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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรมุ่งเนน้ผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่และการจดัการความรู้อยา่งบูรณาการ 
เขา้ใจและมีคุณธรรมจริยธรรมดา้นการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชนสามารถน ากระบวนการวจิยัมาประยกุตใ์ชใ้นการ
บริหารจดัการการท่องเท่ียวชุมชนเพ่ือพฒันา แกไ้ขปัญหา ฟ้ืนฟ ูและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มชุมชนอยา่ง
ย ัง่ยนื 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1.คุณธรรม จริยธรรม 

(1) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นในการจดัการกบัขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่างๆ ท่ีมีผลกระทบทั้งต่อ
ตนเอง ชุมชน องคก์รและสงัคม รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 

(2) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบัความส าคญัใน
สภาพแวดลอ้มของการท างานและในชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 

(3) มีความรู้และเขา้ใจในระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ชุมชนในระดบัชาติและนานาชาติ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพรวมทั้งเหตุผลและการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้น
อนาคต และมีความซ่ือสตัย ์มีคุณธรรมในทางวชิาการไม่คดัลอกผลงานวจิยัผูอ่ื้น 

PLO 2.ความรู้ 
(1) มีความรู้ลึกและความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเน้ือหาสาระของหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญั ทางดา้นการจดัการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน และการจดัการส่ิงแวดลอ้มสู่ความยัง่ยนื ในมิติของสงัคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม 
(2) สามารถบูรณาการหรือประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้จากการเรียน จากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และจากการวจิยั

เพ่ือใชพ้ฒันางานทางดา้นการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
(3) รู้เขา้ใจและสนใจพฒันาตนเองเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ดา้นการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชนท่ีสะทอ้นสถานการณ์

ปัจจุบนัและอนาคต 

PLO 3 ทกัษะทางปัญญา 
1) มีความคิดวจิารณญาณบนพ้ืนฐานทางวชิาการท่ีเหมาะสม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และสามารถประยกุตใ์ช้

ความรู้ทางดา้นวชิาการ ในการจดัการหรือการพฒันาอยา่งสร้างสรรคเ์พ่ือแกไ้ขปัญหาทางดา้นการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม 



(2) สามารถบริหารจดัการและประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ นวตักรรม และศาสตร์เฉพาะทางท่ีเก่ียวขอ้ง ในการวางแผน
และด าเนินการโครงการวจิยัดา้นการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชนจากตวัอยา่งชุมชนเป้าหมายหรือพ้ืนท่ีศึกษาจริงไดด้ว้ย
ตนเอง 

 
PLO 4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(1) มีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี และเห็นประโยชน์และคุณค่าของการสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น รวมทั้ง
เห็นถึงความส าคญัของการมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น 

(2) มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใชค้วามรู้ความสามารถในศาสตร์เฉพาะทางดา้นการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชนในการแกไ้ขปัญหาท่ี
มีความซบัซอ้น และเปล่ียนแปลงสงัคมในประเด็นท่ีเหมาะสม   

(3) สามารถบริหารจดัการบทบาทหนา้ท่ีทั้งในฐานะผูน้ า และผูต้ามในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสามารถบริหาร
การท างานเป็นทีม และไดอ้ยา่งเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพนูประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม และ
สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ตามล าดบัความส าคญั 

 
PLO 5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) สามารถส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเขียน การอ่าน และ
การน าเสนอบทความวชิาการเป็นภาษาองักฤษ 

(2) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการคน้ควา้ขอ้มูลจากวารสาร และส่ิงพิมพท์างดา้นการจดัการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศและทางดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถสรุปประเดน็ปัญหา
ทางดา้นการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน และการจดัการส่ิงแวดลอ้มในการแกปั้ญหาและพฒันาไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละ
ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ   

(3) สามารถใชห้ลกัตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาคน้ควา้ปัญหา เช่ือมโยงประเด็น สรุปปัญหา และ
เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาในดา้นการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชนดว้ยความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคับ   หน่วยกติ 

838-510 วธีิวทิยาการวจิยัเก่ียวกบัการท่องเท่ียว*  3((3)-0-6)
 (Research Methodology for Tourism) 
838-511     การพฒันาเครือข่ายและระบบการจดัการการท่องเท่ียว*  3(1-6-2)                            
 (Network Development and Tourism Management System)   
838-512 การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน  3((3)-0-6) 
 (Community Ecotourism Management) 
838-513 เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 3(2-3-4)  
 (Information Technology and Innovation for Ecotourism)    
838-514    การท่องเท่ียวเชิงเกษตรอยา่งย ัง่ยนืตามศาสตร์พระราชา   3(2-3-4)             
 (Sustainable Agro-Tourism According to the King Wisdoms)  
838-515    สมัมนา 1**  1(0-2-1) 
                  (Seminar I) 
838-516   สมัมนา 2**  1(0-2-1) 

              (Seminar II) 

2. หมวดวชิาเลือก   หน่วยกติ 
838-521 อาหารพ้ืนถ่ินและผลิตภณัฑชุ์มชนนวตัวถีิ  3(2-3-4)  
 (Local Food and Community Innovative Products) 
838-522 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการท่องเท่ียว   3((3)-0-6) 
 (Climate Change and Tourism) 
838-523 การประเมินผลกระทบการท่องเท่ียวต่อส่ิงแวดลอ้ม      3((3)-0-6) 
 (Tourism Impact Assessment for Environment) 
838-524 การจดัการส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการท่องเท่ียวสีเขียว  3((3)-0-6) 
 (Environmental Management for Green Tourism) 
838-525 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและการท่องเท่ียว  3((3)-0-6) 
 (Local Wisdoms and Tourism) 
838-526 เทคโนโลยชีีวภาพและการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 3(2-3-4) 
 (Biotechnology and Environmentally Friendly Tourism) 
838-527 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 3((3)-0-6) 
 (Natural Resources Management for Sustainable Tourism) 
838-528 อนามยัส่ิงแวดลอ้มกบัการท่องเท่ียว  3((3)-0-6) 
 (Environmental Health and Tourism) 
838-529 การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและสมุนไพรไทย  3((3)-0-6) 
 (Wellness Tourism and Thai herbs) 
 



838-530   การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน  3((3)-0-6) 
 (Local Economic Development) 
838-531   การเขียนบทความวชิาการทางมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 3((3)-0-6) 
 (Writing Academic Article for Humanities and Social Sciences)  
838-532  หวัขอ้พิเศษทางการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน  3((3)-0-6) 
 (Special Topics in Community Ecotourism Management) 
 

