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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา TIM 4405 รายวชิาการจดัการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและชมุชน 

สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

ภาคการศกึษา 1 ปีการศกึษา 2565 

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑.  รหัสและชือ่รายวชิา    

รหัสวิชา   TIM 4405                                                                                                 
ชื่อรายวชิาภาษาไทย การจัดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและชุมชน 
ชื่อรายวชิาภาษาอังกฤษ Cultural and Community Tourism Management  

 
๒.  จ านวนหน่วยกติ        3 หน่วยกติ (2-2-5).       
        
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวชิา     
      ๓.๑  หลกัสูตร       หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต   
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาเฉพาะบังคับ   
 
๔.  อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     อ.ชิดชม กันจุฬา/อ.ดร.รัมภาภัค ฤกษ์วีระวฒันา      
      ๔.๒ อาจารย์ผูส้อน   อ.ชิดชม กันจุฬา/อ.ดร.รัมภาภัค ฤกษ์วีระวฒันา  
 
๕.  สถานท่ีติดตอ่   มรภ.สวนสุนนัทา / E – Mail panruthai.he@ssru.ac.th/  

Chidchom.ka@ssru.ac.th/sirittt@yahoo.com 
 
๖.  ภาคการศกึษา / ชั้นปีท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี  ปีการศกึษา 2565 เทอม 1  /  รหัส 63 ชั้นปีท่ี 3 sec 001 
 
๗.  รายวชิาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) …..........................-..................................... 
 
๘.  รายวชิาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี …..........................-.....................................      
 
๙.  สถานท่ีเรียน    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

 

mailto:panruthai.he@ssru.ac.th/
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๑๐.วันท่ีจัดท าหรอืปรับปรุง   - 
     รายละเอยีดของรายวชิาครั้งล่าสุด 
 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนทราบความหมาย จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน กิจกรรม สถานท่ีท่ี
สอดคล้องกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน รูปแบบลักษณะการจัดการและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ
ชุมชน บทบาทของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนา การอนุรักษ์ การสร้างจิตส านกึ การสร้างเครือข่าย การมีสว่นร่วมในการจัดการ 
 
๒.   วัตถปุระสงคใ์นการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 
 เพ่ือน าความรู้เกี่ยวกับการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนมาสอดแทรกสร้างเสริมประสบการณ์ให้นักศกึษา
ตลอดจนปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจและเข้าถึงแก่นแท้ของการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมและชุมชน 
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวชิา 
   (ภาษาไทย) ความหมายหลักการ แนวคิด รูปแบบและองค์ประกอบของการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ
ชุมชน บทบาทของผู้ท่ีเกี่ยวขอ้งในการพัฒนา การอนุรักษ ์การสร้างจิตส านกึ การสร้างเครือข่าย การมีสว่นร่วมในการ
จัดการ โดยเรียนรู้จากกรณีศึกษาและการดูงานนอกสถานท่ี  
  (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. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ตอ่ภาคการศกึษา 
 

บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 
(ช่ัวโมง) 

การฝึกปฏบัิติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ช่ัวโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

บรรยาย30ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา (2 ชม ต่อสัปดาห์ 

x 15 สัปดาห์) 

-  ให้นักศึกษาลงพืน้ที่เก็บข้อมูลจริง
ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 30ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา (2 ชม ต่อ

สัปดาห์ x 15 สัปดาห์) 

75 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
(5 ชั่วโมง x15สัปดาห์) 

 

 
๓. จ านวนชั่วโมงตอ่สัปดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผดิชอบรายวิชาโปรดระบุขอ้มูล   ตวัอย่างเช่น  ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์) 
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 ๓.๑ ปรึกษาดว้ยตนเองท่ีหอ้งพักอาจารย์ผู้สอน  หอ้ง 3701 ชั้น 2 อาคาร 37 คณะคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ท่ีท างาน / มอืถอื  หมายเลข 0889636916/ 081 5735198/ 089-8839863 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนกิส์ (E-Mail) panruthai.he@ssru.ac.th/ Chidchom.ka@ssru.ac.th/ 
sirittt@yahoo.com 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line).......................-................................................... 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)...............................-.................................................. 

