
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ. 3 รายละเอียดของรายวชิา 
 
 

รหัสวชิา  08-113-216 ชือ่วชิา การทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
                                       (Sustainable Tourism) 
หลกัสตูร ศิลปศาสตรบัณฑิต   หมวดวชิาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับการทองเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผูรับผดิชอบรายวชิา นายธนินทร สังขดวง 
ผูสอน  นางสาวธิดาวรรณ  เพชรรัตน 
สาขา การโรงแรมและการทองเที่ยว 

 

วทิยาลยัการโรงแรมและการทองเทีย่ว (พื้นทีต่รงั) 
วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นทีข่นอม) 

 
 

 

 



 

 

 

สารบญั 
 

  หนา 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 2 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 2 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 4 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 7 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 11 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 12 
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รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต / คณะ / สาขาวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยวสาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว 
 

หมวดที ่1  ขอมลูโดยทัว่ไป 
 
1.  รหัสและชื่อวิชา 

08-113-205 การทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
08-113-205 Sustainable Tourism 

  
2.  จํานวนหนวยกิต 
 3 หนวยกิต3 (3-0-6) 
 
3.  หลักสูตรและกลุม (กลุมความรู/กลุมทักษะ/กลุมวิชา/วิชาเลือกเสรี) 
  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 
  หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับ 
 
4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยธนินทรสังขดวงเบอรโทรศัพท 087-5451591 
      อาจารยประจําสาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว 
อาจารยผูสอน     อาจารยธิดาวรรณ  เพ็ชรรัตน เบอรโทรศัพท 087-5451591 
      อาจารยประจํา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ (พ้ืนที่ขนอม) 
 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน  
 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 ช้ันปที่ 2 รร.ทท.(ทอ.) 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 ช้ันปที่ 2 
 

6.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (Pre-requisite) 
 ไมมี 
 
7.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisite) 
 ไมมี 
 
8.  สถานที่เรียน 
 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ (พ้ืนที่ขนอม) 
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9.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 

                              หมวดที ่2  จดุมุงหมายและวัตถุประสงค 
 
1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 
 1.1เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความรู ความเขาใจ และความสําคญั รวมถึงแนวโนมในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางยืน ประเภท ลักษณะ และการประเมินศักยภาพการทองเที่ยว  
 1.2 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถหลักการและขัน้ตอนของการพัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืน บทบาท
และความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
2.  วตัถุประสงคในการพฒันา / ปรบัปรุงรายวิชา 
 เปนการเตรียมความพรอมดานปญญา เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยว 
อยางยั่งยืน สําหรับเปนพ้ืนฐานดานการเรียนในการบูรณาการรวมรายวิชาอ่ืนๆ ของหลักสูตรการโรงแรม
และการทองเที่ยว ตลอดจนสามารถเรียนรูและปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงไปกับบริบทของ
สังคมและสภาพแวดลอมในแตละชวงเวลา และแตละพ้ืนที่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดาํเนนิการ 
 
1.  คําอธิบายรายวิชา 

ความหมาย  หนาที่ ความสําคัญ ปญหา และประเภทของผูโดยสาร หลักการขนสงสินคาและ
ผูโดยสาร การตลาด การสงเสริมการขายการเงินของการขนสงผูโดยสารเพ่ือการทองเที่ยวการควบคุมของ
รัฐตอการขนสงผูโดยสารและการพัฒนาขนสงผูโดยสาร 

Meaning, duties, importance, and current problems of leisure passenger; principles 
of goods transport and passengers; governmental control and passenger transportation 
development 

2.  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
 

ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ การศกึษาดวยตนเอง สอนเสรมิ 
45ช่ัวโมง ไมม ี 6 ช่ัวโมงตอสัปดาห ตามความตองการของ

นักศึกษาเฉพาะราย 
 
3.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

3.1 ในเวลาราชการ 
นักศึกษาสามารถรับคําปรึกษาได ต้ังแตเวลา  8.30 -16.30 น. ณ.บริเวณอาคารเรียนเฉลิมพระ

เกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
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3.2นอกเวลาราชการ 
นักศึกษาสามารถนัดหมายลวงหนาเพ่ือรับคําปรึกษาผานระบบ เครือขาย Internet 
 

4.แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลกัสตูรรายวิชา  
    (Curriculum Mapping) 
 

1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทกัษะทางปญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ

ระหวางบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะหเชงิตัวเลข 
การสือ่สารและการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

 
      

    
 

 
 

 
   

   
  

 

