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รายวชิาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
 รหสัวชิา 2901203 
 รหสัวิชา (ช่ือวชิาภาษาไทย) การท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนื 
            (ช่ือวชิาภาษาองักฤษ) Sustainable Tourism 
 2. จ านวนหน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิต        3 หน่วยกิต (3-0-6) หน่วยกิต 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1  หลกัสูตร  
  ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) 
 3.2  ประเภทของรายวชิา  
  วชิาวชิาเอก (บงัคบัเลือก) 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  4.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา 
  อาจารย ์พมิพช์นก มูลมิตร์ (ประธานโปรแกรมวชิาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)  
 4.2  อาจารยผ์ูส้อน  
  ดร.นิพล  เช้ือเมืองพาน  
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 2/2558              ชั้นปีที่  3 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 - 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
 - 
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8. สถานทีเ่รียน 
 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  

วนัองัคาร คาบ 1-3 หอ้งเรียน 15/9/1 หมู่เรียน   56/52 
วนัองัคาร คาบ 6-8 หอ้งเรียน 15/9/1 หมู่เรียน   56/53 
 

9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 วนัที่...-... เดือน...-.... พ.ศ.  .....-.. 
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 รายวชิาน้ีจดัขึ้นโดยมุ่งหวงัให้ผูศึ้กษาในระดบัปริญญาไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในขอบข่าย
เน้ือหาด้านความเป็นมา แนวคิด สถานการณ์ แนวโน้ม และองค์ประกอบการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน 
ตลอดจนหลกัการจดัการการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยนืและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งกระบวนการวางแผนพฒันา และการจดัการการท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนื ตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1.1 รู้และเขา้ใจ ความส าคญัของการท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนื 
1.2  มีคุณธรรม จริยธรรม ตามบทบาท ต าแหน่ง และหนา้ที่ ทั้งผูป้ฏิบติังานดา้นต่าง ๆ อนั

สอดคลอ้งกบัธุรกิจการท่องเที่ยว โดยมุ่งเนน้ความซ่ือสตัย ์เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ใน
ส่ิงที่ดีงามเพือ่ส่วนรวม ตลอดจนการมีศีลธรรม รักษาความซ่ือสตัย ์หวงัดีต่อผูอ่ื้น เผือ่แผ่
และแบ่งบนั โดยเฉพาะกบันกัท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยว 

1.3 เขา้ใจถึงความหมาย องคป์ระกอบ หลกัการ การวางแผนพฒันาและจดัการการท่องเที่ยว
อยา่งย ัง่ยนื 

1.4  มีความตระหนกัถึงการรักษาส่ิงแวดลอ้ม การรักษาวฒันธรรม ประเพณีไทยอนังดงาม 
และการมีระเบียบ เคารพกฎหมาย การเคารพเจา้ของสถานที่และเจา้บา้น ในพื้นที่
ท่องเที่ยว 

1.5  มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสารดา้นการทอ่งเที่ยวที่ย ัง่ยนืระหวา่งนกัท่องเที่ยวและ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

1.6  สามารถส่ือสารสาระที่ไดรู้้สู่ผูอ่ื้น โดยเฉพาะผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่องเที่ยวได ้รวมทั้งการ
ใชว้ฒันธรรมไทยในการส่ือสาร อนัเป็นการรักษาวฒันธรรมและขนบประเพณีไทยอนั
งดงาม 

1.7  มีความสามารถใชส่ื้อเทคโนโลยเีพือ่การศึกษาตน้ควา้เพิม่เติมเพือ่ใฝ่หาความรู้ หมัน่ศึกษา
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เล่าเรียนทั้งทางตรงและทางออ้ม และเพือ่การถ่ายทอดความรู้สู่ผูอ่ื้นได ้
 
2.  วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
   - 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 
 ความหมาย และความเป็นมาของการทอ่งเที่ยวอยา่งย ัง่ยนื แนวคิดของการท่องเที่ยวอยา่ง
ย ัง่ยนื สถานการณ์ แนวโนม้และองคป์ระกอบที่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนื หลกัการและ
การด าเนินการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม กระบวนการวางแผนพฒันา และการ
จดัการการท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนื 
2.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 48 ชัว่โมง  
ต่อภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา

เฉพาะราย 

- การศึกษาดว้ยตนเอง 
3 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

 
 
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น 
     รายบุคคล 

    -  อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 3 ชัว่โมงต่อ
สปัดาห์   
 

หมวดที่ 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้งพฒันา  
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  พฒันาผูเ้รียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยขอ้มูล และไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา มีความซ่ือสัตย ์โดยมี
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี 
  -  ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสตัยสุ์จริต 
  -  มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
  -  มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้
และล าดบัความส าคญั 
  -  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย ์
  -  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม  
 
 1.2  วธีิการสอน  
  -  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทั้ งทางธรรมชาติและวฒันธรรมอย่างย ัง่ยืน โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย  โดยเน้นย  ้าใน
พฤติกรรมการแสดงออก  เช่น  ความตรงต่อเวลา  ความรับผิดชอบ  การแต่งกายอยา่งถูกกาลเทศะ  
ตามระเบียบ เป็นตน้ 
 1.3  วธีิการประเมินผล 
  -  พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานที่ไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตที่ก  าหนดใหแ้ละ
ตรงเวลา 
  -  การมีวนิยั และการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งพฤติกรรมระหวา่ง
ออกฝึกปฏิบตัิภาคสนาม และมีความรับผดิชอบในงานร่วมกนั 
  -  ประเมินผลจากความซ่ือสตัยใ์นการท างานและการสอบ  โดยไม่มีการทุจริตหรือ
ลอกเลีบยแบบงานผูอ่ื้นโดยขาดการอา้งอิง 
  -  ประเมินผลจากความรับผดิชอบในหนา้ที่ที่นกัศึกษาไดรั้บมอบหมายในรายวชิาน้ี 
 
2.  ความรู้ 
 2.1  ความรู้ที่ตอ้งไดรั้บ  
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       มีความรู้ในเร่ืองการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน แนวคิด สถานการณ์ แนวโน้ม และองค์ประกอบการ
ท่องเที่ยวที่ย ัง่ยนื ตลอดจนหลกัการจดัการการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยนืและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งกระบวนการวางแผนพฒันา และการจดัการการท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนื 
 

2.2  วธีิการสอน 
  บรรยาย อภิปราย ฝึกการสนทนา การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การแสดง
บทบาทสมมติ การวิเคราะห์ และมอบหมายให้คน้ควา้หาบทความ เอกสารและขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง 
โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศึกษาโดยใชปั้ญหา และ Student Center เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
 2.3  วธีิการประเมินผล 
  -  ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบที่เน้นการวดัหลกัการและ
ทฤษฎี 
  -  น าเสนองานดา้นการจดัการแหล่งท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนืโดยผูเ้รียนคิดและศึกษาจาก
กรณีศึกษา สรุปงานจากการคน้ควา้ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง 
  -ฝึกการส่ือสารระหวา่งนกัท่องเที่ยวและเจา้บา้น 
  -  วเิคราะห์กรณีศึกษา 
3.  ทักษะทางปัญญา 
 3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ตอ้งพฒันา 
  พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีการคิดอยา่งเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้องคค์วามรู้ที่เรียนมาเช่ือมโยงกับกระบวนการทาง
ความคิดอยา่งสร้างสรรค ์
 3.2  วธีิการสอน 
  -  การมอบหมายใหน้กัศึกษาท ารายงานกลุ่ม/ คู่ และน าเสนอผลการศึกษา 
  -  อภิปรายกลุ่ม 
  -  วเิคราะห์กรณีศึกษา  
  -  การสะทอ้นแนวคิดจากการองคค์วามรู้เน้ือหาที่เรียนมา 
 3.3 วธีิการประเมินผล 
  สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นขอ้สอบที่มีหลักการ ทฤษฎี และการวิเคราะห์ 
หรือวเิคราะห์แนวคิดในการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ในวชิาดงักล่าว 
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4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบที่ตอ้งพฒันา  
  -  พฒันาทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
  -  พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 
  -  พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผดิชอบในงานที่มอบหมายใหค้รบถว้น
ตามก าหนดเวลา 
 4.2  วธีิการสอน 
  -  จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
  -  มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล การน าตวัอยา่งการใช ้การฝึกการส่ือสาร
ระหวา่งนกัท่องเที่ยวและเจา้บา้น 
  -  การน าเสนอรายงาน 
 4.3  วธีิการประเมินผล 
  -  ประเมินตนเอง และเพือ่น  
  -  รายงานที่น าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
  -  รายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศที่ตอ้ง
พฒันา       
  -  พฒันาทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา 
  -  พฒันาทกัษะในการสืบคน้ ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  
  -  ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 
 5.2  วธีิการสอน       
  -  มอบหมายงานใหศ้ึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website ส่ือการสอน e-learning และ
ท ารายงาน โดยเนน้แหล่งอา้งอิง จากแหล่งที่มาขอ้มูลที่น่าเช่ือถือ 
  -  น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม  
 5.3  วธีิการประเมินผล 
  -  การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลย ี
  -  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมนิผล 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือทีใ่ช้ 
(ถ้ามี) 

