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รายละเอียดรายวิชา Course Specification 
รหัสวิชา TIM4417  รายวิชาการจัดการกิจกรรม นันทนาการ และความบันเทิง 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
วิทยาลัยการขัดการอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา 1  ปีการศึกษา 2564 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 รหัสวิชา   TIM4417  รายวิชาการจัดการกิจกรรม นันทนาการ และความบันเทิง 
 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Activities, Recreational and Entertainment Management 
 
2.จ านวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต (3-0-6) 
 
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1  หลักสูตร   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 3.2  ประเภทของรายวิชา  วิชาเฉพาะ 
4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

  อาจารย์ปานฤทัย  เห่งพุ่ม    
5.  ติดต่อ Email  ssru.tourism@gmail.com  /panruthai.he@ssru.ac.th 
6.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 6.1  ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 
 6.2 จ านวนผูเเรียน ประมาณ  90  คน 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)  - 
8.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  - 
9.  สถานที่เรียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และ หเองเรียนออนไลน์ 
10.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือใหเนักศึกษามีความรูเทางวิชาการและทางปฏิบัติ รวมทั้งมีทักษะมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และจริยธรรมที่เหมาะสม 
สามารถน าความรูเที่ไดเรับไปประยุกต์ใชเไดเในชีวิตประจ าวัน 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 1. เพ่ือใหเนักศึกษาไดเรับความรูเเบื้องตเนเกี่ยวกับนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว  และธุรกิจบันเทิงอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว   
 2. เพ่ือใหเนักศึกษาไดเรับความรูเเกีย่วกับลักษณะกิจกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สอดคลเองกับพ้ืนที่ 
 3. เพ่ือใหเนักศึกษาสามารถน าความรูเที่ไดเรับไปประยุกต์ใชเในธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 
 ความรูเเบื้องตเนเกี่ยวกับนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว  ประเภท บทบาท ความส าคัญของกิจกรรมนันทนาการและความ
บันเทิงกับธุรกิจอ่ืนๆในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เรียนรูเการจัดการธุรกิจนันทนาการ และความบันเทิง ลักษณะกิจกรรมของกลุ่ม
นักท่องเที่ยว การประยุกต์ การจัดงานบริการการออกแบบจัดกิจกรรมใหเกลุ่มนักท่องเที่ยว เพ่ือใหเการจั ดการแหล่งท่องเที่ยว
นันทนาการ และความบันเทิงมีประสิทธิภาพและสอดคลเองกับพ้ืนที่ ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ และความบันเทิงที่เป็น
ตเนแบบความส าเร็จ 
 Study the introduction of recreation for tourism : types, roles importance of recreational activities with 
other businesses concerning tourism industry. Learn how to manage entertainment business and nature of 
activities for tourists. How to apply and organize activities to serve groups of tourists. Can manage attractive 
recreational places effectively in accordance with the areas. Also go to study recreational attraction as successful 
models. 
 
2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา (3ชม./สัปดาห์ 

15 สัปดาห์) 

- - 90 ชั่วโมง 
(6 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์) 
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3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

3.1 ปรึกษาดเวยตนเองที่หเองพักอาจารย์ผูเสอน อาคาร 36  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
3.2 ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ทางาน/มือถือ   02-160-1540 
3.3 ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) E – panruthai.he@ssru.ac.th 
3.4 ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) 

         3.5 ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)  http://www.elfhs.ssru.ac.th/panruthai_he/ 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.คุณธรรม จริยธรรม  
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา  
 (1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแยเงกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 (2) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผูเอ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 
        (3) มีความรับผิดชอบในหนเาที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการ พัฒนา มีภาวะผูเน า และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผูเอื่น  
 (4) มีวินัยในการท างาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขเอบังคับขององค์กรและสังคม 
1.2 วิธีการสอน  
(1) การบรรยายประกอบการน าเสนอดเวยโปรแกรมต่างๆ อาทิ Power Point วีดิทัศน์  สื่อออนไลน์  Google Meet  Google 
Classroom Line 
(2) การสอดแทรกประสบการณ์ ระหว่างการเรียนการสอน  
(3) การอภิปรายในชั้นเรียน  
1.3 วิธีการประเมินผล  
(1) ประเมินจากการเขเาเรียน ความสนใจ และพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา  
(2) ประเมินจากแบบทดสอบการเรียนรูเรายวิชา  
(3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน  
(4) ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานที่ไดเรับมอบหมาย  
2. ความรู้  
2.1 ความรู้ที่ต้องพัฒนา  
  (1) มีความรูเ  ความเขเาใจในศาสตร์ที่เก่ียวกับนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว  และธุรกิจบันเทิงอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเบื้องตเน   
  (2) มีความรูเที่เกิดจากกบูรณาการจากศาสตร์ดเานการท่องเที่ยวรายวิชาอ่ืนๆ มาปรับใชเในการเรียนและน าไปสู่การปฏิบัติไดเ 
2.2 วิธีการสอน  
(1) การบรรยายประกอบการน าเสนอดเวยโปรแกรมต่างๆ อาทิ Power Point วีดิทัศน์  สื่อออนไลน์  Google Meet  Google 
Classroom Line 



