
ประมวลรายวชิา 
คณะมนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ุ  

มหาวทิยาลยับรพาู  
 (ภาคปกต)ิ  
 
1.  ภาควชิาสังคมวทิยา 
2.  ภาคเรียน / ปีการศึกษา ภาคเรียนที.่....2......../....2551...............                           
3.  รหัส   225318 
      ช่ือวชิา(ภาษาไทย) สังคมวทิยาและการท่องเทีย่ว 
               (ภาษาองักฤษ)  Sociology and Tourism   
4.  จํานวนหน่วยกติ ...3.(.3....-..0...-...6..)  
5.  สถานภาพของรายวชิา (โปรดระบุ)  วชิาโทบังคบั /ศึกษาทัว่ไป / วชิาเอกบังคบั / วชิาเอกเลอืก / วชิาโท ฯลฯ 
6.  ผ้สอนู  รองศาสตราจารย์บญเดิม พนัรอบุ  
  อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ ประสิว 
7.  สถานทีต่ิดต่อ  ภาควชิาสังคมวทิยา คณะมนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ุ  มหาวทิยาลยับรพาู  
8.  เวลาทีต่ิดต่อ (Office  hour) เวลาราชการ 
9.  คาํอธิบายรายวชิา   

ปรากฏการณ์และความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการปฏิสัมพนัธ์หรือการกระทาํต่อกนัและกนั
ของมนษย์ทีแ่สดงออกในรปขุ ู องวตัถ ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณแีละกจิกรรมต่าง ๆ ทีด่งึดดให้มีการุ ู
เดินทางไปท่องเทีย่ว รวมทั้งปัจจัยทางด้านสังคม วฒันธรรม ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ทีมี่ผลต่อ
การท่องเทีย่วของมนษย์ุ  
10.  วตัถประสงค์ ุ  
                เพือ่ให้เข้าใจปรากฏการณ์การท่องเทีย่วตามหลกัสังคมวทิยาการท่องเทีย่ว เข้าใจผลกระทบที่
เกดิจากสังคมวฒันธรรมการท่องเทีย่ว ศึกษาปัจจัยทีเ่กดิจากสังคมวทิยาการท่องเทีย่ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
หลกัสตรการท่องเทีย่ว ชมชน วฒันธรรม เศรษฐกจิ สังคม การเมือง ระบบนิเวศวิทยา โลกาภิวตัน์ ปัญหาู ุ
สังคมและแนวโน้มสังคมวทิยาการท่องเทีย่ว 
11.วธีิการเรียนการสอน การบรรยายในช้ันเรียน และการรายงานกล่มุ  
 
 



12.เอกสารประกอบการศึกษา 
  1. รองศาตราจารย์บญเดิม พนัรอบ ุ สังคมวทิยาการท่องเทีย่ว: คาํศัพท์เชิงสังคมวทิยา Sociology 
of Tourism: Vocabulary ภาควชิาสังคมวทิยา  คณะมนษยศาสตร์และสัุ งคมศาสตร์   มหาวทิยาลยับรพา ู
2548 
  2. รองศาตราจารย์บญเดิม พนัรอบ สังคมวทิยาการท่องเทีย่ว ุ เอกสารโรเนียวภาควชิาสังคมวทิยา 
คณะมนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ุ    มหาวทิยาลยับรพาู  
   3. รองศาสตราจารย์บญเดิม พนัรอบุ , วสิาหกจิชมชนในภาคตะวนัออก ภาควชิาสังคมวทิยา คณะุ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับรพาู , 2546. 
  4. รองศาสตราจารย์บญเดิม พนัรอบุ , วสิาหกจิชมชนและการท่องเทีย่วในภาคตะวนัออก ุ
ภาควชิาสังคมวทิยา คณะมนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับรพาุ ู , 2547. 
 5. รองศาสตราจารย์บญเดิม พนัรอบุ , สังคมและวฒันธรรมไทยสําหรับการท่องเทีย่ว ภาควชิา
สังคมวทิยา คณะมนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับรพาุ ู , 2550. 

