
 
ข้อมูลและรายละเอียดที่จ าเป็นในการออกแบบหลักสูตร 

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะ 
เพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรปูการอุดมศึกษาไทย  

ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 
 

1. รายละเอียดหลักสูตร 

 1.1 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 1.2 ชื่อหลักสูตร: การออกแบบธุรกิจสุขภาพส าหรับการจัดการท่องเที่ยว  

                           (Wellness business designed for tourism) 

 1.3 -  ชื่อหน่วยงานหรือสถานประกอบการทีร่่วมการจัดการเรียนการสอนนอกพ้ืนที่ EEC 
         สมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน (สอทอ.) 
  -  ชื่อหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่ร่วมการจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ EEC 
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………. 
* กรุณาแนบ MOU กับสถานประกอบการ 

 1.4 ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail) 
            

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ e-mail address 

1 ผศ.ดร.ไพริน เวชธัญญะกลุ ประธานหลักสตูร 089-4484489 kimmy_pairin@hotmail.com 

2 อาจารยส์าติยา มิ่งวงศ์ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

087-0979525 monkichiair29@gmail.com 

3 อาจารย์วสันต์ มหากาญจนะ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

081-4057856 Lamau_ser@hotmail.com 

4 อาจารย์ศริิศักดิ์ ศรีวสิรณ ์ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

062-9539551 ssriwisorn@gmail.com 

5 นายสุพรรณ แก้วม่วง เลขานุการ 064-2945351 suphankaewmoung@gmail.com 
 

2. แผนการรับนักศึกษา 

 2.1 จ านวนนักศึกษาต่อรุ่น ......40.....คน     จ านวน ....2...รุ่นต่อปี 

 2.2 ระยะเวลาในการจัดการศึกษา (ช่วงเวลาเริ่มต้นจนจบหลักสูตร) ..........6 เดือน............ 

 2.3 - จ านวนชั่วโมงในการด าเนินการ ......285....ชม. (ทฤษฎี .....60.... ชม. , ปฏิบัติ ........225....ชม.) 

  - จ านวนชั่วโมงในการด าเนินการสอนต่อไม่น้อยกว่า ......12....ชม.ต่อรายวิชา  



            (ทฤษฎี .....6.... ชม. , ปฏิบัติ ........6....ชม.) 

  - จ านวนชั่วโมงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ......225....ชม.  

  - ระยะเวลาตลอดหลักสูตร 2 วัน/สัปดาห์ ระยะเวลา 6 เดือน..........(วัน/สัปดาห์/เดือน) 
* จัดการเรียนการสอนโดยปฏิบัติจริงในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด  ทั้งนี้ 
จัดการเรียนการสอนทฤษฎี 60 ชม. = 3 หน่วยกิต และปฏิบัติในสถานประกอบการ 225 ชม. = 6 หน่วยกิต รวมเป็น 9 
หน่วยกิต 

 2.4 กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการศึกษา 
 2.4.1 ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช. 
 2.4.2 นิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส 
 2.4.3 ผู้ที่ท างานแล้วและต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ 
 2.4.4 ผู้ที่ท างานแล้วแตต่้องการเพิ่มพูนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิม 
 2.4.5 ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เกษียณแล้วต้องการจะประกอบอาชีพอ่ืนที่แตกต่างจากเดิม 

