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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หลักสูตรโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3571311 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและบริการ
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
นางสาวพิมพมาดา วิชาศิลป
นางสาวสุติมา ออนแกว
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2556
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูเบื้องตนเกี่ยวกับความเปนมา ความหมายและความสําคัญของอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวและบริการ ตลอดจนเรียนรูถึงธุรกิจประเภทอื่นๆที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูและทฤษฏีเบื้องตนกับการปฏิบัติจริงในอนาคต
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความเปนมาของการทองเที่ยวและบริการ ความหมายและความสําคัญของการทองเที่ยวและบริการ
การทองเที่ยวประเภทตางๆ ประเภทของนักทองเที่ยว โครงสรางของการปฏิบัติงานในโรงแรม การดําเนินงานของ
แผนกและฝายตางๆ ภัตตาคารและรานขายของที่ระลึก
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
บรรยาย 30 ชั่วโมง
ไมมี
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
การศึกษาดวยตนเอง 6
ภาคสนาม
ชั่วโมงตอสัปดาห
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
นักศึกษาสามารถติดตอผูสอน เพื่อขอคําปรึกษา หรือแนะนํา ไดตลอดเวลา ดวยตนเอง หรือโดยวิธีสื่อสาร
ทีส่ ะดวก ดังนี้ สถานที่ติดตอผูสอน: อาคารบัณฑิตวิทยาลัย หอง 303 ในวันพฤหัสบดี เวลา 9.00-16.00 น.
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1) เสริมสรางใหผูเรียนมีความตระหนักความสําคัญคุณธรรม จริยธรรมดานความซื่อสัตย
ตอตนเองและสังคม และเพื่อใหผูเรียนเขาใจธรรมชาติของงานดานการบริการและมีทัศนคติที่ดีตอ
อาชีพ
1.1.2) เสริมสรางใหผูเรียนในการรับรูและใหคุณคาในดานตาง ๆ ดังนี้
- การเคารพและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล
- เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
- มีภาวะความเปนผูนําและผูตามภายใตสถานการณที่กําหนด
- สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและสามารถแกไขขอขัดแยงจากการทํางานไดอยางมีเหตุผล
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม คําสอนคติธรรม หรือขาวในสถานการณปจจุบันกอนเขาสูเนื้อหา
บทเรียน
1.2.2 บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาสถานการณปจจุบันที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ สังคม และ
ธุรกิจ
1.2.3 นํากรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับเนื้อหามาอภิปรายรวมกัน
1.2.4 นําซีดีรอม ที่เกี่ยวของกับเนื้อหามาประกอบการสอน
1.2.5 บันทึกผลการเรียนในแตละบทเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
1.3.2 มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม
1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
1.3.4 ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 ความรูรอบในศาสตร/เนื้อหาสาระที่เกี่ยวของ
เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูเบื้องตนเกี่ยวกับความเปนมา ความหมายและความสําคัญของอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวและบริการ ตลอดจนเรียนรูถึงธุรกิจประเภทอื่นๆที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ
2.1.2 การใชความรูมาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นผูเรียนสามารถอธิบายสถานการณตาง ๆ
ตามสถานการณที่กําหนดใหตามที่ไดรับมอบหมาย
2.1.3 การนําความรูมาปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณ/งานที่รับผิดชอบ
ผูเรียนสามารถวิเคราะหปญหากรณีศึกษา พรอมนําความรูที่ไดศึกษามาปรับใชประกอบ
การอภิปราย
2.1.4 การแกปญหาโดยใชความรูและเหตุผล
ผูเรียนสามารถประยุกตใชความรูเสนอแนวทางการแกไขปญหาที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
ตนเองและสังคม
2.2 วิธีการสอน
การบรรยาย การวิเคราะหกรณีตัวอยาง การถามตอบ การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส การมอบหมายงาน
ใหศึกษาคนควา การอภิปรายรวมกัน
2.3 วิธกี ารประเมินผล
2.3.1 แบบทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
2.3.2 นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
2.3.3 วิเคราะหกรณีศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 การคิดวิเคราะห และการวิพากษ
ผูเรียนสามารถวิเคราะหสถานการณตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมนําเสนอผลการศึกษา
คนควา
3.1.2 การคิดเชิงสรางสรรค
ผูเรียนมีสว นรวมในการอภิปรายอยางมีเหตุผลจากกรณีศึกษา หรืองานที่ไดรับมอบหมาย
3.1.3 การคิดเชิงมโนทัศน
ผูเรียนมีสวนรวมในการเสนอแนวทางในการแกไขปญหาจากกรณีศึกษา หรืองานที่ไดรับ
มอบหมาย โดยการนําความรูมาประยุกตใชใหสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานพิเศษที่เกี่ยวของกับเนื้อหา และนําเสนอผลการศึกษา
3.2.2 อภิปรายกลุม
3.2.3 วิเคราะหกรณีศึกษา
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณ หรือวิเคราะหแนวคิด
ในการประยุกตใชความรูใหสอดคลองตามสถานการณปจจุบัน
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผูเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูการอยูรวมกันและมีความรับผิดชอบตอสังคม
4.2 ผูเรียนสามารถเขาใจในสิทธิหนาที่ตนเองและเคารพสิทธิของผูอื่น
4.3 ผูเรียนสามารถเรียนรูความอดทนและการยอมรับความแตกตางของผูอื่นเพื่อการอยูรวมกัน
4.4 ผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะการสรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานเปนทีม
- พัฒนาทักษะในระหวางผูเรียนดวยกัน
- พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล
4.2.2 จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา
4.2.3 การนําเสนอผลงานจากการศึกษาคนควา
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 สังเกตการณ
4.3.2 รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
4.3.3 การบันทึกผลการเรียนรายบุคคล
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผูเรียนสามารถนําเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต และการสงงาน
ตามที่ไดรับมอบหมายผานทางอีเมล
5.2 ผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 ผูเรียนสามารถเลือกใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณตามกําหนด
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง ในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต และ
การสงงาน ตามที่ไดรับมอบหมายผานทางอีเมล
5.2.2 ใหผูเรียนรายงานผลการศึกษาคนควาและนําเสนอผลงานโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม จากการอางอิงแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2 การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
หัวขอ/รายละเอียด
สัปดาห
ที่
1
อธิบายมคอ.3 ขอตกลงในชั้นเรียน
และความรูทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวและบริการ

