
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑  

รายวิชา TAH 2203 สังคม วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบรกิาร  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา TAH 2203 รายวิชา สังคม วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2564 

 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและช่ือรายวิชา    

รหัสวิชา   TAH 2203                                                                                                 
ช่ือรายวิชาภาษาไทย สังคม วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย  

ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ Thai Society - Cultural and Wisdom  
 

๒.  จํานวนหนวยกิต        3 หนวยกิต (3-0-6).       
        

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลักสูตร       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาเฉพาะ วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   
 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน     
      ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา      

      ๔.๒  อาจารยผูสอน   อ.ชิดชม  กันจุฬา  
     อ.ปานฤทัย เหงพุม, 

อ.ดร.รัมภาภัค  ฤกษวีระวัฒนา 
อ.ศศิธร  เจตานนท 

 
๕.  สถานที่ติดตอ   หองพักอาจารย อาคาร 36  มรภ.สวนสุนันทา  

E – Mail: chidchom.ka@ssru.ac.th  
๖.  ภาคการศึกษา / ช้ันปที่เรียน   

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2564 ช้ันปที่ 2  
 

๗.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  (ถามี) …..........................ไมม.ี.................................... 
 

๘.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) …..........................ไมม.ี....................................      
 

๙.  สถานที่เรียน     - คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
- หองเรียนonline (Google meet  / Zoom / Facebook live/Cisco  WebEx) 

๑๐.วันที่จัดทําหรือปรับปรุง  วันท่ี ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
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    รายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

๑.   จุดมุงหมายของรายวิชา 
 เพื่อใหผูเรียนมีความรูในดานสังคม วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย และความเปนไทยอื่น ๆ ตลอดจนสามารถบูรณาการความรูดาน
วัฒนธรรม ภูมิปญญากับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หรือการสรางมูลคาเพ่ิมแกทรัพยากรทางการทองเที่ยวได นอกจากนี้ยังเนน
ใหนักศึกษามีทักษะ ความสรางสรรคและการคิดวิเคราะหในการเรียนรูไดอยางเหมาะสมตามพ้ืนท่ีและสถานการณ 
 
๒.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  ๑.เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในพ้ืนฐานเกี่ยวกับสังคมไทย ชุมชนทั้งชนบทและเมือง 
     ๒.เพื่อใหมีความรูความเขาใจในรากเหงาวัฒนธรรมของไทย คานิยมทางสังคมและประเพณีไทยตางๆ 
     ๓.เพื่อศึกษาคุณคาภูมิปญญาทองถ่ินในการประยุกตสรางสรรคงานชุมชน 
     ๔.เพื่อใหนักศีกษาเกิดทักษะ และนําความรูมาบูรณาการกับการจัดการการทองเท่ียวในลักษณะตางๆตามความเหมาะสม 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา 
   สังคม วัฒนธรรมไทยในสมัยตางๆ ศึกษาประเพณีภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อยกคุณคาทางวัฒนธรรมนําความรู ในดานภูมิ
ปญญามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนแนวทางการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับอุตสาหกรรมบริการดวยวัฒนธรรม และภูมปิญญาไทย 
   
๒. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 

(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 

(ชั่วโมง) 

การฝกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน (ช่ัวโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 

(ชั่วโมง) 

บรรยาย 30 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษา (3 ชม ตอสัปดาห 

x 15 สัปดาห) 

สอนเสริมตามความ

ตองการของนักศึกษา  

ใหนักศึกษาลงพื้นที่เก็บขอมูลจริงใน

แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 3 ชม 

ตอสัปดาห x 2 สัปดาห) 

3 ช่ัวโมง x 4 สัปดาห 

 

 
๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 (ผูรับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุขอมูล   ตัวอยางเชน  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห) 

 ๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผูสอน  หองพักอาจารยทองเท่ียว ช้ัน 1 อาคาร 37 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 1 ช่ัวโมง / สัปดาห หรือตามความตองการของนักศึกษา 

 ๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทท่ีทํางาน / มือถือ  หมายเลข 02-160-1539-40, 089-200-6114  
 ๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail chidchom.ka@ssru.ac.th 

 ๓.๔ ปรึกษาผานเครือขายสังคมออนไลน (Facebook/Twitter/Line) 
 ๓.๕ ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร (Internet/Webboard)............-................... 
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 
  (๑)  มีความซ่ือสัตยสุจริต และความรับผิดชอบในหนาท่ี ตอการทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายท้ังงาน

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนการเปนผูนําและผูตามที่ดีในกลุมสมาชิก 
  (๒)  มีทัศนคติและใชดุลยพินิจดวยเหตุและผล ในการรับรูและเขาใจในสังคมและวัฒนธรรมของชาติตลอดจน

ทามกลางภาวะคานิยมทางสังคมของชาติอื่น ๆ ท่ีเขามามีบทบาทคอนขางมาก 
  (๓)  มีความรับผิดชอบในหนาท่ีและงานที่ไดรับมอบหมาย  

  (๔)  มีวินัย ตรงตอเวลานัดหมายในการทํางานกลุมและการสงงานที่มอบหมาย  
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยายสอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดข้ึนอันสอดคลองกับดานคุณธรรม  
(๒)  วิเคราะหกรณีศึกษาตามที่กําหนด 
(๓)  สอนผาน Social Network อันสะทอนใหเห็นถึงคุณธรรม จริยธรรมได 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  พฤติกรรมการเขาเรียน การมีสวนรวม และสงงานท่ีไดรับมอบหมาย ตรงเวลา 
(๒)  ประเมินผลจากการใหนักศึกษาไดคิดวิเคราะหเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและการตอบคําถาม 
(๓)  ประเมินจากการกลาแสดงออก ในการใหเหตุผลและวิเคราะหประเด็นกรณีศึกษา                                                     

  

๒. ความรู 
๒.๑   ความรูที่ตองพัฒนา 

  (๑)  มีความรูอยางถูกตองในประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรมในดานตาง ๆ ที่เปนเอกลักษณของชาติไทย 
 (๒)  ความรูจากการบูรณาการในศาสตรตาง ๆที่เก่ียวของ รวมท้ังประยุกตและใชทักษะที่เก่ียวของเพ่ือการ

จัดการในอุตสาหกรรมบริการ 
 (๓)  สามารถวิเคราะหปญหาและเรียนรูวิธีเพื่อนําไปแกไขปญหาในสายวิชาชีพของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยายและรวมกันอภิปรายกรณีศึกษาตางๆ                                                                           
 (๒)  ใหนักศึกษาคนควาความรูเพิ่มเติมจากกรณีศึกษาท่ีนักศึกษาสนใจหรือท่ีผูสอนต้ังข้ึน 

(๓)  ศึกษาในพ้ืนที่ภาคสนาม เรียนรูเขาใจในสังคม วัฒนธรรมที่หลากหลาย  
(๔)  ใหความรูเพ่ิมเติมจากการใหนักศึกษาไปคนควาในเรื่องกระบวนการจัดการทองเท่ียวเชิง วัฒนธรรม 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินผลจากงานท่ีไดรับมอบหมาย  
(๒)  ประเมินจากการสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค                                                                                               

 (๓)  ประเมินจากประสิทธิผลจากการศึกษาในพื้นที่ภาคสนามและการคนควาเพ่ิมเติม 
๓. ทักษะทางปญญา 

๓.๑   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
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  (๑)  มีความสามารถประมวล และศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความขัดแยง รวมท้ังหา
แนวทางปองกัน และแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมในสวนท่ีมีความเก่ียวของกับเนื้อหาในวิชาท่ีสอน 

 (๒)  มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝกประสบการณ
ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม                                                                                        

 (๓)  มีความคิดสรางสรรคในการใชความรู มาประยุกตใชในวิชาชีพ หรือธุรกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ  
อุตสาหกรรมบริการในอนาคต  
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  การเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูในช้ันเรียน และแสวงหาความรูเพ่ิมเติม
ภายนอกช้ันเรียนได 

