
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
โครงสร้างหลักสูตร  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต  แบ่งออกเป็นหมวดวิชา ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป          จ านวน 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ    จ านวน 60 หน่วยกิต 

2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   จ านวน 21 หน่วยกติ 
2.2 วิชาชีพ           จ านวน 39 หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาบังคับ          จ านวน 18 หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาเลือก          จ านวน 18 หน่วยกิต 
2.2.3 วิชาการฝึกงาน      จ านวน   3 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     จ านวน  30 หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาภาษา 

รหัสวิชา         ชื่อรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
ศท  0101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร               3(2-2-5) 
ศท  0102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  1              3(2-2-5) 
ศท  0103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  2              3(2-2-5) 
ศท  0104  ทักษะการพูดแลเขียนภาษาอังกฤษ              3(2-2-5) 
ศท  0105  ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน               3(2-2-5) 

 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา         ชื่อรายวิชา              น(ท-ป-ศ) 
ศท  0201  การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์   3(2-2-5) 
ศท  0202  มนุษย์กับวัฒนธรรม               3(2-2-5) 
ศท  0203  สุนทรียภาพของชีวิต               3(3-0-6) 

 3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา         ชื่อรายวิชา              น(ท-ป-ศ) 
ศท  0301  จังหวัดศึกษา                3(2-2-5) 
ศท  0302  สังคมไทยกับการพัฒนา               3(2-2-5) 
ศท  0303  อาเซียนศึกษา               3(3-0-6) 

 4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา         ชื่อรายวิชา              น(ท-ป-ศ) 
ศท  0401  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้             3(2-2-5) 
ศท  0402  การคิดและการตัดสินใจ               3(2-2-5) 
ศท  0403  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม               3(3-0-6) 
ศท  0404  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต               3(3-0-6) 

 
 
 
 



การจัดการเรียนรู ้
1. รายวิชาที่บังคับเรียน  จ านวนไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกิต ดังนี้ 

1.1 กลุ่มภาษา       จ านวน  9  หน่วยกิต 
ศท  0101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(2-2-5) 
ศท  0102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  1   3(2-2-5) 
ศท  0104  ทักษะการพูดแลเขียนภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์      จ านวน  3  หน่วยกิต 
ศท  0201  การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์  3(2-2-5) 

1.3 กลุ่มสังคมศาสตร์      จ านวน  6 หน่วยกิต 
ศท  0301  จังหวัดศึกษา               3(2-2-5) 
ศท  0302  สังคมไทยกับการพัฒนา    3(2-2-5) 

1.4 กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์     จ านวน  3  หน่วยกิต 
ศท  0401  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  3(2-2-5) 

 
2. รายวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

  เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษา   มนุษยศาสตร์    วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ อีกกลุ่มวิชาละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต รวมกันไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 

 
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                จ านวน  60 
หน่วยกิต 
 ความหมายของรหัสประจ าวิชาในหลักสูตร 
 ศศ   หมายถึง  ศิลปศาสตร์ 
 11   หมายถึง  รหัสสาขาวิชาการท่องเที่ยว   
                         เลขสองตัวท้าย หมายถึง  ล าดับรายวิชา 

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                    จ านวน 21 หน่วย
กิต 

รหสัวิชา          ชื่อรายวิชา              น(ท-ป-ศ) 
ศศ 1101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว         3(2-2-5) 
ศศ 1102 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว       3(2-2-5) 
ศศ 1103 จิตวิทยาบริการ         3(3-0-6) 
ศศ 1104 การจัดการทรัพยากรมนุษย์       3(3-0-6) 
ศศ 1105 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริการและการท่องเที่ยว    3(2-2-5) 
ศศ 1106 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
ศศ 1107 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม       3(3-0-6) 
 

2) กลุ่มวิชาชีพ                 จ านวน 39 หน่วยกิต 



    2.1 วิชาบังคับ                  18 หน่วยกิต 
รหัสวิชา          ชื่อรายวิชา              น(ท-ป-ศ) 
ศศ 1108 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
ศศ 1109  การท่องเที่ยวชุมชน       3(3-0-6) 
ศศ 1110 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
ศศ 1111 งานมัคคุเทศก์        3(2-2-5) 
ศศ 1112 การตลาดการท่องเที่ยว        3(3-0-6) 
ศศ 1113 การจัดการธุรกิจน าเที่ยว       3(2-2-5) 

    2.2 วิชาเลือก                  18 หน่วยกิต 
รหัสวิชา          ชื่อรายวิชา              น(ท-ป-ศ) 
ศศ 1114 การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล      3(2-2-5) 
ศศ 1115 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร      3(2-2-5) 
ศศ 1116 การจัดการธุรกิจการบิน       3(3-0-6) 
ศศ 1117 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ     3(2-2-5) 
ศศ 1118 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล  3(3-0-6) 
ศศ 1119 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม      3(2-2-5) 
ศศ 1120  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน       3(3-0-6) 
ศศ 1121 การส ารวจและวิจัยส าหรับการท่องเที่ยว      3(2-2-5)  
ศศ 1122 การสัมมนาการท่องเที่ยว        3(2-2-5)  
ศศ 1123 การบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจน าเที่ยว      3(2-2-5) 

    2.3 วิชาการฝึกงาน                 3  หน่วยกิต 
รหัสวิชา          ชื่อรายวิชา              น(ชม.) 
ศศ 1124 การฝึกงาน          3(200) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชา

เดียวกันหรือต่างสาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจากหลักสูตรอ่ืนใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอ่ืนๆ โดยไม่
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว  ส่วนรายวิชาที่หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือก
เรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้โดยไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 