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์   หน่วยกติ 
838-800 วทิยานิพนธ์  36(0-108-0)
 (Thesis) 
838-801 วทิยานิพนธ์  18(0-54-0)                      
 (Thesis) 
838-802   สารนิพนธ์                                                  6(0-18-0)   
                (Minor Thesis) 
 
หมายเหตุ   * บงัคบัใหน้กัศึกษา แผน ก2 ลงทะเบียนเรียนแบบ ไม่นบัหน่วยกิต  
                   * บงัคบัใหน้กัศึกษา แผน ข ลงทะเบียนเรียนแบบ นบัหน่วยกิต   
                  ** บงัคบัใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบ ไม่นบัหน่วยกิต  
- นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ โดยใหอ้ยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แผน ก 1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
838-800  วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
               (Thesis) 
838-515  สมัมนา 1** 1(0-2-1) 
              (Seminar I)  
ภาคการศึกษาที ่2 
838-800  วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
               (Thesis) 
838-516  สมัมนา 2** 1(0-2-1) 
              (Seminar II)  
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
838-800 วทิยานิพนธ์  9(0-27-0) 
 (Thesis) 

ภาคการศึกษาที ่2 
838-800 วทิยานิพนธ์  9(0-27-0) 
 (Thesis) 

 
 



แผน ก 2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
838-510    วธีิวทิยาการวจิยัเก่ียวกบัการท่องเท่ียว* 3((3)-0-6)     
                  (Research Methodology for Tourism) 
838-512    การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน 3((3)-0-6) 
                 (Community Ecotourism Management) 
838-514    การท่องเท่ียวเชิงเกษตรอยา่งย ัง่ยนืตามศาสตร์พระราชา  3(2-3-4)                 
                 (Sustainable Agro-Tourism According to the King Wisdoms) 
838-515    สมัมนา 1** 1(0-2-1) 
                 (Seminar I)  
838-xxx    วชิาเลือก 1 3((3)-0-6)    
                 (Elective 1)  
ภาคการศึกษาที ่2 
838-511    การพฒันาเครือข่ายและระบบการจดัการการท่องเท่ียว* 3(1-6-2) 
                  (Network Development and Tourism Management System)  
838-513    เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 3(2-3-4)  
                 (Information Technology and Innovation for Ecotourism)    
838-516    สมัมนา 2** 1(0-2-1)   
                 (Seminar II)   
838-xxx    วชิาเลือก 2  3((3)-0-6) 
                 (Elective 2)  
838-xxx    วชิาเลือก 3  3((3)-0-6) 
                  (Elective 3) 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
838-801     วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0)  
 (Thesis)   

ภาคการศึกษาที ่2 
838-801     วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0)  
 (Thesis)   

 
 
 
 
 



แผน ข  

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
838-510    วธีิวทิยาการวจิยัเก่ียวกบัการท่องเท่ียว* 3((3)-0-6)     
                  (Research Methodology for Tourism) 
838-512    การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน 3((3)-0-6) 
                 (Community Ecotourism Management) 
838-514    การท่องเท่ียวเชิงเกษตรอยา่งย ัง่ยนืตามศาสตร์พระราชา  3(2-3-4)                 
                 (Sustainable Agro-Tourism According to the King Wisdoms) 
838-515    สมัมนา 1** 1(0-2-1) 
                 (Seminar I)  
838-xxx    วชิาเลือก 1 3((3)-0-6)    
                 (Elective 1)  
ภาคการศึกษาที ่2 
838-511    การพฒันาเครือข่ายและระบบการจดัการการท่องเท่ียว* 3(1-6-2) 
                  (Network Development and Tourism Management System)  
838-513    เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 3(2-3-4)  
                 (Information Technology and Innovation for Ecotourism)    
838-516    สมัมนา 2** 1(0-2-1)   
                 (Seminar II)   
838-xxx    วชิาเลือก 2  3((3)-0-6) 
                 (Elective 2)  
838-xxx    วชิาเลือก 3  3((3)-0-6) 
                  (Elective 3) 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
838-xxx วชิาเลือก 4 3((3)-0-6) 
 (Elective 4)  
838-xxx วชิาเลือก 5 3((3)-0-6) 
 (Elective)  
838-802     สารนิพนธ์ 2(0-6-0) 
 (Minor Thesis) 

ภาคการศึกษาที ่2 
838-802     สารนิพนธ์ 4(0-12-0) 
 (Minor Thesis) 
 
 



 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท สาขาวชิาการจดัการท่องเทีย่วเชิงนิเวศชุมชน 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการ
เรียนรู้ 

PLO1 คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้นในการจดัการกบัขอ้โตแ้ยง้และ
ปัญหาต่างๆ ท่ีมีผลกระทบทั้งต่อตนเอง 
ชุมชน องคก์รและสงัคม รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
1.2 มีภาวะความเ ป็นผู ้น าและผู ้ตาม 
สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ข
ข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญใน
สภาพแวดล้อมของการท างานและใน
ชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 
1 .3  มีความ รู้และ เข้า ใจในระเ บียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ และการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ชุมชนในระดบัชาติและนานาชาติ ท่ีอาจ
มีผลกระทบต่อสาขาวิชา ชีพรวมทั้ ง
เหตุผลและการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน
ได้ในอนาคต และมีความซ่ือสัตย์ มี
คุณธรรมในทางวิชาการไม่คัดลอก
ผลงานวจิยัผูอ่ื้น 
1.4 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสงัคม รวมทั้งมีจิตสาธารณะ จิตอาสา 
และเสียสละโดยถือประโยชน์ส่วนรวม
เป็นกิจท่ีหน่ึงตามพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระราชชนก 

1) อาจารยผ์ูส้อนมีการสอดแทรกเร่ือง
คุณธรรมจริยธรรม มีความซ่ือสัตยแ์ละ
จ ร ร ย า บ ร ร ณ ข อ ง นั ก วิ จั ย ห รื อ
นั ก วิ ช า ก า ร เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร จั ด ก า ร
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
จดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน รวมทั้ง
มี จิตสาธารณะ จิตอาสา และเสียสละ
โดยถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจท่ี
หน่ึงตามพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระราชชนก  ขณะสอน
2) การใหค้  าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ โดยปลูกฝังให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม โดยส่ง เสริมให้
นักศึกษาท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ในชุมชนบ้านเกิด เ พ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้นในการจดัการกบั
ข้ อ โ ต้ แ ย ้ง แ ล ะ ปั ญห า ต่ า ง ๆ  ท่ี มี
ผลกระทบทั้งต่อตนเอง ชุมชน องค์กร
และสั ง คม   ไ ด้ต ร งประ เด็ นและ
แกปั้ญหาไดต้รงจุด
3) เพ่ิมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ
เช่น การมอบหมายงานในรายวิชาการ
จดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน รวมทั้ง
การท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในการ
ลงพ้ืนท่ีจริงของชุมชนเพ่ือเขา้ไปรับฟัง
ถึงปัญหาและร่วมหาแนวทางในแกไ้ข
กบัชุมชนเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียว
ทั้ งน้ีเพ่ือฝึกฝนภาวะความเป็นผูน้ า ผู ้

