
 
ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 
************************* 

 
1. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
2. รหัสวิชา    03763316          ชื่อวิชา การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อการจัดการท่องเที่ยวในอาเซียน     
                                               Cross-Culture Learning for Tourism Management in ASEAN 
    จ านวนหน่วยกิต     3(3-0-6)         
    วิชาพื้นฐาน  ไม่มี 

           หมู่ 290  วันพฤหัสบดี   เวลา 13.00 -14.00 น.   

3. ผู้สอน / คณะผู้สอน 
อาจารย์พิมพร ศรีรุ่งเรือง 

 
4. การให้นิสิตเข้าพบ และให้ค าแนะน านอกเวลาเรียน   

อาจารย์พิมพร ศรีรุ่งเรือง   วันพุธ     เวลา 13.00 – 15.00 น.  
5. จุดประสงค์ของวิชา 

1. เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา พัฒนาการ ภาพรวมและลักษณะพ้ืนฐาน อัต
ลักษณ์การตั้งถ่ินฐาน สังคม เศรษฐกิจ โครงสร้างอํานาจ ระบบการเมือง และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในอาเซียน 

2. เพ่ือนิสิตเกิดความตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
3. เพ่ือให้นิสิตสามารถวิเคราะห์แนวโน้มการท่องเที่ยว และโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวในอาเซียน  
4. เพ่ือให้นิสิตเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน  และสามารถปรับตัวใน

ด้านการใช้ชีวิต และการทํางานในอนาคตได้ 
  

6. ค าอธิบายรายวิชา (Course description) 
 
           วิวัฒนาการและความสําคัญของการจัดตั้งกลุ่มอาเซียน ลักษณะทางกายภาค ประชากรศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในสมาคมอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกและการจัดการการท่องเที่ยวแนวโน้มความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียนและโลก  

Evolution significance of ASEAN establishment. Physical, demographical, historical, art, and 
cultural characteristics of individual countries in the ASEAN community. Relationships between 
cultural characteristics of country members and tourism management. Collaborative trends 
between ASEAN members and the world. 



 
 
 
 
 
7. เค้าโครงรายวิชา (Course Outline) 

1) ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
2) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศสมาชิกท้ัง 10 ประเทศ 
3) หน่วยงานด้านอาเซียนของไทย 
4) ทรัพยากรท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศอาเซียน 
5) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวอาเซียน 
6) ข้อตกลงอาเซียนด้านบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว 
7) ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน 
8) แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน 
9) กฎหมายและข้อปฎิบัติการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 
8. วิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 การบรรยายโดย การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  การซักถามในชั้นเรียน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/ศึกษา
ค้นคว้าแบบกลุ่ม การนําเสนอรายงาน 
 
9.  อุปกรณ์สื่อการสอน 
 Power point presentation, เอกสารประกอบการบรรยาย, สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างประกอบการสอน 
 
10. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 

  1. การสอบ 
        1.1  การสอบกลางภาค                                 30 % 
       1.2  การสอบปลายภาค                                  30 % 

                 2. การศึกษาค้นคว้ารายงาน 

                       2.1 รายงานเดี่ยว  10% 

 2.2 รายงานกลุ่ม  20%               

                 3. ความสนใจเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนอย่างสม่ําเสมอ      10 % 

         
      รวม       100 %  
 
 
11. การประเมินผลการเรียน 



1) หากนิสิตขาดเรียน 1 ครั้ง หักคะแนน 0.5% หากขาดเกิน 6 ครั้ง ถือว่าหมดสิทธิ์สอบ 
2) หากนิสิตเข้าเรียนสายเกิน 10 นาที 2 ครั้ง เท่ากับขาดเรียน 1 ครั้ง 
3) นิสิตต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80 % ถึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค 
4) นิสิตต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หากพบว่านิสิตแต่งกายไม่เรียบร้อยหนึ่งครั้ง

เช่น ใส่รองเท้าแตะ เอาเสื้อออกนอกกางเกง/กระโปรง ไม่ผูกเนคไท ใส่กางเกงยีนส์ หักคะแนน 1% 
 

  
 
 
 
เกณฑ์การตัดเกรดจะใช้คะแนนของกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ดังนี้  

80 คะแนนขึ้นไป ได้เกรด A 
75-79 คะแนน ได้เกรด B+ 
70-74 คะแนน ได้เกรด B 
65-69 คะแนน ได้เกรด C+ 
60-64 คะแนน ได้เกรด C 
55-59 คะแนน ได้เกรด D+ 
50-54 คะแนน ได้เกรด D 
0-49 คะแนน ได้เกรด F 

 
12. เอกสารอ่านประกอบ 

13.1  ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์. (2556). อาเซียนศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล 

13.2  ดนัย ไชยโยธา. (2557). อาเซียนศึกษา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ 

