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รายละเอยีดของรายวชิา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต / คณะ / สาขา วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว  สาขาการโรงแรมและ 

การทองเที่ยว 
 

หมวดที ่1  ขอมลูทัว่ไป 
 
1.  รหัสและชื่อวิชา 
 08-113-308 อาเซียนศึกษาเพ่ือการทองเที่ยว 
                    ASEAN Studies for Tourism 
 
2.  จํานวนหนวยกิต 
 3 หนวยกิต  3(3-0-6) 
 
3.  หลักสตูรและกลุม(กลุมความรู/กลุมทักษะ/กลุมวิชา/วิชาเลือกเสรี) 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว  
 หมวดวิชาเฉพาะ    กลุมวิชาชีพการทองเที่ยว 
 

4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน   
 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยฟาพิไล  ทวีสินโสภา  โทรศัพท 089-4645023 
 อาจารยผูสอน      อาจารยฟาพิไล  ทวีสินโสภา  โทรศัพท 089-4645023 
                 อาจารยประจําวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว  

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา  2559 นักศึกษาเทียบโอน ป 2   
 
6.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (Pre-requisite) 
 ไมมี 
 
7.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisite) 
 ไมมี 
 
8.  สถานที่เรียน          

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง 
 

9.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุง มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 วันที่  16  มิถุนายน  2559 
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หมวดที ่2  จดุมุงหมายและวัตถุประสงค 
1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 
 1.1 รูและเขาใจภูมิหลังทางประวัติศาสตรในประเทศกลุมอาเซียนได 
 1.2 สามารถอธิบายสภาพทางภูมิศาสตร  สิง่แวดลอม สังคม วัฒนธรรม ได 
 1.3 สามารถวิเคราะหพฤติกรรมและเศรษฐกิจของประเทศกลุมอาเซียนและความรวมมือทางดาน
การทองเที่ยวในกลุมอาเซียนได 
 
2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพการทองเที่ยว ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดและสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2552 โดยเนนใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และประยุกตความรูทางการ
ทองเที่ยวที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนได 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดาํเนนิการ 
1.  คําอธิบายรายวิชา 
 ภูมิหลังทางประวัติศาสตรในประเทศกลุมอาเซียน  สภาพทางภูมิศาสตร  สิ่งแวดลอม  สังคม  
วัฒนธรรม  พฤติกรรมและเศรษฐกิจของประเทศกลุมอาเซียนและความรวมมือทางดานการทองเที่ยวใน
กลุมอาเซียน 
 History of ASEAN countries; geography, environment society, culture, behavior and 
economy of AEAN countries; the cooperation of tourism in the region 
 
2.  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา  

ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ การศกึษาดวยตนเอง สอนเสรมิ 
45  ช่ัวโมง ไมม ี 90  ช่ัวโมง ไมม ี

3.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
- ช่ัวโมงการสอน 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห    
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห  

 - อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาและการใหคําปรึกษาผานเว็บไซตวิทยาลัยฯ 
4.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสูตรสูรายวิชา  
    (Curriculum Mapping) 

1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทกัษะทาง

ปญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ
ระหวางบคุคลและความ

รบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะหเชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

                             

ความรับผดิชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 
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5.  แผน การบรูณาการ โครงการบริการวชิาการกบัการเรยีนการสอน (ถาม)ี 
     (บูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ดําเนินการ กอนหรือพรอม กับการดําเนิน
โครงการบริการวิชาการ)  
 

ขอมลูโครงการบรกิารวิชาการ รายละเอยีดแผนการบรูณาการ 
1.ช่ือโครงการ: มัคคุเทศกทองถิ่น                   
2.วันที่ดําเนินโครงการ: 21-23 กรกฎาคม  
2559 
 
 

