มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
รหัสวิชา 08-113-216 ชือ่ วิชา การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
Sustainable Tourism
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพเลือกการท่องเทีย่ ว

ผู้รับผิดชอบรายวิชา นายธนินทร์ สังขดวง
ผู้สอนรายวิชา
นางสาวนาถนลิน สีเขียว
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว (พื้นที่ตรัง)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นที่ขนอม)
สารบัญ
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2

ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

หน้า
3
4
1

หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

5
6
9
13
13
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ / สาขา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (พื้นที่ตรัง)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นที่ขนอม)

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อวิชา
08-113-205

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Sustainable Tourism

2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและกลุ่ม (กลุ่มความรู้/กลุ่มทักษะ/กลุ่มวิชา/วิชาเลือกเสรี)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ธนินทร์ สังขดวง เบอร์โทรศัพท์ 087-5451591
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ธนินทร์ สังขดวง เบอร์โทรศัพท์ 087-5451591
อาจารย์ประจาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
อาจารย์นาถนลิน สีเขียว เบอร์โทรศัพท์ 082-7899251
อาจารย์ประจาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 59 ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) (พื้นที่ตรัง)
ภาคการศึกษาที่ 2 / 59 ชั้นปีที่ 2 (พื้นที่ขนอม)
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)
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ไม่มี
8. สถานที่เรียน
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (พื้นที่ตรัง)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(พื้นที่ขนอม)
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุง มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 16 มิถุนายน 2559

หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ และความสาคัญ รวมถึงแนวโน้มในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยืนประเภทลักษณะและการประเมินศักยภาพการท่องเที่ยว
1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถหลักการและขัน้ ตอนของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบทบาท
และความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน สาหรับเป็นพื้นฐานด้านการเรียนในการบูรณาการร่วมรายวิชาอื่นๆ ของหลักสูตรการโรงแรม
และการท่องเที่ยว ตลอดจนสามารถเรียนรู้และปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปกับบริบทของ
สังคมและสภาพแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลา และแต่ละพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิด หลักการ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวยั่งยืน กลยุทธ์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การวางแผนการจัดการการท่องเที่ยว กฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวยั่งยืน แนวโน้มการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
Concepts, principles, and elements of sustainable tourism; strategy of
sustainable tourism development; planning of tourism management; laws and
regulations related to sustainable tourism; trend of sustainable tourism
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
45ชั่วโมง
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

สอนเสริม
ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
การดาเนินงานของพื้นที่ตรัง
- ชั่วโมงการสอน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
-อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาและการให้คาปรึกษาผ่าน อีเมลล์ l.caresaad@gmail.com
การดาเนินงานของพื้นที่ขนอม
- ชั่วโมงการสอน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษา ในระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องพักอาจารย์หลักสูตร
วิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาคารอานวยการ
- อาจารย์ให้คาปรึกษาผ่าน อีเมลล์ natnaliny@gmail.com
4.แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรรายวิชา
(Curriculum Mapping)
1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4







2. ความรู้

5 1

2


3

3. ทักษะทางปัญญา

4

5

1

2

3

4 5

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2 3 4



5

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4


ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
5. แผน การบูรณาการ โครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน (ถ้ามี)
(บูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ดาเนินการก่อนหรือพร้อม กับการดาเนินโครงการ
บริการวิชาการ
ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
รายละเอียดแผนการบูรณาการ
พื้นที่ตรัง (ไม่มี)
พื้นที่ขนอม (ไม่มี)

-

6. แผน การนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากโครงการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน (ถ้ามี)
5
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(พัฒนา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยทีด่ าเนินการ หลัง จากการดาเนินโครงการ
บริการวิชาการเสร็จสิ้นแล้ว และเสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น)
ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
พื้นทีต่ รัง (ไม่ม)ี

