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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

               รหัสวิชา THM๕๒๐๑ รายวิชา การจดัการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   
สาขาวิชา การจัดการท่องเที่ยวและบริการ  

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวิชา   THM๕๒๐๑ 
ช่ือรายวิชาภาษาไทย การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ Sustainable Tourism Management 

 
๒. จ านวนหน่วยกิต  ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)   
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสตูร      หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการท่องเที่ยวและบริการ 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา     

 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา   
๔.๒ อาจารยผ์ู้สอน อาจารย์ ดร. สุจติรา  รมิดุสติ   
๕.  สถานที่ติดต่อ  E-mail: sujitar.su@ssru.ac.th  
 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๖๔  ช้ันปีท่ี ๒ 
๖.๒ จ านวนผู้เรียนท่ีรับได ้ ประมาณ ๕ คน 

 
๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี)  …..........................-..................................... 
 
๘. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)(ถ้ามี) …..........................-..................................... 
 
๙. สถานที่เรียน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Google Classroom 
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๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   วันท่ี ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
รายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
    เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มิติหลักสามประการของการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการสร้างความสมดุลระหว่างมิติทั้งสาม การวิเคราะห์ศักยภาพทรัพยากร และอุปสงค์ทางการท่องเที่ยว                 
การวิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กระบวนการวิเคราะห์การวางแผนและพัฒนา     การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
และการประเมินแผน กรณีศึกษา 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

๑. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มิติหลักสามประการของการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
และการสร้างความสมดุลระหว่างมิติทั้งสาม 

๒. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพทรัพยากร และอุปสงค์ทางการท่องเที่ยว การวิเคราะห์ศึกษาความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

๓. เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่เรียนไปปรับใช้ในวิชาชีพทางการท่องเที่ยวในอนาคตได้ 

 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวิชา       

แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มิติหลักสามประการของการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการ
สร้างความสมดุลระหว่างมิติทั้งสาม การวิเคราะห์ศักยภาพทรัพยากร และอุปสงค์ทางการท่องเที่ยว                 การ
วิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กระบวนการวิเคราะห์การวางแผนและพัฒนา     การน าแผนไปสู่
การปฏิบัติ และการประเมินแผน กรณีศึกษา 

Sustainable tourism development concepts; Three main dimensions of sustainable 
tourism and how to maintain a balance between these dimensions; Analysis of tourism resources and 
demand; Feasibility study for tourist destination development; Planning and development process; Plan 
implementation and evaluation; Case studies. 

 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 
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๔๕ 
(๓ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ x 15 สัปดาห์) 

สอนเสริมตาม
ความต้องการ
ของนักศึกษา
เฉพาะราย   

- ๓๐ 
  (๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ x 15สัปดาห์) 

 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผดิชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล  ตัวอย่างเช่น ๑ ช่ัวโมง / สปัดาห์) 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารยผ์ู้สอน   
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ท่ีท างาน / มือถือ หมายเลข ๐๘๕ ๙๙๓๕๖๐๙ 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) :  sujitar.su@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Line) ayingwin 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Web board)....................................-............................................... 
 
 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

๑.คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
             (1) มีความซื่อสัตยส์ุจรติและสามารถเข้าใจและจดัการปัญหาด้านจรยิธรรมและความขดัแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่

ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                        (2) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ  การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่าง
เหมาะสม ถูกต้องสม ่าเสมอ 
  (3) มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นและมีภาวะผู้น า 
  (4) มีวินัยตรงต่อเวลาปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

๑.๒   วิธีการสอน 
 (1) ก าหนดให้มรีายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพโดยเฉพาะ 
 (2) สอดแทรกเนื้อหาด้านคณุธรรมและจริยธรรมไว้ในบทเรียนแต่ละรายวิชา 
 (3) ก าหนดหัวข้อทางคุณธรรมและจริยธรรมโดยให้พูดแสดงความคิดเห็น และสอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปราย
ร่วมกัน 
            ๑.๓    วิธีการประเมินผล 
 (1) ผลการสอบ  
 (2) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานของนักศึกษา และ งานกลุ่ม 
 (3) ประเมินจากความมีวินัยและการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 