 
3. การออกแบบหลักสูตร 
 3.1 ระบุที่มาของการก าหนดแนวคิด เหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
          การพัฒนาการท่องเที่ยวระดับโลกเพ่ือการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและกลุ่มเชิงสุขภาพ เป็น 
กลุ่มเป้าหมายหลักที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือการยกระดับการท่องเที่ยว
และคุณภาพการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต่างๆทั่วประเทศ ดังพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคอีสานก็เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพด้าน
สมุนไพรและพืชท้องถิ่นที่มีสรรพคุณเป็นยา และสามารถน ามาเป็นวัตถุดิบการประกอบอาหาร ตลอดจนภาคอีสานยังมี
วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่เหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง
การฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวเพ่ือการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยควบคู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ดังที่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวไว้ถึงความต้องการพัฒนาให้พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพ้ืนที่การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภาคอีสาน (Isan Wellness Tourism) เพ่ือการปรับตัวเพ่ือวิธีการท่องเที่ยวแบบ new normal 
ภายหลังวิกฤตโควิด-19 บุคลากรและผู้ประกอบการในท้องถิ่นมีความจ าเป็นจะต้องได้รับความรู้และทักษะเพ่ือการเป็น
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้งทักษะด้านสุขอนามัย การดูแลสุขภาพในรูปแบบต่างๆ โภชนาการ การจัดรูปแบบการ
ท่องเที่ยว และการเป็นผู้ประกอบการ  
  โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการออกแบบธุรกิจการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบด้วย  
  1. เพ่ือผลิตบุคลากรให้มีความรู้ด้านธุรกิจและการท่องเที่ยวในการออกแบบการท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ  
  2. เพ่ือผลิตบุคลากรให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านธุรกิจและการท่องเที่ยวในการออกแบบการท่องเที่ยว
แบบเบ็ดเสร็จ  
  3. เพ่ือผลิตบุคลากรให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่าง
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  4. เพ่ือผลิตบุคลากรให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ 
  5. เพ่ือผลิตบุคลากรให้ใช้ภาษาอังกฤษในการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพได้  



 
 3.2 วิธีการก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเม่ือส าเร็จการศึกษา
(สอดคล้องกับข้อก าหนดของโครงการ) 
  PLO 1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านธุรกิจและการท่องเที่ยวในการออกแบบการท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (Package 
Tour) เพ่ือส่งเสริมสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
  PLO 2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและภาษาอังกฤษไปใช้ในการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
  PLO 3 ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ตามมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

 3.3. แสดงวิธีการร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการในการจัดท าหลักสูตรในการ up-skill 
และหรือ re-skill อย่างชัดเจน (Non-Degree) 

  ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการ/ ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ ประกอบด้วยสถานประกอบการสายสลิลนวดเพ่ือสุขภาพ บริษัทมณีนาคาสปาแอนด์บิ้วตี้ 
จ ากัด ร้านวันวารินสปา (Onevarin spa) 

4. การจัดการเรียนการสอน 

 4.1 การก าหนดเนื้อหาสาระและโครงสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 

  4.1.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ได้แก่ 1) แนวคิดและหลักการการออกแบบธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 2) การ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพ 3) การจัดการการท่องเที่ยว 4) การออกแบบรายการน าเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (package 
tour) เพ่ือส่งเสริมสุขภาพร่างกาย อารมณ์ จิตใจและความสุข 5) การออกแบบรายการอาหาร/เครื่องดื่มส าหรับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความรู้เรื่องสมุนไพรท้องถิ่น 6) มาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัย 7) การใช้เทคโนโลยี
ดิจิตอลเพ่ือสร้างสรรคน์วัตกรรมส าหรับการออกแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 8) ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจสุขภาพ 

 
หัวข้อ วิทยากร จ านวนชั่วโมง 

การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือสร้างสรรค์
นวัตกรรมส าหรับการออกแบบการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

ผศ.ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

33 ชั่วโมง 
 

ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจสุขภาพ   อาจารย์ชนภา นิโครธานนท์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

18 ชั่วโมง 
 

แนวคิดและหลักการการออกแบบธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ผศ.ดร.เพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณ  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

18 ชั่วโมง 
 

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพ ผศ.ดร.เพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณ 
ผศ.ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ 
ผศ.วริษฐา แก่นศาลสันติ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

18 ชั่วโมง 
 

การจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล 18 ชั่วโมง 



มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คุณจิตกร  วิจารณรงค์ 
บริษัทโซดาเมเนจเมนท์ 

 

การออกแบบรายการน าเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ 
(package tour) เพ่ือส่งเสริมสุขภาพร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจและความสุข 

ผศ.ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คุณจิตกร  วิจารณรงค์ 
บริษัทโซดาเมเนจเมนท์ 

18 ชั่วโมง 
 

การออกแบบรายการอาหาร/เครื่องดื่มส าหรับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความรู้เรื่อง
สมุนไพรท้องถิ่น 

