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๑ 

 

    มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดท่ี ๑ ข-อมูลท่ัวไป 
 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย  ศศศศ ๑๖๔ การท�องเท่ียวในยุคดิจิทัล 
ภาษาอังกฤษ LALA 164 Tourism in the Digital Age 

 
๒.  จํานวนหน�วยกิต      ๓ (๓-๐-๖)  หน�วยกิต       
  (ทฤษฎี ๓ ชม.  ปฏิบัติ ๐ ชม.  เรียนรูB-คBนควBาดBวยตนเอง ๖ ชม. /สัปดาหE) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร (ยกเวBนหลักสูตรนานาชาติ) 
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

      ๓.๓ รายวิชาน้ีจัดอยู�ในกลุ�ม Literacy (โปรดระบุ) 
               MU Literacy  (Core Values, SEP, GE for Human Development) 
                Health Literacy  (Health, Sport)  
                Digital Literacy  (ICT, Applied Mathematics)  
              �  Social and Humanity Literacy  (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) 
                Communication Literacy  (language, Academic Communication) 
                Science and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility)  
                Finance and Management Literacy  (Finance, Management,  Entrepreneur) 
       ๓.๔  ความสัมพันธEระหว�างรายวิชาและค�านิยมองคEกร (โปรดระบุ) 

�  M - Mastery       รูBแจBง รูBจริง สมเหตุ สมผล 
  A -  Altruism      มุ�งผลเพ่ือผูBอ่ืน 
�  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
�  I  -  Integrity  มั่นคงย่ิงในคุณธรรม 
  D - Determination   แน�วแน�ทํา กลBาตัดสินใจ 
�  O - Originality   สรBางสรรคEส่ิงใหม� 

 �  L -  Leadership  ใฝkใจเปlนผูBนํา 
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๒ 

 

 
๔.  อาจารย$ผู-รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย$ผู-สอน 

๔.๑  อาจารยEผูBรับผิดชอบรายวิชา   อ.ดร. ภิสุดา แสงซ่ือ 
     สถานท่ีติดต�อ : หBอง ๕๑๖ สาขาวิชาศึกษาท่ัวไป  คณะศิลปศาสตรE 
              โทร ๐๒ –๔๔๑๔๔๐๑ ต�อ ๑๕๓๔ e-mail: pisuda.san@mahidol.ac.th 
  
๔.๒  อาจารยEผูBสอน          อ.ดร. ภิสุดา แสงซ่ือ  

          
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นป7ท่ีเรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ทุกช้ันปs  
๕.๒ จํานวนผูBเรียนท่ีรับไดB   ประมาณ ๖๐ คน 

 
๖.  รายวิชาท่ีต-องเรียนมาก�อน (Pre-requisite)   

....................ไม�มี............................. 
   
๗.  รายวิชาท่ีต-องเรียนพร-อมกัน (Co-requisites)  

…..................ไม�มี...............................      
     
๘.  สถานท่ีเรียน      คณะศิลปศาสตรE  มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล�าสุด 

วันท่ี ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓ 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ�งหมายและวัตถุประสงค$ 
 

๑. จุดมุ�งหมายของรายวิชา (Course Goals)   

เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหBมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคEตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด ในดBาน T-

Shaped breadth & depth และ Entrepreneurially Minded กล�าวคือ นักศึกษาจะไดBเรียนรูBแนวคิดท่ีเก่ียวขBองใน

อุตสาหกรรมการท�องเท่ียว และรูปแบบของการท�องเท่ียว ซ่ึงเปlนหน่ึงในอุตสาหกรรมหลักท่ีสรBางรายไดBใหBกับประเทศ  

ผ�านการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณEระหว�างนักศึกษากับนักศึกษา และนักศึกษากับผูBสอน 

เพ่ือใหBเขBาใจถึงความเปล่ียนแปลงและบริบทของการท�องเท่ียวต้ังแต�อดีตจนถึงยุคปyจจุบันท่ีขับเคล่ือนโดยเทคโนโลยี

ดิจิทัล  อีกท้ังการศึกษาผ�านการวิเคราะหEกรณีศึกษาท่ีหลากหลายในอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวในระดับชาติและ

นานาชาติ ตลอดจนการไดBรับประสบการณEตรงจากการศึกษาดูงานในแหล�งท�องเท่ียวทBองถ่ิน เพ่ือใหBเกิดแนวทางในการ

