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การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
อนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
2.2.3 วิชาการฝึกงาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
2.2.3 วิชาการฝึกงาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
จานวน 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
จานวน 60 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
จานวน 21 หน่วยกิต
จานวน 21 หน่วยกิต
จานวน 39 หน่วยกิต
จานวน 36 หน่วยกิต
จานวน 18 หน่วยกิต
จานวน 18 หน่วยกิต
จานวน 18 หน่วยกิต
จานวน 15 หน่วยกิต
จานวน 3 หน่วยกิต
จานวน 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ : Associate of Arts Program in Tourism
ชื่ออนุปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (การท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ : อ.ศศ. (การท่องเที่ยว)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Associate of Arts (Tourism)
ชื่อย่อ : A.A. (Tourism)
ปรัชญาของหลักสูตร
มีจิตบริการ ชานาญวิชาชีพ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ : Associate Program in Tourism
ชื่ออนุปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : อนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ชื่อย่อ : อ. (การท่องเที่ยว)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Associate Degree in Tourism
ชื่อย่อ : A. (Tourism)
ปรัชญาของหลักสูตร
มีวินัย ใจบริการ ชานาญวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตผู้สาเร็จการศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริ การและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มี ค วามรอบรู้ ท างวิ ช าการ และทั ก ษะทางวิ ช าชี พ ใน
ศาสตร์ทางการท่องเที่ยว มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการ และบริหารจัดการเทียบเท่ ากับมาตรฐานสมรรถนะ
ทางวิชาชีพในภูมิภาคอื่นของโลก

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ
ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ ไมตรีจิต
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การบริการ
และมัคคุเทศก์ กระบวนการจัดนาเที่ยว ภาษาและวัฒนธรรม
และดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว

หมายเหตุ
ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน
คราวประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560
การกาหนดชื่อปริญญาระดับอนุปริญญาว่า
“อนุปริญญา” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาและกาหนด
ใช้อักษรย่อว่า
“อ.(สาขาวิชา....)” เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
3. มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ 3. มีทักษะการจัดการในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
เหตุ ผ ลและวิ จ ารณญาณอย่ า งเหมาะสมเมื่ อ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ การบริการ
สถานการณ์ต่าง ๆ
4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ในการปฏิบัติงานและพัฒนา
4. มีบุคลิกภาพดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในทุกระดับ อาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
ได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒ นาตนเอง ทั้งด้านความรู้และ
ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา โดยเฉพาภาษาอังกฤษ
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6. มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทาง
คณิ ต ศาสตร์ ใ นการประมวลและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ การ
วางแผน การจัดการ และการพัฒนา
ความสาคัญของหลักสูตร
ตอบสนองความต้ อ งการก าลั งคนที่ มี คุ ณ ภาพในชุ ม ชน
จังหวัด และภูมิภาคใกล้เคียง จึงจาเป็นต้องพัฒ นาหลักสู ตรนี้
เพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนเตรียมการเพื่อ
รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ความสาคัญของหลักสูตร
ตอบสนองความต้องการกาลั งคนที่มีคุณ ภาพในชุมชน
จังหวัด และภูมิภาคใกล้เคียง จึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรนี้
เพื่ อประโยชน์ ในการแก้ปัญ หาการขาดแคลนบุ คลากรด้าน
การท่องเที่ยวทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนเตรียมการ
เพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก

หมายเหตุ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
จานวน 60 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จานวน 21 หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพ
จานวน 39 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
จานวน 18 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
จานวน 18 หน่วยกิต
2.2.3 วิชาการฝึกงาน จานวน
3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
57 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จานวน
21 หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพ
จานวน
36 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ จานวน
18 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
จานวน
15 หน่วยกิต
2.2.3 วิชาการฝึกงาน จานวน
3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต

หมายเหตุ
ลดจานวนวิชาเลือกจากเดิม 18 หน่วยกิต
เป็ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 15 หน่ ว ยกิ ต ส่ ง ผลให้ จ านวน
หน่ ว ยกิ ต ของวิช าเฉพาะลดลงจากเดิ ม จานวน 60
หน่วยกิต เหลือไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต

เปรียบเทียบรายวิชา
1. หากมีการยกเลิกรายวิชา ให้ระบุข้อมูลในช่องหลักสูตรเดิมและเว้นว่างในช่องหลักสูตรใหม่ พร้อมระบุในช่องหมายเหตุว่า “ยกเลิกรายวิชา”
2. หากเป็ นรายวิชาใหม่ที่ไม่ได้มีการปรับปรุงจากรายวิชาเดิมที่ มีอยู่ในหลักสูตรเดิม ให้ระบุข้อมูลในช่องหลักสู ตรใหม่และเว้นว่างในช่ องหลักสูตรเดิม พร้อมระบุในช่องหมายเหตุว่า
“รายวิชาใหม่”
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จานวน 21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จานวน 21 หน่วยกิต
ศศ 1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5) ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา
ศศ 1102 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(2-2-5) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา
ศศ 1103 จิตวิทยาบริการ
3(3-0-6) จิตวิทยาบริการและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา
ศศ 1104 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6) การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
ศศ 1105 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริการ
................................................................................................ ยกเลิกรายวิชา
และการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
ศศ 1106 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับธุรกิจ
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อธุรกิจ บริการ
บริการและการท่องเที่ยว
3(3-0-6) และการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556
ศศ 1107 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
3(3-0-6) ................................................................................................ ยกเลิกรายวิชา
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3(3-0-6) รายวิชาใหม่
ดิจิทัลเพือ่ การท่องเที่ยวและบริการ
3(2-2-5) รายวิชาใหม่

วิชาบังคับ จานวน 18 หน่วยกิต
ศศ 1108 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว

วิชาบังคับ จานวน 18 หน่วยกิต
3(3-0-6) การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว

หมายเหตุ

3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา / แก้ไขจานวน
เวลาเรียนทฤษฎี ปฏิบัติ และศึกษาด้วยตนเอง
ศศ 1109 การท่องเทีย่ วชุมชน
3(3-0-6) ................................................................................................ เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา/
เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาบังคับเป็นวิชาเลือก
ศศ 1110 โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ศศ 1111 งานมัคคุเทศก์
3(2-2-5) งานมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
ศศ 1112 การตลาดการท่องเที่ยว
3(3-0-6) การตลาดการท่องเที่ยวและบริการ
3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา
ศศ 1113 การจัดการธุรกิจนาเที่ยว
3(2-2-5) การจัดการธุรกิจนาเที่ยว
3(2-2-5)
การวิจัยสาหรับการท่องเที่ยว
3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา/
เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาเลือกเป็นวิชาบังคับ
วิชาเลือก
ศศ 1114
ศศ 1115
ศศ 1116
ศศ 1117

จานวน 18 หน่วยกิต
การจัดการการท่องเทีย่ วทางทะเล
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การจัดการธุรกิจการบิน
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

วิชาเลือก จานวน 15 หน่วยกิต
................................................................................................ ยกเลิกรายวิชา
................................................................................................ ยกเลิกรายวิชา
การจัดการธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
................................................................................................ ยกเลิกรายวิชา

6
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556
ศศ 1118 การจัดการประชุม นิทรรศการ
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
ศศ 1119 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
ศศ 1120 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็น แก้ไขจานวนเวลาเรียนทฤษฎี ปฏิบัติ และศึกษาด้วย
3(3-0-6) รางวัล
3(2-2-5) ตนเอง
3(2-2-5) การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
3(3-0-6) การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3(2-2-5) แก้ไขจานวนเวลาเรียนทฤษฎี ปฏิบัติ และศึกษาด้วย
ตนเอง
ศศ 1121 การสารวจและวิจัยสาหรับการท่องเที่ยว
................................................................................................ เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา/
3(2-2-5)
เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาเลือกเป็นวิชาบังคับ
ศศ 1122 การสัมมนาการท่องเที่ยว
3(2-2-5) การสัมมนาการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
ศศ 1123 การบัญชีและการเงินสาหรับธุรกิจนาเที่ยว
การบัญชีและการเงินสาหรับธุรกิจนาเที่ยว
3(2-2-5)
3(2-2-5)
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา/
เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาบังคับเป็นวิชาเลือก
การจัดการท่องเที่ยวทางเลือก
3(2-2-5) รายวิชาใหม่
วิชาการฝึกงาน จานวน 3 หน่วยกิต
ศศ 1124 การฝึกงาน 3(200 ชั่วโมง)

วิชาการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
การฝึกประสบการณ์ 3(300 ชั่วโมง)

เพิ่มชั่วโมงการฝึกปฏิบัติมากขึ้น