อาจารย์พงษ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร 
ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

18 ชั่วโมง 
 

มาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัย ผศ.วริษฐา แก่นศาลสันติ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

18 ชั่วโมง 
 

   

  4.1.2 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่  

   1) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญมือ
อาชีพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติ/ระดับนานาชาติ  

   2) กิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ 

   3) กิจกรรมการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

 4.2 การจัดการเรียนการสอนที่ต้องร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างเข้มข้น 

  การฝึกอบรมภาคปฎิบัติกับผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่เป็นสายงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
สุขภาพ 

หัวข้อ วิทยากร จ านวนชั่วโมง 
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพ อาจารย์สลิลลดา  คูหาทอง 

อาจารย์ธนาธาร บุตรรินทร์ 
อาจารย์อภิชาติ ม่วงชา 
ดร.กนกพรรณ  จุลค าภา 
ภกญ.อุมาพร เจริญสวัสดิ์ 
ผศ.ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล 

18 ชั่วโมง 
 

การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม
ส าหรับการออกแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ผศ.ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก 
ผศ.ดร. ขวัญชีวา ไตรพิริยะ 
ผศ.ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล   

18 ชั่วโมง 
 



ผศ.ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ 
ทักษะสุคนธบ าบัดส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ 
ผศ.ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล   
ผศ.ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ 
นายเจตนิพัทธ์ มาลี 
นางสาววิชญาพร เลื่อนลอย 
อาจารย์ธัญยภัสกรณ์  คูหาทอง 
อาจารย์ณัชชนิกา  เมืองเม็ก 
อาจารย์เสนาะจิตร สิริเลิศธีรกุล 
อาจารย์วิภาพร เผือกวัฒนะ 
 

36 ชั่วโมง 
 

การออกแบบเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

คุณจิตกร  วิจารณรงค์ 
คุณธีรชัย  ลุ้งบ้าน 
ผศ.ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล   
ผศ.ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ 
ผศ.วริษฐา แก่นสานสันติ 
ผศ.ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล 
ดร.กนกพรรณ  จุลค าภา 
อาจารย์สลิลลดา  คูหาทอง 
ภกญ.อุมาพร เจริญสวัสดิ์ 

27 ชั่วโมง 
 

มาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยส าหรับ
นักท่องเที่ยว (CPR) 

พว.ดร. เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ 
พว.ดร.รักชนก โคตรเจริญ 
พว.สมจิต นิปัทหัตถพงศ์ 
พว.ประภัสสร เสงี่ยมกุลถาวร    
ผศ.ดร.เพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณ 
ผศ. วริษฐา แก่นศาลสันติ 
อาจารย์สลิลลดา  คูหาทอง 
อาจารย์ธีรสิทธิ์  เต็มอร่ามกุล 
อาจารย์สุวลักษณ์  เนืองทอง 
อาจารย์วิไลลักษณ์ เรียงไข 
ผศ.ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล 
 

27 ชั่วโมง 

ทักษะหัตถเวชเพ่ือการผ่อนคลายส าหรับธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ดุสิตแพทย์แผนไทย 
คุณอัญชัน ปลั่งกลาง 
คุณสมจิตร วงค์ษาไทย 
คุณประทุม โสมสนวนนอก 
ผศ.ดร.เพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณ 

36 ชั่วโมง 



ผศ. วริษฐา แก่นศาลสันติ 
อาจารย์สลิลลดา  คูหาทอง 
อาจารย์วัธชัย  บุญเสนอ 
อาจารย์อาริสา นามกอง 
อาจารย์มนตรี  ใหญ่โสมานัง 
ภกญ.อุมาพร เจริญสวัสดิ์ 
 

การออกแบบอาหารและเครื่องดื่มส าหรับธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความรู้เรื่องสมุนไพรท้องถิ่น
เพ่ือการประกอบอาหาร 

อาจารย์พงษ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ 
อาจารย์อนุสรณ์  สนิทชล 
อาจารย์ก่อเกียรติ  พลแสง 
อาจารย์กัลยรัตน์ พรหมพลจร 
อาจารย์สุคนธ์ญาณี เถื่อนธรรมโฮง 
ภกญ.อุมาพร เจริญสวัสดิ์ 
ผศ.ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล 