พัฒนาตนเองและสังคม นําองคEความรูBไปใชBใหBเกิดประโยชนEต�อส�วนรวม 

๒. วัตถุประสงค$ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

 ๒.๑ วัตถุประสงค$ของรายวิชา (Course Objectives) 

๑. ใหBนักศึกษาเขBาใจรูปแบบการท�องเท่ียวในปyจจุบันและอนาคต และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขBอง  
๒. ใหBนักศึกษาสามารถเปlนนักท�องเท่ียวท่ีมีคุณภาพในยุคดิจิทัล เปlนเจBาบBาน และมีเจตคติท่ีดีต�อการท�องเท่ียว

และช�วยรักษาทรัพยากรทางการท�องเท่ียวท้ังในฐานะนักท�องเท่ียวและเจBาบBาน 

๓. ใหBนักศึกษาตระหนักถึงประเด็นความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ืงแวดลBอมในฐานะการเปlนนักท�องเท่ียวและเจBาบBาน 

๒.๒ ผลลัพธ$การเรียนรู-ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลBว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑.  CLO1  อธิบายความเปlนมา รูปแบบ ประเภทของการท�องเท่ียว และองคEประกอบของทรัพยากรท�องเท่ียวต�างๆ ไดB 
๒.  CLO2  วิเคราะหEความสําคัญและความเช่ือมโยง ของอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวและเทคโนโลยีท่ีมีต�อตนเอง   
               และต�อระบบเศรษฐกิจและสังคม 
๓.  CLO3  เลือกใชBเทคโนโลยีสารสนเทศใหBสอดคลBองกับความตBองการของการท�องเท่ียวในยุคดิจิทัลไดB   
๔.  CLO4 ระบุประเด็นความรับผิดชอบในฐานะการเปlนนักท�องเท่ียวและเจBาบBานท่ีดีไดB 
๕.  CLO5 ประยุกตEใชBความรูBเพ่ือเสนอแนวทางในการแกBปyญหาและรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลBอมทางการ   
              ท�องเท่ียวไดB 
๖.  CLO6 แสดงออกซ่ึงความเปlนผูBนําและผูBตามในการทํางานกลุ�ม 
๗.  CLO7 ปฏิบัติตามกฎระเบียบในช้ันเรียนและกติกาของสังคม 



   

                                        

รายวิชาศึกษาท่ัวไป                                                         ระดับปริญญาตรี                                        
ช่ือรายวิชา การท�องเท่ียวในยุคดิจิทัล                                                                    คณะศิลปศาสตร$                                        
รหัสวิชา ศศศศ ๑๖๔                                                                       

๔ 

 

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 
๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

   ความหมาย ความเปlนมา ทรัพยากรทางการท�องเท่ียว ประเภทของการท�องเท่ียว ความสําคัญของ
อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก เทคโนโลยีกับการท�องเท่ียว 
นักท�องเท่ียวในยุคดิจิทัล ประเภทของธุรกิจในอุตสาหกรรมท�องเท่ียวกับการใชBเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล การ
ท�องเท่ียวอย�างย่ังยืน ผลกระทบจากการท�องเท่ียว และแนวโนBมของการท�องเท่ียวในอนาคต 
   Meaning, background, tourism resources, types of tourism; the importance of the 
tourism industry at the national, regional and global levels; technology and tourism; tourists in 
the Digital Age; types of businesses in the tourism industry and the use of technology in the 
Digital Age; sustainable tourism; impact from tourism and trends of tourism in the future 
 

๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใช-ต�อภาคการศึกษา 
 

ทฤษฎี 
(ช่ัวโมง) 

การฝ\กปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด-วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

  ๔๕ 
(๓ ช่ัวโมง / สัปดาหE) 

- ๙๐ 
(๖ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาหE) 

  
๓.  จํานวนชั่วโมงต�อสัปดาห$ท่ีอาจารย$ให-คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก�นักศึกษาเป̂นรายบุคคล  

 
อาจารยEผูBสอนในรายวิชามีเวลาใหBคําปรึกษาและแนะนําแก�นักศึกษาท้ังกลุ�มและรายบุคคล จํานวน ๔ ช่ัวโมงต�อ

สัปดาหEในทุกวันอังคาร เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. และ พฤหัสบดี เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
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๕ 

