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รายละเอียดของรายวชิา (Course Specification) 

รหัสวิชา TIH1301 รายวชิาทรัพยากรการทองเท่ียว 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2564 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

รหัสวิชา    TIH1301  
ช่ือรายวิชาภาษาไทย  ทรัพยากรการทองเที่ยว 

ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ  Tourism Resources 
 

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

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวชิา     
      ๓.๑  หลักสูตร       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ   

      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาเฉพาะบังคับ   
 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน     
      ๔.๑  อาจารยผูรับผดิชอบรายวิชา        

      ๔.๒  อาจารยผูสอน   อ.ชิดชม กันจุฬา  
 

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

๖.  ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน   
    ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศกึษา 2564 ช้ันปท่ี 1 กลุมเรยีน 001 

 
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 
  เพ่ือใหนักศึกษามคีวามรูทางวิชาการเก่ียวกับทรัพยากรการทองเท่ียวประเภทตางๆ รูจักและแยกแยะทรัพยากร
การทองเท่ียวท่ีสําคัญตามภูมิภาคตางๆ ของไทย และของโลก เรียนรูถึงความสําคัญของการมีอยูของทรัพยากรการ
ทองเที่ยว สามารถนาความรูเก่ียวกับทรัพยากรการทองเท่ียวมาปรับใชกับการเรียนในรายวิชาที่เก่ียวของ และตอหนาที่
อาชีพการงาน 
 
๒.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 
  ๑) เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ และประเภทของทรัพยากรการทองเท่ียวที่
เปลี่ยนแปลง 
  ๒) เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูเก่ียวกับวิวัฒนาการและคุณคาของแหลงทองเท่ียวใหมๆ ทางประวัติศาสตร 
ศิลปะ โบราณสถาน ศาสนสถาน และสถานท่ีสําคัญอื่นๆ ตลอดจนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ 
  ๓) เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับความแตกตางของปจจัยทางภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอมจากอดีต 
ปจจุบันที่มตีอการทองเท่ียว และการอนุรักษแหลงทองเท่ียวที่สําคัญทางธรรมชาติ แหลงทองเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรม 
รวมทัง้ขนบธรรมเนยีม ประเพณี 
 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 
๑. คําอธบิายรายวชิา 
    ความหมายประเภท ความสําคัญ เอกลักษณ และคุณคาของทรัพยากรการทองเที่ยว ภูมศิาสตรที่เก่ียวของกับ
การทองเท่ียว การอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียว และแนวโนม รูปแบบของการจัดการทรัพยากรการทองเท่ียว 
  Study the meaning, different types, identity and value of tourism resources including geographical ones. 
How to causerue tourism resources. Study about trends and patterns of management. 
 
๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศกึษา 
 

บรรยาย 

(ชั่วโมง) 

สอนเสรมิ 

(ชั่วโมง) 

การฝกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 

(ชั่วโมง) 

บรรยาย 45 ชั่วโมง ตอภาค

การศกึษา (3 ชม. ตอ

สัปดาห x 15 สัปดาห) 

-  - 90 ช่ัวโมง ตอภาคการศกึษา 

(6 ชม. x15สัปดาห) 

 
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแกนักศกึษาเปนรายบุคคล 
 (ผูรับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุขอมูล   ตัวอยางเชน  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห) 

 ๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผูสอนอาคาร 36 คณะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทท่ีทํางาน / มือถือ  081 5735-198 

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

 ๓.๕ ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร (Internet / Web board) 
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

๑) มีความซื่อสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนท่ีไดรับกับ

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เก่ียวของกับทรัพยากรการทองเท่ียว  

๒) มทัีศนคติท่ีดตีออาชีพ และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏบัิติงานและการปฏบัิติ

ตนตอผูอื่นอยางสมาเสมอ  

๓) มคีวามรับผดิชอบในหนาที ่เปนสมาชิกที่ดี และมสีวนรวมในกิจกรรมเพ่ือการ พัฒนา มภีาวะผูนา 

และเปนแบบอยางท่ีดีตอผูอื่น  

๔) มวิีนัยในการทางาน และปฏบิัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคมโดยเฉพาะตอ

แหลงทรัพยากรการทองเท่ียว  

๑.๒   วธิกีารสอน 
(๑)  บรรยายและพรอมยกตัวอยางทรัพยากรการทองเที่ยว 
(๒)  อภปิรายกรณีศกึษารวมกันในช้ันเรยีน เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม  
(๓)  ใหนักศึกษาไดแบงกลุมเรียนรูและนําเสนอปญหาทรัพยากรการทองเที่ยว 

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

  

๒. ความรู 
๒.๑   ความรูท่ีตองพัฒนา 

  (๑)  มีความรูในศาสตรดานการจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบรกิารโดยเฉพาะความเกี่ยวของ
กันระหวางทรัพยากรการทองเท่ียวกับธุรกิจนาเท่ียว ธุรกิจการบนิ การจัดการแหลงทองเที่ยว การทองเท่ียวเชิง