 

 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
   (๑)  สอดแทรกความซือ่สัตย์ตอ่ตนเองและเพ่ือนร่วมงาน 
  (๒)  มีทัศนคติท่ีดตีอ่วชิาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติตนเป็นนกัทอ่งเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมและชมุชน 
  (๓)  มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีและมีสว่นร่วมในกิจกรรมเชงิวัฒนธรรมและชุมชนเพ่ือพัฒนาวิชาชีพสู่ความ
ย่ังยืน 
  (๔)  มวีินัย ตรงต่อเวลานดัหมายในการท างานกลุม่และการส่งงานท่ีมอบหมาย  
๑.๒   วธีิการสอน 

(๑)  บรรยายสอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในการท่องเท่ียวเชิงเชิงวฒันธรรมและ
ชุมชน (๒)  อภิปรายกรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ในการท่องเท่ียวเชิงเชิงวัฒนธรรม
และชุมชนท่ีนา่สนใจ 

(๓)  ให้นักศกึษาได้แบ่งกลุ่มเรียนรู้และน าเสนอปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมและชมุชน 
๑.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑)  พฤตกิรรมการเข้าเรียน และส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
(๒)  ประเมินผลจากการให้นักศกึษาได้คิดวิเคราะห์เร่ืองคุณธรรม จริยธรรมและการตอบค าถาม 
(๓)  ทดสอบกลางภาค สอบปลายภาค                                                                                                  

  
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
  (๑)  มีความรู้ในศาสตร์เกี่ยวกับ ) ความหมายหลกัการ แนวคิด รูปแบบและองค์ประกอบของการจัดการ
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและชมุชน บทบาทของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนา การอนุรักษ ์การสร้างจิตส านึก การ
สร้างเครือข่าย การมีสว่นร่วมในการจัดการ 
 (๒)  มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ดา้นงานบริการในรายวชิาต่างๆ และสามารถมา
ปรับใช้ในการเรียนการสอน และน าไปสูก่ารปฏิบัต ิ
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๒.๒   วธีิการสอน 
(๑)  บรรยายและร่วมกันอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ                                                                           

 (๒)  ให้นักศกึษาปฏิบัติงานกลุ่มโดยหาขอ้มูล-สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการจัดการสถานที่ท่ีเกี่ยวขอ้งกับ
การ ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนท่ีเป็นต้นแบบท่ีประสบผลส าเร็จ 

(๓)  ทัศนศึกษา ฝกึปฏิบัติเรียนรู้การเดนิทางท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและชุมชนในเสน้ทางตัวอย่าง 
(๔)  ให้ความรู้เพ่ิมเติมจากการให้นักศกึษาไปค้นควา้ในเร่ืองกระบวนการจัดการท่องเท่ียวเชิง

 วัฒนธรรมและชมุชน 
๒.๓    วธีิการประเมินผล 

(๑)  ทดสอบกลางภาค สอบปลายภาค                                                                                               
 (๒)  จากรายงานเอกสาร หาขอ้มูล-สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการจัดการสถานท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกับการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนท่ีเป็นต้นแบบท่ีประสบผลส าเร็จ                                                                                                              
 (๓)  ประเมินจากประสิทธิผลจากการปฏิบัติตนในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและชมุชนในเสน้ทาง
ตัวอย่าง 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปญัญาท่ีต้องพัฒนา 
  (๑)  มีความสามารถประมวล และศกึษาขอ้มูลเพ่ือวิเคราะหส์าเหตุของอุปสรรค ปัญหา  และสังเคราะห์ได้
อย่างถูกตอ้งตามหลกัการ รวมท้ังหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
 (๒)  มีความสามารถประยุกตใ์ช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏบัิติ ไปสูก่ารฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และ
การปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม                                                                                         
 (๓)  การปรับกลยุทธ์ วิธีการท างานตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป ยอมรับความจริง และพร้อมท่ีจะปรับปรุง

 เปลี่ยนแปลง บทบาทหน้าท่ีการอนุรักษ์ต่างๆ ตามสถานการณ์ท่ีแตกต่าง  
๓.๒   วธีิการสอน 

(๑)  บรรยายและอภิปรายกลุม่ 
(๒)  มอบหมายโครงงานให้นักศกึษาในการเป็นผูว้างแผนจัดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและชมุชนและ

น าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ 
(๓)  สอนจากการได้น านักศึกษาออกทศันศึกษา และเห็นภาพการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและชมุชนจริง 
(๔)  วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและชมุชนในสถานท่ีตา่งๆ 

