
รายละเอียดของรายวิชา 
ชือ่สถาบันอุดมศึกษา                มหาวิทยาลยัราชภัฎธนบรุ ี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           วิทยาการจดัการ 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
                     3212003  ภูมิศาสตรเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว 
2. จํานวนหนวยกิต 
                     3 หนวยกติ ( 2-2-5 ) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
                    ศิลปศาสตรบณัฑติ  
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
                    อาจารยนชุรา  แสวงสขุ 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
                   ภาคการศึกษาที ่ 1/ช้ันปที่ 2 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถาม)ี 
                   ไมม ี
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถาม)ี 
                   ไมม ี
8. สถานท่ีเรียน 
                   มหาวิทยาลยัราชภัฎธนบรุี  
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
                  25 มถุินายน 2559 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
                   เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตรของประเทศไทย 
ทรัพยากรการทองเที่ยวในประเทศ รวมทั้งการเขาถึงทรัพยากรการทองเที่ยวน้ันๆ เพื่อเปนประโยชน
และสามารถนําไปประยุกตใชในการทาํงาน งานวิจยั การประกอบการอตุสาหกรรมการทองเทีย่ว
ตอไป  
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา 
                   เพือ่ใหนกัศึกษามคีวามรูพืน้ฐาน เปนการเตรยีมความพรอมดานปญญาในการนํา
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร และทรัพยากรการทองเที่ยวในประเทศไทย เพื่อเปนพื้นฐาน
การเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสามารถประกอบการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางย่ังยืน
ได 

 
 
 



หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตรของแหลงทองเที่ยวในประเทศไทย เกี่ยวกับที่ต้ัง การเขาถึงและ
เสนทางคมนาคม สภาพทางธรรมชาติและการกาํเนิดของแหลงทองเทีย่ว สภาพทางดานวัฒนธรรม
และประวัติของแหลงทองเที่ยว ประเภทของแหลงทองเที่ยว องคประกอบที่เหมาะสมสําหรับการ
ทองเที่ยว สถานบริการและหนวยงานที่ดําเนินงานการทองเที่ยว การวางแผนงานสําหรับการจัดการ
ทองเที่ยวและฝกปฏิบัติงานภาคสนาม 
2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 30 ช่ัวโมง 
ตอภาคการศึกษา 

สอนเสรมิตามความ
ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

การฝกปฏิบัติ 30 ช่ัวโมง
ตอภาคการศึกษา 

การศึกษาดวยตนเอง 5 
ช่ัวโมงตอสัปดาห 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล 
- อาจารยประจาํรายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรกึษาผานเว็บไซตคณะ 
- อาจารยจดัเวลาใหคําปรกึษาเปนรายบคุคล หรอื รายกลุมตามความตองการ 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
(เฉพาะรายทีต่องการ) 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1. คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

พัฒนาผูเรียนใหความความรับผิดชอบ มีวิจัย มีจรรยาบรรณทางการทองเที่ยวโดยมีคุณธรรม  
จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังน้ี 

1.1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง หนาที่และสังคม 
1.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลาํดับความสาํคัญ 
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความ
เปนมนุษย 
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ และสังคม 

1.2. วิธีการสอน 
1.2.1 การบรรยาย/อภิปราย/ซกัถาม 
1.2.2 การสอนแบบมีสวนรวมความคิด วิเคราะห แลกเปลี่ยนความรู และประสบการณที่มี
ประโยชน 
1.2.3 การนําเสนอผลงาน 
 



1.3. วิธีการประเมินผล 
1.3.1 พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 
1.3.2 มกีารอางองิเอกสารทีไ่ดนาํมาทาํรายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม 
1.3.3 ประเมนิผลการนําเสนอรายงานทีม่อบหมาย  

2. ความรู 
    2.1. ความรูท่ีตองไดรับ 
 มีความรูทางดานสภาพทางภูมิศาสตรประเทศไทย ทรัพยากรการทองเที่ยว การอนุรักษ
ทรัพยากรการทองเที่ยว รูจักแหลงทองเที่ยวในประเทศไทย การเขาถึงแหลงทองเที่ยว และสามารถ
จดัรายการนําเทีย่วในภูมภิาคตางๆ ของประเทศไทยได 
     2.2. วิธีการสอน 
            บรรยาย อภิปราย การทาํใบงาน การทาํงานกลุม การนําเสนอรายงาน การฝกปฏิบตั ิ

2.3. วิธีการประเมินผล 
2.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค  
2.3.2 ประเมนิจากการนําเสนอรายงาน และใบงาน 
2.3.3 การฝกปฏิบัติ 

3. ทักษะทางปญญา  
    3.1. ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
            สามารถนําความรูทางภูมิศาสตรและการทองเที่ยวมาประยุกตเขาดวยกันได เชน การกําเนิด
ของแหลงทองเที่ยวชนิดตางๆ การอธิบายความสําคัญทางภูมิศาสตรของแหลงทองเที่ยวน้ันๆ เปนตน   
    3.2. วิธีการสอน 

