รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริการ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3572209 การเป็ นผู้ประกอบการในการจัดการ การท่องเที่ยวและการบริ การ
Entrepreneurship in Tourism and Hospitality
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 (3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ดร. จิรานุช
โสภา
อาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 1/2556 / นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
2 พฤษภาคม 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1เพื่อให้ นกั ศึกษามีความเข้ าใจถึงบทบาทผู้ประกอบการรายใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ
1.2นักศึกษาสามารถนําความรู้ความเข้ าใจผู้ประกอบการรายใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริ การไปประยุกต์ใช้ ตอ่ ไปได้
1.3 เพื่อให้ นกั ศึกษาสร้ างความเข้ าใจในการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจและกล
ยุทธ์การตลาดสําหรับผู้ประกอบการรายใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการได้
1.4 เพื่อให้ นกั ศึกษามีจิตสํานึกและสร้ างแรงจูงใจให้ เกิดเจตคติที่ดีตอ่ อุตสาหกรรมบริ การมี
ค่านิยมในการประกอบอาชีพอิสระอย่างมีจรรยาบรรณ มีคณ
ุ ภาพ และมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษาสร้ างความเข้ าใจในการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจและกลยุทธ์
การตลาดสําหรับผู้ประกอบการรายใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการได้ และตระหนักถึงความ
รับผิดชอบในฐานะของผู้ประกอบการ การรักษาสภาพแวดล้ อมและการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบการ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและคุณลักษณะของการเป็ นผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวและการ
บริการ รวมถึงขันตอนการจั
้
ดตังธุ
้ รกิจท่องเที่ยวและการบริการ โดยจะเน้ นที่การศึกษาที่ภารกิจพื ้นฐาน
ในการจัดตังธุ
้ รกิจใหม่ของผู้ประกอบการที่ประกอบด้ วย การจําแนกโอกาสในการประกอบธุรกิจ และ
การเขียนแผนธุรกิจที่ประกอบด้ วยรายละเอียดของการจัดการทรัพยากรต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
30 ชัว่ โมง
3 ชัว่ โมง
10 ชัว่ โมง
6 ชัว่ โมง
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3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
3 ชัว่ โมง/สัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 นักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะของผู้ประกอบการ การรักษา
สภาพแวดล้ อมและการมีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบการ
1.1.2 มีจิตสํานึกและสร้ างแรงจูงใจให้ เกิดเจตคติที่ดีตอ่ อุตสาหกรรมบริการมีคา่ นิยมในการ
ประกอบอาชีพอิสระอย่างมีจรรยาบรรณ มีคณ
ุ ภาพ และมีประสิทธิภาพ
1.1.3 ให้ คําแนะนําแนวปฏิบตั ทิ ี่ชว่ ยส่งเสริมคุณภาพและบริการในภาคส่วนของอุตสาหกรรม
บริการ
1.1.4 เคารพในสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์ เข้ าใจตน เข้ าใจผู้อื่น พร้ อมกับปฏิบตั ติ อ่ ผู้อื่นได้ อย่างเหมาะสม
1.2 วิธีการสอน
อาจารย์ผ้ สู อนอธิ บายความหมายของคําว่าผู้ประกอบการในภาพรวม และให้ นกั ศึกษาช่วยกัน
วิ เ คราะห์ คุณ สมบัติ ที่ ดี ข องคํ า ว่ า ผู้ป ระกอบการในธุ ร กิ จ ของภาคอุต สาหกรรมบริ ก าร การสร้ าง
จรรยาบรรณของผู้ประกอบการ คุณธรรมและจริ ยธรรมของผู้ประกอบการที่ควรมีและควรปฏิบตั ิต่อ
ลูกค้ าในแต่ละประเภท และให้ นกั ศึกษาอธิบายความหมายของคําว่าธุรกิจว่าคืออะไร องค์ประกอบ
ของธุรกิจมี อะไรบ้ าง กระบวนการในการจัดตังธุ
้ รกิจควรมีขนั ้ ตอนอย่างไร และอาจารย์ผ้ ูสอนจะให้
ตัวอย่างกรณี ศกึ ษา มาให้ นกั ศึกษาช่วยกันวิเคราะห์ จากนันอาจารย์
้
ผ้ สู อนอธิบายองค์ประกอบของ
แผนธุรกิจว่าวิธีการเขียนแผนธุรกิจนันควรประกอบไปด้
้
วยสิ่งใดบ้ าง แนะวิธีการเขียนแผนที่ดี และการ
เขียนแผนที่ผิดพลาด พร้ อมยกตัวอย่างให้ นกั ศึกษาเห็นภาพ จากนันอาจารย์
้
แบ่งกลุ่มให้ นกั ศึกษาฝึ ก
ลองเขียนแผนธุรกิจ และแผนการตลาด พร้ อมออกมานําเสนองานหน้ าชันเรี
้ ยน และให้ เพื่อนในห้ อง
ช่วยกันแสดงความคิดเห็น และสรุปโดยอาจารย์ผ้ สู อนอีกครัง้