รายละเอียดแผน การพัฒนาการเรียนการสอน
-

พื้นทีข่ นอม (ไม่ม)ี
-

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.2 มีทัศนคติที่ดีต ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตนตอผู้อื่นอยางสม่าเสมอ
1.1.3 มีความรับผิดชอบในหนาที่เปนสมาชิกที่ดีและมีส วนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา มี
ภาวะผูนาและเปนแบบอยางที่ดีตอผู้อื่น
1.1.4มีวน
ิ ัยในการทางานและปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
1.2 วิธีสอน
1.2.1 ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่
ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 กาหนดงานเป็นกลุ่มย่อย เน้นความมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็น
1.2.3จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดจิตสานึกในการมีคุณธรรม จริยธรรม
1.2.4 ให้การยกย่องชมเชยผู้ที่มีความซื่อสัตย์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
1.2.5 กาหนดระเบียบลงโทษผู้ทุจริตการสอบ
1.2.6 มีกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องความเสียสละเพื่อส่วนรวมและบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากเวลาการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาและเวลาการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.2 ประเมินจากผลงานกลุ่มและความมีส่วนร่วมในการนาเสนอผลงาน
1.3.3 จานวนการเข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ
1.3.4 ความเอื้อเฟื้อหรือความมีน้าใจต่อเพื่อนและครูอาจารย์
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.2 มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีสอน
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2.2.1ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีควบคู่กับการ
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
2.2.2จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
2.2.3จัดการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆคือ
2.3.1 การทดสอบย่อย
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.3ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา
2.3.4ประเมินจากการนาเสนอผลงาน
2.3.5ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
2.3.6 ประเมินจากผลการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.3 ความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตร์อน
ื่ ๆที่เกี่ยว
ของเพื่อพัฒนาทักษะการทางานใหเกิดประสิทธิผล
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 กรณี ศึ ก ษาทางการโรงแรมและการท่ อ งเที่ ยว โครงงานงานวิ จั ย และก าหนดให้
นักศึกษาวางแผนการทางานเป็นทีม
3.2.2 ใช้สถานประกอบการฝึกปฏิบัติงานจริง
3.2.3 มีการอภิปรายเพื่อสรุปประเด็นผลการศึกษาและปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเสนอ
แนวทางการแก้ไข
3.2.4 เน้นถึงศาสตร์และศิลป์ รวมถึงรูปแบบในการนาเสนอผลงาน และให้นักศึกษาได้มี
การนาเสนอผลงานจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการนาเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย อภิปรายกรณีศึกษา
3.3.2 ประเมินจากการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ โดยออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา
อธิบายแนวคิดการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา ซึ่งจะต้องหลีกเลี่ยง
ข้อสอบที่เป็นการเลือกตอบที่ถูกมาคาตอบเดียวจากกลุ่มคาตอบที่ให้มา
3.3.3 ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ไม่มี
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
7
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5.1.3

มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารรูจักเลือก รูปแบบ
ของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลองหรือ
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
5.2.2 ให้นั กศึ กษาได้ เรี ยนรู้ เทคนิ คการประยุก ต์ การวิเ คราะห์ ข้อ มู ลเพื่อ การตัด สิน ใจใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้
5.2.3 มีการนาเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการอธิบายหลักการเข้าถึงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.2 ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน
5.3.3 ประเมินจากผลงานและการนาเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.4 ประเมินจากการทดสอบ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน
ที่
ชัว่ โมง
1-2 ทฤษฎี
6
หน่วยที่ 1 การท่องเที่ยว
สถานการณ์การท่องเที่ยวปัจจุบัน
รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
- สถานการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
ปัจจุบันแนวโน้ม
- ประวั ติ ก ารท่ อ งเที่ ย วแบบ
ยั่งยืน
- ความหมายการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืน
- หลักการพื้นฐานการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน
-รูปแบบการท่องเที่ยวการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
3-5 ทฤษฎี
9
หน่วยที่ 2 แนวคิดเกีย่ วกับการ
พัฒนาการท่องเทีย่ วแบบยัง่ ยืน
- แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน
- องค์ประกอบของการพัฒนาการ

วิธีการจัดการเรียนการสอน
/สื่อการสอน
กิจกรรม
- อธิบายภาพรวมการเรียน
การสอนของวิชา
- แบบฟอร์มกรอกประวัติ
นักศึกษา
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- การบรรยาย
- ให้นักศึกษาซักถามแสดง
ความคิดเห็น
สือ่ การสอน
-โปรแกรมนาเสนอ

ผูส้ อน

กิจกรรม
- การบรรยาย
- ให้นักศึกษาซักถามแสดง
ความคิดเห็น
- มอบหมายงานให้ศึกษา
ด้วยตนเอง

อาจารย์ธนินทร์
สังขดวง
อาจารย์นาถนลิน
สีเขียว

อาจารย์ธนินทร์
สังขดวง
อาจารย์นาถนลิน
สีเขียว
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน

จานวน
ชั่วโมง

ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
- ประเภททรัพยากรการ
ท่องเที่ยว
- องค์ประกอบทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว
- หลักการประเมินศักยภาพ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อ
จัดลาดับความเร่งด่วนในการ
พัฒนา
- การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืน
- การอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
6-8 ทฤษฎี
9
หน่วยที่ 3 ผลกระทบทางการ
ท่องเที่ยวและการติดตาม
ประเมินผลกระทบจากการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว
- แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ
ทางการท่องเที่ยวและการ
ติดตามประเมินผลกระทบ
จากการจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว
- การติดตามและประเมินผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- การติดตามและประเมินผล
กระทบด้านประสบการณ์การ
ท่องเที่ยว
การติดตามและประเมินผลกระทบ
ด้านคุณภาพชีวิตและประชาชน
ท้องถิ่น
9 สอบกลางภาคตามตารางสอบ
3
มหาวิทยาลัย
10-11 ทฤษฎี
6
หน่วยที่ 4 การพัฒนาการมีสว่ น
ร่วมทางการท่องเทีย่ วของชุมชน

วิธีการจัดการเรียนการสอน ผูส้ อน
/สื่อการสอน
- ทดสอบย่อยครั้งที่ 1
สือ่ การสอน
-โปรแกรมนาเสนอ

