
 
 
 

ประมวลการสอน 
ภาคปลาย  ปีการศึกษา  2562 

 

1.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี  
     สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 
 

2.  รหัสวิชา 03763431       ชื่อวิชา (ไทย) การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน     
                                                     (Sustainable Tourism Management) 
     จ านวนหน่วยกิต   3(3-0-6)        (อังกฤษ) Human and Environment  
     วิชาพื้นฐาน - 
    หมู่ 290   วันพฤหัสบดี เวลา 1300 - 16.00  น.  

                     ห้อง   1218   อาคารสารสนเทศ 
 

3.  ผู้สอน / คณะผู้สอน 
 1.  อาจารย์ ดร. ปิยภาคย์  ภูมิภมร 
 

4.  การให้นิสิตเข้าพบและให้ค าแนะน านอกเวลาเรียน 
1.  อาจารย์ดร. ปิยภาคย์  ภูมิภมร 

วันจันทร์   เวลา  13.00-15.00 น.    
โทรศัพท์: 089-225-9603  E-mail: piyapak54 @hotmail.com  

5.  จุดประสงค์รายวิชา 
 

1. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้นิสิตรู้และเข้าใจความเป็นมา แนวคิด หลักการและองค์ประกอบของการ จัดการ

ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนได้  
2) เพื่อให้นิสิตรู้และเข้าใจหลักการจัดการท่องเท่ียวชุมชนและการมีส่วนร่วมของ ชุมชนใน

การจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในรูปแบบต่างๆได้  
3)  เพื่อให้นิสิตรู้และเข้าใจการวางแผนและการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน การ จัดการ

ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้  
4)  เพื่อให้นิสิตสามารถบูรณาการองค์ประกอบของแผนในการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่าง

ยั่งยืนและน าไปสู่ความพอเพียงได้ 
 



 
 

2 

 

6.  ค าอธิบายรายวิชา  
ประวัติความเป็นมา และขอบเขตของการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน รูปแบบของการท่องเท่ียว 

แบบยั่งยืน กลุ่มท่ีมีบทบาทในการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน การจัดการในแต่ละส่วนงาน ความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานอื่นๆ  
7.  วิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 การบรรยาย การเรียนแบบร่วมมือ อภิปราย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม 
การรายงานหน้าช้ัน การท าการบ้าน  
 

8.  อุปกรณ์สื่อการสอน 
Power Point Presentation เอกสารประกอบการบรรยาย และตัวอย่างประกอบการสอน 

 

9.  การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน  
รายการ               ร้อยละ 

 1.  การศึกษาค้นคว้า       30 
  - รายงาน  30  % 
 2.  การสอบ        60                         
  - การสอบกลางภาค 30  % 
  - การสอบปลายภาค 30  % 
 3. การเข้าห้องเรียน       10 
  -การเข้าห้องเรียน  10  % 
   รวม                                    100 
  
 

10.  การประเมินผลการเรียน 
1.  ขาดเรียน 1 ครั้ง หักคะแนน 1% (ในกรณีท่ีมีใบรับรองแพทย์มายื่นจะไม่หักคะแนน) 
     หากขาดเกิน 3 ครั้ง หมดสิทธิ์สอบ 

 2.  หากสายเกิน 15 นาที 2 ครั้ง เท่ากับขาดเรียน 1 ครั้ง 
3.  แต่งกายไม่เรียบร้อย เช่น ใส่รองเท้าแตะ เอาเส้ือออกนอกกางเกง/กระโปรง พบ 1 ครั้ง 
หักคะแนน 1%   
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11. เกณฑ์การตัดเกรดจะใช้คะแนนของกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
 
  80   คะแนนขึ้นไป   ได้เกรด A 
  75-79   คะแนน    ได้เกรด B+ 
  70-74  คะแนน    ได้เกรด B 
  65-69  คะแนน   ได้เกรด C+ 
  60-64  คะแนน    ได้เกรด C 
  55-59  คะแนน    ได้เกรด D+ 
  50-54  คะแนน    ได้เกรด D 
    0-49  คะแนน    ได้เกรด F 
 

 
12.  เอกสารอ่านประกอบ  

1) เกษม  จันทร์แก้ ว . 2558. วิทยาศาสตร์ ส่ิ งแวด ล้อม . ก รุ ง เทพ ฯ : ส านั กพิ มพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.   

