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คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา TAH ๒๒๐๓ รายวิชา สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

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

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต        ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖).       
        
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลักสูตร       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ   
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา      
      ๔.๒  อาจารย์ผู้สอน   อ.ชิดชม  กันจุฬา อ.ปานฤทยั เห่งพุ่ม อ.ดร.รัมภาภัค  ฤกษ์วีระวัฒนา 

อ.ศศิธร  เจตานนท ์
 
๕.  สถานที่ติดต่อ   ห้องพักอาจารย์ อาคาร ๓๖  มรภ.สวนสุนนัทา  

E – Mail: chidchom.ka@ssru.ac.th panruthai.he@ssru.ac.th 
rumpapak.lu@ssru.ac.th 

๖.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ชั้นปีที่ ๒  

 
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) …..........................ไม่มี..................................... 
 
๘.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) …..........................ไม่มี.....................................      
 
๙.  สถานที่เรียน     - คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- ห้องเรียนonline (Google meet  / Zoom / Facebook live/Cisco  WebEx) 
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรบัปรุง  วันที่ ๑  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
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    รายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในด้านสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และความเป็นไทยอ่ืน ๆ ตลอดจนสามารถบูรณาการความรูด้า้น
วัฒนธรรม ภูมิปัญญากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ยังเน้น
ให้นักศึกษามีทักษะ ความสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมตามพื้นที่และสถานการณ์ 
 
๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 
  ๑.เพื่อให้มีความรูค้วามเข้าใจในพื้นฐานเก่ียวกับสังคมไทย ชุมชนทั้งชนบทและเมือง 
     ๒.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในรากเหง้าวัฒนธรรมของไทย ค่านิยมทางสังคมและประเพณีไทยต่างๆ 
     ๓.เพื่อศึกษาคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประยุกต์สร้างสรรค์งานชุมชน 
     ๔.เพื่อให้นักศีกษาเกิดทักษะ และน าความรู้มาบูรณาการกับการจัดการการท่องเที่ยวในลักษณะต่างๆตามความเหมาะสม 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
   สังคม วัฒนธรรมไทยในสมัยต่างๆ ศึกษาประเพณีภูมปิัญญาท้องถิ่นเพื่อยกคุณค่าทางวฒันธรรมน าความรู้ ในด้านภูมิ
ปัญญามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แนวทางการสรา้งมูลคา่เพิ่มให้กับอุตสาหกรรมบริการด้วยวัฒนธรรม และภูมปิัญญาไทย 
   
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา (๓ ชม ต่อสัปดาห์ 

x ๑๕ สัปดาห์) 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา  

ให้นักศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริงใน
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ๓ ชม 

ต่อสัปดาห์ x ๒ สัปดาห์) 

๓ ช่ัวโมง x ๔ สัปดาห ์
 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวชิาโปรดระบขุ้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ชัว่โมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพกัอาจารย์ผู้สอน  ห้องพักอาจารย์ท่องเที่ยว  อาคาร ๓๖ จ านวน ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์ 
หรือตามความต้องการของนักศึกษา 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ทีท่ างาน / มือถือ   
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail chidchom.ka@ssru.ac.th panruthai.he@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line)  https://www.facebook.com/tourismssru 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)............-................... 
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หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  มีความซื่อสัตย์สจุริต และความรับผิดชอบในหนา้ที่ ต่อการท างานตามที่ได้รับมอบหมายทัง้งาน
ภาคทฤษฎีและปฏบิัติ ตลอดจนการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในกลุม่สมาชิก 
  (๒)  มีทัศนคติและใชดุ้ลยพนิิจด้วยเหตุและผล ในการรับรู้และเข้าใจในสังคมและวฒันธรรมของชาติตลอดจน
ท่ามกลางภาวะคา่นิยมทางสังคมของชาติอื่น ๆ ที่เข้ามามีบทบาทค่อนข้างมาก 
  (๓)  มีความรับผดิชอบในหน้าทีแ่ละงานทีไ่ด้รับมอบหมาย  
  (๔)  มีวินัย ตรงต่อเวลานัดหมายในการท างานกลุ่มและการสง่งานที่มอบหมาย  
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยายสอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดข้ึนอันสอดคล้องกับดา้นคุณธรรม  
(๒)  วิเคราะห์กรณีศึกษาตามทีก่ าหนด 
(๓)  สอนผา่น Social Network อันสะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรม จริยธรรมได้ 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  พฤติกรรมการเข้าเรียน การมีส่วนร่วม และส่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย ตรงเวลา 
(๒)  ประเมินผลจากการให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์เร่ืองคุณธรรม จริยธรรมและการตอบค าถาม 
(๓)  ประเมินจากการกล้าแสดงออก ในการให้เหตุผลและวิเคราะห์ประเด็นกรณีศึกษา                                                                                                  