สุขภาพ การจัดกิจจกรม การประชุม และนิทรรศการ 
     (๒)  มีความรูท่ีเกดิจากการบูรณาการความรูดานทรัพยากรการทองเท่ียวเขากับศาสตรตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ 
  (๓) มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาและตอยอดองคความรูเก่ียวกับ

ทรัพยากรการทองเที่ยว 
๒.๒   วธิกีารสอน 

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

(๓)  ใหความรูเพ่ิมเติมจากการใหนักศึกษาไปคนควาจากสื่อตางๆ เชน Youtube  ฯลฯ 
๒.๓    วธิกีารประเมนิผล 

๑) ทดสอบกลางภาค สอบปลายภาค                                                                                               
 ๒) การสังเกต 

๓) การสัมภาษณ 
๔) จากการแสดงความสามารถของผูเรยีนรายบุคคล หรือทีมบุคคล 
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๕) จากการสรางสถานการณใหผูเรียนไดมสีวนรวม  
๖) การตรวจผลงาน 
๗) จากการตอบคําถาม 
 

๓. ทักษะทางปญญา 
๓.๑   ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  มคีวามสามารถประมวล และศกึษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของอุปสรรค ปญหา  และ
สังเคราะหไดอยางถูกตองตามหลักการ รวมท้ังหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

(๒)  มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏบัิติ ไปสูการฝกประสบการณภาคสนาม 
และการปฏบัิติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม                                                                                        

(๓)  มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรอื่น ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือ
พัฒนาทักษะการทางานใหเกิดประสิทธิผล 

๓.๒   วธิกีารสอน 
๑) บรรยาย 
๒) อภปิราย 
๓) สาธติ 
๔) โสตทัศนวัสดุ 
๕) ใชคาถาม 
๖) รวมมอืแลกเปล่ียนความคดิเห็น 

๓.๓    วิธกีารประเมนิผล 
๑) ขอสอบกลางภาค ปลายภาค 
๒) จากการตอบคาถาม 
๓) สังเกตจากการแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

(๑)  มีความสามารถในการปฏบิัติและรับผดิชอบงานท่ีไดรับมอบหมายตามหนาท่ี และบทบาทของ
ตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทัง้มสีวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหากลุม                                                 

(๒) มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะหบทบาทของตนในการทํางานประสานกับผูอื่น   
๔.๒   วธิกีารสอน 

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

(๑)  สังเกตพฤตกิรรมการระดมสมอง และพฤติกรรมภาวะผูนําและผูตามท่ีด ี
(๒)  โครงงานที่นําเสนอพฤติกรรมการทํางานเปนทีม กิจกรรมกลุม 
 

๕. ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา  
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๑) มคีวามสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การอาน การเขียน 

และการสรุปประเด็นไดอยางมปีระสิทธิภาพ  

๒) มีความสามารถในการส่ือสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและวัฒนธรรม  

๓) มคีวามสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการตดิตอส่ือสาร รูจักเลือกรูปแบบของการนา

เสนอท่ีเหมาะสมสาหรับเรื่อง และผูฟงท่ีแตกตางกันไดอยางมปีระสทิธภิาพ  

๔) มคีวามสามารถในการใชเทคนคิพ้ืนฐานทางคณติศาสตรและสถิตใินการประมวลการแปล

ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล  

๕.๒   วธิกีารสอน 
(๑) นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  

๕.๓    วิธกีารประเมนิผล 
(๑) จากรายงานท่ีนาเสนอดวยส่ือเทคโนโลย ี
(๒) การมสีวนรวมในการอภปิรายและวิธกีารอภปิราย 

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/สื่อที่ใช  
ผูสอน 

๑ บทนําและแนะนํารายวชิา ๓ Online (Google Meet) อ.ชดิชม  กันจุฬา 

๒ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทรัพยากร

การทองเที่ยว 

-ความหมายและองคประกอบของการ 

ทองเที่ยว 

๓ Online (Google Meet) 

YouTube :VDO 

PowerPoint 

เอกสารประกอบการสอน 

 

