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โครงการสอน 
ชื่อไทย พท 460 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ชื่ออังกฤษ TD 460 Ecotourism Business Management 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ภาคเรียนที่ 1/2555 
 

อาจารย์ผู้ควบคุมการเรียนการสอน : อาจารย์อรจนา จันทรประยูร 
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์อรจนา จันทรประยูร 
           อาจารย์ ดร. สวชิญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์ 
 
ประเภทวิชา เอกบังคับ จ านวน 3 หน่วยกิต (3-0-6) 
 
ก าหนดการเรียนการสอน บรรยาย 3 ชั่วโมงและศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
ค าอธิบายรายวิชา  
               ศึกษาธุรกิจการท่องเที่ยวกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ทั้งผลกระทบทางบวก
และทางลบ รูปแบบของธุรกิจเชิงนิเวศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ การจัดการการตลาดธุรกิจโรงแรมเชิงนิเวศ การจัดการการตลาดธุรกิจน าเที่ยวเชิงนิเวศ การบัญชี
ธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการการเงินธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรมนุษย์ธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการ
คุณภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยในธุรกิจน าเที่ยว การ
จัดการธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศ จรรยาบรรณวิชาชีพธุรกิจในธุรกิจท่องเที่ยว กระบวนการกลุ่มและ
การท างานเป็นคณะส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว และการพัฒนาภาวะผู้น า 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

วัตถุประสงค์ เมื่อนักศึกษาเรียนจบในวิชานี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
รวมทั้งผลกระทบทางบวกและทางลบของการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 

2. แยกแยะแนวคิดด้านการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการตลาดธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 

3. วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มของการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

4. มีแนวความคิดเกี่ยวกับการท าธุรกิจ SME เพื่อสอดคล้องกับ AEC 
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ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ 

1. นักศึกษาได้รับความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีของการบริหารจัดการธุรกิจน า
เที่ยวเชิงนิเวศ 

2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้และความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติจริง 

3. นักศึกษามีประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนแนวคิดกับอาจารย์ในภาควิชาซึ่งมีความรู้และ
ประสบการณ์ 

4. นักศึกษาสามารถน าความรู้เกี่ยวกับธุรกิจไปปรับใช้และรับมอืกับ AEC ได้ 

 
เนื้อหารายวิชาและสื่อการเรียนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน  
(ชั่วโมง )  

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1 บทที่ 1  ธุรกิจการท่องเท่ียวกับปัจจัย
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

3 บรรยายประกอบ 
Power point 

VCD 
Case study 

อ.อรจนา จันทรประยูร 

2 บทที่ 2  การจัดการธุรกจิเชิงนิเวศใน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

3 บรรยายประกอบ 
Power point 

VCD 
Case study 

อ.อรจนา จันทรประยูร 

3 บทที่ 3  การจัดการกลยุทธ์ธุรกิจ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

3 บรรยายประกอบ 
Power point 

VCD 
Case study 

อ.อรจนา จันทรประยูร 

4 บทที่ 4  การจัดการการตลาดธุรกิจ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

3 บรรยายประกอบ 
Power point 

VCD 
Case study 

อ.อรจนา จันทรประยูร 
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5 บทที่ 5  การจัดการทรัพยากรมนุษย์
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว และกระบวนการ
กลุ่มและการท างานเป็นคณะส าหรับ
ธุรกิจท่องเที่ยว 

3 บรรยายประกอบ 
Power point 
Case study 

อ.อรจนา จันทรประยูร 
)บูรณาการกับงานวจิัยการ
พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น ในพื้นที่ต าบลปา่ไผ่ 

อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ โดยการน ามาเป็น

กรณีศึกษา) 
)บูรณาการกับงานบริการ
วิชาการ “โครงการอบรม

มัคคุเทศก์ต่างประเทศ” โดย
น ามาเป็นกรณีศึกษาและ
ตัวอยา่งประกอบในการ

เรียน) 
6 บทที่ 6  การบัญชธีุรกิจท่องเที่ยว 3 บรรยายประกอบ 

Power point 
Case study 

ดร. สวิชญา ศุภอุดมฤกษ ์
ตรีรัตน์ ์ 

7 บทที่ 7  การจัดการการเงินธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