1. ประเด็นที่นํามาบูรณาการ: การเตรียมพรอมดานการ
ทองเที่ยวเขาสูAEC  
2. หัวขอที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเร่ือง: ความรูใน
การเตรียมพรอมดานการทองเที่ยวเขาสูAEC  
........................................................................................ 
3. รายละเอียด: มุงเนนใหชุมชนเตรียมพรอมในการ
พัฒนาการทองเที่ยวดานตางๆ ของชุมชนในการเขาสูAEC 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
4. รายช่ือผูสอน: .อ.ฟาพิไล  ทวีสินโสภา.. 
5.สัปดาหที่สอน: สัปดาหที่ 2 บทที่ 2 เรื่อง การเตรียม
ความพรอมของอาเซียน   

 
6.  แผน การนาํความรูและประสบการณจากโครงการบรกิารวิชาการมาพัฒนาการเรยีนการสอน      (ถา
ม)ี 
      (พัฒนา คอื กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยทีดํ่าเนินการ หลัง จากการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการเสร็จสิ้นแลว และเสร็จสิ้นภายในปการศึกษาน้ัน)  

ขอมลูโครงการบรกิารวิชาการ รายละเอยีดแผน การพฒันาการเรียนการสอน 
1. ช่ือโครงการ: มัคคุเทศกทองถิ่น 
2.วันดําเนินโครงการ :.21-23 กรกฎาคม 
2559 
3.ผลการประเมิน : 

ประเด็น รอยละ 
1.ดานความพึงพอใจ ...80.... 
2.ดานความรูความเขาใจ ...80.... 
3.ดานการนําความรูและ
ประสบการณไปใชประโยชน 

...80.... 

 

1.ประเด็นที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอน: ................... 
...การเตรียมพรอมดานการทองเที่ยวเขาสูAEC …………….. 
........................................................................................ 
2.หัวขอที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง: ................... 
ความรูในการเตรียมพรอมดานการทองเที่ยวเขาสูAEC…….  
........................................................................................ 
3.รายละเอียด: ................................................................ 
. . .3.1  มุ ง เนนให นักศึกษาเขาใจศักยภาพดานการ
ทองเที่ยวของชุมชน เพ่ือพัฒนาและรองรับการทองเที่ยว
เมื่อประเทศไทยเขาสูอาเซียน....... 
.....3.2 มุงเนนใหนักศึกษาเขาใจดานการพัฒนาบุคลากร
ของชุมชนอยางมืออาชีพเพ่ือรองรับการพัฒนาการ
ทองเที่ยวสูนานาชาติ และภูมิภาคอาเซียน 
4.รายช่ือผูสอน: อ.ฟาพิไล ทวีสินโสภา....... 
5.สัปดาหที่สอน: สัปดาหที่ 3 และสัปดาหที ่ 11 
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หมวดที ่4  การพฒันาการเรยีนรูของนกัศกึษา 
 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรมจริยธรรมที่ตองพัฒนา 
  1.1.1 มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ 
  1.1.2  มีวินัยในการทํางานและปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
 1.2  วิธีสอน 
  1.2.1 ปลูกฝงใหนักศึกษามีวินัยโดยเนนการเขาเรียนใหตรงตอเวลา ตลอดจนการแตงกาย
ที่ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

  1.2.2  กําหนดงานเปนกลุมยอย เนนความมีสวนรวม และแสดงความคิดเห็น 
  1.2.3  จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกในการมีคุณธรรม  จริยธรรม 
  1.2.4  ใหการยกยองชมเชยผูที่มีความซื่อสัตย เพ่ือเปนแบบอยางที่ดี  
  1.2.5  กําหนดระเบียบลงโทษผูทุจริตการสอบ 
  1.2.6  มีกิจกรรมที่สงเสริมในเรื่องความเสียสละเพ่ือสวนรวมและบําเพ็ญประโยชนตอ

สังคม 
 1.3  วิธีการประเมินผล 

  1.3.1 ประเมินจากเวลาการเขาช้ันเรียนของนักศึกษาและเวลาการสงงานที่ไดรับ
มอบหมาย  
   1.3.2  ประเมินจากผลงานกลุมและความมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน 

  1.3.3  จํานวนการเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือกิจกรรมสาธารณประโยชนตางๆ  
  1.3.4  ความเอ้ือเฟอหรือความมีนํ้าใจตอเพ่ือนและครูอาจารย 