2) จิรากรณ์ คชเสนี. 2555. มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม. พิมพ์ครั้งท่ี 7. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

3) ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. 2553. มนุษย์กับ ส่ิงแวดล้อม. พิมพ์ครั้ ง ท่ี  5. กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

4)  นิวัติ เรืองพานิช. 2556. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพฯ : 
กองทุนจัดพิมพ์ต าราป่าไม้ คณะวน ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

5)  ____________. 2556. นิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชา 
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13.  ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน 
สัปดาห์/ 
คร้ังที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่

ใช้ 

ผู้สอน 

1 ความเป็นมาของการท่องเท่ียวแบบยืน 

- ประวัติความเป็นมา 

-  วาระ 21 (Agenda 21) กับการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

- แนวคิดและความหมายของการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

- ความจ าเป็นที่จะต้องมีการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน 

- หลักการจัดการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน 

3 บรรยายโดยใช้
สไลด์ 

อาจารย์ ดร.ปิยภาคย์  ภูมิภมร 

2 องค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน 

- ความหมายของการพัฒนา 

- ลักษณะของการพัฒนา 

- การพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

- องค์ประกอบของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

3 บรรยายโดยใช้
สไลด์ 

อาจารย์ ดร.ปิยภาคย์  ภูมิภมร 

3 แนวคิดการพัฒนาในประเทศไทยและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      

- การท่องเท่ียวในฐานเงื่อนไขของการ
พัฒนากระแสหลัก 

- ผลกระทบของการท่อง เท่ียวต่อ
บริบทแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 

- ความจ าเป็นต่อการสร้างความใจ
วิสัยทัศน์ ลักษณะและความหมายใน
การวางแผนการท่องเท่ียวในบริบท
การพัฒนากระแสหลักและทางเลือก 

3 บรรยายโดยใช้
สไลด์ 

อาจารย์ ดร.ปิยภาคย์  ภูมิภมร 
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สัปดาห์/ 
คร้ังที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่

ใช้ 

ผู้สอน 

4 การท่องเที่ยวชุมชน 

- หลักการและความหมายของการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน 

- ข้อดีหรือข้อเสียการท่องเท่ียวชุมชน 
- หลักในการวางแผนพัฒนาการ

ท่องเท่ียวชุมชน 

3 บรรยายโดยใช้
สไลด์ 

อาจารย์ ดร.ปิยภาคย์  ภูมิภมร 

5 การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินในการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
- ความหมายของการมีส่วนร่วม 
- ความหมายของการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน 
- ลักษณะและขั้นตอนการมีส่วนร่วม 

- ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

3 บรรยายโดยใช้
สไลด์ 

อาจารย์ ดร.ปิยภาคย์  ภูมิภมร 

6 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการการท่องเที่ยว 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในการจัดการการ
ท่องเท่ียวชุมชน 

3 บรรยายโดยใช้
สไลด์ 

 

7 การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 
- กระบวนการการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวสู่
ความยั่งยืน 
- พัฒนาอย่างไรสู่การท่องเท่ียวชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 
- ขั้นตอนในการพัฒนาสู่การท่องเท่ียว
ชุมชน 
- ต้นทุนและผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว 

3 บรรยายโดยใช้
สไลด์ 

 

สอบกลางภาค 
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สัปดาห์/ 
คร้ังที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

8 การวางแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนในเชิงบูรณาการ 
- เนื้อแท้ของแผนการท่องเท่ียวเชิง
ยุทธศาสตร์ 
- หลักการของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
- การวางแผนท่องเท่ียวเชิงกลยุทธ์ 
-กระบวนการปฏิบัติ 
- การจัดท านโยบายด้านการท่องเท่ียว 

3 บรรยายโดยใช้
สไลด์ 

 

9 องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
- โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเท่ียว 
- มลภาวะ ส่ิงอ านวยความสะดวกและ
การบริการ 
- การวิเคราะห์ด้านอุปสงค์ตามสภาพท่ี
เป็นจริง 