      (4) ประเมินจากการรับฟังแนวคิดของนักศึกษาจากการเข้าร่วมกจิกรรมทางดา้นคุณธรรม 
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
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                         (1) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทฤษฎีด้านการจัดการท่องเที่ยวและบริการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง
เป็นระบบในระดับประเทศและสากล และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงวิชาการ หรือ การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมได้ 
  (2) สามารถน าองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวและบริการ มาบูรณาการในงานวิจัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 

๒.๒   วิธีการสอน 
จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการศึกษาดูงานในสถานท่ีจริงทั้งในและ

ต่างประเทศ เพ่ือเพิม่ประสบการณ์ให้นักศึกษา การเชิญผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาอาชีพมาเป็นวิทยากรพิเศษเพื่อให้ความรู้ จดัอบรมพิเศษด้านการ
จัดการท่องเที่ยวและบริการทั้งนี้  ให้เป็นไปตามลักษณะเนื้อหาของรายวิชานั้น 

 ๒.๓   วิธีการประเมินผล 
 (1) ผลการสอบในวิชาที่เรยีน 
 (2) ประเมินจากงานท่ีนักศึกษาน าเสนอ 
 (3) ประเมินจากความมีวินัยและการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 

 
๓.ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
                         (1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
                         (2) สามารถสืบค้นตีความและประเมินข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
  (3) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไปสู่การปฏิบัติงานจริงตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

  (4) สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาทักษะการท างานให้เกิดประสิทธิผล 
๓.๒   วิธีการสอน 

 (1) ให้ความรู้โดยใช้กรณีศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจน าเที่ยวธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ  สายการบิน และธุรกิจอื่นๆใน
อุตสาหกรรมบริการ 
 (2) จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายวิธีโดยเน้นผู้เรียนเป็นหลัก (Student Center) เช่น การบรรยาย การเชิญวิทยากรมา
บรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การศึกษาดูงาน และการวิเคราะห์กรณีศึกษาเป็นต้น 
 (3) เรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย 

๓.๓   วิธีการประเมินผล 
ประเมินนักศึกษาจากการแสดงออกที่เป็นรูปธรรม เช่น กระบวนการท างานของนักศึกษา แนวความคิด การน าทฤษฏีต่างๆ 

มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
    (1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตน และกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา    ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๕ 

รายวชิา THM๕๒๐๑ การจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยนื 

สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและบริการ  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

  (2) สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ยอมรับได้ในความแตกต่างของบุคคล 
  (3) มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 
  (4) มีความเป็นผู้น าและผู้ปฏิบัติตามได้ ในเวลาเดียวกัน  

                         (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้ง
ของตนเองและกลุ่ม 

๔.๒   วิธีการสอน 
 (1) บรรจเุนื้อหาความรับผดิชอบตอ่ผู้มีส่วนเกีย่วข้องในวิชาชีพ 
 (2) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยและแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยหมุนเวียนกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 
 (3) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
 (1) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ท างาน 
 (2) นักศึกษาประเมินตนเองและให้นักศึกษาประเมินซึ่งกันและกัน (Peer) 
 (3) สังเกตพฤติกรรมในการเรยีน 

