       ๔.๑.๒ ระบบการบริหารอาจารย์ 
  ๔.๑.๓ ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 ๔.๒ คุณภาพอาจารย์ 
  ๔.๒.๑ ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  ๔.๒.๒ ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 ๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
  ๔.๓.๑ การคงอยู่ของอาจารย์ 
  ๔.๓.๒ ความพึงพอใจของอาจารย์  
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
  ๕.๑.๑ หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  ๕.๑.๒ การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
 ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  ๕.๒.๑ การก าหนดผู้สอน  
  ๕.๒.๒ การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และ มคอ.๔) 
และการจัดการเรียนการสอน   
       ๕.๒.๓ การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
  ๕.๓.๑ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
       ๕.๓.๒ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  ๕.๓.๓ การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ 
มคอ.๖ และ มคอ.๗) 
 ๕.๔ ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
      ๕.๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน หลักสูตร 



มคอ.๒ 
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               ๕.๔.๒ มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 
            ๕.๔.๓ มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.๓ และมคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

            ๕.๔.๔ จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบมคอ.๕ และมคอ.๖  ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

 ๕.๔..๕ จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

 ๕.๔.๖ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.
๓ และมคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 ๕.๔.๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

 ๕.๔.๘ อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

 ๕.๔.๙ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง 

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 ๕.๔.๑๐ จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 
 ๕.๔.๑๑ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

 ๕.๔.๑๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๖.๑ ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๖.๒ จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

๖.๒.๑ ความพร้อมทางกายภาพ 
๖.๒.๑.๑ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
รายละเอียดห้องเรียน /ห้องปฏิบัติการ จ านวน (ห้อง) 

๑. ห้องเรียนบัณฑิต ๑ ขนาดห้อง ๗.๔๐x๑๑.๕๐ เมตร  สามารถนั่งเรียนได้ ๖๐ ที่นั่ง ๑ 
๒. ห้องปัญญาวี ขนาดห้อง ๗.๘๐x๑๖.๓๐ เมตร สามารถนั่งเรียนได้ ๗๐ ที่นั่ง ๑ 
๓. ห้องเรียนรวม ๑ และเรียนรวม ๒ขนาดห้อง ๑๔.๓๐x๑๙.๓๐ เมตร สามารถนั่งเรียน
ได้ ๑๙๘ ที่นัง่ 

๑ 
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รายละเอียดห้องเรียน /ห้องปฏิบัติการ จ านวน (ห้อง) 
๔. ห้องเรียน ชั้น ๓,๔,๕ ขนาดห้อง ๗.๕๐x๘.๕๐ เมตรจ านวน ๑๔ ห้องสามารถนั่ง
เรียนได้ ๕๐ ที่นั่ง 

๑๔ 

๕. ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ขนาดห้อง ๗.๕๐x๘.๕๐ เมตร สามารถนั่งเรียนได้ 
๔๐ ที่นั่ง 

๑ 

๖. ห้องประชุมบัณฑิตขนาดห้อง ๕.๗๐x๑๓.๓๐ เมตร สามารถนั่งเรียนได้ ๓๐ ทีน่ั่ง ๑ 
๗. ห้องประชุมพนมศิลป์ ขนาดห้อง ๒๑.๕๐x๒๘.๕๐ เมตร สามารถนั่งได้ ๕๐๐ ที่นั่ง ๑ 
๘. ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขนาดห้อง ๘.๔๐x๑๖.๗๐ เมตร 
สามารถนั่งเรียนได้ ๔๐ ที่นั่ง 

๑ 

๙. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ ห้องๆ ละ ๔๐ ที่นั่ง ๒ 

๖.๒.๒ ความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากร 
๖.๒.๒.๑ อุปกรณ์การเรียนการสอน 

ล าดับ
ที ่

ชื่ออุปกรณ์ 
บริหาร

จัดการงาน
ส านักงาน 

บริหารจัดการ
ด้านการเรียน

การสอน 
หน่วยนับ 

๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) ๑๐ ๖๐ เครื่อง 
๒ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ๒ ๕ เครื่อง 
๓ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ๑๐ ๑๐ เครื่อง 
๔ เครื่องพิมพ์ส าเนาดิจิทัล (Digital Copy) ๒ - เครื่อง 
๕ เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Projector) - ๕ เครื่อง 
๖ เครื่องจับภาพสามมิติ (Visualizer) - ๕ เครื่อง 
๗ เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) ๒ - เครื่อง 
๘ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ๑ - เครื่อง 
๙ กล้องดิจิทัล ๒ - ตัว 

