รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบั ณฑิต สาขาวิชาธุรกิ จระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจั ดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิ ต
ประจาภาคเรียนที่ ....1/2562...........

รหัสวิชา. 3683207. ชื่ อรายวิชา (ภาษาไทย)..
(ภาษาอังกฤษ)

การจัดการธุร กิจโรงแรมและท่องเที่ ยว..
Hotel and Tourism Business
Management

อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.จิรานุช

โสภา

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

คานา
รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริ ห ารจั ด การของแต่ ล ะรายวิ ช า
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ ใ นรายละเอี ยดของหลั กสู ตร ซึ่ ง แต่ ล ะ
รายวิชาจะกาหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้ อ หาความรู้ ใ นรายวิ ช า แนว
ทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะได้รับการพั ฒ นาให้ ป ระสบความส าเร็ จ
ตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิ ธี ก ารเรี ย น การ
สอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออ้างอิงที่นักศึกษาจะสามารถค้ น คว้ า ได้ นอกจากนี้
ยังกาหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึ กษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนิน การของรายวิชา

3

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุ ดมศึก ษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิ ต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3683207
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการธุรกิจโรงแรมและท่ องเที่ยว
(ภาษาอังกฤษ) Hotel and Tourism Business Management
2. จานวนหน่ว ยกิ ต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ประเภทกลุ่มวิชาเลือก
4. อาจารย์ ผู้รับผิ ดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.จิรานุช โสภา
อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.จิรานุช โสภา ตอนเรียน A1และ B1
5. ภาคการศึก ษา/ชั้นปีที่เรีย น
ภาคการศึกษาที่ 1 /2562 ชั้นปีที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี )
ไม่ มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ มี
8. สถานที่ เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรื อปรั บปรุงรายละเอีย ดของรายวิชาครั้งล่า สุ ด
18 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุ ประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นั กศึก ษาสามารถอธิบายความหมายของธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมได้
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการของการท่องเที่ยว
3. เพื่อให้นั กศึก ษาทราบถึงบทบาท ความสาคัญ องค์ประกอบของอุ ตสาหกรรมการท่อ งเที่ยว
และโรงแรม
4. เพื่อให้นั กศึก ษามีความรู้ความเข้าใจถึง แนวโน้มและทิ ศทางการท่ องเที่ยวในอนาคต
5. เพื่อให้นั กศึก ษามีความเข้าใจบทบาทของภาครัฐและเอกชนในการพั ฒนาอุสาหกรรมท่ องเที่ย ว
และการบริการ
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2. วัตถุประสงค์ในการพั ฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
นักศึกษาสามารถประยุกต์ใ ช้ความรู้จากรายวิชานี้เป็น พื้นฐานของอุ ตสาหกรรมการท่องเที่ย วและ
โรงแรมได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิ บายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญ ลักษณะ แนวโน้มและการดาเนินงานธุรกิจโรงแรมและท่ อ งเที่ ย ว
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน การเจรจาต่อรอง การบริหารงานบุคคล การตลาดระดับโลก กลยุทธ์และเทคนิ ค การ
จัดการระหว่างประเทศของธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการ กรณีศึกษาของธุ ร กิ จ
โรงแรมและท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ
Definitions, importance, characteristics, trend, and hotel and tourism
business operation in current situation, negotiation; personnel administration; global
markets, strategies and techniques in international management of hotel and tourism
business; analyzing management problems; case study of hotel and tourism business in
many countries
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึก ษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
ปฏิบั ติ/งาน
การศึก ษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
45 ชั่วโมง

