
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ / สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา 
  HW203 ประวตัศิาสตร์ ศลิปะ และวฒันธรรมไทยส าหรับการทอ่งเท่ียว   
                      HQ 203 ไทยศกึษาเพ่ือการทอ่งเท่ียว 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
      3(3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
   หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว  วิชาแกน 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
      อาจารย์ นรินทร์  ยืนทน 
5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
      ภาคการศกึษาต้น  ปีการศกึษา 2559 / ชัน้ปีท่ี 2 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
      ไมมี่  
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไมมี่  
8.  สถานที่เรียน   
      คณะมนษุยศาสตร์ และประยกุต์ศลิป์  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
9.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
      วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
   1.  เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัภมูิศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ไทย โครงสร้างทางสงัคม 
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ความเช่ือของไทย  
  2. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบั สถาปัตยกรรม  ประตมิากรรม  จิตรกรรม ประณีตศลิป์ 
ศาสนา พิธีกรรม วรรณคดี ดนตรีและนาฏศลิป์ การละเลน่พืน้บ้าน  อาหารไทย เคร่ืองแตง่กาย 
และภมูิปัญญาท้องถ่ินของไทย 
  3. เพ่ือให้นกัศกึษาตระหนกัและหวงแหนในคณุคา่ความเป็นไทยท่ีสืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจบุนั 
  4.
 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถน าความรู้มาบรูณาการใช้ส าหรับการประกอบอาชีพในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวตอ่
ไป 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้  ความเข้าใ นความเป็นไทย  
สามารถน าความรู้ มาบรูณาการเพ่ือการประกอบอาชีพได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

ตลอดจนตระหนกัถึงคณุคา่ของความเป็นไทยในฐานะบคุลากรในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  
 ภมูิศาสตร์  โครงสร้างสงัคม ความเป็นมาของชมุชนไทย พืน้ฐานของสงัคมไทย ประวตัศิาสตร์ 
และวิวฒันาการของสงัคมและวฒันธรรม ศาสนา ศลิปะ ดนตรี ภาษา วรรณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณี คา่นิยม 
ความเช่ือ และวิถีชีวิตท่ีเก่ียวข้องกบัการทอ่งเท่ียว  บทบาทของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน 
และแนวโน้มของสงัคมไทยในอนาคต 
2.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 
45 - - 90 

          
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     3 ชัว่โมง โดยระบวุนั เวลา ไว้ในประมวลการสอน และแจ้งให้นกัศกึษาทราบในชัว่โมงแรกของการสอน 



 

 
 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.   คุณธรรม จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  1.  สามารถจดัการปัญหาด้านจริยธรรม  
และความขดัแย้งระหวา่งผลประโยชน์ท่ีได้รับกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.  มีทศันคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพ และแสดงออกซึง่คณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตังิาน 
  3.  มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี เป็นสมาชิกท่ีดี และมีสว่นร่วมในกิจกรรมเพื่อการพฒันา 
  4.  มีวินยั มีความตรงตอ่เวลา ปฏิบตัติามกฎระเบียบและข้อบงัคบัขององค์กรและสงัคม  
 1.2 วิธีการสอนท่ีจะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
  1.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ใน ระหวา่งการเรียนการสอน 

  2.  อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
  3.  ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
  4.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านคณุธรรม  จริยธรรม และมนษุยสมัพนัธ์ 
2. ความรู้ 
     2.1 ความรู้ท่ีจะได้รับ  
  1.  มีความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกบัประเทศไทย เชน่ ภมูิศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ 
และลกัษณะทางสงัคมไทย 
  2.  มีความรู้ความเข้าใจศลิปวฒันธรรมไทย เชน่ สถาปัตยกรรม  ประตมิากรรม  จิตรกรรม ประณีตศลิป์ 
ศาสนา พิธีกรรม วรรณคดี ดนตรีและนาฏศลิป์ การละเลน่พืน้บ้าน  อาหารไทย เคร่ืองแตง่กาย 
และภมูิปัญญาท้องถ่ินของไทย 
 2.2 วิธีการสอน  
  1.  บรรยายและให้ท าแบบฝึกหดั 
  2.  ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน  
 2.3 วิธีการประเมินผล 



 

  1.  ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นคว้าและรายงาน 
  2.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบอตันยัท่ีเน้นถามข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัศาสตร์ความเป็นไทย 
 