1) ประเมินจากการมีวินยัในการ
เรียน การรับผิดชอบต่อตนเอง
ในการเข้าชั้นเรียน การท างาน
เป็นทีม และงานมอบหมายให้
ส าเร็จและส่งงานตามก าหนด
2) ประเมินจากความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและชุมชน ต่อความ
เสียสละ มีจิตอาสาในการเข้า
ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหใ้ชอ้งค์
ค ว าม รู้ท า งด้านการจัดการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชนและ
การจัดการส่ิงแวดล้อมในการ
แก้ปัญหาให้กับชุมชนท่ีเกิดข้ึน
จริงในพ้ืนท่ีชุมชนของตัวเอง
หรือในพ้ืนท่ีชุมชนเป้าหมายตาม
ความรับผิดชอบ
3) ประเมินจากความซ่ือสตัยแ์ละ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติการ
ทดลองหรืองานมอบหมาย การ
ท าวิจัย การไม่คัดลอกงานวิจัย
ของบุคคลอ่ืนรวมทั้ งจากการ
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร คั ด ล อ ก
วทิยานิพนธ์
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ตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับ
ฟังความคิดเห็นผูอ่ื้นในการปฏิบติังาน
เป็นทีม  
4)  มีการจัดอภิปรายกลุ่มและเ ชิญ
นักวิชาการ ท่ี เ ก่ียวข้องในประเด็น
ปัญหาเร่งด่วนท่ีเกิดข้ึนใหม่ในพ้ืนท่ี
ป ร ะ เ ด็ น ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร จั ด ก า ร
ส่ิงแวดล้อมและการจัดการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศชุมชน ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ปัญหาเศษฐกิจ สังคมและชุมชนทั้งใน
ระดบัทอ้งถ่ินและภูมิภาค 

PLO2 ความรู้ 

2.1มีความรู้ลึกและความเขา้ใจอย่างถ่อง
แท้ในเ น้ือหาสาระของหลักการและ
ทฤษฎี ท่ีส าคัญ  ทางด้านการจัดการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน และการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มสู่ความยัง่ยนื ในมิติของสงัคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม 
2.2 สามารถบูรณาการหรือประยุกต์ใช้
องค์ความรู้จากการเรียน จากการศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง และจากการวิจยั เพื่อ
ใ ช้พัฒน า ง านทา งด้ า นก า รจัด ก า ร
ท่อง เ ท่ี ยว เ ชิ ง นิ เ วศและการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม 
2.3 รู้เข้าใจและสนใจพฒันาตนเองเพื่อ
เพ่ิมพูนความรู้ด้านการจดัการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศชุมชนท่ีสะท้อนสถานการณ์
ปัจจุบนัและอนาคต 

1) อาจารยผ์ูส้อน พยายามส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ย
ตนเอง ผ่านกิจกรรมหลายๆ ช่องทาง 
เช่น มีการอภิปรายกลุ่ม  การน าเสนอ
หน้าชั้ นเรียน การท าโครงงาน การ
ศึกษาวิจัย เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์
ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาวชิา และสามารถ
บูรณาศาสตร์ด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ี
น าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  
2) ใชก้ระบวนการจดัการเรียนการสอน
และการควบคุมวิทยานิพนธ์ /สาร
นิพนธ์ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพของ
นักศึกษาให้สามารถท าวิจัยเชิงพ้ืนท่ี
แบบมีส่วนร่วมในสภาพแวดลอ้มจริง/
ในพ้ืนท่ีบา้นเกิด และเรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชา เ ก่ี ยวกับหลัก เ ศรษฐกิจ
พอเพียงและพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  
3) การเชิญวิทยากรบรรยาย การจัด
อภิปรายกลุ่ม ร่วมถึงการบรรยายในชั้น
เ รี ยนของคณาจารย์ให้สอดแทรก
กระบวนการคิดและการสร้างจิตส านึก
ท่ีดีต่อการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ชุมชนกับ ส่ิ งแวดล้อม  ท่ี สามารถ

1)  ประเมินจากการท างานท่ี
ได้รับมอบหมาย/รายงาน/การ
อ ภิ ป ร า ย ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง
นักศึกษาในชั้ นเรียน และจาก
การลงชุมชน 
2) ประเมินจากกิจกรรมท่ีไดรั้บ
มอบหมายในรายวิชาการพฒันา
เค รือข่ า ย เ พ่ือการ ท่อง เ ท่ี ยว 
เพื่อใหน้กัศึกษาไดใ้ชอ้งคค์วามรู้
ท่ีไดศึ้กษาและคน้ควา้เพ่ิมเติมใน
การแก้ปัญหาตามสถานการณ์
จริง  
3) ประเมินจากการน าเสนอและ
โครง ร่ างวิทยา นิพนธ์  /สาร
นิพนธ์จากโจทยห์รือปัญหาวิจยั
ท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ีชุมชนของ
ตวัเอง รวมทั้งรูปแบบการเขียน 
การน าเสนอบทความวิชาการ 
และการสอบวิทยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ 
4) ประเมินจากกิจกรรมพิเศษใน
รายวิชาต่างๆ ท่ีมอบหมายให้
นักศึกษาลงชุมชน/ พ้ืนท่ีศึกษา
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ปรับตวัให้เขา้กับการเปล่ียนแปลงต่อ
กระแสสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
4) ) เพ่ิมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น 
การมอบหมายงานในรายวิชาการ
พัฒนาเค รือข่ าย เ พ่ือการท่อง เ ท่ียว 
เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้องค์ความรู้ท่ีได้
ศึ กษาและค้นคว้า เ พ่ิม เ ติมในการ
แกปั้ญหาตามสถานการณ์จริง 

จ ริ ง  เพื่ อ เ รี ยน รู้ต ามศาสต ร์
พระราชาเก่ียวกบัหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงและพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
และมีส่วนร่วมในแกไ้ขปัญหา 

