
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑ 
รายวิชา TIM1301 ทรัพยากรการท่องเท่ียว สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ  

                       วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 

 

รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 
รหัสวิชา TIM1301 ทรัพยากรการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา   
รหัสวิชา   TIM1301    
ชื่อรายวิชาภาษาไทย ทรัพยากรการท่องเที่ยว  
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Tourism Resources 

 
๒. จำนวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต 3(3-0-6).   
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     ๓.๑ หลักสูตร      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

๓.๒ ประเภทของรายวิชา   วิชาเฉพาะ(บงัคับ) 
 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    

๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม 
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม /อ.เอกชัย  สีทำมา/อ.ชิดชม  กันจฬุา  
 

๕. สถานที่ติดต่อ มรภ.สวนสุนันทา / E –Mail : chantouch.wa@ssru.ac.th 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่  ปีการศึกษา 1/2564 ชั้นปทีี่ 1  
๖.๒ จำนวนผู้เรียนที่รับได ้ ประมาณ  60 คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถ้ามี)  …..........................-..................................... 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) …..........................-..................................... 
 
๙. สถานที่เรียน   อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
 
๑๐.วันที่จัดทำหรือปรบัปรุง วันที่ 1 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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รายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 

หมวดที ่๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตระหนักและเห็น
ประโยชน์ คุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ สามารถแยกแยะทรัพยากรการท่องเที่ยวตามประเภทต่างๆได้ 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๑) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงความหมาย ความสำคัญ และประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
     ๒) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ประโยชน์ คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณสถาน          
ศาสนสถาน และสถานที่สำคัญอ่ืนๆ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
     ๓) เพือ่ให้นักศึกษาเข้าใจถึงปัจจัยทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการท่องเที่ยว การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละประเภท 
     ๔) เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้กับวิถีชีวิตในปัจจุบันโดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว  
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
๑. คำอธิบายรายวิชา 
          ความหมาย ประเภท ความสำคัญ เอกลักษณ์ และคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยว ภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว และแนวโน้ม รูปแบบของการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 
     Study the meaning, different types, identity and value of tourism resources including 
geographical ones,  conservation of tourism resources and trends,  model of tourism resource 
management 
 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย 45 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา (3 ชม ต่อสัปดาห์ x 

15 สัปดาห์) 

- - 90 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
(6 ช่ัวโมง x 15 สัปดาห์) 

 
 

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ีอ่าจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวชิาโปรดระบขุ้อมูล  ตัวอย่างเช่น ๑ ชัว่โมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพกัอาจารย์ผู้สอน ชั้น 4 อาคารวทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ทีท่ำงาน / มือถือ  หมายเลข 0816448199 /0815735198 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : chantouch.wa@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) 0816448199 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Web board)....................................-............................................... 
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หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

          (๑)  มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

          (๒)  มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 
ต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ        

          (๓)  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา มีภาวะผู้นำและ 
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 

         (๔)  มีวินัย มีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  การบรรยายประกอบการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ผ่านช่องทาง Online โดยโปรแกรม 
Google Meet, และหรือ Quizizz, Kahoot 

(๒)  การสอดแทรกประสบการณ์ ระหว่างการเรียนการสอน 
(๓)  ใช้คำถาม 
(๔)  เกมส์ อภิปรายสรุปผลการเรียนรู้ 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากการเข้าเรียน ความสนใจ และสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา 
(๒)  ประเมินจากแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหรือหลังการเรียนรู้รายวิชา 

  (๓)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
(๔)  ประเมินจากประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 

                  ๑)  มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง
กว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
                ๒)  มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

       ๓)  มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  การบรรยายประกอบการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ผ่านช่องทาง Online โดยโปรแกรม 
Google Meet , และหรือ Quizizz, Kahoot 