 

36 ชั่วโมง 

 

 4.3 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

  การเรียนการสอนภาคทฤษฎี แบบ ออนไลน์ จ านวน 144 ชั่วโมง ผ่านระบบ SDU-Online Course การฝึก
ปฏิบัติในสถานประกอบการ จ านวน 225 ชั่วโมง 

 
กิจกรรมหลกั 

 
วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ 

บทบาทความรับผิดชอบ* 
กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศน์ผู้เรยีน
เพื่ อการ เตรียมความพร้อม
ส าหรับการเรียนและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ระหว่างวันท่ี 1 - 20
พฤษภาคม 2565 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต และ
ระบบ online 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวช
ธัญญะกลุ/ หัวหน้าด าเนินการ
หลักสตูร 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ 8 หัวข้อผ่าน
ระบบ online 

ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม – 
31 สิงหาคม 2565 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต และ
ระบบ SDU online 
course/ MSTeam 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวช
ธัญญะกลุ/ หัวหน้าด าเนินการ
หลักสตูร 

กิจกรรมที่ 3 การลงพื้นที่เพื่อ
ประชุมกับสถานประกอบการ
และผู้ เ ข้ า อบรม  (อุ ด รธานี  
หนองคาย ขอนแก่น นครพนม 
มุกดาหาร) 

ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม – 
31 สิงหาคม 2565 

กรุงเทพมหานคร อุดรธานี 
หนองคาย ขอนแก่น 
นครพนม มุกดาหาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวช
ธัญญะกลุ/ หัวหน้าด าเนินการ
หลักสตูร 



กิจกรรมหลัก 
 

วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ 
บทบาทความรับผิดชอบ* 

กิจกรรมที่  4 การอบรมภาค
ปฎิบัติกับผู้เช่ียวชาญมืออาชีพ 
ณ พ้ืนท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดอุดรธานี (2 กลุ่มผู้
อบรม) 

ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม – 
31 สิงหาคม 2565 

กรุงเทพมหานคร และ
อุดรธานี หนองคาย 
ขอนแก่น นครพนม 
มุกดาหาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวช
ธัญญะกลุ/ หัวหน้าด าเนินการ
หลักสตูร 

กิ จ ก ร รมที่  5 ก า ร ล งพื้ นที่
ประเมินผู้เรียน (พื้นที่ อุดรธานี 
หนองคาย ขอนแก่น มุกดาหาร 
อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร 
และระนอง)  

ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม – 
31 สิงหาคม 2565 

กรุงเทพมหานคร อุดรธานี 
หนองคาย ขอนแก่น 
นครพนม มุกดาหาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวช
ธัญญะกลุ/ หัวหน้าด าเนินการ
หลักสตูร 

กิจกรรมที่ 6  
ปัจฉิมนิเทศน์ผู้ เรียนเพื่อสรุป
การจัดหลักสูตร 
 

ระหว่างวันท่ี 1  – 20 
กันยายน 2565 

กรุงเทพมหานคร อุดรธานี 
หนองคาย ขอนแก่น 
นครพนม มุกดาหาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวช
ธัญญะกลุ/ หัวหน้าด าเนินการ
หลักสตูร 

 4.4 วิธีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่สามารถแสดงให้เห็นถึงทักษะและสมรรถนะที่ผู้เรียน
ได้รับเพิ่มเติม เมื่อจบการศึกษาจากหลักสูตรว่าผู้เรียนสามารถท าอะไรได้ ท าอะไรเป็น 
  - วิธีการวัดและประเมินผล 
  1. การสร้างเครื่องมือการวัดประเมินตามสภาพจริงโดยสร้างเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 
  2. การสร้างแบบทดสอบความรู้และทักษะเพ่ือทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  3. ประเมินผู้เรียนระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการสังเกตการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การท างานร่วมกันและการฝึกปฎิบัติ  
         ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) ของ SPLO1: ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านธุรกิจและการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในการออกแบบการท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (Package Tour) เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีทั้ง
ร่างกายและจิตใจโดยค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน 
   