ช้ินงาน/วิธีการประเมิน 
ผู้สอน 

1 
 

บริบทการท่องเที่ยว รูปแบบ
การท่องเที่ยว 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายประกอบส่ือ
อิเล็คทรอนิคส ์
2. อภิปราย-ซกัถาม 
3.ถ่ายทอดจากประสบการณ์
ท่องเที่ยวทั้งผูเ้รียนและผูส้อน 
ส่ือการเรียนรู้ 
1. แนวการจดัการเรียนรู้ 
2. ส่ือPowerPoint 
3. แบบทดสอบก่อนเรียน 

ดร.นิพล 

2 แนวคิดเก่ียวกับการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และ
พัฒนาการการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน 

 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายประกอบส่ือ
อิเล็คทรอนิคส ์
2. อภิปราย-ซกัถามและบรรยาย
สรุปร่วมกบัผูเ้รียน 
3.ผูเ้รียนน าเสนอภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวประกอบ 
ส่ือการเรียนรู้ 
1. ส่ือPowerPoint  
2. ต าราเรียน 
3. แบบทดสอบ 
 
 
 
 

ดร.นิพล 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน  ส่ือทีใ่ช้ (ถ้า
ม)ี 

ช้ินงาน/วธิีการประเมนิ 
ผู้สอน 

3 - องค์ประกอบการ
พัฒนาทรัพยากร
ท่องเทีย่ว 

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายประกอบส่ืออิเล็คทรอนิคส์ 
2. อภิปราย-ซกัถามและบรรยายสรุป
ร่วมกบัผูเ้รียน 
3.แบ่งกลุ่มอภิปราย 
4.ทดสอบทา้ยบทเรียน 
ส่ือการเรียนรู้ 
1. ส่ือPowerPoint  
2. ต าราเรียน 
3. แบบทดสอบ 

 

4 องค์ประกอบด้านการท่องเทีย่ว
และส่ิงแวดล้อม และความยัง่ยนื 

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายประกอบส่ืออิเล็คทรอนิคส์ 
2. อภิปราย-ซกัถามและบรรยายสรุป
ร่วมกบัผูเ้รียน 
3.แบ่งกลุ่มอภิปราย 
4.ทดสอบทา้ยบทเรียน 
ส่ือการเรียนรู้ 
1. ส่ือPowerPoint  
2. ต าราเรียน 
3. แบบทดสอบ 

ดร.นิพล 

5 - องค์ประกอบด้านการ
พฒันาการตลาดการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายประกอบส่ืออิเลค็ทรอนิคส์ 
2. อภิปราย-ซกัถามและบรรยายสรุป
ร่วมกบัผูเ้รียน 
3.ทดสอบทา้ยบทเรียน 
ส่ือการเรียนรู้ 
1. ส่ือPowerPoint  
2. ต าราเรียน 
3. แบบทดสอบ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือที่ใช้ 
(ถ้ามี) 

