
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑ 
รายวิชา TAH ๒๒๐๓ สังคม วัฒนธรรมและภูมปัิญญาไทย สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกจิท่ีพัก                                                

คณะมนุษย์ศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา TAH ๒๒๐๓  

รายวิชา สงัคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและธุรกจิที่พัก   

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา   TAH ๒๒๐๓ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Thai Society-Cultural and Wisdom 

 
๒. จ านวนหน่วยกติ   ๓(๓-๐-๖)   
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร       หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  
๓.๒  ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาเฉพาะ  วิชาพืน้ฐานวชิาชีพ 

 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    

๔.๑ อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา  อาจารยน์รนิทร ์ยืนทน 
๔.๒ อาจารย์ผูส้อน   อาจารยน์รนิทร ์ยืนทน 
                                                        

๕.  สถานที่ติดต่อ   ห้องพักอาจารย์ช้ัน ๑ อาคาร ๓๗ / E – Mail: nick.as.teacher@gmail.com 
         
๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่    ๒/๒๕๖๔  ช้ันปีที่ ๒ 
๖.๒ จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้ประมาณ   ๑๖๕ คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี) ไม่ม ี
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) ไม่ม ี
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๙. สถานที่เรียน   มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
 
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง วันที ่๑๐  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 

หมวดที่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ในด้านสังคมและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและความเป็นไทยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
การบูรณาการวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับการโรงแรมและการท่องเที่ยวในเชิงเศรฐกิจในรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญากอปรกับเป็นการสร้างความตระหนักการอนุรักษ์และการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เน้นให้นักศึกษามีทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิด วิเคราะห์ในการเรียนรู้ ตลอดจน
น าไปประยุกต์ใชใ้นงานด้านการโรงแรม การท่องเที่ยวและงานบรกิารต่างๆได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักที่ศึกษามา 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในอดีตและการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน 
  2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับการบูรณาการวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยในบรบิทด้านอุตสาหกรรมบรกิาร 
  3. เพื่อให้นักศึกษาน าความรูท้ี่ได้ไปประยุกต์ใชก้ับวชิาชีพด้านอุตสาหกรรมบรกิารในอนาคต 
 

หมวดที่ ๓  ลักษณะและการด าเนนิการ 
 

๑. ค าอธบิายรายวิชา 
  สังคม วัฒนธรรมไทยในสมัยต่างๆ ศึกษาประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกคุณค่าทางวัฒนธรรม น าความรูใ้นดา้น
ภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมบริการด้วยวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 
 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๖ 
(๓ คาบ X ๑๒ สัปดาห์) 

- ๓ 
(๓ คาบ X ๑ สัปดาห์) 

๖ 
(๓ คาบ X ๒ สัปดาห์) 
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๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้องพักอาจารย์ ช้ัน ๓ ห้อง ๓๐๖ วิทยาเขตนครปฐม 
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถอื  หมายเลข ๐-๙๓๑๕-๙๙๕๓-๖ 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่าน E-Mail: nick.as.teacher@gmail.com 
 ๓.๔ ปรกึษาผ่าน Facebookสว่นตัว: Nky Gerade และ Facebook สาขา : Hotel Managing SSRU 
 
 

หมวดที่ ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความซื่อสตัย ์สุจรติ และความรับผดิชอบในหน้าทีต่อ่การท างานตามที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน

ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ ตลอดจนการเป็นผู้น าและผู้ตามทีด่ีในกลุ่มสมาชิก 
  (๒)  มีทัศนคติและใช้ดุลยพินจิด้วยเหตุและผลในการรับรูแ้ละเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมของชาต ิ

ตลอดจนท่ามกลางภาวะค่านยิมทางสังคมของชาติอื่นๆที่เขา้มามีบทบาทค่อนขา้งมาก 
 (๓)  มีความรับผดิชอบต่อหนา้ที่และงานีไ่ด้รับมอบหมาย 

