
รายละเอยีดของรายวชิา 
ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา                 มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุรี 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา           วทิยาการจดัการ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 

                     3572501  การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

2. จาํนวนหน่วยกติ 

                     3 หน่วยกิต ( 2-2-5 ) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

                    ศิลปศาสตรบณัฑิต 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

                    อาจารยนุ์ชรา  แสวงสุข 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน 

                   ภาคการศึกษาท่ี 2/ชั้นปีท่ี 2 

6. รายวชิาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

                   ไม่ม ี

7. รายวชิาที่ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) (ถ้าม)ี 

                   ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 

                   คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุรี 

9. วนัที่จดัทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

                  19  พฤศจิกายน 2558 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

                   เพ่ือใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื และสามารถ

นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน การประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว รวมถึงนาํหลกัการการ

ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืไปใชก้บัการท่องเท่ียวในชีวติประจาํวนัไดต่้อไป 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ ปรับปรุงรายวชิา 

                   เพ่ือใหน้กัศึกษามีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมดา้นปัญญาในการนาํความรู้ 

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการเรียนในวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ



นาํหลกัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืไปใชป้ฏิบติัไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวชิา   

 ความหมายองคป์ระกอบและประเภทของระบบนิเวศ ความสมัพนัธร์ะหวา่งระบบนิเวศกบั

ทรัพยากรการท่องเท่ียว อุทยานแห่งชาติ และประโยชนข์องอุทยานแห่งชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ท่องเท่ียวนนัทนาการในอุทยานแห่งชาติ และการอนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียว เพ่ือใหเ้กิดการ

พฒันาอยา่งย ัง่ยนืตลอดจนผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากส่ิงอาํนวยความสะดวกต่อนกัท่องเท่ียวใน

เขตอุทยานแห่งชาติต่างๆ  

2. จาํนวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 45 ชัว่โมง/ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 30 ชัว่โมง 

ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ

ตอ้งการของ

นกัศึกษาเฉพาะราย 

การฝึกปฏิบติั 30 ชัว่โมง

ต่อภาคการศึกษา/งาน

ภาคสนามระยะเวลา 2วนั 

1คืน 

การศึกษาดว้ยตนเอง 5 

ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

3. จาํนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารยป์ระจาํรายวชิา ประกาศเวลาใหค้าํปรึกษาผา่นเวบ็ไซตค์ณะ 

- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 

 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1. คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

พฒันาผูเ้รียนใหค้วามความรับผดิชอบ มีวจิยั มีจรรยาบรรณทางการท่องเท่ียวโดยมีคุณธรรม  

จริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี 

1.1.1 ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสตัยสุ์จริต 

1.1.2 มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเอง หนา้ท่ีและสงัคม 

1.1.3 มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้

และลาํดบัความสาํคญั 

1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย ์



1.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ และสงัคม 

1.2. วธิีการสอน 

1.2.1 การบรรยาย/อภิปราย/ซกัถาม 

1.2.2 การสอนแบบมีส่วนร่วมความคิด วเิคราะห์ แลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ท่ีมี

ประโยชน ์

1.2.3 การนาํเสนอผลงาน 

1.3. วธิีการประเมนิผล 

1.3.1 พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 

1.3.2 มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้าํมาทาํรายงาน อยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 

1.3.3 ประเมินผลการนาํเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

2. ความรู้ 

    2.1. ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื  หลกัการพ้ืนฐานและกรอบแนวปฏิบติั

ของการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื องคป์ระกอบดา้นต่างๆ รูปแบบของการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื รวมถึง

ระบบนิเวศ อุทยานแห่งชาติและกิจกรรมนนัทนาการในอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย   สามารถ

นาํความรู้ความเขา้ใจไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

     2.2. วธิีการสอน 

            บรรยาย อภิปราย การทาํใบงาน การทาํงานกลุ่ม การนาํเสนอรายงาน การฝึกปฏิบติั 

2.3. วธิีการประเมนิผล 

2.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค  

2.3.2 ประเมินจากการนาํเสนอรายงาน และใบงาน 

2.3.3 การฝึกปฏิบติั 

3. ทักษะทางปัญญา  

    3.1. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพฒันา 

            สามารถนาํความรู้และหลกัการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื ไปประยกุตใ์ชใ้น

ชีวติประจาํวนัได ้และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เรียนรู้รูปแบบการท่องเท่ียวแบบย ัง่ยนื 