  
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  มีความรู้อย่างถูกต้องในประวัติศาสตร์ ศิลปะและวฒันธรรมในด้านตา่ง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย 
 (๒)  ความรู้จากการบูรณาการในศาสตร์ตา่ง ๆที่เก่ียวข้อง รวมทั้งประยุกต์และใช้ทักษะที่เก่ียวข้องเพื่อการ
จัดการในอุตสาหกรรมบริการ 
 (๓)  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเรียนรู้วิธีเพื่อน าไปแก้ไขปัญหาในสายวิชาชีพของตนได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 

 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยายและร่วมกันอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ                                                                           
 (๒)  ให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากกรณีศึกษาที่นักศึกษาสนใจหรือที่ผู้สอนตัง้ขึ้น 

(๓)  ศึกษาในพืน้ที่ภาคสนาม เรียนรูเ้ข้าใจในสังคม วัฒนธรรมทีห่ลากหลาย  
(๔)  ให้ความรู้เพิ่มเติมจากการให้นักศึกษาไปคน้คว้าในเร่ืองกระบวนการจัดการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินผลจากงานทีไ่ด้รับมอบหมาย  
(๒)  ประเมินจากการสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค                                                                                               

 (๓)  ประเมินจากประสทิธิผลจากการศึกษาในพื้นที่ภาคสนามและการค้นควา้เพิ่มเติม 
๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง รวมทั้งหา
แนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมในส่วนที่มีความเก่ียวข้องกับเนื้อหาในวิชาทีส่อน 
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 (๒)  มีความสามารถประยุกต์ใชค้วามรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏบิัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อยา่งเหมาะสม                                                                                         
 (๓)  มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ความรู้ มาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ หรือธุรกิจต่าง ๆ ที่เก่ียวกับ  
อุตสาหกรรมบริการในอนาคต  
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ในชัน้เรียน และแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
ภายนอกชั้นเรียนได ้

(๒)  การเรียนการสอนที่มุ่งเนน้ความสนใจของผู้เรียนควบคู่ไปด้วย โดยให้ผู้เรียนศึกษาค้นควา้เพิ่มเติมใน
ประเด็นที่สนใจด้วยการท ารายงาน การก าหนดประเด็น การอภิปรายกลุ่ม และกรณีศึกษา 

(๓)  การเรียนการสอนที่มุ่งเนน้การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้สอนกบัผู้เรียนและระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกัน 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากพฤติกรรม ความสนใจ และการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  
(๒)  ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า การท ารายงานกลุ่ม เดี่ยว 
(๓)  ประเมินจากประสทิธิผลของโครงงานที่ให้นักศึกษาในการเป็นผู้วิเคราะห์กรณีศึกษา 
(๔)  ประเมินจากการสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค                                                                                                
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  มีความสามารถในการปฏบิตัิและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนท าหนา้ที่ในสว่นของตนเอง ที่
ได้รับบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม                                                   
 (๒) มีความสามารถในการพัฒนาตนในด้านความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ ในการตัดสินบทบาทหน้าที่
ของตนเองในการท างาน 
 (๓) มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมปีระสิทธภิาพปราศจากปัญหาความขัดแย้ง 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบนั                                                                                   
 (๒)  วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

(๓)  ฝึกการท างานเป็นกลุ่มทัง้ภาคทฤษฎีและปฏบิัต ิ
(๔)  การเรียนการสอนที่มุ่งเนน้การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้สอนกบัผู้เรียนและระหว่าง