3

มคอ. 3
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พิจารณาจากข้ อมูลที่นกั ศึกษานําเสนอและวิธีการนําเสนอหน้ าห้ องเรี ยน และการทํางาน
เป็ นทีมของนักศึกษา
1.3.2 พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้ าเรี ยนและการทํางานที่ได้ รับมอบหมายอย่างถูกต้ องและ
ตรงเวลา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ีต้องได้ รับ
นักศึกษาเข้ าใจความหมายของคําว่าผู้ประกอบการในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมบริการ และเข้ าใจ
ประโยชน์ของการเขียนแผนธุรกิจและแผนการตลาด และนักศึกษาสามารถเขียนแผนธุรกิจและแผนการ
ตลาดได้ รวมถึงการเรี ยนรู้การเป็ นผู้ประกอบการที่ดีมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ในการให้ บริการลูกค้ าในทุก
ธุรกิจบริ การ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
2.2.2 อภิปรายหลังการทํากิจกรรม สถานการณ์จําลอง
2.2.3 การทํางานกลุม่ และการนําเสนองานหน้ าชันเรี
้ ยน
2.2.4 การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการนําเสนอผลการศึกษาค้ นคว้ า
2.3.2 ทดสอบกลางภาคและปลายภาค
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
การฝึ กคิดอย่างเป็ นระบบ มีทกั ษะการวิเคราะห์
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ร่วมกิจกรรม บทบาทสมมุตแิ ล้ วอภิปรายกลุม่ พร้ อมกับรายงานทังด้
้ านวาจาและ
การเขียน
3.2.2 วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ข่าว บทความ ด้ ายกระบวนการคิดเชิงระบบ
3.2.3 อภิปรายกลุม่
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเน้ นการคิดวิเคราะห์
3.3.2 พิจารณาจากการอภิปรายกลุม่ เล็ก และ กลุม่ ใหญ่
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4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 การทํางานร่วมกันเป็ นทีมได้ อย่างเหมาะสม
4.1.2 การสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน
4.1.3 ทักษะการเรี ยนด้ วยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมายครบถ้ วนและ
ทันเวลา
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มีการจัดกิจกรรมกลุม่ ในการช่วยกันวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
4.2.2 มอบหมายงานทังงานเดี
้
่ยวและงานกลุม่
4.3 วิธีการประเมินผล
พิจารณาจากข้ อมูลที่นกั ศึกษาทังกลุ
้ ม่ นําเสนอหน้ าห้ อง โดยทุกคนสามารถนําเสนอหน้ า
ห้ องเรี ยน สามารถสื่อความหมายให้ อาจารย์และนักศึกษาในชันเรี
้ ยนเข้ าใจได้
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 พัฒนาทักษะด้ านการสื่อสารทังการฟั
้
ง การพูด การอ่าน โดยจัดทําเป็ นรายงานและ
นําเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
5.1.2 นักศึกษาสื่อค้ นข้ อมูลทังในห้
้ องสมุด และทางอินเตอร์ เน็ตได้ อย่างถูกต้ อง
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ทางเว็บไซต์ แล้ ววิเคราะห์พร้ อมกับนําเสนอ
ทังแบบบรรยาย
้
พร้ อมกับบอกแหล่งอ้ างอิง
5.2.2 นํ าเสนอผลการศึกษาข้ อมูล พร้ อมการวิเคราะห์ และนํ าเสนอในรู ปแบบเทคโนโลยี ที่
เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในการอภิปราย หลังจากฟั งการนําเสนอผลการศึกษาของ
เพื่อน
5.3.2 ประเมินจากรายงานการเขียน และการนําเสนอผลงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

1

แนะนําลักษณะวิชา
วัตถุประสงค์
แนวการสอน การวัดและ
ประเมินผล

3

กิจกรรมการเรียน
การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

อ.ดร. จิรานุช โสภา
อาจารย์ผ้ สู อนแนะนําตัว และ
อธิบายเนื ้อหารายวิชา จุดประสงค์
และ เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์
การวัดผลและประเมินผล แนะนํา
หนังสือ และ website เพิ่มเติม
ทํากิจกรรม การนําเข้ าสูบ่ ทเรี ยน
โดยให้ นกั ศึกษาอธิบายความหมาย