 ความรับผดิชอบหลกั ความรับผดิชอบรอง 

 
5.  แผน การบรูณาการ โครงการบริการวชิาการกบัการเรยีนการสอน (ถาม)ี 
     (บูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ดําเนินการ กอนหรือพรอม กับการดําเนิน
โครงการบริการวิชาการ  
 

ขอมลูโครงการบรกิารวิชาการ   รายละเอยีดแผนการบรูณาการ 
ไมม ี ไมม ี

 
6.  แผน การนาํความรูและประสบการณจากโครงการบรกิารวิชาการมาพัฒนาการเรยีนการสอน (ถาม)ี 
      (พัฒนา คอื กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยทีดํ่าเนินการ หลัง จากการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการเสร็จสิ้นแลว และเสร็จสิ้นภายในปการศึกษาน้ัน) 
  

ขอมลูโครงการบรกิารวิชาการ รายละเอยีดแผน การพฒันาการเรียนการสอน 
ไมม ี ไมม ี

 
 

หมวดที ่4  การพฒันาการเรยีนรูของนกัศกึษา 
 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรมจริยธรรมที่ตองพัฒนา 

   1.1.2 มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ  

 1.1.3 มีความรับผิดชอบในหนาที่เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา มี
ภาวะผูนําและเปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน 
 1.2  วิธีสอน 
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 1.2.1  ปลูกฝงใหนักศึกษามีวินัยโดยเนนการเขาเรียนใหตรงตอเวลา ตลอดจนการแตงกายที่
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 1.2.2  กําหนดงานเปนกลุมยอย เนนความมีสวนรวม และแสดงความคิดเห็น 
 1.2.3จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกในการมีคุณธรรม  จริยธรรม 
 1.2.4  ใหการยกยองชมเชยผูที่มีความซื่อสัตย เพ่ือเปนแบบอยางที่ดี 
 1.2.5  กําหนดระเบียบลงโทษผูทุจริตการสอบ 
 1.2.6  มีกิจกรรมที่สงเสริมในเรื่องความเสียสละเพ่ือสวนรวมและบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 

 1.3  วิธีการประเมินผล 
 1.3.1  ประเมินจากเวลาการเขาช้ันเรียนของนักศึกษาและเวลาการสงงานที่ไดรับมอบหมาย 
 1.3.2  ประเมินจากผลงานกลุมและความมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน 
 1.3.3  จํานวนการเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือกิจกรรมสาธารณประโยชนตางๆ 
 1.3.4  ความเอ้ือเฟอหรือความมีนํ้าใจตอเพ่ือนและครูอาจารย 

2.  ความรู 
 2.1  ความรูที่ตองไดรับ 

   2.1.1  มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและ ภาค
ปฏิบัติอยางกวางขวางเปนระบบเปนสากลและทันสมัยตอสถานการณโลก  
 2.1.2  มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ  
 2.2  วิธีสอน 

 2.2.1ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยใหความรูทางดานทฤษฎีควบคูกับการ
ปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง 

 2.2.2จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญ        ที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ 

 2.2.3จัดการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 2.3  วิธีการประเมินผล 

 ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆคือ 
 2.3.1 การทดสอบยอย 
 2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 2.3.3ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา 
 2.3.4ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 
 2.3.5ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ 
2.3.6 ประเมินจากผลการฝกงานหรือสหกิจศึกษา 

 
3.  ทกัษะทางปญญา 
 3.1  ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

 3.1.2ความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝก  
ประสบการณภาคสนามและการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม  

 3.2  วิธีการสอน 
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3.2.1  กรณีศึกษาทางการโรงแรมและการทองเที่ยว โครงงานงานวิจัย และกําหนดให
นักศึกษาวางแผนการทํางานเปนทีม 

 3.2.2   ใชสถานประกอบการฝกปฏิบัติงานจริง 
 3.2.3   มีการอภิปรายเพ่ือสรุปประเด็นผลการศึกษาและปญหาที่เกิดขึ้น 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.  ทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการ 

   4.1.1ความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ 
บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสมรวมทั้งมสีวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหา 
กลุม 
 4.2  วิธีการสอน 

  4.2.1 มอบหมายงานที่ตองใชการติดตอประสานงานกับบุคคลอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษา 

 4.2.2 มีการมอบหมายงานที่ ตองใชทักษะดานการสื่ อสารระหว างบุคลทั้ งภายใน
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.  ทกัษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
 5.1.3  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารรูจักเลือก รูปแบบ
ของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 5.2  วิธีการสอน 

 5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลองหรือ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม 
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 5.2.2 ใหนักศึกษาไดเรียนรูเทคนิคการประยุกต การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจใน
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 

