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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3573314
บริบทการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจโรงแรม
Tourism Context of Hotel Business
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา จักรจรัส
4.2 อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา จักรจรัส ตอนเรียน A1
อาจารย์วรรณพรรธน์ ริมผดี ตอนเรียน B1
อาจารย์วริษฐา แก่นสานสันติ ตอนเรียน C1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 /2561 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
20 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน)
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ในสาขาวิ ช า อย่ า งกว้ า งขวางเป็ น ระบบ เป็ น สากล และทั น สมั ย ต่ อ
สถานการณ์ โลก มีความรู้ที่ เกิดจากการบู รณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยศึกษาความรู้
เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจนาเที่ยว วิธีการดาเนินงานและประสานงานในการจัดนาเที่ยว ระเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ ความเกี่ยวเนื่องต่อการทาธุรกิจ
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะที่ได้รับจากการเรียน)
1. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความ
ขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก โดยสามารถนา
ทักษะการปฏิบัติมาใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสม และสามารถประยุกต์นวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
ทักษะการทางานให้เกิดประสิทธิผล
2. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้า ที่
และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ปัญหา
กลุ่ม ผ่านกิจกรรมกลุ่ม
3. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค วามสามารถในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ รู้จักเลือกรูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสม และมีความสามารถในการประมวลผล การ
แปลความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ภาวะผู้นา และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
2. เพื่อให้นักศึกษา มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งมีทัศนคติที่ดีต่อ
อาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
3. เพื่อให้นักศึกษามีวินัยในการทางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
2. วัตถุประสงค์รายวิชา
2.1 ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน
1. เล่าวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวได้
2. บอกความหมายของการท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้
3.ระบุระบบการท่องเที่ยวและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวได้
4เข้าใจบทบาทและความสาคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้
5. อธิบายขั้นตอนการวางแผนการตลาดสาหรับธุรกิจนาเที่ยว
2.2 ความสามารถ ทักษะที่ได้รับจากการเรียน
1. จาแนกรูปแบบและลักษณะของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้
2. จาแนกประเภทของแหล่งท่องเที่ยวได้
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3. วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
2.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเจตคติที่ได้รับจากการเรียน
1. ตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้นผู้เรียนจาเป็นต้องมีความรู้
ความเข้าใจเป็นพื้นฐานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อการบูรณาการร่วมรายวิชาอื่นๆ ของสาขาวิชาธุรกิจการ
โรงแรม ตลอดจนสามารถเรียนรู้และปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในบริบทการท่องเที่ยวในแต่ละ
ช่วงเวลา มีการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นเทคนิคการสอนแบบทางานรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งนี้
ได้ป รับ ปรุงรายวิชาโดยมุ่งให้ นักศึกษาสามารถนาความรู้ด้านการท่องเที่ยวมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจโรงแรม
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะของการทางาน และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นรูปแบบการ
เรียนรู้แบบ Active Learning
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจนาเที่ยว วิธีการดาเนินงานและประสานงานในการจัด
นาเที่ยว ทักษะเบื้องต้นด้านงานมัคคุเทศก์ และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการจัดนาเที่ยว ความเกี่ยวเนื่อง
ต่อการทาธุรกิจที่มีต่อกัน
Study basic knowledge of travel business management. The procedures of
administration and coordination in tour conducting, basic skills of a tour guide, regulations
related to travel business, and relation among related businesses.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยายการฝึก

สอนเสริม

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย 45 ชั่วโมง
(3 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์)

ไม่มี

ไม่มี

ศึกษาด้วยตนเอง 90 ชั่วโมง
(6 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์)