 

 

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู-ท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู- หรือทักษะท่ีรายวิชามุ�งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลBว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     

๑.  CLO1  อธิบายความเปlนมา รูปแบบ ประเภทของการท�องเท่ียว และองคEประกอบของทรัพยากรท�องเท่ียวต�างๆ ไดB 
๒.  CLO2  วิเคราะหEความสําคัญและความเช่ือมโยง ของอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวและเทคโนโลยีท่ีมีต�อตนเอง    
              และต�อระบบเศรษฐกิจและสังคม 
๓.  CLO3  เลือกใชBเทคโนโลยีสารสนเทศใหBสอดคลBองกับความตBองการของการท�องเท่ียวในยุคดิจิทัลไดB   
๔.  CLO4 ระบุประเด็นความรับผิดชอบในฐานะการเปlนนักท�องเท่ียวและเจBาบBานท่ีดีไดB 
๕.  CLO5 ประยุกตEใชBความรูBเพ่ือเสนอแนวทางในการแกBปyญหาและรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลBอมทางการท�องเท่ียวไดB 
๖.  CLO6 แสดงออกซ่ึงความเปlนผูBนําและผูBตามในการทํางานกลุ�ม 
๗.  CLO7 ปฏิบัติตามกฎระเบียบในช้ันเรียนและกติกาของสังคม 

๒. วิธีการจัดประสบการณ$การเรียนรู-เพ่ือพัฒนาความรู- หรือ ทักษะ ในข-อ ๑ และการวัดผลลัพธ$การเรียนรู-ของรายวิชา    

CLO 
วิธีการจัดการสอน/ 

ประสบการณ$การเรียนรู- 
วิธีการวัดผลลัพธ$การเรียนรู- 

CLO1 อธิบายความเปlนมา 
รูปแบบ ประเภทของการท�องเท่ียว 
และองคEประกอบของทรัพยากร
ท�องเท่ียวต�าง ๆ ไดB 

บรรยาย 
ศึกษาจากส่ือวีดิทัศนE 
อภิปรายกลุ�ม 

การสอบปลายภาค 
การประเมินการนําเสนอผลการ
อภิปรายกลุ�ม 

CLO2 วิเคราะหEความสําคัญและ
ความเช่ือมโยง ของอุตสาหกรรม
การท�องเท่ียวและเทคโนโลยีท่ีมีต�อ
ตนเองและต�อระบบเศรษฐกิจและ
สังคม 

บรรยาย 
ศึกษาจากส่ือวีดิทัศนE 
กิจกรรมกลุ�ม 
กรณีศึกษา 
อภิปรายกลุ�ม 

การสอบปลายภาค 
การประเมินผลจากกิจกรรมกลุ�ม 
การวิเคราะหEกรณีศึกษา 

การประเมินการนําเสนอผลการ
อภิปรายกลุ�ม 

 CLO3 เลือกใชBเทคโนโลยี
สารสนเทศใหBสอดคลBองกับความ
ตBองการของการท�องเท่ียวในยุค
ดิจิทัลไดB   

บรรยาย 
ศึกษาจากส่ือวีดิทัศนE 
อภิปรายกลุ�ม 
กิจกรรมกลุ�ม 

การสอบปลายภาค 
การประเมินผลจากกิจกรรมกลุ�ม 
การประเมินการนําเสนอผลการ
อภิปรายกลุ�ม 
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๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนําเสนอผลงาน การประเมินการนําเสนอและ
ผลงาน 

CLO 
วิธีการจัดการสอน/ 

ประสบการณ$การเรียนรู- 
วิธีการวัดผลลัพธ$การเรียนรู- 

CLO4 ระบุประเด็นความ
รับผิดชอบในฐานะการเปlน
นักท�องเท่ียวและเจBาบBานท่ีดีไดB 

บรรยาย 
กรณีศึกษา 

การสอบปลายภาค 
การวิเคราะหEกรณีศึกษา 

 

CLO5 ประยุกตEใชBความรูBเพ่ือเสนอ
แนวทางในการแกBปyญหาและรักษา
ทรัพยากรและส่ิงแวดลBอมทางการ
ท�องเท่ียวไดB 
 

