แผนบริหารการสอนประจําวิชา
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริการ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัส 3574801
วิชาทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ
2. จํานวนหน่ วยกิต
5 หน่วยกิต (350)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาเอกบังคับ หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา
- อาจารย์ประจําหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ แขนงธุรกิจการท่องเที่ยว
อาจารย์ผ้ ตู รวจประจําตอนเรี ยน
- อาจารย์กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ
ตอนเรี ยน A1
- อาจารย์ธญ
ั ชนก บุญเจือ
ตอนเรี ยน B1
- อาจารย์สาระ มีผลกิจ
ตอนเรี ยน C1
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ชันปี
้ ที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี (แต่นกั ศึกษาต้ องผ่านกิจกรรมฝึ กงาน 15 ครัง้ และกิจกรรมออกกําลังกาย)
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เป็ นที่ยอมรับของชุมชนหรื อ
สังคม อีกทังสามารถนํ
้
าทฤษฎีการเรี ยนรู้จากชันเรี
้ ยนมาประยุกต์ใช้ กบั การปฏิบตั งิ านจริงได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และพัฒนาทักษะทางสังคม เช่น ทักษะเกี่ยวกับความเป็ นผู้นํา การ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างหลากหลาย
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
1. เพื่อสร้ างองค์ความรู้ ความเข้ าใจ ให้ นกั ศึกษาเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิงานในสาย
อาชีพที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ
2. เพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา ในด้ านของการใช้ ชีวิตร่ วมกัน การ
เป็ นผู้นํายุคใหม่ ส่งเสริ มใส่ใจในวัฒนธรรมไทยและการมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
3. เพื่ อพัฒ นาคุณ ลักษณะเชิ ง บุคลิ กภาพของนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริ การ ให้ เป็ นที่พงึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัยและองค์การบริ การในสายวิชาชีพ
4. เพื่อให้ นักศึกษานําประสบการณ์และกรณี ศึกษาไปปรับใช้ ในการฝึ กทักษะ
อาชีพของตนเองได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
จัดการปฐมนิเทศเพื่อเตรี ยมความพร้ อม ทราบรายละเอียดของการฝึ กงาน และจัดให้
นักศึกษาออกฝึ กทักษะอาชีพในหน่วยงาน สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมบริ การ ซึง่
นักศึกษาสามารถนําความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ทิ ี่ได้ ศกึ ษาในชันเรี
้ ยน ไปฝึ กปฏิบตั ใิ นสถาน
ประกอบการหรื อสถานการณ์จริ ง ตลอดจนสามารถนําประสบการณ์ที่ได้ จากการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพมาสรุปและอภิปรายผลของการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพในช่วงของการปั จฉิมนิเทศได้
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้ วย
ภาคสนาม/การ
ตนเอง
ฝึ กงาน
0
0
350
0

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษา
เป็ นรายบุคคล
3 ชัว่ โมง

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรมและจริ ยธรรมตามคุณสมบัติ ดังนี ้
- ตระหนักในคุณธรรม จริ ยธรรม ความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดย
ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามบทบาทของประชาชนที่ดีในสังคมไทยตามรัฐธรรมนูญ
- มีความรับผิดชอบต่อการฝึ กทักษะอาชีพ มีวินยั และตรงต่อเวลา
- สามารถทํ า งานร่ ว มกับ ผู้อื่ น แสดงความคิ ด เห็ น และรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น
ตลอดจนมีความอ่อนน้ อมถ่อมตน มีจิตใจเมตตาและเอื ้อเฟื อ้ ต่อเพื่อนร่วมงาน
1.2 วิธีการสอน
จัดการเรี ยนการสอนโดยการปฐมนิเทศและปั จฉิมนิเทศ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมก่อนออกฝึ ก
ทักษะอาชีพและทํางาน โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาที่เกี่ยวข้ อง
เน้ นความรับผิดชอบต่องาน วินยั จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ตอ่ หน้ าที่ในกลุม่ ความถ่อมตนและ
ความมีนํ ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน โดยใช้ กระบวนการกลุม่
1.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจาก
- พฤติกรรมการฝึ กทักษะอาชีพ
- การส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตรงตามเวลาที่กําหนด
- การนําเสนอรายงาน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ีต้องได้ รับ
มีความรู้ความเข้ าใจด้ านทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ
2.2 วิธีการสอน
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึ กทักษะอาชีพ 1 ครัง้ และปั จฉิมนิเทศหลังฝึ กทักษะอาชีพ 1 ครัง้
2.3 วิธีการประเมินผล
วัดและประเมินผลการเรี ยนจากแบบการประเมินจากหน่วยงาน และแบบการประเมินจาก
หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ