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
3.3.1 นักศึกษานัดวันเวลาล่วงหน้า หรือมาพบอาจารย์ประจารายวิชาเป็นรายบุคคล หรือกลุ่ม ตาม
เวลานัดหมาย ด้วยวิธีการสื่อสารและช่องทางการสื่อสาร เช่น ไลน์ โทรศัพท์ หรือมาพบด้วยตนเองที่ห้องพัก
อาจารย์ เป็นต้น
3.3.2 อาจารย์ผู้สอนกาหนดวันเวลาให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาที่สนใจและต้องการขอรับคาปรึกษา
(Office hour) หรือหลังเลิกเรียนในรายวิชา (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่
ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
(3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
มีภาวะผู้นา และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
(4) มีวินัยในการทางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
(1) ปลูกจิตสานึกให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือคัดลอกงานของผู้อื่น
(2) มีความรับผิดชอบในหน้าที่โดยให้ความร่วมมือ และสามารถร่วมทางานกับเพื่อได้เป็นอย่างดี
สามารถอภิปรายหน้าห้องได้อย่างเหมาะสม
(3) เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของหลักสูตร
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการกระทาการทุจริตในการสอบ และผลการทารายงาน
(2) สังเกตุการณ์แสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียน
(3) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
(1) มีความรู้ในสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางเป็นระบบ
เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
(2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ใน
งานอาชีพ
2.2 วิธีการสอน
(1) กาหนดให้นักศึกษาเข้าฝึกงานกับหน่วยงานจริง การบรรยายของคณาจารย์ภายใน
ชั้นเรียน กรณีศึกษา ตอบข้อซักถาม
(2) เชิญวิทยากรที่มีความชานาญการหลากหลายมาบรรยายพิเศษ
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินนักศึกษาก่อนเข้าฝึกงาน และหลังฝึกงานแยกเป็นด้านคือ ผลการปฏิบัติงาน ด้านบุคลิกภาพ
ด้านทัศนคติและจิตบริการ
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(1) มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความ
ขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
(2) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาทักษะการทางานให้เกิดประสิทธิผล
3.2 วิธีการสอน
ศึกษากรณีศึกษาเกี่ยวกับ ธุรกิจโรงแรม และการวิจัย
3.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลจากกรณีศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาทา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาท
ของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
(2) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรง
ตามมาตรฐานสากล
4.2 วิธีการสอน
จัดโครงการความร่วมมือกับโรงแรมภายนอก และส่งนักศึกษาเข้าฝึกทักษะในรายวิชาปฏิบัติ
4.3 วิธีการประเมินผล
แบบประเมินจากหน่วยงานที่นักศึกษาออกฝึกงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน
การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
และวัฒนธรรม
(3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของ
การนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล
การแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล
5.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเขียนรายงาน การสอบ การนาเสนอผลงานในหลากหลายสถานการณ์อย่างเหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลงานจากรายงาน การนาเสนอผลงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
ที่
1
ชี้แจงวัตถุประสงค์รายวิชา
- ลักษณะรายวิชา
- วัตถุประสงค์รายวิชา
- แนวการสอนและภาพรวมของ
เนื้อหาที่สอนในแต่ละสัปดาห์
- การวัดและการประเมินผล
- ข้อตกลงในการเรียนและการเข้า
ชั้นเรียน
วิวัฒนาการของการท่องเที่ยว
- สมัยโบราณ
- สมัยกลาง
- สมัยใหม่และปัจจุบัน
- การท่องเที่ยวในประเทศไทย
2
ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
- ความหมายของการท่องเที่ยว
- ความหมายของธุรกิจท่องเที่ยว
- ความหมายของอุตสาหกรรม

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3
1. ผู้สอนแนะนาตนเอง และพูดคุยทาความรู้จักเพื่อให้นักศึกษาผ่อนคลาย
2. ผู้สอนบรรยายด้วย Power Point พร้อมทั้งอภิปรายร่วมกับผู้เรียน ดังนี้
- แนะนาลักษณะรายวิชา
- แนะนาวัตถุประสงค์รายวิชา
- อธิบายแนวการสอนและภาพรวมของเนื้อหาที่สอนในแต่ละสัปดาห์
- ทาความเข้าใจเรื่องการวัดผลและการประเมินผล
- กาหนดข้อตกลงในการเรียนและการเข้าชั้นเรียนร่วมกัน
- อธิบายวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวในแต่ละยุคสมัย
- แนะนาสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม
- มอบหมายงาน

3

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
- มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา
- เอกสารประกอบการสอนวิชา
บริบทการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ
โรงแรม
- เอกสารบรรยาย Power
Point

