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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
รหัสวิชา TIM 4405 รายวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2565

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา
TIM 4405
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Cultural and Community Tourism Management
๒. จานวนหน่วยกิต

3 หน่วยกิต (2-2-5).

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
๓.๒ ประเภทของรายวิชา
วิชาเฉพาะบังคับ
๔. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ชิดชม กันจุฬา/อ.ดร.รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา
๔.๒ อาจารย์ผสู้ อน
อ.ชิดชม กันจุฬา/อ.ดร.รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา
๕. สถานที่ติดต่อ

มรภ.สวนสุนนั ทา / E – Mail panruthai.he@ssru.ac.th/
Chidchom.ka@ssru.ac.th/sirittt@yahoo.com

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่ ปีการศึกษา 2565

เทอม 1 / รหัส 63 ชั้นปีที่ 3 sec 001

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) …..........................-.....................................
๘. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) …..........................-.....................................
๙. สถานที่เรียน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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๑๐.วันที่จัดทาหรือปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ผู้เรียนทราบความหมาย จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน กิจกรรม สถานที่ที่
สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน รูปแบบลักษณะการจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ชุมชน บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา การอนุรักษ์ การสร้างจิตสานึก การสร้างเครือข่าย การมีสว่ นร่วมในการจัดการ
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อนาความรู้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนมาสอดแทรกสร้างเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษา
ตลอดจนปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและเข้าถึงแก่นแท้ของการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและชุมชน

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย) ความหมายหลักการ แนวคิด รูปแบบและองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ชุมชน บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา การอนุรักษ์ การสร้างจิตสานึก การสร้างเครือข่าย การมีสว่ นร่วมในการ
จัดการ โดยเรียนรู้จากกรณีศึกษาและการดูงานนอกสถานที่
(ภาษาอังกฤษ) Study the meaning, principles, concepts, patterns and factors of cultural and community tourism.
Roles of those involved in development, conservation, awareness, networking and participation management. Learning
from case studies and viewing tours.
๒. จานวนชั่วโมงที่ใช้ตอ่ ภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
บรรยาย30ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา (2 ชม ต่อสัปดาห์
x 15 สัปดาห์)

สอนเสริม
(ชั่วโมง)
-

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง)
ให้นักศึกษาลงพืน้ ที่เก็บข้อมูลจริง
ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 30ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา (2 ชม ต่อ
สัปดาห์ x 15 สัปดาห์)

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชั่วโมง)
75 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
(5 ชั่วโมง x15สัปดาห์)

๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
(ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุขอ้ มูล ตัวอย่างเช่น ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์)
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๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่หอ้ งพักอาจารย์ผู้สอน ห้อง 3701 ชั้น 2 อาคาร 37 คณะคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ทางาน / มือถือ หมายเลข 0889636916/ 081 5735198/ 089-8839863
๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) panruthai.he@ssru.ac.th/ Chidchom.ka@ssru.ac.th/
sirittt@yahoo.com
๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line).......................-...................................................
๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)...............................-..................................................

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

(๑) สอดแทรกความซือ่ สัตย์ตอ่ ตนเองและเพือ่ นร่วมงาน

(๒) มีทัศนคติที่ดตี อ่ วิชาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติตนเป็นนักท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและชุมชน

(๓) มีความรับผิดชอบในหน้าที่และมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและชุมชนเพือ่ พัฒนาวิชาชีพสู่ความ
ยั่งยืน

(๔) มีวินัย ตรงต่อเวลานัดหมายในการทางานกลุม่ และการส่งงานที่มอบหมาย
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายสอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึน้ ในการท่องเที่ยวเชิงเชิงวัฒนธรรมและ
ชุมชน (๒) อภิปรายกรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ในการท่องเที่ยวเชิงเชิงวัฒนธรรม
และชุมชนที่นา่ สนใจ
(๓) ให้นักศึกษาได้แบ่งกลุ่มเรียนรู้และนาเสนอปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและชุมชน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
(๒) ประเมินผลจากการให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์เรือ่ งคุณธรรม จริยธรรมและการตอบคาถาม
(๓) ทดสอบกลางภาค สอบปลายภาค

๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ตอ้ งพัฒนา

(๑) มีความรู้ในศาสตร์เกี่ยวกับ ) ความหมายหลักการ แนวคิด รูปแบบและองค์ประกอบของการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา การอนุรักษ์ การสร้างจิตสานึก การ
สร้างเครือข่าย การมีสว่ นร่วมในการจัดการ