(๒)  แบบบูรณาการ สอดแทรกประสบการณ์ ระหว่างการเรียนการสอน 
(๓)  ใช้คำถาม 
(๔)  เกมส์ อภิปรายสรุปผลการเรียนรู้ 
(๕)  การทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหรือหลังการเรียน 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ข้อสอบทดสอบกลางภาค สอบปลายภาค   
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(๒)  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน ความสนใจเรียน   
(๓)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
(๔)  จากงานที่ได้รับมอบหมาย 
(๕)  แบบคำถาม แบบสอบถามปลายเปิด และหรือปลายปิด 
(๖)  แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหรือหลังการเรียน 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

            ๑) มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  และความขัดแย้งในการเรียน 
รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

       ๒) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสู่การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการ
ปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

           ๓) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะ
การทำงานให้เกิดประสิทธิผล 

๓.๒   วิธีการสอน 
(๑)  การบรรยายประกอบการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ผ่านช่องทาง Online โดยโปรแกรม 

Google Meet , และหรือ Quizizz, Kahoot 
(๒)  แบบบูรณาการ สอดแทรกประสบการณ์ ระหว่างการเรียนการสอน 
(๓)  ใช้คำถาม - ตั้งคำถามให้มีส่วนร่วมในการตอบ(คำถามแบบปลายเปิด) 
(๔)  เกมส์ อภิปรายสรุปผลการเรียนรู้ 
(๕)  การทำแบบทดสอบความรู้ก่อนและหรือหลังการเรียน 

                     (๖)  วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ทดสอบกลางภาค สอบปลายภาค  
(๒) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน ความสนใจเรียน 
(๓) จากการตอบคำถามแบบปลายเปิด 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

        (๑)  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่าง   
เหมาะสม รวมทัง้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 
       (๒)  มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาความรู้ในวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตาม  
มาตรฐานสากล  

๔.๒   วิธีการสอน 
(๑)  การบรรยายประกอบการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ผ่านช่องทาง Online โดยโปรแกรม 

Google Meet, และหรือ Quizizz, Kahoot 
(๒)  แบบบูรณาการ สอดแทรกประสบการณ์ ระหว่างการเรียนการสอน 
(๓)  ใช้คำถาม แบบให้มีส่วนร่วมในการตอบ 
(๔)  เกมส์ อภิปรายสรุปผลการเรียนรู้ 
(๕)  การทำแบบทดสอบความรู้ก่อนและหรือหลังการเรียน 
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(๖)  เสนอรายงานในชั้นเรียน 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง และพฤติกรรมภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี 
(๒) การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
(๓) การเข้าชั้นเรียน 
(๔) จากการตอบคำถาม 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพฒันา 

         (๑) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       (๒) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
       (๓) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
       (๔)  มีความสามารถในการใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลการแปลความหมาย 

และการวิเคราะห์ข้อมูล 
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑)  การบรรยายประกอบการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ผ่านช่องทาง Online โดยโปรแกรม 
Google Meet, และหรือ Quizizz, Kahoot 

(๒)  แบบบูรณาการ สอดแทรกประสบการณ์ ระหว่างการเรียนการสอน 
(๓)  ใช้คำถาม 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) การมีส่วนร่วมในการถาม-ตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานเดี่ยว-กลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม 
(๒) จากการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 
๖. ด้านอ่ืนๆ 

......... ไม่มี................. 
 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ์   หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑ ปฐมนิเทศ แนะนำรายวิชา  
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว 
- ความหมายและความสำคญัของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว  
- องค์ประกอบของการท่องเที่ยว  

๓ บรรยายใช้โปรแกรม Power Point, Quizizz 
ผ่าน ช่องทาง Online by Google Meet / 
อาจใช้หนังสือทรัพยากรการท่องเทีย่ว
ประกอบ  

ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม/  
อ.ชิดชม  กันจุฬา 
 
 

๒ คุณลักษณะ และประเภทของทรัพยากร
ทางการท่องเท่ียว รูปแบบการท่องเที่ยว 

๓ บรรยายใช้โปรแกรม Power Point, Quizizz 
ผ่าน ช่องทาง Online by Google Meet / 
อาจใช้หนั งสื อทรัพยากรการท่ องเที่ ย ว
ประกอบ และมอบหมายการบ้ านผ่ าน 
Google Classroom 

ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม/  
อ.ชิดชม  กันจุฬา 
 

๓-๔ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อทรัพยากร
และการท่องเท่ียว 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์กับ
ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว  ได้ แ ก่  ค วาม ห ม า ย 
ความสำคัญ ลักษณะภูมิศาสตร์ไทย  
- การแบ่ งภู มิศาสต์ ไทย  ลักษณ ะภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศกับการท่องเที่ยวไทย 
- ลักษณะทางกายภาพของแต่ละภาค 
- การแบ่งภาคภูมิศาสตร ์
- ภูมิลักษณ์ ภูมินามทางภมูิศาสตร์ 

๖ บรรยายใช้โปรแกรม Power Point, Quizizz 
ผ่าน ช่องทาง Online by Google Meet / 
อาจใช้หนั งสื อทรัพยากรการท่ องเที่ ย ว
ประกอบ และมอบหมายการบ้ านผ่ าน 
Google Classroom 

ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม/  
อ.ชิดชม  กันจุฬา 
 
 

๕ ธรรมชาติวิทยากับการท่องเท่ียว ๓ บรรยายใช้โปรแกรม Power Point, Quizizz 
ผ่าน ช่องทาง Online by Google Meet / 
อาจใช้หนั งสื อทรัพยากรการท่ องเที่ ย ว
ประกอบ และมอบหมายการบ้ านผ่ าน 
Google Classroom 

ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม/  
อ.ชิดชม  กันจุฬา 
 

๖-๘ ทรัพยากรการท่องเท่ียวของประเทศไทย 
- ทรัพยากรการท่องเที่ยวภาคเหนอื 
- ทรัพยากรการท่องเที่ยวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ทรัพยากรการท่องเที่ยวภาคกลาง 
- ทรัพยากรการท่องเที่ยวภาคตะวนัออก 
- ทรัพยากรการท่องเที่ยวภาคตะวนัตก 
- ทรัพยากรการท่องเที่ยวภาคใต ้
- การท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม 

๙ บรรยายใช้โปรแกรม Power Point, Quizizz 
ผ่าน ช่องทาง Online by Google Meet / 
อาจใช้หนั งสื อทรัพยากรการท่ องเที่ ย ว
ประกอบ และมอบหมายการบ้ านผ่ าน 
Google Classroom 

ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม/  
อ.ชิดชม  กันจุฬา 
 

๙ สอบกลางภาค    
๑๐ ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ๓ บ ร ร ย า ย ใ ช้ โป ร แ ก ร ม  Power Point, ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม/  



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 
รายวิชา TIM1301 ทรัพยากรการท่องเท่ียว สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ  

                       วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

- ความสำคัญ เอกลักษณ์และคุณค่าของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 

Quizizz ผ่าน ช่องทาง Online by Google 
Meet / อาจ ใช้ ห นั งสื อท รัพ ยากรก าร
ท่องเที่ยวประกอบ และมอบหมายการบ้าน
ผ่าน Google Classroom 

อ.ชิดชม  กันจุฬา 
 
 

๑๑-๑๒ ทรัพยากรการท่องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณสถานและศาสน
สถาน งานเทศกาลประเพณี 
- ความสำคัญ เอกลักษณ์และคณุค่าของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์ 
โบราณสถานและศาสนสถาน ทรพัยากร
การท่องเที่ยวงานเทศกาลประเพณ ี

๖ บ ร ร ย า ย ใ ช้ โป ร แ ก ร ม  Power Point, 
Quizizz ผ่าน ช่องทาง Online by Google 
Meet / อาจ ใช้ ห นั งสื อท รัพ ยากรก าร
ท่องเที่ยวประกอบ และมอบหมายการบ้าน
ผ่าน Google Classroom 

ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม/  
อ.ชิดชม  กันจุฬา 
 

๑๓ ทรัพยากรการท่องเท่ียวที่สำคัญของ
อาเซียน 
- การท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม (อาเซยีน) 

