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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา  คณะบริหารธุรกิจ 

 

หมวดที 1 ข้อมูลทัวไป 

1. รหัสและชือรายวชิา  

 BT340 ภูมิศาสตร์การท่องเทียว  (Geography of Tourism) 

. จาํนวนหน่วยกติ 

      หน่วยกิต 3 (3-0-6) 

. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  และประเภทวิชาเอกเลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา อาจารย ์ดร.นิออน ศรีสมยง  

 อาจารย์ผู้สอน       อาจารย ์ดร.นิออน ศรีสมยง 
5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน 

 ภาคการศึกษาที  2 / ชนัปีที 2 

6.  รายวชิาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

 ไม่มี 

7.  รายวชิาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) 

 ไม่มี 

8.  สถานทีเรียน  

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย   

9.  วนัทีจดัทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครังล่าสุด 

 11 มกราคม 255  
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หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1.) อธิบายความหมาย ความสาํคญั ของภูมิศาสตร์และภูมิศาสตร์การท่องเทียวได ้

2.) อธิบายลกัษณะทางภูมิประเทศและภูมิอากาศกบัการท่องเทียวได ้

3.) อธิบายแหล่งท่องเทียวทีสาํคญัของประเทศไทยและต่างประเทศได ้

4.) เขา้ใจการดูแผนที 

5.) อธิบายเอกลกัษณ์ทีสาํคญัของทรัพยากรการท่องเทียวของประเทศไทยได ้

6.) อธิบายการพฒันาทรัพยากรการท่องเทียวเพือความยงัยนืได ้

7.) เขา้ใจปัญหาทางภูมิศาสตร์กบัการท่องเทียว 

. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

1. เพือปรับเปลียนเนือหาใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงของอุตสาหกรรมท่องเทียว 

2. เพือปรับปรุงกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนใหมี้ความสนุกสนาน และพฒันาทกัษะการ

นาํเสนองานหนา้หอ้ง และการทาํกิจกรรมกลุ่ม 

 

หมวดที  ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

. คาํอธบิายรายวชิา 

 ลกัษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศกบัการท่องเทียว ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ภูมิศาสตร์โลก 

ทรัพยากรการท่องเทียวทางธรรมชาติของประเทศไทยและรอบโลก การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากร

การท่องเทียว ปัญหาทางภูมิศาสตร์กบัการท่องเทียว มีการศึกษาดูงานนอกสถานที 

 

2. จาํนวนชัวโมงทใีช้ต่อภาคการศึกษา      

บรรยาย 

(ชวัโมง) 

สอนเสริม 

(ชวัโมง) 

การฝึกปฏิบัตงิาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชวัโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ชวัโมง) 

45 ชวัโมง 

ต่อภาคการศึกษา 

ตามความตอ้งการของ

นกัศึกษาเฉพาะรายและ

ขอ้ตกลงของกลุ่มเรียน 

 90 ชวัโมง 

ต่อภาคการศึกษา 

 

 

 



 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  3 

 

มคอ. 3

. จาํนวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

   อาจารยป์ระจาํวิชาจดัเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 2 ชวัโมง 

ต่อสปัดาห์  

 

หมวดที   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นทีมุ่งหวงั   มีดงัต่อไปนี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 .  คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพฒันา 

(1) มีความซือสัตยสุ์จริต ซือตรงต่อหน้าที ต่อตนเองและต่อผูอื้น ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอื้น มี

ความอดทน เสียสละและเพียรพยายาม 

(2) มีความพอเพียงเป็นหลกัในการดาํเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี

เหตุผล และการสร้างภูมิคุม้กนั 

(3) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั มีความรับผดิชอบต่อสงัคม

โดยรวม และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

(4) มีจิตสาํนึกและมีมโนธรรมทีจะแยกแยะความถูกตอ้ง ความดี และความชวั 

(5) มีทศันคติทีดีต่ออาชีพและแสดงออกซึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติังานและการ

ปฏิบติัตนต่อผูอื้นอยา่งสมาํเสมอ 

 .  วธิีการสอน 

- บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งสถานการณ์ปัจจุบนัทีเกียวขอ้ง 

- สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม หรือตวัอยา่งบุคคลทีควรค่าเป็นแบบอยา่งทีดี 

 .  วธิีการประเมนิผล 

- ประเมินจากการเขา้ชนัเรียน และพฤติกรรมในชนัเรียน 

- ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการเขา้เรียน และการส่งงาน 

- สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม หรือตวัอยา่งบุคคลทีควรค่าเป็นแบบอยา่งทีดี 

. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้องได้รับ 

(1) ความรู้เรืองบุคลิกภาพของการเป็นนักธุรกิจและการเขา้สงัคม การเขา้ใจตนเองและ

ผูอื้น 

(2) มีความรู้และความเขา้ใจในสาระสาํคญัของศาสตร์ทีเป็นพืนฐานทีจาํเป็นสาํหรับการ

เรียนด้านบริหารธุรกิจ ทีครอบคลุมทัง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลป

ศาสตร์ สงัคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 



 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  4 

 

มคอ. 3

(3) มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเทียวและสาขาวิชาการโรงแรมทังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทนัสมยัต่อสถานการณ์โลก 

 2.2 วธิีการสอน 

- การบรรยาย (Lecture)  

- การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning) 

- การอภิปราย (Discussion)  

- การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online Learning/Internet-based-Learning) 

2.3 วธิีการประเมนิผล 

- สอบปลายภาคและสอบกลางภาค 

- งานทีมอบหมาย 

. ทักษะทางปัญญา 

 .  ทักษะทางปัญญาทีต้องพฒันา 

(1) สามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

(2) มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ใน

สาขาวิชาทีศึกษาและประสบการณ์เพือให้เกิดนวตักรรม กิจกรรม หรือแนวทางใน

การบริหารธุรกิจใหม่ ๆ 

(3) สามารถสืบคน้ จาํแนก และวิเคราะห์ขอ้มูล อยา่งเป็นระบบเพือใหไ้ดซึ้งสารสนเทศ

ทีเป็นประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหา และตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 

3.2 วธิีการสอน 

        - การใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง   การทาํโครงงาน  การอภิปรายกลุ่ม 

 .  วธิีการประเมนิผล 

-  ประเมินผลการเรียนรู้จากการสอบขอ้เขียน  สอบปฏิบติั 

. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

 .  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้องพฒันา 

(1) สามารถทาํงานเป็นกลุ่ม และแสดงภาวะผูน้าํผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีความ

รับผดิชอบ 

(2) สามารถแสดงความคิดริเริมและความคิดเห็นทีมีความแตกต่างอยา่งสร้างสรรค์

และรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น 

 .  วธิีการสอน 

  - การสอนในรายวิชาต่างๆตามหลกัสูตร โดยเนน้การทาํงานเป็นกลุ่ม 

 .  วธิีการประเมนิผล 

- ประเมินผลการทาํงานกลุ่ม 
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. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 .  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้องพฒันา 

(1) สามารถสือสารเพืออธิบายและสร้างความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง  ทงัในรูปแบบการเขียน

รายงานและการนาํเสนอดว้ยวาจา 

 .  วธิีการสอน 

- การถามตอบและแสดงความคิดเห็นในชนัเรียน 

- มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

- อาจารยอ์พัโหลดเอกสารประกอบการสอนต่าง ๆ ขึนไวใ้นแอพลิเคชนั iTunes U โดย

นกัศึกษาสามารถดาวโหลดมาเพือประกอบการเรียนได ้

-สอนการนาํเสนองานโดยใช ้i Pad 

 .  วธิีการประเมนิผล 

- การมีส่วนร่วมในการถามตอบและแสดงความคิดเห็นในชนัเรียน 

- งานทีมอบหมาย 

- นกัศึกษาสามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการสอนจากแอพลิเคชนั iTunes U ได ้