 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน 
 
สัปดาห

ที ่
หัวขอการสอน 

จํานวน
ชั่วโมง 

วิธีการจัดการเรยีนการสอน  
/สื่อการสอน 

ผูสอน 

1-2 ทฤษฎ ี
หนวยที่ 1 การทองเที่ยว 
สถานการณการทองเที่ยวปจจุบัน 
รวมถึงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวแบบยั่งยืน 

- สถานการณการทองเที่ ยว
ปจจุบัน แนวโนม 

- ประวัติการทองเที่ ยวแบบ
ย่ังยืน 

- ความหมายการทองเที่ยวแบบ
ย่ังยืน 

- หลักการพ้ืนฐานการทองเที่ยว
แบบย่ังยืน 
-รูปแบบการทองเที่ยวการ
ทองเที่ยวแบบยั่งยืน 

6 กจิกรรม 
- อธิบายภาพรวมการเรียน 
    การสอนของวิชา  
- แบบฟอรมกรอกประวัติ
นักศึกษา 
- แบบทดสอบกอนเรียน      
- การบรรยาย 
- ใหนักศึกษาซักถามแสดง 
    ความคิดเห็น 
สือ่การสอน 
-โปรแกรมนําเสนอ 

อ.ธนินทรสังขดวง 

3-5 ทฤษฎ ี
หนวยที่ 2 แนวคดิเกีย่วกบัการ
พัฒนาการทองเทีย่วแบบยัง่ยืน 

- แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว
แบบย่ังยืน 

-  องคประกอบของการพัฒนาการ  
     ทองเที่ยวแบบย่ังยืน 

- ประเภททรัพยากรการ

9 กจิกรรม 
- การบรรยาย 
-  ใหนักศึกษาซักถามแสดง  
    ความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
   ดวยตนเอง 
- ทดสอบยอยครั้งที่ 1 
สือ่การสอน 

อ.ธนินทรสังขดวง 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอการสอน 
จํานวน
ชั่วโมง 

วิธีการจัดการเรยีนการสอน  
/สื่อการสอน 

ผูสอน 

ทองเที่ยว 
- องคประกอบทรัพยากรการ

ทองเที่ยว 
- หลักการประเมินศักยภาพ

ทรัพยากรการทองเที่ยวเพ่ือ
จัดลําดับความเรงดวนในการ
พัฒนา 

- การพัฒนาการทองเที่ยวแบบ
ย่ังยืน 

    - การอนุรักษทรัพยากรการ   
      ทองเที่ยวแบบยั่งยืน 

-โปรแกรมนําเสนอ 

6-8 ทฤษฎ ี
หนวยที่ 3 ผลกระทบทางการ
ทองเที่ยวและการติดตาม
ประเมินผลกระทบจากการจดัการ
ทรัพยากรการทองเที่ยว 

- แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ
ทางการทองเที่ยวและการ
ติดตามประเมินผลกระทบ
จากการจัดการทรัพยากรการ
ทองเที่ยว 

- การติดตามและประเมินผล
กระทบดานสิ่งแวดลอม 

- การติดตามและประเมินผล
กระทบดานประสบการณการ
ทองเที่ยว 

การติดตามและประเมินผลกระทบ
ดานคุณภาพชีวิตและประชาชน
ทองถิ่น 

9 กจิกรรม 
- การบรรยาย 
-  ใหนักศึกษาซักถามแสดง  
    ความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
   ดวยตนเอง 
สือ่การสอน 
-โปรแกรมนําเสนอ 
 
 

อ.ธนินทรสังขดวง 

9 สอบกลางภาคตามตารางสอบ
มหาวิทยาลัย 

    3   

10-11 ทฤษฎ ี
หนวยที่ 4 การพัฒนาการมสีวน
รวมทางการทองเทีย่วของชมุชน
ทองถิน่ 
- การจัดการการทองเที่ยวโดย

6 กจิกรรม 
- การบรรยาย 
-  ใหนักศึกษาซักถามแสดง  
    ความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 

อ.ธนินทรสังขดวง 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอการสอน 
จํานวน
ชั่วโมง 

วิธีการจัดการเรยีนการสอน  
/สื่อการสอน 

ผูสอน 

ชุมชนทองถิ่น 
- องคการบริหารสวนตําบลกับการ
พัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน
ทองถิ่น 