3 บรรยายประกอบ 
Power point 
Case study 

ดร. สวิชญา ศุภอุดมฤกษ ์
ตรีรัตน์ ์ 

8 บทที่ 8  จรรยาบรรณวิชาชพีใน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว และการพัฒนา
ภาวะผู้น า 

3 บรรยายประกอบ 
Power point 
Case study 

อ.อรจนา จันทรประยูร 

9 บทที่ 9  การจัดการความเส่ียงและการ
ประกันภยัในธุรกิจน าเท่ียว 

3 บรรยายประกอบ 
Power point 
Case study 

อ.อรจนา จันทรประยูร 

10 บทที่ 10  การจัดการธุรกิจท่องเท่ียว
ระหว่างประเทศ และการด าเนินธุรกจิ 
SME ใน AEC 

3 บรรยายประกอบ 
Power point 
Case study 

อ.อรจนา จันทรประยูร 

11 - 14 นักศึกษาจัดท าแผนธุรกิจ   อ.อรจนา จันทรประยูร 
ดร. สวิชญา ศุภอุดมฤกษ ์

ตรีรัตน์ 
15 นักศึกษาน าเสนอแผนธุรกจิ 

โครงการ Green Tourism Business 
Project Day 

  อ.อรจนา จันทรประยูร 
ดร. สวิชญา ศุภอุดมฤกษ ์

ตรีรัตน์ 

 
*เนื้อหาและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ฟังค าบรรยายในชั้นเรียน 

2. ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 

3. การท ารายงานกลุ่ม 

4. การท ารายงานเดี่ยว 

5. การฝึกวิเคราะห์จาก Case Study 

6. กิจกรรมในรายวิชา 

 

การวัดผลการศึกษา คะแนนตลอดภาคเรียน 100 คะแนน แบ่งออกเป็นดังนี้ 
1. เข้าชั้นเรียนสม่ าเสมอ และมีส่วนร่วมระหว่างเรียน ตลอดจนแต่งกายให้เรียบร้อยชุดนักศึกษา และ

กิจกรรมของรายวิชา (คะแนน 10%) 
2. สอบกลางภาค (คะแนน 20%) 
3. จัดท ารายงาน และน าเสนอโครงการงาน Green Tourism Business Project Day (คะแนน 

20%) 
4. สอบย่อย (คะแนน 10%) 
5. สอบปลายภาค (คะแนน 40%) 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคะแนน 

A B+ B C+ C D+ D F 
80 ขึ้นไป 75 - 79 70 – 74 65 – 69 60 - 64 55 - 59 50 -54 ต่ ากว่า 50 

 
ข้อตกลงเบื้องต้น 

1. นักศึกษาแต่งกายสุภาพ ชุดนักศึกษาเท่านั้น 
2. ตั้งใจเรียน ขยัน และร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี่ยวตามที่ตกลงในชั้นเรียน 
3. การขาดเรียนโดยไม่ได้ลาอย่างเป็นทางการ จะถูกตัดคะแนนครั้งละ 2 คะแนน 
4. การเข้าสายเกิน 15 นาที จะถูกตัด 1 คะแนน 
5. นักศึกษาทุกคนต้องร่วมกิจกรรมของรายวิชา 
6. ห้ามใช้โทรศัพท์ในห้องเรียนอย่างเด็ดขาด หากมีเสียงโทรศัพท์จะถูกตัด 1 คะแนนทั้งห้อง 
7. หากนักศึกษาประสงค์จะขอตรวจสอบเกรดให้ยื่นเรื่องขอตรวจสอบภายในระยะเวลา 1 เทอม 

หลังจากออกเกรด หากพ้นก าหนดจะไม่รับพิจารณา 
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