13.3 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ. (2556). ASEAN Mini Book. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : กรม

อาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 

 

13. ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน 
ครั้งที่ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 

1 
 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับประชาคมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
- อธิบายแผนการเรียนการสอน 
- ประวัติความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน 
- วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง 

- บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
- นําเสนอตัวอย่างและซักถามข้อสงสัย 

อ.พิมพร ศรีรุ่งเรือง 
 

2 
 

-การจัดตั้งประชาคมอาเซียน  
-ที่มาของการจัดตั้ง  

- บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
- นําเสนอตัวอย่างและซักถามข้อสงสัย 

อ.พิมพร ศรีรุ่งเรือง 
 



-กลไกการบริหารงาน  
-กฎบัตร  

- ทดสอบความเข้าใจ 

3 
 

-ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศสมาชิก
กลุ่มอาเซียน  
- ไทย 
- อินโดนีเซีย 
- ฟิลิปปินส์ 
- สิงคโปร์ 
- บรูไน 

- บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
- นําเสนอตัวอย่างและซักถามข้อสงสัย 
- ทดสอบความเข้าใจ 
 

อ.พิมพร ศรีรุ่งเรือง 
 

4 
 

-ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศสมาชิก
กลุ่มอาเซียน  
- ลาว 
- กัมพูชา 
- เมียนมาร ์
-มาเลเซีย 
- เวียดนาม 

- บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
- นําเสนอตัวอย่างและซักถามข้อสงสัย 
- ทดสอบความเข้าใจ 

อ.พิมพร ศรีรุ่งเรือง 
 

5 
หน่วยงานด้านอาเซียนของไทย 
 

- บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
- นําเสนอตัวอย่างและซักถามข้อสงสัย 
- ทดสอบความเข้าใจ 

อ.พิมพร ศรีรุ่งเรือง 
 

6 

ทรัพยากรท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศ
อาเซียน 
- ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 
- ทรัพยากรท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ใน
กลุ่มประเทศอาเซียน 
- ทรัพยากรท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

- บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
- นําเสนอตัวอย่างและซักถามข้อสงสัย 
- ทดสอบความเข้าใจ 

อ.พิมพร ศรีรุ่งเรือง 
 

7 
- ทรัพยากรท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ใน
กลุ่มประเทศอาเซียน 
 

- บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
- นําเสนอตัวอย่างและซักถามข้อสงสัย 
- ทดสอบความเข้าใจ 

อ.พิมพร ศรีรุ่งเรือง 
 

8 
- ทรัพยากรท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

- บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
- นําเสนอตัวอย่างและซักถามข้อสงสัย 
- ทดสอบความเข้าใจ 

อ.พิมพร ศรีรุ่งเรือง 
 

9 ศึกษาดูงาน นําชมแหล่งท่องเที่ยว 
อ.พิมพร ศรีรุ่งเรือง 
 

สอบกลางภาค  



10 
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวอาเซียน 
 

- บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
- นําเสนอตัวอย่างและซักถามข้อสงสัย 
- ทดสอบความเข้าใจ 

อ.พิมพร ศรีรุ่งเรือง 
 

11 
แรงจูงใจและกระบวนการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวอาเซียน 
 

- บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
- นําเสนอตัวอย่างและซักถามข้อสงสัย 
- ทดสอบความเข้าใจ 

อ.พิมพร ศรีรุ่งเรือง 
 

12 

 
ข้อตกลงอาเซียนด้านบุคลากรวิชาชีพ
ท่องเที่ยว 
 

- บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
- นําเสนอตัวอย่างและซักถามข้อสงสัย 
- ทดสอบความเข้าใจ 

อ.พิมพร ศรีรุ่งเรือง 
 

13 
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในกลุ่ม
อาเซียน 

 

- บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
- นําเสนอตัวอย่างและซักถามข้อสงสัย 
- ทดสอบความเข้าใจ 

อ.พิมพร ศรีรุ่งเรือง 
 

14 แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน 
 

- บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
- นําเสนอตัวอย่างและซักถามข้อสงสัย 
- ทดสอบความเข้าใจ 

อ.พิมพร ศรีรุ่งเรือง 
 

15 
กฎหมายและข้อปฎิบัติการท่องเที่ยวใน
กลุ่มประเทศอาเซียน 
 

- บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
- นําเสนอตัวอย่างและซักถามข้อสงสัย 
- ทดสอบความเข้าใจ 

อ.พิมพร ศรีรุ่งเรือง 
 

สอบปลายภาค  
 
 
    
                                                                                    พิมพร  ศรีรุง่เรอืง  
                                                                               (อาจารย์พิมพร  ศรีรุ่งเรือง)  
                                                                                          ผู้รายงาน  
                                                                                     8 ธันวาคม 2562 
 

 