๑.๒   วิธีการสอน 
(๑) บรรยายสอดแทรกประสบการณแ์ละสถานการณต์่างๆที่เกดิขึน้อนัสอดคลอ้งกับดา้นคุณธรรม

จรยิธรรมที่ก าหนด 
(๒)  ให้นักศึกษาวิเคราะหต์ามกรณีศึกษาที่ก าหนดขึน้มา 
(๓)  สอนผ่านวิดิทัศน์ทาง Social Website ทั้งของในประเทศและตา่งประเทศอันสะท้อนถงึด้านคุณธรรม

และจริยธรรม 
(๔)  ตั้งหัวข้อหรอืประเด็นและให้นักศึกษาโต้วาทีตามที่ก าหนดโดยอาจารย์เป็นผู้เสนอหวัข้อ 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมนิจากการมีส่วนรว่มในการเรียนการสอน การซกัถาม และการตอบค าถาม 
(๒)  ประเมนิจากการกล้าแสดงออกในการให้เหตุผลและวเิคราะห์ประเด็นกรณีศึกษา 
(๓)  ประเมินจากความสนใจและการแสดงความคดิเห็นจากการดูวิดิทัศน์ 
(๔)  ประเมินจากผลการแสดงความความคดิเหน็และข้อมลูจากการโต้วาที 
 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความรู้อยา่งถูกต้องในเนือ้หาของประวตัิศาสตร ์ศิลปะและวัฒนธรรมในด้านต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์

ของชาติไทย 
 (๒)  นักศึกษาเขา้ใจและสามารถแสดงถงึควมเข้าใจดังกล่าวในการบูรณาความรูก้ับงานในอุตสาหกรรม

บรกิาร ด้านโรงแรมและท่องเที่ยวได ้
 (๓)  นักศึกษาสามารถน าความรูท้ี่ได้บูรณาการกับเทคนิคการวจิัยเพื่อแก้ไขปัญหาและตอ่ยอดองคค์วามรู้

ในงานอาชีพ 
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๒.๒   วิธีการสอน 
(๑)  การเรียนการสอนโดยการบรรยายของอาจารย์ผูส้อนและซักถาม 
(๒)  การเรียนการสอนทีมุ่่งเนน้ให้นักศึกษาค้นหาความรูเ้พิ่มเติมจากประเด็นกรณีศึกษาที่นักศึกษาสนใจ

เองหรอืที่อาจารย์ผูส้อนตั้งขึน้ โดยอาจน ามาอภิปรายกลุ่มหรอืมอบหมายเป็นรายงาน 
(๓) การเรียนการสอนโดยการฝกึปฏิบัติและลงพืน้ที่ภาคสนาม 
(๔) การเรียนการสอนโดยบูรณาการระเบียบวิธีวิจยัในการคน้หาข้อมลู ตลอดจนคดิวิเคราะห์ในประเด็น

หัวข้อดงักล่าว 
๒.๓    วิธีการประเมนิผล 

(๑) ประเมินจากพฤติกรรม ความสนใจ และการมสี่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถามและการตอบ
ค าถาม 

(๒)  ประเมนิจากผลการศึกษาค้นควา้ การท ารายงานกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม การวเิคราะห์ กรณศีึกษา 
และการจัดกิจกรรมเสรมิหลกัสูตรทั้งฝึกปฏิบัติและภาคสนาม 

(๓)  ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค รวมทั้งผลการประเมินผูส้อนปลายภาคเรียน 
 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
 (๑)  มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพือ่วิเคราะหส์าเหตุของปัญหาและความขดัแย้ง รวมทั้งหา 

แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสมในส่วนทีม่ีความเก่ียวข้องกับเนือ้หาในวิชาที่สอน 
 (๒)  มีความสามารถประยุกตใ์ช้ความรูภ้าคทฤษฏี ภาคปฏบิัติ ไปใช้ประโยชนใ์นการฝึกประสบการณ ์ 