ผู้เรียนด้วยกัน 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากพฤติกรรม ความสนใจ และการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  
(๒)  ประเมินผลจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
(๓)  ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า การท ารายงานกลุ่ม เดี่ยว 
(๔)  พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารระหว่างบคุคลและความ

รับผิดชอบ 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพฒันา 
  (๑) มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยทั้งการฟงั พูด อ่าน เขียนและสรปุประเด็นเก่ียวกับสงัคมศึกษาได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๕  
รายวิชา TAH 2203 สังคม วัฒนธรรม และภูมปัิญญาไทย สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ  

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 (๓) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการน าเสนอที่
เหมาะสมส าหรับหัวข้อ และผู้ฟงัได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑) สอดแทรกประสบการณ์รวมทั้งเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องและเกิดขึ้นจริงในสังคม 
(๒) มอบหมายให้ศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียนในประเด็นที่สนใจและเก่ียวข้องกับทักษะที่ต้องการเสริมสร้าง

เพื่อน าผลการศึกษามาอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์   
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน พฤติกรรมการท างานเป็นทีม กิจกรรมกลุ่ม 
(๒)  ประเมินจากกรณีศึกษา  
(๓)  ประเมินจากผลการศึกษานอกห้องเรียนและอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

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

 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑ ๑. แนะน ารายละเอียดของรายวิชา  
๒. ก ฎ เ ก ณ ฑ์ ก า ร วั ด แ ล ะ ก า ร 
ประเมินผลของการเรียนการสอน  
๓. ขอบเขตการเรียนและศึกษาสังคม 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
๔.มอบหมายงานค าศัพท์ 

๓ บรรยาย อภิปราย  
กิจกรรมในช้ันเรียน 
ช่องทางออนไลน์ 

คณะอาจารยผ์ู้สอน 

๒ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สังคมไทย  
- วิวัฒนาการสังคมไทย  
- ขอบเขตของสังคมไทย  
- สังคมไทยสมัยต่าง ๆ  

๓ บรรยาย อภิปราย  
กรณีศึกษา   
กิจกรรมในช้ันเรียน 
ช่องทางออนไลน์ 

คณะอาจารยผ์ู้สอน 

๓ ส ภ า พสั ง ค ม ไ ทย ที่ เ ป็ น ผ ลจ า กกา ร
วิวัฒนาการ  
- พัฒนาการสังคมไทยในยุคต่างๆ 

๓  บรรยาย อภิปราย  
กรณีศึกษา   
กิจกรรมในช้ันเรียน 
ช่องทางออนไลน์ 

คณะอาจารยผ์ู้สอน 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖  
รายวิชา TAH 2203 สังคม วัฒนธรรม และภูมปัิญญาไทย สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ  

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

- การเปลี่ยนแปลงการปกครองและการสบื
ทอด วัฒนธรรมประเพณี 

๔ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย 
- ความหมายของวัฒนธรรม 
- รูปแบบ ประเภทของวัฒนธรรม 
- ลักษณะของวัฒนธรรมไทย  
- อารยธรรมที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทย 

๓ บรรยาย อภิปราย  
กรณีศึกษา   
กิจกรรมในช้ันเรียน 
ช่องทางออนไลน์ 

 
คณะอาจารยผ์ู้สอน 

๕ วัฒนธรรมพื้นบ้านและท้องถิ่นไทย  
- วัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่างๆในประเทศ
ไทย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค อีสานและ
ภาคใต้ 

๓ บรรยาย อภิปราย  
กรณีศึกษา   
กิจกรรมในช้ันเรียน 
On-Demand  
ช่องทางออนไลน์ 
 

คณะอาจารยผ์ู้สอน 

๖ ความเชื่อกับค่านิยมในสังคมไทย  
- ศาสนา ความเชื่อในสังคม  
- วัฒนธรรมกับความเช่ือ  
- ประเพณีและพิธีกรรม 

๓ บรรยาย อภิปราย  
กรณีศึกษา   
กิจกรรมในช้ันเรียน 
On-Demand 
ช่องทางออนไลน์ 

คณะอาจารยผ์ู้สอน 

๗ ประเพณีไทย  
- ประเภทของประเพณีไทย  
- คุณค่าและความส าคัญของประเพณี  
- ประเพณีในแต่ละภูมิภาค 
- ประเพณีไทย ในบริบททางการท่องเที่ยว 

