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รายละเอียดของรายวชิา (Course Specification) 

รหัสวิชา TIM 4405 รายวิชา การจัดการทองเท่ียวเชงิวัฒนธรรมและชุมชน 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2564 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

รหัสวิชา   TIM 4405                                                                                                 
ช่ือรายวิชาภาษาไทย การจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน 

ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ Cultural and Community Tourism Management  
 

๒.  จํานวนหนวยกิต        3 หนวยกติ (2-2-5).       
        

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวชิา     
      ๓.๑  หลักสูตร       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ   

      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาเฉพาะบังคับ   
 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน     
      ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา        

      ๔.๒  อาจารยผูสอน   อ.ชิดชม กันจุฬา,อ.ดร.รัมภาภัค ฤกษวีระวัฒนา,อ.ปานฤทัย  เหงพุม  
 

๕.  สถานท่ีติดตอ มรภ.สวนสุนันทา / E – Mail Chidchom.ka@ssru.ac.th/   
panruthai.he@ssru.ac.th 

 
๖.  ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน   

    ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศกึษา 2564  
 

๗.  รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  (ถาม)ี …..........................-..................................... 
 

๘.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) …..........................-.....................................      
 

๙.  สถานท่ีเรียน   - คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
    - หองเรยีน Online (Google meet / Zoom / Facebook live/Cisco  WebEx) 

 
๑๐.วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุง   - 

     รายละเอยีดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
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หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

๑.   จุดมุงหมายของรายวชิา 
 เพ่ือใหผูเรียนทราบความหมาย จุดมุงหมาย องคประกอบของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน กิจกรรม 
สถานท่ีที่สอดคลองกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน รูปแบบลักษณะการจัดการและพัฒนาการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมและชุมชน บทบาทของผูที่เก่ียวของในการพัฒนา การอนุรักษ การสรางจติสํานกึ การสรางเครือขาย การมี
สวนรวมในการจัดการ 
 
๒.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 
 เพ่ือนําความรูเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมทองเท่ียวรูปแบบใหมๆ มาสอดแทรก สรางเสริมประสบการณใหนักศึกษา 
ตลอดจนปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรูระหวางการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษาไดเขาใจและเขาถึงแกนแทของการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธบิายรายวชิา 
    ความหมายหลักการ แนวคิด รูปแบบและองคประกอบของการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน 
บทบาทของผูท่ีเกี่ยวของในการพัฒนา การอนุรักษ การสรางจติสํานกึ การสรางเครือขาย การมสีวนรวมในการจัดการ 
โดยเรียนรูจากกรณีศกึษาและการดูงานนอกสถานท่ี  
   Study the meaning, principles, concepts, patterns and factors of cultural and community tourism. Roles of 
those involved in development, conservation, awareness, networking and participation management. Learning from 
case studies and viewing tours. 
๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศกึษา 
 

บรรยาย 

(ชั่วโมง) 

สอนเสรมิ 

(ชั่วโมง) 

การฝกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 

(ชั่วโมง) 

บรรยาย30ชั่วโมงตอภาค

การศกึษา (2 ชม ตอ

สัปดาห x 15 สัปดาห) 

-  ใหนักศกึษาลงพื้นที่เก็บขอมูลจริง

ในแหลงทองเที่ยวตางๆ 30ชั่วโมง

ตอภาคการศกึษา (2 ชม ตอ

สัปดาห x 15 สัปดาห) 

75 ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา 

(5 ชั่วโมง x15สัปดาห) 

 

 
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแกนักศกึษาเปนรายบุคคล 
 (ผูรับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุขอมูล   ตัวอยางเชน  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห) 

 ๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผูสอนอาคาร 36 คณะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทท่ีทํางาน / มือถือ  หมายเลข 088 9636916/ 081 5735198 

 ๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอเิล็กทรอนิกส (E-Mail) panruthai.he@ssru.ac.th/ Chidchom.ka@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผานเครือขายสังคมออนไลน (Facebook/Twitter/Line) 

 ๓.๕ ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร (Internet / Web board) 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๓  

รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วิทยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 
   (๑)  สอดแทรกความซื่อสัตยตอตนเองและเพ่ือนรวมงาน 

  (๒)  มทัีศนคติท่ีดตีอวิชาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏบิัติตนเปนนักทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและชุมชน 