มคอ  .๓  

หลักสตูรระดับปริญญา  √ ตรี   โท  เอก 
 

 

(2) การท าแบบทดสอบความรูเก่อนและหลังการเรียน  
(3) การอภิปรายในชั้นเรียน  
(4) การคเนควเาดเวยตนเองและการท ารายงาน  
2.3 วิธีการประเมินผล  
(1) ทดสอบกลางภาค สอบปลายภาค การน าเสนอรายงาน (2) ประเมินจากพฤติกรรมการเขเาเรียน ความสนใจเรียน (3) ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
3.ทักษะทางปัญญา  
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
    (1) มีความสามารถประมวล และศึกษาขเอมูลเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแยเง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแกเไข
ปัญหาไดเอย่างเหมาะสม 
 (2) มีความสามารถประยุกต์ใชเความรูเภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชเประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงาน
จริงตามสถานการณ์ไดเอย่างเหมาะสม 
    (3) มีความสามารถประยุกต์ใชเนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวขเอง เพ่ือพัฒนาทักษะการท างานใหเเกิด
ประสิทธิผล 
3.2 วิธีการสอน  
    (1) การบรรยายประกอบการน าเสนอดเวยโปรแกรมต่างๆ อาทิ Power Point วีดิทัศน์  สื่อออนไลน์  Google Meet  Google 
Classroom Line 
    (2) การคเนควเาดเวยตนเอง  
    (3) การอภิปรายในชั้นเรียน  
    (4) กรณีศึกษา 
    (5)  สื่อออนไลน์ 
3.3 วิธีการประเมินผล  
    (1) ทดสอบกลางภาค สอบปลายภาค  การน าเสนอรายงานมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม  
    (2) ประเมินจากพฤติกรรมการเขเาเรียน ความสนใจเรียน  การอภิปราย 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
 (1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดเรับมอบหมายตามหนเาที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานไดเอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือผูเร่วมงานและแกเไขปัญหากลุ่ม  
4.2 วิธีการสอน  
    (1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา (2) มอบหมายงานใหเนักศึกษาในการเป็นผูเวิเคราะห์  คเนควเา  ร่วมกัน และใหเมา
น าเสนอผลงาน และรายงานความกเาวหนเาเป็นระยะๆ ในชั้นเรียน (3) ประกอบการน าเสนอดเวยโปรแกรมต่างๆ อาทิ Power Point 
วีดิทัศน์  สื่อออนไลน์  Google Meet  Google Classroom  
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4.3 วิธีการประเมินผล  
    (1) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง และพฤติกรรมภาวะผูเน าและผูเตามที่ดี  
    (2) รายงานที่น าเสนอ  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม กิจกรรมกลุ่ม  
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  
    (1) มีความสามารถในการสื่อสารและการสรุปประเด็นไดเอย่างมีประสิทธิภาพ 
     (2) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสม  
     (3) มีความสามารถในการใชเเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารไดเอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
5.2 วิธีการสอน  
    (1) น าเสนอโดยใชเรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม อาทิ Power Point วีดิทัศน์  สื่อออนไลน์  Google Meet  Google 
Classroom  
5.3 วิธีการประเมินผล  
    (1) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายจากรายงานที่น าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม กิจกรรมกลุ่ม  
    (2) จากการจัดท าและน าเสนอรายงาน
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6.  ด้านอ่ืนๆ  - 
หมายเหตุ  
สัญลักษณ์   หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เวเนว่าง หมายถึง ไม่ไดเรับผิดชอบ  
ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูเจากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 
 