3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  1.  ส ามารถบรูณาการความรู้แล้วน าไปปฏิบตัใินวิชาชีพได้ตามความเหมาะสม  
  2. สามารถน าเสนอข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัความเป็นไทยได้อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 3.2 วิธีการสอน 
  1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน  
  2.  ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน  
 3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมลูจากสถานท่ีจริงและกรณีศกึษา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  
  1. 
 สามารถปฏิบตัแิละรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายตามหน้าท่ีและบทบาทของตนในกลุม่งานได้อยา่งเหมาะ
สม รวมทัง้มีสว่นร่วมในการชว่ยเหลือผู้ ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุม่ 
  2.  สามารถพฒันาทกัษะมนษุยสมัพนัธ์  
บคุลิกภาพและจริยธรรมให้เหมาะสมส าหรับการท างานในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว 
 4.2 วิธีการสอน 
  1.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการเรียนการสอน 
  2.  อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
 4.3 วิธีการประเมิน 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
  3.  ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
  4.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล  
และความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  



 

  1.  นกัศกึษาสามารถสามารถใช้ภาษาในการฟัง  พดู  อา่น  
เขียนได้อยา่งเหมาะสมและน าเสนองานกลุม่อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  2. 
 นกัศกึษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิตอ่ส่ือสารและน าเสนอข้อมลูได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5.2 วิธีการสอน 

  1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน 
 5.3 วิธีการประเมิน  
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากประสิทธิผลของรายงาน 
  3.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.   แผนการสอน 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 



 

1. แนะน ารายวิชาและเกณฑ์การวัดแ
ละประเมินผล 
ภูมิหลังทางประวัตศิาสตร์ไทย 
- 
แหลง่อารยธรรมสมยัก่อนประวตัศิาส
ตร์ในดนิแดนประเทศไทย 
- แคว้นโบราณในดนิแดนประเทศไทย  
- ประวตัศิาสตร์ชาตไิทยสมยัตา่งๆ 
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
- ลกัษณะภมูิประเทศ 
- ลกัษณะภมูิอากาศ 
- ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ประชากร 
- ลกัษณะทางเศรษฐกิจ 
- การคมนาคมขนสง่ 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วรินทร์ 
ยืนทน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

2. สังคม วัฒนธรรม 
และประเพณีไทย 
- ลกัษณะและโครงสร้างสงัคมไทย 
- วฒันธรรมไทย 
- มารยาทไทย 
- ประเพณีไทย 
 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วรินทร์ 
ยืนทน 
 



 

3 พุทธศาสนา พธีิกรรม 
และความเช่ือในประเทศไทย 
- พทุธประวตัิ 
- หลกัธรรมของพทุธศาสนา 
- 
พทุธศาสนาฝ่ายเถรวาทและฝ่ายมหา
ยาน 
- 
การเผยแผพ่ทุธศาสนาเข้ามาในประเ
ทศไทย 
- วนัส าคญัทางพทุธศาสนา 
- พิธีกรรมและความเช่ือของไทย 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ชมภาพยนตร์เร่ือง 
“พระพทุธเจ้า” 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วรินทร์ 
ยืนทน 
 

4. สถาปัตยกรรมไทย 
- ความหมายของสถาปัตยกรรมไทย 
- ประเภทของสถาปัตยกรรมไทย 
- 
ประวตัแิละวิวฒันาการของสถาปัตยกร
รมไทย 
- 
สถาปัตยกรรมไทยท่ีเป็นเอกลกัษณ์แล
ะมีช่ือเสียง 
- 
สถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างภายในวั
ด 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วรินทร์ 
ยืนทน 
 

 
 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 



 

5. จิตรกรรมไทย 
- ความหมายของจิตรกรรมไทย 
- ประเภทของจิตรกรรมไทย 
- 
ประวตัแิละวิวฒันาการของจิตรกรรมไ
ทย 
- 
จิตรกรรมไทยท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมีช่ือ
เสียง 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. กรณีศกึษา 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วรินทร์ 
ยืนทน 

 

