รายวิชา 3573213 ประวัติศาสตรไทยเพื่อการทองเที่ยว
(Thai History for Tourism) 3 (3-2-5) หนวยกิต
อาจารยสาระ มีผลกิจ
โรงเรียนอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปที่เรียน
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก
นักศึกษาเปนรายบุคคล
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

หนา

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
7
8
8
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

11
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรียนอุตสาหกรรมทองเทีย่ วและบริการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
3573213 ประวัติศาสตรไทยเพื่อการทองเทีย่ ว (Thai History for Tourism)
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
อุตสาหกรรมทองเที่ยว ประเภทรายวิชาบังคับ
4. อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยสาระ มีผลกิจ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2555 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 เมษายน 2555

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของไทย แหลงกําเนิด
การกอตั้งอาณาจักรและยุคสมัยรวมถึงเหตุการณสําคัญตางๆ ของไทย ตลอดจนสถานที่และบุคคล
สําคัญ ลัทธิความเชื่อ ศาสนา ตํานาน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ฯลฯ รวมทั้งวิเคราะหถึง
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณและสภาวการณตางๆ ที่ปรากฏขึ้นในชวงระยะเวลาของ
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ประวั ติ ศ าสตร ไ ทยในทุ ก มิ ติ ท างสั ง คม ซึ่ ง เป น แนวความคิ ด พื้ น ฐานนํ า ไปสู ก ารอธิ บ ายและลํ า ดั บ
เหตุการณตางๆ ของประวัติศาสตรไทยได และนําไปประยุกตใชกับการงานสายอาชีพดานมัคคุเทศก
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ในรายวิชาประวัติศาสตรไทยเพื่อการทองเที่ยวนี้ จําเปนจะตองใหความสนใจในองคความรูทาง
ประวัติศาสตรในเชิงลึก เพื่อสรางจุดเดนดานขอมูลทางประวัติศาสตรใหแกนักศึกษาที่จะพัฒนาเปน
มัคคุเทศกหรือสายงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวตอไปในอนาคต

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การศึกษาประวัติศาสตรไทยในบริบทประวัติศาสตรโลก แหลงกําเนิดของชนชาติไทย การตอตั้ง
และพัฒนาการของอาณาจักรไทย วิวัฒนาการทางการเมือง การปกครอง การตางประเทศ เศรษฐกิจ
และสังคม โดยยกกรณีการศึกษาดังกลาวนํามาประยุกตใชกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม

40 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝกงาน
16 ชั่วโมงตอ

การศึกษาดวยตนเอง

4 ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาจะติดประกาศหนาหองพักอาจารย
- อาจารยจัดเวลาใหคาํ ปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม ตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอ
สัปดาห (เฉพาะรายตองการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
นอกจากใหนักศึกษามีองคความรูของประวัติศาสตรไทยแลวยังตองการใหนักศึกษามีความตรง
เวลา ซื่อ สั ตย ตอ อาชี พ และมี จ รรยาบรรณทางวิ ช าการ รวมถึง มีปฏิ สัม พั น ธ ที่ ดี ในการบริ ก ารและมี
จิตสํานึกรักและหวงแหนมรดกภูมิปญญาของชาติ
1.2 วิธีการสอน
1. การบรรยายเนื้อหาสวนทีเ่ ปนแนวคิดทฤษฎีและการวิเคราะห
2. การอบรมจิตสํานึกคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบสอดแทรกอยูในเนื้อหา
3. การอภิปรายกลุม (Group Discussion)/ อภิปรายกลุมยอยแบบผูเรียนมีสวนรวม
4. การระดมสมอง (Focus group) เพื่อวิเคราะหสถานการณ หรือสังเคราะหความรูในรายวิชา
1.3 วิธีการประเมินผล
1. การสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางความคิด อารมณ และการแสดงออก
2. การสังเกตการเปลี่ยนแปลงผลจากความรูภายหลังจากที่เรียน
3. การสังเกตความรับผิดชอบในผลงานตางๆ รวมทัง้ เรื่องของการตรงตอเวลา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
นักศึกษามีองคความรูในเนื้อหาวิชาอยางลุมลึกและสามารถประยุกตใชความรูที่ไดจากการเรียน
ในรายวิ ช านี้ เ พื่ อ การพั ฒ นาและนํ า เสนอในสายงานธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย วโดยเฉพาะการท อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
2.2 วิธกี ารสอน
1. การบรรยายเนื้อหาสวนทีเ่ ปนแนวคิดทฤษฎีและการวิเคราะห
2. การออกภาคสนามและอภิปรายขอมูลเชิงวิชาการที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรไทยเพื่อการ
ทองเที่ยว
3. การคนควาจากแหลงขอมูลตางๆ จากการคนควาดวยตนเอง(Self Study) เพื่อนําเสนอและ
จัดทําเปนรูปเลมในชั้นเรียน
3. ใชกรณีศึกษา (Case Study)
4. การอภิปรายกลุม (Group Discussion) และการระดมสมอง (Focus group)
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2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. จากการอภิปรายระหวางผูสอนและผูเรียน
2. สังเกตการการมีสวนรวมในชั้นเรียน
3. ผลงานตางๆ ที่นกั ศึกษาจัดทํา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาทีต่ องพัฒนา
การศึกษาในรายวิชานี้จําเปนอยางยิ่งที่จะใหกระตุนและปลุกเราใหนักศึกษามีพื้นความรูทาง
ประวั ติศ าสตร แ ละวั ฒ นธรรมไทยตลอดทั้ ง สร า งจิ ต สํ า นึ ก รู ถึง คุ ณ คา ของมรดกทางภู มิ ป ญ ญาและ
ประวัติศาสตรไ ทยที่ ส ามารถนํ า มาใช เ ปน สว นประกอบสํา คัญ ในอาชีพ มัคคุเทศกแ ละสายงานการ
ทองเที่ยว
3.2 วิธีการสอน
1. การบรรยายเนื้อหาสวนทีเ่ ปนแนวคิดทฤษฎีและการวิเคราะหจากหลายสถานการณ
2. เปดประเด็น/สรางคําถามในชั้นเรียน จัดกิจกรรมแบบผูเรียนมีสวนรวม มีการอภิปรายกลุม
(Group Discussion) และการระดมสมอง (Focus group) เพื่อใหผูเรียนสามารถแกปญหาเฉพาะหนา
ได มีความคิดริเริ่มในการทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นและสามารถสรางเปนองค
ความรูของผูเรียนเองได
3. การออกภาคสนามและอภิปรายขอมูลเชิงวิชาการที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
3.3 วิธีการประเมินผล
1. จากการอภิปรายระหวางผูสอนและผูเรียน
2. สังเกตการณการมีสวนรวมในชัน้ เรียน
3. สังเกตการณการจากการออกภาคสนาม
4. ผลงานตางๆที่นักศึกษาจัดทํา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
การสรางทักษะความสัมพันธในรายวิชาเนนไปที่ระหวางอาจารยผูสอนและผูเรียนและระหวาง
ผูเรียนดวยกันเองใหเกิดความสัมพันธที่ดี มีบรรยากาศในการศึกษารวมกัน โดยตองการใหนักศึกษารูจัก
การมีสัมมาคารวะ กาลเทศะ และจิตสํานึกในการทํางานรวมกันอยางเปนทีมหรือกลุม รวมการสราง
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ภาวะผูนํา รูจักการใชเหตุผลและความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ โดยเฉพาะฝกจากประสบการณจริงผาน
การออกภาคสนามเลียนแบบการปฏิบัติการทําทัวรจริง
4.2 วิธกี ารสอน
1. เปดโอกาสซักถามผูสอนในเนื้อหาบทเรียน และเกณฑในการเรียนตางๆ
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมเพื่อสรางความรวมมือ ที่ผูเรียนไดใชการระดม
สมอง (Focus group) ในการแสวงหาความรู การคนควาหาคําตอบ การแกปญหา หรือการตอบขอ
สงสัยตามความสนใจของตนเองหรือกลุม โดยใชทักษะกระบวนกลุมในการดําเนินงาน
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. จากการซักถามระหวางผูส อนและผูเรียน
2. สังเกตการณการมีสวนในชั้นเรียนและชวงออกภาคสนาม ความสัมพันธระหวางผูเรียน
ดวยกัน
3. ผลงานตางๆที่นักศึกษาจัดทําเรียบรอยและตรงตอเวลา
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1. ทักษะการสืบคนหาความรูดวยตนเอง จากแหลงขอมูลตางๆ
2. ทักษะในการสื่อสารและการวิเคราะหอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ
3. ทักษะในการใชสื่อสารสนเทศ อาทิ ทางอินเทอรเน็ต และจากแหลงเรียนรูนอกหองเรียน
4. ทักษะในการนําเสนอรายงานจากการคนควาในแหลงขอมูลตางๆอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธกี ารสอน
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม
2. จัดกิจกรรมเรียนการสอนแบบตองคนควาดวยตนเอง(Case Study) ตามหัวขอที่กาํ หนดให
3. สงเสริมการเรียนรูจากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
4. สรางทรรศนะในการรับและเลือกขอมูลอยางมีเหตุผลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. การอภิปรายและการมีสว นรวมในระหวางชัน้ เรียน
2. สังเกตพฤติกรรมในการแสดงออกในเรือ่ งการวิเคราะหและการใชเหตุผล
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
1