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะกลุ่ม

ไม่มี

90 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ที่ อาจารย์ให้คาปรึก ษาและแนะนาทางวิชาการแก่นัก ศึก ษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ให้คาปรึกษาผ่านทางเครือข่ายสื่อสารออนไลน์เช่น ไลน์ อีเ มล์ หรื อ การโทรศั พท์ ใ นการ
นัดหมายเพื่อให้ทราบกาหนดเวลาล่วงหน้า
- อาจารย์แจ้งการจัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้ องการของนัก ศึกษา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ข องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดสาหรับทุกสาขาอาชี พ ดั ง นั้ น มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และพัฒนาไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม นักศึกษาจึ ง ต้ อ งมี คุ ณสมบั ติ ต่ า ง
ๆ จากการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดคุณลักษณะสาคัญในการสร้างคุ ณธรรมและจริยธรรม ดังต่อไปนี้
 1.1.1 ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มี ความรับผิดชอบต่ อ ตนเอง สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม
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 1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสร้างภูมิคุ้มกัน
1.1.3 สามารถบริหารเวลา จัดสรรกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและงานที่
ได้รับหมายหมายให้ทานอกชั้นเรียน เพื่อสร้างสมดุล และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
 1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่ มี ความสาคั ญทางธุ ร กิ จ สามารถ
จัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) อาจารย์ผู้สอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
(2) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี
(3) การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจน
การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิ ด ชอบงานในหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย โดยฝึ ก ให้ รู้
หน้าที่ของการเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
(5) ใช้วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง วิธีการสอนโดยใช้ บ ทบาทสมมติ ใช้ ตั ว แบบที่ ดี
เช่น ตัวแบบที่เป็นจริง ข่าว เหตุการณ์ ชีวประวัติ สื่อ อินเทอร์เน็ต ใช้ ก ระบวนการปรั บ พฤติ ก รรม โดยใช้
การเสริมแรงที่เหมาะสม กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
(6) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องนั กศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์
แก่ส่วนรวม เสียสละ
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย การร่วมกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
(2) ประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรี ย งของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
เสริมหลักสูตร
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(4) ประเมินจากผลงาน กลุ่มเพื่อน และเครื่องมือวัดต่าง ๆ เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต
แบบวัดเจตคติ เป็นต้น
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการด ารงชี วิ ต สามาร ถน าความรู้ ที่ ไ ด้ มาใช้ ใ นกา ร
ปฏิบัติงาน รวมถึงการนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ดังนั้นมาตรฐานด้านความรู้จึงต้องครอบคลุม ดังนี้
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของแนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ
 2.1.2 ความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถบูรณาการและนามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
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 2.1.3 มี ความรู้ เกี่ ย วกั บความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ด้ า นธุ ร กิ จ ระหว่ า ง
ประเทศ รวมทั้งมีความเข้าใจในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกอย่างเท่า
ทัน
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลัก การทางทฤษฎี ผนวกกั บ
ภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
(2) การจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดู ง านหรื อ เชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
(3) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้ า ใจ
ในเรื่องที่ศึกษาด้วยตนเองและฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จาเป็นได้
(4) ฝึ ก ให้ ผู้ เ รี ย นวิ เ คราะห์ ก ารคิ ด การกระท าของตนเองของแผนการปฏิ บั ติ ต าม
เป้าหมายที่กาหนด ควบคุมกากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงต่อไป
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ในการพัฒนาทักษะทางปัญญา โดยผ่านกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษา
สามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รวมทั้งสามารถวิเคราะห์แยกแยะถึ ง เหตุ แ ละผลได้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ และมี
คุณภาพ เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจึงต้องมี คุ ณสมบั ติ ต่ า ง ๆ จาก
การเรียนการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้
 3.1.1 สามารถสืบค้น แสวงหาความรู้และประเมินข้อมูล เพิ่ มเติ มได้ ด้ ว ยตนเอง เพื่ อ การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและธุรกิจ
 3.1.2 มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถบู ร ณา
การความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ ปั ญหาทางธุ ร กิ จ และสถานการณ์
ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
3.1.3 สามารถคิดค้น วางแผน วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลื อ กอย่ า งรอบ
ด้านมีความสามารถในการตัดสินใจเลื อ กทางเลื อ กที่ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ท างธุ ร กิ จ ท าให้ เ กิ ด การ
ได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษา
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) การศึกษาในภาคสนาม
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(4) ใช้ตัวแบบที่ดี สร้างความรู้และความเข้าใจในความหมายและเป็ น ขั้ น ตอนของการ
คิดที่จะพัฒนาและให้ดาเนินการคิดตามขั้นตอนกระบวนการนั้น
(5) ใช้การเสริมแรง ข้อมูลย้อนกลับและความรู้เพิ่มเติม
(6) ฝึกให้ลงมือปฏิบัติบ่อย ๆ ใช้สถานการณ์หลากหลายจนเกิดความชานาญ
(7) ใช้วิธีการสอนแบบต่าง ๆ เช่น การสาธิต การแสดง การทดลอง การไปทัศนศึกษา
(8) ใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ เช่น หมวกคิด 6 ใบ ผังความคิด เป็นต้น
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
(2) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
4. ทักษะความสัมพัน ธ์ระหว่ างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบจาเป็นต้องเกิดขึ้นกับนัก ศึ ก ษา เพื่ อ การ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างราบรื่นและมีความสุข ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
 4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้ ง ในฐานะผู้ น าและผู้ ต ามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม พร้อม
ทั้งช่วยเหลือและอานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ
 4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลี่ ย นแปลงและปรั บ ตั ว เข้ า กั บ วั ฒ นธรรม
องค์การและทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่าง
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็ น กลุ่ ม การเรี ย นแบบมี ส่ ว น
ร่วมปฏิบัติการ
(2) มอบหมายงานที่ ต้ อ งประสานงานกั บ ผู้ อื่ น หรื อ ต้ อ งค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล จากการ
สัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่ ม
ในชั้นเรียน
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ ว มกิ จ กรรมต่ า ง ๆพิ จ ารณาจากผลงาน
ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้มอบหมาย
5. ทักษะการวิเ คราะห์เชิง ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 5.1.1 สามารถประยุกต์ใ ช้ ห ลั ก คณิ ต ศาสตร์ สถิ ติ การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ มาณในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
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 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ ง การพู ด
และการเขียน และมีรูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
 5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพื่อการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผล
และสนับสนุนการดาเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทั ก ษะในการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเ คราะห์ จากกรณี ศึ ก ษา
การเรียนรู้เทคนิคและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
(2) การทดลอง การฝึกปฏิบัติ นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
(3) มอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นและนาเสนอรายงานในประเด็ น ที่ มีค วามเกี่ ย วข้ อ ง
กับการเรียน
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ย นและการปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ ก ษาในด้ า นต่ า ง ๆ ทั้ ง
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
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1. แผนการสอน
สัปดาห์ ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกั บ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
1