กิจกรรมการเรียนการสอน
เอกสารประกอบการสอนวิชา
แบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษานั่งเป็นกลุ่มเพื่อทากิจกรรมในการเรียน
บริบทการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ
เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
โรงแรม
1. ผู้ ส อนบรรยายสรุป สรุ ป เนื้ อ หาความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ยวกั บ อุ ต สาหกรรม - เอกสารบรรยาย Power
ท่องเที่ยวด้วย Power Point พร้อมถามตอบและอภิปรายร่วมกับผู้เรียน Point

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อเรื่อง
ท่องเที่ยว
- วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว

3

รูปแบบและลักษณะของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
- รูปแบบของการท่องเที่ยว
ลักษณะของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

4

ระบบการท่องเที่ยวและองค์ประกอบของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- ระบบการท่องเที่ยว
องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
- ใบงานศึกษาข้อมูลวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว และนาเสนอด้วยวาจา
2. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบท
3. ประเมินการเรียนรู้โดย
- ใบงาน
- ประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียนจากการถามตอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การมีส่วนร่วมในงานที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ผู้สอนบรรยายเนื้อหารูปแบบและลักษณะของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. ด้วย Power Point พร้อมถามตอบและอภิปรายร่วมกับผู้เรียน
3. แบ่ งกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งรู ป แบบและลั ก ษณะของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวพร้อมนาเสนอเป็นรายกลุ่ม
4. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบท
5. ประเมินผลการเรียนรู้จาก
- การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างรูปแบบและลักษณะของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- การใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ผู้สอนบรรยายเนื้อหาระบบการท่องเที่ยวและองค์ประกอบของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
2. ด้วย Power Point พร้อมถามตอบและอภิปรายร่วมกับผู้เรียน

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
- ใบงาน
- แบบฝึกหัดท้ายบท

- เอกสารประกอบการสอนวิชา
บริบทการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ
โรงแรม
- เอกสารบรรยาย Power
Point
- แบบฝึกหัดท้ายบท

- เอกสารประกอบการสอนวิชา
บริบทการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ
โรงแรม
- เอกสารบรรยาย Power
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
3.
4.
5.
6.

5

บทบาทและความสาคัญของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- บทบาทและความสาคัญที่มีต่อ
เศรษฐกิจ
- บทบาทและความสาคัญที่มีต่อสังคม
และวัฒนธรรม
- บทบาทและความสาคัญที่มีต่อ
การเมือง
- ผลกระทบของอุตสาหกรรท
ท่องเที่ยวต่อสภาวะแวดล้อม
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบทบาท
และความสาคัญของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
- บทบาทและความสาคัญที่มีต่อเศรฐ
กิจ
- บทบาทและความสาคัญที่มีต่อสังคม

ใบงานศีกษาการแบ่งชนิดของโรงแรมในแต่ละเครือข่ายที่สาคัญ
ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบท
นักศึกษานาเสนอหัวข้องานที่ได้รับมอบหมาย
ประเมินผลการเรียนรู้จาก
- ใบงาน
- พฤติกรรมในชั้นเรียนจากการถามตอบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทบาทและความสาคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ด้วย Power Point พร้อมถามตอบและอภิปรายร่วมกับผู้เรียน
3. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบท
4. ใบงานบทบาทความสาคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5. ประเมินการเรียนรู้โดย
- ใบงาน
- ประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียนจากการถามตอบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
Point
- ใบงาน
- แบบฝึกหัดท้ายบท

- เอกสารประกอบการสอนวิชา
บริบทการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ
โรงแรม
- เอกสารบรรยาย Power
Point
- ใบงาน
- แบบฝึกหัดท้ายบท

10

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

6

หัวข้อเรื่อง
และวัฒนธรรม
- บทบาทและความสาคัญที่มีต่อ
การเมือง
- ผลกระทบของอุตสาหกรรท
ท่องเที่ยวต่อสภาวะแวดล้อม
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
แหล่งท่องเที่ยว
- ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว
- องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว
- ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
การอนุรักษ์แหล่างท่องเที่ยว

7

ประเภทของนักท่องเที่ยว
- ประเภทของนักท่องเที่ยว
- การเข้าใจชนชาติอื่น
- พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในแต่ละ
ภูมิภาคประเภทของนักท่องเที่ยว

