
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ / 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 

 HY 231 ประชาคมอาเซียนในบริบทการท่องเที่ยวและการบริการ  

(ASEAN Community in Tourism and Hospitality Context) 

2.  จ านวนหน่วยกิต 

     3(3-0-6) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว วิชาเลือก  

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

     อาจารย์วัชระ เชียงกูล  

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

     ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 3 

6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

     ไม่มี 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

     ไม่มี 

8.  สถานที่เรียน   

     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

     วันที ่5  กรกฎาคม 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

  1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย 

ประวัติความเป็นมา บทบาทความส าคัญ 

และความร่วมมือของประชาคมอาเซียน 

 2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 3.

 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมข

องกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.  

 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมส าหรับการก้าวเข้าสู่การเป็นบุ

คลากรด้านการท่องเท่ียว การบริการ และการบินในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 5.

 เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ส าหรับการประกอบอาชีพ

ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การบริการ และการบิน 

 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  

และสามารถน าความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมาบูรณาการเพื่อในการประ

กอบอาชีพ 

ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อก้าว

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
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1.  ค าอธิบายรายวิชา  

 ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

และการท่องเท่ียวของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน นโยบาย 

และแผนการด าเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวตามกรอบความร่วมมือ

ของประเทศต่างๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

ความพร้อมและขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ี

ยวและการบริการของแต่ละประเทศ 

ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการในกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน   

 

2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยา

ย 

สอนเสริ

ม 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึ

กงาน 

การศึกษาด้วยตนเ

อง 

42 - - 84 

          

3. 

 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแ

ก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

     3 ชั่วโมง โดยระบุวัน เวลา ไว้ในประมวลการสอน 

และแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.   คุณธรรม จริยธรรม  

     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
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  1.  สามารถจัดการปัญหาด้านจริยธรรม  

และความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิ

ชาชีพ 

  2.  มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  

และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

  3.  มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี เป็นสมาชิกท่ีดี 

และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา 

  4.  มีวินัย มีความตรงต่อเวลา 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

 1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู ้

  1.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ 

ระหว่างการเรียนการสอน 

  2.  อภิปรายกรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน 

 1.3 วิธีการประเมินผล 

  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 

  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา 

  3. 

 ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานที่ได้รั

บมอบหมาย 

  4.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และมนุษยสัมพันธ์ 

2. ความรู้  

     2.1 ความรู้ที่จะได้รับ  
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  1.  นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย 

ประวัติความเป็นมา บทบาทความส าคัญ 

และความร่วมมือพัฒนาของประชาคมอาเซียน 

  2.  นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

   3.     นักศึกษามีความรู้ด้านนโยบาย 

และแผนการด าเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 

การบริการและการบินตามกรอบความร่วมมือของประเทศต่างๆ 

ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 4.     

นักศึกษามีความรู้ด้านความพร้อมและขีดความสามารถทางการแข่งขันของป

ระเทศไทยต่อประชาคมอาเซียน 

รวมถึงแนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโลก  

 2.2 วิธีการสอน 

  1.  บรรยายและให้ท าแบบฝึกหัด 

  2.  ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน 

 2.3 วิธีการประเมินผล 

  1.  ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นคว้าและรายงาน 

  2. 

 ประเมินจากค าตอบข้อสอบอัตนัยที่เน้นถามข้อมูลที่เก่ียวข้องในอุตสาหกร

รมการท่องเท่ียว การบริการ และการบิน 

3. ทักษะทางปัญญา 

    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

  1.  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีได้ 

  2.  

 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
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การบริการ 

และการบินของกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.2 วิธีการสอน 

  1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน 

  2.  ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน 

 3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 

  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 

  2.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ 

โดยใช้ข้อมูลจากสถานการณ์จริง และกรณีศึกษา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

 4.1

 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  

  1. 

 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาท

ของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม  

รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 

  2.  สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์  

บุคลิกภาพและจริยธรรมให้เหมาะสมส าหรับการท างานในอุตสาหกรรมการท่

องเท่ียว การบริการ และการบิน 

 4.2 วิธีการสอน 

  1.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ  

ระหว่างการเรียนการสอน 

  2.  อภิปรายกรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน 

 4.3 วิธีการประเมิน 

  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
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  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา 

  3. 

 ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานที่ได้รั

บมอบหมาย 

  4. 

 ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ

คคล และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

  1.  นักศึกษาสามารถสามารถใช้ภาษาในการฟัง  พูด  อ่าน  

เขียนได้อย่างเหมาะสมและน าเสนองานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. 

 นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อส่ือสารและน าเสน

อข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.2 วิธีการสอน 

  1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน 

  2.  ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน 

 5.3 วิธีการประเมิน  

  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 

  2.  ประเมินจากประสิทธิผลของรายงาน 

  3.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห ์

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
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1.   แผนการสอน  
 

สัปดา

ห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านว

น*  

(ชั่วโ

มง) 

กิจกรรมการเรียนก

ารสอนและสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

1. แนะน ารายวิชา 

และเกณฑ์การประเมินผล 

ประวัติความเป็นมา 

ขอบข่ายและความหมาย

ของประชาคมอาเซียน 

- 

วิวัฒนาการและความเป็น

มาของประชาคมอาเซียน  

- 

แนวคิดการรวมกลุ่มประเ

ทศอาเซียน 

- 

โครงสร้างและกลไกการ

ด าเนินงานอาเซียน 

- 

ความส าคัญของประชาค

มอาเซียน 

3 1. 

บรรยายโดยใช้เอก

สารประกอบการสอ

น, สื่อ power 

point, Website 

และ วีดีทศัน์ 

2. 

น าเสนอตัวอย่างแล

ะซักถามข้อสงสัย 

3. 

ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วัช

ระ เชียงกูล 
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2. บทบาทและปฏิญญาอาเซี

ยน 

- ปฏิญญาอาเซียน  

- 

ข้อก าหนดท่ีประชุมสุดยอ

ดผู้น าอาเซียน 

- กฎบัตรอาเซียน 

- 

เป้าหมายและความร่วมมื

อในการพัฒนาเสาหลักอ

าเซียน 

3 
1. 

บรรยายโดยใช้เอก

สารประกอบการสอ

น, สื่อ power 

point, Website 

และ วีดีทศัน์ 

2. 

น าเสนอตัวอย่างแล

ะซักถามข้อสงสัย 

3. 

ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วัช

ระ เชียงกูล 

3. ความร่วมมือและการพัฒ

นาในภูมิภาคอาเซียน 

- 

หลักการพ้ืนฐานของควา

มร่วมมืออาเซียน 

- 

อาเซียนกับสิทธิมนุษยชน 

- 

จุดแข็งและจุดอ่อนที่ส าคั

ญของอาเซียน 

3 
1. 

บรรยายโดยใช้เอก

สารประกอบการสอ

น, สื่อ power 

point, Website 

และ วีดีทศัน์ 

2. 

น าเสนอตัวอย่างแล

ะซักถามข้อสงสัย 

3. 

ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วัช

ระ เชียงกูล 
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4. ประวัติศาสตร์ สังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

และการท่องเที่ยวของ  

ประเทศอินโดนีเซีย  

- ประวัติศาสตร์ สังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

และการท่องเท่ียว 

- แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ  

- 

ความพร้อมและขีดความ

สามารถทางการแข่งขัน 

- ประเด็นท่ีน่าสนใจ 

3 
1. 

บรรยายโดยใช้เอก

สารประกอบการสอ

นและส่ือ power 

point, Website 

และ วีดีทศัน์ 

2. 

น าเสนอตัวอย่างแล

ะซักถามข้อสงสัย 

3. 

น าเสนอรายงานกลุ่

มประเทศอินโดนีเซี

ย 

4. 

ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วัช

ระ เชียงกูล 
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5. ประวัติศาสตร์ สังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

และการท่องเที่ยวของ  

ประเทศมาเลเซีย 

- ประวัติศาสตร์ สังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

และการท่องเท่ียว 

- แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ  

- 

ความพร้อมและขีดความ

สามารถทางการแข่งขัน 

- ประเด็นท่ีน่าสนใจ 

3 
1. 

