
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 
 
 

รหัสวิชา 08-113-317 ชื่อวิชา การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
Community Base Tourism Management 

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
กลุ่มวิชา ชีพเลือกการท่องเท่ียว กลุ่มวิชาการน าเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์สุชาติ  อินกล่่า 
ผู้สอน อาจารย์จุฑามาศ  พรหมมา 
สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

18 pt  ตัวหนา 



 

 
 

สารบัญ 
 

  หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 2 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 2 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 3 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 6 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 9 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 10 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต / คณะ / สาขา   วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว (พ้ืนที่ตรัง) 

วิทยาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พ้ืนที่ขนอม) 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  รหัสและชื่อวิชา 
 08-113-317 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
         Community Based Tourism Management 
2.  จ่านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 3(3-0-6) 
 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  เป็นวิชาชีพเลือกการท่องเที่ยว กลุ่ม
วิชาการน าเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์สุชาติ  อินกล่ า 
 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์จุฑามาศ  พรหมมา          

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 / 2558 ชั้นปีที่ 1 ทอ.  (พ้ืนที่ตรัง)   
 ภาคการศึกษาท่ี 1 / 2558 ชั้นปีที่ 3       (พ้ืนที่ขนอม) 
 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 
 ไม่มี 
 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisite) 
  ไม่มี 
 
8.  สถานที่เรียน 
 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ   
 

9.  วันที่จัดท่าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที ่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 

16 pt  ตัวหนา 
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หมวดที ่2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.1 เข้าใจ แนวคิด หลักการ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวยั่งยืน 

1.2 รู้กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
1.3 การวางแผนการจัดการการท่องเที่ยว กฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวยั่งยืน  

      แนวโน้มการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดและ
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
โดยเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และประยุกต์ความรู้ทางด้านการจัดการงานบริการส่วนหน้าที่ได้รับไป
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด่าเนินการ 
 

1.  ค่าอธิบายรายวิชา 
   แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ ความส าคัญของชุมชน รูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน  วิธีการท างาน
กับชุมชนท้องถิ่น  การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน  พัฒนาการสร้าง
เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  Concepts, elements, principles, and patterns of community base tourism; methods of 
work with local communities; participation of the community and development of community 
base tourism; network development of local organizations; government and private 
organizations   
  

2.  จ่านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  
บรรยาย ปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

ไม่มี   การศึกษาด้วยตนเอง 
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา 
หรือตามความเหมาะสม 
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3.  จ่านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค่าปรึกษาและแนะน่าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

     การด่าเนินงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว (พื้นที่ตรัง) 

 อาจารย์สุชาติ  อินกล่ า วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องสาขาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว  ให้ค าปรึกษาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-787-1463  

     การด่าเนินงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นที่ขนอม) 
 อาจารย์จุฑามาศ  พรหมมา วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องสาขาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว อาคารอ านวยการ ให้ค าปรึกษาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 084-330-9981, อีเมล์ 
juthamas.p@rmutsv.ac.th  
 
4.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา  
    (Curriculum Mapping) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
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 

  O      O         O        O  O  

ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง 
 
5.  แผน การบูรณาการ โครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
     (บูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ด าเนินการ ก่อนหรือพร้อม กับการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการ  
 

ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ รายละเอียดแผนการบูรณาการ 
1.ชื่อโครงการ: ............................................... 
...................................................................... 
2.วันที่ด าเนินโครงการ: ................................... 
 
 

1. ประเด็นที่น ามาบูรณาการ: ........................................... 
2. หัวข้อที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง: ................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
3. รายละเอียด: ................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
4. รายชื่อผู้สอน: ................................................................ 
5.สัปดาห์ที่สอน: ................................................................ 

 
 

mailto:juthamas.p@rmutsv.ac.th
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6.  แผน การน่าความรู้และประสบการณ์จากโครงการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
      (พัฒนา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยที่ด าเนินการ หลัง จากการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการเสร็จสิ้นแล้ว และเสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น) 
  

ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ รายละเอียดแผน การพัฒนาการเรียนการสอน 
1. ชื่อโครงการ: ............................................... 
........................................................................ 
2.วันด าเนินโครงการ :................................... 
3.ผลการประเมิน : 

ประเด็น ร้อยละ 
1.ด้านความพึงพอใจ ........... 
2.ด้านความรู้ความเข้าใจ ........... 
3.ด้านการน าความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ 

........... 

 

1.ประเด็นที่น ามาพัฒนาการเรียนการสอน: ................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
2.หัวข้อที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง: ................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
3.รายละเอียด: ................................................................ 
 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
4.รายชื่อผู้สอน: .............................................................. 
5.สัปดาห์ที่สอน: ................................................................ 