- นกัศึกษาสามารถใช ้i Pad เพือนาํเสนองานได ้

 

หมวดที   แผนการสอนและการประเมนิผล 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จํานวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

1 บทที  บทนาํวิชาภูมิศาสตร์การ

ท่องเทียว 
ความหมายของภูมิศาสตร์และ

ภูมิศาสตร์การท่องเทียว 

3 การบรรยาย/iPad & iTunes U app 

 

อาจารย ์ดร.นิออน ศรีสมยง 

2 บทที  ลกัษณะทางภูมิประเทศ

กบัการท่องเทียว 
 

3 การบรรยาย/iPad & iTunes U app 

 

อาจารย ์ดร.นิออน ศรีสมยง 

3 บทที  ลกัษณะทางภูมิประเทศ

กบัการท่องเทียว (ต่อ) 

 

 การบรรยาย/iPad & iTunes U app 

 

อาจารย ์ดร.นิออน ศรีสมยง 

4 บทที  ลกัษณะทางภูมิอากาศกบั

การท่องเทียว 
 

 การบรรยาย/iPad & iTunes U app 

 

อาจารย ์ดร.นิออน ศรีสมยง 
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สัปดาห์

ที 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จํานวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

5 นกัศึกษานาํเสนองานกลุ่ม เรือง 

แหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติที

สาํคญัในประเทศไทย 

 นกัศึกษานาํเสนอโครงงาน อาจารย ์ดร.นิออน ศรีสมยง 

6 บทที  อุทยานแห่งชาติกบัการ

อนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรการ

ท่องเทียว  

 การบรรยาย/iPad & iTunes U app อาจารย ์ดร.นิออน ศรีสมยง 

7 ทศันศึกษานอกสถานที  วนั ฟังการบรรยายจากวิทยากรประจาํ

แหล่งท่องเทียว 

วิทยากรพิเศษ 

8 

 

บทที 5 ลกัษณะทีสาํคญัของ

ทรัพยากรการท่องเทียวทาง

ธรรมชาติของประเทศไทย 

 การบรรยาย/iPad & iTunes U app อาจารย ์ดร.นิออน ศรีสมยง 

9 สอบกลางภาค - - - 

10 บทที  ลกัษณะทีสาํคญัของ

ทรัพยากรการท่องเทียวทาง

ธรรมชาติของประเทศไทย (ต่อ)  

 การบรรยาย/iPad & iTunes U app อาจารย ์ดร.นิออน ศรีสมยง 

 

11 บทที  แผนทีกบัการท่องเทียว  การบรรยาย/iPad & iTunes U app 

แสดงบทบาทสมมติ 

อาจารย ์ดร.นิออน ศรีสมยง 

12 บทที 7 การพฒันาทรัพยากรการ

ท่องเทียวเพือความยงัยนื 

 การบรรยาย/iPad & iTunes U app อาจารย ์ดร.นิออน ศรีสมยง 

13 บทที  การพฒันาทรัพยากรการ

ท่องเทียวเพือความยงัยนื (ต่อ)  
 การบรรยาย/iPad & iTunes U app อาจารย ์ดร.นิออน ศรีสมยง 

14 นกัศึกษานาํเสนองานกลุ่ม เรือง 

แหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติที

สาํคญัในต่างประเทศ 

 นกัศึกษานาํเสนอโครงงาน อาจารย ์ดร.นิออน ศรีสมยง 

15 บทที  ปัญหาทางภูมิศาสตร์กบั

การท่องเทียว  
 การบรรยาย/iPad & iTunes U app 

และมีการนาํผลการวจิยัเรืองนาํพุ

ร้อนในประเทศไทยทีไดศ้ึกษามา 

มาประกอบการบรรยายในบทนี

ดว้ย 

อาจารย ์ดร.นิออน ศรีสมยง 

16 สอบปลายภาค 

 