2

3

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
3
อาจารยแนะนําและอธิบาย
รายวิ ช าให กั บ นั ก ศึ ก ษา
พร อ มข อ ตกลงต า งๆ ที่
เกี่ย วของกับ การเรีย นการ
สอนและการประเมินผล
-มอบหมายงานกลุ ม ชิ้ น
ใหญ เ พื่ อ นํ า เสนอหน า ชั้ น
เรี ย นจากการเก็ บ ข อ มู ล
จากสถานประกอบการจริง
ในอุตสาหกรรมบริการ
ความเปนมาของการทองเที่ยวและ
3
-บรรยาย
-มอบหมายงานกลุมให
บริการ
คนควาบุคคลที่มี
ความสําคัญตอ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวและ
บริการ
บทบาทและผลกระทบของอุตสาหกรรม
3
-เนนการอภิปรายและการ
การทองเที่ยวและบริการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม
(Participatory Learning)
โดยนักศึกษามีสวนรวมใน
การอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องบทบาทและ
ผลกระทบของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และบริการ
-การรายงานหนาชั้นเรียน
จากงานที่ไดมอบหมายให
คนควา

ผูสอน
อ.พิมพมาดา วิชาศิลป
อ.สุติมา ออนแกว

อ.พิมพมาดา วิชาศิลป
อ.สุติมา ออนแกว

อ.พิมพมาดา วิชาศิลป
อ.สุติมา ออนแกว
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4

อุตสาหกรรมทองเที่ยวและธุรกิจที่
เกี่ยวของ

3

5

ธุรกิจที่พักแรม

3

6

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

3

7

ธุรกิจสันทนาการ

3

-บรรยาย
-มอบหมายงานเดี่ยว ให
นักศึกษาคนควาธุรกิจใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยวและ
บริการนํามารายงานหนา
ชั้นเรียน
-บรรยาย
-การรายงานเดี่ยวหนาชั้น
เรียนจากงานที่มอบหมาย
ใหไปคนควา
-มอบหมายงานเดี่ ย วให
นักศึกษาคนควาโรงแรมที่มี
ความโดดเด น แปลกใหม
และอยูในกระแสโลก ( In
Trend) และรู ป แบบการ
บริหารจัดการของโรงแรม
นั้ น ๆเพื่ อ นํ า เสนอหน า ชั้ น
เรียน
-การรายงานเดี่ยวจากงาน
ที่ไดมอบหมาย
-การเรียนรูแบบกรณีศึกษา
(Case Study) โดย
นักศึกษาไดฝกคิดวิเคราะห
อภิปรายในลักษณะ
Critical thinkingเพื่อสราง
ความเขาในเนื้อหา
-มอบหมายงานเดี่ยวให
นักศึกษาคนควา
รานอาหารที่มีความโดด
เดน แปลกใหม และอยูใน
กระแสโลก ( In Trend)
และรูปแบบการบริหาร
จัดการของโรงแรมนั้นๆ
เพื่อนําเสนอหนาชั้นเรียน

อ.พิมพมาดา วิชาศิลป
อ.สุติมา ออนแกว

อ.พิมพมาดา วิชาศิลป
อ.สุติมา ออนแกว

อ.พิมพมาดา วิชาศิลป
อ.สุติมา ออนแกว

-การเรียนรูแบบกรณีศึกษา อ.พิมพมาดา วิชาศิลป
(Case Study) โดย
อ.สุตมิ า ออนแกว
นักศึกษาไดฝกคิดวิเคราะห
อภิปรายในลักษณะ
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Critical thinking เพื่อ
สรางความเขาในเนื้อหา
-การรายงานเดี่ยวจากงาน
ที่ไดมอบหมาย