  (๓)  มีความรับผดิชอบในหนาท่ีและมสีวนรวมในกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและชุมชนเพ่ือพัฒนาวิชาชีพสู
ความยั่งยืน 

  (๔)  มวิีนัย ตรงตอเวลานัดหมายในการทํางานกลุมและการสงงานท่ีมอบหมาย  
๑.๒   วธิกีารสอน 

(๑)  บรรยายสอดแทรกประสบการณและเหตุการณจรงิท่ีเกดิข้ึนในการทองเท่ียวเชิงเชิงวัฒนธรรมและ
ชุมชน (๒)  อภปิรายกรณีศกึษารวมกันในช้ันเรยีน เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ในการทองเท่ียวเชิงเชิง
วัฒนธรรมและชุมชนท่ีนาสนใจ 

(๓)  ใหนักศึกษาไดแบงกลุมเรียนรูและนําเสนอปญหาเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมและชุมชน 
๑.๓    วิธกีารประเมนิผล 

(๑)  พฤติกรรมการเขาเรยีน และสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 
(๒)  ประเมนิผลจากการใหนักศึกษาไดคดิวิเคราะหเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและการตอบคําถาม 
(๓)  ทดสอบกลางภาค สอบปลายภาค                                                                                                  

  
๒. ความรู 

๒.๑   ความรูท่ีตองพัฒนา 
  (๑)  มคีวามรูในศาสตรเก่ียวกับ  ความหมายหลักการ แนวคดิ รูปแบบและองคประกอบของการ

จัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน บทบาทของผูท่ีเกี่ยวของในการพัฒนา การอนุรักษ การสราง
จติสํานึก การสรางเครอืขาย การมสีวนรวมในการจัดการ 

 (๒)  มีความรูท่ีเกดิจากการบูรณาการความรูจากศาสตรดานงานบรกิารในรายวิชาตางๆ และสามารถ
มาปรับใชในการเรียนการสอน และนําไปสูการปฏบัิติ 

 
๒.๒   วธิกีารสอน 

(๑)  บรรยายและรวมกันอภปิรายกรณศึีกษาตางๆ                                                                           
 (๒)  ใหนักศึกษาปฏบัิตงิานกลุมโดยหาขอมูล-สอบถามเก่ียวกับกระบวนการจัดการสถานท่ีท่ีเก่ียวของ
กับการ ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนท่ีเปนตนแบบท่ีประสบผลสําเร็จ 

(๓)  ทัศนศึกษา ฝกปฏบัิตเิรียนรูการเดนิทางทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนในเสนทางตัวอยาง 
(๔)  ใหความรูเพ่ิมเติมจากการใหนักศึกษาไปคนควาในเรื่องกระบวนการจัดการทองเที่ยวเชิง

 วัฒนธรรมและชุมชน 
๒.๓    วธิกีารประเมนิผล 

(๑)  ทดสอบกลางภาค สอบปลายภาค                                                                                               
 (๒)  จากรายงานเอกสาร หาขอมูล-สอบถามเก่ียวกับกระบวนการจัดการสถานท่ีท่ีเก่ียวของกับการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนท่ีเปนตนแบบท่ีประสบผลสําเร็จ                                                                                                              
 (๓)  ประเมนิจากประสทิธผิลจากการปฏบิัติตนในการเดนิทางทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนใน
เสนทางตัวอยาง 
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๓. ทักษะทางปญญา 
๓.๑   ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

  (๑)  มคีวามสามารถประมวล และศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของอุปสรรค ปญหา  และ
สังเคราะหไดอยางถูกตองตามหลักการ รวมท้ังหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

 (๒)  มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎ ีภาคปฏิบัติ ไปสูการฝกประสบการณภาคสนาม และ
การปฏบัิตงิานจรงิตามสถานการณไดอยางเหมาะสม                                                                                        

 (๓)  การปรับกลยุทธ วิธีการทํางานตามสถานการณที่เปลี่ยนไป ยอมรับความจรงิ และพรอมท่ีจะ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง บทบาทหนาท่ีการอนุรักษตางๆ ตามสถานการณท่ีแตกตาง  

