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มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3573281
มรดกไทยเพื่อการทองเที่ยว
Thai Heritage for Tourism
2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต 2(2-0-4)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเลือก กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรานุช โสภา ตอนเรียน A1
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาระ มีผลกิจ ตอนเรียน B1
อาจารยทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน ตอนเรียน TA
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ป 2/2561 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและศูนยการศึกษานอกที่ตั้งตรัง
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
22 พฤศจิกายน 2561

มคอ. 3
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1เพื่อใหนักศึกษาดํารงคุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะของวัฒนธรรมไทย ในสาขาตาง ๆ เพื่อสราง
จิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเปนไทย รวมถึงความหวงแหนและการอนุรักษวัฒนธรรมไทย
1.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหและประเมินตนเองใหทันกับความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
และนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิตได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ไมมี
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
สังคม พุ ทธศาสนา วรรณคดี เทศกาลและงานประเพณี นาฏศิ ลป และดนตรี อาหาร หั ตถกรรม และ
มรดกทางภูมิปญญาอื่น ๆ เชน เครื่องแตงกาย ยารักษาโรค โบราณวัตถุ โบราณสถาน และวิถีการดํารงชีวิตของ
คนไทย รวมถึงการสรางจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเปนไทย
Thai society, Buddhism, literatures, festivals, traditional, Thai traditional performance,
food, handicraft and other Thai wisdoms
such as costumes, local medicines
and local way of life, including archeological sites and antiquities to increase awareness
and dignity of thainess.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยายการฝก

สอนเสริม

30

ตามความตองการ
ของนักศึกษา

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

ไมมี

4 ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.1 นักศึกษานัดวันเวลาลวงหนา หรือมาพบอาจารยประจํารายวิชาเปนรายบุคคล หรือกลุม ตาม
เวลานัดหมาย ดวยวิธีการสื่อสารและชองทางการสื่อสาร เชน ไลน โทรศัพท หรือมาพบดวยตนเองที่หองพัก
อาจารย เปนตน
3.2 อาจารย ผู ส อนกํ า หนดวั น เวลาให คําปรึกษาแก นั กศึ กษาที่ ส นใจและต องการขอรั บ คํ าปรึกษา
(Office hour) หรือหลังเลิกเรียนในรายวิชา
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม วิชามรดกไทยเพื่อการทองเที่ยวเนนความรับผิดชอบหลักดานคุณธรรม จริยธรรม
ขอที่ 2
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1) มีความซื่อสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนที่ไดรับกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 2) มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณ ธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางสม่ําเสมอ
 3) มีความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา มีภาวะ
ผูนํา และเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
1.2 วิธีการสอน
1) วิเคราะหผลการเรียนรูและออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
รายวิชา
2) สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู โดยการเรียนรูจากตัวอยางกรณีศึกษา
จากเหตุการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับมรดกไทย และการทองเที่ยว เพื่อใหเกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห
สังเคราะห และการประยุกตใชในชีวิตจริงและการปฏิบัติงาน
3) จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดพัฒนาการการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรมตามที่กําหนดใน
รายวิชาอยางตอเนื่อง
4) มอบหมายใหนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมผลิตชิ้นงานหรือโครงงานที่สะทอนคุณลักษณะ
ดานคุณธรรมและจริยธรรมตามผลลัพธการเรียนรู
5) ผูสอนแสดงออกถึงการเปนตนแบบที่ดีดานคุณธรรมจริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1) สรางเครื่องมือการวัดประเมินตามสภาพจริงโดยสรางเกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric)
2) ประเมินการเขาเรียนและการสงงานของนักศึกษาตามกําหนดเวลา
3) ประเมินระหวางการเขารวมกิจกรรม และการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ในระหวางการทํางานรวมกัน
4) สังเกตพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกในระหวางเรียน
5) ประเมินความรับผิดชอบ ภาวะผูนํา วินัยในการทํางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ
ขององคกรและสังคม
6) วัดเจตคติของผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรมหลังเสร็จสิน้ การจัดการเรียนการสอนในแตละหนวย
การเรียนรูหรือแตละภาคเรียน
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2. ความรู วิชามรดกไทยเพื่อการทองเที่ยวเนนความรับผิดชอบหลักดานความรูขอที่ 3
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 1) มีความรูในสาขาวิชามรดกไทยเพื่อการทองเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอยางกวางขวาง เปน
ระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก
 3) มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแกไขปญ หาและตอยอดองคความรูในงาน
อาชีพ
2.2 วิธีการสอน
1) ผูสอนวิเคราะหผลการเรียนรูดานความรู และออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใหครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูใหเหมาะสมกับรายวิชา
2) สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับสาระการเรียนรูในแตละ
รายวิชา เชน การใชกรณีศึกษา การสนทนา อภิปรายกลุมยอย และการนําเสนอเนื้อหาความรูหนาชั้นเรียน
3) สงเสริมใหเกิดการเรียนรูจากสถานการณจริง การทํากิจกรรมรายงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ เพื่อใหเกิดการบูรณาการความรูและประยุกตใชในการปฏิบัติ
4) จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูครอบคลุมเนื้อหาสาระตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลลัพธการเรียนรู (Curriculum Mapping) ในรายวิชาโดยมอบหมายงานเปนรายบุคคลหรือรายกลุม
5) จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควา เรียนรูวิธีการแสวงหาความรูและการสรุปองค
ความรูดวยตนเอง
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การถาม-ตอบความรูที่เรียนในระหวางการจัดการเรียนรู
2) ทดสอบยอยหลังจบการเรียนรูในแตละสัปดาห
3) การตอบคําถามทายบทเรียน
4) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
5) การประเมินจากชิ้นงานรวบยอด เชน รายงาน ชิ้นงาน
6) การประเมินจากการปฏิบัติจริง
6) การประเมินผลลัพธการเรียนรูที่เกิดขึ้นในระหวางดําเนินกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในแตละรายวิชา
3. ทักษะทางปญญา วิชามรดกไทยเพื่อการทองเที่ยวเนนความรับผิดชอบหลักดานทักษะทางปญญาขอที่
2
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 1) มี ค วามสามารถประมวลและศึก ษาขอ มู ลเพื่ อ วิเคราะห สาเหตุ ของป ญ หาและความขั ดแย ง
รวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ทั้งเชิงกวางและเชิงลึก
 2) มี ค วามสามารถประยุ ก ต ใ ช ค วามรู ภ าคทฤษฎี ภาคปฏิ บั ติ ไปใช ป ระโยชน ใ นการฝ ก
ประสบการณภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
1) ศึ ก ษากรณี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ มรดกไทยเพื่ อ การท อ งเที่ ย วในรู ป แบบต างๆ และมี ก ารวิ เคราะห
สังเคราะหขอมูลและหาแนวทางการแกไขปญหาเฉพาะหนาทั้งเชิงกวางและเชิงลึกไดอยางเหมาะสม