PLO3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1  มีความคิดวจิารณญาณบนพ้ืนฐาน
ทางวชิาการท่ีเหมาะสม มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์และสามารถประยกุตใ์ช้
ความรู้ทางดา้นวชิาการ ในการจดัการ
หรือการพฒันาอยา่งสร้างสรรคเ์พ่ือแกไ้ข
ปัญหาทางดา้นการจดัการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.2 สามารถบริหารจดัการและ
ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ นวตักรรม และ
ศาสตร์เฉพาะทางท่ีเก่ียวขอ้ง ในการ
วางแผนและด าเนินการโครงการวจิยัดา้น
การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชนจาก
ตวัอยา่งชุมชนเป้าหมายหรือพ้ืนท่ีศึกษา
จริงไดด้ว้ยตนเอง 

การมอบหมายงานรับผิดชอบ การท า
วจิยัท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะการคิด
และการแกไ้ขปัญหาจากโจทยว์จิยัหรือ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ีหรือชุมชน
บา้นเกิด มีความสามารถในการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง และการปฏิบติังานจริง  
สามารถคิดและวเิคราะห์ปัญหาอยา่ง
เป็นระบบ สามารถประยกุตใ์ชศ้าสตร์
ทางดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์จริง โดยใชปั้ญหาเป็น
ตวักระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ เปิดโอกาส
ใหไ้ดแ้สดงความคิดเห็น รวมทั้ง
ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความพร้อมใน
การปรับตวัได ้และสามารถแกปั้ญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวติไดอ้ยา่ง
เหมาะสม   

การแสดงออกทางกระบวนการ
คิดและการแกไ้ขปัญหาอยา่ง
เป็นระบบและมีเหตุมีผล จากผล
การปฏิบติังาน ความสมัฤทธ์ิผล
ทางการเรียนรู้ การน าเสนอ
ผลงาน การอภิปราย การตอบ
ค าถาม 

PLO4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 มีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี 
และเห็นประโยชน์และคุณค่าของการ
สร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น รวมทั้งเห็นถึง
ความส าคญัของการมีความรับผิดชอบทั้ง
ต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น 
4.2 มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี สามารถส่ือสาร
กบักลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ใชค้วามรู้ความสามารถในศาสตร์เฉพาะ

เ น้ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ท่ี มี ก า ร
ปฏิสัมพันธ์ ท่ี ดีระหว่างผู ้เ รียนและ
ผูส้อน เช่น การตั้งค  าถาม การอภิปราย 
การเสนอแนวคิดท่ีแตกต่าง รวมทั้ ง
กระตุน้และส่งเสริมให้นกัศึกษาท างาน
เป็นทีมโดยเฉพาะการออกพ้ืนท่ีจริงทั้ง
ง า น มอบหม า ย  ก า ร ท า วิ จั ย เ พื่ อ
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการท า
กิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือให้นกัศึกษาการ

ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนัก ศึกษาใน
หลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรม
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  เ ช่ น 
พฤติกรรมความสนใจ ตั้ งใจ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง การ
แสดงบทบาทภาวะผู ้น าและผู ้
ตามท่ีดี ความสามารถในการ
ท า ง าน ร่ วมกับ ผู ้ อ่ื น  ค ว าม



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการ
เรียนรู้ 

ทางด้านการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ชุมชนในการแก้ไขปัญหา ท่ี มีความ
ซับซ้อน และเป ล่ียนแปลงสังคมใน
ประเด็นท่ีเหมาะสม 
4.3 สามารถบริหารจดัการบทบาทหนา้ท่ี
ทั้งในฐานะผูน้ า และผูต้ามในสถานการณ์
ต่าง ๆ รวมทั้งสามารถบริหารการท างาน
เป็นทีม และไดอ้ยา่งเหมาะสมตามโอกาส
แ ล ะ ส ถ า น ก า ร ณ์  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม พู น
ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม และ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับ
ความส าคญั 

มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกับผูร่้วมงาน การ
วางตัวท่ีเหมาะสมต่อกาลเทศะ การ
ประสานงานกับผู ้อ่ืนทั้ งภายในและ
ภายนอกองคก์ร 

รับผิดชอบในการเรียนและงาน
ท่ีไดรั้บมอบหมาย การน าเสนอ
ผลงาน  การท าง านวิจัย เพื่ อ
วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการ
ร่วมท ากิจกรรมเพ่ือสงัคม 

PLO5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 สามารถส่ือสารทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษอย่ า ง มีป ระ สิท ธิ ภ าพ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเขียน การอ่าน และ
การน า เสนอบทความวิช าการ เ ป็น
ภาษาองักฤษ 
5.2 สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
การค้นคว้าข้อมูลจากวารสาร  และ
ส่ิงพิมพท์างดา้นการจดัการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศและทางดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นภาษาอังกฤษได้อย่าง
เหมาะสม สามารถสรุปประเด็นปัญหา
ทางด้านการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ชุมชน และการจดัการส่ิงแวดลอ้มในการ
แกปั้ญหาและพฒันาไดอ้ย่างสร้างสรรค์
และถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
5 . 3  ส า ม า ร ถ ใ ช้ ห ลั ก ต ร ร ก ะ ท า ง
คณิตศาสตร์และสถิติ  ในการศึกษา
ค้นควา้ปัญหา เช่ือมโยงประเด็น สรุป
ปัญหา และเสนอแนะแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาในด้านการจัดการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศชุมชนดว้ยความเหมาะสม 

ฝึกทักษะการวิ เคราะห์ข้อมูล  การ
ส่ื อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศท่ีทนัสมยัผ่านรายวิชาต่างๆ 
เช่น รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวตักรรมเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรอยา่งย ัง่ยืนตาม
ศาสตร์พระราชา การพฒันาเศรษฐกิจ
ชุมชน สมัมนา 1 สมัมนา 2 วทิยานิพนธ์
และสารนิพนธ์         เป็นต้น เพื่อให้
นัก ศึกษาได้ ฝึกทักษะทั้ งด้ านการ
วิ เคราะห์  การ ส่ือสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการคน้ควา้
และน าเสนองานทั้งเป็นภาษาไทย และ/
หรือภาษาอังกฤษ และมีกิจกรรมการ
เรียนการสอนอ่ืนๆ ท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียน
ได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เหล่าน้ี ทั้ งด้วย
ตนเองและร่วมกบัผูอ่ื้น 

ประเมินผลตามกิจกรรมการ
เรียนการสอน และการน าเสนอ
งานโดยใช้แบบประเมินทักษะ
ในด้ านต่ า งๆ  เ ห ล่ า น้ี   ก า ร
ทดสอบความรู้และเทคนิคการ
วิ เคราะห์และแก้ปัญหาในท่ี
เกิดข้ึนจริงในชุมชนและพ้ืนท่ี 
ห รือ ชุมชนบ้าน เ กิด ท่ี ได้ รับ
มอบหมาย และการท างานวิจัย
เพื่ อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ตั้ งแต่เร่ิมต้นจนถึงขั้นตอนการ
เขียนรายงาน และการน าเสนอ
ผลงาน 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 