3.2.1 การบรรยาย/อภิปราย/ซกัถาม 
3.2.2 การนําเสนอผลงาน 
3.3.3 การฝกปฏิบัติ 

      3.3. วิธีการประเมินผล 
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหกรณีศึกษา 
3.3.2 วัดผลจากการนําเสนอผลงาน 
3.3.3 วัดผลจากการฝกปฏิบัติ 
3.3.4 สงัเกตพฤติกรรมในการโตตอบอยางมไีหวพรบิปฎิภาณในการแกไขปญหา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
      4.1. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

4.1.1 พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน และอาจารยผูสอน 
4.1.2 พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม 
4.1.3 พฒันาการเรยีนรูดวยตนเอง และมคีวามรบัผดิชอบในงานทีม่อบหมายใหครบถวนตาม
กาํหนดเวลา 

      4.2. วิธีการสอน 
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 
4.2.2 ปฏิบัติกิจกรรมเปนรายบุคคลและกลุม 

      4.3. วิธีการประเมินผล 
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด 



4.3.2 ประเมินจากรายการที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปนกลุม 
4.3.3 ประเมนิจากรายงานการศึกษาคนควาขอมลูดวยตนเอง 

5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.1. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1.1 ทกัษะการคิดคํานวณ เชน การวางแผน การจดัเวลาเรยีนใหสอดคลองกบัหลกัสตูร 
5.1.2 พฒันาทกัษะในการสือ่สารทัง้การพดู การฟง การเขียน โดยการทาํรายงาน และนําเสนอ
ในช้ันเรยีน 
5.1.3 พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา 
5.1.4 พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเตอรเน็ต 
5.1.5 ทกัษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสือ่สาร เชน การสงงานทางอเีมล 
5.1.6 ทกัษะในการนําเสนอรายงานโดยใชเครือ่งมอืเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกบัการนําเสนองาน 

      5.2. วิธีการสอน 
5.2.1 มอบหมายงานใหศึกษาคนความดวยตนเอง และทาํรายงานโดยเนนการนําตัวเลข หรอืมี
สถิติอางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเช่ือถือ 
5.2.2 นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

      5.3. วิธีการประเมินผล 
5.3.1 ประเมินจากรายงานและรูปแบบการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยีและรูปเลม 
5.3.2 ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อท่ีใช 

ผูสอน 

1 - แนะนํารายวิชาและกระบวนการ
ศึกษาในรายวิชา 
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภูมิศาสตรกับ
การทองเที่ยว ไดแก ความสัมพันธ
ระหวางภูมิศาสตรกับการทองเที่ยว 
ความหมายและขอบขายของภูมศิาสตร
การทองเที่ยว 

4 - ปฐมนิเทศ 
- ศึกษาวิเคราะห
ผูเรียน 
- บรรยาย/
อภิปราย 
 

อ.นุชรา  
แสวงสุข 

2 - องคประกอบที่เหมาะสมสําหรับการ
ทองเที่ยว 
- ปจจัยทางภูมิศาสตรที่สงเสริมการ
ทองเที่ยว 
- กรณีศกึษา 

4 -บรรยาย/อภิปราย 
- แบบทดสอบกอน
เรียน/แบบฝกหัด 

อ.นุชรา   
แสวงสุข 

3-4 - ทรัพยากรการทองเที่ยว  
- การอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว 

4 -บรรยาย/อภิปราย 
- แบบทดสอบกอน
เรียน/แบบฝกหัด 
 

อ.นุชรา  
แสวงสุข 



5-6 ธรรมชาติวิทยากับการทองเที่ยว 
- ลักษณะภูมิประเทศกับการทองเที่ยว 
- ภูมิอากาศกับการทองเที่ยว 
- ภูมิอากาศกับการคมนาคมขนสงเพื่อ
การทองเที่ยว 

8 -บรรยาย/อภิปราย 
- แบบทดสอบกอน
เรียน/แบบฝกหัด 

อ.นุชรา 
แสวงสุข 

7 ภูมศิาสตรประเทศไทย 
- ที่ต้ัง รูปราง ขนาด แนวพรมแดน 
- ลกัษณะภูมปิระเทศ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันตก ภาคกลาง  

4 -บรรยาย/อภิปราย 
- แบบทดสอบกอน
เรียน/แบบฝกหัด 

อ.นุชรา 
แสวงสุข 

8 สอบกลางภาค 4   
9 ภูมศิาสตรประเทศไทย 

- ลักษณะภูมิประเทศ ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 
- ภูมอิากาศ  