บรรยายโดยใช้เอก

สารประกอบการสอ

นและส่ือ power 

point, Website 

และ วีดีทศัน์ 

2. 

น าเสนอตัวอย่างแล

ะซักถามข้อสงสัย 

3. 

น าเสนอรายงานกลุ่

มประเทศมาเลเซีย 

4. 

ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วัช

ระ เชียงกูล 
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6. ประวัติศาสตร์ สังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

และการท่องเที่ยวของ  

ประเทศฟิลิปปินส์ 

- ประวัติศาสตร์ สังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

และการท่องเท่ียว 

- แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ  

- 

ความพร้อมและขีดความ

สามารถทางการแข่งขัน 

- ประเด็นท่ีน่าสนใจ 

3 
1. 

บรรยายโดยใช้เอก

สารประกอบการสอ

นและส่ือ power 

point, Website 

และ วีดีทศัน์ 

2. 

น าเสนอตัวอย่างแล

ะซักถามข้อสงสัย 

3. 

น าเสนอรายงานกลุ่

ม 

ประเทศฟิลิปปินส์ 

4. 

ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วัช

ระ เชียงกูล 
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7. ประวัติศาสตร์ สังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

และการท่องเที่ยวของ  

ประเทศสิงคโปร์ 

- ประวัติศาสตร์ สังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

และการท่องเท่ียว 

- แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ  

- 

ความพร้อมและขีดความ

สามารถทางการแข่งขันด้

านอุตสาหกรรมการท่องเ

ท่ียวและการบริการ 

- ประเด็นท่ีน่าสนใจ 

3 
1. 

บรรยายโดยใช้เอก

สารประกอบการสอ

นและส่ือ power 

point, Website 

และ วีดีทศัน์ 

2. 

น าเสนอตัวอย่างแล

ะซักถามข้อสงสัย 

3. 

น าเสนอรายงานกลุ่

มประเทศสิงคโปร์ 

4. 

ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วัช

ระ เชียงกูล 
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8. ประวัติศาสตร์ สังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

และการท่องเที่ยวของ  

ประเทศ บรูไน 

ดารุสซาลาม 

- ประวัติศาสตร์ สังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

และการท่องเท่ียว 

- แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ  

- 

ความพร้อมและขีดความ

สามารถทางการแข่งขัน 

- ประเด็นท่ีน่าสนใจ 

3 1. 

บรรยายโดยใช้เอก

สารประกอบการสอ

นและส่ือ power 

point, Website 

และ วีดีทศัน์ 

2. 

น าเสนอตัวอย่างแล

ะซักถามข้อสงสัย 

3. 

น าเสนอรายงานกลุ่

ม 

ประเทศบรูไนฯ 

4. 

ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วัช

ระ เชียงกูล 

9. สอบกลางภาค  เนื้อหา สัปดาห์ท่ี 1-

8 
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10. ประวัติศาสตร์ สังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

และการท่องเที่ยวของ  

ประเทศกัมพูชา 

- ประวัติศาสตร์ สังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

และการท่องเท่ียว 

- แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ  

- 

ความพร้อมและขีดความ

สามารถทางการแข่งขันด้

านอุตสาหกรรมการท่องเ

ท่ียวและการบริการ 

- ประเด็นท่ีน่าสนใจ 

3 1. 

บรรยายโดยใช้เอก

สารประกอบการสอ

นและส่ือ power 

point, Website 

และ วีดีทศัน์ 

2. 

น าเสนอตัวอย่างแล

ะซักถามข้อสงสัย 

3. 

น าเสนอรายงานกลุ่

มประเทศกัมพูชา 

4. 

ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วัช

ระ เชียงกูล 
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11. ประวัติศาสตร์ สังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

และการท่องเที่ยวของ  

ประเทศสปป. ลาว 

- ประวัติศาสตร์ สังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

และการท่องเท่ียว 

- แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ  

- 

ความพร้อมและขีดความ

สามารถทางการแข่งขัน 

- ประเด็นท่ีน่าสนใจ 

3 
1. 