    6. Homepage Information system for tourism in Thailand http://www.huso.buu.ac.th/cai 
    7. Homepage Thai Culture for Tourism   http:// www.huso.buu.ac.th/cai 
    8. Homepage Sociology of Religion    http:// www.huso.buu.ac.th/cai 

13.  งานทีม่อบหมาย  
   1.  รายงานกล่ม ุ  
14.  การประเมินผล 

    1.  สอบปลายภาค 100 คะแนน 
          2.  รายงานกล่ม ุ 50 คะแนน 
          3.  สอบย่อย 20 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
15.กาํหนดการเรียนการสอน 



 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ- เนือ้หา กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. อธิบายรายละเอียดวิชา อภิปรายและทดสอบความเขา้ใจรายวิชา 
2. ความหมายของสงัคมวิทยาการทองเท่ียว่  อภิปรายความหมายสงัคมวทิยาการทองเท่ียวและ่

สงัคมศาสตร์รวมทงัสาขาท่ีเกยวขอ้ง้ ี่  
3. สงัคมวิทยาการทองเท่ียวและชุมชน่  อภิปรายและรายงานกลุมวิสาหกจชุ่ ิ มชนเพือ่การ

ทองเท่ียวในประเทศไทยและภาคตะวนัออก่  
4. สงัคมวิทยาการทองเท่ียวและเศรษฐกจ่ ิ  อภิปรายและรายงานกลุมรายไดแ้ละเศรษฐกจการ่ ิ

ทองเท่ียวในประเทศไทยและภูมิภาคอ่ืน ่  
5. สงัคมวิทยาการทองเท่ียวและนิเวศวิทยา่  อภิปรายและรายงานกลุมนิเวศวิทยากายภาพ ชีวภาพ และ่

วฒันธรรมสาํหรับการทองเท่ียวเชิงนิเวศยงัยนื่ ่  
6. สงัคมวิทยาการทอเท่ียวและวฒันธรรม่  อภิปรายและรายงานกลุมวฒันธรรมการทองเท่ียวใน่ ่

ประเทศไทย 
7. สงัคมวิทยาการทองเท่ียวและการเมือง่  อภิปรายและรายงานกลุมสงัคมวิทยาการทองเท่ียว่ ่

ระหวางประเทศ ปัญหาสงัคม และภยัพบิติั เช่ ่น ไขห้วดั
นก  ปรากฏการณ์ทางการเมืองท่ีมีผลตอการทองเท่ียว่ ่
เดินทางระหวางประเทศ่  

8. สงัคมวิทยาการทองเท่ียวและปัญหาปัญหาสงัคม่  อภิปรายและรายงานกลุม่  ปัญหาสงัคมท่ีมีผลกระทบตอ่
การทองเท่ียว่  

9. สงัคมวิทยาการทองเท่ียวและศาสนา่  อภิปรายและรายงานกลุมแหลงทองเท่ี่ ่ ่ ยวศาสนาท่ีสาํคญั
ในโลก 

10. สงัคมวิทยาการทองเท่ียวและโลกาภิวตัน์่  อภิปรายและรายงานกลุมองคก์ารทองเท่ียวระหวาง่ ่ ่
ประเทศ เชน ่ PATA WTO APEC WTTC เป็นตน้ 

11. แนวโนม้สงัคมวิทยาการทองเท่ียว่  อภิปรายและรายงานกลุมแนวโนม้การทองเท่ียวในโลก่ ่
ยคุอวกาศ 

12. สงัคมวิทยาการทองเท่ียวและอินเตอร์เน็ต่  อภิปรายและบรรยาย 
13. สงัคมวิทยาการทองเท่ียวและระบบสารสนเทศ่  อภิปรายและบรรยาย 
14. สงัคมวิทยาการทองเท่ียวและแหลงสารสนเทศ่ ่  อภิปรายและบรรยาย 
15. สงัคมวิทยาการทองเท่ียวและแหลงสารสนเทศ่ ่  อภิปรายและบรรยาย 



16. สรุปความสาํคญัของสงัคมวิทยาการทองเท่ียว่  อภิปรายและบรรยาย 
 
หมายเหตุ    :   กาํหนดการเรียนการสอนนี ้ อาจเปลีย่นแปลงได้ตามประกาศของมหาวทิยาลยั  

           และ / หรือ ข้อตกลงระหว่างผ้เรียนและผ้สอนู ู  
 
 
 
 