ภาคสนาม และการปฏิบตัิงานจรงิตามสถานการณไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 (๓)  มีความคดิสรา้งสรรคใ์นการใช้ความรูท้ี่ศึกษาในการมาประยุกต์ใชใ้นวิชาชีพหรอืธุรกจิต่างๆทางด้าน

อุตสาหกรรมบรกิารในอนาคต 
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  การเรียนการสอนที่เน้นให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการเรยีนรูใ้นช้ันเรยีนและแสวงหาความรูเ้พิ่มเติม
ภายนอกชัน้เรียนได ้

(๒)  การเรียนการสอนทีมุ่่งเนน้ความสนใจของผู้เรยีนควบคูไ่ปด้วย โดยให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมใน
ประเด็นที่สนใจด้วยการท ารายงาน การก าหนดประเด็น การอภิปรายกลุม่ และกรณศีึกษา 

(๓)  การเรียนการสอนทีมุ่่งเนน้การแลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณร์ะหว่างผู้สอนกบัผู้เรยีนและ
ระหว่างผู้เรยีนกับผูเ้รียน 

(๔) กาเรยีนการสอนด้วยวิธ๊การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเช่ียวชาญและ
ความสามารถมาสอนเพือ่ใหน้ักศึกษาได้ประสบการณจ์รงิและทดลองท าด้วย 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมนิจากพฤติกรรม ความสนใจและการมีส่วนรว่มในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบ
ค าถาม 

(๒)  ประเมนิจากผลการศึกษาค้นควา้ การท ารายงานกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม การวเิคราะห์กรณศีึกษาและ
รายงานผล 

(๓)  การประเมินผลการฝึกปฏิบัติและการรว่มกจิกรรมเสรมิหลักสตูรเพื่อบูรณาการความรู้ 
(๔)  ประเมินจากการสอบปลายภาค และการประเมินความรูห้ลังจากการอบรม 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 
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คณะมนุษย์ศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผดิชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนท าหน้าที่ในส่วนของ
ตนเองทีไ่ด้รับบทบาทมาจากกลุ่มได้ 
 (๒)  มีความสามารถในการพัฒนาตนในด้านความคดิรเิร่ิมในการวเิคราะห์ในการตัดสินบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในการท างาน 
 (๓)  มีความสามารถในการท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้อย่างมีประสิทธภิาพปราศจากปัยหาความขัดแย้ง 

๔.๒   วิธีการสอน 
(๑)  สอดแทรกประสบการณแ์ละเหตุการณต์่างๆในปัจจุบนั 
(๒)  ศึกษาโดยการวเิคราะห์กรณศีึกษาที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
(๓)  ฝึกการท างานเป็นกลุม่ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคสนาม อาทิ รายงาน อภิปราย และทัศนศึกษา 
(๔)  การเรียนการสอนที่มุง่เนน้การแลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณร์ะหว่างผู้สอนกบัผู้เรียนและ

ระหว่างผู้เรยีนกับผูเ้รียน 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 
    (๑)  ประเมนิจากการมีส่วนรว่มในการเรียนการสอน การซกัถาม และการตอบค าถาม 

(๒)  ประเมนิจากผลการวเิคราะห์กรณศีึกษา 
(๓)  ประเมินจากการฝึกการท างานเปน็กลุ่มทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคสนาม 
(๔)  พิจารณาจากการเปลีย่นแปลงทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ             
๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ทัง้การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นใน

เนื้อหาเกี่ยวกับไทยศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๒)  มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิต่อสื่อสาร รูจ้ักเลือกรูปแบบของการน าเสนอ

ที่เหมาะสมส าหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑)  สอดแทรกประสบการณร์วมทั้งเหตุการณท์ี่เกี่ยวข้องและเกิดขึ้นจรงิในสังคม 
(๒)  ศึกษาโดยการวเิคราะห์กรณศีึกษาที่เก่ียวข้องทักษะที่ตอ้งการเสริมสร้าง 
(๓)  มอบหมายให้นักศึกษาศกึษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียนในประเด็นที่สนใจและเกี่ยวข้องกับทักษะที่ต้องการ