(๒)  การเรียนการสอนท่ีมุงเนนความสนใจของผูเรียนควบคูไปดวย โดยใหผูเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติมใน
ประเด็นท่ีสนใจดวยการทํารายงาน การกําหนดประเด็น การอภิปรายกลุม และกรณีศึกษา 

(๓)  การเรียนการสอนท่ีมุงเนนการแลกเปล่ียนความรูและประสบการณระหวางผูสอนกับผูเรียนและระหวาง
ผูเรียนดวยกัน 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากพฤติกรรม ความสนใจ และการมีสวนรวมในการเรียนการสอน  
(๒)  ประเมินจากผลการศึกษาคนควา การทํารายงานกลุม เด่ียว 
(๓)  ประเมินจากประสิทธิผลของโครงงานท่ีใหนักศึกษาในการเปนผูวิเคราะหกรณีศึกษา 
(๔)  ประเมินจากการสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค                                                                                               
 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 
  (๑)  มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนทําหนาที่ในสวนของตนเอง ท่ี

ไดรับบทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม                                                   
 (๒) มีความสามารถในการพัฒนาตนในดานความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห ในการตัดสนิบทบาทหนาที่
ของตนเองในการทํางาน 
 (๓) มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพปราศจากปญหาความขัดแยง 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  สอดแทรกประสบการณและเหตุการณตาง ๆ ในปจจุบัน                                                                                   
 (๒)  วิเคราะหกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(๓)  ฝกการทํางานเปนกลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
(๔)  การเรียนการสอนท่ีมุงเนนการแลกเปล่ียนความรูและประสบการณระหวางผูสอนกับผูเรียนและระหวาง

ผูเรียนดวยกัน 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากพฤติกรรม ความสนใจ และการมีสวนรวมในการเรียนการสอน  
(๒)  ประเมินผลจากการวิเคราะหกรณีศึกษา 
(๓)  ประเมินจากผลการศึกษาคนควา การทํารายงานกลุม เด่ียว 
(๔)  พิจารณาจากการเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการส่ือสารระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

  (๑) มีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยทั้งการฟง พูด อาน เขียนและสรุปประเด็นเก่ียวกับสังคมศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 (๓) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอส่ือสาร รูจักเลือกรูปแบบของการนําเสนอที่
เหมาะสมสําหรับหัวขอ และผูฟงไดอยางมีประสิทธิภาพ  
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑) สอดแทรกประสบการณรวมท้ังเหตุการณที่เก่ียวของและเกิดข้ึนจริงในสังคม 
(๒) มอบหมายใหศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียนในประเด็นที่สนใจและเก่ียวของกับทักษะท่ีตองการเสริมสราง

เพ่ือนําผลการศึกษามาอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ   
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  การมีสวนรวมในการเรียนการสอน พฤติกรรมการทํางานเปนทีม กิจกรรมกลุม 
(๒)  ประเมินจากกรณีศึกษา  

(๓)  ประเมินจากผลการศึกษานอกหองเรียนและอภิปรายเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ 
๖. ดานอื่นๆ 

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

 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เวนวาง หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ 

ซ่ึงจะปรากฎอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน  

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช  

ผูสอน 

๑ ๑. แนะนํารายละเอียดของรายวิชา  

๒. ก ฎ เ ก ณ ฑ ก า ร วั ด แ ล ะ ก า ร 

ประเมินผลของการเรียนการสอน  

๓. ขอบเขตการเรียนและศึกษาสังคม 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

๔.มอบหมายงานคําศัพท 

๓ ๑. แนะนําตัวผูสอนและผูเรียน  

๒. อธิบายคําอธิบายรายวิชา กิจกรรม 

การเรียนการสอน การวัดผลและการ 

ประเมินผล  

Online (Google Meet) 