บรรยาย 
อภิปรายกลุ�ม 
กิจกรรมกลุ�ม 
การนําเสนอผลงาน 
การศึกษาดูงาน 

การสอบปลายภาค 
การประเมินการนําเสนอผลการ
อภิปรายกลุ�ม 
การสังเกตการอธิบายความคิด
และการทํางานร�วมกันเปlนทีมใน
ช้ันเรียนของกลุ�มนักศึกษา 

CLO6 แสดงออกซ่ึงความเปlนผูBนํา
และผูBตามในการทํางานกลุ�ม 
 
 
 
 

อภิปรายกลุ�ม 
กิจกรรมกลุ�ม 
การนําเสนอผลงาน 
 
 
 

การสังเกตการอธิบายความคิด
และการทํางานร�วมกันเปlนทีมใน
ช้ันเรียนของกลุ�มนักศึกษา  
การประเมินตนเองในการทํางาน
เปlนทีม 
การประเมินผลงานกลุ�ม 

CLO7 ปฏิบัติตามกฎระเบียบใน
ช้ันเรียนและกติกาของสังคม 
 

อภิปรายกลุ�ม 
กิจกรรมกลุ�ม 
การศึกษาดูงาน 

พฤติกรรมการแสดงออกในช้ัน
เรียนและสถานท่ีดูงาน 
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๗ 

 

 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห$
ท่ี 

หัวข-อเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ส่ือท่ีใช- 

ผู-สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝ\ก
ปฏิบัติ 

๑ Tourism history and overview in Thai-
land, ASEAN and around the world 
Tourism trends  
Sectors in tourism industry 

๓ ๐ -  การบรรยายแบบมี
ปฏิสัมพันธE 
-  การเรียนรูBจากส่ือวีดิทัศนE 
- การอภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในช้ันเรียน 
 
 

อ.ดร. ภิสุดา แสงซ่ือ 

๒ Tourism and technology 
-Evolution 
-Characteristics of tourism 
- Applications of IT in tourism 

๓ ๐ อ.ดร. ภิสุดา แสงซ่ือ 

๓ Travel experiences in the digital age 
Understanding the digital tourists 

๓ ๐ -  การบรรยายแบบมี
ปฏิสัมพันธE 
-  การเรียนรูBจากส่ือวีดิทัศนE 
- การอภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในช้ันเรียน 
-  การนําเสนองานกลุ�ม 

อ.ดร. ภิสุดา แสงซ่ือ 

๔ Booking trends 
Travel Distribution System 
Online Travel Agents (OTAs) 

๓ ๐ -  การบรรยายแบบมี
ปฏิสัมพันธE 
- กิจกรรมกลุ�ม 

อ.ดร. ภิสุดา แสงซ่ือ 

๕ Accommodation sector and trends in 
the digital age 

๓ ๐ -  การบรรยายแบบมี
ปฏิสัมพันธE 
-  การเรียนรูBจากส่ือวีดิทัศนE 
- การอภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในช้ันเรียน 

อ.ดร. ภิสุดา แสงซ่ือ 

๖ Food service sector and trends in the 
digital age 
Gastronomy Tourism 

๓ ๐ -  การบรรยายแบบมี
ปฏิสัมพันธE 
-  การนําเสนองานกลุ�ม 
- การวิเคราะหEกรณีศึกษา 

อ.ดร. ภิสุดา แสงซ่ือ 

๗ Transportation sector and trends in 
the digital age 

๓ ๐ -  การบรรยายแบบมี
ปฏิสัมพันธE 

อ.ดร. ภิสุดา แสงซ่ือ 
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๘ 

 

สัปดาห$
ท่ี 

หัวข-อเร่ือง/รายละเอียด จํานวน ชม. กิจกรรมการเรียนการ ผู-สอน 
๘ Social media and tourism 

- User generated content 
-E word of mouth 

๓ ๐ -  การเรียนรูBจากส่ือวีดิทัศนE 
-  การวิเคราะหEกรณีศึกษา 
-  การอภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในช้ันเรียน 

อ.ดร. ภิสุดา แสงซ่ือ 

๙ Guest Speaker ๓ ๐ อ.ดร. ภิสุดา แสงซ่ือ 
๑๐ Field Trip ๓ ๐ - การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี อ.ดร. ภิสุดา แสงซ่ือ 
๑๑ Mobile Technology for Tourism ๓ ๐ -  การบรรยายแบบมี