 
 

หมวดที ่4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

     
O 1.1.3 มีความรับผิดชอบในหนาที่เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา      

  มีภาวะผูน าและเปนแบบอยางที่ดีตอผู้อื่น 
 1.1.4 มีวินัยในการท างานและปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม 

1.2 วิธีสอน 
     1.2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดจิตส านึกในการมีคุณธรรม จริยธรรม 

   1.2.4 ให้การยกย่องชมเชยผู้ที่มีความซื่อสัตย์ เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี 
1.3 วิธีการประเมินผล 

    
1.3.3 จ านวนการเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ 
1.3.4 ความเอ้ือเฟ้ือหรือความมีน้ าใจต่อเพ่ือนและครูอาจารย์ 
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2.  ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

  O 2.1.2 มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ  
 2.2 วิธีสอน 

   O 2.2.2 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญ          
   ที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ 
 2.3 วิธีการประเมินผล 

     2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
     2.3.3 ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา   

3.  ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา  

    O 3.1.3 มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตร์ อ่ืนๆที่เกี่ยวของเพ่ือ
       พัฒนาทักษะการท างานใหเกิดประสิทธิผล 
 3.2 วิธีการสอน 
  3.2.1 กรณีศึกษาทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว โครงงานงานวิจัย และก าหนดให้นักศึกษา
          วางแผนการท างานเป็นทีม 
   3.2.2 ใช้สถานประกอบการฝึกปฏิบัติงานจริง 
 3.3 วิธีการประเมินผล 
   3.3.1 ประเมินจากการน าเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย อภิปรายกรณีศึกษา 

  3.3.2 ประเมินจากการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ โดยออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา 
         อธิบายแนวคิดการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาซึ่ง
         จะต้องหลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้ 

  3.3.3 ผลคะแนนจากการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
     

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการ 

  4.1.1 ความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่ 
และบทบาท ของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสมรวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือ ผูรวมงานและแกไข ปญัหา
กลมุ  
 4.2 วิธีการสอน 

     4.2.2  มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคลทั้งภายใน  
   สถาบันการศึกษาและภายนอกสถาบันการศึกษา 
 4.3 วิธีการประเมินผล 

  4.3.1 การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
     4.3.2 ประเมินจากผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
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   O 5.1.1 มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการฟงการพูดการ  
อานการเขียนและการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  O 5.1.3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารรูจักเลือก รูปแบบของ
          การน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 5.2 วิธีการสอน 
     5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง 
หรือสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
   5.2.3 มีการน าเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.3 วิธีการประเมินผล 

  5.2.1 ประเมินจากการอธิบายหลักการเข้าถึงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.2.3 ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ่านวน

ชั่วโมง 
ท-ป 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อที่ใช้(ถ้า

มี) 

ผู้สอน 

1-3 
 
 

ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอน 
ท่าความรู้จักกันระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์เพื่อสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ของรายวิชานี้ 
บทที่ 1การจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 
- ความหมายของการท่องเที่ยวชุมชน 
- กรอบแนวความคิดเก่ียวกับชุมชน 
-การท่องเที่ยวชุมชนส าคัญอย่างไร 
-สาเหตุของการเกิดการท่องเที่ยว
ชุมชน 

9-0 
 
 

 

- แนะน ารายวิชา 
การแบ่งคะแนน 
กิจกรรม เอกสาร
ประกอบการสอน  
กิจกรรม 
- การบรรยาย  
- ยกตัวอย่างประกอบ 
- ถาม-ตอบ   
- แลกเปลีย่นความรู ้

ระหว่างผูเ้รียนกับ
ผู้สอน 

สื่อการสอน   
-    PowerPoint     
     Presentation 

อ.สุชาติ  อินกล่ า 
อ.จุฑามาศ     
พรหมมา 
 

4-5 
 
 
 

บทที่ 2 การท่องเที่ยวชุมชนดีและไม่
ดีอย่างไร 
 - การท่องเที่ยวชุมชนมีข้อดีและ
ข้อเสีย 
- ผลกระทบการการท่องเที่ยว 
- การมองข้อดี ข้อเสียที่อาจเกิดข้ึน
จากการตีความแบบ SWOT 

6-0 
 
 
 

กิจกรรม 
- การบรรยาย  
- ยกตัวอย่างประกอบ 
- ถาม-ตอบ   
- แลกเปลีย่นความรู ้

ระหว่างผูเ้รียนกับ
ผู้สอน 

สื่อการสอน   
-    PowerPoint     
     Presentation 

อ.สุชาติ  อินกล่ า 
อ.จุฑามาศ     
พรหมมา 
 
 

6-8 
 

บทที่3 การมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
- ปัญหาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชน 
-วิธีการในการที่จะน าผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 
-การพัฒนาการท างานร่วม 

9-0 
 
 

กิจกรรม 
- การบรรยาย  
- ยกตัวอย่างประกอบ 
- ถาม-ตอบ   
- แลกเปลีย่นความรู ้

ระหว่างผูเ้รียนกับ
ผู้สอน 

- ทดสอบย่อยครั้งท่ี 1 
สื่อการสอน   
-    PowerPoint     
     Presentation  

อ.สุชาติ  อินกล่ า 
อ.จุฑามาศ     
พรหมมา 
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สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ่านวน

