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1                                   มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอดุมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
คณะ/ภาควชิา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรอุตสาหกรรมและบริการท่องเท่ียว 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา :   3572501  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

   (Sustainable Tourism) 
2. จ านวนหนว่ยกิต   :   3 (3-2- 5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป็นรายวิชาบังคับ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแขนง ในหลักสูตรอุตสาหกรรมและบริการ
ท่องเที่ยว สาขาวิชา อุตสาหกรรมและบริการท่องเที่ยว 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  
 4.1  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
   1)  อาจารย์สุวรรณา นาถนวผดุง 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้อง9103       
  โทร.  0863877102   E-mail.  sunutda_nat@hotmail.com 
 4.2  อาจารย์ผู้สอนรายวชิา 
   1)  อาจารย์สุวรรณา นาถนวผดุง 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้อง9103       
  โทร.  0863877102   E-mail.  sunutda_nat@hotmail.com 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน  :  ภาคการศึกษา 2/2559 ชั้นปีที่ 2   
6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน  :  ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนควบคูก่ัน  :  ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน    :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ  สป 9303 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  :   1 กรกฎาคม 2557 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   :  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน การประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
รวมถึงน าหลักการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปใช้กับการท่องเที่ยวในชีวิตประจ าวันได้ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียม
ความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นพื้นฐาน
การเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และน าหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธบิายรายวิชา   

ความหมายองค์ประกอบและประเภทของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ และประโยชน์ของอุทยานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวนันทนาการในอุทยานแห่งชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสิ่งอ านวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวในเขต
อุทยานแห่งชาติต่างๆ  
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จ านวนชั่วโมงบรรยาย                  30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ   11 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 40 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงที่สอนเสริมในรายวิชา    -  ชั่วโมงภาคการศึกษา   
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล    
 3.1 พุธ ศุกร์ เวลา 13.00 - 16.30 น. อาคาร 9 ห้อง 9102 โทร 0863877102  
 3.2  e-mail; sunutda_nat@hotmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
      

1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
 1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต   
     1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
     1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
     1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 
     1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง (Role Model) 
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ Performance Based 
Learning 
4. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning 
 

1. การอภิปราย/รายงาน/การน าเสนอ/ 
   การตอบค าถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพ่ือร่วมร่วมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง โดยประเมินผลการ
น าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
 

2. ด้านความรู ้(Knowledge) 
      2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   
  2.2 สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้าน
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  และสามารถหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการ
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
      2.3 สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการ
บริหารธุรกิจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง   

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง Self Directed Learning 
3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรูC้o-operative Learning 
4. การเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based  
Learning 

 
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนองานปากเปล่า 
3. การรายงานการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 
      2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   
      2.5 สามารถน าความรู้ในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
ประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
 3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้
หลักการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 3.2 มีความสามารถสาธติทักษะในการแก้ปัญหา
โดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
 3.3 มีความสามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
    3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทกัษะในศาสตร์
ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการท างาน 

 
1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 
2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based Learning 
3. การสาธิต  
4. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
5. การทดลอง 

 
1. การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ การน าไปใช้ การประเมินค่า 
2. ผลงานกลุม่ในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไข 
  ปัญหา และเสนอแนวทางใหม่ในการแก้ไข 
  ปัญหา 
3. การน าเสนอปากเปล่า 
4. โครงงานกลุ่ม/บุคคล 

4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โดย
ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันตามบทบาทผู้น าที่ดี

 
 
 
1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
2. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 

 
 
 
1. การอภิปราย/รายงาน/การน าเสนอและ 
   การตอบค าถาม 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 
หรือผู้ร่วมงานที่ด ี 
   4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
   4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธท์ี่ดี และ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม   
   4.4 มคีวามรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ   
 

Learning 
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
4. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning 
5. การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นหลัก Community Based 
Learning 

2. นักศึกษาประเมินเพ่ือร่วมกลุ่มกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินสื่อ 
5. ประเมนิการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคต ิจริยธรรม) 
 
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  
Analysis, Communication  and Information 
Technology Skills) 

5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน
การสื่ อสาร  ทั้ งการฟั ง  พูด  อ่ าน เขี ยน  อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