ปฏิสัมพันธE 
- การนําเสนองานกลุ�ม Cre-
ate your own route using 
Mobile App 

อ.ดร. ภิสุดา แสงซ่ือ 

๑๒ Trends and issues 
-Destination Management 
-The Sharing Economy: Airbnb 
-Ageing Society 

๓ ๐ -  การบรรยายแบบมี
ปฏิสัมพันธE 
-  การเรียนรูBจากส่ือวีดิทัศนE 
-  การวิเคราะหEกรณีศึกษา 
-  การอภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในช้ันเรียน 

อ.ดร. ภิสุดา แสงซ่ือ 

๑๓ Sustainable tourism and technology 
 

๓ ๐ อ.ดร. ภิสุดา แสงซ่ือ 

๑๔ Environmental stewardship 
- Low carbon destination 

๓ ๐ -  การบรรยายแบบมี
ปฏิสัมพันธE 
-  การเรียนรูBจากส่ือวีดิทัศนE 
-  การวิเคราะหEกรณีศึกษา 
- การนําเสนองานกลุ�ม 

อ.ดร. ภิสุดา แสงซ่ือ 

๑๕ The future of technology and tour-
ism 

๓ ๐ -  การบรรยายแบบมี
ปฏิสัมพันธE 
-  การวิเคราะหEกรณีศึกษา 
-  การอภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในช้ันเรียน 

อ.ดร. ภิสุดา แสงซ่ือ 

                  รวม ๔๕ ๐   

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ$การเรียนรู-ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู- 
ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู- (Formative Assessment) 

๑. ประเมินจากการเขBาเรียนและการมีส�วนร�วมในการเรียน 
๒. ประเมินจากการส�งงานตามเวลาท่ีกําหนด 
๓. ประเมินจากผลงานรายบุคคล  
๔. ประเมินจากผลงานกลุ�ม 

 



   

                                        

รายวิชาศึกษาท่ัวไป                                                         ระดับปริญญาตรี                                        
ช่ือรายวิชา การท�องเท่ียวในยุคดิจิทัล                                                                    คณะศิลปศาสตร$                                        
รหัสวิชา ศศศศ ๑๖๔                                                                       

๙ 

 

 
ข.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู- (Summative Assessment) 

(๑) เครื่องมือและนํ้าหนักในการวัดและประเมินผล 
 

ผลลัพธ$ 
การเรียนรู-ฯ 

วิธีการวัดผล 
นํ้าหนักการ

ประเมินผล (รBอยละ) 
CLO1 อธิบายความเปlนมา 
รูปแบบ ประเภทของการ
ท�องเท่ียว และองคEประกอบของ
ทรัพยากรท�องเท่ียวต�าง ๆ ไดB 

สอบขBอเขียนปลายภาค (๑๖) ๕ 

๑๕ 
อภิปรายกลุ�ม (๑-๓) ๑๐ 

CLO2 วิเคราะหEความสําคัญและ
ความเช่ือมโยง ของอุตสาหกรรม
การท�องเท่ียวและเทคโนโลยีท่ีมี
ต�อตนเองและต�อระบบเศรษฐกิจ
และสังคม 

สอบขBอเขียนปลายภาค (๑๖) ๑๐  
 

๒๐ 
 

อภิปรายกลุ�ม (๕-๙) ๑๐ 

CLO3 เลือกใชBเทคโนโลยี
สารสนเทศใหBสอดคลBองกับความ
ตBองการของการท�องเท่ียวในยุค
ดิจิทัลไดB   

สอบขBอเขียนปลายภาค (๑๖) ๑๐  
๒๐ การนําเสนองาน (๑๑) ๑๐ 

CLO4 ระบุประเด็นความ
รับผิดชอบในฐานะการเปlน
นักท�องเท่ียวและเจBาบBานท่ีดีไดB 

การวิเคราะหEกรณีศึกษา (๑๒-๑๕) 
สอบขBอเขียนปลายภาค (๑๖) 

๑๐ 
๕ 

 
๑๕ 

CLO5 ประยุกตEใชBความรูBเพื่อ
เสนอแนวทางในการแกBปyญหา
และรักษาทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลBอมทางการท�องเท่ียวไดB 

การนําเสนองาน (๑๔) 
สอบขBอเขียนปลายภาค (๑๖) 