6. ประตมิากรรมไทย 
- ความหมายของประตมิากรรมไทย 
- ประเภทของประตมิากรรมไทย 
- 
ประวตัแิละวิวฒันาการของประตมิากร
รมไทย 
- 
ประตมิากรรมไทยท่ีเป็นเอกลกัษณ์และ
มีช่ือเสียง 
- พระพทุธรูปปางตา่งๆ 
ท่ีปรากฏในประเทศไทย 
- 
พทุธลกัษณะของพระพทุธรูปสมยัตา่งๆ 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ  
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วรินทร์ 
ยืนทน 
 



 

7. งานประณีตศิลป์ไทย 
- ความหมายของงานประณีตศลิป์ไทย 
- คณุคา่ของงานประณีตศลิป์ไทย 
- ประเภทของงานประณีตศลิป์ไทย 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. กรณีศกึษา 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วรินทร์ 
ยืนทน 
 
 

 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

8. สอบกลางภาค 
- เนือ้หาสปัดาห์ท่ี 1-7 

2   

9. วรรณคดีไทย 
- ความหมายของวรรณคดีไทย 
- 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณคดีกบัวิถีชี
วิตคนไทยและการทอ่งเท่ียว 
- 
วรรณคดีท่ีมีอิทธิพลตอ่ศลิปวฒันธรรม
และวิถีชีวิตไทย เชน่ ไตรภมูิพระร่วง 
รามเกียรติ ์ปฐมสมโพธิกถาชาดก 
และนิทานพืน้บ้าน 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วรินทร์ 
ยืนทน 
 



 

10. ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย 
- ประเภทของเคร่ืองดนตรีไทย 
- วงดนตรีไทยแบบตา่งๆ 
- 
บทบาทของดนตรีไทยและความสมัพนั
ธ์ของดนตรีไทยกบัวิถีชีวิตในสงัคมไทย 
- ลกัษณะเฉพาะของดนตรีแตล่ะภาค 
- ความหมาย 
และท่ีมาของค าวา่นาฏศลิป์ 
- ประเภทของนาฏศลิป์ 
- นาฏศลิป์ไทยแบบฉบบั อาทิ โขน 
ละคร ฟ้อน และร า 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วรินทร์ 
ยืนทน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

11. ศิลปะการแสดงพืน้บ้าน 
และการละเล่นของไทย 
- 
ศลิปะการแสดงและการละเลน่พืน้บ้าน
ท่ีส าคญัของไทย 
- 
ศลิปะการแสดงและการละเลน่พืน้บ้าน
ท่ีส าคญัของส่ีภาค 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วรินทร์ 
ยืนทน 

 



 

12. เทศกาลและงานประเพณีไทย (1) 
- 
ประเภทของเทศกาลและงานประเพณี
ไทย 

- 
เทศกาลและงานประเพณีไทยท่ีส าคญัใ
นชว่งเวลาตา่งๆ 
ของภาคเหนือและภาคกลาง 
- 
เทศกาลและงานประเพณีไทยท่ีส าคญั
ของแตล่ะจงัหวดัในภาคเหนือและภาค
กลาง 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วรินทร์ 
ยืนทน 
 

13. เทศกาลและงานประเพณีไทย (2) 
- 
เทศกาลและงานประเพณีไทยท่ีส าคญัใ
นชว่งเวลาตา่งๆ 
ของภาคอีสานและภาคใต้ 
- 
เทศกาลและงานประเพณีไทยท่ีส าคญั
ของแตล่ะจงัหวดัในภาคอีสานและภาค
ใต้ 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วรินทร์ 
ยืนทน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 



 

14. อาหารไทยและการจัดส ารับ 
- ลกัษณะอาหารไทยโดยทัว่ไป 

- ลกัษณะอาหารไทยทัง้ส่ีภาค 

- ศลิปะการปรุงอาหารไทย 
- เคร่ืองครัวไทยและการเลือกใช้ภาชนะ 
- 
การจดัส ารับและการรับประทานอาหา
รแบบไทย 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วรินทร์ 
ยืนทน 
 

15. ผ้าและการแต่งกายของไทย 
- ผ้าและการทอ 
- วสัดแุละการผลิต 
- กระบวนการผลิต 
 - การแตง่กายและเคร่ืองประดบั 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วรินทร์ 
ยืนทน 
 

16. ภูมิปัญญาไทย 
- ลกัษณะภมูิปัญญาไทย 

 - ภมูิปัญญาท่ีส าคญัของประเทศไทย 
- ภมูิปัญญาท้องถ่ินท่ีส าคญัของไทย 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วรินทร์ 
ยืนทน 
 