สำขำวชิำ กำรจัดกำรท่องเทีย่วเชิงนิเวศชุมชน 

838-510 วธีิวทิยำกำรวจิยัเกีย่วกบักำรท่องเทีย่ว 3((3)-0-6)  
(Research Methodology for Tourism) 

   ปรัชญาการวิจยั การก าหนดโจทยก์ารวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการวิจยัของประเทศ ตามบริบทของชุมชน 
และงานตามภารกิจหลกั วตัถุประสงคก์ารวจิยั กรอบแนวคิดการวจิยั การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวจิยั ระเบียบ
วธีิวจิยั จริยธรรมการวจิยั การเขียนโครงร่างขอ้เสนอการวจิยั การน าเสนอโครงร่างการวจิยั 

 Research philosophy; research problem based on Country’s research needs, community needs, and work-based 
needs,  Research objectives, research framework; literature reviewed; research design; research methodology; research 
ethics; preparing research proposal; proposal presentation 

838-511 กำรพฒันำเครือข่ำยและระบบกำรจดักำรกำรท่องเทีย่ว 3(1-6-2) 
(Network Development and Tourism Management System) 

   ความส าคญัของการพฒันาเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศรูปแบบใหม่ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
การท่องเท่ียวคาร์บอนต ่า ปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นองคร์วมต่อการท่องเท่ียว การพฒันาการจดัท าเส้นทางท่องเท่ียวและ
คู่มือท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ การท่องเท่ียววิถีไทยในพ้ืนท่ีเปราะบาง ผลิตภณัฑมู์ลค่าเพ่ิมและรูปแบบการจดัการเสน้ทางการ
ท่องเท่ียวสู่ชุมชนต่างๆ  การจดัโปรแกรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศส าหรับชุมชน กรณีศึกษาจากพ้ืนท่ีจริง ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

    Importance of developing new ecotourism network for global climate change, low carbon tourism, the overall 
environmental problem for tourism, developing a new route and tourist guide, Thai way of tourism in fragile areas, value-
added products and the management of tourism routes to various communities, organize ecotourism community based 
program, real case study in community, field trips 

838-512     กำรจดักำรท่องเทีย่วเชิงนิเวศชุมชน 3((3)-0-6) 
   (Community Ecotourism Management) 
  องคป์ระกอบและหลกัการของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการท่องเท่ียวชุมชน เป้าหมายของการพฒันาท่องเท่ียว

อย่างย ัง่ยืน การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน กระบวนการและขั้นตอนการวางแผนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน
รูปแบบต่างๆ การแบ่งเขตการจดัการระบบและรูปแบบส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมต่อพ้ืนท่ีและชุมชน การประเมิน
ศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน ลกัษณะและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน การจดัการสภาพแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติ และระบบนิเวศการศึกษานอกสถานท่ีองคป์ระกอบดา้นการส่ือความหมายและการให้ความรู้แก่นกัท่องเท่ียว 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวดว้ยแนวคิดการจดัการโดยชุมชน 
การจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีคุม้ครอง การวางแผนการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน นโยบายและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศ กรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

   Principles and components of ecotourism and community based; ecotourism community based management; 
various types of planning process of ecotourism community based; zoning; system and types of facilities corresponding to 



 

carrying capacity of destination; assessment of potential of the ecotourism community based destination; ecotourism 
community based tourists characteristics and behavior; management of natural environment and ecosystem; interpretation 
and education giving to tourists; ecotourism and community participation ; conservation and rehabilitation of ecosystem 
by community based; ecotourism management in protected areas; ecotourism management planning; policy and  related 
offices in the country: case studies of Thailand and other countries; field trips are included 

 
838-513 838-513    เทคโนโลยสีำรสนเทศและนวตักรรมเพ่ือกำรท่องเทีย่วเชิงนิเวศ   3(2-3-4)                         

 (Information Technology and Innovation for Ecotourism)   
   ความส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศกบัการท่องเท่ียว บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการบริการการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเชิงเกษตรตามศาสตร์พระราชา การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
เชิงเกษตร และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ งานวิจยัดา้นนวัตกรรมส าหรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แนวโน้มของการ
บริการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการเกษตรในอนาคต 

  The importance of information technology for tourism; the role of information technology and internet in 
ecotourism service and agro-tourism according to the King wisdoms; the application of information technology for 
service innovative creation in ecotourism, agricultural and natural resources management; the innovation researches for 
ecotourism; trends of ecotourism service and agricultural in the future 

  
838-514    กำรท่องเทีย่วเชิงเกษตรอย่ำงยัง่ยืนตำมศำสตร์พระรำชำ  3(2-3-4) 
             (Sustainable Agro-Tourism According to the King Wisdoms) 
  ความหมายศาสตร์พระราชาและการท่องเท่ียวเชิงเกษตร หลกัการในการท าเกษตรอย่างย ัง่ยืน ประเภทของ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจดัการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร การจดักิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร การเพ่ิมมูลค่าสินคา้เกษตรในแหล่งท่องเท่ียว ประชาสมัพนัธ์และการท า
ธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอยา่งย ัง่ยนืตามศาสตร์พระราชา ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
  Definition of the King wisdoms and Agro-Tourism; principles of sustainable Agriculture, types of 
agricultural tourism; guidelines for the development of agro-tourism destinations; community participation in agro-
tourism management; organizing activities in agro-tourism, increasing value of agricultural products in tourist 
destinations; public relations and sustainable agro- tourism business according to the King wisdom; field trip 
  

 838-515   สัมมนำ 1   1(0-2-1)   
    (Seminar I)  

                    การน าเสนอผลการศึกษา วิเคราะห์  ร่วมอภิปรายในหัวขอ้ท่ีน่าสนใจทางดา้นการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ชุมชนเนน้หวัขอ้ท่ีสอดคลอ้งกบัปรัชญาวตัถุประสงค ์ของหลกัสูตร 
                     Presentation; analysis and discussion of interesting topics in community ecotourism management focusing 
on philosophy and program objectives  
 
 
 
 



 

 838-516 สัมมนำ 2    1(0-2-1)   
 (Seminar II) 
   การน าเสนอผลการศึกษา วิเคราะห์  ร่วมอภิปรายในหัวขอ้ท่ีน่าสนใจทางดา้นการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ชุมชนเนน้หวัขอ้ท่ีสอดคลอ้งกบัปรัชญาวตัถุประสงค ์ของหลกัสูตร 
                   Presentation; analysis and discussion of interesting topics in community ecotourism management focusing on 
philosophy and program objectives 
 