2

แนะนารายวิชา
-แนะนารายวิชาและรายละเอีย ด
การเรียน
– การสอนและหนั งสือเรียน
เอกสารอ้างอิง ต่าง ๆ พร้อ ม
แหล่งสืบค้น
อธิบายความสาคัญ และความรู้
เบื้องต้น เรื่องทั่ว ไปของธุร กิจการ
บริการด้านต่าง ๆ
Learning Outcome
มีความรู้และความเข้าใจความรู้
เบื้องต้น เรื่องทั่ว ไปของธุร กิจการ
บริการด้านต่าง ๆ
- หัวข้อการสอน
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ ยวกั บ
อุตสาหกรรมบริการ
- ประวัติความเป็นมา
- ความสาคัญของอุ ตสาหกรรม

3

- อธิบายกระบวนการเรียน
- อธิบายข้อตกลงต่างๆ
- แนะนาการเรียนการสอน
-บรรยาย
-นักศึกษาร่วมแสดงความคิด เห็น
-เปิดโอกาสให้นัก ศึกษาอภิ ปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

เอกสารประกอบการ
เรียน
พาวเวอร์ พอยต์

1,2,3

ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา

3

-บรรยาย
-นักศึกษาร่วมแสดงความคิด เห็น
-เปิดโอกาสให้นัก ศึกษาอภิ ปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
-ตอบคาถามท้ายบท

เอกสารประกอบการ
เรียน
พาวเวอร์ พอยต์
เว็บไซต์

3,4,5

ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา
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3

4

บริการ
- Learning Outcome
มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระสาคัญของอุตสาหกรรม
บริการ
บทที่ 2 อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ ยวและการนาเที่ยว
- การเดินทางท่องเที่ยวในสมัย
ต่าง ๆ
- แหล่งท่องเที่ยวสาคั ญสมัย ต่าง
ๆ
- Learning Outcome
มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระสาคัญของแนวคิด ทฤษฎี
ลักษณะการเดิน ทางและ
ท่องเที่ยวในสมัย ต่าง ๆ
บทที่ 3 การท่องเที่ยวในยุ คก่ อน
ปัจจุ บัน และยุ คปั จจุบัน
- การเดินทางท่องเที่ยวในสมัย
ต่าง ๆ
- แหล่งท่องเที่ยวสาคั ญสมัย ต่าง
ๆ
- Learning Outcome
มีความรู้และความเข้าใจใน

3

-บรรยาย
-ถาม-ตอบ
-เปิดโอกาสให้นัก ศึกษาอภิ ปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
-ทาแบบฝึกหัด

เอกสารประกอบการ
เรียน
พาวเวอร์ พอยต์

3,4,5

ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา

3

-บรรยาย
-ถาม-ตอบ
-เปิดโอกาสให้นัก ศึกษาอภิ ปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
-ทาแบบฝึกหัด

เอกสารประกอบการ
เรียน
พาวเวอร์ พอยต์
เว็บไซต์

3,4,5

ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา
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5