ชี้แจงการเรียนการสอน 
-รูปแบบการเรียนและการ
ประเมินผล 
 

3 

-บรรยายประกอบสื่อการสอน 
อาท ิ วีดิทัศน์ PowerPoint  
สื่อออนไลน์   
-กิจกรรมในชั้นเรียน 
-อภิปรายร่วมกัน 
 

อ.ปานฤทัย  เห่งพุ่ม 

2. 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง 

3 

- การเรียนการสอนออนไลน์ 
(Google Meet  Google 
Classroom วีดิทัศน์ สื่อ
ออนไลน์  เป็นตเน) 
-บรรยายประกอบสื่อการสอน 
-กิจกรรมในชั้นเรียน 
-อภิปรายร่วมกัน 

อ.ปานฤทัย  เห่งพุ่ม 

3-4 
พื้นฐานและแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับ
นันทนาการ 

6 

- การเรียนการสอนออนไลน์ 
(Google Meet  Google 
Classroom วีดิทัศน์ สื่อ
ออนไลน์   เป็นตเน) 
-บรรยายประกอบสื่อการสอน 

อ.ปานฤทัย  เห่งพุ่ม 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

-กิจกรรมในชั้นเรียน 
-อภิปรายร่วมกัน 

5 

ลักษณะและคุณค่าของนันทนาการ 
-  ประเภท บทบาท ความส าคัญของ
กิจกรรมนันทนาการและความ
บันเทิง 

3 

- การเรียนการสอนออนไลน์ 
(Google Meet  Google 
Classroom วีดิทัศน์ สื่อ
ออนไลน์   เป็นตเน) 
-บรรยายประกอบสื่อการสอน 
-กิจกรรมในชั้นเรียน 
-อภิปรายร่วมกัน 

อ.ปานฤทัย  เห่งพุ่ม 

6-7 
กิจกรรมนันทนาการ 
-  ประเภทต่างๆของกิจกรรม
นันทนาการ 

6 

- การเรียนการสอนออนไลน์ 
(Google Meet  Google 
Classroom วีดิทัศน์ สื่อ
ออนไลน์  เป็นตเน) 
-บรรยายประกอบสื่อการสอน 
-กิจกรรมในชั้นเรียน 
-อภิปรายร่วมกัน 

อ.ปานฤทัย  เห่งพุ่ม 

8 กลางภาค  การสอบออนไลน์  

9 
ธุรกิจนันทนาการและความบันเทิง 
-การจัดการธุรกิจเบื้องต้น 

3 

- การเรียนการสอนออนไลน์ 
(Google Meet  Google 
Classroom วีดิทัศน์ สื่อ
ออนไลน์  เป็นตเน) 
-บรรยายประกอบสื่อการสอน 
-กิจกรรมในชั้นเรียน 
-อภิปรายร่วมกัน 
- On-Demand 

อ.ปานฤทัย  เห่งพุ่ม 

10 น าเสนอรายงาน 3 
- น าเสนองานช่องทางออนไลน์ 
- อภิปรายร่วมกัน 
- On-Demand 

อ.ปานฤทัย  เห่งพุ่ม 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

11-12 
กิจกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยว 
- การจัดงานบริการการออกแบบจัด
กิจกรรมใหเกลุ่มนักท่องเที่ยว 

6 

- การเรียนการสอนออนไลน์ 
(Google Meet  Google 
Classroom วีดิทัศน์ สื่อ
ออนไลน์  เป็นตเน) 
-บรรยายประกอบสื่อการสอน 
-กิจกรรมในชั้นเรียน 
-อภิปรายร่วมกัน 

อ.ปานฤทัย  เห่งพุ่ม 

13 
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการ
และบันเทิง 

3 

- การเรียนการสอนออนไลน์ 
(Google Meet  Google 
Classroom วีดิทัศน์ สื่อ
ออนไลน์  เป็นตเน) 
-บรรยายประกอบสื่อการสอน 
-กิจกรรมในชั้นเรียน 
-อภิปรายร่วมกัน 

อ.ปานฤทัย  เห่งพุ่ม 

14 
แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจ
นันทนาการและความบันเทิง 