8

ทักษะเบื้องต้นด้านงานมัคคุเทศก์
- ความหมายของมัคคุเทศก์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาแหล่งท่องเที่ยวด้วย Power Point พร้อมถามตอบ
และอภิปรายร่วมกับผู้เรียน
3. ประเมินการเรียนรู้โดย
- ประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียนจากการถามตอบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประเภทของนักท่องเที่ยวด้วย Power Point พร้อม
ถามตอบและอภิปรายร่วมกับผู้เรียน
3. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบท
4. ประเมินการเรียนรู้โดย
- ประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียนจากการถามตอบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- เอกสารประกอบการสอนวิชา
บริบทการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ
โรงแรม
- เอกสารบรรยาย Power
Point

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

- ตาราความรู้เบื้องต้นในการ
บริหารโรงแรมและมาตรฐาน

- เอกสารประกอบการสอนวิชา
บริบทการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ
โรงแรม
- เอกสารบรรยาย Power
Point
- แบบฝึกหัดท้ายบท

11

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อเรื่อง
-

9

ความสาคัญของมัคคุเทศก์
ประเภทของมัคคุเทศก์
บทบาทของมัคคุเทศก์
คุณลักษณะของมัคคุเทศก์
จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์
การจัดการธุรกิจนาเที่ยว
- ความหมายของการนาเที่ยว
- ความหมายของธุรกิจนาเที่ยว
- การจัดตั้งธุรกิจนาเที่ยว
- หน้าที่ของธุรกิจนาเที่ยว

10

การประกอบธุรกิจนาเที่ยว
- การเตรียมประกอบธุรกิจนาเที่ยว
- การจัดตั้งธุรกิจนาเที่ยว
- การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนา
เทีย่ วการดาเนินธุรกิจนาเที่ยวและ
การประสานงาน

11

รูปแบบและลักษณะการจัดนาเที่ยว
- รูปแบบการดาเนินงานจัดนาเที่ยว

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

2. ผู้ ส อนบรรยายเนื้ อ หาทั ก ษะเบื้ อ งต้ น ด้ า นงานมั ค คุ เทศก์ ด้ ว ย Power โรงแรมไทย
Point พร้อมถามตอบและอภิปรายร่วมกับผู้เรียน
- เอกสารบรรยาย Power
3. ประเมินการเรียนรู้
Point
- ข้อสอบประมวลความรู้แบบอัตนัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาการจัดการธุรกิจนาเที่ยวด้วย Power Point พร้อม
ถามตอบและอภิปรายร่วมกับผู้เรียน
3. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบท
4. ประเมินการเรียนรู้โดย
- ประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียนจากการถามตอบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. ผู้ ส อนบรรยายเนื้ อ หาการประกอบธุ ร กิ จ น าเที่ ย วด้ ว ย Power Point
พร้อมถามตอบและอภิปรายร่วมกับผู้เรียน
3. นักศึกษารายงานความก้าวหน้าจากงานที่ได้รับมอบหมาย
4. ประเมินการเรียนรู้โดย
- ประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียนจากการถามตอบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- เอกสารประกอบการสอนวิชา
บริบทการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ
โรงแรม
- เอกสารบรรยาย Power
Point
- แบบฝึกหัดท้ายบท

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

- เอกสารประกอบการสอนวิชา
บริบทการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ

- เอกสารประกอบการสอนวิชา
บริบทการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ
โรงแรม
- เอกสารบรรยาย Power
Point
- ใบงาน

12

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อเรื่อง
ลักษณะของการจัดนาเที่ยว

12

13

การวางแผนการตลาดสาหรับธุรกิจนา
เที่ยว
- ขั้นตอนการวางแผนจัดนาเที่ยว
- การกาหนดส่วนผสมทางการตลาด
ของการจัดนาเที่ยว
- ข้อมูลประกอบการวางแผนจัดนา
เที่ยว
- การจัดทาแผนการนาเที่ยวประจาปี
การตลาดในธุรกิจนาเที่ยว
ระเบียบข้อบังคับในการจัดนาเที่ยว