ของการเป็ นผู้ประกอบการ
2

บทที่1 ความหมายของ
ผู้ประกอบการ
-คุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการ
-คุณลักษณะของการเป็ น
ผู้ประกอบการที่ประสบ
ความสําเร็จ
-การควบคุมคุณภาพ
เบื ้องต้ นสําหรับ
ผู้ประกอบการ

3

1.บรรยายโดยผู้สอนจากสือ่
Power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
- นศ.แบ่งกลุม่ วิเคราะห์คณ
ุ สมบัติ
ของการเป็ นผู้ประกอบการที่ดีและ
ไม่ดี
2.นศ.สรุปประเด็น และซักถาม
ภายในห้ อง
3.อาจารย์สรุปประเด็น

3

บทที่ 2 ความหมาย
ของธุรกิจ (Business
Meaning)
-ความหมาย หน้ าที่ และ
ความสําคัญของธุรกิจ
หน้ าที่ของธุรกิจ
-ปั จจัยในการดําเนิน
ธุรกิจ
-รูปแบบของการประกอบ
ธุรกิจ

3

อ.ดร. จิรานุช โสภา
1.บรรยายโดยผู้สอนจากสือ่
Power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
-นศ.แบ่งกลุม่ สมมติการจัดตังธุ
้ รกิจ
จําลองโดยนําเนื ้อหาที่เรียนในบทนี ้
มาประยุกต์ใช้
2.นศ.นําเสนองานหน้ าชัน้ และ
สรุปประเด็น และซักถามภายใน
ห้ อง
3.อาจารย์สรุปประเด็น

อ.ดร. จิรานุช โสภา

6

มคอ. 3
สัปดาห์ ท่ ี

4

5

หัวข้ อ/รายละเอียด
-บทบาทของธุรกิจต่อ
เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
-ความรับผิดชอบที่ธุรกิจ
ควรมีตอ่ สังคม
-ความเสีย่ งในการ
ประกอบธุรกิจ
-จริ ยธรรมทางธุรกิจ
-ความรับผิดชอบที่ธุรกิจ
ควรมีตอ่ สังคม
บทที่ 3 องค์ การและ
การจัดการ
-องค์การสมัยใหม่
-ความหมายของการ
จัดการ
-ขบวนการจัดการ
-บทบาทของการจัดการ
บทที่ 4 การจัดการและ
การวางแผนทรัพยากร
ในองค์ กร
- ทรัพยากรมนุษย์และ
การจัดการทรัพยากร
มนุษย์
-การจัดการทรัพยากร
มนุษย์
-การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์
-ความจําเป็ นในการ
วางแผน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

3

1.บรรยายโดยผู้สอนจากสือ่
Power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
2.นศ.สรุปประเด็น และซักถาม
ภายในห้ อง
3.อาจารย์สรุปประเด็น

3

อ.ดร. จิรานุช โสภา
1.บรรยายโดยผู้สอนจากสือ่
Power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
-ให้ นศ.แบ่งกลุม่ และช่วยกัน
วางแผนจัดโครงสร้ างทรัพยากร ให้
เหมาะสมในแต่ละหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ โดยอธิบาย
คุณลักษณะของแต่ละคน
2.นศ.นศ.นําเสนองานหน้ าชัน้ และ
สรุปประเด็น และซักถามภายใน
ห้ อง
3.อาจารย์สรุปประเด็น

อ.ดร. จิรานุช โสภา

7

มคอ. 3
สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

6

บทที่ 5 ธุรกิจประเภท
ต่ างๆในอุตสาหกรรม
บริการ
- ความหมายของ
อุตสาหกรรมบริ การ
- องค์ประกอบของ
อุตสาหกรรมบริ การ
- ธุรกิจโรงแรม
- ธุรกิจท่องเที่ยว
- ธุรกิจร้ านอาหารและ
ภัตตาคาร
บทที่ 6 แผนธุรกิจ
(Business Plan)
- ทําความรู้จกั แผนธุรกิจ
- องค์ประกอบที่สาํ คัญใน
แผนธุรกิจ
- ตัวอย่างการเขียนแผน
ธุรกิจ

3

1.บรรยายโดยผู้สอนจากสือ่
Power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
2.นศ.สรุปประเด็น และซักถาม
ภายในห้ อง
3.อาจารย์สรุปประเด็น