   ดวยตนเอง 
สือ่การสอน 
-โปรแกรมนําเสนอ 
 

12-13 ทฤษฎ ี
หนวยที่ 5 การพัฒนาจิตสํานึก
ดานการทองเที่ยว 
- การใหความรูเพ่ือจิตสํานึกดาน
การทองเที่ยว 
- รูปแบบการใหความรูเพ่ือสราง
จิตสํานึกทางการทองเที่ยว 
- การสื่อความหมายทางการ
ทองเที่ยว 

- การจัดเสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติหรือวัฒนธรรมใน
แหลงทองเที่ยว 

- การจัดรายการทองเที่ยวแบบ
เดินปา 

6 กจิกรรม 
- การบรรยาย 
-  ใหนักศึกษาซักถามแสดง  
    ความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
   ดวยตนเอง 
- ทดสอบยอยครั้งที่ 2 
สือ่การสอน 
-โปรแกรมนําเสนอ 
 
 

อ.ธนินทรสังขดวง 

14-16 ทฤษฎ ี
หนวยที่ 6 การจัดการทรพัยากร
การทองเทีย่วแบบยั่งยนื 

- ธรรมชาติและความสําคัญของ
การจัดการทรัพยากรการ
ทองเที่ยว 

- แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรการทองเที่ยวแบบ
ย่ังยืน 

  - วิธีการที่ใชในการจัดการ
ทรัพยากรการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 

9 กจิกรรม 
- การบรรยาย 
-  ใหนักศึกษาซักถามแสดง  
    ความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
   ดวยตนเอง 
สือ่การสอน 
-โปรแกรมนําเสนอ 

อ.ธนินทรสังขดวง 

17 สอบปลายภาคตามตารางสอบ
มหาวิทยาลัย 

    3   

 รวมชั่วโมงสอน    45   

 
2.  แผนการประเมนิผลการเรยีนรู  
 
กจิกรรม ผลการเรยีนรู วิธกีารประเมิน สปัดาหที่ สดัสวนของการ
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ที ่ ประเมิน ประเมินผล 
1 คุณธรรม จริยธรรม - การเขาช้ันเรียน 

การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

2 ความรู - ทดสอบยอยครั้งที่ 1 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

4 
9 
17 

5% 
30% 
25% 

3 ทักษะทางปญญา - ทดสอบยอยครั้งที่ 2 
- ใบงาน 

12 
5% 
5% 

4 ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา 
การนําเสนอรายงานกลุมและผลงาน
การอานและสรุปบทความการสงงาน
ตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
10% 

5 ทักษะวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- การเขาถึงสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 

 
10% 

 
 

 

 
หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 
1.  เอกสารและตําราหลกั 

David Newsome. 2006. Geo-tourism. Butterworth-Heinemann 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การอนรุกัษทรพัยากรการทองเทีย่ว สาขาอุทยานและนันทนาการ 

ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร           
บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา.2 548 . การพฒันาการทองเที่ยวแบบยั่งยนื  .กรุงเทพฯ : ศูนยวิชาการทองเที่ยว

แหงประเทศไทย .G 155.A1 บ 737ก 2548  
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  .254 5 .ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการการทองเที่ยว หนวยที ่ 1-8.  

นนทบุรี :สุโขทัยธรรมธิราช .2545. G 155 ส 792 254 6 V.1. 
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2545. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการทองเทีย่ว หนวยที ่ 
    9-15. นนทบุรี :สุโขทัยธรรมธิราช. 2545. G 155 ส792 2546 V.1. 
 
2.  เอกสารขอมลูสาํคญั 
             ไมมี 
 
3.  เอกสารและขอมลูแนะนาํ 

www.dnp.go.th  
www.cbt-i.org   www.dasta.or.th 

http://www.cbt-i.org/
http://www.dasta.or.th/


มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั                                                                    มคอ. 3 

10 

 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา 
 
1. กลยทุธการประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- การสนทนากลุมระหวางอาจารยกับนักศึกษา 
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 

 
2.  กลยทุธการประเมนิการสอน 

- ผลการเรียนรู 
- การสังเกตบรรยากาศการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

 
3.  การปรับปรุงการสอน 
         - การหารือรวมกันระหวางอาจารยผูสอน 
         - ทบทวนผลการประประเมินประสิทธิผลการสอนและปรับปรุงทนัทีที่พบปญหา 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวิชา   
 ประเมินโครงการสอนและขอสอบ จากการสอบถามนักศกึษา การตรวจช้ินงานของนักศึกษา และ
ผลการเรียนของนักศึกษา  
 
5.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสทิธผิลของรายวิชา 

นําขอมูลที่ไดจากการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา(ขอ 4) มาหาแนวทาง
หรือวางแผนปรับปรุงรายวิชาในภาคเรียนถัดไป 
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