2

3

4

หัวขอ/รายละเอียด
แนะนํารายวิชากฎเกณฑเบื้องตน การเรียนและ
การสอน

- แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
-สมัยกอนประวัติศาสตรไทย
-สมัยประวัติศาสตรไทย
(อาณาจักรโบราณกอนพุทธศตวรรษที่ 18)
ตอนที่ 1
- ฟูนัน - ทวารดี - ศรีวิชัย
***ในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ศิลปะวิทยาการภายในทุกๆ แขนง
- หลักการและเทคนิคการถายทอดองคความรูท าง
ประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
อาณาจักรโบราณกอนพุทธศตวรรษที่ 18
ตอนที่ 2
- อาณาจักรเจนละ (เจนละบก/เจนละน้ํา)
- อาณาจักรเขมรยุคกอนเมืองพระนคร
- อาณาจักรเขมรยุคเมืองพระนคร
***ในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ศิลปะวิทยาการภายในทุกๆ แขนง
- หลักการและเทคนิคการถายทอดองคความรูท าง
ประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
อาณาจักรโบราณกอนพุทธศตวรรษที่ 18
ตอนที่ 3
เขมรยุคเมืองพระนคร
อาณาจักรในเขตลานนาไทย
- นครเงินยาง
- โยนกเชียงแสน

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
4
- ชี้แจงแนวการสอน
- ใหนักศึกษามีสวนรวมกําหนด/ปรับเปลี่ยน
กิจกรรมและกําหนดสัดสวนคะแนนใน
รายวิชา
- เอกสารแนวการสอน
- สื่อ Power point
- Computer และOverhead Projector
4
- บรรยายเนื้อหาครั้งที่ 1
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่เรียน
รวมกัน
- เอกสารแนวการสอน
- สื่อ Power point
- Computer และOverhead Projector

4

- บรรยายเนื้อหา
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่เรียน
รวมกัน
- สื่อ Power point
- Computer และOverhead Projector
- หัวขอกิจกรรมแบบมีสวนรวม

4

- บรรยายเนื้อหา
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่เรียน
รวมกัน
- สื่อ Power point
- Computer และOverhead Projector
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สัปดาห
ที่