อ.ดร. จิรานุช โสภา

3

อ.ดร. จิรานุช โสภา

8

Present งานชิน้ ที่ 1
หัวข้ อ การเขียนแผน
ธุรกิจ

3

9

บทที่ 7 แผนการตลาด
- ส่วนประกอบของ
แผนการตลาด
- ตัวอย่างแผนการตลาด

3

1.บรรยายโดยผู้สอนจากสือ่
Power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
-นําตัวอย่างวิธีการเขียนแผนธุรกิจ
ให้ นศ.ได้ นําไปศึกษา
2.แบ่งกลุม่ ให้ นศ.ลงมือเขียนแผน
ธุรกิจ
1. นศ.แต่ละกลุม่ นําแผนธุรกิจ
ที่เขียน ออกมานําเสนอหน้ าชัน้
เรี ยน
2.ตอบและซักถาม ความเข้ าใจใน
เรื่ องการทําแผนธุรกิจ
3.อาจารย์สรุปประเด็น
1.บรรยายโดยผู้สอนจากสือ่
Power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
-นําตัวอย่างวิธีการเขียนแผนการ
ตลาดให้ นศ.ได้ นําไปศึกษา
2.แบ่งกลุม่ ให้ นศ.ลงมือเขียน
แผนการตลาด

7

กิจกรรมการเรียน
การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

อ.ดร. จิรานุช โสภา

อ.ดร. จิรานุช โสภา

8

มคอ. 3
สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

10

บทที่ 8 การวางแผนกล
ยุทธ์ การตลาด
- แนวคิดทางการวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาด
- กลยุทธ์การตลาด
สําหรับธุรกิจบริ การ

3

11

Present งานชิน้ ที่ 2
หัวข้ อ การเขียนแผนการ
ตลาด

12

สอบกลางภาค

อ.ดร. จิรานุช โสภา
1.บรรยายโดยผู้สอนจากสือ่
Power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
2.นศ.สรุปประเด็น และซักถาม
ภายในห้ อง
3.อาจารย์สรุปประเด็น
1. นศ.แต่ละกลุม่ นําแผนการตลาด อ.ดร. จิรานุช โสภา
ที่เขียน ออกมานําเสนอหน้ าชัน้
เรี ยน
2.ตอบและซักถาม ความเข้ าใจใน
เรื่ องการทําแผนการตลาด
3.อาจารย์สรุปประเด็น
อ.ดร. จิรานุช โสภา
สอบอัตนัย

13

บทที่ 9 CRM และ
CEM
-หลักการที่สาํ คัญในการ
จัดการลูกค้ าสัมพันธ์
-การนําเอาระบบการ
จัดการลูกค้ าสัมพันธ์
(CRM) มาปฏิบตั ิ
-เทคโนโลยีที่จําเป็ นต้ อง
ใช้ ในการบริ หารลูกค้ า
สัมพันธ์
-ผลลัพธ์ที่ได้ จากการ
จัดการลูกค้ าสัมพันธ์
(CRM)

3

1.บรรยายโดยผู้สอนจากสือ่
Power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
2.นศ.สรุปประเด็น และซักถาม
ภายในห้ อง
3.อาจารย์สรุปประเด็น

อ.ดร. จิรานุช โสภา

9

มคอ. 3
สัปดาห์ ท่ ี

14

15

16

หัวข้ อ/รายละเอียด
-ความหมายของ CEM
-ประโยชน์ของ CEM
-แนวคิด CEM
-ความเชื่อมโยงของ
CRM กับ CEM
บทที่ 10 จริยธรรมใน
ธุรกิจอุตสาหกรรม
ท่ องเที่ยวและบริการ
-ความหมายของ
จริ ยธรรม
-ประโยชน์ของจริ ยธรรม
-ปั ญหาอันเนื่องมาจาก
การขาดจริ ยธรรมในธุรกิจ
-ความหมายของ
จริ ยธรรมทางการตลาด
ทบทวนเนือ้ หาที่เรียน
มาทัง้ หมด

สอบปลายภาค

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

3

1.บรรยายโดยผู้สอนจากสือ่
Power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
2. แบ่งกลุม่ วิเคราะกรณีศกึ ษา
ปั ญหาอันเนื่องมาจากการขาด
จริ ยธรรมในธุรกิจ
3. นําเสนอโดย Present
4. อาจารย์สรุปประเด็น

3

อ.ดร. จิรานุช โสภา
1.อาจารย์สรุปเนื ้อหา
2.นักศึกษาซักถามในเนื ้อหาที่เรี ยน
มาทังหมด
้
3.นศ.ทําแบบฝึ กหัด

ข้ อสอบปลายภาค

อ.ดร. จิรานุช โสภา

อ.ดร. จิรานุช โสภา

10

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรี ยนรู้

วิธีการ
ประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

1

-นศ.ให้ ความร่วมมือในการ
เรี ยนการสอน เข้ าร่วมทุก
กิจกรรมในการเรี ยนการสอน
และส่งงานได้ ครบตาม
กําหนดเวลา