 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
  (1) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการฟังการพูดการอ่านและการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
                         (2) สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ ์
                         (3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและการน าเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (4) สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผลและแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๕.๒   วิธีการสอน 
 (1) ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการติดต่อกับคนไทยและต่างชาติโดยการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ 
 (2) จัดห้องปฏิบัติการและฝึกให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและงานบริการต่างๆ ที่ส าคัญในวิชาชีพ 
 (3) ฝึกให้น าเสนอผลงานท่ีค้นคว้าด้วยตนเองในช้ันเรียน 
 (4) บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ตลอดจนสื่อต่างๆ ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
 (1) ประเมินผลจากการน าเสนอผลงานโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์  
 (2) ประเมินผลจากการเช่ือมโยงความรู้ระหว่างวิชาโดยใช้สื่ออิเลคทรอนิคส์ต่างๆ เช่น Website, Web blog เป็นต้น 
 (3) ประเมินผลการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยของนักศึกษา ในการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
๖. ด้านอื่นๆ 

......... ไม่มี................. 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
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สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านว

น(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ ปฐมนิเทศ แนะน ารายวชิา  ๓ บรรยาย Online Google meet, Google 

classroom 
อาจารย์ ดร. สุจิตรา  รมิดุสติ 

 
๒ บริบทของทรัพยากรการท่องเท่ียวและ

บริการ 

๓ บรรยาย Online Google meet, Google 

classroom   

อาจารย์ ดร. สุจิตรา  รมิดุสติ 

๓ แนวคิดการจัดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ๓ บรรยาย อภปิราย /Online Google 

meet, Google classroom  

อาจารย์ ดร. สุจิตรา  รมิดุสติ 

๔  มติหิลักสามประการของการจดัการ

ท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืน 

๓ บรรยาย /Online Google meet, 

Google classroom 

อาจารย์ ดร. สุจิตรา  รมิดุสติ 

๕   การสร้างความสมดุลระหว่างมติท้ัิงสาม ๓ บรรยาย /Online Google meet, 

Google classroom 

อาจารย์ ดร. สุจิตรา  รมิดุสติ 

๖ กรณศีกึษา  ๓ บรรยาย /Online Google meet, 

Google classroom/On Demand 

อาจารย์ ดร. สุจิตรา  รมิดุสติ 

๗ สอบกลางภาค ๓   

๘ การวเิคราะห์ศักยภาพทรัพยากร  ๓ บรรยาย /Online Google meet, 

Google classroom/Onsite 

อาจารย์ ดร. สุจิตรา  รมิดุสติ 

๙ อุปสงค์ทางการท่องเท่ียว ๓ บรรยาย  /Online Google meet, 

Google classroom /Onsite 

อาจารย์ ดร. สุจิตรา  รมิดุสติ 

๑๐  กรณศีกึษา ๓ บรรยาย  /Online Google meet, 

Google classroom/On 

Demand/Onsite 

อาจารย์ ดร. สุจิตรา  รมิดุสติ 

๑๑ การจัดการกับข้อผิดพลาดในการบริการ ๓ บรรยาย/Online Google meet, 

Google classroom /Onsite 

อาจารย์ ดร. สุจิตรา  รมิดุสติ 

๑๒ การวเิคราะห์ศึกษาความเป็นไปได้ในการ

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

๓ บรรยาย Online Google meet, 

Google classroom/Onsite/On 

อาจารย์ ดร. สุจิตรา  รมิดุสติ 
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สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านว

น(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

Demand/Onsite 

 ๑๓ กรณศีกึษา ๓ บรรยาย Online Google meet, 

Google classroom/Onsite/On 

Demand/Onsite 

อาจารย์ ดร. สุจิตรา  รมิดุสติ 

๑๔ กระบวนการวเิคราะห์การวางแผนและ

พัฒนาการน าแผนไปสู่การปฏบัิติ 

๓ Online Google meet, Google 

classroom/Onsite 

อาจารย์ ดร. สุจิตรา  รมิดุสติ 

๑๕ การประเมินแผน ๓ Online Google meet, Google 

classroom/Onsite/On Demand 

อาจารย์ ดร. สุจิตรา  รมิดุสติ 

๑๖ น าเสนองานกลุ่ม ๓ Online Google meet, Google 

classroom/Onsite 

อาจารย์ ดร. สุจิตรา  รมิดุสติ 

๑๗ สอบปลายภาค ๑.๓๐   

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูห้ัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 
 

ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

๑.๑, ๒.๑  - ประเมินจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
นักศึกษา 

- ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและ
ประสิทธิผลของงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
- ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค 
- การสังเกต 
- จากการแสดงความสามารถของผู้เรยีนรายบคุคล  
- จากการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรยีนได้มสี่วนร่วม 

๑,๒,๓,๔  ๒๐ % 

๓.๑ - ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค 
- จากการแสดงความสามารถของผู้เรยีนรายบคุคล  
- จากการสรา้งสถานการณ์ให้ผูเ้รยีนได้มสี่วนร่วม 

๔,๕,๖,๗,๘ ๓๐ %  

๔.๑ , ๕.๑ - สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง และพฤติกรรมภาวะผู้น า
และผูต้ามทีด่ ี
- ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค 

๑๓,๑๔,๑๕,๑๖ ๔๐ %  
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- จากการตรวจสอบจากภาพถ่ายการอาสาช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว 

 จิตพิสัย พฤติกรรมการเข้าเรียน ความสนใจระหว่างเรยีน 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีนการสอน  

ทุกสัปดาห ์ ๑๐ % 

 
 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
  ๑)  การจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เลศิพร ภาระสกลุ 

 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
  ๑. การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism Development) รองศาสตราจารยบุ์ญเลศิ  จิตตั้งวฒันา 
             ๒. การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย ผศ.ดร.พิมพ์ระวี  โรจนร์ุ่งสัตย ์
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ๑)    https://www.creativemove.com/interview/local-alike/ 
 ๒)   https://mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=12288 
 
       

  
หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
๑. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

    ๑) ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้จากการเรียนการสอนในภ าค
การศึกษาที่ผ่านมา และประโยชน์จากข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อการพัฒนารายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนา
รายวิชาในช่วงปลายของภาคการศึกษา 
       ๒) ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัการเรยีนรายวิชานี้ 
       ๓) ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรยีนการสอน และการพัฒนารายวิชาผ่านระบบการประเมิน online ของมหาวิทยาลัยฯ 
 
๒. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผูส้ังเกตการณ์ หรือทีมผูส้อน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 

 อาจารยผ์ู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรยีนและความพงึพอใจของนักศึกษา 
 
๓. การปรับปรุงการสอน 
      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง  

https://mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=12288
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      การวจิัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน เป็นต้น) 

 การประชุมสาขาวิชาเพื่อพัฒนาการสอน ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์การปฏิบัติงานในวิชาชีพลงในเอกสารการ
สอน สื่อการสอนต่างๆ 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น 
       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวชิาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับ 
      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 

     การสอบถามนักศึกษา พิจารณาจากผลการสอบ ให้อาจารย์ท่านอื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสุ่มตรวจผลงาน ผลการสอบของ
นักศึกษา ตลอดจนสุ่มตรวจสอบข้อสอบ โดยอาจมีการตั้งกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจ 
มคอ.๓,๕ ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนส่วนต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือจากการทวนสอบหลายๆวิธี 
 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

     จากผลการประเมิน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพ
มากขึ้น ดังนี้ คือ 
     ๑) น าข้อคิดเห็นของนักศึกษาจากข้อมาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

๒) ปรับปรุง รายวิชา ทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะในการทวนสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓) น าผลการวิจัย หรือความรู้ที่ไดม้าใหม่บรรจุลงในเนื้อหาท่ีต้องมีการเรยีนรู้เพิ่มเตมิ 
 
 
 

********************* 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

รายวชิา THM๕๒๐๑ การจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยนื 

สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและบริการ  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

  
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

 
รหัสและรายช่ือวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

THM5201  การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน                     

 

* ความรับผิดชอบในแตล่ะด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนไดต้ามความรบัผิดชอบ 

 