กิจกรรม
- การบรรยาย
- ให้นักศึกษาซักถามแสดง
ความคิดเห็น
- มอบหมายงานให้ศึกษา
ด้วยตนเอง
สือ่ การสอน
-โปรแกรมนาเสนอ

อาจารย์ธนินทร์
สังขดวง
อาจารย์นาถนลิน
สีเขียว

กิจกรรม
- การบรรยาย
- ให้นักศึกษาซักถามแสดง

อาจารย์ธนินทร์
สังขดวง
อาจารย์นาถนลิน
9
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน

จานวน
ชั่วโมง

ท้องถิน่
- การจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนท้องถิ่น
- องค์การบริหารส่วนตาบลกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน
ท้องถิ่น
12-13 ทฤษฎี
6
หน่วยที่ 5 การพัฒนาจิตสานึกด้าน
การท่องเที่ยว
- การให้ความรู้เพื่อจิตสานึกด้าน
การท่องเที่ยว
- รูปแบบการให้ความรู้เพื่อสร้าง
จิตสานึกทางการท่องเที่ยว
- การสื่อความหมายทางการ
ท่องเที่ยว
- การจัดเส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติหรือวัฒนธรรมใน
แหล่งท่องเที่ยว
- การจัดรายการท่องเที่ยวแบบ
เดินปุา
14-16 ทฤษฎี
9
หน่วยที่ 6 การจัดการทรัพยากร
การท่องเทีย่ วแบบยั่งยืน
- ธรรมชาติและความสาคัญของ
การจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว
- แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืน
- วิธีการที่ใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
17 สอบปลายภาคตามตารางสอบ
3
มหาวิทยาลัย
รวมชั่วโมงสอน
45

วิธีการจัดการเรียนการสอน ผูส้ อน
/สื่อการสอน
ความคิดเห็น
สีเขียว
- มอบหมายงานให้ศึกษา
ด้วยตนเอง
สือ่ การสอน
-โปรแกรมนาเสนอ
กิจกรรม
- การบรรยาย
- ให้นักศึกษาซักถามแสดง
ความคิดเห็น
- มอบหมายงานให้ศึกษา
ด้วยตนเอง
- ทดสอบย่อยครั้งที่ 2
สือ่ การสอน
-โปรแกรมนาเสนอ

อาจารย์ธนินทร์
สังขดวง
อาจารย์นาถนลิน
สีเขียว

กิจกรรม
- การบรรยาย
- ให้นักศึกษาซักถามแสดง
ความคิดเห็น
- มอบหมายงานให้ศึกษา
ด้วยตนเอง
สือ่ การสอน
-โปรแกรมนาเสนอ

อาจารย์ธนินทร์
สังขดวง
อาจารย์นาถนลิน
สีเขียว
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
ที่
1
คุณธรรม จริยธรรม
2
3
4

5

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
ตลอดภาค
10%
การศึกษา

- การเข้าชั้นเรียน
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
ความรู้
- ทดสอบย่อยครั้งที่ 1
4
- สอบกลางภาค
9
- สอบปลายภาค
17
ทักษะทางปัญญา
- ทดสอบย่อยครั้งที่ 2
12
- ใบงาน
ทักษะความสัมพันธ์
- วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า
ตลอดภาค
ระหว่างบุคคลและ
การนาเสนอรายงานกลุ่มและผลงาน
การศึกษา
ความรับผิดชอบ
การอ่านและสรุปบทความการส่งงาน
ตามที่มอบหมาย
ทักษะวิเคราะห์เชิง
- การเข้าถึงสื่อการสอน
ตลอดภาค
ตัวเลข การสื่อสารและ อิเล็กทรอนิกส์
การศึกษา
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

5%
30%
25%
5%
5%
10%

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
David Newsome. 2006. Geo-tourism. Butterworth-Heinemann
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การอนุรกั ษ์ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว สาขาอุทยานและนันทนาการ ภาควิชา
อนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.2 .548การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กรุงเทพก .: ศูนย์วิชาการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย .G 155.A1 บ2548 ก737
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช254 .5 .ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว หน่วยที่ .8-1
นนทบุรี :สุโขทัยธรรมธิราช .2545. G 155 ส254 7926V.1.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2545. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว หน่วยที่
9-15. นนทบุรี :สุโขทัยธรรมธิราช. 2545. G 155 ส792 2546V.1.
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2. เอกสารข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
www.dnp.go.th
www.cbt-i.orgwww.dasta.or.th

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้ให้นักศึกษาเข้าประเมินผลการเรียนการสอนทางเว็บไซต์
โดยการนาแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาได้ดังนี้
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดใน LMS ประจารายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการ
สื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลจากโครงงานย่อย ใบงานกลุ่มหรือบุคคล
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- วิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้
ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจาการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ ผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั มคอ. 3
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
การสอน และรายละเอียดรายวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา
ต่าง ๆ
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