อ.ชดิชม  กันจุฬา 

๓ -ความหมายและความสําคัญของ

ทรัพยากรการทองเที่ยว 

-ลักษณะ ประเภทของแหลงทรัพยากร

ทางการทองเที่ยว 

๓ Online (Google Meet) 

YouTube :VDO 

PowerPoint 

เอกสารประกอบการสอน 

อ.ชดิชม  กันจุฬา 

๔ ปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีผลตอการ

ทองเที่ยว 

-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภูมศิาสตรกับ

การทองเที่ย ว  ได แก  ค วามหมาย 

องคประกอบของภูมศิาสตร 

-ความสัมพันธระหวางภูมิศาสตรกับ

การทองเที่ยว 

-ลักษณะทางภูมศิาสตรและทรัพยากร

การทองเที่ยว 

๓ Online (Google Meet) 

PowerPoint 

YouTube :VDO 

Google Jamboard 

เอกสารประกอบการสอน 

อ.ชดิชม  กันจุฬา 

๕ ทรัพยากรการทอ ง เ ท่ียวทาง

ธรรมชาติ 

-ความสําคัญ เอกลักษณและคุณคา

ของทรัพยากรการทองเท่ียวทาง

ธรรมชาติ 

-ท รัพ ย าก รก าร ท อ ง เ ท่ี ย วทาง

ประวัติศาสตร โบราณสถานและศา

สนสถาน 

-ความสําคัญ เอกลักษณและคุณคา

ของทรัพยากรการทองเท่ียวทาง

๓ Online (Google Meet) 

PowerPoint 

YouTube :VDO 

Google Jamboard 

เอกสารประกอบการสอน 

ใบงาน : ทรัพยากรการทองเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร โบราณสถานและศาสน

สถาน 

อ.ชดิชม  กันจุฬา 
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สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อที่ใช  
ผูสอน 

ประวัติศาสตร โบราณสถานและศา

สนสถาน 

๖ ทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

(ตอ) 

-ความสําคัญ เอกลักษณและคุณคา

ของท รัพยากรกา รทอง เที่ย ว ท าง

ธรรมชาติ 

-ท รั พ ย า ก ร ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว ท า ง

ประวัติศาสตร โบราณสถานและศาสน

สถาน 

-ความสําคัญ เอกลักษณและคุณคา

ของท รัพยากรกา รทอง เที่ย ว ท าง

ประวัติศาสตร โบราณสถานและศาสน

สถาน 

๓ Online (Google Meet) 

PowerPoint 

YouTube 

เอกสารประกอบการสอน 

อ.ชดิชม  กันจุฬา 

๗ นําเสนอผลงาน ๓ Online (Google Meet) 

PowerPoint 

YouTube 

ถาม-ตอบ 

อ.ชดิชม  กันจุฬา 

๘ สอบกลางภาค  Online (Google Meet)  

๙ ท รั พ ย า ก ร ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว ท าง

วัฒนธรร ม  แ ล ะท รัพ ยากรการ

ทองเที่ยวงานเทศกาลประเพณี 

-ความสําคัญ เอกลักษณและคุณคา

ของท รัพยากรกา รทอง เที่ย ว ท าง

วัฒนธรรม 

-ความสําคัญ เอกลักษณและคุณคา

ขอ งท รัพยากรกา รท อง เที่ ยว งาน

เทศกาลประเพณี 

๓ Online 

On demand : YouTube 

PowerPoint 

Google Jamboard 

ถาม – ตอบ 

อ.ชดิชม  กันจุฬา 

๑๐ ทรัพยากรการทอ ง เ ท่ียวทาง

วัฒนธรรม และทรัพยากรการ

ทองเท่ียวงานเทศกาลประเพณี 

(ตอ) 

-ความสําคัญ เอกลักษณและคุณคา

ของทรัพยากรการทองเท่ียวทาง

วัฒนธรรม 

๓ Online 

On demand YouTube 

PowerPoint 

Google Jamboard 

ถาม – ตอบ 

อ.ชดิชม  กันจุฬา 
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สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อที่ใช  
ผูสอน 

-ความสําคัญ เอกลักษณและคุณคา

ของทรัพยากรการทองเท่ียวงาน

เทศกาลประเพณี 

๑๑ ทรัพยากรการทอ ง เ ท่ียวของ

ประเทศไทย 

-ทรัพยากรการทองเท่ียวภาคเหนือ 

-ทรั พย ากรการท อ ง เ ท่ี ย วภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

๓ Online 

On demand YouTube 

PowerPoint 

 

อ.ชดิชม  กันจุฬา 

๑๒ ทรัพยากรการทองเที่ยวของประเทศ

ไทย 

-ทรัพยากรการทองเที่ยวภาคกลาง 

- ท รั พ ย า ก ร ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว ภ า ค

ตะวันออก 

-ทรัพยากรการทองเที่ยวภาคตะวันตก 

-ทรัพยากรการทองเที่ยวภาคใต 

-การทองเที่ยวเฉพาะกลุม 

๓ Online (Google Meet) 

On demand : YouTube 

ใบงาน : รูปแบบของทรัพยากรการ

ทองเที่ยวที่นาสนใจ 

 

อ.ชดิชม  กันจุฬา 

๑๓ ทรัพยากรการทอ ง เ ท่ียวของ

ประเทศไทย (ตอ) 