3 

- การเรียนการสอนออนไลน์ 
(Google Meet  Google 
Classroom วีดิทัศน์ สื่อ
ออนไลน์ เป็นตเน) 
-บรรยายประกอบสื่อการสอน 
-กิจกรรมในชั้นเรียน 
-อภิปรายร่วมกัน 
- On-Demand 

อ.ปานฤทัย  เห่งพุ่ม 

15-16 น าเสนอรายงาน 6 
- น าเสนองานช่องทางออนไลน์ 
- อภิปรายร่วมกัน 
- On-Demand 

อ.ปานฤทัย  เห่งพุ่ม 

17 ปลายภาค  การสอบออนไลน์ อ.ปานฤทัย  เห่งพุ่ม 

หมายเหตุ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเพ่ือประโยชน์แก่ผู้เรียน 
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2 แผนการประเมินผลการเรยีนรู้ 
 

ผลการ
เรียนรู้*  

 

วิธีการประเมิน  
 
 

สัปดาห์ที่
ประเมิน  

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1.3 1.4 

สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง และพฤติกรรมภาวะผูเน าและผูเ
ตามท่ีดี งานที่น าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม กิจกรรมกลุ่ม
จ านวนครั้งที่เขเาหเองเรียน  และการเขเาชั้นเรียนแบบออนไลน์  
 

ทุกสัปดาห์ 20% 

2.2  
 

สอบกลางภาค / สอบปลายภาค  
 

8 และ 17 
 

40% 
 

3.2,4.1,5.1  
 

การอภิปราย   ทดสอบย่อย ประเมินจากกิจกรรมในชั้นเรียนและ
ออนไลน์  การถามตอบ การมีส่วนร่วม  รายงานและการน าเสนอ
รายงาน  ผลงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และน าเสนอในรูปแบบ
ต่างๆในรูปแบบต่างๆ  
 

ทุกสัปดาห์ 40%  

หมายเหตุ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเตามความเหมาะสม 
 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
1. ตาราและเอกสารหลัก  
 1) เอกสารการสอนวิชาการจัดการกิจกรรม นันทนาการ และความบันเทิง 
2.เอกสารและข้อมูลสาคัญ  
 1) นันทานาการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 2) ธุรกิจนันทนาการและบันเทิง 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา  
 เว็บไซด์ ที่เก่ียวกับหัวขเอในที่เป็นขเอมูลประกอบในการศึกษาหาความรูเ  
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 1. ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผูเสอนอธิบายใหเนักศึกษาเขเาใจถึงรายวิชานี้ รับฟังขเอคิดเห็นของ
นักศึกษาต่อการพัฒนารายวิชาเพ่ือส่งเสริมใหเนักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนารายวิชา  
 2. ใหเนักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรูเ ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์ก่อน
และหลังการเรียนรายวิชานี้  
 3. ส่งเสริมใหเนักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผ่านระบบการประเมิน 
on line ของมหาวิทยาลัยฯ  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 อาจารย์ผูเสอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน  
 การประชุมสาขาวิชาเพ่ือพัฒนาการสอน ปรับปรุงแกเไข เพ่ิมเติมเนื้อหาที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์การปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพลงในเอกสารการสอน สื่อการสอนต่างๆ และการปรับปรุงกระบวนการจัดการสอนโดยใชเ E-learning การ
สอนออนไลน์ 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
 การประชุมสาขาวิชาเพ่ือพัฒนาการสอน ปรับปรุงแกเไข เพิ่มเติมเนื้อหาที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์การปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพลงในเอกสารการสอน สื่อการสอนต่างๆ 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
 การ น าขเอคิดเห็นของนักศึกษาจากขเอมาประมวล เพ่ือจัดกลุ่มเนื้อหาความรูเที่ตเองปรับปรุง วิธีการศึกษา
คเนควเาดเวยตนเอง  และการเพ่ิมเติมวิธีการสอนโดยรูปแบบออนไลน์
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๑๑ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร )  Programme Specification) มคอ.2 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ

ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
ด้าน
อ่ืน ๆ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4  

รหัสวิชา : TIM4417 

ชื่อรายวิชา : การจัดการกิจกรรม 
นันทนาการ และความบันเทิง 

                

       

ความรับผิดชอบในแต่ละดเานสามารถเพ่ิมลดจ านวนไดเตามความรับผิดชอบ 
 
 