คณะอาจารยผูสอน 

๒ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ สังคมไทย  

- วิวัฒนาการสังคมไทย  

- ขอบเขตของสังคมไทย  

- สังคมไทยสมัยตาง ๆ  

๓ Online (Google Meet) 
YouTube :VDO 
PowerPoint 

เอกสารประกอบการสอน 

คณะอาจารยผูสอน 

๓ สภ าพ สั งคม ไท ยที่ เ ป น ผ ล จ า ก ก า ร
วิวัฒนาการ  

๓  Online (Google Meet) 
YouTube :VDO 

คณะอาจารยผูสอน 
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หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๖  

รายวิชา TAH 2203 สังคม วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบรกิาร  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช  

ผูสอน 

- พัฒนาการสังคมไทยในยุคตางๆ 

- การเปลี่ยนแปลงการปกครองและการสืบ
ทอด วัฒนธรรมประเพณี 

PowerPoint 

เอกสารประกอบการสอน 

๔ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย 

- ความหมายของวัฒนธรรม 

- รูปแบบ ประเภทของวัฒนธรรม 

- ลักษณะของวัฒนธรรมไทย  

- อารยธรรมที่มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมไทย 

๓ Online (Google Meet) 
YouTube :VDO 
PowerPoint 

เอกสารประกอบการสอน  

 
คณะอาจารยผูสอน 

๕ วัฒนธรรมพื้นบานและทองถิ่นไทย  

- วัฒนธรรมไทยในภูมิภาคตางๆในประเทศ
ไทย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค อีสานและ
ภาคใต 

๓ ๑. บรรยายออนไลน ผานโปรแกรม
Google Hangouts Meet  
๒ .อ ธิบ ายงานคู  นํา เสนอ เทศกาล 
ประเพณี การละเลนของไทย (หามซ้ํา) 
power point 

คณะอาจารยผูสอน 

๖ ความเชื่อกับคานิยมในสังคมไทย  

- ศาสนา ความเชื่อในสังคม  

- วัฒนธรรมกับความเชื่อ  

- ประเพณีและพิธีกรรม 

๓ ๑. บรรยายออนไลน ผานโปรแกรม
Google Hangouts Meet  
๒. ซักถามและอภิปรายรวมกัน 

๓.ยกตัวอยางกรณีศึกษา 

คณะอาจารยผูสอน 

๗ ประเพณีไทย  

- ประเภทของประเพณีไทย  

- คุณคาและความสําคัญของประเพณี  
- ประเพณีในแตละภูมิภาค 

- ประเพณีไทย ในบริบททางการทองเที่ยว 

๓ ๑. บรรยายในชั้นเรียน   
๒. นําเสนองานคู เทศกาล ประเพณี 
การละเลนของไทย (หามซ้ํา)  power 

point 

๓.แลกเปล่ียนความคิดเห็นกลุมอ่ืน 

คณะอาจารยผูสอน 

๘ สอบกลางภาค    
๙ ภูมิปญญาไทย:  ความหมาย แนวคิ ด 

ประเภท และความสําคัญของภูมิปญญา
ไทย 

๓ ๑. บรรยายในชั้นเรียน   
๒. เลนเกมวัฒนธรรม 

๓. อธิบายงานกลุม 

PowerPoint 
YouTube :VDO 

คณะอาจารยผูสอน 

๑๐ ภูมิปญญาไทย : การประยุกตใชภูมิปญญา 

ในบริบทการทองเที่ยว และการสงเสริม
ภูมิปญญาทองถิ่น 

๓ Online (Google Meet) 
PowerPoint 
YouTube :VDO 
Google Jamboard 

เอกสารประกอบการสอน 

คณะอาจารยผูสอน 

๑๑ ศิลปกรรมไทย  

- ประติมากรรมไทย  

- จิตรกรรมไทย  

- สถาปตยกรรมไทย 

๓ ๑ .  บ รรยายออนไลนผ านโปรแกรม 
Google Hangouts Meet  
๒. ซักถามและอภิปรายรวมกัน 

