
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 
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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา TIM๔๔๐๔  การจดัการโครงงานเพื่อการท่องเที่ยว Tourism Project Management ๓(๒-๒-๕) 
                  สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบรกิาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา   ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวชิา    

รหัสวิชา   TIM ๔๔๐๔   

ชื่อรายวิชาภาษาไทย การจัดการโครงงานเพื่อการท่องเที่ยว 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Tourism Project Management 
 

๒.  จ านวนหน่วยกติ       ๓(๒-๒-๕) 
        

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     

      ๓.๑  หลักสูตร      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
       ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   วิชาเฉพาะบังคับ 
 

๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     

อาจารย์บัว ศรีคช  อาจารย์ปานฤทัย  เห่งพุ่ม  และอาจารย์ ดร.ศุภศักดิ์  เงาประเสริฐวงศ์ 
 
๕.  สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  อาคาร ๓๖   
 

๖.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒/๒๕๖๔ 

๖.๒ จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้ ประมาณ ๒๗๐ คน 

 

๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถา้มี) …....................ไมม่ี........................................... 

๘.  รายวิชาที่ต้องเรยีนพรอ้มกัน (Co-requisites) (ถา้มี) …....................ไมม่ี...........................................      

 

๙.  สถานที่เรียน    วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  และรูปแบบ Online 
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๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

   วันที ่๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพื่อให้ผูเ้รียนศึกษาเก่ียวกับการวางแผนการจัดการโครงงานด้านการท่องเทีย่ว กระบวนการ วิธีการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค ์ การจัดการทรัพยากรด้านบุคคลและรายละเอยีดของกจิกรรมต่างๆภายในโครงงาน โดยคาดคะเน
ทิศทางและระยะเวลาของงาน ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนเสร็จสิ้น การก าหนดช่วงเวลาในการปฏิบัตงิานของกจิกรรมต่างๆ 
ภายในโครงงาน โดยยดึหลัก ความสัมพนัธ์ระหว่างทรัพยากร เวลา งบประมาณที่จ ากดั โดยคงยังมีซ่ึงคุณภาพ และประโยชน์
ความคุม้คา่ของการจัดโครงงานที่มีต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลย ี หรอืความรูส้มัยใหม ่
มาประยุกต์ท าให้เกิดประโยชน์ต่อโครงงาน 
 
๒.   วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
  1. เพื่อให้ผูเ้รียนศึกษาเก่ียวกบัการวางแผนการจัดการโครงงานด้านการท่องเทีย่ว กระบวนการ วิธีการศึกษาอยา่ง
เป็นระบบ 
  2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถด าเนินการจัดท าโครงงานได้ตามประสงค์ที่วางไว้และสามารถท าการจัดการทรัพยากร
ด้านบุคคลและรายละเอียดของกจิกรรมต่างๆภายในโครงงาน 
  3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถท าการคาดคะเนทิศทางและระยะเวลาของงาน ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนเสร็จสิ้น  รวมถงึ
การก าหนดช่วงเวลาในการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงงาน โดยยึดหลักความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากร เวลา 
งบประมาณที่จ ากัด โดยคงยังมีซ่ึงคุณภาพ และประโยชน์ความคุม้คา่ของการจัดโครงงานที่มีต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   
  4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าเครื่องมือ อุปกรณ ์เทคโนโลยี หรอืความรูส้มัยใหม่ มาประยุกต์ท าให้เกดิประโยชน์ต่อ
โครงงาน 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนนิการ 
 

๑. ค าอธบิายรายวิชา 

(ภาษาไทย) การวางแผนการจัดการโครงงานด้านการท่องเที่ยว กระบวนการ วิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้
บรรลุเป้าประสงค์ การจัดการทรัพยากรด้านบุคคลและรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆภายในโครงงาน โดยคาดคะเนทิศทาง
และระยะเวลาของงาน ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนเสร็จสิ้น การก าหนดช่วงเวลาในการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ ภายใน
โครงงาน โดยยึดหลัก ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากร เวลา งบประมาณที่จ ากัด โดยคงยังมีซึ่งคุณภาพ และประโยชน์ความ
คุ้มค่าของการจัดโครงงานที่มีต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี หรือความรู้สมัยใหม่ มา
ประยุกต์ท าให้เกิดประโยชน์ต่อโครงงาน 

 
   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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๒. จ านวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/

การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๐ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศกึษา

เฉพาะราย 

 การศึกษาด้วยตนเอง  ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๐ - ๓๐ ๗๕ 
 

 
 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้องอาจารย์ อาคาร ๓๖  
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน :  

๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail)   bua.sr@ssru.ac.th panruthai.he@ssru.ac.th 
supasak.ng@ssru.ac.th 
๓.๔ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line) Line code: 
https://www.facebook.com/tourismssru 

 ๓.๕ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard). ไม่ม ี

 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  (๑)   มีความซื่อสัตย์ สุจรติ และสามารถจัดการปัญหาความขัดแยง้ระหว่างผลประโยชนท์ี่ได้รับและมี      
                  จรรยาบรรณวชิาชีพ 
   (๒)  มีทัศนคติทีด่ีตอ่อาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจรยิธรรมในการท างานและปฏิบัติตนต่อผูอ้ื่น   

       อยา่งสม่ าเสมอ 
  (๓)  มีความรับผดิชอบในหนา้ที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมสี่วนรว่มในกจิกรรมเพื่อการพัฒนา และมีภาวะผู้น า  

และเป็นแบบอย่างทีด่ีตอ่ผู้อื่น 
  (๔)  มีวนิยัในการท างาน และปฏิบัติตามกฏระเบียบขอ้บังคบัของสงัคม 
 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม ในระหว่างการเรียนการสอน 
(๒) ยกตัวอย่างประสบการณจ์รงิและสรา้งกรณีศึกษาให้ระดมความคดิในการเสนอแนะหรอืแก้ไข

สถานการณน์ัน้ๆโดยมีการสรปุข้อแนะตา่งๆหลงัจากนักศึกษาระดมความคดิพรอ้มสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  
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๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  พฤติกรรมการเขา้เรียน และสง่งานตามที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา 
(๒)  ประเมนิผลจากการวิเคราะห์ในการท ารายงานและการน าเสนองานที่รับมอบหมาย 
 (๓)  สังเกตจากการเขา้เรียนและพฤติกรรมการมีส่วนรว่มในช้ันเรยีน 
(๔)  ประเมินจากการรว่มท ากจิกรรมทั้งในและนอกชัน้ 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  มีความรูใ้นสาขาวิชาการท่องเที่ยว ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกวา้งขวาง เป็นระบบ เป็นสากล 

และทันสมัยต่อสถานการณโ์ลกสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการ 
      ท างานได ้

  (๒)  มีความรูท้ี่เกดิการวางแผนการจัดการโครงงานดา้นการท่องเที่ยว กระบวนการ วธิกีารศึกษาอย่างเป็น 
                 ระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ 
  (๓)  มีความรูใ้นการน าเครื่องมือ อุปกรณ ์เทคโนโลย ีหรอืความรูส้มัยใหม่ มาประยุกต์ท าให้เกดิประโยชน ์

      ตอ่โครงงาน 
 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยายประกอบเอกสารการเรยีนรูโ้ดยใช้สื่อการสอน 
(๒)  มอบหมายให้จัดท ารายงาน ทัง้งานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
(๓)  ใหน้ักศึกษาลงพืน้ที่จริงในการศึกษาและจดัท าโครงงานพรอ้มอภิปายในหอ้ง 
(๔) ฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จรงิ 
 

๒.๓    วิธีการประเมนิผล 
(๑)  ประเมนิจากคุณภาพของรายงานที่ได้รับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุม่ 
(๒)  ประเมนิจากประสิทธิภาพการน าเสนอรายงานทีไ่ด้รับมอบหมายทัง้รายบุคคลและงานกลุ่ม 
(๓)  ประเมินจากแบบทดสอบ ข้อสอบยอ่ย ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค 

 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
  (๑)  มีความสามารถในการประมวล และศึกษาข้อมลูและวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาความขัดแยง้รวมทั้งหา
แนวทางการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
  (๒)  ความสามารถประยุกต์ใช้ความรูท้ั้งทฤษฎีและปฏิบตัิไปใช้ประโยชน์การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

และการปฏิบัตติามสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม 
  (๓) มีความสามารถในการประยุกต์ในการใช้นวัตกรรมภาคธุรกิจจากศาสตรอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา

ทักษะการท างานให้เกดิประสทิธิผล 
  
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑) การแสดงความคดิเหน็เก่ียวกับการยกตัวอย่างประสบการณจ์รงิและสรา้งกรณีศึกษาที่ได้ก าหนดขึน้ 
(๒)  มอบหมายให้จัดท ารายงาน ทัง้งานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
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๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากคุณภาพของรายงานที่ได้รับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุม่ แบบทดสอบ ข้อสอบ

ย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 
(๒)  ประเมนิจากการแสดงความคดิเห็นเก่ียวกับการยกตัวอย่างประสบการณจ์รงิและสร้างกรณีศึกษาที่ได้

