รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

3573202 การส่งเสริ มการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริการ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3573202 การส่งเสริ มการท่องเที่ยว (Tourism Promotion)
2. จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ วิชาเลือกเสรี
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์พราวธีมา ศรี ระทุ
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชันปี
้ ที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
2 พฤษภาคม 2556

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ การส่งเสริ มการท่องเที่ยว รวมทังมี
้ ความรู้ ทักษะ
ทัศนคติและจริ ยธรรมที่เหมาะสม
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2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
เพื่อตอบสนองต่อการเรี ยนรู้รายวิชา และปรับปรุงเนื ้อหาเพื่อให้ ทนั สมัย ควรมีการติดตาม
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ และแผนการท่องเที่ยวของภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยวสําคัญในประเทศไทย วิเคราะห์
กลุม่ เป้าหมาย นักท่องเที่ยวจําแนกตามสัญชาติและข้ อมูลในการสํารวจความสนใจแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
ในประเทศไทย แหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างประเทศและคนไทยสนใจ การจัดทําสื่อโฆษณาและเอกสาร
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริ มการขาย การรณรงค์ในด้ านการตลาดเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวใหม่
วิธีการส่งเสริ มการขยายตลาดในประเทศและต่างประเทศ บทบาทภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว (มีการศึกษานอกสถานที่)
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

บรรยาย 36 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริ มตามความต้ องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน

การศึกษาด้ วยตนเอง

36 ชัว่ โมง

การศึกษาด้ วยตนเองตามที่
ได้ รับมอบหมาย

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
หลังการเรี ยนการสอนทุกครัง้ และสามารถเข้ าปรึกษาได้ ตลอด โดยระบุวนั เวลา การนัดหมาย
ล่วงหน้ า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนานักศึกษาให้ มี วินยั ตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ส่วน
ร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา สามารถทํางานเป็ นทีมได้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
ปลูกฝั งให้ นกั ศึกษามีวินยั ตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ มีบคุ ลิกภาพที่ดี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.3 วิธีการประเมินผล
การประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้ ตรงเวลาตามที่ผ้ สู อนกําหนด
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ีต้องได้ รับ
2.1.1 ให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และ
บทบาทภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
2.1.2 ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้กระบวนการส่งเสริ มการท่องเที่ยว จากทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 จัดการเรี ยนการสอนโดยการบรรยาย การสืบค้ นข้ อมูล การสร้ างแผนผังความคิดแบบใช้
กรณีศกึ ษา การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง การระดมพลังสมอง การเรี ยนการสอนแบบแก้ ปัญหา การใช้
เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ประกอบการเรี ยนการสอน
2.2.2 สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระหว่าง
การเรี ยนการสอน
2.2.3 กํ าหนดให้ นกั ศึกษาทํางานกลุ่ม โดยกรณีศึกษาการส่งเสริ มการท่องเที่ยว โดยนําเสนอ
โครงงาน และการศึกษานอกสถานที่
2.1 วิธีการประเมินผล
2.2.1 ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
2.2.2 การสอบปลายภาค
2.2.3 การศึกษานอกสถานที่
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ
3.1.2 สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ไิ ปสูก่ ารอธิบายและนําเสนอรายงาน
3.1.3 มีทกั ษะทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ได้ อย่างเหมาะสมกับภูมิปัญญาของตน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ให้ นกั ศึกษาศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และทํากิจกรรมโครงงานการส่งเสริ มการท่องเที่ยว
3.2.2 ให้ นกั ศึกษาจัดกิจกรรมโครงงานการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อบูรณาการเข้ ากับการเรี ยน
การสอน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินผลจากกิจกรรมโครงงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มอบหมาย
3.3.2 การสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 ทักษะการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน
4.1.2 ทักษะความเป็ นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็ นทีม
3
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4.1.3 ทักษะการเรี ยนด้ วยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย ครบถ้ วนทันเวลา
4.1.4 ทักษะในการปฏิสมั พันธ์กบั บุคคล สถานภาพในสังคมระดับต่างๆ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดการเรี ยนการสอนโดยการบรรยาย
4.2.2 แบ่งกลุม่ ระดมสมองและอภิปรายกรณีศกึ ษาร่ วมกันในชั ้นเรี ยน
4.2.3 ให้ นกั ศึกษาร่ วมทํากิจกรรมโครงงานการส่งเสริ มการท่องเที่ยว
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 การมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมต่างๆในชันเรี
้ ยน การอภิปรายในชันเรี
้ ยน
4.3.3 การประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
มีทกั ษะการสื่อสารข้ อมูลในการฟั ง พูด อ่าน เขียน ได้ อย่างเหมาะสม และสามารถใช้ ระบบ
เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารและนําเสนอข้ อมูลในการอธิบายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
จัดการเรี ยนการสอนโดยการบรรยาย การสืบค้ นข้ อมูล การสร้ างแผนผังความคิดแบบใช้
กรณีศกึ ษา การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง การระดมพลังสมอง การแสดงบทบาทสมมุติ เกม สถานการณ์จําลอง
การเรี ยนการสอนแบบแก้ ปัญหา การใช้ เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ประกอบการเรี ยนการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
มอบหมายให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และนําเสนอรายงาน โดยการใช้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ครั ง้ ที่
หัวข้ อ/รายละเอียด
1
แนะนําลักษณะวิชา ,
(10/06/13) วัตถุประสงค์แนวการสอน ,
การวัดผลและประเมินผล