2.  ความรู 
 2.1  ความรูที่ตองไดรับ 
  2.1.1  มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ 
 2.2  วิธีสอน 

  2.2.1  ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยใหความรูทางดานทฤษฎีควบคูกับ
การปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง 

  2.2.2  จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญ        
ที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ 

  2.2.3  จัดการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 

 2.3  วิธีการประเมินผล 
  2.3.1  การทดสอบยอย 
   2.3.2  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
  2.3.3  ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา 
   2.3.4  ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 
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3.  ทกัษะทางปญญา 
 3.1  ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

3.1.1  ความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหาและ 
ความขัดแยงรวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมทั้งเชิงกวางและเชิงลึก 

  3.1.2  มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตรอ่ืนๆที่เกี่ยวข
องเพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล  
 3.2  วิธีการสอน 

  3.2.1 กรณีศึกษาทางการโรงแรมและการทองเที่ยว โครงงานงานวิจัย และ 
กําหนดใหนักศึกษาวางแผนการทํางานเปนทีม 

          3.2.2 ใชสถานประกอบการฝกปฏิบัติงานจริง 
            3.2.3  มีการอภิปรายเพ่ือสรุปประเด็นผลการศึกษาและปญหาที่เกิดข้ึน รวมทั้งการเสนอ

แนวทางการแกไข 
            3.2.4  เนนถึงศาสตรและศิลป รวมถึงรูปแบบในการนําเสนอผลงาน และใหนักศึกษาไดมี

การนําเสนอผลงานจริง 
 3.3  วิธีการประเมินผล 

      3.3.1  ประเมินจากการนําเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย อภิปรายกรณีศึกษา 
      3.3.2   ประเมินจากการทดสอบโดยใชแบบทดสอบ โดยออกขอสอบที่ใหนักศึกษา

แกปญหา อธิบายแนวคิดการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา ซึ่งจะตอง
หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา 
          3.3.3  ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 
4.  ทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการ 

  4.1.1 ความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ 
บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสมรวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือ ผูรวมงานและแกไขปญหา 
กลุม  
 4.2  วิธีการสอน 

        4.2.1  มอบหมายงานที่ตองใชการติดตอประสานงานกับบุคคลอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษา 

  4.2.2  มีการมอบหมายงานที่ตองใชทักษะดานการสื่อสารระหวางบุคลทั้งภายใน
สถาบันการศึกษาและภายนอกสถาบันการศึกษา 

  4.2.3  มีการมอบหมายงานที่ตองใชการระดมความคิดและรวมกันทํางาน 
  4.2.4  มีกิจกรรมสงเสริมมนุษยสัมพันธ เชน ยกยองชมเชยนักศึกษาที่มีมนุษยสัมพันธดีเดน 

 4.3  วิธีการประเมินผล 
        4.3.1  ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมระหวางนักศึกษาในกลุม 
     4.3.2  ประเมินจากผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุม 
     4.3.3  มีการรวมประเมินทั้งอาจารยและนักศึกษา 

 



 

6 
 

5.  ทกัษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

   5.1.1  มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการฟงการพูดการ  
อานการเขียนและการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    5.1.2  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารรูจักเลือก 
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5.2  วิธีการสอน 

           5.2.1  จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง
หรือสถานการณเสมือนจริง และนําเสนอแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม 

      5.2.2  ใหนักศึกษาไดเรียนรูเทคนิคการประยุกต การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจใน
สถานการณตาง ๆ ได 

      5.2.3  มีการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.3  วิธีการประเมินผล 

  5.3.1  ประเมินจากการอธิบายหลักการเขาถึงขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.3.2  ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ไดรับมอบหมายรวมกัน 
  5.3.3  ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.3.4  ประเมินจากการทดสอบ 

 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน 
สปัดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กจิกรรมการเรยีน  

การสอน สื่อทีใ่ช(ถาม)ี 
ผูสอน 

1 ทฤษฎ ี
บทที่ 1 ความเปนมาของASEAN 

- ความเปนมา 
- ความสําคัญ 

ปฏบิัต ิ
ทดสอบความรูทั่วไปของอาเซียน
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีน 