ก าหนดขึน้โดยให้เห็นถงึการคิดวิเคราะห์ 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  ผู้เรยีนมีความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม 
  (๒)  ผู้เรยีนมีทักษะความสัมพันธ์กับเพื่อนรว่มช้ันเรยีนและบุคคลภายนอกได้ด ีโดยสามารถแสดงออกได้

อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  มอบหมายงานที่ใชท้ักษะความสัมพนัธ์ให้มีการเรยีนรูแ้ละศึกษาร่วมกันตามเนื้อหารายวิชา 
(๒)  สรา้งสถานการณจ์ าลอง กรณศีึกษาและการก าหนดปญัหาให้ผูเ้รียนได้มีการใช้ทักษะความสมัพันธ์

พรอ้มสอดแทรกประสบการณ์ของอาจารย์ผูส้อน 
(๓)  พูดคุยกับผูเ้รียนให้เห็นถงึความส าคัญและความจ าเปน็ในการเรียนวิชานี้ 

 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนในการท างานเป็นกลุ่ม 
(๒)  ประเมนิจากการส่งงานทีไ่ด้รับมอบหมายตรงเวลาและมีคุณภาพ 

 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  สามารถสือ่สารด้านการพูด ท่าทางในการน าเสนองานอยา่งมีประสิทธภิาพ 
  (๒)  สามารถสือ่สารด้านการเขียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสม 
 (๓)  สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสารและน าเสนอได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธภิาพ 
  
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑) มอบหมายงานโดยผู้เรยีนสามารถศึกษาคน้ควา้ข้อมลูโดยใช้สือ่เทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและระมดัระวัง  

(๒)  มอบหมายงานให้มีทัง้การจัดท ารูปเล่มและการน าเสนอโดยการใช้สื่อแบบผสม 
 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากรายงานที่ไดร้ับมอบหมายที่มีการเลือกสรร จัดเรียงขอ้มูลที่ผูเ้รียนได้ศึกษาค้นควา้มาได้
อย่างมีคุณภาพ 

(๒)  ประเมนิจากการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนองานทีไ่ด้รับมอบหมายไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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๖. ด้านอื่นๆ 

 ไม่ม ี

หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน/สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

๑ - ปฐมนิเทศ แนะน ารายวิชาเกี่ยวกับการเรยีนใน

รายวิชาการจัดการโครงงานเพื่อการทอ่งเที่ยว 

- ความรูเ้บื้องตน้เก่ียวกับการจัดการโครงงานเพือ่

การท่องเที่ยว 

-  ประเภทของโครงงาน 

-  ประโยชน์ของโครงงาน  

๔ บรรยาย อภิปราย  

ช่องทางออนไลน์ 

คณะผู้สอน 

 

๒ - การจัดการทรัพยากรด้านบคุคลและภาระหน้าที่

ต่างๆในการบรหิารโครงงาน 

๔ บรรยาย อภิปราย  

กรณีศึกษา   

กจิกรรมในช้ันเรยีน 

ช่องทางออนไลน์ 

คณะผู้สอน 

๓, ๔,๕ -  การวางแผนโครงงาน 

-  การจัดท างบประมาณส าหรับการจัดการ

โครงงาน 

-  การจัดการตารางเวลาของโคงงาน 

- การจัดสรรทรัพยากรส าหรบัการจัดท าโครงงาน 

๑๒ บรรยาย อภิปราย  

กรณีศึกษา   

กจิกรรมในช้ันเรยีน 

ช่องทางออนไลน์ 

 

คณะผู้สอน 

๖,๗  - การวางแผนการเขยีนโครงการส าหรับการ

ด าเนินการโครงงาน 

๘ บรรยาย อภิปราย  

กรณีศึกษา   

กจิกรรมในช้ันเรยีน 

ช่องทางออนไลน์ 

On-Demand 

คณะผู้สอน 

๘ สอบกลางภาค  ๑.๓๐  คณะผู้สอน 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน/สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

๙,๑๐ 

 

- การด าเนนิงานตามการวางแผนโครงงานของแต่

ละกลุ่ม 

- การควบคุมโครงงานตามแผนที่วางไว้ 

๘ บรรยาย อภิปราย  

กรณีศึกษา   

กจิกรรมในช้ันเรยีน 

ช่องทางออนไลน์ 

On-Demand/ช้ันเรยีน 

คณะผู้สอน 

๑๑,๑๒ - การออกแบบประเมินผลโครงงานและการตดิตาม

ประเมินผลโครงงาน 

๘ บรรยาย อภิปราย  

กรณีศึกษา   

กจิกรรมในช้ันเรยีน 

ช่องทางออนไลน์ / ช้ัน

เรียน 

 