๓.๓    วธีิการประเมนิผล 
(๑)  ทดสอบกลางภาค สอบปลายภาค 
(๒)  ประเมินจากประสิทธิผลของโครงงานท่ีใหน้ักศกึษาในการเป็นผู้วิเคราะหก์รณีศึกษา ในการจัดการ

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน ในสถานท่ีต่างๆ และน าเสนอผลงานในรูปแบบตา่งๆ 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบท่ีต้องพัฒนา 
  (๑)  มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายตามหน้าท่ี และบทบาทของตนใน
กลุ่มงานไดอ้ย่างเหมาะสม รวมท้ังมีสว่นร่วมในการชว่ยเหลอืผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุม่                                                  
 (๒) มีความคิดรเิริม่ในการวิเคราะห ์บทบาทของตนในการท างานประสานกับผูอ้ื่น   
๔.๒   วธีิการสอน 
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(๑)  จัดกิจกรรมกลุม่ในการวิเคราะห์กรณีศึกษา                                                                                  
 (๒)  มอบหมายโครงงานให้นักศกึษาในการเป็นผูว้ิเคราะหก์รณีศึกษาร่วมกัน และใหม้าน าเสนอผลงาน
 ความก้าวหน้าเป็นระยะๆ ในชั้นเรียน เพ่ือเป็นกรณีศึกษาให้เพ่ือนต่างกลุ่มได้เห็นแนวทางในการท างาน  
และให ้ สมาชกิในแตล่ะกลุม่มารายงานความคืบหนา้พร้อมกันต่อผูส้อนเพ่ือใหก้ารแนะน าการท างานท้ังในและนอก
เวลาเรียน 
๔.๓    วธีิการประเมินผล 

(๑)  สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง และพฤติกรรมภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีด ี
(๒)  โครงงานท่ีน าเสนอพฤตกิรรมการท างานเป็นทีม กิจกรรมกลุม่ 
 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
  (๑) มีความสามารถในการสือ่สารท้ังการพูด การเขียน การฟัง ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ในงาน
จัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและชมุชน 
  (๒) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การวางแผนจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและชมุชน 
 (๓) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิต่อสือ่สาร เพ่ืองานจัดการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมและชมุชนได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ  

 
๕.๒   วธีิการสอน 

(๑) น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
๕.๓    วธีิการประเมินผล 

(๑)  การมีสว่นร่วมในการอภิปรายจากโครงงานท่ีน าเสนอ  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม กิจกรรมกลุม่ 
(๒)  จากการจัดท ารายงานการวางแผนจัดการท่องเท่ียวเชิงเชิงวัฒนธรรมและชมุชน 
 

๖. ด้านอ่ืนๆ 

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

 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑-๒ ความหมายหลักการ แนวคิด ของการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน 

องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมและชุมชน 

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

และชุมชน 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน 

๖ บรรยาย อภิปราย และมอบหมายงาน

เตรียมการหาสถานที่ จัดฝึกปฏิบัติ 

การท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมและ

ชุมชน 

 

คณะผู้สอน 

๓-๕ รูปแบบและองค์ประกอบของการ

จัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

และชุมชน  

 

๙ บรรยาย อภิปราย และมอบหมายงาน คณะผู้สอน 

๖-๗ บทบาทของผู้ ท่ี เกี่ ยวข้องในการ

พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

และชุมชน   

 

 

๖ บรรยาย อภิปรายกรณีศึกษา ศึกษา

จากภาพสไลด์ 

คณะผู้สอน 

๘ สอบกลางภาค    

๙-๑๐ การอนุรักษ์ การสร้างจิตส านึก ของ

ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วยเสียในการท่องเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมและชุมชน 

๖ บรรยาย อภิปรายกรณีศึกษา จาก

งานวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

แรงจูงใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ประเทศ

ไทย 

ศึกษาจากภาพสไลด์  

 