3 บรรยายโดยใช้
สไลด์ 

 

10  การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชน 
 - การพัฒนาการมีส่วนรว่มทางการ
ท่องเท่ียวของชุมชน 
 - การประเมินศักยภาพความพร้อม
ทางการท่องเท่ียวแบบยั่งยืนของชุมชน
ท้องถิ่น  
 - การเตรียมความพร้อมทางการ
ท่องเท่ียวของชุมชนท้องถิ่น 
  - การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้
สามารถรองรับนักท่องเท่ียวคุณภาพ. 

3 บรรยายโดยใช้
สไลด์ 
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สัปดาห์/ 
คร้ังที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

11 แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเพื่อสร้างศักยภาพการพัฒนา 
การท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 
- แนวคิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวแบบยั่งยืนสู่ชุมชนท้องถิ่น 

3 บรรยายโดยใช้
สไลด์ 

อาจารย์ ดร.ปิยภาคย์  ภูมิภมร 

12 การเขียนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 
- การพัฒนาแผนการท่องเท่ียว 
- รูปแบบและโครงสร้างส่วนประกอบ
ของแผนด้านด้ายภาพ 
- กลยุทธ์การพัฒนาด้านกายภาพ 
- ส่ิงท่ีต้องพิจารณาในการวางแผนการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว 
- การน าแผนการพัฒนาการท่องเท่ียวไป
ปฏิบัติ 

3 บรรยายโดยใช้
สไลด์ 

อาจารย์ ดร.ปิยภาคย์  ภูมิภมร 

   13 ผลกระทบจากการท่องเที่ยว 
- การประเมินผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียว 
- ผลกระทบของการท่องเท่ียวต่อชุมชน
ท้องถิ่น 

3 บรรยายโดยใช้
สไลด์ 

 

14 
ศึกษาดูงานท่องเท่ียวโดยชุมชน 

3 บรรยายและ
อภิปราย 

อาจารย์ ดร.ปิยภาคย์  ภูมิภมร 

15 
สรุปผลการศึกษาดูงานและน าเสนอ
แผนการท่องเที่ยวในทอ้งถ่ิน 

3 
การน าเสนอ
รายงาน 

อภิปราย 

อาจารย์ ดร.ปิยภาคย์  ภูมิภมร 

สอบปลายภาค 
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หมายเหตุ :    
1. ก าหนดส่งรายงาน ในช่ัวโมงเรียน สัปดาห์ท่ี 14  หากส่งช้ากว่าก าหนด   
    หักคะแนนวันละ1% เกิน 10 วันถือว่าคะแนนรายงานเด่ียวเป็น 0 
2. หากไม่มีการใส่ข้อมูลอ้างอิงหรือแหล่งท่ีมาของข้อมูล จะถือว่าคะแนนรายงานเป็น 0 
3. ก าหนดรายงานหน้าช้ันเรียน ในช่ัวโมงเรียน สัปดาห์ท่ี 14-16 

 
        ลงนาม................................................ผู้รายงาน 
                   (อาจารย์ดร. ปิยภาคย์  ภูมิภมร) 
                      วันท่ี  9  ธันวาคม  2562         
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ตัวอย่างแบบฟอร์มหน้าปกรายงาน 
 
 

 
 
 
 

 
รายงาน 
(หัวข้อเรื่อง) 

 
 

เสนอ 
.............................. (ช่ืออาจารย์ผู้สอน).................................... 

 
 
 

จัดท าโดย 
ชื่อ-สกุล  รหัสประจ าตัว   หมู่เรียน              เลขที ่

1…………………………………………………………………………………....……………    ………………….. 
2…………………………………………………………………………………....……………    ………………….. 
3…………………………………………………………………………………....……………    ………………….. 
4…………………………………………………………………………………....……………    ………………….. 
5…………………………………………………………………………………....……………    ………………….. 

 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 03763431   การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน     

ภาคปลาย  ปีการศึกษา  2562 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  โครงการจัดตั้งวทิยาเขตสุพรรณบุร ี