เสรมิสรา้งเพือ่น าผลการศึกษามาอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมนิจากการมีส่วนรว่มในการเรียนการสอน การซกัถาม และการตอบค าถาม 
(๒)  ประเมนิจากผลการวเิคราะห์กรณศีึกษา 
(๓)  ประเมินจากผลการศึกษานอกหอ้งเรียนและการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

 

หมายเหตุ 
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คณะมนุษย์ศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูใ่นแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

หมวดที่ ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อทีใ่ช้  
ผู้สอน 

๑ ๑. รายละเอียดของรายวิชา 

๒ .  กฎ เ กณฑ์  ก า ร วั ด แล ะการ

ประเมินผลของการเรียนการสอน 

๓. ขอบเขตการเรียนและศึกษาสังคม 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

๓ ๑. แนะน าตัวผูส้อนและผู้เรยีน  

๒. อธิบายค าอธิบายรายวิชา 

กจิกรรมการเรียนการสอน การ

วัดผลและการประเมินผล  

๓. ซักถามและตอบค าถาม 

๔. บรรยายผา่นโปรแกรม Ppt. 

อ.ดร.นรนิทร ์ยืนทน 

 

 

 

 

 

๒ พืน้ฐานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม

ไทย 

  

๓ ๑. บรรยายจากการน าเสนอด้วย

โปรแกรม PowerPoint และ วดิิทัศน ์

๒. ซักถามและอภิปรายรว่มกนั                

อ.ดร.นรนิทร ์ยืนทน 

๓  แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ

ประเภทของภมูิปัญญาไทย 

๓ ๑. บรรยายจากการน าเสนอด้วย

โปรแกรม PowerPoint และ วดิิทัศน ์

๒. ซักถามและอภิปรายรว่มกนั  

อ.ดร.นรนิทร ์ยืนทน 

๔- ๗ ความรูเ้ก่ียวกับศิลปกรรมไทย: 

-พระพุทธรูปในศลิปะไทย 

-ประติมากรรมรูปเคารพในศาสนา

ฮินด ู

-จิตรกรรมไทย 

-สถาปัตยกรรมไทย 

๓ ๑. บรรยายจากการน าเสนอด้วย

โปรแกรม PowerPoint และ วดิิทัศน ์

๒. ซักถามและอภิปรายรว่มกนั  

อ.ดร.นรนิทร ์ยืนทน 

๘ สอบกลางภาค ๓ ปรนัยและอัตนยั อ.ดร.นรนิทร ์ยืนทน 

๙ – ๑๐ ความรูเ้ก่ียวกับขนบธรรมเนียม 

ประเพณีไทย และความเช่ือของไทย 

๓ ๑. บรรยายจากการน าเสนอด้วย

โปรแกรม PowerPoint และ วิดิทัศน์ 

๒. ซักถามและอภิปรายรวมกัน  

๓. กจิกรรม Pre-testและPost-test 

อ.ดร.นรนิทร ์ยืนทน 



มคอ. ๓ 
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คณะมนุษย์ศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อทีใ่ช้  
ผู้สอน 

๑๑ การประยุกต์ใชภู้มิปัญญาในบรบิท

การท่องเที่ยวและบริการ 

๓ ๑. บรรยายจากการน าเสนอด้วย

โปรแกรม PowerPoint และวิดิทัศน์ 

๒. ซักถามและอภิปรายรวมกัน  

๓.กจิกรรมถาม-ตอบ 

อ.ดร.นรนิทร ์ยืนทน 

๑๒ แนวคิดและรูปแบบการสรา้ง

มูลคา่เพิ่มสินคา้และบรกิารทางการ

ท่องเที่ยวและโรงแรมโดยเช่ือมโยง

วัฒนธรรม 

 

๓ ๑. บรรยายจากการน าเสนอด้วย

โปรแกรม PowerPoint และวิดิทัศน์ 

๒. ซักถามและอภิปรายรวมกัน  

 