8

สอบกลางภาค

9

ธุรกิจของที่ระลึก

3

10

ธุรกิจการจัดประชุม การทองเที่ยวเพื่อ
เปนรางวัล สัมมนาและนิทรรศการงาน
แสดง

3

11

ธุรกิจการคมนาคมขนสง

3

12

ธุรกิจนําเที่ยวและธุรกิจตัวแทนจําหนาย
ดานการทองเที่ยวและบริการ

13

นักทองเที่ยวและพฤติกรรมนักทองเที่ยว

3

อ.พิมพมาดา วิชาศิลป
อ.สุติมา ออนแกว
-บรรยาย
อ.พิมพมาดา วิชาศิลป
-มอบหมายงานกลุมเพื่อให อ.สุติมา ออนแกว
คนควาลักษณะของที่ระลึก
ของแตละภาคของประเทศ
ไทย พรอมศึกษาธุรกิจราน
ขายของที่ระลึก
-บรรยาย
อ.พิมพมาดา วิชาศิลป
-การเรียนรูแบบกรณีศึกษา อ.สุติมา ออนแกว
(Case Study) โดย
นักศึกษาไดฝกคิดวิเคราะห
อภิปรายในลักษณะ
Critical thinking เพื่อ
สรางความเขาในเนื้อหา
-นําเสนอแบบกลุมหนาชั้น
เ รี ย น จ า ก ง า น ที่ ไ ด
มอบหมายไป
เนนการอภิปรายและการ อ.พิมพมาดา วิชาศิลป
อ.สุติมา ออนแกว
เรียนรูแบบมีสวนรวม
(Participation Learning)
พรอมทั้งอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็น ใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจการคมนาคมขนสง
-ส อ ด แ ท ร ก คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม คติธรรม
-การบรรยาย ยกตั ว อยา ง
สถานการณปจจุบัน
-กรณีศึกษา
-การถามตอบ
-ส อ ด แ ท ร ก คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม คติธรรม

อ.พิมพมาดา วิชาศิลป
อ.สุติมา ออนแกว

อ.พิมพมาดา วิชาศิลป
อ.สุติมา ออนแกว
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14

จิตวิทยาการบริการ

3

15

นําเสนอรายงานกลุมหนาชั้นเรียน

3

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
วิธีการประเมิน
1
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
2
วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา อภิปราย
การนําเสนอรายงาน
3
การมีสวนรวมในชั้นเรียน
การเขาชั้นเรียน

-การบรรยาย ยกตั ว อยา ง
สถานการณปจจุบัน
-กรณีศึกษา
-การถามตอบ
-.มอบหมายงายเดี่ ย วให
นักศึกษาคนควากรณีศึกษา
เรื่องคุณภาพการบริการมา
นําเสนอหนาชั้นเรียน
-บรรยาย
-นั ก ศึ ก ษานํ า เสนองานที่
ได รั บ มอบหมายหน า ชั้ น
เรียน
ให นั ก ศึ ก ษานํ า เสนองาน
เปนกลุมจากการเก็บขอมูล
จากสถานประกอบการจริง
ในอุตสาหกรรมบริการ

สัปดาหที่ประเมิน
8
16
ตลอดภาค
การศึกษา
ตลอดภาค
การศึกษา

อ.พิมพมาดา วิชาศิลป
อ.สุติมา ออนแกว
อ.พิมพมาดา วิชาศิลป
อ.สุติมา ออนแกว

สัดสวนของการประเมินผล
20%
30%
40%
10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
พิมพมาดา วิชาศิลป (2556) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
- ปรีชา แดงโรจน. (2553). การบริหารจัดการและปฏิบัติงานโรงแรม. กรุงเทพฯ: เอส.อาร.พริ้นติ้ง แมส
โปรดักส.
- นิศา ชัชกุล (2550) อุตสาหกรรมการทองเที่ยว.กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการจัดการ (2549) เอกสารการสอนชุดวิชาความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว. กรุงเทพฯ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- อนุพันธ กิจพันธพานิช (2552) รวมความรูเกี่ยวกับงานโรงแรม.กรุงเทพฯ.บริษัทฮิวแมน เฮอริเทจ จํากัด
- Barrows, C. and Powers, T. (2009) Introduction to Hospitality Industry. New Jersey:John
Wiley&Sons, Inc.
เอกสารอิเล็กทรอนิกส (ขาวสารและสถานการณการทองเที่ยวโลก - ไทยในปจจุบัน)
Website: World Tourism Organization
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารยผูสอนอธิบายใหนักศึกษาเขาใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้จากการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผานมา และประโยชนจากขอคิดเห็นของนักศึกษาตอการพัฒนารายวิชา
เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนารายวิชาในชวงปลายของภาคการศึกษา
2. ใหนักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะหกอน
และหลังการเรียนรายวิชานี้
3. สงเสริมใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผานระบบการประเมิน
on line ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทํารายงานสรุปพัฒนาการของ
นักศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
1. การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปญหา อุปสรรค แนวทาง แกไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเปนขอมูล
เบื้องตนในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป
2. การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน และวิธีการฝกปฏิบัตินอกสถานที่
3. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุนตอไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําขอมูลที่ไดรับจากการสอนเทอมปจจุบันไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลของรายวิชาในเทอมตอไปที่
คาดหวัง