๓.๒   วธิกีารสอน 
(๑)  บรรยายและอภปิรายกลุม 
(๒)  มอบหมายโครงงานใหนักศึกษาในการเปนผูวางแผนจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนและ

นําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ 
(๓)  สอนจากการไดนํานักศกึษาออกทัศนศกึษา และเห็นภาพการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน

จรงิ 
(๔)  วิเคราะหกรณศึีกษา ในการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนในสถานที่ตางๆ 

๓.๓    วิธกีารประเมนิผล 
(๑)  ทดสอบกลางภาค สอบปลายภาค 
(๒)  ประเมนิจากประสทิธิผลของโครงงานท่ีใหนักศึกษาในการเปนผูวิเคราะหกรณีศกึษา ในการจัดการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน ในสถานที่ตางๆ และนําเสนอผลงานในรูปแบบตาง  ๆ
 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

  (๑)  มคีวามสามารถในการปฏบัิตแิละรับผดิชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาท่ี และบทบาทของตน
ในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมท้ังมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหากลุม                                                 

 (๒) มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห บทบาทของตนในการทํางานประสานกับผูอื่น   
๔.๒   วธิกีารสอน 

(๑)  จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณศีึกษา                                                                                  
 (๒)  มอบหมายโครงงานใหนักศึกษาในการเปนผูวิเคราะหกรณีศกึษารวมกัน และใหมานําเสนอผลงาน
 ความกาวหนาเปนระยะๆ ในช้ันเรียน เพื่อเปนกรณศึีกษาใหเพ่ือนตางกลุมไดเห็นแนวทางในการทํางาน  
และให สมาชิกในแตละกลุมมารายงานความคบืหนาพรอมกันตอผูสอนเพ่ือใหการแนะนําการทํางานท้ังในและ
นอกเวลาเรียน 
๔.๓    วิธกีารประเมนิผล 

(๑)  สังเกตพฤตกิรรมการระดมสมอง และพฤติกรรมภาวะผูนําและผูตามท่ีด ี
(๒)  โครงงานที่นําเสนอพฤติกรรมการทํางานเปนทีม กิจกรรมกลุม 
 
 

๕. ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
  (๑) มีความสามารถในการสื่อสารท้ังการพูด การเขียน การฟง ใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนใน

งานจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน 
  (๒) พัฒนาทักษะการคดิวิเคราะหการวางแผนจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน 
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 (๓) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร เพื่องานจัดการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและชุมชนไดอยางเหมาะสมมปีระสิทธิภาพ  

 
๕.๒   วธิกีารสอน 

(๑) นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  
๕.๓    วิธกีารประเมนิผล 

(๑)  การมสีวนรวมในการอภปิรายจากโครงงานที่นําเสนอ  พฤติกรรมการทํางานเปนทีม กิจกรรมกลุม 
(๒)  จากการจัดทํารายงานการวางแผนจัดการทองเท่ียวเชิงเชิงวัฒนธรรมและชุมชน 
 

๖. ดานอื่นๆ 

(๑)  …………………………………………-…………………………..………………………………… 
(๒)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผดิชอบหลัก  

สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผดิชอบรอง  

เวนวาง หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ 

ซ่ึงจะปรากฎอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อทีใ่ช  
ผูสอน 

๑ บทนําและแนะนํารายวชิา ๔ Online (Google Meet) คณะผูสอน 

๒ ความหมายหลักการ แนวคิด ของการ

ทองเที่ยวเชงิวัฒนธรรมและชุมชน 

องคประกอบของการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมและชุมชน 

๔ Online (Google Meet) 

YouTube :VDO 

PowerPoint 

เอกสารประกอบการสอน 

 

คณะผูสอน 

๓ กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

แ ล ะ ชุ ม ช น   แ ห ล ง ท อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง

วัฒนธรรมและชุมชน 

๔ Online (Google Meet) 

YouTube :VDO 

PowerPoint 

เอกสารประกอบการสอน 

คณะผูสอน 

๔ รูปแบบและองคประกอบของการ

จัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

และชุมชน  

 

๔ Online (Google Meet) 

PowerPoint 

YouTube :VDO 

Google Jamboard 

เอกสารประกอบการสอน 

คณะผูสอน 

๕ รูปแบบและองคประกอบของการ

จัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

และชุมชน (ตอ) 