 838-521 อำหำรพื้นถิ่นและผลติภัณฑ์ชุมชนนวตัวถิี  3(2-3-4)  
      (Local Food and Community Innovative Products) 
  ความหมายของอาหารพ้ืนถ่ินและและผลิตภณัฑ์ชุมชน ผลกระทบของอาหารพ้ืนถ่ินต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ 
วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน  การตลาด ตราสินคา้และการจดัท าตราสินคา้จากการเล่าเร่ืองใน
ทอ้งถ่ิน นวตักรรมและเทคโนโลยีกบัการพฒันาอาหารพ้ืนถ่ินและผลิตภณัฑ์ชุมชน เช่น วตัถุดิบ กระบวนการผลิต การ
ออกแบบบรรจุภณัฑ ์และช่องทางการจดัจ าหน่าย ตวัอยา่งของการศึกษาเก่ียวกบัประโยชน์ของอาหารพ้ืนถ่ินและผลิตภณัฑ์
ชุมชนต่อจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
  The meaning of local food and community products; the impact of local food on health, economy, culture, 
environment and ecotourism; marking, brand and branding from storytelling; innovations and technology with the 
development of local food and community products such as raw materials, production processes, packaging design and 
distribution channels; examples of studies on the benefits of local food and community products on ecotourism 
destinations; field trip 
 

 838-522 กำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศและกำรท่องเทีย่ว   3((3)-0-6) 
  (Climate Change and Tourism) 

  หลกัการและความส าคญัของการท่องเท่ียว หลกัการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทฤษฎีการคาดการณ์
สภาพภูมิอากาศแนวโนม้การเปล่ียนแปลง ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียว นโยบายและแผนระดบัชาติ อนุสญัญาและ
ขอ้ตกลงระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และการท่องเท่ียว รูปแบบและกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว ภูมิปัญญาและวธีิปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด แนวทางการจดัการรวมทั้งการปรับตวัและรับมือในอนาคต 
       Principle and significance of tourism; principle of climate change; theory; climate weather forecasts; 
changing trend; likely to change; factors affecting impact on tourism; national policies and plans, international 
conventions and agreements related to climate change and tourism; travel patterns and activities; knowledge and best 
practices; management strategies including adaptation and coping in the future 
 

 838-523 กำรประเมนิผลกระทบกำรท่องเทีย่วต่อส่ิงแวดล้อม  3((3)-0-6) 
 (Tourism Impact Assessment for Environment)  
    ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศต่อส่ิงแวดลอ้ม ในดา้นกายภาพ ชีวภาพ ดา้นเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
รวมทั้งความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวทั้งในเชิงลบ และเชิงบวก ปัจจยัช้ีวดั วิธีการประเมินผลกระทบดา้นดงักล่าวน าผล
ประเมินมาวิเคราะห์หาแนวทางในการพฒันา และแกไ้ขในการจดัการดว้ยการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน ขอ้จ ากดัของการ
ประเมินผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน 



 

                 Impacts from ecotourism on environment in the dimension of physical, biological, economical and social, 
positive and negative tourists satisfaction; indicators and methods to assessment, analyse the result to develop and resolve 
by a tool of ecotourism community management; limitation of ecotourism impact assessment 
 
838-524     กำรจดักำรส่ิงแวดล้อมเพ่ือกำรท่องเทีย่วสีเขียว 3((3)-0-6) 
      (Environmental Management for Green Tourism) 
      นิยามของการจดัการส่ิงแวดลอ้มและการป้องกนัมลพิษ เคร่ืองมือในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การจดัการขยะชุมชน การจดัการน ้ าเสีย พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก การอนุรักษพ์ลงังาน 
การติดฉลากส่ิงแวดลอ้ม การลงทุนเพ่ือป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม การประกอบการท่องเท่ียวท่ีสามารถจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
สงัคมอยา่งย ัง่ยนื  
       Definition of environmental management and pollution prevention; tools for environmental impact 
assessment; environmental management system; municipal solid waste management; wastewater management; renewable 
energy and alternative energy; energy conservation; environmental labeling; environmental protection investment;  
tourism operations for environmental and social sustainability 
 
838-525    ภูมปัิญญำท้องถิ่นและกำรท่องเทีย่ว 3((3)-0-6) 
  (Local Wisdoms and Tourism) 
                     ความหมายภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศึกษาและคน้ควา้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาชุมชน ภูมิปัญญาท่ีเกิดจาก
กระบวนการคิด การเรียนรู้ การพฒันาดว้ยการกระท าและปฏิสัมพนัธ์ในชุมชนภูมิปัญญาในการด ารงชีวติร่วมกบัผูอ่ื้น ภูมิ
ปัญญาในการอยูร่่วมกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ภูมิปัญญาในการแสวงหาคุณค่าและตวัตนในความเป็นมนุษย ์โดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้ ประเภทของภูมิปัญญา การใชป้ระโยชน์ วธีิการรวบรวม การประยกุตใ์ช ้นวตัวิถี การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟ ู
กรณีศึกษาการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชแ้ละสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการจดัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
        Definition of local wisdoms, study and examine local wisdoms and indigenous knowledge, local wisdoms 
from creativity and learning; development from practicing and participation in communities; local wisdoms to live with 
others; local wisdoms to live with nature and environment; environmental wisdoms worldview focused on learning 
process; types of local wisdom; utilization, methodology of collection, application, OTOP nawartwithi, conservation and 
rehabilitation, case study of local wisdoms and value added in application for sustainable tourism 
 
838-526        เทคโนโลยชีีวภำพและกำรท่องเทีย่วทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม      3(2-3-4) 
    (Biotechnology and Environmentally Friendly Tourism) 
    เทคโนโลยชีีวภาพกบัการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การบ าบดัน ้ าเสียทางชีวภาพ  การก าจดัและยอ่ย
สลายขยะอินทรียท์างชีวภาพ เช้ือเพลิงชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ การควบคุมโรคและแมลงดว้ยชีววิธีความปลอดภยัของอาหารจาก
จุลินทรีย ์ อาหารหมกัและอาหารสุขภาพภาชนะบรรจุย่อยสลายไดท้างชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพตวัอยา่งการ
ประยกุตใ์ชก้ระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียวสีเขียว 
     Biotechnology with tourism environmentally friendly; biological wastewater treatment; biological 
degradation and treatment of organic waste; biofuel; biocontrol; biopesticides; microbial food safety; fermented food and 
health food; bio-degradable packaging; biodiversity and application of biotechnological processes for green tourism 
business 