และแนวการปฏิบติัอยา่งถกูตอ้ง 

    3.2. วธิีการสอน 

3.2.1 การบรรยาย/อภิปราย/ซกัถาม 

3.2.2 การนาํเสนอผลงาน 

3.3.3 การฝึกปฏิบติั  

 



      3.3. วธิีการประเมนิผล 

3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

3.3.2 วดัผลจากการนาํเสนอผลงาน 

3.3.3 วดัผลจากการฝึกปฏิบติั 

3.3.4 สงัเกตพฤติกรรมในการโตต้อบอยา่งมีไหวพริบปฎิภาณในการแกไ้ขปัญหา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

      4.1. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

4.1.1 พฒันาทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั และอาจารยผ์ูส้อน 

4.1.2 พฒันาความเป็นผูน้าํและผูต้ามในการทาํงานเป็นทีม 

4.1.3 พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้นตาม

กาํหนดเวลา 

      4.2. วธิีการสอน 

4.2.1 จดักิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

4.2.2 ปฏิบติักิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

      4.3. วธิีการประเมนิผล 

4.3.1 ประเมินตนเอง และเพ่ือน ดว้ยแบบฟอร์มท่ีกาํหนด 

4.3.2 ประเมินจากรายการท่ีนาํเสนอ พฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่ม 

4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูดว้ยตนเอง 

5.  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

      5.1. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1.1 ทกัษะการคิดคาํนวณ เช่น การวางแผน การจดัเวลาเรียนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร 

5.1.2 พฒันาทกัษะในการส่ือสารทั้งการพดู การฟัง การเขียน โดยการทาํรายงาน และนาํเสนอ

ในชั้นเรียน 

5.1.3 พฒันาทกัษะในการวิเคราะห์ขอ้มลูจากกรณีศึกษา 

5.1.4 พฒันาทกัษะในการสืบคน้ ขอ้มลูทางอินเตอร์เน็ต 

5.1.5 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล ์

5.1.6 ทกัษะในการนาํเสนอรายงานโดยใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัการนาํเสนองาน 

      5.2. วธิีการสอน 

5.2.1 มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ความดว้ยตนเอง และทาํรายงานโดยเนน้การนาํตวัเลข หรือมี

สถิติอา้งอิง จากแหล่งท่ีมาขอ้มลูท่ีน่าเช่ือถือ 

5.2.2 นาํเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

 



      5.3. วธิีการประเมนิผล 

5.3.1 ประเมินจากรายงานและรูปแบบการนาํเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยแีละรูปเล่ม 

5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หวัข้อ/รายละเอยีด จาํนวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน

การสอน/ส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 - แนะนาํรายวิชาและกระบวนการ

ศึกษาในรายวชิา 

- ประวติั ความหมาย และหลกัการของ

การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

4 - ปฐมนิเทศ 

- ศึกษาวิเคราะห์

ผูเ้รียน 

- บรรยาย/อภิปราย 

อ.นุชรา  

แสวงสุข 

2 - กรอบแนวการปฏิบติัการท่องเท่ียว

อยา่งย ัง่ยนื 

 

4 -บรรยาย/อภิปราย 

- แบบทดสอบ

ก่อนเรียน/

แบบฝึกหดั 

อ.นุชรา  

 แสวงสุข 

3 - แนวคิดการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่ง

ย ัง่ยนื 

4 -บรรยาย/อภิปราย 

- แบบฝึกหดั 

อ.นุชรา  

แสวงสุข 

4 - ความหมายลกัษณะและองคป์ระกอบ

ของระบบนิเวศ 

- องคป์ระกอบดา้นการพฒันา

ทรัพยากรการท่องเท่ียว 

4 -บรรยาย/อภิปราย 

- แบบฝึกหดั 

อ.นุชรา  

แสวงสุข 

5 - องคป์ระกอบดา้นการพฒันา

ส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว 

 