บรรยายโดยใช้เอก

สารประกอบการสอ

นและส่ือ power 

point, Website 

และ วีดีทศัน์ 

2. 

น าเสนอตัวอย่างแล

ะซักถามข้อสงสัย 

3. 

น าเสนอรายงานกลุ่

ม 

ประเทศสปป. ลาว 

4. 

ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วัช

ระ เชียงกูล 
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12. ประวัติศาสตร์ สังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

และการท่องเที่ยวของ  

ประเทศเมียนมาร์ 

- ประวัติศาสตร์ สังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

และการท่องเท่ียว 

- แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ  

- 

ความพร้อมและขีดความ

สามารถทางการแข่งขัน 

- ประเด็นท่ีน่าสนใจ 

3 
1. 

บรรยายโดยใช้เอก

สารประกอบการสอ

นและส่ือ power 

point, Website 

และ วีดีทศัน์ 

2. 

น าเสนอตัวอย่างแล

ะซักถามข้อสงสัย 

3. 

น าเสนอรายงานกลุ่

มประเทศเมียนมาร์ 

4. 

ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วัช

ระ เชียงกูล 
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13. ประวัติศาสตร์ สังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

และการท่องเที่ยวของ  

ประเทศสังคมนิยมเวียดน

าม 

- ประวัติศาสตร์ สังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

และการท่องเท่ียว 

- แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ  

- 

ความพร้อมและขีดความ

สามารถทางการแข่งขัน 

- ประเด็นท่ีน่าสนใจ 

3 
1. 

บรรยายโดยใช้เอก

สารประกอบการสอ

นและส่ือ power 

point, Website 

และ วีดีทศัน์ 

2. 

น าเสนอตัวอย่างแล

ะซักถามข้อสงสัย 

3. 

น าเสนอรายงานกลุ่

ม 

ประเทศเวียดนาม 

4. 

ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วัช

ระ เชียงกูล 
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14. นโยบาย 

และแผนการด าเนินงานด้

านการพัฒนาการท่องเที่

ยว 

การบริการและการบินตา

มกรอบความร่วมมือของป

ระเทศต่างๆ 

ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

- 

แผนยุทธศาสตร์การท่องเ

ท่ียวอาเซียน 

- 

ความตกลงด้านการท่องเ

ท่ียวอาเซียน (ASEAN 

Tourism Agreement)  

- 

การเปิดเสรีการขนส่งทาง

อากาศอาเซียน 

 1. 

บรรยายโดยใช้เอก

สารประกอบการสอ

นและส่ือ power 

point, Website 

และ วีดีทศัน์ 

2. 

น าเสนอตัวอย่างแล

ะซักถามข้อสงสัย 

3. 

ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วัช

ระ เชียงกูล 
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15. ความพร้อมและขีดความ

สามารถทางการแข่งขันใ

นประชาคมอาเซียน  

- 

ผลกระทบของประชาคมเ

ศรษฐกิจอาเซียน 

ต่ออุตสาหกรรมการท่องเ

ท่ียวไทย  

- จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

ปัญหา 

อุปสรรคของอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวไทย 

- 

การเตรียมความพร้อมใน

การแข่งขันของอุตสาหก

รรมการท่องเท่ียวไทย 

- 

ความพร้อมของประเทศไ

ทยในการเป็นศูนย์กลางก

ารบินในอาเซียน 

3 
1. 

บรรยายโดยใช้เอก

สารประกอบการสอ

นและส่ือ power 

point, Website 

และ วีดีทศัน์ 

2. 

น าเสนอตัวอย่างแล

ะซักถามข้อสงสัย 

3. 

ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วัช

ระ เชียงกูล 
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16. แนวโน้ม และทิศทาง ของ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ย

วโลก 

ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

- 

แนวโน้มอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวโลก 

กระแสการท่องเที่ยวแนว

ใหม่  

- 

กระแสการท่องเที่ยวแนว

ใหม่ต่อประชาคมอาเซียน 

3 
1. 

บรรยายโดยใช้เอก

สารประกอบการสอ

น, สื่อ power 

point, Website 

และ วีดีทศัน์ 

2. 