๓ บรรยาย อภิปราย  
กรณีศึกษา   
กิจกรรมในช้ันเรียน 
ช่องทางออนไลน์ 

คณะอาจารยผ์ู้สอน 

๘ สอบกลางภาค    
๙ ภูมิปัญญาไทย: ความหมาย แนวคิด 

ประเภท และความส าคัญของภูมิปัญญา
ไทย 

๓ บรรยาย อภิปราย  
กรณีศึกษา   
กิจกรรมในช้ันเรียน 
On-Demand 
ช่องทางออนไลน์/ช้ันเรียน 
 

คณะอาจารยผ์ู้สอน 

๑๐ ภูมิปัญญาไทย : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
ในบริบทการท่องเที่ยว และการส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓ บรรยาย อภิปราย  
น าเสนอรายงาน  
กิจกรรมในช้ันเรียน 
On-Demand 
ช่องทางออนไลน์/ช้ันเรียน 
 

คณะอาจารยผ์ู้สอน 

๑๑ ศิลปกรรมไทย  
- ประติมากรรมไทย  
- จิตรกรรมไทย  
- สถาปัตยกรรมไทย 

๓ บรรยาย อภิปราย  
กรณีศึกษา   
กิจกรรมในช้ันเรียน 
ช่องทางออนไลน์/ช้ันเรียน 

คณะอาจารยผ์ู้สอน 

๑๒ มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
- แหล่งมรดกโลกในไทย  

๓ บรรยาย อภิปราย  
กรณีศึกษา   
กิจกรรมในช้ันเรียน 

คณะอาจารยผ์ู้สอน 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗  
รายวิชา TAH 2203 สังคม วัฒนธรรม และภูมปัิญญาไทย สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ  

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

- แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกับการ 
อนุรักษ ์

ช่องทางออนไลน์/ช้ันเรียน 

๑๓ ทุนทางวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวใน
รูปแบบต่าง ๆ  
- เชิงเกษตร  
- เชิงสุขภาพ  
- เชิงวัฒนธรรม  

๓ บรรยาย อภิปราย  
กรณีศึกษา   
กิจกรรมในช้ันเรียน 
ช่องทางออนไลน์/ช้ันเรียน 

คณะอาจารยผ์ู้สอน 

๑๔ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาท่ียั่งยืน  
- วิถีไทย  
- แบบอย่างการด าเนินชีวิตของปราชญ์
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- การเผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทย 

๓ บรรยาย อภิปราย  
กรณีศึกษา   
กิจกรรมในช้ันเรียน 
ช่องทางออนไลน์/ช้ันเรียน 

คณะอาจารยผ์ู้สอน 

๑๕ แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าสินค้าและ
บริการทางการท่องเที่ยว 

๓ บรรยาย อภิปราย  
กรณีศึกษา   
กิจกรรมในช้ันเรียน 
น าเสนอรายงาน 
ช่องทางออนไลน์/ช้ันเรียน 

คณะอาจารยผ์ู้สอน 

๑๖ กางสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสินค้าและ บริการ
ทางการท่องเที่ยวโดย เชื่อมโยงวัฒนธรรม 

๓ บรรยาย อภิปราย  
กรณีศึกษา   
กิจกรรมในช้ันเรียน 
น าเสนอรายงาน 
ช่องทางออนไลน์/ช้ันเรียน 

คณะอาจารยผ์ู้สอน 

๑๗ สอบปลายภาค    
*หมายเหตุ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยค านึงถึงนักศึกษาเปน็ส าคัญ 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
    ( ระบุวิธีการประเมินผลการเรยีนรู้หัวข้อย่อยแตล่ะหัวข้อตามทีป่รากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา  
     (Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลกัสูตร สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดสว่นของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล  
๑.๑,๑.๓,๒.๑,๓.๑,๔.๑,๕.๑ สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม 