อ.ดร.นรนิทร ์ยืนทน 

๑๓ -รูปแบบการทอ่งเที่ยวที่เก่ียวข้องกับ

วัฒนธรรม 

-รูปแบบโรงแรมและที่พักที่เก่ียวข้อง

กับการประยุกต์ใชทุ้นทางวัฒนธรรม 

 

๓ ๑. บรรยายจากการน าเสนอด้วย

โปรแกรม PowerPoint และวิดิทัศน์ 

๒. ซักถามและอภิปรายรวมกัน  

๓. เชิญวิทยากรมาให้ความรูเ้พิ่ม 

๔. มอบหมายงานลงพืน้ที ่

อ.ดร.นรนิทร ์ยืนทน 

๑๔ พฤติกรรมนักทอ่งเที่ยวที่ใชบ้รกิาร

ทาการทอ่งเที่ยวและบริการตา่งๆใน

บรบิททางวัฒนธรรม 

 

๓ ๑. บรรยายจากการน าเสนอด้วย

โปรแกรม PowerPoint และวิดิทัศน์ 

๒. ซักถามและอภิปรายรว่มกัน  

๓.ติดตามความกา้วหนา้ของงานที่

ได้รับมอบหมาย 

อ.ดร.นรนิทร ์ยืนทน 

๑๔ การเผยแพรแ่ละอนุรักษ์วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาไทย 

๓ ๑. บรรยายจากการน าเสนอด้วย

โปรแกรม PowerPoint และวิดิทัศน์ 

๒. ซักถามและอภิปรายรว่มกัน  

๓.ติดตามความกา้วหนา้ของงานที่

ให้ค าแนะน าเพื่อปรับแก้ครัง้สดุท้าย

กอ่นน าเสนอจรงิ 

อ.ดร.นรนิทร ์ยืนทน 

๑๕ ทัศนศึกษาสถานที่จริง ๓ ๑. อาจารย์ผูส้อนบรรยายในสถานที่

จรงิ 

๒. กจิกรรมถาม-ตอบเพื่อการคิด

วิเคราะห์ 

อ.ดร.นรนิทร ์ยืนทน 

๑๖ น าเสนอผลงาน ๓ ๑. นักศึกษาน าเสนอข้อมูล อ.ดร.นรนิทร ์ยืนทน 



มคอ. ๓ 
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คณะมนุษย์ศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อทีใ่ช้  
ผู้สอน 

หน้าหอ้ง Power point 

๒. อาจารย์ทบทวนปอ้นขอ้มลู 

ข้อบกพร่องที่พบจากการรายงาน 

๑๗ สอบปลายภาค  ปรนัยและอัตนยั  

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อยอ่ยแตล่ะหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดสว่นของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

๑.๑, ๒.๑,๓.๑,๔.๑,๕.๑ พฤติกรรมและการมีส่วนรว่มใน

ห้องเรียน 

ทุกสัปดาห ์ ๑๐ 

๒.๑,๓.๑,๔.๑,๕.๑ รายงานที่ได้รับมอบหมาย ๑๖ ๓๐ 

๒.๑ การสอบกลางภาค ๘ ๓๐ 

๒.๑ การสอบปลายภาค ๑๖ ๓๐ 

 

 

หมวดที่ ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาไทยศึกษา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๕๓.  ประมวลสาระ 

       ชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยท่ี ๑-๗. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
___________, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๕๓. ประมวลสาระชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยท่ี  
    ๘-๑๕. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. 

   ฐิรชญา มณีเนตร. ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว. กรุงเพทฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๓ 
ธนาคารกรุงเทพ. ลักษณะไทย พระพุทธปฏิมา อัตลักษณ์พุทธศิลป์ไทย. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ๊นติ้ง  

           แอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๑. 
“ ___________” ลักษณะไทย ภูมิหลัง. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ๊นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๑. 
“___________” ลักษณะไทย ศิลปะการแสดง. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ๊นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๑. 
“____________” ลักษณะไทย วัฒนธรรมพื้นบ้าน. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ๊นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๑. 