ช้ินงาน/วธีิการประเมิน 
ผู้สอน 

6 - องค์ประกอบด้าน
พฒันาการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายประกอบส่ืออิเลค็ทรอนิคส์ 
2. อภิปราย-ซกัถามและบรรยายสรุป
ร่วมกบัผูเ้รียน.ในรูปแบบการมีส่วน
ร่วม 
ส่ือการเรียนรู้ 
1. ส่ือPowerPoint  
2. ต าราเรียน 

 

7 องค์ประกอบด้านการพฒันา
จติส านึกทางการท่องเที่ยว 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายประกอบส่ืออิเลค็ทรอนิคส์ 
2. อภิปราย-ซกัถามและบรรยายสรุป
ร่วมกบัผูเ้รียน 
3.ร่วมกนัศึกษาประเดน็ต่อการพฒันา
จิตส านึกทางการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียว กรณีศึกษา 
ส่ือการเรียนรู้ 
1. ส่ือPowerPoint  
2. ต าราเรียน 

 

8 Mid-term Examination    

9  แนวคดิด้านส่ิงแวดล้อมและ
ระบบนิเวศ ผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยว และการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมเพือ่การท่องเทีย่ว 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายประกอบส่ืออิเลค็ทรอนิคส์ 
2. อภิปราย-ซกัถามและบรรยายสรุป
ร่วมกบัผูเ้รียน 
3.กรณีศึกษาผลกระทบจากกการ
ท่องเท่ียวต่อส่ิงแวดลอ้มในแหล่ง
ท่องเท่ียว 
ส่ือการเรียนรู้ 
1. ส่ือPowerPoint  
2. ต าราเรียน 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือที่ใช้ 
(ถ้ามี) 

ช้ินงาน/วธีิการประเมิน 
ผู้สอน 

10 รูปแบบการพฒันาการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในระดับ
สากล 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายประกอบส่ืออิเลค็ทรอนิคส์ 
2. อภิปราย-ซกัถามและบรรยายสรุป
ร่วมกบัผูเ้รียน 
3. นศ. น าเสนอตวัอยา่งแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน 
ส่ือการเรียนรู้ 
1. ส่ือPowerPoint  
2. ต าราเรียน 

 

11 แผนและนโยบายการท่องเทีย่ว
แบบยั่งยืน 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายประกอบส่ืออิเลค็ทรอนิคส์ 
2. อภิปราย-ซกัถามและบรรยายสรุป
ร่วมกบัผูเ้รียน 
3.ฝึกการจดัท าแผนการท่องเท่ียว 
ส่ือการเรียนรู้ 
1. ส่ือPowerPoint  
2. ต าราเรียน 
3. แผนการท่องเท่ียว 

ดร.นิพล 

12 กิจกรรมและ
ยุทธศาสตร์การ
พฒันาการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายประกอบส่ืออิเลค็ทรอนิคส์ 
2. อภิปราย-ซกัถามและบรรยายสรุป
ร่วมกบัผูเ้รียน 
3.นศ. น าเสนอกิจกรรมท่องเท่ียวย ัง่ยืน 
4.ทดสอบทา้ยบทเรียน 
ส่ือการเรียนรู้ 
1. ส่ือPowerPoint  
2. ต าราเรียน 
3. แบบทดสอบ 
 

ดร.นิพล 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือที่ใช้ 
(ถ้ามี) 

ช้ินงาน/วธีิการประเมิน 
ผู้สอน 

13 รูปแบบการพฒันาการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายประกอบส่ืออิเลค็ทรอนิคส์ 
2. อภิปราย-ซกัถามและบรรยายสรุป
ร่วมกบัผูเ้รียน 
3.นศ.น าเสนอแหล่งท่องเท่ียวใน
ประเทศ 
ส่ือการเรียนรู้ 
1. ส่ือPowerPoint  
2. ต าราเรียน 

ดร.นิพล 

14 รูปแบบการจัดการการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในประเทศ
ไทย 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายประกอบส่ือ
อิเล็คทรอนิคส ์
2. อภิปราย-ซกัถามและบรรยาย
สรุปร่วมกบัผูเ้รียน 
3.นศ. ยกตวัอยา่งรูปแบบการจดัการ
ท่องเที่ยว 
ส่ือการเรียนรู้ 
1. ส่ือPowerPoint  
2. ต าราเรียน 