ความรับผิดชอบ ตั้งใจเรียน  
ทุกสัปดาห์  ๑๐% 

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

 
 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.  ต าราและเอกสารหลัก 

๑)  เอกสารสอนชุดวิชา สังคมไทย หน่วยท่ี ๒๕๕๕ พิมพ์ครั้งท่ี ๑๘ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
๒)  แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย ๒๕๔๘ พิมพ์ครั้งท่ี ๑ วัฒนธรรมในสังคมไทย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘  
รายวิชา TAH 2203 สังคม วัฒนธรรม และภูมปัิญญาไทย สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ  

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

       ๓)  ฐิรชญา มณีเนตร. ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว. กรุงเพทฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๓. 
๒.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

๑)  สุวรรณา สภาอานันท์ เนื่องนอ้ย บุญเนตร ๒๕๔๒ ความคดิภูมปิัญญาไทย ร่องรอย ความคิด ความเช่ือไทย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั         

        ๒)  เอกวิทย์ ณ ถลาง ๒๕๔๕ ศักยภาพในไทยวิถี อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชช่ิง จ ากัด 
        ๔)  คณะกรรมการกลุม่ปรับปรุงชุดวิชาไทยศึกษา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช. ๒๕๕๓. ประมวลสาระ ชุดวิชาไทยศึกษา 
หน่วยท่ี ๑-๗. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช.  

๕) ___________, มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช. ๒๕๕๓. ประมวลสาระชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ ๘-๑๕. กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมธิราช. 
 
๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
        ๑)  ดร. ไสว บุญมา ๒๕๕๙ ฝากภูมิปัญญาชาตไิทยไว้กับครู โรงพิมพ์ภาพพิมพ ์https://thai.tourismthailand.org 
         

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑.  กลยุทธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     ๑. ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงความส าคัญของการปรับปรุงรายวิชานี้
จากการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา และประโยชน์จากข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อการพัฒนารายวิชาเพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนารายวิชาในช่วงปลายของภาคการศึกษา 
     ๒. ส่งเสริมให้นักศึกษาประเมินศักยภาพของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์ก่อน
และหลังการเรียนรายวิชานี้ 
     ๓. สร้างบรรยากาศให้นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนทัศนะเก่ียวกับประสิทธิผลต่อการเรียนการสอน และ
การพัฒนารายวิชาผ่านระบบการประเมิน on line ของมหาวิทยาลัยฯ 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

๒.๑ การประเมินโดยเน้นการมสี่วนร่วมของผู้เรยีนเป็นหลัก เช่น การพิจารณาจากพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
๒.๒ การประเมินโดยมมุมองของผูส้อน เช่น การประเมินศักยภาพในการสอนตามแผนการสอน ทีก่ าหนด การพิจารณาจาก
บรรยากาศการเรียนการสอน  
๒.๓ การประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  
๒.๔ พิจารณาจากการประเมินการสอนของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง  
      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน เป็นต้น) 
 ประมวลข้อมูลจากการประเมินการสอนใน ข้อ ๒ น าเข้าการประชุมสาขาวิชาเพื่อสรุปจุดด้อย จุดเด่น ปัญหา อุปสรรค แล้วน ามา
พัฒนาการสอน ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์การปฏิบัติงานในวิชาชีพลงในเอกสารการสอน สื่อการสอน
ต่าง ๆ 
 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น 
       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวชิาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับ 
      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙  
รายวิชา TAH 2203 สังคม วัฒนธรรม และภูมปัิญญาไทย สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ  

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

     การสอบถามนักศึกษา พิจารณาจากผลการสอบ ให้อาจารย์ท่านอ่ืนหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสุ่มตรวจผลงาน ผลการ
สอบของนักศึกษา ตลอดจนสุ่มตรวจสอบข้อสอบ โดยอาจมีการตั้งกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษา โดยตรวจ มคอ.3,5 ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนส่วนต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือจากการทวนสอบหลายๆวิธี 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 
     จากผลการประเมิน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้
เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ คือ 
    1. น าข้อคิดเห็นของนักศึกษาจากข้อมาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
   

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



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก   
 

หนา้ | ๑๐  

รายวิชา TAH 2203 สังคม วัฒนธรรม และภูมปัิญญาไทย สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ

ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะ
ด้าน
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 

ชื่อรายวิชา  

สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย    

Thai Society - Cultural and Wisdom     

                       

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนได้ตามความรับผิดชอบ 

 