4 -บรรยาย/อภิปราย 

- แบบฝึกหดั 

อ.นุชรา  

แสวงสุข 

6 - องคป์ระกอบดา้นการพฒันาธุรกิจ

ท่องเท่ียว 

4 -บรรยาย/อภิปราย 

- แบบฝึกหดั 

อ.นุชรา  

แสวงสุข 

7 - องคป์ระกอบดา้นการพฒันาการ

ตลาดท่องเท่ียว 

4 -บรรยาย/อภิปราย 

- แบบฝึกหดั 

อ.นุชรา  

แสวงสุข 

8 สอบกลางภาค 4   

9 - องคป์ระกอบดา้นพฒันาการมีส่วน

ร่วมทางการท่องเท่ียวของชุมชน

4 -บรรยาย/อภิปราย 

- แบบฝึกหดั 

อ.นุชรา  

แสวงสุข 



ทอ้งถ่ิน : การจดัทาํเสน้ทางศึกษา

ธรรมชาติเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

10 - องคป์ระกอบดา้นการพฒันาจิตสาํนึก

ทางการท่องเท่ียว 

4 -บรรยาย/อภิปราย 

- แบบฝึกหดั 

อ.นุชรา  

แสวงสุข 

11 - การพฒันาการท่องเท่ียวแบบย ัง่ยนื

ของประเทศไทย 

4 -บรรยาย/อภิปราย 

- แบบฝึกหดั 

- การทาํงานเป็น

กลุ่ม 

อ.นุชรา  

แสวงสุข 

12 - อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย 4 -บรรยาย/อภิปราย 

- แบบฝึกหดั 

- การทาํงานเป็น

กลุ่ม 

อ.นุชรา  

แสวงสุข 

13 - การจดักิจกรรมนนัทนาการใน

อุทยานแห่งชาติ 

4 -บรรยาย/อภิปราย 

- แบบฝึกหดั 

- การทาํงานเป็น

กลุ่ม 

อ.นุชรา  

แสวงสุข 

14 - รูปแบบของการท่องเท่ียวแบบย ัง่ยนื 4 -บรรยาย/อภิปราย 

- แบบฝึกหดั 

- การทาํงานเป็น

กลุ่ม 

อ.นุชรา  

แสวงสุข 

15 - นกัศึกษารายงาน 

- ศึกษาดงูานนอกสถานท่ี (ระยะเวลา 2

วนั 1คืน) 

4 -บรรยาย/อภิปราย 

- การทาํงานเป็น

กลุ่ม 

- กิจกรรม

ภาคสนาม 

อ.นุชรา  

แสวงสุข 

16 สอบปลายภาค 4   

 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วธิีการประเมนิ สัปดาห์ที่

ประเมนิ 

สัดส่วนของการ

ประเมนิผล 

1 2.3.1, 3.3.1 - ทดสอบกลางภาค 8 30 % 



- ทดสอบปลายภาค 16 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

คน้ควา้ดว้ยตนเอง 

- ตรวจผลงานและการ

นาํเสนอรายงานกลุ่ม 

- ภาคปฏิบติั 

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 

- ประเมินจากการมีส่วน

ร่วมกิจกรรมกลุ่มใน

ชั้นเรียน 

- ประเมินความ

รับผดิชอบความตรง

ต่อเวลาในการเขา้เรียน

และงานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

ตลอดภาค

เรียน 

10 % 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตาํราหลกั 

          บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา,รศ.  การพฒันาการท่องเที่ยวแบบยัง่ยนื.  กรุงเทพฯ: บริษทั เพรส แอนด ์ 

                     ดีไซน ์จาํกดั, 2548. 

         อุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช, กรม.  อุทยานแห่งชาต ิธรรมชาต ิและนันทนาการ.   

                     สาํนกัอุทยานแห่งชาติ, 2549. 

2. เอกสารและข้อมูลสําคญั 

          เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

          เวบ็ไซต ์ท่ีเก่ียวกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา เช่น Wikipedia ฯลฯ 

 

หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

          การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัทาํโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการนาํแนวคิด

และความคิดเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 

1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 

1.2 แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 



1.3 ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัทาํเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

          ในการเกบ็ขอ้มลูเพ่ือประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ ์ดงัน้ี 

2.1 การสงัเกตความสนใจของนกัศึกษา 

2.2 ผลการเรียนของนกัศึกษา 

2.3 การทวนสอนผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 

          หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมใน

การระดมสมอง และหาขอ้มลูเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 

3.1 เพ่ิมเติมความทนัสมยัของขอ้มลู 

3.2 สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 

3.3 การวิจยัในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวชิา 

          ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงั

จากการเรียนรู้ในวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึง

พิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัจากออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ

โดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 

4.1 การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือ

ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา

โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

         จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการ

ปรับปรุงการสอนรายละเอียดวชิา เพ่ือใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี  

5.1 ปรับปรุงรายวชิาทุกปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิ

ตามขอ้ 4 

5.2 เปล่ียนสลบัอาจารยผ์ูส้อน หรือเชิญวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงเพ่ือให้

นกัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมาจากงานวจิยัของอาจารยห์รือ

ผูเ้ช่ียวชาญ ผูช้าํนาญการต่างๆ  

 