PowerPoint 
YouTube :VDO 

คณะอาจารยผูสอน 

๑๒ มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
- แหลงมรดกโลกในไทย  

- แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมกับการ 

อนุรักษ 

๓ ๑. บรรยายในชั้นเรียน  
๒. นําเสนองานเดี่ยว ชิ้นที่ 2 นําเสนอ
วัฒนธรรมไทยตามความสนใจ 1 เรื่อง 
เปน Infograghic (เน้ือหา+ภาพ) 

 

คณะอาจารยผูสอน 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช  

ผูสอน 

๑๓ ทุนทางวัฒนธรรมกับการทองเที่ ยวใน
รูปแบบตาง ๆ  

- เชิงเกษตร  

- เชิงสุขภาพ  

- เชิงวัฒนธรรม  

๓ Online (Google Meet) 
PowerPoint 
YouTube :VDO 
Google Jamboard 

เอกสารประกอบการสอน 

คณะอาจารยผูสอน 

๑๔ ภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  

- วิถีไทย  

- แบบอยางการดําเนินชีวิตของปราชญ
หรือภูมิปญญาทองถิ่น 

- การเผยแพรและอนุรักษวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาไทย 

๓ ๑. บรรยายออนไลน ผานโปรแกรม
Google Hangouts Meet  
๒. ซักถามและอภิปรายรวมกัน 

๓.Post-Test ในโปรแกรม Kahoot 

PowerPoint 
YouTube :VDO 

คณะอาจารยผูสอน 

๑๕ แนวคิดเกี่ยวกับการสรางมูลคาสินคาและ
บริการทางการทองเที่ยว 

๓ Online (Google Meet) 
PowerPoint 
YouTube :VDO 
Google Jamboard 

เอกสารประกอบการสอน 

คณะอาจารยผูสอน 

๑๖ กางสรางมูลคาเพิ่มโดยสินคาและ บริการ
ทางการทองเที่ยวโดย เชื่อมโยงวัฒนธรรม 

๓ Online (Google Meet) 
PowerPoint 
YouTube :VDO 
Google Jamboard 

เอกสารประกอบการสอน 

คณะอาจารยผูสอน 

๑๗ สอบปลายภาค    

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
    ( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา  
     (Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาหที่ประเมิน และสัดสวนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู วีธีการประเมินผลการเรียนรู สัปดาหที่ประเมิน 
สัดสวน 

ของการประเมินผล  
๑.๑,๑.๓,๒.๑,๓.๑,๔.๑,๕.๑ สังเกตพฤติกรรมการเขาช้ันเรียน การมีสวนรวม 

ความรับผิดชอบ ต้ังใจเรียน  
ทุกสัปดาห  ๑๐% 

๒.๑,๓.๑,๔.๑,๕.๑ รายงานที่ไดรับมอบหมาย ๔,๗,๑๒,๑๕,๑๖ ๔๐%  
๓.๒,๔.๑,๕.๓  สอบกลางภาค  ๘ ๒๐%  
๓.๒,๔.๑,๕.๓ สอบปลายภาค ๑๗ ๓๐% 

 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.  ตําราและเอกสารหลัก 

๑)  เอกสารสอนชุดวิชา สังคมไทย หนวยที่ ๒๕๕๕ พิมพครั้งที่ ๑๘ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

๒)  แสงอรุณ กนกพงศชัย ๒๕๔๘ พิมพครั้งที่ ๑ วัฒนธรรมในสังคมไทย จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย  

       ๓)  ฐิรชญา มณีเนตร. ไทยศึกษาเพื่อการทองเที่ยว. กรุงเพทฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๕๓. 

๒.  เอกสารและขอมูลสําคัญ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๑)  สุวรรณา สภาอานันท เน่ืองนอย บุญเนตร ๒๕๔๒ ความคิดภูมิปญญาไทย รองรอย ความคิด ความเช่ือไทย จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย         

        ๒)  เอกวิทย ณ ถลาง ๒๕๔๕ ศักยภาพในไทยวิถี อัมรินทรพริ้นต้ิงแอนพับลิชชิ่ง จํากัด 

        ๔)  คณะกรรมการกลุมปรับปรุงชุดวิชาไทยศึกษา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๕๓. ประมวลสาระ ชุดวิชาไทยศึกษา 

หนวยที่ ๑-๗. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

๕) ___________, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๕๓. ประมวลสาระชุดวิชาไทยศึกษา หนวยที่ ๘-๑๕. กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. 