3 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม 
-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 
สือ่การสอน 
-โปรแกรมนําเสนอ 
 

อาจารยฟาพิไล 
 

2 บทที่  2  การเตรียมความพรอม
ของอาเซียน 

- ดานสังคมวัฒนธรรม 
- ดานการเมือง 
- ดานเศรษฐกิจ 
 

3 กจิกรรม 
-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 
สือ่การสอน 
-โปรแกรมนําเสนอ 

อาจารยฟาพิไล 
 

3 บทที่  3  บทบาทของประเทศ 3 กจิกรรม อาจารยฟาพิไล 
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ตางๆในอาเซียน 
- ไทย  สิงคโปร มาเลเซีย 

 
 

-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 
สือ่การสอน 
-โปรแกรมนําเสนอ 

 

4 บทที่  3  บทบาทของประเทศ
ตางๆ ในอาเซยีน (ตอ) 

- อินโดนีเซีย  บรูไน  
ฟลิปปนส 

 

3 กจิกรรม 
-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 
สือ่การสอน 
-โปรแกรมนําเสนอ 

อาจารยฟาพิไล 
 

5 บทที่  3  บทบาทของประเทศ
ตางๆ ในอาเซยีน (ตอ) 

- เวียดนาม  กัมพูชา ลาว 
 

3 กจิกรรม 
-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 
สือ่การสอน 
-โปรแกรมนําเสนอ 

อาจารยฟาพิไล 
 

6 บทที่ 4 บทบาทของอาเซียนใน
ทวีปตางๆ  

- ทวีปเอเชีย 
- ทวีปอเมริกา 

 

3 กจิกรรม 
-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 
สือ่การสอน 
-โปรแกรมนําเสนอ 

อาจารยฟาพิไล 
 

7 บทที่ 4 บทบาทของอาเซียนใน
ทวีปตางๆ (ตอ) 

- ทวีปยุโรป 
- ทวีปแอฟริกา 

 

3 กจิกรรม 
-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 
สือ่การสอน 
-โปรแกรมนําเสนอ 

อาจารยฟาพิไล 
 

8 บทที่ 5  วิเคราะหจุดออนจุดแข็ง
ของอาเซียน 

- จุดออนของอาเซียน 
- จุดแข็งของอาเซียน 

 
ปฏบิัต ิ
ใบงานที่ 1.1  การวิเคราะห
จุดออนจุดแข็งของอาเซียน 

3 กจิกรรม 
-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 
สือ่การสอน 
-โปรแกรมนําเสนอ 
 

อาจารยฟาพิไล 
 

9 สอบกลางภาค (2)   
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10 บทที่ 5  วิเคราะหจุดออนจุดแข็ง
ของอาเซียน (ตอ) 

- โอกาสของอาเซียน 
- อุปสรรคและภัยคุกคาม

ของอาเซียน 
ปฏบิัต ิ
ใบงานที่ 1.2  การวิเคราะห
อุปสรรคและภัยคุกคามของ
อาเซียน 

3 กจิกรรม 
-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 
สือ่การสอน 
-โปรแกรมนําเสนอ 
 

อาจารยฟาพิไล 
 

11 บทที่  6  ทิศทางการทองเที่ยวไทย
ในอาเซียน  

- เสาหลักของอาเซียน 
 

3 กจิกรรม 
-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 
สือ่การสอน 
-โปรแกรมนําเสนอ 

อาจารยฟาพิไล 
 

12 บทที่  6  ทิศทางการทองเที่ยวไทย
ในอาเซียน(ตอ) 

- นโยบายการทองเที่ยว 
 

3 กจิกรรม 
-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 
สือ่การสอน 
-โปรแกรมนําเสนอ 
-จัดกจิกรรมวนัอาเซยีน
สมัพันธ 

อาจารยฟาพิไล 
 

13 บทที่  6  ทิศทางการทองเที่ยวไทย
ในอาเซียน (ตอ) 