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
2. ผู้ส อนบรรยายเนื้อหารูปแบบและลักษณะการจัดนาเที่ยวด้วย Power
Point พร้อมถามตอบและอภิปรายร่วมกับผู้เรียน
3. ใบงานรูปแบบและลักษณะการจัดนาเที่ยว
4. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบท
5. ประเมินการเรียนรู้โดย
- ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาการวางแผนการตลาดสาหรับธุรกิจนาเที่ยวล้อมด้วย
Power Point พร้อมถามตอบและอภิปรายร่วมกับผู้เรียน
3. กรณีศึกษาโปรแกรมการท่องเที่ยว
4. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบท
5. ประเมินผลการเรียนรู้
- นาเสนอผลวิเคราะห์กรณีศึกษา
- การมีส่วนร่วมในงานที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. ผู้ส อนบรรยายเนื้อหาระเบี ยบข้อบังคับ ในการจัดน าเที่ยวด้วย Power
Point พร้อมถามตอบและอภิปรายร่วมกับผู้เรียน
3. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบท
4. ประเมินการเรียนรู้โดย
- ประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียนจากการถามตอบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
โรงแรม
- เอกสารบรรยาย Power
Point
- แบบฝึกหัดท้ายบท
- เอกสารประกอบการสอนวิชา
บริบทการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ
โรงแรม
- เอกสารบรรยาย Power
Point
- แบบฝึกหัดท้ายบท

- เอกสารประกอบการสอนวิชา
บริบทการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ
โรงแรม
- เอกสารบรรยาย Power
Point
- แบบฝึกหัดท้ายบท
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มคอ. 3
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
ที่
14 ความเกี่ยวเนื่องของธุรกิจที่มีต่อธุรกิจ
ท่องเที่ยว
- ธุรกิจการขนส่ง
- ธุรกิจที่พักแรม
- ธุรกิจอาหาร
- ธุรกิจจาหน่ายสินค้าที่ระลึก
ธุรกิจการจัดการประชุมสัมมนาเพื่อเป็น
รางวัล
15 การแนะนาแหล่งท่องเทีย่ วสรุป ทบทวน
เนื้อหา และติดตามกิจกรรม

16

สอบปลายภาค

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน
- เอกสารประกอบการสอนวิชา
1. ผู้สอนทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
บริบทการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาความเกี่ยวเนื่องของธุรกิจที่มีต่อธุรกิจ าด้วย Power โรงแรม
Point
- เอกสารบรรยาย Power
3. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบท
Point
4. นักศึกษานาส่งงานที่มอบหมาย
- แบบฝึกหัดท้ายบท

1.5

กิจกรรมการเรียนการสอน
- เอกสารประกอบการสอนวิชา
1. นักศึกษาแต่ละกลุ่ม นาเสนอการแนะนาแหล่งท่องเที่ยว โดยกาหนดให้ บริบทการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ
กลุ่มละไม่เกิน 10 นาที ด้วยรูปแบบการนาเสนออย่างสร้างสรรค์ และ โรงแรม
การสรุปทบทวนเนื้อหา
- เอกสารบรรยาย Power
2. ชิ้นงานการแนะนาแหล่งท่องเที่ยว
Point
ประเมินผลการเรียนรู้
- ข้อสอบวัดผลแบบปรนัย
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู้
1.
1.1,1.2,1.3,1.4, 4.1,4.2
2
3
4
5

วิธีการประเมิน
คะแนนการมีส่วนร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนและบุคลิกภาพ
งานที่ได้รับมอบหมาย

1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1,
5.1,5.2,5.3,5.4
1.1,1.2,1.3,1.4,, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1 งานในชั้นเรียน
1.1,1.2,1.3,1.4, 2.1, 2.2, 3.1 สอบกลางภาค
1.1,1.2,1.3,1.4, 2.1, 2.2, 3.1 สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10 %