CLO กลยุทธ์การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring rubrics) คะแนน 

Beginning 
1 

Developing 
2 

Accomplished 
3 

Exemplary 
4 

SPLO1 1. ประเมินความรู้เชิงปฏิบัติ 
โดยสัมภาษณ์ผู้รับบริการ/ผู้
ที่เกี่ยวขอ้ง 

มีความรู้เชิง
ปฏิบัติระดับ

เบื้องต้น 

มีความรู้เชิง
ปฏิบัติระดับ

พัฒนา 

มีความรู้เชิง
ปฏิบัติระดับ

ระดับคล่องแคล่ว 

มีความรู้เชิงปฏิบัติ
ระดับเป็นแบบอย่าง 

 

2. การประเมินความรู้ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการ
สัมภาษณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

มีความรู้เชิง
ปฏิบัติระดับ

เบื้องต้น 

มีความรู้เชิง
ปฏิบัติระดับ

พัฒนา 

มีความรู้เชิง
ปฏิบัติระดับ

ระดับคล่องแคล่ว 

มีความรู้เชิงปฏิบัติ
ระดับเป็นแบบอย่าง 

 



3. ประเมินผลงาน ติดตาม
ผลงานเด่ียว 

ผลงาน 
ระดับเบื้องต้น 

ผลงาน 
ระดับพัฒนา 

ผลงานระดับ
ระดับดีมีเหตุผล

ประกอบ 

ผลงาน 
ระดับเป็นแบบอย่าง 

 

4. สังเกตการมีส่วนร่วม การ
ตอบค าถาม การแสดงความ
คิดเห็น 

มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิด 

แต่ไม่ตรง
ประเด็น 

มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิด
ตรงประเด็นแต่  

ไม่มีเหตุผล 

มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิด
ตรงประเด็นมี

เหตุผลประกอบ 

มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดตรงประเด็น
มีเหตุผลประกอบที่

เด่นชัด 

 

5. สังเกตพฤติกรรมผลงานที่
มอบหมาย ทักษะพฤตกิรรม
ที่พึงประสงค์  

ผลงาน และ
ทักษะ 

แต่ไม่ตรง
พฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ 

ผลงาน และ
ทักษะตรง

พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

ระดับพัฒนา 

ผลงาน และ
ทักษะตรง

พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

ระดับคล่องแคล่ว 

ผลงาน และทักษะ
ตรงพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ 
ระดับเป็นแบบอย่าง 

 

6. การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกบัคุณธรรมจริยธรรม 

ยังไม่ตรง
พฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ 

ตรงพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ 
ระดับพัฒนา 

ตรงพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ 

ระดับดีมีเหตุผล
ประกอบ 

ตรงพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

ระดับเป็นแบบอย่าง 

 

 

5. การพัฒนาอาจารย์  

 5.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

  5.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาทางวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ในการสอน และการวัดและการประเมินผล 

  5.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการเรียนการสอน 

  5.1.3 พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลของอาจารย์ 

  5.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

  5.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนคุณวุฒิจากการ
เข้าร่วมการประชุม การอบรมทางวิชาการ และสถานประกอบการเพ่ือน าทักษะและความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนางาน
สอนได้อย่างมืออาชีพ  

  5.2.2 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกับสถานประกอบการเพ่ือแลกเปลี่ยนบุคลากรและอาจารย์ใน
ด้านความรู้และทักษะ ด้วยการไปศึกษา ดูงาน หรือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (On the Job Training) ใน
ประเทศ และ/หรือต่างประเทศ 

6. การประเมินผลหรือวิธีการวัด (Assessment) ความสามารถ และหรือ ผลการเรียนรู้ ในเชิงคุณภาพอย่าง
ชัดเจน 

  6.1 การสร้างเครื่องมือการวัดประเมินตามสภาพจริงโดยสร้างเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

  6.2 ประเมินการเข้าเรียนและการส่งงานของผู้เรียนตามก าหนดเวลา 

  6.3 ประเมินระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม และการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างการท างาน
ร่วมกัน  