2
แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญใน
(10/06/13) ประเทศไทย
3
นักท่องเที่ยวสัญชาติตา่ งๆ

จํานวน
ชั่วโมง
3

3

กิจกรรมการเรี ยน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
1. อธิบายกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน
2. แนะนําหนังสือและ Web
Site เพิ่มเติม
3. แบ่งกลุม่ ศึกษาข้ อมูลการ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยว
บรรยาย

ผู้สอน
อ.พราวธีมา ศรี ระทุ

อ.พราวธีมา ศรี ระทุ

- Power Point

3

บรรยาย

อ.พราวธีมา ศรี ระทุ
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(10/06/13)

- Power Point
- หนังสื อที่เกี่ยวข้อง
- Web Site

การจัดทําโครงงานการ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยว

1. แบ่งกลุม่ ระดมความคิด
ในการทําโครงงานการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
2. เขียนร่ างแผนงาน
ดําเนินงาน
4. เขียนโครงการเสนอ
อ.พราวธีมา ศรี ระทุ
บรรยาย

4
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่
(11/06/13) น่าสนใจ
-ชาวต่างชาติ
-ชาวไทย
5
การจัดทําสื่อโฆษณา และ
(11/06/13) เอกสารประชาสัมพันธ์

3

3

บรรยาย

กิจกรรมนอกสถานที่
6-8
(17/06/13)
9
การส่งเสริ มการขายและ
(18/06/13) การตลาด

3

กิจกรรมโครงงานการส่งเสริ ม วิทยากร และ
อ.พราวธีมา ศรี ระทุ
การท่องเที่ยว ครัง้ ที่ 1

3

บรรยาย

อ.พราวธีมา ศรี ระทุ

10
บทบาทภาครัฐและ
(18/06/13) ภาคเอกชนในการส่งเสริ ม
การท่องเที่ยว
11-13
กิจกรรมนอกสถานที่
(24/06/13)
14
สรุ ปผลการดําเนินงาน
(25/06/13)

3

นําเสนอข้ อมูลรายบุคคล
ตามที่กําหนด
บรรยาย

อ.พราวธีมา ศรี ระทุ

ระดมความคิดเห็น และ
15
(25/06/13) วิเคราะห์การส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย
16
สอบปลายภาค