๔ Online (Google Meet) 

PowerPoint 

YouTube :VDO 

Google Jamboard 

เอกสารประกอบการสอน 

คณะผูสอน 

๖ บทบาทของผู ท่ี เ ก่ียวขอ งในการ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

และชุมชน   

 

๔ Online (Google Meet) 

PowerPoint 

YouTube 

เอกสารประกอบการสอน 

คณะผูสอน 

๗ บทบาทของผูที่เก่ียวของในการ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ

ชุมชน (ตอ) 

๔ Online (Google Meet) 

PowerPoint 

YouTube 

เอกสารประกอบการสอน 

คณะผูสอน 

๘ สอบกลางภาค ๔ Online (Google Meet) คณะผูสอน 

๙ การอนุรักษ การสรางจิตสํานกึ ของ

ผูที่มีสวนไดสวยเสียในการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมและชุมชน 

๔ Online 

On demand  

PowerPoint 

คณะผูสอน 
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สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อทีใ่ช  
ผูสอน 

Google Jamboard 

ใบงาน การสรางจติสํานกึ 

๑๐ Present (ใบงาน) ๔ Online 

On demand YouTube 

คณะผูสอน 

๑๑ Present (ใบงาน) –ตอ- ๔ Online 

On demand YouTube 

คณะผูสอน 

๑๒ การสรางเครอืขาย การมสีวนรวมใน

การจัดการ ความหมายและแนวคิด

เก่ียวกับการมสีวนรวม 

-หลักการสรางการมสีวนรวม 

-ความสําคัญของการมสีวนรวม 

-ตัวอยางการมีสวนรวมของชุมชนใน

การจัดการทองเที่ยว 

๔ Online (Google Meet) 

อภปิรายกรณตีัวอยาง แสดงความคิด

วเิคราะหรวมกัน 

สื่อPowerPoint 

YouTube :VDO 

คณะผูสอน 

๑๓ การสรางเครอืขาย การมสีวนรวมใน

การจัดการ ความหมายและแนวคดิ

เกี่ยวกับการมสีวนรวม (ตอ) 

-หลักการสรางการมสีวนรวม 

-ความสําคัญของการมสีวนรวม 

-ตัวอยางการมสีวนรวมของชุมชนใน

การจัดการทองเท่ียว 

๔ Online (Google Meet) 

On demand YouTube 

อภปิรายกรณตีัวอยาง แสดงความคิด

วเิคราะหรวมกัน 

สื่อPowerPoint 

YouTube :VDO 

 

คณะผูสอน 

๑๔ แหลงทองเที่ยวเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ

ชุมชนที่มกีารจัดการเปนเลศิ  

-ความสําคัญของการมสีวนรวม 

-ตัวอยางการมีสวนรวมของชุมชนใน

การจัดการทองเที่ยว 

๔ On demand YouTube  

PowerPoint 

อภปิรายกรณตีัวอยาง แสดงความคิด

วเิคราะหรวมกัน 

ใบงาน การมสีวนรวมของชุมชน 

คณะผูสอน 

๑๕ นําเสนอรายงาน ๔ Online (Google Meet) 

- นําเสนองานผาน  

-  นําเสนองานผาน Youtube 

คณะผูสอน 

๑๖ นําเสนอรายงาน ๔ Online (Google Meet) 

- นําเสนองานผาน  

- นําเสนองานผาน Youtube 

คณะผูสอน 

๑๗ สอบปลายภาค  Online (Google Meet) คณะผูสอน 

 

๒. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 

    ( ระบุวิธีการประเมนิผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบของรายวิชา  
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     (Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาหที่ประเมนิ และสัดสวนของการประเมนิ) 

ผลการเรียนรู วธีกีารประเมนิผลการเรียนรู 
สัปดาหท่ี

ประเมนิ 

สัดสวน 

ของการประเมนิผล  

1.3  สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง และพฤติกรรม

ภาวะผูนําและผูตามท่ีดี  โครงงานที่นําเสนอ  

พฤติกรรมการทํางานเปนทีม กิจกรรมกลุม จํานวน

คร้ังท่ีเขาหองเรียน  

1-17  10% 

2.1 สอบปลายภาค 17 30%  

3.2,4.1,5.3  ทดสอบกลางภาคและทดสอบยอย สอบปลายภาค

โดยเนนขอสอบเชิงวิเคราะห   ประเมนิจาก

ประสิทธิผลของรายงานและการนําเสนอ รายงานที่

ใหนักศกึษาในการเปนผูวิเคราะหกรณีศึกษา และ

นําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ 

8, 10 ,15,16 รายงาน 40% 

สอบกลางภาค 20%  

 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑.  ตําราและเอกสารหลัก 
๑)  เอกสารการสอน การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน            