5

6

7

8

9

หัวขอ/รายละเอียด
- หริภุญไชย
- ลานนาไทยเชียงใหม
***ในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ศิลปะวิทยาการภายในทุกๆ แขนง
- หลักการและเทคนิคการถายทอดองคความรูท าง
ประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
สรุปและทบทวนเรื่อง
อาณาจักรโบราณกอนพุทธศตวรรษที่ 18
- ลานนาไทยเชียงใหม
- ละโว - อูทอง – อโยธยา
- หลักการและเทคนิคการถายทอดองคความรูท าง
ประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
รัฐไทยในชวงพุทธศตวรรษที่ 18
-สุโขทัย
***ในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ศิลปะวิทยาการภายในทุกๆ แขนง
- หลักการและเทคนิคการถายทอดองคความรูทาง
ประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
รัฐไทยในชวงพุทธศตวรรษที่ 18-20
-สุโขทัย (ตอ)
***ในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ศิลปะวิทยาการภายในทุกๆ แขนง
- หลักการและเทคนิคการถายทอดองคความรูทาง
ประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
รัฐไทยในชวงพุทธศตวรรษที่ 18-20
-พระนครศรีอยุธยา
***ในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ศิลปะวิทยาการภายในทุกๆ แขนง
- หลักการและเทคนิคการถายทอดองคความรูท าง
ประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
รัฐไทยในชวงพุทธศตวรรษที่ 20 -ตนพุทธ
ศตวรรษที่ 24
-พระนครศรีอยุธยา(ตอ)
***ในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ศิลปะวิทยาการภายในทุกๆ แขนง

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)

4

- บรรยายเนื้อหา
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่เรียน
รวมกัน
-ชม V.C.D. ประกอบการบรรยาย

4

- บรรยายเนื้อหา
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่เรียน
รวมกัน
- สื่อ Power point
- Computer และOverhead Projector

4

บรรยายเนื้อหา
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่เรียน
รวมกัน
- สื่อ Power point
- Computer และOverhead Projector

4

- บรรยายเนื้อหา
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่เรียน
รวมกัน
- สื่อ Power point
- Computer และOverhead Projector

4

- บรรยายเนื้อหา
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่เรียน
รวมกัน
- สื่อ Power point
- Computer และOverhead Projector
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สัปดาห
ที่

10

11

12

13

14

หัวขอ/รายละเอียด
- หลักการและเทคนิคการถายทอดองคความรูท าง
ประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
สรุปและทบทวนเรื่อง รัฐไทยในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 20 -ตนพุทธศตวรรษที่ 24
-พระนครศรีอยุธยา(ตอ)
- ธนบุรี
- หลักการและเทคนิคการถายทอดองคความรูท าง
ประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
รัฐไทยในชวงพุทธศตวรรษที่ 24
รัตนโกสินทร ชวงรัชกาลที่ 1-4
***ในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ศิลปะวิทยาการภายในทุกๆ แขนง
- หลักการและเทคนิคการถายทอดองคความรูท าง
ประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
สมัยรัตนโกสินทร (ตอ)
ชวงรัชกาลที่ 5
***ในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ศิลปะวิทยาการภายในทุกๆ แขนง
- หลักการและเทคนิคการถายทอดองคความรูท าง
ประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
สมัยรัตนโกสินทร (ตอ)
รัชกาลที่ 6 - ปจจุบัน
***ในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ศิลปะวิทยาการภายในทุกๆ แขนง
สรุปและทบทวนเรื่อง สมัยรัตนโกสินทร และ
ความสัมพันธดานการทองเที่ยว
- หลักการและเทคนิคการถายทอดองคความรูท าง
ประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
ทัศนศึกษา ณ สถานที่จริงตามขอกําหนดใบ
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร มั ค คุ เ ท ศ ก ข อ ง ก า ร
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย

สอบปลายภาค
15
*รายละเอียดการประเมินผล แสดงในเชิง Rubric

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)

4

- แบงกลุมยอยทํากิจกรรมกลุมยอยเพื่อฝก
สังเคราะหความรูครั้งที่ 1
- หัวขอกิจกรรมแบบมีสวนรวม
- กระดาษ และอุปกรณเครื่องเขียน

4

- บรรยายเนื้อหา
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่เรียน
รวมกัน
- สื่อ Power point Computer และ
Overhead Projector

4

- บรรยายเนื้อหา
- ชมV.C.D. ประกอบการบรรยาย
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่เรียน
รวมกัน
- สื่อ Power point และV.C.D.
- Computer และOverhead Projector
- แบงกลุมยอยทํากิจกรรมกลุมยอยเพื่อฝก
สังเคราะหความรู ครั้งที่ 2
- ชมV.C.D. ประกอบการบรรยาย
- สื่อ Power point
- V.C.D.
- Computer และOverhead Projector

4

16+4

แบ ง กลุ ม ย อ ยทํ า กิ จ กรรมปฏิ บั ติ ก าร
บรรยายใหความรูในสถานที่ ณ สถานที่จริง
- การบรรยายเสริ ม จากผู ส อนและวิ ท ยากร
พิเศษ
- จัดทําบันทึกการออกภาคสนาม
-การผานเกณฑการประเมินของมหาวิทยาลัย
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1
2
3

4
5

ผลการ
เรียนรู
กิจกรรมกลุมยอยเพื่อฝกสังเคราะหความรู
ครั้งที่ 1
กิจกรรมกลุมยอยเพื่อฝกสังเคราะหความรู
ครั้งที่ 2
กิจกรรมจาก ทัศนศึกษา ณ สถานที่จริงตาม
ขอกําหนดใบประกาศนียบัตรมัคคุเทศกของ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
จัดทําบันทึกการออกภาคสนาม
ขอสอบปลายภาค

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน
ดังแสดงในตารางที่ 1
5

สัดสวนของการ
ประเมินผล
10%

ดังแสดงในตารางที่ 1

10

10%

ดังแสดงในตารางที่ 2

14

30%

ดังแสดงในตารางที่ 3
เกณฑมหาวิทยาลัย

14
15

10%
40%

ตารางที่ 1 เกณฑในการใหคะแนน กิจกรรม (10 คะแนน)
ระดับคะแนน
9-10 = A
7-8 = B
5-6 = C
1-4= D
0=F

เกณฑการใหคะแนน
การวิเคราะหเนื้อหารวมกัน เนื้อหามีความครบถวนสมบูรณ และสงตามกําหนดเวลา
การวิเคราะหเนื้อหารวมกัน เนื้อหาเกือบสมบูรณ และสงตามกําหนดเวลา
การวิเคราะหเนื้อหารวมกัน เนื้อหาไมสมบูรณแตยังสงตามกําหนดเวลา
ไมรวมมือกันในเรื่องการวิเคราะห เนื้อหาไมสมบรูณ-สงลาชากวาระยะเวลาที่กําหนด
ไมสง

ตารางที่ 2 เกณฑในการใหคะแนนภาคปฏิบัติในการออกภาคสนาม (30 คะแนน)
ระดับคะแนน
25-30 = A