(๒) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ดา้ นงานบริการในรายวิชาต่างๆ และสามารถมา
ปรับใช้ในการเรียนการสอน และนาไปสูก่ ารปฏิบัติ
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๒.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายและร่วมกันอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ
(๒) ให้นักศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มโดยหาข้อมูล-สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการจัดการสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนที่เป็นต้นแบบที่ประสบผลสาเร็จ
(๓) ทัศนศึกษา ฝึกปฏิบัติเรียนรู้การเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนในเส้นทางตัวอย่าง
(๔) ให้ความรู้เพิ่มเติมจากการให้นักศึกษาไปค้นคว้าในเรือ่ งกระบวนการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและชุมชน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ทดสอบกลางภาค สอบปลายภาค
(๒) จากรายงานเอกสาร หาข้อมูล-สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการจัดการสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนที่เป็นต้นแบบที่ประสบผลสาเร็จ
(๓) ประเมินจากประสิทธิผลจากการปฏิบตั ิตนในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนในเส้นทาง
ตัวอย่าง

๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา

(๑) มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพือ่ วิเคราะห์สาเหตุของอุปสรรค ปัญหา และสังเคราะห์ได้
อย่างถูกต้องตามหลักการ รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

(๒) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรูภ้ าคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสูก่ ารฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และ
การปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

(๓) การปรับกลยุทธ์ วิธีการทางานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ยอมรับความจริง และพร้อมที่จะปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง บทบาทหน้าที่การอนุรกั ษ์ต่างๆ ตามสถานการณ์ที่แตกต่าง
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายและอภิปรายกลุม่
(๒) มอบหมายโครงงานให้นักศึกษาในการเป็นผูว้ างแผนจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนและ
นาเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ
(๓) สอนจากการได้นานักศึกษาออกทัศนศึกษา และเห็นภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนจริง
(๔) วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนในสถานที่ตา่ งๆ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ทดสอบกลางภาค สอบปลายภาค
(๒) ประเมินจากประสิทธิผลของโครงงานที่ให้นักศึกษาในการเป็นผู้วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน ในสถานทีต่ ่างๆ และนาเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ และบทบาทของตนใน
กลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือผู้รว่ มงานและแก้ไขปัญหากลุม่

(๒) มีความคิดริเริม่ ในการวิเคราะห์ บทบาทของตนในการทางานประสานกับผูอ้ ื่น
๔.๒ วิธีการสอน
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(๑) จัดกิจกรรมกลุม่ ในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
(๒) มอบหมายโครงงานให้นักศึกษาในการเป็นผูว้ ิเคราะห์กรณีศึกษาร่วมกัน และให้มานาเสนอผลงาน
ความก้าวหน้าเป็นระยะๆ ในชั้นเรียน เพือ่ เป็นกรณีศึกษาให้เพื่อนต่างกลุ่มได้เห็นแนวทางในการทางาน
และให้ สมาชิกในแต่ละกลุม่ มารายงานความคืบหน้าพร้อมกันต่อผูส้ อนเพือ่ ให้การแนะนาการทางานทั้งในและนอก
เวลาเรียน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง และพฤติกรรมภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี
(๒) โครงงานที่นาเสนอพฤติกรรมการทางานเป็นทีม กิจกรรมกลุม่

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการสือ่ สารทั้งการพูด การเขียน การฟัง ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ในงาน
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน

(๒) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การวางแผนจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน

(๓) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสือ่ สาร เพื่องานจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและชุมชนได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
๕.๒ วิธีการสอน
(๑) นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายจากโครงงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็นทีม กิจกรรมกลุม่
(๒) จากการจัดทารายงานการวางแผนจัดการท่องเที่ยวเชิงเชิงวัฒนธรรมและชุมชน

๖. ด้านอื่นๆ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

…………………………………………-…………………………..…………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………

หมายเหตุ
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง
หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
จานวน
(ชม.)
๖

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้
บรรยาย อภิปราย และมอบหมายงาน คณะผู้สอน
เตรี ย มการหาสถานที่ จั ด ฝึ ก ปฏิ บั ติ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมแล ะ
ชุมชน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

๑-๒

ความหมายหลักการ แนวคิด ของการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน
องค์ ป ระกอบของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมและชุมชน
กิ จกรรมการท่ องเที่ ยวเชิ ง วั ฒ นธรรม
และชุมชน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน

๓-๕

รู ป แบบและองค์ ป ระกอบของการ
จั ด การการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และชุมชน

๙

บรรยาย อภิปราย และมอบหมายงาน คณะผู้สอน

๖-๗

บทบาทของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
พั ฒ นาการท่อ งเที่ยวเชิงวั ฒนธรรม
และชุมชน

๖

บรรยาย อภิปรายกรณีศึกษา ศึกษา
จากภาพสไลด์

๘
๙-๑๐

สอบกลางภาค

การอนุรักษ์ การสร้างจิตสานึก ของ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วยเสียในการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและชุมชน

๖

บรรยาย อภิปรายกรณีศึกษา จาก
คณะผู้สอน
งานวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
แรงจูงใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ประเทศ
ไทย
ศึกษาจากภาพสไลด์

