มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
รหัสวิชา 08-113-216 ชือ่ วิชา การทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(Sustainable Tourism)
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับการทองเที่ยว

ผูร ับผิดชอบรายวิชา นายธนินทร สังขดวง
ผูสอน นางสาวธิดาวรรณ เพชรรัตน
สาขา การโรงแรมและการทองเที่ยว

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเทีย่ ว (พื้นทีต่ รัง)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นทีข่ นอม)

สารบัญ
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
1
2
2
4
7
11
12
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขต / คณะ / สาขาวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยวสาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อวิชา
08-113-205 การทองเที่ยวอยางยั่งยืน
08-113-205 Sustainable Tourism
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและกลุม (กลุมความรู/กลุมทักษะ/กลุมวิชา/วิชาเลือกเสรี)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยธนินทรสังขดวงเบอรโทรศัพท 087-5451591
อาจารยประจําสาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว
อาจารยผูสอน
อาจารยธิดาวรรณ เพ็ชรรัตน เบอรโทรศัพท 087-5451591
อาจารยประจํา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ (พื้นที่ขนอม)
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 ชั้นปที่ 2 รร.ทท.(ทอ.)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ (พื้นที่ขนอม)
1
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9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมวดที่ 2 จุดมุง หมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรู ความเขาใจ และความสําคัญ รวมถึงแนวโนมในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางยืน ประเภท ลักษณะ และการประเมินศักยภาพการทองเที่ยว
1.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถหลักการและขัน้ ตอนของการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน บทบาท
และความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
เปนการเตรียมความพรอมดานปญญา เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน สําหรับเปนพื้นฐานดานการเรียนในการบูรณาการรวมรายวิชาอื่นๆ ของหลักสูตรการโรงแรม
และการทองเที่ยว ตลอดจนสามารถเรียนรูและปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงไปกับบริบทของ
สังคมและสภาพแวดลอมในแตละชวงเวลา และแตละพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย หนาที่ ความสําคัญ ปญหา และประเภทของผูโดยสาร หลักการขนสงสินคาและ
ผูโดยสาร การตลาด การสงเสริมการขายการเงินของการขนสงผูโดยสารเพื่อการทองเที่ยวการควบคุมของ
รัฐตอการขนสงผูโดยสารและการพัฒนาขนสงผูโดยสาร
Meaning, duties, importance, and current problems of leisure passenger; principles
of goods transport and passengers; governmental control and passenger transportation
development
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
ทฤษฎี
45ชั่วโมง

ปฏิบัติ
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมงตอสัปดาห

สอนเสริม
ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.1 ในเวลาราชการ
นักศึกษาสามารถรับคําปรึกษาได ตั้งแตเวลา 8.30 -16.30 น. ณ.บริเวณอาคารเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
2
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3.2นอกเวลาราชการ
นักศึกษาสามารถนัดหมายลวงหนาเพื่อรับคําปรึกษาผานระบบ เครือขาย Internet
4.แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรรายวิชา
(Curriculum Mapping)

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3





2. ความรู

4 5 1


2

3

3. ทักษะทางปญญา
4



5

1

2

3



4 5

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2 3 4

5

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสือ่ สารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4





ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
5. แผน การบูรณาการ โครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน (ถามี)
(บูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ดําเนินการ กอนหรือพรอม กับการดําเนิน
โครงการบริการวิชาการ
ขอมูลโครงการบริการวิชาการ

ไมมี

รายละเอียดแผนการบูรณาการ

ไมมี

6. แผน การนําความรูแ ละประสบการณจากโครงการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน (ถามี)
(พัฒนา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยทีด่ ําเนินการ หลัง จากการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการเสร็จสิ้นแลว และเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น)
ขอมูลโครงการบริการวิชาการ