2, 13-15

30 %

1-15
8
16

10 %
20 %
30 %

การประเมินผล
ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้คะแนนอิงค์เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ในสัดส่วน คะแนนเก็บ (70) : สอบ
ปลายภาค (30)
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาบริบทการท่องเที่ยวในธุรกิจโรงแรม
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1 ชูสิทธิ์ ชูชาติ (2546). อุตสาหกรรมท่องเที่ยว. เชียงใหม่ : ลานนาการพิมพ์.
2 ทิพวรรณ พุ่มมณี (2547). หลักการมัคคุเทศก์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
3 นิภา วธาวนิชกุล (2550). อุตสาหกรรมท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
4 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2549). ธุรกิจนาเที่ยว. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือท่องเที่ยวไทย.
5 ________. (2549). หลักการมัคคุเทศก์. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือท่องเที่ยวไทย.
6 ________.(2548). อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: เพรส แอนด์ ดีไซน์.
7 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒ นา และภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง. (2549). การจัดนาเที่ยวและรายการนาเที่ยวภาคเหนือตอนบน.
กรุงเทพฯ: เพรส แอด์ ดีไซด์.
8 บังอร ฉัตรรุ่งเรือง. (2554). ตาราวิชาการวางแผนและการจัดรายการนาเที่ยว.กรุงเทพ ฯ: สบาม บุ๊คส์.
9 พิมพรรณ วุจารินพงศ์. (2553). การจัดนาเที่ยว. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตว์.
10 พรสวรรค์ มโนพัฒนะ (2553). อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
11 วินัย ไชยทอง (2547). หลักการมัคคุเทศก์. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์บรรณกิจ 1991.
12 สุภาพร มากแจ้ง (2554). หลักมัคคุเทศก์. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
3.เอกสารและข้อมูลแนะนา

มคอ. 3
1
2
3
4
5
6
7
8

กรมการท่องเที่ยว. (2527). แบบคาขออนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว. สืบค้นเมื่อ 29 ธันวาคม 2557, จาก
http://www.tourism.go.th.
คู่มือเที่ยวสุโขทัย ฉบับมหาชน. (2558). การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (ผ้าหมักโคลน บ้านนาต้นจั่น สุโขทัย).
สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2558, จาก http://sadoodtasukhothai.com/content.
ชูเพ็ญ วิบุลสันติ .(มปป). การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน (จุดด้อย)โอกาสและอุปสรรค (ความเสี่ยง)ขององค์กร (SWOT
Analysis). สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2558, จาก
http://www.pharmacy.cmu.ac.th/pharmcare/pharad/swot982.htm.
ไปด้วยกัน. (2558). รวมสถานที่ชุ่มฉ่ารับหน้าฝน. สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม 2558, จาก
http://www.paiduaykan.com/travel/.
พิทยะ ศรีวัฒนสา.(2558).การจัดนาเที่ยว. สืบค้นเมื่อ 2 มกราคม 2558, จาก
http://bidyapedia.blogspot.com/2010/12/blog-post_11.html.
เว็บทะเลไทย. (2558). ดาน้ากิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง. สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม 2558,
จาก http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID
หนุ่มสาวทัวร์. (2558). บริษัทจัดนาเที่ยว (บริษัทหนุ่มสาวทัวร์). สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2558, จาก
http://www.noomsaotours.co.th/.
อันซีนทราเวล. (2558). เว็ปไซด์ต่างๆ ที่แนะนาเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว. สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม 2558, จาก
http://www.unseentravel.com/.
หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลผ่านระบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทา มคอ.5 รายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 อาจารย์ผู้สอนศึกษาเครื่องมือ เลือกเครื่องมือ และรายวิชาที่จะนามาใช้ในการทวนสอบ เช่น
คะแนนผลการสอบ หรือ คะแนนด้านอื่น ๆ ที่กาหนดไว้ในเกณฑ์ผลการเรียนรู้ของรายวิชาพร้อมหลักฐานที่
แสดงออกมาของคะแนนแต่ละส่วนกับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
4.2 อาจารย์ ผู้ส อนดาเนิ นการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา
4.3 อาจารย์ผู้สอนประมวลผลและเขียนรายงานผลการทวนสอบ
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4.4 อาจารย์ ผู้ ส อนน าเสนอรายงานที่ จัดท าขึ้น เมื่ อสิ้ น สุ ดภาคการศึกษาต่ออาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบ
หลั ก สู ต รพร้ อ มทั้ ง แนวทางการปรั บ ปรุ ง และรายงานในผลการด าเนิ นการของรายวิ ชา (มคอ. 5) เพื่ อ ใช้
ประกอบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนสร้างระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาโดย
พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวน
ประสิทธิผลของรายวิชาภายในหลักสูตร และนาเข้าที่ประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรโดยผ่าน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน ผลการประชุมการ
ทบทวนผลสัมฤทธิ์ และกลยุทธ์การสอนที่ใช้ เพื่อสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป
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