 

838-527     กำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำตเิพ่ือกำรท่องเทีย่วอย่ำงยัง่ยืน   3(3-0-6)   
     (Natural Resources Management for Sustainable Tourism) 
  ความหมายของการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  การวางแผน
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน การจัดการทรัพยากรน ้ า การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือความยัง่ยืนในอนาคต 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการท่องเท่ียวและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ แนวความคิดของการท่องเท่ียวตามธรรมชาติ การ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื การมีส่วนร่วมของชุมชนและการสร้างนวตักรรมการท่องเท่ียวเพ่ือสร้าง
รายไดจ้ากทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน ตวัอยา่งแนวทางการจดัการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนใน
พ้ืนท่ีต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
  Definition of natural resource management; laws on natural resource conservation; land use planning, water 
resources management, biodiversity conservation for sustainability in the future; relation between tourism and natural 
resource management; the concept of natural tourism, ecotourism and sustainable tourism; community participation and 
innovation in tourism to generate income from local resources; examples of sustainable natural resources management 
approaches for tourism in both domestic and international areas; field trip 
 
838-528   อนำมยัส่ิงแวดล้อมกบักำรท่องเทีย่ว      3((3)-0-6) 
  (Environmental Health and Tourism) 
  ความหมายของอนามยัส่ิงแวดลอ้ม การจดัหาน ้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค, การจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู, การ
บ าบดัน ้ าเสียและควบคุมมลพิษทางน ้ า, การสุขาภิบาลอาหาร, การควบคุมมลพิษทางเสียง, การจดัการส่ิงแวดลอ้มของท่ีพกั, 
การป้องกนัโรคติดต่อจากการท่องเท่ียว     
           Definition of environmental health; water consumption, solid waste and sewage management, waste water 
treatment and water pollution control; food sanitation; noise pollution control; environmental management of residences; 
prevention of communicable diseases from tourism 
 
838-529  กำรท่องเทีย่วเชิงสุขภำพและสมุนไพรไทย      3((3)-0-6)    
  (Wellness Tourism and Thai herbs) 
  ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและสมุนไพรไทย อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพรไทยท่ีใชเ้ป็นอาหาร
และเป็นผลิตภณัฑใ์นการดูแลสุขภาพ การนวดแผนไทย สปาไทย และธรรมชาติบ าบดั กิจกรรมดา้นสุขภาพ  ภูมิปัญญาไทย
ในการส่งเสริมสุขภาพ กลยทุธ์และนวตักรรมเพ่ือพฒันาธุรกิจท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและสมุนไพรไทย การศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 
   Definition of health tourism and Thai herbs; healthy food; Thai herbs used as food and as a health care 
product; Thai massage, Thai spa and natural therapy; health activities; Thai wisdom in health promotion; strategies and 
innovations for wellness tourism business development 
 
838-530         กำรพฒันำเศรษฐกจิชุมชน 3((3)-0-6) 
        (Local Economic Development) 
        ความเขา้ใจสถานการณ์เศรษฐกิจชุมชน การตลาดดา้นการท่องเท่ียวชุมชน การกระตุน้เศรษฐกิจชุมชน การ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ดว้ยนวตักรรมเชิงสร้างสรรค์ การคา้ชุมชน การบริหารจดัการตน้ทุน ห่วงโซ่คุณค่าการมีส่วนร่วมของ



 

ประชาชนในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การวิเคราะห์การคาดการณ์ การวิเคราะห์ SWOT การวางแผนยทุธศาสตร์ การ
น าเสนอแผนกระตุน้เศรษฐกิจชุมชน 
       Understanding of local economy situation; community-based tourism marketing; boosting community 
economy; innovation of creative tourism/ design products; local market economy; value chain; public participation in  
boosting community economy; scenario analysis; SWOT analysis; strategic planning; presentation of boosting 
community economy 
 
838-531       กำรเขียนบทควำมวชิำกำรทำงมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  3((3)-0-6) 
      (Writing Academic Article for Humanities and Social Sciences)  
     การเตรียมการเขียนบทความทางวิชาการ ทักษะการสืบคน้ท่ีประชุมและ/หรือวารสารทางวิชาการ  การร่าง
บทความ การสืบคน้ขอ้มูล ทกัษะการอ่าน ทกัษะการเขียน การอา้งอิง ทกัษะการน าเสนอบทความในท่ีประชุม 
     Preparation for academic article writing, skill of searching and scanning for academic conference and/ or 
academic journal, preparation of article draft, skill of searching data, skill of reading, skill of writing, citation and 
referencing, skill of academic presentation 

 
838-532  หัวข้อพเิศษทำงกำรจดักำรท่องเทีย่วเชิงนิเวศชุมชน   3((3)-0-6) 

  (Special Topics in Community Ecotourism Management)  
   ประเด็นท่ีเกิดข้ึนใหม่และท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน 
         New occurring issues and interests concerning ecotourism management and environment  
 

838-800  วทิยำนิพนธ์                                                                36(0-108-0) 
  (Thesis) 
  คน้ควา้วิจยัในเร่ืองการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน ภายใตก้ารดูแลและการแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
รายงานวิทยานิพนธ์ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การน าเสนอรายงานการวิจยั โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาให้การ
แนะน า 
      Research about community ecotourism management under the supervision of supervisor; thesis report, paper 
publications; presentation the research report in front of the panel committee 
 

 838-801        วทิยำนิพนธ์                                                                  18(0-54-0)  
  (Thesis) 

    คน้ควา้วิจยัในเร่ืองการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน ภายใตก้ารดูแลและการแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
รายงานวิทยานิพนธ์ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การน าเสนอรายงานการวิจยั โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาให้การ
แนะน า 
    Research about community ecotourism management under the supervision of supervisor; thesis report, paper 
publication; presentation the research report in front of the panel committee 

 
 
 



 

 838-802 สำรนิพนธ์                                                                      6(0-18-0)  
                       (Minor Thesis) 
  คน้ควา้วิจยัในเร่ืองการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน ภายใตก้ารดูแลและการแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

รายงานสารนิพนธ์ การน าเสนอผลงานทางวชิาการ การน าเสนอรายงานการวจิยั โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาใหก้ารแนะน า 
  Research about community ecotourism management under the supervision of supervisor; minor thesis 

report, paper publication; presentation the research report in front of the panel committee 
 

838-500  ชุดวชิำกำรท่องเทีย่วเชิงนิเวศสีเขียว   6((5)-3-10)  
     (Module: Green Ecotourism) 