ไมมี

รายละเอียดแผน การพัฒนาการเรียนการสอน

ไมมี

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.2 มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางสมํ่าเสมอ
1.1.3 มีความรับผิดชอบในหนาที่เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา มี
ภาวะผูนําและเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
1.2 วิธีสอน
3
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1.2.1 ปลูกฝงใหนักศึกษามีวินัยโดยเนนการเขาเรียนใหตรงตอเวลา ตลอดจนการแตงกายที่
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 กําหนดงานเปนกลุมยอย เนนความมีสวนรวม และแสดงความคิดเห็น
1.2.3จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกในการมีคุณธรรม จริยธรรม
1.2.4 ใหการยกยองชมเชยผูที่มีความซื่อสัตย เพื่อเปนแบบอยางที่ดี
1.2.5 กําหนดระเบียบลงโทษผูทุจริตการสอบ
1.2.6 มีกิจกรรมที่สงเสริมในเรื่องความเสียสละเพื่อสวนรวมและบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากเวลาการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาและเวลาการสงงานที่ไดรับมอบหมาย
1.3.2 ประเมินจากผลงานกลุมและความมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน
1.3.3 จํานวนการเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือกิจกรรมสาธารณประโยชนตางๆ
1.3.4 ความเอื้อเฟอหรือความมีน้ําใจตอเพื่อนและครูอาจารย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและ ภาค
ปฏิบัติอยางกวางขวางเปนระบบเปนสากลและทันสมัยตอสถานการณโลก
2.1.2 มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีสอน
2.2.1ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยใหความรูทางดานทฤษฎีควบคูกับการ
ปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง
2.2.2จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญ
ที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
2.2.3จัดการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆคือ
2.3.1 การทดสอบยอย
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.3ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา
2.3.4ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
2.3.5ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
2.3.6 ประเมินจากผลการฝกงานหรือสหกิจศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.2ความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝก
ประสบการณภาคสนามและการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
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3.2.1 กรณี ศึ ก ษาทางการโรงแรมและการท อ งเที่ ยว โครงงานงานวิ จั ย และกํ า หนดให
นักศึกษาวางแผนการทํางานเปนทีม
3.2.2 ใชสถานประกอบการฝกปฏิบัติงานจริง
3.2.3 มีการอภิปรายเพื่อสรุปประเด็นผลการศึกษาและปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเสนอ
แนวทางการแกไข
3.2.4 เนนถึงศาสตรและศิลป รวมถึงรูปแบบในการนําเสนอผลงาน และใหนักศึกษาไดมี
การนําเสนอผลงานจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการนําเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย อภิปรายกรณีศึกษา
3.3.2 ประเมินจากการทดสอบโดยใชแบบทดสอบ โดยออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา
อธิบายแนวคิดการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา ซึ่งจะตองหลีกเลี่ยง
ขอสอบที่เปนการเลือกตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา
3.3.3 ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการ
4.1.1ความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ
บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสมรวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหา
กลุม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานที่ตองใชการติดตอประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษา
4.2.2 มี ก ารมอบหมายงานที่ ต อ งใช ทั ก ษะด า นการสื่ อ สารระหว า งบุ ค ลทั้ ง ภายใน
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
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารรูจักเลือก รูปแบบ
ของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลองหรือ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม
5
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5.2.2 ให นั ก ศึ ก ษาได เรี ยนรู เทคนิ คการประยุ ก ต การวิเ คราะห ขอ มู ล เพื่อ การตัด สิน ใจใน
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

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
จํานวน
หัวขอการสอน
ที่
ชัว่ โมง
1-2 ทฤษฎี
6
หนวยที่ 1 การทองเที่ยว
สถานการณการทองเที่ยวปจจุบัน
รวมถึงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวแบบยั่งยืน
- สถานการณ ก ารท อ งเที่ ย ว
ปจจุบัน แนวโนม
- ประวั ติ ก ารท อ งเที่ ย วแบบ
ยั่งยืน
- ความหมายการทองเที่ยวแบบ
ยั่งยืน
- หลักการพื้นฐานการทองเที่ยว
แบบยั่งยืน
-รูปแบบการทองเที่ยวการ
ทองเที่ยวแบบยั่งยืน
3-5 ทฤษฎี
9
หนวยที่ 2 แนวคิดเกีย่ วกับการ
พัฒนาการทองเทีย่ วแบบยัง่ ยืน
- แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว
แบบยั่งยืน
- องคประกอบของการพัฒนาการ
ทองเที่ยวแบบยั่งยืน
- ประเภททรัพยากรการ