มคอ. 3
2) การอภิปรายกลุมตามหัวขอที่กําหนด โดยการวิเคราะหสังเคราะหขอมูลและหาแนวทางการแกไข
ปญหาเฉพาะหนาทั้งเชิงกวางและเชิงลึกไดอยางเหมาะสม
3) การศึกษาในภาคสนาม
4) ใชตนแบบที่ ดี สรางความรูและความเขาใจในความหมายและเปน ขั้นตอนของการปฏิบั ติที่จะ
พัฒนาและใหดําเนินการคิดตามขั้นตอนกระบวนการนั้น
5) ฝกใหลงมือปฏิบัติทั้งแบบเดี่ยวและเปนกลุม โดยใชสถานการณหลากหลายจนเกิดความชํานาญ
6) ใชวิธีการสอนแบบตางๆ เชน การสาธิต การแสดง การทดลอง การศึกษานอกสถานที่
8) ใชเทคนิคการสอนตางๆ การแสดงบทบาทสมมุติ รวมถึงใชนวัตกรรมใหมทางการทองเที่ยว เชน
การตลาดออนไลน การใชโปรแกรมตางๆ ในการนําเสนอ เปนตน เพื่อเสริมทักษะการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
3.3 วิธีการประเมินผล
1) การประเมินผลตามสภาพจริงในระหวางการศึกษากรณีศึกษา การอภิปรายทั้งเดี่ยวและกลุม การ
แสดงบทบาทสมมุติที่สงเสริมทักษะทางปญญา
2) การประเมินผลชิ้นงานในรูปแบบตางๆ ไดแก รายงาน การทดสอบยอยในระหวางศึกษากรณีศึกษา
เปนตน
3) การถาม – ตอบในระหวางการจัดการเรียนรู
4) การทดสอบยอย
5) การสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
ไมมี
4.2 วิธีการสอน
ไมมี
4.3 วิธีการประเมินผล
ไมมี
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) มีความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศในการฟง การพูด
การอาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
และวัฒนธรรม
3) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร รูจักเลือก
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่อง และผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ

มคอ. 3
5.2 วิธีการสอน
1) ผูสอนวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูและผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีใหครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธการ
เรียนรูและนํามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับรายวิชา
2) จัดการเรียนการสอนที่เนนการฝกปฏิบัติการวิเคราะหเชิงตัวเลข การคิดเชิงตรรกะบน
พื้นฐานของความเปนเหตุและผล
3) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ เชน การจําลองสถานการณ หรือการแสดง
บทบาทสมมติ
4) มุงเนนการใชเทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน การ
สรางชองทางติดตอสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนผานสื่อออนไลน การใช e-Learning ในหองเรียนกลับดาน
(Flipped classroom) ที่ผูเรียนสามารถเรียนรูและทบทวนบทเรียน พรอมทั้งสงเสริมใหผูเรียนสามารถศึกษา
คนควาไดดวยตนเองทั้งกอนและหลังการเขาชั้นเรียน
5) สงเสริมใหเกิดการประยุกตใชการวิเคราะหเชิงตัวเลข การคิดเชิงตรรกะ ความสม
เหตุผลตามขอเท็จจริง การวิเคราะหขอมูล การพูดและการเขียนสื่อสารเพื่อรายงานเนื้อหาสาระตาง ๆ ตาม
ขอกําหนดในรายวิชา ดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบในการจัดทํารายงานหรือโครงงานที่ศึกษา
คนควา
6) จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชกระบวนการเรียนรูแบบสเต็มศึกษา (STEM Education)
เพื่อสงเสริมใหเกิดการบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ใชวิธีการถาม-ตอบความรูที่เกี่ยวของในระหวางการจัดการเรียนรู
2) ทดสอบยอยหลังจบการจัดการเรียนรูในแตละสัปดาห
3) ประเมินจากโครงงานหรือชิ้นงานรวบยอดที่มอบหมายใหใชความรูและทักษะดานการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีประกอบในการสรางงาน
4) ทดสอบระดับความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศโดยการ
สอบขอเขียนและการนําเสนองาน
5) การฝกนําเสนอผลงานในหองเรียน
6) การศึกษานอกสถานที่และการฝกภาคปฏิบัติ ณ สถานที่จริงที่คนควาดวยตนเอง ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
6) มี ก า ร นํ า เ ส น อ ร า ย ง า น โ ด ย ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอเรื่อง
1

2

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ชั่วโมง
2
กิจกรรมการเรียนการสอน
- แนะนํารายวิชา
- ชี้แจงขอตกลงการเรียนการสอนรวมกัน
- อธิบายวัตถุประสงคการเรียนรู
- อธิบายใหทราบถึงสาระการเรียนรู
- อธิบายแนวการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน เอกสาร
- ชี้แจงเกณฑการวัดและประ
ประกอบการเรียน เกณฑการวัดและ
เมินผล
ประเมินผล
- เกริ่นนําขอมูลดานมรดกไทย
- อธิบายหัวขอและรูปแบบการทํารายงาน
ชิ้นงาน กําหนดสงงานและการประเมินผล
สื่อการเรียน
มคอ.3, PowerPoint, หนังสืออางอิง,
เอกสารประกอบการเรียน
ความรูเกี่ยวกับสังคมไทย
2
-การบรรยาย
-การถาม-ตอบ
-การวิเคราะหกรณีศึกษา (Case Study)
และการอภิปรายรวมกัน
สื่อการเรียน
PowerPoint, เอกสารประกอบการเรียน

3

พุทธศาสนา

2

4

วรรณคดี

2

-การบรรยาย
-การอภิปรายรวมกัน
-การตอบคําถามทายบท
สื่อการเรียน
PowerPoint, เอกสารประกอบการเรียน

อาจารย
ผูสอน
ผศ.ดร.จิรานุช
โสภา
ผศ.ดร.สาระ
มีผลกิจ
อ.ทัศนาวลัย
ตันติเอกรัตน

ผศ.ดร.จิรานุช
โสภา
ผศ.ดร.สาระ
มีผลกิจ
อ.ทัศนาวลัย
ตันติเอกรัตน

ผศ.ดร.จิรานุช
โสภา
ผศ.ดร.สาระ
มีผลกิจ
อ.ทัศนาวลัย
ตันติเอกรัตน
-การบรรยาย
ผศ.ดร.จิรานุช
-การค น คว า ด ว ยตนเองจากฐานข อ มู ล โสภา
ออนไลนของมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.สาระ
-การนําเสนอหนาชั้นเรียน
มีผลกิจ
--การวิเคราะหกรณีศึกษา (Case Study) อ.ทัศนาวลัย
และการอภิปรายรวมกัน
ตันติเอกรัตน
สื่อการเรียน
PowerPoint, เอกสารประกอบการเรียน,
วีดีทัศน