3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
- การคิด การวิเคราะห์ และหาเหตุผลอย่างเป็ นระบบ ความสามารถในการประยุกต์
ความรู้ในวิชานี ้เพื่อแก้ ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
- การบรรยาย และอธิบาย
- การฝึ กทักษะด้ านต่างๆโดยใช้ การแสดงความคิดเห็น
- การมอบหมายงานให้ นกั ศึกษาทํารายงาน และนําเสนอรายงานต่ออาจารย์ผ้ ตู รวจประจํา
ตอนเรี ยนหลังการฝึ กทักษะอาชีพ
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการรูปเล่มรายงานที่นกั ศึกษานําเสนอ
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอน
- มีการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้
- มีภาวะความเป็ นผู้นํา-ผู้ตามและสามารถทํางานเป็ นกลุม่ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายรายงานส่งเสริ มให้ ค้นคว้ าด้ วยตนเอง
4.3 วิธีการประเมินผล
- ติดตามความก้ าวหน้ าของการฝึ กทักษะอาชีพ
- การนําเสนอรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
- ทักษะการใช้ สื่อเทคโนโลยีในการนําเสนองาน
- ทักษะทักษะในการสืบค้ นข้ อมูลทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศกึ ษาและการทํารายงาน
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นส่วนเสริม
และทํารายงานโดยเน้ นการนําตัวเลข หรื อมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือ
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินการทํารายงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี
หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

1

ปฐมนิเทศ
- การเตรี ยมความพร้ อม
ก่อนออกฝึ กทักษะอาชีพ

3

2-14

การฝึ กทักษะอาชีพ

350

15

ปั จฉิมนิเทศ
3
- ส่งรายงานการฝึ กทักษะ
อาชีพ

16

ประเมินผลการฝึ กทักษะ
อาชีพของนักศึกษา

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- Power point

อาจารย์ประจํา
หลักสูตรอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริ การ
แขนงธุรกิจการ
ท่องเที่ยว
อาจารย์ประจํา
หลักสูตรอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริ การ
แขนงธุรกิจการ
ท่องเที่ยว
อาจารย์ประจํา
หลักสูตรอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริ การ
แขนงธุรกิจการ
ท่องเที่ยว

ธัญชนก บุญเจือ

3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
เกณฑ์การประเมินผล
1. ผลการประเมินจากหน่วยงาน
2. ผลการประเมินจากหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
2.1 การเข้ าปฐมนิเทศ
2.2 การเข้ าปั จฉิมนิเทศ
เกณฑ์คะแนนในวันปฐมนิเทศและวันปั จฉิมนิเทศ
1. ไม่มา
หัก 10 คะแนน
2. มาสาย
หัก 5 คะแนน
3. แต่งกายผิดระเบียบ
หัก 5 คะแนน
2.3 บันทึกประจําวันและรายงานการฝึ กงาน
2.4 บันทึกการลงเวลาฝึ กงาน (ขาด ลา มาสาย)

ผู้สอน

กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ

สาระ มีผลกิจ

50%
50%
10%
10%

10%
20%

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ จัดทําโดย
 แบบการประเมินจากหน่วยงาน
 แบบการประเมินจากหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
 มีการเก็บข้ อมูลแบบการประเมินจากหน่วยงาน เพื่อประเมินการฝึ ก
ทักษะอาชีพของนักศึกษาโดยการประมวลผล
3. การปรั บปรุ งการสอน
นําผลที่ได้ จากการประเมินการฝึ กทักษะอาชีพในข้ อ 2 มาปรับปรุงการสอนโดยจัดประชุม
กลุม่ ย่อยอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ตังคณะกรรมการในสาขาวิ
้
ชา ตรวจสอบผลการประเมินการฝึ กทักษะอาชีพของนักศึกษา
โดยตรวจสอบรายงาน และเกณฑ์การตัดสินผลการเรี ยน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
นําข้ อมูลที่ได้ จากการทําแบบประเมินมาใช้ ปรับปรุงแผนการฝึ กทักษะอาชีพ
นําผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มาเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการฝึ กทักษะอาชีพทุกปี