17. สอบปลายภาค 
- เนือ้หาสปัดาห์ท่ี 9-16 

3   

 



 

 
 
 
 
 
2.   แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรร
มที่ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ประเ

มิน 

สัดส่วนข
อง 

การประเ
มินผล 

1 คณุธรรม จริยธรรม การเข้าเรียนและพฤตกิรร
มในชัน้เรียน 
การสง่งานตรงเวลา 

ตลอดภาคกา
รศกึษา 
ตลอดภาคกา
รศกึษา 

 
10-14 

10% 
 

2 
3 

ความรู้ 
ทกัษะทางปัญญา 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

8 
17 

30% 
40% 

4 
 
5 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและคว
ามรับผิดชอบ 
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารแ
ละการใช้เทคโนโลยี 

การท างานกลุม่และน าเส
นอ 
 

10-14 
 
 

20% 
 
 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
เดชบดนิทร์ รัตน์ปิยะภาภรณ์ และคณะ. 2550. ไทยศึกษา. กรุงเทพฯ: ทริปเพิล้ เอ็ดดเูคชัน่ 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 2555. เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 1 - 8. นนทบรีุ:  
 ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 2555. เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 9 - 15. นนทบรีุ:  
 ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 



 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 2555. เอกสารการสอนชุดวิชาวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว หน่วยที่ 1 - 8.  
นนทบรีุ: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 2555. เอกสารการสอนชุดวิชาวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว หน่วยที่ 9 - 15.  
นนทบรีุ: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 

วิลาสวงค์ พงศะบตุร และไพฑรูย์ พงศะบตุร. 2542. คู่มือการอบรมมัคคุเทศก์.  กรุงเทพฯ : 
ส านกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

สวุิทย์ จิระมณี. 2545. ศิลปะไทยปริทรรศน์. ชลบรีุ: มหาวิทยาลยับรูพา. 
 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 จลุสาร วารสาร และเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง  เชน่ เว็บไซตก์รมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
  www.tourismthailand.org 

  www.prapayneethai.com 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1.  ในวนัแรกของการเรียนการสอน  
อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นกัศกึษาเข้าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานีจ้ากการเรียนการสอนในภาคการศกึษาท่ีผา่นมา  
และประโยชน์จากข้อคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การพฒันารายวิชาเพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษาแสดงความคดิเห็นตอ่การ
พฒันารายวิชาในชว่งปลายของภาคการศกึษา 
 2.  ให้นกัศกึษาประเมินพฒันาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ  ความรู้  
ทกัษะในการประมวล/คดิวิเคราะห์ก่อนและหลงัการเรียนรายวิชานี ้

 3.  สง่เสริมให้นกัศกึษาแสดงความคดิเห็นตอ่การเรียนการสอน  
และการพฒันารายวิชาผา่นระบบการประเมิน online ของมหาวิทยาลยั 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง  ดผูลการเรียนของนกัศกึษา  
และท ารายงานสรุปพฒันาการของนกัศกึษาปัญหา  อปุสรรค  
และแนวทางแก้ไขหรือการเปล่ียนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา 
3.  การปรับปรุงการสอน 



 

 1.  การประมวลความคดิเห็นของนกัศกึษา  การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา  อปุสรรค  
แนวทางแก้ไขเม่ือสิน้สดุการสอน เพ่ือเป็นข้อมลูเบือ้งต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศกึษาตอ่ไป 

 2.  การวิจยัในชัน้เรียน เพ่ือพฒันารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน  
 3.  ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบันกัศกึษารุ่นตอ่ไป 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 
 1.  ให้อาจารย์แสดงตวัอยา่งการประเมินผลในรายวิชาเพ่ือการทวนสอบ 
 2.  เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแตล่ะข้อในรายวิชา  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1.  น าข้อคดิเห็นของนกัศกึษาจากข้อ  1 มาประมวล  เพ่ือจดักลุม่เนือ้หาความรู้ท่ีต้องปรับปรุง  
วิธีการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผลจากการประมวลจะน าไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในรุ่นตอ่ไป 
 2.  น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ  2 มาจดักลุม่เทียบเคียงกบัข้อคดิเห็นของนกัศกึ ษา 
เพ่ือพฒันาเนือ้หาสาระให้ทนัสมยั  ปรับวิธีการเรียนการสอน  
และวิธีการประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 