๓ บ ร ร ย า ย ใ ช้ โป ร แ ก ร ม  Power Point, 
Quizizz ผ่าน ช่องทาง Online by Google 
Meet / อาจ ใช้ ห นั งสื อท รัพ ยากรก าร
ท่องเที่ยวประกอบ และมอบหมายการบ้าน
ผ่าน Google Classroom 

ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม/  
อ.ชิดชม  กันจุฬา 
 

๑๔-๑๕ ทรัพยากรการท่องเท่ียวที่สำคัญของทวีป
ต่างๆ 
 

๖ บ ร ร ย า ย ใ ช้ โป ร แ ก ร ม  Power Point, 
Quizizz ผ่าน ช่องทาง Online by Google 
Meet / อาจ ใช้ ห นั งสื อท รัพ ยากรก าร
ท่องเที่ยวประกอบ และมอบหมายการบ้าน
ผ่าน Google Classroom 

ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม/  
อ.ชิดชม  กันจุฬา 

๑๗ การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียว 
 

๓ บ ร ร ย า ย ใ ช้ โป ร แ ก ร ม  Power Point, 
Quizizz ผ่าน ช่องทาง Online by Google 
Meet / อาจ ใช้ ห นั งสื อท รัพ ยากรก าร
ท่องเที่ยวประกอบ และมอบหมายการบ้าน
ผ่าน Google Classroom 

ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม/  
อ.ชิดชม  กันจุฬา 

๑๗ สอบปลายภาค    
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรยีนรู้หัวข้อย่อยแตล่ะหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามที่กำหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 

ผลการ
เรียนรู้ 

วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

     สัดส่วน 
ของการประเมินผล 

1.1  (๑)  ประเมินจากการเข้าเรียน ความสนใจ และสังเกตพฤติกรรมใน
ชั้นเรียนของนักศึกษา 
(๒)  ประเมินจากแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหรือหลัง
การเรียนรู้รายวิชา 
(๓)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการอภิปรายร่วมกัน

1-8,10-16 15% 
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ในชั้นเรียน 
(๔)  ประเมินจากประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 

2.1 (๑) ข้อสอบทดสอบกลางภาค สอบปลายภาค   
(๒)  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน ความสนใจเรียน   
(๓)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการอภิปรายร่วมกันใน
ชั้นเรียน 
(๔)  จากงานที่ได้รับมอบหมาย 
(๕)  แบบคำถาม แบบสอบถามปลายเปิด และหรือปลายปิด 
(๖)  แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหรือหลังการเรียน 
สอบปลายภาค 

1-17 40%  

3.1 (๑) ทดสอบกลางภาค สอบปลายภาค  
(๒) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน ความสนใจเรียน 
(๓) จากการตอบคำถามแบบปลายเปิด 

1-17 30 

4.1 (๑) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง และพฤติกรรมภาวะผู้นำและผู้
ตามท่ีดี 
(๒) การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
(๓) การเข้าชั้นเรียน 
(๔) จากการตอบคำถาม 

1-17 10 

5.1 (๑) การมีส่วนร่วมในการถาม-ตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงาน
เดี่ยว-กลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม 
(๒) จากการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

1-8, 10-16 5  

 
เกณฑ์ คะแนน เต็ม 100 คะแนน 

- พฤติกรรม     10 คะแนน 
- คะแนนเก็บ                                          20 คะแนน 
- สอบกลางภาค                                       30 คะแนน 
- สอบปลายภาค                                       40 คะแนน 

          คะแนนระหว่าง 86 – 100     ได้ระดบั  A   คะแนนระหวา่ง 62 – 65  ได้ระดับ  C  
          คะแนนระหว่าง 82 – 85       ได้ระดับ  A-  คะแนนระหวา่ง 58 – 61  ได้ระดับ  C- 
          คะแนนระหว่าง 78 – 81       ได้ระดับ  B+  คะแนนระหวา่ง 54 – 57  ได้ระดับ  D+ 
          คะแนนระหว่าง 74 – 77       ได้ระดับ  B   คะแนนระหวา่ง 50 – 53  ได้ระดับ  D  
          คะแนนระหว่าง 70 – 73       ได้ระดับ  B-  คะแนนระหวา่ง 46 – 49  ได้ระดับ  D-  
          คะแนนระหว่าง 66 – 69       ได้ระดับ  C+  คะแนนระหวา่ง 0  – 45  ได้ระดับ  E  
 