3

3
3

- Power Point
- วารสาร/นิตยสาร
- Web Site

อ.พราวธีมา ศรี ระทุ

- Power Point

- Power Point

- Power Point

กิจกรรมโครงงานการส่งเสริ ม
การท่องเที่ยว ครัง้ ที่ 2
กิจกรรมโครงงานการส่งเสริ ม
การท่องเที่ยว
-นําเสนอรายบุคคลตามที่
กําหนด
กิจกรรมกลุม่

วิทยากร และ
อ.พราวธีมา ศรี ระทุ
อ.พราวธีมา ศรี ระทุ

อ.พราวธีมา ศรี ระทุ

1.5
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2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่
วิธีการประเมิน
1

2

3

4

การมีสว่ นร่ วมในกิจกรรม
ต่างๆในชันเรี
้ ยน ได้ แก่ การ
ระดมความคิดเห็น การ
อภิปราย การประชุมกลุม่
การประเมินจากรายงาน
สรุ ปผลการดําเนินกิจกรรม
การปฏิบตั ิการโครงงานการ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยว
การศึกษานอกสถานที่จาก
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน
สอบปลายภาค

วิธีการ
ประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

-

ทุกครัง้

10 คะแนน

-

กิจกรรมครัง้ ที่ 1 และ 2

20 คะแนน

-

กิจกรรมครัง้ ที่ 1 และ 2

20 คะแนน

-

-

40 คะแนน

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารสรุปรายวิชาการส่งเสริ มการท่องเที่ยว
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
ผศ.ดร.นิภา วธาวนิชกุล. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์. การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ. การจัดการและการตลาดบริ การ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการ
ท่องเที่ยว
อนุสาร อสท.
วารสารการส่งเสริ มการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
TourismThailand.org
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. ในวันแรกของการจัดการเรี ยนการสอน อาจารย์อธิบายให้ นกั ศึกษาเข้ าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี ้
จาการเรี ยนการสอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา และประโยชน์จากข้ อคิดเห็นของนักศึกษาต่อการพัฒนา
รายวิชาเพื่อส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนารายวิชาในช่วงปลายภาคของการศึกษา
2. ให้ นกั ศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรี ยบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวล/คิด
วิเคราะห์ก่อนและหลังการเรี ยนรายวิชานี ้
3. ส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรี ยนการสอน และการพัฒนารายวิชาผ่านระบบ
ประเมิน on line ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
อาจารย์ผ้ สู อนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรี ยนของนักศึกษา และทํารายงานสรุปพัฒนาการ
ของนักศึกษา ปั ญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ ไขหรื อการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
3. การปรั บปรุ งการสอน
1. การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปั ญหา อุปสรรค
แนวทางแก้ ไขเมื่อสิ ้นสุดการสอน เพื่อเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
2. การวิจยั ในชันเรี
้ ยน เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการเรี ยนการสอน และวิธีการฝึ กปฏิบตั นิ อกสถานที่
3. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรี ยนรู้ในรายวิชา ได้ จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา
ได้ ดงั นี ้
- การทวนสอบการให้ คะแนนจาการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร
- มีการตังคณะกรรมการในสาขาวิ
้
ชา ตรวจสอบผลประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบข้ อสอบ รายงาน วิธีการให้ คะแนนสอบ และการให้ คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้ มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอน และรายละเอียดรายวิชา เพื่อให้ เกิดคุณภาพมากขึ ้น ดังนี ้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 1 ปี หรื อตามข้ อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้ อ 4
- เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผ้ สู อน เพื่อให้ นกั ศึกษามีมมุ มองในเรื่ องการประยุกต์ความรู้นี ้กับ
ปั ญหาที่มาจากงานวิจยั ของอาจารย์หรื ออุตสาหกรรมต่างๆ
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หมายเหตุ : ในกรณีที่นกั ศึกาต้ องการตรวจสอบผลการประเมินในรายวิชาสามารถติดต่ออาจารย์ผ้ สู อน
เพื่อขอตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากสิ ้นสุดการเรี ยนการสอนในปี การศึกษานันๆ
้
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