- แผนการตลาดการ
ทองเที่ยว 

- กลยุทธการทองเที่ยว 
 

3 กจิกรรม 
-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 
สือ่การสอน 
-โปรแกรมนําเสนอ 

อาจารยฟาพิไล 
 

14 บทที่  6  ทิศทางการทองเที่ยวไทย
ในอาเซียน (ตอ) 

- ขอตกลงตางๆ ทางการคา 
 

3 กจิกรรม 
-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 
สือ่การสอน 
-โปรแกรมนําเสนอ 

อาจารยฟาพิไล 
 

15 บทที่  7 ความสําคัญของอาเซียน
ในอุตสาหกรรมบริการ 

- อุตสาหกรรมการ
ทองเทีย่วและโรงแรม 

3 กจิกรรม 
-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม

อาจารยฟาพิไล 
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จากกรณีศึกษา 
สือ่การสอน 
-โปรแกรมนําเสนอ 
 

16 บทที่  7  ความสําคัญของอาเซียน
ในอุตสาหกรรมบริการ 

- อุตสาหกรรมการดานการ
ขนสง 

3 กจิกรรม 
-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา 
สือ่การสอน 
-โปรแกรมนําเสนอ 

อาจารยฟาพิไล 
 

17 สอบปลายภาค (2)   
 รวมชั่วโมงสอน 45   

 
 
 
2.  แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 
  
กจิกรรม

ที ่
ผลการเรยีนรู* วิธกีารประเมิน สปัดาหที่ประเมนิ 

สดัสวนของการ
ประเมินผล 

1 คุณธรรม จริยธรรม 
 

- การมีสวนรวมอภิปราย แสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 
- การทํางานกลุม 
- การสงงานตามท่ีมอบหมาย 
- การเขาเรียน  
-  การทํากิจกรรมรวมกัน 
-  ความสามัคคี  
-  การมีจิตอาสา 
 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

2 ความรู 
 

- นําเสนอผลงาน 
- ทดสอบยอย 
- วิเคราะหจากสถานท่ีจริง 
- ภาคปฏิบัต ิ
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 
 

5,6,7,8,9,10,11,12,1
4,15,16,17 

40% 

กจิกรรม
ที ่

ผลการเรยีนรู* วิธกีารประเมิน สปัดาหที่ประเมนิ 
สดัสวนของการ

ประเมินผล 
3 ทักษะทางปญญา 

  

- วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา 
การนําเสนอรายงาน 
- ทดสอบภาคปฏิบัติการ 
- สอบกลางภาค 

5,7,8,9,10,11,14,15,
16,17 

40% 
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- สอบปลายภาค 

4 ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 

- ทดสอบยอยภาคปฏิบัติ 
- การมีสวนรวมอภิปราย แสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 
- การทํางานกลุมและผลงาน 
 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

5 ทักษะวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- นําเสนอผลงาน 
- ทดสอบยอย 
- วิเคราะหจากสถานท่ีจริง 
- ภาคปฏิบัต ิ
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

5,6,7,8,9,10,11,12,1
4,15,16,17 

40% 

 
หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 
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กระทรวงการตางประเทศ กรมอาเซียน.  (2552).  บนัทกึการเดนิทางอาเซยีน . กรุงเทพฯ : 
กระทรวงฯ. 
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3.  เอกสารและขอมลูแนะนาํ 
กรมการทองเที่ยว.  วิธีสืบคนวัสดุสารสนเทศ.  [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก : 

http://www.tourismkm-asean.org/html.   

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา 

 
1. กลยทุธการประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาไดดังน้ี 
   - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรยีน 
   - การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
   - แบบประเมนิผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
   - ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
 
2.  กลยทุธการประเมนิการสอน 
 ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังน้ี 
   - การสังเกตการณการสอนของผูรวมทีมการสอน 
   - ผลการสอบ 
   - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 
 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 
   - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
   - การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวิชา   
 ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดดังน้ี 
   - การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 
   - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
 
5.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสทิธผิลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 
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   - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตาม
ขอ 4 
   - เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูน้ีกับปญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ 