คณะผู้สอน 

๑๓,๑๔ -  การเขยีนรายงานผลโครงงาน ๘ บรรยาย อภิปราย  

กรณีศึกษา   

กจิกรรมในช้ันเรยีน 

ช่องทางออนไลน์ / ช้ัน

เรียน 

 

คณะผู้สอน 

๑๕,๑๖ - การน าเสนอผลของการด าเนินโครงงานของแต่ละ

กลุ่ม 

๘ บรรยาย อภิปราย  

กรณีศึกษา   

กจิกรรมในช้ันเรยีน 

ช่องทางออนไลน์ / ช้ัน

เรียน 

คณะผู้สอน 

๑๗ การสอบปลายภาค ๑.๓๐  คณะผู้สอน 

 

*หมายเหต ุ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ โดยค านึงถงึนักศึกษาเป็นส าคัญ 

 

 

 

 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
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ผลการ
เรียนรู้ 

วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 
๑.๑, 
๒.๑ 

- ประเมินจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
นักศึกษา 
- การสอบกลางภาค 
- ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผล
ของงานท่ีได้รับมอบหมาย 
- การสังเกต ุ
- จากการแสดงความสามารถของผู้เรยีนรายบคุคล หรือทีม
บุคคล 
- จากการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรยีนได้มสี่วนร่วม 
- การตรวจผลงาน 

๑, ๔, ๘, ๑๗ ๖๐ % 

๓.๑, 
๔.๑, 
๕.๑ 

- ประเมินจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
นักศึกษา 
- การสอบปลายภาค 
- ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผล
ของงานท่ีได้รับมอบหมาย 
- การสังเกต ุ
- จากการแสดงความสามารถของผู้เรยีนรายบคุคล หรือทีม
บุคคล 
- จากการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรยีนได้มสี่วนร่วม 
- การตรวจผลงาน 

๑๕, ๑๖, ๑๗ ๓๐ % 

 - จิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา ๑๐ % 
 

 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
๑)  เอกสารประกอบการสอน 

๒.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ---ไม่มี--         

๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org/home 

  เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว http://www.tourism.go.th 

         

 

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

http://www.tourism.go.th/
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๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

 ๑.๑ มีการอธิบายแผนการสอนและรูปแบบวิธีการเรียนการสอนให้นักศึกษาทราบถึงการปรับปรุงและพัฒนาเนื่องจากมี
การท าแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา ซึ่งการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 ๑.๒ ให้นักศึกษาประเมินการพัฒนา การเรียนรูใ้นรายวิชานี ้จากระดับความรูแ้ละทัศนคติ 
๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน  

 ๒.๑ ประเมินจากผลการสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
 ๒.๒ ประเมินจากพฤติกรรมรว่มในช้ันเรยีน การใส่ใจ การตอบค าถาม การอภิปราย การแสดงความ 
๓.  การปรับปรุงการสอน 

 ๓.๑ น าผลสรุปการด าเนินการสอน การประเมินการสอน ประเมินผู้สอน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มาหาวิธีการแกไ้ขใน
ภาคเรยีนต่อไป 
 ๓.๒ ปรับปรุงเนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่มีความทันสมัยเพื่อให้เหมาะสมกับนักศึกษาในภาคเรยีนต่อไป 
 ๓.๓ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึน้เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่ทันสมัย หลากหลาย ทั้งผู้สอนและผู้เรยีน 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

 ๔.๑ มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูท้ี่วัดและประเมินผ่านแล้วในระหว่างการเรียนการสอน 
 ๔.๒ มีการประเมินข้อสอบร่วมกันในกลุ่มผู้สอนรายวิชาเดียวกัน 
 ๔.๓ มีการตรวจงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสุ่มสัมภาษณ์จากผูท้ ารายงานชิน้นั้นๆ 
๕.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรงุประสิทธผิลของรายวิชา 

๕.๑ มีการจัดท ารายงานผลสรุปการสอนของรายวิชาเพื่อเป็นแนวทางการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

 ๕.๒ น าข้อมูลประเมินของนักศึกษาและแผนด าเนนิการสอนของผูส้อนมาเปรียบเทยีบและวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง

ปรับปรุงและพัฒนา 

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



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก   
 

หนา้ | ๑๐  

รายวิชา การจัดการโครงงานเพื่อการทอ่งเท่ียว สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รับผดิชอบ

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ด้าน

อื่น ๆ 

  ความรับผิดชอบหลัก                                                          ความรับผิดชอบรอง  

หมวดรายวิชาเฉพาะ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  
TIM๔๔๐๔ การจัดการโครงงานเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

               
   

     

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนไดต้ามความรับผดิชอบ 