      สันติ เล็กสุขุม, การเริ่มต้นและการสืบเนื่องงานช่างในสาสนา ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบับย่อ).       
            กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๘. 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวิชา TAH ๒๒๐๓ สังคม วัฒนธรรมและภูมปัิญญาไทย สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกจิท่ีพัก                                                

คณะมนุษย์ศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 เวปไซต์ต่างๆ 

 

หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวชิา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑ คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรร่วมพิจารณาแนวทางการวัดผล การประเมินผล และข้อสอบ 
 ๑.๒ อธิบายให้นักศึกษาเขา้ใจถงึความส าคัญของการปรับปรุงรายวิชา และบทบาทของนักศึกษา 
ในการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการบรหิารหลักสูตร  
     ๑.๓ การส่งเสรมิให้เกดิการประเมินศักยภาพกอ่นและหลังเรียนโดยตัวนักศึกษาเอง 
     ๑.๔ การสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนทรรศนะเกี่ยวกับประสิทธิผลของรายวิชาระหว่างผู้เรียนและผู้สอนระหว่าง
ภาคเรยีน 
 

๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

 ๒.๑ การประเมินโดยเนน้การมีสว่นร่วมของผู้เรียนเป็นหลัก เชน่ การพจิารณาจากพฤติกรรมและการมสี่วนร่วมของนักศึกษา  
    ๒.๒ การประเมินโดยมุมมองของผู้สอน เชน่ การประเมินศักยภาพในการสอนตามแผนการสอน 
ท่ีก าหนด การพจิารณาจากบรรยากาศการเรียนการสอน 
     ๒.๓ การประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา 
     ๒.๔ พจิารณาจากการประเมินการสอนของนักศึกษา 
  
๓. การปรับปรุงการสอน 

     ๓.๑ ประมวลขอ้มูลจากการประเมินการสอนใน ข้อ ๒ เพื่อสรุปจุดด้อย จุดเด่น ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอไปปรับปรุง     

การสอน 

     ๓.๒ การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการสอน 

     ๓.๓ แสวงหาและปรับปรุงเทคนิคการสอน สื่อการสอน และการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน 

     ๓.๔ การพจิารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

     ๔.๑ พจิารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

     ๔.๒ การพจิารณาความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนกับคุณภาพของงานกลุ่มและงานเดี่ยวท่ีมอบหมายให้นักศกึษาท าตลอด

ภาคเรียน 

     ๔.๓ ประเมินความเหมาะสมของแผนบริหารการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การมอบหมายงาน การวัดผลและการ

ประเมินผลการเรียน กับค าอธิบายรายวชิาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     ๔.๔ ร่วมมอืกับผู้สอนในรายวชิาล าดบัถัดไปในการประเมินผลการเรียนรายวชิาก่อนหน้า 

 

๕. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวิชา TAH ๒๒๐๓ สังคม วัฒนธรรมและภูมปัิญญาไทย สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกจิท่ีพัก                                                

คณะมนุษย์ศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ๕.๑ พจิารณาข้อมูลจากการประเมินในขอ้ ๑-๔ มา เพื่อสรุปประเด็นท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขหรอืสง่เสริมให้มีมาตรฐานย่ิงขึ้น 
    ๕.๒ ศกึษาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงท้ังในดา้นวชิาการและวิชาชพี 
    ๕.๓ วางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา ด าเนินการ น าไปใช ้และประเมินอย่างสม่ าเสมอ 
    ๕.๔ การน าเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อร่วมกันพจิารณา 
 

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



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๑ 

รายวิชา TAH ๒๒๐๓ สังคม วัฒนธรรมและภูมปัิญญาไทย สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกจิท่ีพัก  คณะมนุษย์ศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศเชิงตวัเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                ความรับผิดชอบหลัก                               ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ 

รหัสวิชา   HLI

๓๒๐๙ ชื่อ

รายวิชา  

ไทยศกึษาเพื่อ

การท่องเที่ยว

และบริการ 

Thai Studies 

for Tourism 

and 

Hospitality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