-ทรัพยากรการทองเท่ียวภาคกลาง 

-ท รัพ ย ากรการท อ ง เ ท่ี ย วภาค

ตะวันออก 

-ท รัพ ย ากรการท อ ง เ ท่ี ย วภาค

ตะวันตก 

-ทรัพยากรการทองเท่ียวภาคใต 

-การทองเท่ียวเฉพาะกลุม 

๓ Online (Google Meet) 

On demand : YouTube 

ใบงาน : รูปแบบของทรัพยากรการ

ทองเที่ยวที่นาสนใจ 

อ.ชดิชม  กันจุฬา 

๑๔ นําเสนอผลงาน  On demand YouTube  

PowerPoint 

อภปิรายกรณตีัวอยาง แสดงความคิด

วเิคราะหรวมกัน 

อ.ชดิชม  กันจุฬา 

๑๕ ทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีสําคัญของ

อาเซียน 

ทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีสําคัญของ

ทวีปตางๆ 

 Online (Google Meet) 

Youtube 

PowerPoint 

เอกสารประกอบการสอน 

 

อ.ชดิชม  กันจุฬา 
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สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อที่ใช  
ผูสอน 

๑๖ ทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีสําคัญของ

อาเซียน 

ทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีสําคัญของ

ทวีปตางๆ 

 Online (Google Meet) 

Youtube 

PowerPoint 

เอกสารประกอบการสอน 

อ.ชดิชม  กันจุฬา 

๑๗ สอบปลายภาค  Online (Google Meet)  

 

๒. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 

    ( ระบุวิธีการประเมนิผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบของรายวิชา  

     (Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาหที่ประเมนิ และสัดสวนของการประเมนิ) 

ผลการเรียนรู  วธีกีารประเมนิผลการเรียนรู  
สัปดาหท่ี

ประเมนิ  

สัดสวน  

ของการประเมนิผล  

๑.๑, ๒.๑  

-ประเมนิจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของนักศึกษา  

-การสอบกลางภาค 

-ประเมนิจากการตอบคาถาม ความสนใจ 

๓-๖, ๘  

 

๔๐ %  

๓.๑ 
-จากการตอบคําถาม 

-สังเกตจากการแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 

๗, ๙-๑๑  
 

๑๐ %  
 

๔.๑ , ๕.๑   
 

-สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง และพฤตกิรรม

ภาวะผูนาและผูตามท่ีดี 

-ประเมนิจากการนาเสนองานกลุม 

-ขอสอบปลายภาค 

-ผลจากการแขงขัน และพฤตกิรรมระหวางการ

แขงขันตอบปญหาในแหลงทรัพยากรการทองเท่ียว 

-จากรายงานท่ีนาเสนอดวยส่ือเทคโนโลย ี

-การมสีวนรวมในการอภปิรายและวิธีการอภปิราย 

๑๕-๑๖   ๔๐ %   

 จติพิสัย พฤติกรรมการเขาเรียน ความสนใจ การมี

สวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

ทุกสัปดาห ๑๐% 

 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑.  ตําราและเอกสารหลัก 

๑) หนังสือทรัพยากรการทองเที่ยว. (2560) ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม 

๒) เอกสารการสอนชุดวิชา ทรัพยากรการทองเท่ียวของไทย หนวยท่ี 1 15, 2551. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
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๒.  เอกสารและขอมูลสําคัญ 

๑) บุญเลศิ จิตตัง้วัฒนา. 2549. การพัฒนาและอนุรักษแหลงทองเที่ยว. พิมพครัง้ท่ี 1, กรุงเทพฯ: 

เพรส แอนด ดไีซด จากัด 

๒) สมยศ วัฒนากมลชัย. 2553. ภูมศิาสตรการทองเที่ยว. พมิพคร้ังท่ี 12, กรุงเทพฯ: 

สานักพิมพมหาวิทยาลัย กรุงเทพ.  

๓.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 
        ๑) เว็บไซด ที่เก่ียวกับหัวขอในท่ีเปนขอมูลประกอบในการศึกษาหาความรู 

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 

         

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

๑.  กลยุทธการประเมนิประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

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

      (ระบุวธีิการประเมนิที่จะไดขอมูลการสอน เชน จากผูสังเกตการณ หรือทมีผูสอน หรือผลการเรียนของนักศกึษา เปนตน) 

 อาจารยผูสอนประเมนิการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนและความพงึพอใจของนักศึกษา 
 

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 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๑  

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

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธผิลของรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการในการนําขอมูลที่ไดจากการประเมนิจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

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

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



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปรญิญา   ตร ี  โท  เอก   
 

หน้า | ๑๒  
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 TIM1301 

ช่ือรายวิชาภาษาไทย : ทรัพยากรการ

ทองเที่ยว 

ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ : Tourism 

Resources 

                       

ความรับผดิชอบในแตละดานสามารถเพ่ิมลดจํานวนไดตามความรับผดิชอบ 