วิธีการจัดการเรียนการสอน ผูส อน
/สื่อการสอน
กิจกรรม
อ.ธนินทรสังขดวง
- อธิบายภาพรวมการเรียน
การสอนของวิชา
- แบบฟอรมกรอกประวัติ
นักศึกษา
- แบบทดสอบกอนเรียน
- การบรรยาย
- ใหนักศึกษาซักถามแสดง
ความคิดเห็น
สือ่ การสอน
-โปรแกรมนําเสนอ

กิจกรรม
- การบรรยาย
- ใหนักศึกษาซักถามแสดง
ความคิดเห็น
- มอบหมายงานใหศึกษา
ดวยตนเอง
- ทดสอบยอยครั้งที่ 1
สือ่ การสอน

อ.ธนินทรสังขดวง
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สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน

มคอ. 3
จํานวน
ชั่วโมง

ทองเที่ยว
- องคประกอบทรัพยากรการ
ทองเที่ยว
- หลักการประเมินศักยภาพ
ทรัพยากรการทองเที่ยวเพื่อ
จัดลําดับความเรงดวนในการ
พัฒนา
- การพัฒนาการทองเที่ยวแบบ
ยั่งยืน
- การอนุรักษทรัพยากรการ
ทองเที่ยวแบบยั่งยืน
6-8 ทฤษฎี
9
หนวยที่ 3 ผลกระทบทางการ
ทองเที่ยวและการติดตาม
ประเมินผลกระทบจากการจัดการ
ทรัพยากรการทองเที่ยว
- แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ
ทางการทองเที่ยวและการ
ติดตามประเมินผลกระทบ
จากการจัดการทรัพยากรการ
ทองเที่ยว
- การติดตามและประเมินผล
กระทบดานสิ่งแวดลอม
- การติดตามและประเมินผล
กระทบดานประสบการณการ
ทองเที่ยว
การติดตามและประเมินผลกระทบ
ดานคุณภาพชีวิตและประชาชน
ทองถิ่น
9 สอบกลางภาคตามตารางสอบ
3
มหาวิทยาลัย
10-11 ทฤษฎี
6
หนวยที่ 4 การพัฒนาการมีสว น
รวมทางการทองเทีย่ วของชุมชน
ทองถิน่
- การจัดการการทองเที่ยวโดย

วิธีการจัดการเรียนการสอน ผูส อน
/สื่อการสอน
-โปรแกรมนําเสนอ

กิจกรรม
- การบรรยาย
- ใหนักศึกษาซักถามแสดง
ความคิดเห็น
- มอบหมายงานใหศึกษา
ดวยตนเอง
สือ่ การสอน
-โปรแกรมนําเสนอ

อ.ธนินทรสังขดวง

กิจกรรม
- การบรรยาย
- ใหนักศึกษาซักถามแสดง
ความคิดเห็น
- มอบหมายงานใหศึกษา

อ.ธนินทรสังขดวง
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สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน

มคอ. 3
จํานวน
ชั่วโมง

ชุมชนทองถิ่น
- องคการบริหารสวนตําบลกับการ
พัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน
ทองถิ่น
12-13 ทฤษฎี
6
หนวยที่ 5 การพัฒนาจิตสํานึก
ดานการทองเที่ยว
- การใหความรูเพื่อจิตสํานึกดาน
การทองเที่ยว
- รูปแบบการใหความรูเพื่อสราง
จิตสํานึกทางการทองเที่ยว
- การสื่อความหมายทางการ
ทองเที่ยว
- การจัดเสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติหรือวัฒนธรรมใน
แหลงทองเที่ยว
- การจัดรายการทองเที่ยวแบบ
เดินปา
14-16 ทฤษฎี
9
หนวยที่ 6 การจัดการทรัพยากร
การทองเทีย่ วแบบยั่งยืน
- ธรรมชาติและความสําคัญของ
การจัดการทรัพยากรการ
ทองเที่ยว
- แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรการทองเที่ยวแบบ
ยั่งยืน
- วิธีการที่ใชในการจัดการ
ทรัพยากรการทองเที่ยวแบบยั่งยืน
17 สอบปลายภาคตามตารางสอบ
3
มหาวิทยาลัย
รวมชั่วโมงสอน
45

วิธีการจัดการเรียนการสอน ผูส อน
/สื่อการสอน
ดวยตนเอง
สือ่ การสอน
-โปรแกรมนําเสนอ
กิจกรรม
- การบรรยาย
- ใหนักศึกษาซักถามแสดง
ความคิดเห็น
- มอบหมายงานใหศึกษา
ดวยตนเอง
- ทดสอบยอยครั้งที่ 2
สือ่ การสอน
-โปรแกรมนําเสนอ

อ.ธนินทรสังขดวง

กิจกรรม
- การบรรยาย
- ใหนักศึกษาซักถามแสดง
ความคิดเห็น
- มอบหมายงานใหศึกษา
ดวยตนเอง
สือ่ การสอน
-โปรแกรมนําเสนอ

อ.ธนินทรสังขดวง

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม

ผลการเรียนรู

วิธกี ารประเมิน

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
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ที่
1
2
3
4

5

คุณธรรม จริยธรรม

มคอ. 3
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา

- การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
ความรู
- ทดสอบยอยครั้งที่ 1
4
- สอบกลางภาค
9
- สอบปลายภาค
17
ทักษะทางปญญา
- ทดสอบยอยครั้งที่ 2
12
- ใบงาน
ทักษะความสัมพันธ
- วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา
ตลอดภาค
ระหวางบุคคลและ
การนําเสนอรายงานกลุมและผลงาน
การศึกษา
ความรับผิดชอบ
การอานและสรุปบทความการสงงาน
ตามที่มอบหมาย
ทักษะวิเคราะหเชิง
- การเขาถึงสื่อการสอน
ตลอดภาค
ตัวเลข การสื่อสารและ อิเล็กทรอนิกส
การศึกษา
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประเมินผล
10%
5%
30%
25%
5%
5%
10%

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
David Newsome. 2006. Geo-tourism. Butterworth-Heinemann
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การอนุรกั ษทรัพยากรการทองเทีย่ ว สาขาอุทยานและนันทนาการ
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.2 .548การพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน กรุงเทพฯ .: ศูนยวิชาการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย .G 155.A1 บ2548 ก737
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช254 .5 .ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการการทองเที่ยว หนวยที่ .8-1
นนทบุรี :สุโขทัยธรรมธิราช .2545. G 155 ส254 7926 V.1.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2545. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการทองเทีย่ ว หนวยที่
9-15. นนทบุรี :สุโขทัยธรรมธิราช. 2545. G 155 ส792 2546 V.1.
2. เอกสารขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
www.dnp.go.th
www.cbt-i.org www.dasta.or.th
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุม ระหวางอาจารยกับนักศึกษา
- แบบประเมินผูส อนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการเรียนรู
- การสังเกตบรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
- การหารือรวมกันระหวางอาจารยผูสอน
- ทบทวนผลการประประเมินประสิทธิผลการสอนและปรับปรุงทันทีที่พบปญหา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
ประเมินโครงการสอนและขอสอบ จากการสอบถามนักศึกษา การตรวจชิ้นงานของนักศึกษา และ
ผลการเรียนของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําขอมูลที่ไดจากการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา(ขอ 4) มาหาแนวทาง
หรือวางแผนปรับปรุงรายวิชาในภาคเรียนถัดไป
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