๑๐ 
๕ 

 
๑๕ 

CLO6 แสดงออกซึ่งความเปlน
ผูBนําและผูBตามในการทํางานกลุ�ม 

พฤติกรรมการมีส�วนร�วมในกิจกรรม
กลุ�ม (๑-๑๕) 

๕ ๕ 

CLO7 ปฏิบัติตามกฎระเบียบใน
ช้ันเรียนและกติกาของสังคม 

พฤติกรรมการมีส�วนร�วมในช้ันเรียน
(๑-๑๕) 
การศึกษาดูงาน (๑๐) 

๕ 
 

๕ 

 
๑๐ 

รวม   ๑๐๐ 
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๑๐ 

 

 
(๒)  การตัดสินผล 

เกณฑEการประเมินผลเปlนไปตามขBอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชBหลักการอิงเกณฑEและเทียบคะแนนตาม
สัญลักษณE O, S และ U ดังน้ี 

คะแนน (ร-อยละ) สัญลักษณ$ ความหมาย 
๘๐-๑๐๐ O โดดเด�น 
๕๐-๗๙ S พอใจ 
๐-๔๙ U ไม�พอใจ 

 
นักศึกษาจะผ�านเกณฑEการประเมินรายวิชาน้ีเมื่อไดBคะแนนรBอยละ ๕๐ (สัญลักษณE S) ข้ึนไป  
 

 

(๓) การสอบแกBตัว (ถBารายวิชากําหนดใหBมีการสอบแกBตัว) 
   ไม�มีการสอบแกBตัว  
 

๓.  การอุทธรณ$ของนักศึกษา                
              กรณีนักศึกษาเกิดขBอสงสัยเรื่องการใหBคะแนนในส�วนต�างๆ สามารถเขียนคํารBองท่ีหBอง One Stop Service 
ช้ัน ๑ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตรE เพ่ือขอตรวจสอบคะแนนไดB โดยคณะศิลปศาสตรEจะดําเนินการตามระเบียบ
และข้ันตอนปฏิบัติของคณะศิลปศาสตรE มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๑๑ 

 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
๑)  Benckendorff, P. J., Xiang, Z., & Sheldon, P. J. (2019). Tourism information technology. 

Wallingford, UK: CABI Publishing. 
๒) Mason, P. (2015). Tourism impacts, planning and management. Oxon: Routledge. 
๓) Andrews, S. (2007).  . New Delhi. McGraw-Hill. 
๔) Hudson, S., & Hudson, L. (2017). Marketing for tourism, hospitality & events: a global & 

digital approach. Los Angeles: Sage. 

๒. เอกสารและข-อมูลแนะนํา (Suggested Materials) 
๑) Camilleri, M. A. (2018). The promotion of responsible tourism management through digi-

tal media. Tourism Planning & Development, 15(6), 653-671. 
๒) Kumar, S., Dhiman, M. & Dahiya, A. (2015). International tourism and hospitality in the 

Digital age. Pennsylvania: Business Science Reference. 
๓) Setiawan, B., Trisdyani, N. L. P., Adnyana, P. P., Adnyana, I. N., Wiweka, K., & Wulandani, 

H. R. (2018). The profile and behaviour of ‘Digital Tourists’ when making decisions con-
cerning travelling case study: Generation Z in South Jakarta. Advances in Research, 1-13. 

๔) Sezgin, E. (2016). e-Consumers in the era of new tourism. Singapore: Springer. 
๕) Patterson, I. (2018). Tourism and leisure behaviour in an ageing world. Oxfordshire: CABI. 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถBามี) 
- 
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๑๒ 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ$การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ประเมินความเห็นของนักศึกษาต�อการเรียนการสอนรายวิชาโดยใชBแบบสอบถามของคณะฯ ในดBาน  

- เน้ือหาการเรียนการสอน 

- วิธีการจัดการเรียนการสอน 

- ขBอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในแต�ละคาบ 

- ความคิดเห็นในภาพรวมต�อการเรียนการสอนรายวิชา 

๒.  กลยุทธ$การประเมินการสอน  

นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบสอบถาม 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

ผูBสอนนําผลจากแบบประเมินมาหาขBอสรุปและปรับปรุงการเรียนการสอน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
กําหนดใหBมีการวิเคราะหEผลสัมฤทธ์ิของผูBเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูBของรายวิชาโดยใชBคะแนนจากการ
เขBาช้ันเรียน การมีส�วนร�วมจากงานในช้ันเรียน การอภิปรายกลุ�ม การวิเคราะหEกรณีศึกษา การนําเสนอผลงาน
กลุ�ม และการสอบขBอเขียน   