การสร้างเครือข่าย การมีสว่ นร่วมใน
การจัดการ

๖

อภิปรายกรณีตัวอย่าง แสดงความคิด คณะผู้สอน
วิเคราะห์ร่วมกัน

๑๑-๑๒

คณะผู้สอน
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สัปดาห์ที่

๑๓-๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

หัวข้อ/รายละเอียด
ความหมายและแนวคิด เกี่ ยวกับ การมี
ส่วนร่วม
หลักการสร้างการมีส่วนร่วม
ความส าคั ญ ของการมี ส่ ว น
ร่วม
ตั ว อย่ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ชุมชนที่มีการจัดการเป็นเลิศ
นาเสนอรายงาน
นาเสนอรายงาน
สอบปลายภาค
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กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้

จานวน
(ชม.)

๖

ทริปศึกษานอกสถานที่

๓
๓

คณะผู้สอน
คณะผู้สอน
คณะผู้สอน

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห์ท่ปี ระเมิน และสัดส่วนของการประเมิน)

ผลการเรียนรู้
1.3

2.1
3.2,4.1,5.3

วีธีการประเมินผลการเรียนรู้
สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง และพฤติกรรม
ภาวะผู้นาและผู้ตามทีด่ ี โครงงานที่นาเสนอ
พฤติกรรมการทางานเป็นทีม กิจกรรมกลุม่ จานวน
ครั้งที่เข้าห้องเรียน
สอบปลายภาค
ทดสอบกลางภาคและทดสอบย่อย สอบปลายภาค
โดยเน้นข้อสอบเชิงวิเคราะห์ ประเมินจาก
ประสิทธิผลของรายงานและการนาเสนอ รายงานที่
ให้นักศึกษาในการเป็นผูว้ ิเคราะห์กรณีศกึ ษา และ
นาเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-17

สัดส่วน
ของการประเมินผล
10%

17
8, 10 ,15,16

30%
รายงาน 40%
สอบกลางภาค 20%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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๑. ตาราและเอกสารหลัก
๑) เอกสารการสอน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน
๒) …………………………………………………………………………………………………………………………..
๓) …………………………………………………………………………………………………………………………..
๔) …………………………………………………………………………………………………………………………..
๕) …………………………………………………………………………………………………………………………..
๖) …………………………………………………………………………………………………………………………..
๗) …………………………………………………………………………………………………………………………..
๘) …………………………………………………………………………………………………………………………..

๒. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
๑) การท่องเที่ยวชุมชน
๒) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๓) …………………………………………………………………………………………………………………………..
๔) …………………………………………………………………………………………………………………………..
๕) …………………………………………………………………………………………………………………………..
๖) …………………………………………………………………………………………………………………………..
๗) …………………………………………………………………………………………………………………………..
๘) …………………………………………………………………………………………………………………………..

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนา
๑)
๒)
๓)
๔)

เว็บไซด์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในที่เป็นข้อมูลประกอบในการศึกษาหาความรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้จากการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา และประโยชน์จากข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อการพัฒนารายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นต่อการพัฒนารายวิชาในช่วงปลายของภาคการศึกษา
2. ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการ
เรียนรายวิชานี้
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผ่านระบบการประเมิน on line ของ
มหาวิทยาลัยฯ
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
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(ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น)

อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
(อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกาหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง
การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น)

การประชุมสาขาวิชาเพื่อพัฒนาการสอน ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์การปฏิบัติงานในวิชาชีพลง
ในเอกสารการสอน สื่อการสอนต่างๆ
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสาหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสาหรับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน)

การสอบถามนักศึกษา พิจารณาจากผลการสอบ ให้อาจารย์ท่านอื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสุ่มตรวจผลงาน
ผลการสอบของนักศึกษา ตลอดจนสุ่มตรวจสอบข้อสอบ โดยอาจมีการตั้งกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมิน
การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจ มคอ.3,5ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนส่วนต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือจากการทวน
สอบหลายๆวิธี
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
(อธิบายกระบวนการในการนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ)

จากผลการประเมิน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา
เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้ คือ
1. นาข้อคิดเห็นของนักศึกษาจากข้อมาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนือ้ หาความรู้ที่ตอ้ งปรับปรุง วิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
***********************
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

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

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา



ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ความรับผิดชอบหลัก

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๑

๒

๓

๔

รหัสวิชา TIM 4405











๕

๖

๗

๑

๒





๓

๔

๕

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑

๒

๓







ทักษะ
ด้าน
อื่น ๆ

ความรับผิดชอบรอง
๑

๒

๓

๑

๒









๓

๔

ชื่อรายวิชา
การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ชุมชน Cultural and Community Tourism
Management

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิม่ ลดจานวนได้ตามความรับผิดชอบ
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