  6.4 การสร้างแบบทดสอบความรู้และทักษะเพ่ือทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

7. การประเมินและปรับปรุงกระบวนการด าเนินการของหลักสูตร  

 7.1 การปรับปรุงกระบวนการในระหว่างการจัดการเรียนการสอน  

         7.1.1 การประชุมร่วมกันของอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ขอค าแนะน าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการสอน 

  7.1.2 การประเมินกระบวนการสอนจากการท ากิจกรรมในชั้นเรียน ผลการสอบ และพฤติกรรมในชั้นเรียน 

  7.1.3 จัดท าการทวนสอบ และช่องทางรับฟังความคิดเห็นเพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนใน
แตล่ะวิชาระหว่างการจัดการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ 

 7.2 แผนการพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

  7.2.1 การประเมินคุณภาพการจัดหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการและผู้เรียน ด้วยการใช้
แบบสอบถามออนไลน์ 

  7.2.2 การจัดท าการรายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดหลักสูตรให้กับคณะอาจารย์ผู้จัดท าหลักสูตรน าไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  

8. แหล่งที่มาของงบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จากส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ภายใต้โครงการ

บัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย 
ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “หลักสูตรการออกแบบธุรกิจ
สุขภาพส าหรับการจัดการท่องเที่ยว (Wellness business designed for tourism)” 

8.1 รายละเอียดงบประมาณ 
 

รายการ จ านวนเงิน 
1. หมวดค่าตอบแทน 651,450 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (หน่วยงานภาครัฐ) การอบรมวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ ผ่านระบบ online  

86,400 

- ค่าตอบแทนวิทยากร (หน่วยงานภาครัฐ) การอบรมภาคปฎิบตัิ
กับผู้เช่ียวชาญมืออาชีพ ณ พ้ืนท่ีจงัหวัดกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดอุดรธานี  

259,200 

- ค่าตอบแทนวิทยากร (หน่วยงานเอกชน) การอบรมภาคปฎิบัติ
กับผู้เช่ียวชาญมืออาชีพ ณ พื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดอุดรธานี  

225,000 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ ฐานค านวน 
350 บาท/วัน/คน 

80,850 

2. หมวดค่าใช้สอย 548,550 
- ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่เพื่อการจัดการอบรมภาคปฎิบัติและ
การลงพื้นที่ประเมินผู้อบรม (ค่าเช่ารถตู้, ค่าน้ ามันรถตู้, ค่าบัตร
โดยสารเครื่องบิน) 

119,500 



- ค่าประกาศนียบัตร 1,800 
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 13,500 
- ค่าหนังสือส าหรับผู้อบรม 20,200 
- ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้อบรม วิทยากรและผู้ปฎิบัติงาน
ส าหรับกิจกรรมการอบรมภาคปฎิบัติกับผู้เช่ียวชาญมืออาชีพ 
ฐานค านวน 120 บาท/คน/มื้อ 

87,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้อบรม วิทยากรและผู้
ปฎิบัติงานส าหรับกิจกรรมการอบรมภาคปฎบิัติกับผูเ้ชี่ยวชาญมอื
อาชีพ ฐานค านวน 35 บาท/คน/มื้อ 

43,150 

- ค่าเช่าท่ีพักส าหรับทีมงานและวิทยากร 53,400 
- ค่าเช่าห้องประชุมสัมนาเพื่อการฝึกอบรมภาคปฎิบัติ    70,000 
- ค่าเหมาจ่ายการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ (การถ่ายท าการสอน 
การตัดต่อ และการลงระบบออนไลน์  

80,000 

- ค่าจ้างบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมการฝึกอบรม
และการลงพื้นที่  

15,000 

- ค่าเหมาจ่ายการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 5,000 
- ค่าเหมาจ่ายการผลิตแผ่นป้ายไวนิล 10,000 
- ค่าวัสดุส าหรับกิจกรรมการฝึกอบรม 25,000 
3.ค่าวัสดุ 5,000 
- ค่าวัสดุส านักงาน 5,000 
รวมท้ังสิ้น 1,200,000 
หมายเหตุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 