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ผูBสอนนําผลการสอบมาประเมินเพ่ือประกอบการปรับปรุงขBอเสียในดBานต�าง ๆ และหารือร�วมกับผูBร�วมสอน 
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ภาคผนวก 

ความสอดคล-องระหว�างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตารางที่ ๑  ความสัมพันธEระหว�าง CLOs และ MU-GE Module LOs  (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 
 

CLO 
ผลลัพธEการเรียนรูBหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (MU-GE LOs) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 
CLO1 อธิบายความเปlนมา รูปแบบ 

ประเภทของการท�องเท่ียว และ

องคEประกอบของทรัพยากรท�องเท่ียว

ต�าง ๆ ไดB 

1.1         

CLO2 วิเคราะหEความสําคัญและ

ความเช่ือมโยง ของอุตสาหกรรมการ

ท�องเท่ียวและเทคโนโลยีท่ีมีต�อ

ตนเองและต�อระบบเศรษฐกิจและ

สังคม 

1.3     6.2    

CLO3 เลือกใชBเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหBสอดคลBองกับความตBองการของ

การท�องเท่ียวในยุคดิจิทัลไดB   

1.2 
 

      8.1 
8.3 

 

CLO4 ระบุประเด็นความรับผิดชอบ

ในฐานะการเปlนนักท�องเท่ียวและเจBา

บBานท่ีดีไดB 

  3.1   6.1 
6.3 

   

CLO5 ประยุกตEใชBความรูBเพื่อเสนอ

แนวทางในการแกBปyญหาและรักษา

ทรัพยากรและส่ิงแวดลBอมทางการ

ท�องเท่ียวไดB 

 2.3      8.1 
8.3 

 

CLO6 แสดงออกซึ่งความเปlนผูBนํา

และผูBตามในการทํางานกลุ�ม 

        9.1 
9.2 

CLO7 ปฏิบัติตามกฎระเบียบในช้ัน

เรียนและกติกาของสังคม 

     6.3    
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ตารางที่ ๒  คําอธิบาย MU-GE LOs และ Sub LOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 
MU-GE LOs Sub LOs 
MLO1 1. create & construct 
an   argument effectively as 
well as identify, critique and 
evaluate the logic & validity 
of arguments 

1.1  identify concepts related to the context of learned is-
sues/topics 

 1.2   demonstrate ICT literacy: use appropriate       technolo-
gy to find, evaluate, and ethically  
use information 

 1.3   collect, analyze, synthesize data, & evaluate     infor-
mation and ideas from multiple sources    relevant to is-
sues/problems 

MLO2  select & use tech-
niques and methods to solve 
open-ended, ill-defined and 
multistep problems 

2.3  apply concept of process management to solve prob-
lems 

MLO3 acquire specific strate-
gies & skills within a particular 
discipline and adapt them to 
a new problem or situation 

3.1   connect, synthesize and/or transform ideas or   solu-
tions within a particular framework 

MLO5 explore and situate    
one-self in a new physical en-
vironment and intellectual 
perspectives 

5.1   demonstrate cultural competencies and adaptabilities 
in different working environments 

MLO6 act autonomously with-
in context of relationships to 
others, law, rules, codes, and 
values 

6.1 demonstrate an understanding of the principles upon 
which sustainable ecosystems and societies are built 
6.2 identify the national & global challenges associated with 
current economic, political, and social systems 
6.3 exhibit characteristics of responsible citizenship 
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MU-GE LOs Sub LOs 
MLO8 use a variety of means/ 
technologies to communicate 
effectively and purposefully- 
e.g., share information/ 
knowledge, express ideas, 
demonstrate or create indi-
vidual & group product, etc.   