๒.  เอกสารและขอมูลสําคัญ 
๑)  การทองเท่ียวชุมชน  

        ๒)  การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม         

๓.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 
        ๑)  เว็บไซด ท่ีเก่ียวกับหัวขอในท่ีเปนขอมูลประกอบในการศึกษาหาความรู  

         

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

๑.  กลยุทธการประเมนิประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

    1. ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารยผูสอนอธบิายใหนักศกึษาเขาใจถงึการปรับปรุงรายวิชาน้ีจากการเรียน
การสอนในภาคการศึกษาที่ผานมา และประโยชนจากขอคิดเห็นของนักศึกษาตอการพัฒนารายวิชาเพ่ือสงเสริมให
นักศกึษาแสดงความคดิเห็นตอการพัฒนารายวิชาในชวงปลายของภาคการศกึษา 
   2. ใหนักศกึษาประเมนิพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทยีบ ความรู ทักษะในการประมวล/คดิวิเคราะหกอนและหลัง
การเรียนรายวิชาน้ี 
   3. สงเสรมิใหนักศึกษาแสดงความคดิเห็นตอการเรยีนการสอน และการพัฒนารายวิชาผานระบบการประเมนิ on line 
ของมหาวิทยาลัยฯ 
๒. กลยุทธการประเมนิการสอน  

      (ระบุวธีิการประเมนิที่จะไดขอมูลการสอน เชน จากผูสังเกตการณ หรือทมีผูสอน หรือผลการเรียนของนักศกึษา เปนตน) 

 อาจารยผูสอนประเมนิการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนและความพงึพอใจของนักศึกษา 
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๓.  การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวธีิการปรับปรุงการสอน เชน คณะ/ภาควิชามกีารกําหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไวอยางไรบาง  

      การวจัิยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน) 

 การประชุมสาขาวิชาเพ่ือพัฒนาการสอน ปรับปรุงแกไข เพิ่มเติมเน้ือหาท่ีทันสมัยตอเหตุการณการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพลงในเอกสารการสอน ส่ือการสอนตางๆ 
 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวชิา 

      (อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวชิา เชน 

       ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับรายวชิาที่แตกตางกัน หรือสําหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน) 

     การสอบถามนักศึกษา พิจารณาจากผลการสอบ ใหอาจารยทานอื่นหรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสุมตรวจ
ผลงาน ผลการสอบของนักศึกษา ตลอดจนสุมตรวจสอบขอสอบ โดยอาจมกีารต้ังกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผล
การประเมนิการเรยีนรูของนักศึกษา โดยตรวจ มคอ.3,5ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสวนตางๆ อยางใดอยางหน่ึง
หรอืจากการทวนสอบหลายๆวิธี 
๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวชิา 

      (อธิบายกระบวนการในการนําขอมูลที่ไดจากการประเมนิจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

     จากผลการประเมนิ และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสทิธผิลรายวิชา ไดมกีารปรับปรุงการสอนและรายละเอียด
วิชาเพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี คอื 
    1. นําขอคิดเห็นของนักศกึษาจากขอมาประมวล เพื่อจัดกลุมเน้ือหาความรูท่ีตองปรับปรุง วิธีการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง 
   

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



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปรญิญา   ตรี   โท  เอก   
 

หน้า | ๑๐  
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วิทยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผดิชอบ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ดาน

อ่ืน ๆ 

  ความรับผดิชอบหลัก                                                          ความรับผดิชอบรอง  

หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  

รหัสวิชา TIM 4405 

ช่ือรายวิชา  

การจัดการทองเที่ยวเชงิวัฒนธรรมและ

ชุมชน   Cultural and Community Tourism 

Management    

                       

ความรับผดิชอบในแตละดานสามารถเพ่ิมลดจํานวนไดตามความรับผดิชอบ 