 

๓.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 

        ๑)  ดร. ไสว บุญมา ๒๕๕๙ ฝากภูมิปญญาชาติไทยไวกับครู โรงพิมพภาพพิมพ https://thai.tourismthailand.org 

         

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     ๑. ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารยผูสอนอธิบายใหนักศึกษาเขาใจถึงความสําคัญของการปรับปรุงรายวิชานี้
จากการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ีผานมา และประโยชนจากขอคิดเห็นของนักศึกษาตอการพัฒนารายวิชาเพื่อสงเสริมให
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนารายวิชาในชวงปลายของภาคการศึกษา 
     ๒. สงเสริมใหนักศึกษาประเมินศักยภาพของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะหกอน
และหลังการเรียนรายวิชานี ้
     ๓. สรางบรรยากาศใหนักศึกษากลาแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนทัศนะเก่ียวกับประสิทธิผลตอการเรียนการสอน และ
การพัฒนารายวิชาผานระบบการประเมิน on line ของมหาวิทยาลัยฯ 
 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน  
๒.๑ การประเมินโดยเนนการมีสวนรวมของผูเรียนเปนหลัก เชน การพิจารณาจากพฤติกรรมและการมีสวนรวมของนักศึกษา 

๒.๒ การประเมินโดยมุมมองของผูสอน เชน การประเมินศักยภาพในการสอนตามแผนการสอน ที่กําหนด การพิจารณาจาก
บรรยากาศการเรียนการสอน  

๒.๓ การประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  

๒.๔ พิจารณาจากการประเมินการสอนของนักศึกษา 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไวอยางไรบาง  

      การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน) 
 ประมวลขอมูลจากการประเมินการสอนใน ขอ ๒ นําเขาการประชุมสาขาวิชาเพ่ือสรุปจุดดอย จุดเดน ปญหา อุปสรรค แลวนํามา
พัฒนาการสอน ปรับปรุงแกไข เพ่ิมเติมเนื้อหาท่ีทันสมัยตอเหตุการณการปฏิบัติงานในวิชาชีพลงในเอกสารการสอน ส่ือการสอน
ตาง ๆ 
 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา เชน 
       ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับรายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับ 
      มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน) 
     การสอบถามนักศึกษา พิจารณาจากผลการสอบ ใหอาจารยทานอ่ืนหรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสุมตรวจผลงาน ผลการ
สอบของนักศึกษา ตลอดจนสุมตรวจสอบขอสอบ โดยอาจมีการต้ังกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของ
นักศึกษา โดยตรวจ มคอ.3,5 ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสวนตางๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือจากการทวนสอบหลายๆวิธ ี



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๙  

รายวิชา TAH 2203 สังคม วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบรกิาร  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการในการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

     จากผลการประเมิน และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพ่ือให
เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ คือ 
    1. นําขอคิดเห็นของนักศึกษาจากขอมาประมวล เพ่ือจัดกลุมเนื้อหาความรูท่ีตองปรับปรุง วิธีการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
   

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



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปรญิญา   ตร ี  โท  เอก   
 

หน้า | ๑๐  
รายวิชา TAH 2203 สังคม วัฒนธรรม และภูมปิญญาไทย สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ

ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะ
ดาน
อื่น ๆ 

  ความรับผิดชอบหลัก                                                          ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  

รหัสวิชา TAH ๒๒๐๓ 

ช่ือรายวิชา  

สังคม วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย   Thai 

Society - Cultural and Wisdom     

                       

ความรับผิดชอบในแตละดานสามารถเพ่ิมลดจํานวนไดตามความรับผิดชอบ 

 