21-24 = B

11-20 = C

1-10= D

0=F

เกณฑการใหคะแนน
เนื้อหาในการบรรยายครบสมบูรณ อางอิงจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ
บทบาทการแสดงออกในการเปนผูบรรยายและ สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดีเยี่ยม
และสงเอกสารเนื้อหาการบรรยายตามกําหนดเวลา
เนื้อหาในการบรรยายครบสมบูรณ อางอิงจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ
บทบาทการแสดงออกในการเปนผูบรรยายและ สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี และ
สงเอกสารเนื้อหาการบรรยายตามกําหนดเวลา
เนื้อหาในการบรรยายครบสมบูรณ อางอิงจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ
บทบาทการแสดงออกในการเปนผูบรรยายและ สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดพอใช
และสงเอกสารเนื้อหาการบรรยายตามกําหนดเวลา
เนื้อหาในการบรรยายไมสมบูรณ อางอิงจากแหลงขอมูลที่ไมนาเชื่อถือ
บทบาทการแสดงออกในการเปนผูบรรยายไมเปนธรรมชาติและไมสามารถแกปญหา
เฉพาะหนาได และไมสงเอกสารเนื้อหาการบรรยายเวลาที่กําหนด
ไมรวมออกกิจกรรมภาคสนามโดยไมแจงเหตุผลลวงหนา
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ตารางที่ 3 เกณฑในการใหคะแนนการจัดทําบันทึกการออกภาคสนาม (10 คะแนน)
ระดับคะแนน
9-10 = A
7-8 = B
5-6 = C
1-4= D
0=F

เกณฑการใหคะแนน
จดบันทึกเรียบรอย สะอาด ลายมืออานงาย ถูกตองและครบถวนตามหัวขอที่บรรยายและ
การวิเคราะหเนื้อหา และสงตามกําหนดเวลา
จดบันทึกเรียบรอย สะอาด ลายมืออานงาย ตามหัว ขอและเนื้อหาที่บรรยายและการ
วิเคราะหเนื้อหา แตขาดสาระสําคัญไปบาง สงตามกําหนดเวลา
จดบันทึกเรียบรอยพอใช แตวิเคราะหไมครบตามเนื้อหาที่บรรยาย แตสงตามกําหนดเวลา
จดบันทึกไมเรียบรอย (สกปรก/อานไมออก) หัวขอและเนื้อหาที่บรรยายไมวิเคราะห และ
สั้นเกินไป ไมไดทําตามเวลาที่กําหนด และสงลาชากวาระยะเวลาที่กําหนด
ไมสง