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอเรื่อง

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ชั่วโมง
2
-การบรรยาย
-การค น คว า ด ว ยตนเองจากฐานข อ มู ล
ออนไลนของมหาวิทยาลัย
-การนําเสนอหนาชั้นเรียน
-การวิเคราะหกรณีศึกษา (Case Study)
และการอภิปรายรวมกัน
สื่อการเรียน
PowerPoint, เอกสารประกอบการเรียน,
วีดีทัศน
2
-การบรรยาย
-การค น คว า ด ว ยตนเองจากฐานข อ มู ล
ออนไลนของมหาวิทยาลัย
-การตอบคําถามทายบท
สื่อการเรียน
PowerPoint, เอกสารประกอบการเรียน

5

เทศกาลและงานประเพณี

6

นาฏศิลปและดนตรี

7

อาหาร

2

8

หัตถกรรม

2

9

มรดกทางภูมิปญญา เครื่องแตง
กาย

2

-การบรรยาย
-การค น คว า ด ว ยตนเองจากฐานข อ มู ล
ออนไลนของมหาวิทยาลัย
-การนําเสนอหนาชั้นเรียน
-การวิเคราะหกรณีศึกษา (Case Study)
และการอภิปรายรวมกัน
สื่อการเรียน
อาหารที่ เ ป น ที่ นิ ย มของนั ก ท อ งเที่ ย ว
ชาวตางชาติ, เอกสารประกอบการเรียน
-การบรรยาย
-การนําเสนอในชั้นเรียนและการอภิปราย
รวมกัน
สื่อการเรียน
PowerPoint, หัตถกรรมพื้นบาน,เอกสาร
ประกอบการเรียน
-การบรรยาย
-การวิเคราะหกรณีศึกษา
-การตอบคําถามทายบท
สื่อการเรียน
PowerPoint, เค รื่ อ ง แ ต ง ก า ย ไท ย ,

อาจารย
ผูสอน
ผศ.ดร.จิรานุช
โสภา
ผศ.ดร.สาระ
มีผลกิจ
อ.ทัศนาวลัย
ตันติเอกรัตน

ผศ.ดร.จิรานุช
โสภา
ผศ.ดร.สาระ
มีผลกิจ
อ.ทัศนาวลัย
ตันติเอกรัตน
ผศ.ดร.จิรานุช
โสภา
ผศ.ดร.สาระ
มีผลกิจ
อ.ทัศนาวลัย
ตันติเอกรัตน

ผศ.ดร.จิรานุช
โสภา
ผศ.ดร.สาระ
มีผลกิจ
อ.ทัศนาวลัย
ตันติเอกรัตน
ผศ.ดร.จิรานุช
โสภา
ผศ.ดร.สาระ
มีผลกิจ
อ.ทัศนาวลัย
10

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอเรื่อง

จํานวน
ชั่วโมง

10

ยารักษาโรค

2

11

โบราณวัตถุ โบราณสถาน

2

12

วิถีการดํารงชีวิตของคนไทย

2

13

ประวัติศาสตร วิถีการดํารงชีวิต
และวัฒนธรรมของคนไทย

2

14

การสรางจิตสํานึก การอนุรักษ
วัฒนธรรม มรดกไทยและความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย

2

15

การนําเสนอรายงานกลุม

2

อาจารย
ผูสอน
เอกสารประกอบการเรียน
ตันติเอกรัตน
การบรรยาย
ผศ.ดร.จิรานุช
-การค น คว า ด ว ยตนเองจากฐานข อ มู ล โสภา
ออนไลนของมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.สาระ
-การนําเสนอในชั้นเรียน
มีผลกิจ
สื่อการเรียน
อ.ทัศนาวลัย
PowerPoint, เอกสารประกอบการเรียน, ตันติเอกรัตน
วี ดี ทั ศ น , ตั ว อย า งยารั ก ษาโรคจากภู มิ
ปญญาพื้นบาน
การบรรยาย
ผศ.ดร.จิรานุช
-การวิเคราะหกรณีศึกษา (Case Study) โสภา
และการอภิปรายรวมกัน
ผศ.ดร.สาระ
-การทดสอบยอย
มีผลกิจ
สื่อการเรียน
อ.ทัศนาวลัย
PowerPoint, เอกสารประกอบการเรียน, ตันติเอกรัตน
วีดีทัศน
-การบรรยาย
ผศ.ดร.จิรานุช
-การวิเคราะหกรณีศึกษา (Case Study) โสภา
และการอภิปรายรวมกัน
ผศ.ดร.สาระ
สื่อการเรียน
มีผลกิจ
PowerPoint, เอกสารประกอบการเรียน อ.ทัศนาวลัย
ตันติเอกรัตน
การศึกษานอกสถานที่
ผศ.ดร.จิรานุช
สื่อการเรียน
โสภา
เอกสารประกอบการเรียน
ผศ.ดร.สาระ
มีผลกิจ
อ.ทัศนาวลัย
ตันติเอกรัตน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