คณะผู้สอน 

๑๑-๑๒ การสร้างเครือข่าย การมีสว่นร่วมใน

การจัดการ 

๖ อภิปรายกรณีตัวอย่าง แสดงความคิด

วิเคราะห์ร่วมกัน 

คณะผู้สอน 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการมี

ส่วนร่วม 

 หลักการสร้างการมีส่วนร่วม 

 ความส าคัญของการ มีส่วน

ร่วม 

 ตัวอย่างการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว 

๑๓-๑๔ แหล่งท่องเที่ยวเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ

ชุมชนที่มีการจัดการเป็นเลิศ  

๖ ทริปศึกษานอกสถานที่ คณะผู้สอน 

๑๕ น าเสนอรายงาน ๓  คณะผู้สอน 

๑๖ น าเสนอรายงาน ๓  คณะผู้สอน 

๑๗ สอบปลายภาค    

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

    ( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา  

     (Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู ้ วธีีการประเมินผลการเรยีนรู ้
สัปดาห์ท่ี

ประเมนิ 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล  

1.3  สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง และพฤติกรรม

ภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี  โครงงานท่ีน าเสนอ  

พฤติกรรมการท างานเป็นทีม กิจกรรมกลุม่ จ านวน

คร้ังท่ีเข้าหอ้งเรียน  

1-17  10% 

2.1 สอบปลายภาค 17 30%  

3.2,4.1,5.3  ทดสอบกลางภาคและทดสอบย่อย สอบปลายภาค

โดยเน้นขอ้สอบเชิงวิเคราะห ์  ประเมินจาก

ประสิทธิผลของรายงานและการน าเสนอ รายงานท่ี

ให้นักศึกษาในการเป็นผูว้ิเคราะห์กรณีศึกษา และ

น าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ 

8, 10 ,15,16 รายงาน 40% 

สอบกลางภาค 20%  

 

 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
๑)  เอกสารการสอน การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและชุมชน       

       ๒)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       ๓)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       ๔)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       ๕)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       ๖)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

        ๗)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

        ๘)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

๒.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
๑)  การท่องเท่ียวชมุชน  

        ๒)  การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

        ๓)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

        ๔)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

        ๕)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

        ๖)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

        ๗)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

        ๘)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
        ๑)  เว็บไซด์ ที่เกี่ยวกับหวัขอ้ในท่ีเป็นขอ้มลูประกอบในการศกึษาหาความรู้  

        ๒)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

        ๓)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

        ๔)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศกึษา 

    1. ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้จากการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษาท่ีผ่านมา และประโยชน์จากข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อการพัฒนารายวิชาเพ่ือสง่เสริมให้นักศกึษาแสดง
ความคิดเห็นตอ่การพัฒนารายวิชาในช่วงปลายของภาคการศึกษา 
   2. ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการ
เรียนรายวิชานี ้
   3. ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอ่การเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผ่านระบบการประเมิน on line ของ
มหาวิทยาลัยฯ 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
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      (ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เชน่ จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 

 อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนและความพึงพอใจของนกัศึกษา 
 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน่ คณะ/ภาควิชามีการก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง  

      การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 

 การประชุมสาขาวิชาเพ่ือพัฒนาการสอน ปรับปรุงแก้ไข เพ่ิมเติมเนื้อหาท่ีทันสมัยต่อเหตุการณ์การปฏิบัติงานในวิชาชีพลง
ในเอกสารการสอน สื่อการสอนต่างๆ 
 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาในรายวชิา 

      (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เชน่ 

       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 

     การสอบถามนักศึกษา พิจารณาจากผลการสอบ ให้อาจารย์ท่านอื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสุ่มตรวจผลงาน 
ผลการสอบของนักศกึษา ตลอดจนสุ่มตรวจสอบข้อสอบ โดยอาจมีการตั้งกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมิน
การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจ มคอ.3,5ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนส่วนต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือจากการทวน
สอบหลายๆวิธี 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

     จากผลการประเมิน และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา
เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี ้คือ 
    1. น าข้อคิดเห็นของนักศึกษาจากข้อมาประมวล เพ่ือจัดกลุ่มเนือ้หาความรู้ท่ีตอ้งปรับปรุง วิธีการศกึษาค้นคว้าดว้ยตนเอง 
   

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



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก   
 

หนา้ | ๑๐  

รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วิทยาลัย.................................. ......... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ด้าน

อ่ืน 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  

รหัสวชิา TIM 4405 

ช่ือรายวิชา  

การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ

ชุมชน   Cultural and Community Tourism 

Management    

                       

ความรับผิดชอบในแตล่ะด้านสามารถเพ่ิมลดจ านวนได้ตามความรับผิดชอบ 