ดร.นิพล 

15 Case study in 
sustainable tourism  
น าเสนองานพร้อม
สรุปผล 1 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายประกอบส่ืออิเลค็ทรอนิคส์ 
2. อภิปราย-ซกัถามและบรรยายสรุป
ร่วมกบัผูเ้รียน 
3.นศ.น าเสนองานดา้นการจดัการการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน 
ส่ือการเรียนรู้ 
1. ส่ือPowerPoint  
2. ต าราเรียน 
 

ดร.นิพล 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือทีใ่ช้ 
(ถ้ามี) 

ช้ินงาน/วิธีการประเมิน 
ผู้สอน 

16 Case study in 
sustainable tourism  

- น าเสนองานพร้อม
สรุปผล 1 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายประกอบส่ืออิเลค็ทรอนิคส์ 
2. อภิปราย-ซกัถามและบรรยายสรุป
ร่วมกบัผูเ้รียน 
3. นศ.น าเสนองานดา้นการจดัการการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน 
ส่ือการเรียนรู้ 
1. ส่ือPowerPoint  
2. ต าราเรียน 
3. แบบทดสอบ 

ดร.นิพล 

17-18 Final Examination    

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

การ
ประเมิน 

งานที่จะใช้ประเมนิผลผู้เรียน สัปดาห์ 
ที่ก าหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

(1) สอบ   
     -  สอบกลางภาค …8… ……30%……… 
  -  สอบปลายภาค …16… ……30%……… 

(2) การเขา้ชั้นเรียน ตลอดเทอม ……10%..…… 
(3) การมีส่วนร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นใน

ชั้นเรียน 
ตลอดเทอม ……10%…..… 

(4) การท างานกลุ่มและผลงาน ……...9..…….. ……10%.…… 
(5) การน าเสนอ ยกตวัอยา่ง Case study ......4,5,6,7, 

,10,13, 14,15 
……20%……… 
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เกณฑ์การประเมนิผล 

ระดับคะแนน เกรด 

85 คะแนน ขึ้นไป        A 

80-84 คะแนน B+ 
75-79 คะแนน B 
70-74 คะแนน C+ 
65-69 คะแนน C 

       60-64 คะแนน D+ 
       50-59 คะแนน D 
       ต ่ากวา่ 50 คะแนน E 

 
 

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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7. Tourism Authority of Thailand (2001) National Ecotourism Action Plan. 

Bangkok:  Conservation Division, Tourism Authority of Thailand (TAT). 

8. Weaver, D. (2006) Sustainable Tourism. Burington: Elsevier Butterworth-

Heinemann. 

9. บุญเลศิ  ตัง้จิตวฒันา การท่องเที่ยวที่ ย่ังยืน 2540 

 
หมวดที่ 7  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จดัท  าโดยนักศึกษา จากการจดักิจกรรมในการน า
แนวคิด ทฤษฎี มาปรับใช ้และประเมินความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
 -  การอภิปรายและส่ือสารกลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
 -  การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
 -  แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บขอ้มูลเพือ่ประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ ์ดงัน้ี 
 -  -  อาจมีการสงัเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน (โดยอาจเชิญทีมงานมาร่วมประเมิน) 
 -  ผลการสอบ 
 - การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนในทางบวกกบัการเรียนการสอนในรายวชิา 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลังจากทราบผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดั
กิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิม่เติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
 -  สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 
 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชาดังกล่าว มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ 
ตามที่คาดหวงัจากการเรียนรู้ในวิชาไดจ้ากการแบบฝึกหัดจากนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงาน
ของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการ
ทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
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5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชาดังกล่าว ไดมี้การวาง
แผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดของวชิา เพือ่ใหเ้กิดคุณภาพมากขึ้น ดงัน้ี 
 -  ปรับปรุงรายวชิาทุก 4 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ 4 
 -  เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพือ่ใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบั
ปัญหาที่มาจากงานวจิยัของอาจารยต่์าง ๆ 