น าเสนอตัวอย่างแล

ะซักถามข้อสงสัย 

3. 

ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์วัช

ระ เชียงกูล 

17. ทบทวน สรุปบทเรียน 3 1. 

บรรยายโดยใช้เอก

สารประกอบการสอ

น 

2. ซักถามข้อสงสัย 

อาจารย์วัช

ระ เชียงกูล 

18. การสอบปลายภาค  เนื้อหาสัปดาห์ 9 -

16 
 

 

2.   แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 

กิจก

รรม

ที่ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ป

ระเมิน 

สัดส่วน

ของ 

การปร

ะเมินผ

ล 

1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าเรียนและพ

ฤติกรรมในชั้นเรีย

น 

ตลอดภา

คการศึก

ษา 

10% 
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การส่งงานตรงเวล

า 

ตลอดภา

คการศึก

ษา 

 

2 

3 

ความรู้ 

ทักษะทางปัญญา 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 
8 

17 

20% 

40% 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่า

งบุคคลและความรับผิดชอ

บ 

การท ารายงานกลุ่

มและน าเสนอ  
 

 

20% 

5 ทักษะการวิเคราะห์การสื่อ

สารและการใช้เทคโนโลยี  

ทักษะความคิดสร้างสรรค์ใ

นการท างาน 

การท ารายงานเดี่ย

วและน าเสนอ 
 10% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 

 กรมอาเซียน. ( 2555). 

แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน. กรุงเทพฯ: 

กระทรวงการ 

        ต่างประเทศ  

 จุฑาทิพย์ คล้ายทับทิม. (2553). 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศไทย. ราชบุร:ี โรงพิมพ์ชุมนุม 

   สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย . 

 ณรงค์ โพธิพฤษานันท์. (2556). อาเซียนศึกษา. กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล.  
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 ธีรภาพ โลหิตกุล. (2556). มนตราอาเซียน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มติชน. 

 วิทย์ บัณฑิตกุล. (2554). รู้จักประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์สถาพรบุ๊คส์.  

 ส านักหอสมุดแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการปัญญาชน. (2555). 

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

      2558.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ปัญญาชน. 

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 จุลสารการท่องเที่ยว ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

 วารสารธุรกิจการท่องเที่ยว และวารสารที่เกี่ยวข้องทั้งของไทย 

และต่างประเทศ 

 บทความและข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประชาคมเศษฐกิจอาเ

ซียนด้านการท่องเท่ียวและบริการ 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 www.tourismthailand.org 

 www.thai-aec.com 

 www.tourismkm-asean.org 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 1.  ในวันแรกของการเรียนการสอน  

อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้จากการเรี

ยนการสอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา  

และประโยชน์จากข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อการพัฒนารายวิชาเพ่ือส่งเสริม

ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนารายวิชาในช่วงปลายของภาคก

ารศึกษา 
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 2.  ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ  ความรู้  

ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้ 

 3.  ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน ซักถาม 

ข้อสงสัยได้ตลอดเวลา  และการพัฒนารายวิชาผ่านระบบการประเมิน  online 

ของมหาวิทยาลัย 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง  ดูผลการเรียนของนักศึกษา  

และท ารายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษาปัญหา  อุปสรรค  

และแนวทางแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา 

3.  การปรับปรุงการสอน 

 1.  การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา  

การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา  อุปสรรค  

แนวทางแก้ไขเม่ือส้ินสุดการสอน  

เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 

 2.  การอภิปรายในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน  

 3.  ปรับปรุงเนื้อหาการสอนให้ทันสมัย 

สอดคล้องกับสภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

 1.  ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลในรายวิชาเพ่ือการทวนสอบ 

 2.  เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในรายวิชา  

ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 1.  น าข้อคิดเห็นของนักศึกษาจากข้อ  1 มาประมวล  

เพ่ือจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง  วิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

ผลจากการประมวลจะน าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 
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 2.  น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ  2 

มาจัดกลุ่มเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนักศึก ษา  

เพ่ือพัฒนาเนื้อหาสาระให้ทันสมัย  ปรับวิธีการเรียนการสอน  

และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 