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1. เอกสารประกอบการสอนประวัติศาสตรไทยเพื่อการทองเที่ยว
2. สาระ มีผลกิจ. ราชสํานักฝายในสมัยรัตนโกสินทร. กรุงเทพฯ : บริษัทอัมรินทรบุคเซ็นเตอร
จํากัด, ๒๕๕๑.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
- Power point สาระสําคัญของเนื้อหาแตละสวน
- ใบหัวขอการจัดกิจกรรม
- V.C.D./CD ROM สาระสําคัญของเนือ้ หาบางสวน
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. เจาพระยาทิพากรวงศ. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๑. กรุงเทพฯ : กรม
ศิลปากร, ๒๕๓๑.
2. ชาตรี ประกิตนนทการ. การเมืองและสังคมในศิลปสถาปตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต
ชาตินิยม. กรุงเทพฯ : บริษัท พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร จํากัด, ๒๕๔๗.
3. ณัฏฐภัทร จันทรวิช. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๐.
4. แถมสุข นุมนนท. หลักฐานประวัติศาสตรในประเทศไทย. ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษร
ศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๑
5. นัดดา อิศรเสนา. สมญานามผูมีบรรดาศักดิ์ ม.ป.ท. ๒๕๓๒.
6. แนงนอย ศักดิ์ศรี. พระบรมหาราชวัง. กรุงเทพฯ : สํานักราชเลขาธิการ, ๒๕๒๕.
7. _______. สถาปตยกรรมพระบรมหาราชวัง เลม ๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรุงเทพ, ๒๕๓๑.
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8. พระมหาปราสาทและพระราชมณเทียรสถานในพระบรมหาราชวัง ในการพระราชทาน
เพลิงศพ หมอมเฉื่อย ทวีวงศ ณ อยุธยา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพพระจันทร, ๒๕๐๗.
9. พระราชวังและวัดโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในงานศพ นายจํารัส เกียรติกอ ง.
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๑๑.
10.บรรเจิด อินทุจันทรยง. เรียบเรียง. ราชสกุลพระบรมราชวงศจักรี. กรุงเทพฯ: องคการคาคุรุสภา,
๒๕๓๙.
11.ปยนาถ บุนนาค. เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงวิชาการประกอบการเรียนการสอนวิชา
วิธวี ิทยาและการออกแบบการวิจัยคัดสรรทางพัฒนศึกษา. เอกสารอัดสําเนา.
๒๕๕๒.
12.ปรีดี พิศภูมิวิถ.ี กฎมณเฑียรบาลฉบับเฉลิมพระเกียรติ. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๘.
13. ปาปอนหลาน พิมพที่ระลึกในงานพระชันษาครบ ๕ รอบ หมอมเจาดวงจิตร จิตรพงศ.
พระนคร : โรงพิมพพระจันทร, ๒๕๑๑.
14. มหาวิทยาลัยศิลปากร. โบราณคดีและประวัติศาสตรในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : บริษทั
อมรินทร พริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๕.
15. ลาวัณย โชตามระ. ในรัว้ ในวัง. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๒.
16. เลาเรื่องพระจอมเกลาฯ. กรุงเทพฯ : หางหุน สวนจํากัด ๒๕๔๗.
17. ลักษณะไทย เลม 1. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๙.
18. สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ. ตํานานเครื่องราชอิสริยาภรณจลุ จอมเกลา พิมพในงาน
พระราชทานเพลิงศพ เจาจอมมารดาออน ป.จ.ในรัชกาลที่ ๕. พระนคร : โรงพิมพ
พระจันทร, ๒๕๑๒.
19. สาระ มีผลกิจ. ราชสํานักฝายในสมัยรัตนโกสินทร. กรุงเทพฯ : บริษัทอัมรินทรบุคเซ็นเตอร
จํากัด, ๒๕๕๑.
20. สายสกุลบุนนาค, ชมรม. สกุลบุนนาค. กรุงเทพฯ: บริษัทโรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๒.
21. วุฒิชัย มูลศิลป. นโยบายการจัดการศึกษาของไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว. ปริญญานิพนธ สาขาวิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร, ๒๕๑๒.
22. วันทนีย สงศิริ. การขึ้นครองราชยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. อักษร
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๕.
23. สมชาย สิริประเสริฐศิลป. การศึกษารูปแบบสถูปเจดียในสมัยรัชกาลที่ ๔. ภาควิชา
โบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๙.
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24. สาระ มีผลกิจ. สตรีในราชสํานักสยามตั้งแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พ.ศ.๒๓๙๔-๒๔๖๘.
สาขาวิชา ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภาควิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร,
๒๕๔๒.
26. Jacques Dumarçay. The Palaces of South-east Asia Architecture and Customs.
Singapore: Oxford University Press, 1991.
27. Michael R. Hill. Archival Strategies and Techniques. United States of America :Sage
Publications, Inc. 1993.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. ใหนักศึกษาประเมินผลงานของตนเอง
2. การสนทนากลุมระหวางผูส อนและผูเรียน
3. มีการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตรไทยเพื่อการ
ทองเที่ยวในทุกภาคการศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. การประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
2. การสังเกตการสอนของคณาจารย
3. การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตรไทยเพื่อการ
ทองเที่ยว
4. การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผานระบบ On-line
3. การปรับปรุงการสอน
1. การนําผลการประเมิน ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตรไทยเพื่อการ
ทองเที่ยวและ ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผานระบบ On-line
มาปรับปรุงการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาของรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. การทบทวนและปรับปรุงการสอนของรายวิชาในทุกภาคการศึกษา โดยนํา ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตรไทยเพื่อการทองเที่ยวและ ผลการประเมิน
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ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผานระบบ On-line มาปรับปรุงการเรียนการสอน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
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