       องคป์ระกอบและหลกัการของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการท่องเท่ียวชุมชน การจดัการการท่องเท่ียวเชิง 
นิเวศชุมชน กระบวนการและขั้นตอนการวางแผนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน การประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศชุมชน การท่องเท่ียวเชิงนิเวศกับการมีส่วนร่วมของชุมชน การวางแผนการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน 
เคร่ืองมือในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การจัดการขยะชุมชน การจดการน ้ าเสีย 
พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก การอนุรักษ์พลงังาน ฉลากส่ิงแวดลอ้ม การลงทุนเพ่ือป้องกันส่ิงแวดลอ้ม การ
ประกอบการท่องเท่ียวท่ีสามารถจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมอย่างย ัง่ยืน  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวโดย
ชุมชน การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีคุม้ครอง 

        Components and principles of ecotourism and community tourism; process and steps of community  
ecotourism planning, assessment of community ecotourism potential;  ecotourism and community participation; 
ecotourism management planning; tools for EIA; environmental management system, community-waste management, 
waste water management, renewable and alternative energy, energy conservation, environmental labeling; environmental 
protection investment; tourism operations for environment and society sustainably; conservation and rehabilitation of 
tourist attractions by the community, ecotourism management in protected areas 
 
838-501  ชุดวชิำนวตักรรมผลติภัณฑ์สีเขียว   6((5)-3-10)  
 (Module: Green Products Innovation) 
  ผลกระทบของผลิตภณัฑ์สีเขียวต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ชุมชน นวตักรรมและเทคโนโลยีกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์สีเขียวและผลิตภณัฑ์ชุมชน เช่น วตัถุดิบ กระบวนการผลิต การ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การตลาด การจดัท าตราสินคา้จากการเล่าเร่ืองในทอ้งถ่ิน ช่องทางการจดั
จ าหน่าย การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ผลิตภณัฑชุ์มชนนวตัวถีิ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี      
       Components and principles of ecotourism and community tourism; process and steps of community 
ecotourism planning, assessment of community ecotourism potential;  ecotourism and community participation; 
ecotourism management planning; tools for EIA; environmental management system, community-waste management, 
waste water management, renewable and alternative energy, energy conservation, environmental labeling; environmental 
protection investment; tourism operations for environment and society sustainably; conservation and rehabilitation of 
tourist attractions by the community ,ecotourism management in protected areas 
 



 

838-502  ชุดวชิำกำรจดักำรทรัพยำกรอย่ำงยัง่ยืนและกำรท่องเทีย่วเชิงเกษตร        6((5)-3-10)  
  (Module: Green Resource Management and Agro-tourism) 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการท่องเท่ียวและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ แนวความคิดของการท่องเท่ียวตาม
ธรรมชาติ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน หลกัการในการท าเกษตรอย่างย ัง่ยืน การท่องเท่ียวเชิง
เกษตรตามศาสตร์พระราชา การจดัการทรัพยากรดินและน ้ า การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและการสร้างนวตักรรมการท่องเท่ียวเพ่ือสร้างรายไดจ้ากทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน แนวทางการพฒันาและการ
ท าธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและอนุรักษ์ การจดักิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียว การประชาสัมพนัธ์และการตลาด ศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี 
 The relationship between tourism and natural resource management; concepts of natural tourism, 
ecotourism and sustainable tourism; principles of sustainable agriculture; agro-tourism according to the King wisdoms; 
soil and water resource management; conservation of biodiversity; community participation and tourism innovation to 
generate income from local natural resources;  guidelines for development and business of agro-tourism and conservation; 
organizing activities in tourist attractions; public relations and marketing; Field trips 
 
838-503  ชุดวชิำกำรท่องเทีย่วเชิงสุขภำพและอนำมยัอย่ำงยัง่ยืน    6((5)-3-10)  
  (Module: Green Health and Wellness Tourism) 
 ความหมายของการท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ สมุนไพรและอาหารสุขภาพ ผลิตภณัฑใ์นการดูแลสุขภาพและการ
ชะลอวยั การนวดแผนไทย สปาไทย และธรรมชาติบ าบัด กิจกรรมด้านสุขภาพ  ภูมิปัญญาไทยในการส่งเสริมสุขภาพ 
ความส าคัญของอนามัยส่ิงแวดล้อมกับการท่องเท่ียว การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมมลพิษทางเสียง การจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มของท่ีพกั การป้องกนัโรคติดต่อจากการท่องเท่ียว การจดัหาน ้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค การจดัการขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกลู การควบคุมมลพิษทางน ้ า กลยทุธ์และนวตักรรมเพ่ือพฒันาธุรกิจท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 The meaning of health tourism; herbs and health food; health care and anti-aging products, Thai massage, 
Thai spas and natural therapies; health activities; Thai wisdom in promoting health, the importance of environmental 
health and tourism; Food sanitation control of noise pollution, environmental management of accommodation, prevention 
of communicable diseases from tourism; water supply for consumption, management of solid waste and night soil, 
controlling water pollution; strategies and innovations for the development of health tourism businesses; Field trips 
 
838-504  ชุดวชิำเศรษฐกจิชุมชนและภูมปัิญญำท่องถิ่นเพ่ือกำรท่องเทีย่วสีเขียว   6((5)-3-10)  
 (Module: Local Economic and Local Wisdoms for Green Tourism) 
 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาในการอยูร่่วมกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ภูมิปัญญาในการแสวงหาคุณค่า
และตวัตนในความเป็นมนุษยโ์ดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ ประเภทของภูมิปัญญา การใชป้ระโยชน์ วิธีการรวบรวม การ
ประยกุตใ์ชน้วตัวถีิการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชแ้ละการออกแบบผลิตภณัฑมู์ลค่าเพ่ิมดว้ยนวตักรรม
เชิงสร้างสรรคเ์พ่ือการจดัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื การวเิคราะห์การคาดการณ์ การวิเคราะห์ SWOT การวางแผนยทุธศาสตร์ 
การตลาดดา้นการท่องเท่ียวชุมชน การกระตุน้เศรษฐกิจชุมชน การบริหารจดัการตน้ทุน ห่วงโซ่คุณค่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
       Local knowledge and wisdom in coexistence with nature and the environment, wisdom in the pursuit of 
human values and values by focusing on learning processes, types of local wisdom, utilization, application of methods for 
conservation and rehabilitation; applying local wisdom and design of value-added products through creative innovation 



 

for sustainable tourism management; scenario analysis; SWOT analysis; strategic planning; community-based tourism 
marketing, boosting community economic, cost management, value chain of public participation in community economic 
promotion; Field trips 
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