- - - 

 

 



 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  7 

 

มคอ. 3

 

 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

 

กิจกรรมที 

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ที

ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1 - การสอบปลายภาค 1  50 

2 - สอบกลางภาค    

- งาน/โครงการทีไดรั้บมอบหมาย 

(Assigned Tasks/Projects)    

 

5, 7, 11, 14 

 

30 

20 

3   - การเขา้ชนัเรียน ทุกสัปดาห์ - 

 

 

หมวดที  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตาํราและเอกสารหลกั 

 เอกสารประกอบการสอนวิชา BT340 ภูมิศาสตร์การท่องเทียว ซึงนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้

จากแอพลิเคชนั iTunes U 

2. เอกสารและข้อมูลสําคญั 

 ภาษาไทย 

ณัฐกฤษฏิ เอกวรรณัง. 2553. การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเทียว. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั

ธุรกิจบณัฑิตย ์

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. 2552. เอกสารการสอนชุดวิชา ทรัพยากรการท่องเทียวของไทย . 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 2554. เอกสารการสอนชุดวชิา การจดัการทรัพยากรการท่องเทียวไทย

อย่างยงัยืน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

ยพุดี เสตพรรณ. 2548. ภูมศิาสตร์การท่องเทียวไทย. กรุงเทพฯ : พิศิษฐก์ารพิมพ ์

วรรณา วงษว์านิช. 2546. ภูมศิาสตร์การท่องเทียว. กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 

ภาษาองักฤษ 
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Boniface, B. and Cooper, C. (2005).  Worldwide destinations casebook: the geography of travel 

and tourism. Burlington: Elsevier Butterworth Heinemann.  

Hall, C.M. and Page, S.J. (2006).  The geography of tourism and recreation: environment, place, 

and space (3rd edition). Abingdon: Routledge.  

Mill, R.C. and Morrison, A.S. (1992).  The tourism system: an introduction text (2nd edition). New 

Jersey: Prentice-Hall. 

Williams, S. (2009).  Tourism geography: a new synthesis (2nd edition). Abingdon: Routledge.  

 

. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 - 

 

หมวดที  การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

- ในวนัแรกของการเรียนการสอน อาจารยผ์ูส้อนอธิบายใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงการปรับปรุง

รายวิชานี และประโยชน์จากขอ้คิดเห็นของนกัศึกษาต่อการพฒันารายวิชาเพือส่งเสริมให้

นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการพฒันารายวิชาในช่วงปลายของภาคการศึกษา 

- การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารยก์บันกัศึกษา 

- ส่งเสริมใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และการพฒันารายวิชาผา่นระบบ

การประเมิน Online Assessment System ของมหาวิทยาลยั 

- ผลการสอบปฏิบติัและสอบขอ้เขียน 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

- อาจารยผ์ูส้อนประเมินการสอนของตนเอง 

- ดูจากงานทีมอบหมายใหค้น้ควา้และผลการเรียนของนกัศึกษา  

- ในสปัดาห์สุดทา้ยของการเรียนการสอน อาจารยใ์หน้กัศึกษาเขียนความรู้สึกของตน ต่อการ

เรียนการสอนวิชานี ลงในกระดาษ โดยไม่ตอ้งลงชือ ถือเป็นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

3. การปรับปรุงการสอน  

- การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา 

อุปสรรค แนวทางแกไ้ขเมือสินสุดการสอน เพือเป็นขอ้มูลเบืองตน้ในการปรับปรุงรายวิชาใน

ภาคการศึกษาต่อไป 

- ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบันกัศึกษารุ่นต่อไป 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวชิา 

-  ตงักรรมการกาํกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้  ตรวจสอบความถูกตอ้งการประเมินผลการเรียนรู้ของ 

   นกัศึกษา  สอบทานความตรงประเด็นของขอ้สอบ การวดัและประเมินผลการสอบ   

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

-  ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปี หรือตามขอ้เสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ 