 
 
 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวิชา TIM1301 ทรัพยากรการท่องเท่ียว สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ  

                       วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ตำราและเอกสารหลัก 
 ๑)  ฉันทัช  วรรณถนอม. 2564. เอกสารประกอบการสอนวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยว.  

      
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
      ๑) เอกสารการสอนชุดวิชา ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย หน่วยที่ 1-15, 2551.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สาขาวิชาการจัดการ, กรุงเทพฯ  
  ๒) บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา. 2549. การพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว. พิมพ์ครั้งที่ 1,  กรุงเทพฯ: เพรส แอนด์  
ดีไซด์ จำกัด 
  ๓) สมยศ  วัฒนากมลชัย. 2553. ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว. พิมพ์ครั้งที่ 12, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย  
กรุงเทพ. 
  ๔) พรสมิทธิ์  ฉายสมิทธิกุล. 2559. สื่อการสอนวิชาภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว. 
 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
 ๑)  เว็บไซด์ ที่เก่ียวกับหัวข้อในที่เป็นข้อมูลประกอบในการศึกษาหาความรู้  
 ๒)  http://www.tourismthailand.org/home/   
      http://www.doh.go.th/dohweb/international/asian.html 
      http://plak.nokroo.com/browse.php?cat_id=32&id=6452 
      http://www.watphraphutthachai.com/watphrabuddhachay/guide/guide4.htm   
   

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    ๑) ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้ จากการเรียนการสอนใน
คร้ังที่ผ่านมา และประโยชน์จากข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อการพัฒนารายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนา
รายวิชาในช่วงปลายของภาคการศึกษา 
       ๒) ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียน
รายวิชานี้ 
       ๓) ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผ่านระบบการประเมิน on line ของ
มหาวิทยาลัยฯ 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผูส้ังเกตการณ์ หรือทีมผูส้อน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 
 อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษา 
 
๓. การปรับปรุงการสอน 
      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง  



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวิชา TIM1301 ทรัพยากรการท่องเท่ียว สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ  

                       วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน เป็นต้น) 
    การประชุมสาขาวิชาเพื่อพัฒนาการสอน ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์การ ลงในเอกสารการสอน สื่อ
การสอนต่างๆ เพิ่มช่องทางเลือกในการสื่อสารการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ คลิปวีดีโอ ฯลฯ 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น 
       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสำหรับรายวชิาที่แตกต่างกัน หรือสำหรับ 
      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 
     การสอบถามนักศึกษา พิจารณาจากผลการสอบ ให้อาจารย์ท่านอ่ืนหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสุ่มตรวจผลงาน ผลการสอบ
ของนักศึกษา ตลอดจนสุ่มตรวจสอบข้อสอบ โดยอาจมีการตั้งกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 
โดยตรวจ มคอ.3,5 ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนส่วนต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือจากการทวนสอบหลายๆวิธี 
 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการในการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 
     จากผลการประเมิน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิด
คุณภาพมากข้ึน ดังนี้ คือ 
      ๑) นำข้อคิดเห็นของนักศึกษาจากข้อมาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๑ 

รายวิชา TIM1301  ทรัพยากรท่องเท่ียว  สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)มคอ. ๒ 

 
คุณลักษณะบัณฑิต 

 
 
 
 
 

 
 
 
รายวิชาเฉพาะ 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ 
ทางปัญญา 

ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์ 
ระหว่าง 
บุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

รหัสวิชา : TIM1301 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย :  ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ : Tourism 
Resources 
 

       

 

   

 

      

 

* ความรับผดิชอบในแตล่ะดา้นสามารถเพิ่มลดจำนวนไดต้ามความรับผิดชอบ 