-การบรรยาย
--การวิเคราะหกรณีศึกษา (Case Study)
และการอภิปรายรวมกัน
สื่อการเรียน
PowerPoint, เอกสารประกอบการเรียน,
วีดีทัศน
-การบรรยาย

ผศ.ดร.จิรานุช
โสภา
ผศ.ดร.สาระ
มีผลกิจ
อ.ทัศนาวลัย
ตันติเอกรัตน
ผศ.ดร.จิรานุช
11

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอเรื่อง

16

จํานวน
ชั่วโมง

อาจารย
ผูสอน
-การอภิปรายรวมกัน
โสภา
สื่อการเรียน
ผศ.ดร.สาระ
PowerPoint, เอกสารประกอบการเรียน มีผลกิจ
อ.ทัศนาวลัย
ตันติเอกรัตน
สอบปลายภาค
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1

2

3

4

ผลการ
เรียนรู
ดานคุณธรรม
จริยธรรม

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน
ทุกสัปดาห

1.ประเมินจากการเขาเรียนและ
การสงงานของนักศึกษาตาม
กําหนดเวลา
2.ประเมินจากการเขารวม
กิจกรรม และการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในระหวาง
การทํางานรวมกัน
3.ประเมินจากความรับผิดชอบ
ภาวะผูนํา วินัยในการทํางาน
และปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ขอบังคับ
นักศึกษาไดรับ 1.การถาม-ตอบระหวางการเรียน
ทุกสัปดาห
ความรู ความ
การสอนและการตอบคําถาม
เขาใจเกี่ยวกับ
ทายบทเรียน
มรดกไทย
2. การทํากิจกรรมในชั้นเรียน
ตาง ๆ เชน การวิเคราะห
กรณีศึกษาและการอภิปราย
นักศึกษามี
1.การวิเคราะหกรณีศึกษา
สัปดาหที่ 14-15
ความสามารถใน 2. รายงานกลุมและการนําเสนอ
การคิดวิเคราะห ในชั้นเรียน
และแกไขปญหา
ในการทํางาน
อยางมี
ประสิทธิภาพ
การประเมินผล -สอบปลายภาคเรียน
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สัดสวนของการ
ประเมินผล
10%

40%

20%

30%
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มคอ. 3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
จิรานุช โสภา. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา มรดกไทยเพื่อการทองเที่ยว รหัสวิชา 3573281
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1
2
3

4

ฐิรชญา มณีเนตร. (2553). ไทยศึกษาเพื่อการทองเที่ยว. โอเดียนสโตร: กรุงเทพฯ
ภูมิแผนดินมรดกไทย. (2554). พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการเสด็จพระราชดําเนินแหลงมรดก
ไทย. กรมศิลปากร: กรุงเทพฯ
คณะกรรมการวิชาไทยศึกษา. (2553). ไทยศึกษา. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: กรุงเทพฯ
ธิดา โมสิกรัตน และคณะ. (2556). ไทยศึกษา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: กรุงเทพฯ

3.เอกสารและขอมูลแนะนํา
ขอมูลจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของกับมรดกทาง
วัฒนธรรม เชน กรมสงเสริมวัฒนธรรม
หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนาระหวางผูเรียนกับผูสอนและการสังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียน
-นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลผานระบบออนไลน ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
มีการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ดังนี้
- การเขาชั้นเรียนและการรวมมือในการเรียนอยางสม่ําเสมอ
- ผลการสอบทั้งทดสอบยอยระหวางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
- การทําและนําเสนอรายงาน
- การติดตามพัฒนาการของผูเรียนรายบุคคล
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
- นําผลที่ไดจากการประเมินในขอที่ 2 มาเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการสอน
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มคอ. 3
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ในระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูของนักศึกษา โดยสอบถามนักศึกษา ตรวจผลงานนักศึกษา พิจารณาจากผลการทดสอบระหวางภาค
เรียนและปลายภาคเรียน
5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนนําขอมูลที่ไดมา
วางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดรายวิชา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดย
-พัฒนาวิธีการสอนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
- คนหาขอมูลใหมๆ และเขากับสถานการณปจจุบัน ที่เกี่ยวของนํามาสอนใหแกนักศึกษา เพื่อสราง
ความนาสนใจใหแกรายวิชามากขึ้น
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