๑๐ กล้องวีดีโอ ๑ - ตัว 
๑๑ เครื่องขยายเสียง (Amplifier) - ๒๐ เครื่อง 
๑๒ ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) - ๑๐ ตัว 
๑๓ เก้าอ้ี - ๖๐๐ ตัว 
๑๔ Wireless LAN ๑๐ ๑๐ จุด 

 

 



มคอ.๒ 

๖๙ 

๖.๒.๒.๒ จ านวนหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่ง
เรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย และห้องสมุดภายในคณะ/วิทยาลัย 

จ านวนรายช่ือหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และท่ีเกี่ยวข้อง 
ประเภท/รายการ ห้องสมุด 

ส านักวิทยบริการ 
ห้องสมุด 

คณะ/วิทยาลัย 
หนังสือภาษาไทยด้านมานุษยวิทยา ๗๘๒ - 
หนังสือภาษาไทยด้านวัฒนธรรม ๕๙๗ - 
หนังสือภาษาไทยด้านด้านการท่องเที่ยว ๖๑๒ - 
หนังสือภาษาอังกฤษด้านมานุษยวิทยา ๑๑๗ - 
หนังสือภาษาอังกฤษด้านวัฒนธรรม ๑๐๘ - 
หนังสือภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยว ๒๑๐ - 
วารสารภาษาไทยด้านมานุษยวิทยา ๒๔ - 
วารสารภาษาไทยด้านวัฒนธรรม ๕๖ - 
วารสารภาษาไทยด้านการท่องเที่ยว ๕๗ - 
วารสารภาษาอังกฤษด้านมานุษยวิทยา ๑๕ - 
วารสารภาษาอังกฤษด้านวัฒนธรรม ๑๐ - 
วารสารภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยว ๓๐ - 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลส าเร็จรูป ซีดีรอม วิดีโอ  ๑๕ - 
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ผ่านเครือข่าย Internet ๑๕ - 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒) 
  ๖.๓ กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 



มคอ.๒ 

๗๐ 

๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ชั้นปีที่ 
๑ 

ชั้นปีที่ 
๒ 

ชั้นปีที่ 
๓ 

ชั้นปีที่ 
๔ 

ชั้นปีที่ 
๕ 

๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนรว่มในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน หลักสตูร 

X X X X X 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ/สาขาวิชา 

X X X X X 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ และมคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปดิสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบมคอ.๕ และมคอ.๖ 
ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน 
๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวชิาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

 X X X X 

๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

X X X X X 

๙. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

X X X X X 

๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวชิาการ 
และ/หรือวิชาชพี ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อป ี

X X X X X 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

   X X 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    X 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี ๙ ๑๐ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) ๑-๕ ๑-๕ ๑-๕ ๑-๕ ๑-๕ 



มคอ.๒ 

๗๑ 

หมวดที่ ๘  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน  

๑) การสังเกตพฤติกรรม ความสนใจและการโต้ตอบของนักศึกษา  
๒) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน  
๓) การสัมภาษณ์นักศึกษา  

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
๑) นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ เช่น กลยุทธ์การสอน การชี้แจง

วัตถุประสงค์ของรายวิชา การวัดและประเมินผล เป็นต้น  
๒) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อกลยุทธ์การสอน

ของอาจารย์  
๓) การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการเรียนการสอน  
๔) อาจารย์ประเมินตนเอง  

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
๒.๑ ประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  
๒.๒ ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร  
๒.๓ ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและ/หรือผู้ประเมิน

ภายนอก  
๒.๔ ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร  

๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับ

หลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 
๗ ข้อ ๗ โดยผู้ประเมินที่สถาบันแต่งตั้ง  
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  

๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมเพ่ือสรุปผลการ
ประเมินที่ได้จากอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ/หรือผู้ประเมินภายนอก ผู้ใช้
บัณฑิต  

๔.๒ น าสรุปผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์ และวางแผนในการด าเนินงานปรับปรุงต่อไป  

 
 
 