4 -บรรยาย/อภิปราย 
- แบบทดสอบกอน
เรียน/แบบฝกหัด 

อ.นุชรา 
แสวงสุข 

10 - เสนทางคมนาคมและการเขาถึงแหลง
ทองเที่ยว 
- กรณีศกึษา 

4 -บรรยาย/อภิปราย 
- แบบทดสอบกอน
เรียน/แบบฝกหัด 
- การทาํงานเปน
กลุม 

อ.นุชรา 
แสวงสุข 

11 - สถานบรกิารและหนวยงานที่
ดําเนินงานการทองเทีย่วในประเทศไทย 
- ตัวอยางการใหบรกิารของสถาน
บรกิารและหนวยงานทีด่าํเนินงานการ
ทองเที่ยวในประเทศไทย 

4 -บรรยาย/อภิปราย 
- แบบทดสอบกอน
เรียน/แบบฝกหัด 

อ.นุชรา  
แสวงสุข 

12 - ความหมายและความสาํคัญของ
มคัคุเทศก คุณลกัษณะของมคัคุเทศกที่
ดี 
- มัคคุเทศกกับภูมิศาสตรการทองเที่ยว 
- กรณีศกึษา 

8 -บรรยาย/อภิปราย 
- แบบทดสอบกอน
เรียน/แบบฝกหัด 

อ.นุชรา  
แสวงสุข 

13 - มรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศ
ไทย 
- นักศึกษารายงาน   

4 -บรรยาย/อภิปราย 
- แบบทดสอบกอน
เรียน 
- การทาํงานเปน
กลุม 

อ.นุชรา  
แสวงสุข 

14 - ปญหาทางภูมิศาสตรกับการทองเที่ยว 
- กรณีศกึษา 
- นักศึกษารายงาน   

4 -บรรยาย/อภิปราย 
- แบบทดสอบกอน
เรียน 
- การทาํงานเปน
กลุม 

อ.นุชรา  
แสวงสุข 



15 ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ 4 กิจกรรมภาคสนาม อ.นุชรา  
แสวงสุข 

16 สอบปลายภาค 4   
2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู 
กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 
สดัสวนของการ

ประเมินผล 
1 2.3.1, 3.3.1 - ทดสอบกลางภาค 

- ทดสอบปลายภาค 

8 
16 

30 % 
30 % 

2 1.1.3, 1.1.5, 
1.2.3, 1.3, 

2.1, 
2.3.2,2.3.3, 
3.1, 3.2.2, 
3.3.3, 5.1, 

5.3 

- ตรวจผลงานศึกษา
คนควาดวยตนเอง 

- ตรวจผลงานและการ
นําเสนอรายงานกลุม 

- ภาคปฏิบตั ิ

ตลอดภาค
เรียน 

30 % 

3 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.4, 1.2.1, 
1.2.2, 1.3.1, 
3.2.1, 3.2.3, 

4.1, 4.2 

- ประเมินจากการมีสวน
รวมกิจกรรมกลุมในช้ัน
เรียน 

- ประเมินความ
รบัผดิชอบความตรงตอ
เวลาในการเขาเรียน
และงานที่ไดรับ
มอบหมาย 

ตลอดภาค
เรียน 

10 % 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 
          ยุพดี เสตพรรณ.  ภูมิศาสตรการทองเท่ียวไทย.  สถาบนัราชภัฏเพชรบรุวิีทยาลงกรณในพระ 
                     บรมราชูปถัมภ ปทมุธานี, 2541.  
          วรรณา วงษวาณิช, รศ.  ภูมิศาสตรการทองเท่ียว.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ 
                     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2546. 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
          เอกสารประกอบการเรยีนการสอน 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
          เว็บไซต ทีเ่กีย่วกบัหวัขอในประมวลรายวิชา เชน Wikipedia ฯลฯ 

 
 
 
 



หมวดท่ี 7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
          การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิด
และความคิดเห็นจากนักศึกษาไดดังน้ี 

1.1 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
1.2 แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
1.3 ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
          ในการเกบ็ขอมลูเพือ่ประเมนิการสอน ไดมกีลยุทธ ดังน้ี 

2.1 การสงัเกตความสนใจของนักศึกษา 
2.2 ผลการเรยีนของนักศึกษา 
2.3 การทวนสอนผลประเมินการเรียนรู 

3. การปรับปรุงการสอน 
          หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 

3.1 เพิ่มเติมความทันสมัยของขอมูล 
3.2 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
3.3 การวิจยัในและนอกช้ันเรยีน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
          ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัขอ ตามทีค่าดหวัง
จากการเรยีนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรอืการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังจากออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
โดยรวมในวิชาไดดงัน้ี 

4.1 การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอืน่ หรอื
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
         จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสทิธิผลรายวิชา ไดมกีารวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี  

5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตาม
ขอ 4 
5.2 เปลี่ยนสลับอาจารยผูสอน หรือเชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณตรงเพื่อให
นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูน้ีกับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารยหรือ
ผูเช่ียวชาญ ผูชํานาญการตางๆ  

 