8.1   communicate/present ideas effectively both oral & writ-
ten forms, proper to a range of audience groups, such as 
verbal discussion with peers, project report.   
8.3  prepare written documents to express ideas/solutions 
using different writing technologies, and mixing texts, data, 
and images 

MLO9 collaborate and work 
effectively as part of a stu-
dent group/team member to 
arrive at the team shared-
goals in time 

9.1 collaborate effectively with others as a responsible team 
member to achieve team goals in time 
9.2 interact with others respectfully, whether as a team 
member or leader, to create a productive teamwork 
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MU-GE Module LOs: At the end of studying MU-GE Module, successful students will be able to 

Competences LOs: Sub LOs: 

1. Critical thinking & 
Analysis: Use various 
sources and methods 
to collect and manage 
data & information and 
make a logical   
judgement and       
decision to arrive at  
solution or problem 
solving relevant to   
real-world issues/ 
problems 

1. create & construct an   
argument effectively as 
well as identify, critique 
and evaluate the logic & 
validity of arguments  

1.1 identify concepts related to the context of learned 
issues/topics 

1.2 demonstrate ICT literacy: use appropriate       
technology to find, evaluate, and ethically  
use information 

1.3 collect, analyze, synthesize data, & evaluate     
information and ideas from multiple sources    
relevant to issues/problems 

1.4 synthesize information to arrive at logical reasoning 

2.  select & use techniques 
and methods to solve 
open-ended, ill-defined 
and multistep problems 

2.1 apply simple mathematical methods to the      
solution of ‘real-world’ problems  

2.2 make judgement & decision through correct     
analysis, inferences, and evaluations on        
quantitative basis and multiple perspectives 

2.3 apply concept of process management to solve 
problems 

2.  Creativity &        
Innovation: shows  
capability to initiate  
alternative/ new ways 
of thinking, doing things 
or solving problems to 
improve his/her or 
team solutions/ results 
by applying the       
evidence-based     
process management 
concepts  

3.  acquire specific strategies 
& skills within a particular 
discipline and adapt them 
to a new problem or    
situation 

3.1 connect, synthesize and/or transform ideas or   
solutions within a particular framework 

3.2 integrate alternative, divergent, or contradictory 
perspectives or ideas in the solution of a problem 
or question 

4.  create a novel or unique 
ideas, question, format, or 
product within a particular 
framework 

4.1 create an original explanation or solution to 
the issues/problems 

4.2 articulate the rationale for & consequences of 
her/his solution- identify opportunities & risk 

4.3 implement innovation through process     
management approach   

5.  explore and situate    
oneself in a new physical 
environment and            
intellectual perspectives 

5.1 demonstrate cultural competencies and 
adaptabilities in different working              
environments 

5.2 resort to multi-dimensional settings & tools to 
acquire knowledge and skills relevant to the 
problems or situation at hand 
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Competences LOs: Sub LOs: 

3. Global perspectives 
 & Ethics: Express one’s 

own ideas, interact with 
others, guide or lead 
team, as proper, as an 
ethically- engaged and 
responsible member of 
the society 

6. act autonomously within 
context of relationships to 
others, law, rules, codes, 
and values  

6.1 demonstrate an understanding of the principles 
upon which sustainable ecosystems and societies 
are built 

6.2 identify the national & global challenges         
associated with current economic, political, and 
social systems  

6.3 exhibit characteristics of responsible citizenship 
6.4 work effectively in diverse team (and              

multi-cultural settings) 
7. apply ethical frameworks 

or principles and consider 
their implications in 
his/her decision-making 
and interacting with others 

7.1  identify ethical issues and recognize different 
viewpoint and ideologies  

7.2  guide & lead others 
7.3  apply principle of ethical leadership,             

collaborative engagement, and respect diversity   
4. Communication:  

communicate      
effectively and   
confidently using 
oral, visual, and 
written language 

8. use a variety of means/ 
technologies to       
communicate effectively 
and purposefully- e.g., 
share information/ 
knowledge, express ideas, 
demonstrate or create  
individual & group    
product, etc.   

8.1  communicate/present ideas effectively both oral 
& written forms, proper to a range of audience 
groups, such as verbal discussion with peers, 
project report.   

8.2  prepare a purposeful oral presentation designed 
to increase knowledge, to foster understanding, 
or to promote change in the listeners’ attitudes, 
values, beliefs, or behaviors. 

8.3  prepare written documents to express            
ideas/solutions using different writing           
technologies, and mixing texts, data, and images. 

5. Collaboration and 
Working with team: 
collaborate and work 
effectively with team 
to arrive at team goals 

9.  collaborate and work 
effectively as part of a 
student group/team 
member to arrive at the 
team shared-goals in time 

9.1  collaborate effectively with others as a       
responsible team member to achieve team 
goals in time 

9.2  interact with others respectfully, whether as a 
team member or leader, to create a         
productive teamwork 