ชั่วโมง 
ท-ป 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อที่ใช้ 

(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

9 สอบกลางภาค 3    
10-11 บทที่ 4 ชุมชนคิดอย่างไร 

- ประโยชน์ของการศึกษาชุมชนตาม
หลักฐานการพัฒนาชุมชน 
- ประโยชน์ของการศึกษาชุมชน 
- ขั้นตอนในการศึกษาชุมชน 
-ความคิดเห็นของชุมชน 
-การเข้าใจชุมชน 
-การจัดการกับข้อขัดแย้ง 

6-0 กิจกรรม 
- การบรรยาย  
- ยกตัวอย่างประกอบ 
- ถาม-ตอบ   
- แลกเปลีย่นความรู ้

ระหว่างผูเ้รียนกับ
ผู้สอน 

สื่อการสอน   
-    PowerPoint     
     Presentation  

อ.สุชาติ  อินกล่ า 
อ.จุฑามาศ     
พรหมมา 
 

12-13 
 

บทที่ 5พัฒนาอย่างไรสู่การ
ท่องเที่ยวชุมชนแบบย่ังยืน 
-พ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว  
- ท าอย่างไรนักท่องเที่ยวจึงเลือก
เดินทางมายังชุมชนของท่าน 
-ขั้นตอนในการพัฒนาสู่การท่อง 
เที่ยวชุมชน 

6-0 
 

กิจกรรม 
- การบรรยาย  
- ยกตัวอย่างประกอบ 
- ถาม-ตอบ   
- แลกเปลีย่นความรู ้

ระหว่างผูเ้รียนกับ
ผู้สอน 

สื่อการสอน   
-    PowerPoint     
     Presentation  

อ.สุชาติ  อินกล่ า 
อ.จุฑามาศ     
พรหมมา 
 
 

14 บทที่6 ตัวช้ีวัดความส่าเร็จของการ
ท่องเที่ยวชุมชน 
-เงื่อนไขความส าเร็จของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
 

3-0 กิจกรรม 
- การบรรยาย  
- ยกตัวอย่างประกอบ 
- ถาม-ตอบ   
- แลกเปลีย่นความรู ้

ระหว่างผูเ้รียนกับ
ผู้สอน 

สื่อการสอน   
-    PowerPoint     
     Presentation  

อ.สุชาติ  อินกล่ า 
อ.จุฑามาศ     
พรหมมา 
 
 

15 บทที่ 7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

3-0 กิจกรรม 
- การบรรยาย  
- ถาม-ตอบ   
สื่อการสอน   
-    PowerPoint     
     Presentation 
 

อ.สุชาติ  อินกล่ า 
อ.จุฑามาศ     
พรหมมา 
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สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ่านวน

ชั่วโมง 
ท-ป 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อที่ใช้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

16 กรณีศึกษาตัวอย่างการพัฒนา
ชุมชน 
-ชุมชนในภาคใต้ 
-กรณีศึกษาการท่องเที่ยวชุมชน
โดยละเอียด 

6-0 กิจกรรม 
- การบรรยาย  
- ยกตัวอย่างประกอบ 
- ถาม-ตอบ   
- แลกเปลีย่นความรู ้

ระหว่างผูเ้รียนกับผู้สอน 
สื่อการสอน   
-    ทดสอบย่อยครั้งท่ี 2 
-    PowerPoint     
     Presentation 

อ.สุชาติ  อินกล่ า 
อ.จุฑามาศ     
พรหมมา 
 

17 สอบปลายภาค 3   
 รวม 45   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรม
ที ่

ผลการเรียนรู้* วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การให้ความร่วมมือ

ในชั้นเรียน 
ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

2 ความรู้ สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

9 
17 

30% 
30% 

3 ทักษะทางปัญญา ทดสอบย่อย  8-16 10% 
4 ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้าแล้ว
น าเสนอการท างานกลุ่ม / เดี่ยว การ
อภิปรายกลุ่ม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

5 ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การน าเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

 
หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและต่าราหลัก 
 พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์. 2553.  การท่องเที่ยวชุมชน. กรุงเทพฯ: โอ เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ 
 พจนา สวนศรี. 2546. เอกสารการสอนชุดวิชาหน่วยที่8-15 การจัดการนันทนาการและ 

การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
2. เอกสารและข้อมูลส่าคัญ 
 แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวขนอม. 2557 เทศบาลอ่าวขนอม 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน่า 
 ไม่มี 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด่าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
2. การสะท้อนคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน 
3. แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

1. ผลการเรียนของนักศึกษา 
2. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
1. สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
2. การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในรายวิชาได้จาก  การสอบถามนักศึกษา  หรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา  รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย  และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา   
5.  การด่าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 น าเอาทฤษฏีและเนื้อหารายวิชามาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย หรือตามข้อเสนอแนะและผล
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4   
  
 