 5 .2 สามารถใช้ทักษะการวิ เคราะห์ เชิ งสถิติ 
วิ เคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการประมวลผลแปล
ความหมาย และวิ เคราะห์ผลทางบริหารธุ รกิ จ 
    5.3 สามารถน าความรู้และเครื่องมือทางการ
บริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 
    5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสารและน าเสนอไดอ้ย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
1. บรรยาย 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
3. ศึกษาด้วยตนเอง self Directed Learning 
4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based Learning 

 
 
 
 
1. การสอบในระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนอปากเปล่า 
3. การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
4. การประเมนิโครงงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้  (Curriculum Mapping)   

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไม่ก าหนดผลการเรียนรู ้
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

3572501  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  - - - - -  - - -    -  - - - - - - - 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจดัการเรียนรู ้  

 

สัปดาห์ที/่ 
 (1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู้(Learning 
Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู ้
(Media) 

(4) 

จ านวนชัว่โมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที ่1 
 

- แนะน ารายวิชาและกระบวนการศึกษา
ในรายวิชา 
- ประวัติ ความหมาย และหลักการของ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

เปิดโอกาสให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย เลือก
ศึกษา ฝึกปฏิบัติการ สัมมนา การใช้สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ  
 

ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 
สไลด์ ของจริง  

3 0 2 งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
แฟ้มสะสมงาน โครงการกลุ่ม 
การสังเกต การน าเสนองาน 
ค าถามอัตนัย แบบทดสอบวัด
ด้านการปฏิบัติ การประเมินโดย
เพื่อน  

อ.สุวรรณา นาถนวผดุง 

สัปดาห์ที่ 2 - กรอบแนวการปฏิบัติการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 
 

เปิดโอกาสให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย เลือก
ศึกษา ฝึกปฏิบัติการ สัมมนา การใช้สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ  

ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 
สไลด์  

3 0 3 งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
แฟ้มสะสม การสังเกต 

อ.สุวรรณา นาถนวผดุง 

สัปดาห์ที ่3 - แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

เปิดโอกาสให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย เลือก
ศึกษา ฝึกปฏิบัติการ สัมมนา การใช้สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ  

ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 
สไลด์  

3 0 3 การมีส่วนร่วม เสนอความคิดเห็น 
ถามและตอบ 

อ.สุวรรณา นาถนวผดุง 

สัปดาห์ที ่4 - ความหมายลักษณะและองค์ประกอบ
ของระบบนิเวศ 
- องค์ประกอบด้านการพัฒนาทรัพยากร
การท่องเที่ยว 

เลือกศึกษา การใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ  ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 
สไลด์  

3 0 3 การมีส่วนร่วม เสนอความคิดเห็น 
ถามและตอบ 

อ.สุวรรณา นาถนวผดุง 

สัปดาห์ที ่5 - องค์ประกอบด้านการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 

 

เปิดโอกาสให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย เลือก
ศึกษา ฝึกปฏิบัติการ สัมมนา การใช้สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ  

ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 
สไลด์  

3 0 3 การมีส่วนร่วม เสนอความคิดเห็น 
ถามและตอบ 

อ.สุวรรณา นาถนวผดุง 

สัปดาห์ที ่6 - องค์ประกอบด้านการพัฒนาธุรกิจ เลือกศึกษา การใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ  ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 3 0 3 การมีส่วนร่วม เสนอความคิดเห็น อ.สุวรรณา นาถนวผดุง 
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สัปดาห์ที/่ 
 (1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู้(Learning 
Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู ้
(Media) 

(4) 

จ านวนชัว่โมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

ท่องเที่ยว สไลด์  ถามและตอบ 

สัปดาห์ที ่7 - องค์ประกอบด้านการพัฒนาการตลาด
ท่องเที่ยว 

เลือกศึกษา การใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ  ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 
สไลด ์

3 0 3 การมีส่วนร่วม เสนอความคิดเห็น 
ถามและตอบ 

อ.สุวรรณา นาถนวผดุง 

สัปดาห์ที ่8 สอบกลางภาค       อ.สุวรรณา นาถนวผดุง 
สัปดาห์ที ่9 - องค์ประกอบด้านพัฒนาการมีส่วนร่วม

ทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น : 
การจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

เปิดโอกาสให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย เลือก
ศึกษา ฝึกปฏิบัติการ สัมมนา การใช้สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ  

ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 
สไลด์  

3 0 3 การมีส่วนร่วม เสนอความคิดเห็น 
ถามและตอบ 

อ.สุวรรณา นาถนวผดุง 

สัปดาห์ที่ 10 - องค์ประกอบด้านการพัฒนาจิตส านึก
ทางการท่องเที่ยว 

เปิดโอกาสให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย เลือก
ศึกษา ฝึกปฏิบัติการ สัมมนา การใช้สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ  

ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 
สไลด์  

3 0 3 การมีส่วนร่วม เสนอความคิดเห็น 
ถามและตอบ 

อ.สุวรรณา นาถนวผดุง 

สัปดาห์ที่ 11 - การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
ของประเทศไทย 

เปิดโอกาสให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย เลือก
ศึกษา ฝึกปฏิบัติการ สัมมนา การใช้สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ  

ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 
สไลด์  

3 0 3 การมีส่วนร่วม เสนอความคิดเห็น 
ถามและตอบ 

อ.สุวรรณา นาถนวผดุง 

สัปดาห์ที่ 12 - อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย เปิดโอกาสให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย เลือก
ศึกษา ฝึกปฏิบัติการ สัมมนา การใช้สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ  

ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 
สไลด์  

3 0 5 การมีส่วนร่วม เสนอความคิดเห็น 
ถามและตอบ 

อ.สุวรรณา นาถนวผดุง 

สัปดาห์ที่ 13 - การจัดกิจกรรมนันทนาการในอุทยาน
แห่งชาติ 

เลือกศกึษา ฝึกปฏิบัติการ การใช้สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ  

ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 
สไลด์  

3 0 6 การมีส่วนร่วม เสนอความคิดเห็น 
ถามและตอบ 

อ.สุวรรณา นาถนวผดุง 

สัปดาห์ที่ 14 - รูปแบบของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เลือกศึกษา ฝึกปฏิบัติการ  การใช้สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ 

ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 
สไลด์  

3 0  การสังเกต การน าเสนองาน การ
ประเมินโดยเพ่ือน  

อ.สุวรรณา นาถนวผดุง 

สัปดาห์ที่ 15 - นักศึกษารายงาน ฝึกปฏิบัติการ สัมมนา การใช้สื่อ ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 3 0  การสังเกต การน าเสนองาน การ อ.สุวรรณา นาถนวผดุง 
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สัปดาห์ที/่ 
 (1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู้(Learning 
Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู ้
(Media) 

(4) 

จ านวนชัว่โมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

- ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ระยะเวลา 2
วัน 1คืน) 

เทคโนโลยีต่าง ๆ สไลด์  ประเมินโดยเพ่ือน  

สัปดาห์ที่ 16 - อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย เปิดโอกาสให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย เลือก
ศึกษา ฝึกปฏิบัติการ สัมมนา การใช้สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ 

ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 
สไลด์  

3 0  การสังเกต การน าเสนองาน การ
ประเมินโดยเพ่ือน  

อ.สุวรรณา นาถนวผดุง 

สัปดาห์ที ่17 สอบปลายภาค       อ.สุวรรณา นาถนวผดุง 
รวมจ านวนชั่วโมง 30 11 40   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้    
  

ผลการเรียนรู ้
Learning Outcome 

วิธีการประเมนิผล สัปดาห ์
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1.3, 1.5, 2.3, 1.3, 2.1, 
3.2,3.3, 3.1, 2.2, 3.3, 
5.1, 5.3 

การเข้าชั้นเรียน  
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

1-15 10% 

4.1,4.2 การน าเสนองาน/การรายงาน  30% 
3.1, 3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 8,17 60 % 

รวม 100% 
 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน   

บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา,รศ.  การพัฒนาการทอ่งเที่ยวแบบยัง่ยืน.  กรุงเทพฯ: บริษัท เพรส 
แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด, 2548. 
         อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรม.  อุทยานแห่งชาติ ธรรมชาติ และนันทนาการ.   
ส านกัอุทยานแห่งชาติ, 2549.  

 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญที่นักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม   

ไม่ม ี
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia ฯลฯ 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา :  1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน 2) แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 3) ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่
อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
 
2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน :  1) การสังเกตความสนใจของนักศึกษา 2) ผลการเรียนของ
นักศึกษา 
 
3. การปรับปรงุการสอน  :  1) เพิ่มเติมความทันสมัยของข้อมูล 2) สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
3) การวิจัยในและนอกชั้นเรียน  
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  1) การทวนสอบการให้คะแนนจาก
การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2) มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  1) ปรับปรุงรายวิชา
ทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 2) เปลี่ยนสลับ
อาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการ
ประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการต่างๆ  
       
 
ลงชื่อ                                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา 
        (..................................................) 
 
ลงชื่อ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