การเข้ าชัน้
เรี ยน และ
การมีสว่ น
ร่วมกิจกรรม
ในชันเรี
้ ยน

ตลอดภาคการศึกษา

10%

2

-ทดสอบกลางภาคและปลาย
ภาคที่เน้ นหลักการ เกี่ยวข้ อง
กับความเข้ าใจและการคิด
วิเคราะห์

สอบกลาง
ภาค
สอบปลาย
ภาค

12
16

30%
30%

3

-ประเมินผลจากการนําเสนอ
ผลจากการศึกษาค้ นคว้ า
-พิจารณาจากการอภิปราย
กลุม่ ย่อยและกลุม่ ใหญ่
-ประเมินผลจากการรายงาน
ที่นกั ศึกษาได้ นาํ เสนอ
- ประเมินผลจากการอภิปราย
กลุม่
- ประเมินจากการมีสว่ นร่วม
ในการอภิปราย หลังจากฟั ง
การนําเสนอผลการศึกษาของ
เพื่อน
- ประเมินจากรายงานการ
เขียน และการนําเสนอ
ผลงานในรูปของเทคโนโลยี

การค้ นคว้ า
และนําเสนอ
ผลงานทัง้
งานเดี่ยวและ
งานกลุม่
การวิเคราะห์
กรณีศกึ ษา
การทํา
แบบฝึ กหัด
และการ
ทดสอบย่อย

30%

11

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ชิดชม กันจุฬา. (2553). เอกสารประกอบการสอนการเป็ นผู้ประกอบการในการจัดการการ
ท่องเที่ยวและการบริ การ. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
การจัดการอุตสาหกรรมบริ การ. นิคม จารุมณี. 2536. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ .
การตลาดธุรกิจบริ การเฉพาะอย่าง (Marketing For Specific Service Business)
โดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สพุ รรณี อินทร์ แก้ ว
ตลาดบริ การ โดย สุมนา อยูโ่ พธิ์. 2544. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
พิชิตธุรกิจอย่างมืออาชี พ ชุดบันไดสู่ความมัง่ คัง่ เล่ม 2 โดย กฤษฎา เสกตระกูล. กรุ งเทพฯ:
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2546.
เอกสารประกอบการสอน วิชาการจัดการการประกันคุณภาพสินค้ า โดย ธราธร กูลภัทรนิรันดร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Marketing Management โดย Philip Kotler
Cross-Cultural Communication for the Tourism and Hospitality Industry โดย Helen
Fitzgerald สํานักพิมพ์ Hospitality Press
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
0

http://www.hospitalitynet.org

www.google.com (ตามหัวข้ อเรื่องที่นกั ศึกษาสนใจ)
www.ismed.or.th

http://www.webcenter.name/Business/SMEs/BusinessPlanning

12

มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

คะแนน
90 – 100
85 - 89
75 - 84
70 - 74
60 - 69
55 - 59
50 - 54
0 - 49

เกณฑ์ การพิจารณา
ร่วมกิจกรรมทัง้ 10 บท Present และส่งงานครบและสอบปลายภาคได้ 90 -100 %
ร่วมกิจกรรมทัง้ 10 บท Present และส่งงานครบและสอบปลายภาคได้ 85 - 89 %
ร่วมกิจกรรมทัง้ 10 บท Present และส่งงานครบและสอบปลายภาคได้ 75 - 84 %
ร่วมกิจกรรมทัง้ 10 บท Present และส่งงานครบและสอบปลายภาคได้ 70 - 74 %
ร่วมกิจกรรมทัง้ 10 บท Present และส่งงานครบและสอบปลายภาคได้ 60 - 69 %
ร่วมกิจกรรมทัง้ 10 บท Present และส่งงานครบและสอบปลายภาคได้ 55 - 59 %
ร่วมกิจกรรมทัง้ 10 บท Present และส่งงานครบและสอบปลายภาคได้ 50 - 54 %
ร่วมกิจกรรมทัง้ 10 บท Present และส่งงานครบและสอบปลายภาคได้ 0 - 49 %

2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
-ศึกษากรอกข้ อมูลแบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนในชันเรี
้ ยน
-ผลการเรี ยนของนักศึกษา
3. การปรั บปรุ งการสอน
-วิจยั ในชันเรี
้ ยนเพื่อปรับปรุงการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนมากขึ ้น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
-นําข้ อมูลที่ได้ รับจากการสอนเทอมปั จจุบนั ไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลของรายวิชาในเทอม
ต่อไป
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