6

7

สาระสาคัญของแนวคิด ทฤษฎี
ลักษณะการเดิน ทางและ
ท่องเที่ยวในสมัย ต่าง ๆ
บทที่ 4 วิวั ฒนาการการ
ท่องเที่ ยวของประเทศไทย
-วิวัฒนาการการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยในสมัยต่างๆ
- Learning Outcome
มีความรู้และความเข้าใจใน
- ความรู้เบื้ องต้น เกี่ย วกับธุรกิ จ
ท่องเที่ ยว
-องค์ประกอบของธุรกิจท่องเที่ยว
-หลักการสร้างโอกาสในการ
ประกอบธุร กิจท่องเที่ยว
- การสร้างธุรกิจท่องเที่ยวใหม่
- Learning Outcome
มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับธุรกิจท่ องเที่ย วใน
เบื้องต้น
- ความรู้เบื้ องต้น เกี่ย วกับธุรกิ จ
ท่องเที่ ยว (ต่ อ)
-คุณลั กษณะของผู้ประกอบธุรกิจ
ท่องเที่ยว

3

-บรรยาย
-ถาม-ตอบ
-เปิดโอกาสให้นัก ศึกษาอภิ ปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
-ทาแบบฝึกหัด

เอกสารประกอบการ
เรียน
พาวเวอร์ พอยต์
เว็บไซต์

3,4,5

ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา

3

-บรรยาย
-ถาม-ตอบ
-เปิดโอกาสให้นัก ศึกษาอภิ ปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
-ทาแบบฝึกหัด

เอกสารประกอบการ
เรียน
พาวเวอร์ พอยต์

3,4,5

ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา

3

-บรรยาย
-ถาม-ตอบ
-เปิดโอกาสให้นัก ศึกษาอภิ ปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

เอกสารประกอบการ
เรียน
พาวเวอร์ พอยต์

3,4,5

ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา

12
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8

9

10

-รูปแบบการประกอบธุรกิจ
- Learning Outcome
มีความรู้และความเข้าใจและ
แนวทางการประกอบธุรกิจการ
ท่องเที่ยว
-ความรู้เบื้องต้ นเกี่ ยวกั บงาน
โรงแรม
-พัฒนาการของที่พักแรมและ
โรงแรมตั้งแต่อดี ต
-พัฒนาการของที่พักและโรงแรม
ในประเทศไทย
- Learning Outcome
มีความรู้และความเข้าใจประวั ติ
และพั ฒนาการของธุรกิจที่ พัก
แรม
-ประเภทของโรงแรม
-การจาแนกประเภทของโรงแรม
ด้วยข้อกาหนดต่าง ๆ
- Learning Outcome
มีความรู้และความเข้าใจประวั ติ
และพั ฒนาการของธุรกิจที่ พัก
แรม
-การเชิญวิทยากร/อาจารย์ด้าน
โรงแรมมาบรรยายรูปแบบการ

-ทาแบบฝึกหัด

3

-บรรยาย
-ถาม-ตอบ
-เปิดโอกาสให้นัก ศึกษาอภิ ปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
-ทาแบบฝึกหัด

เอกสารประกอบการ
เรียน
พาวเวอร์ พอยต์

3,4,5

ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา

3

-บรรยาย
-ถาม-ตอบ
-เปิดโอกาสให้นัก ศึกษาอภิ ปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
-ทาแบบฝึกหัด

เอกสารประกอบการ
เรียน
พาวเวอร์ พอยต์

3,4,5

ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา

3

-บรรยาย
-ถาม-ตอบ

เอกสารประกอบการ
เรียน

3,4,5

ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา
13
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11

12

13

บริการงานที่พักแรมของประเทศ
ไทยในปัจจุบัน
- Learning Outcome
-มีความรู้และความเข้าใจในองค์
ความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
- โครงสร้างการบริห ารงาน
โรงแรม
มีความเข้าใจในโครงสร้างการ
บริหารงานในธุรกิจโรงแรม
- Learning Outcome
มีความรู้ในโครงสร้าง การจัดสรร
หน้าที่และการแบ่งงานในธุรกิจ
โรงแรม
-อุตสาหกรรมโรงแรมใน
ประเทศไทย
- Learning Outcome
ความรู้เกี่ยวกับการทาธุรกิจ
โรงแรม รวมทั้ง มีความเข้าใจใน
ผลกระทบในสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
-จรรยาบรรณวิชาชีพในธุร กิจ
ท่องเที่ ยว

-เปิดโอกาสให้นัก ศึกษาอภิ ปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
-ทาแบบฝึกหัด

พาวเวอร์ พอยต์

3

-บรรยาย
-ถาม-ตอบ
-เปิดโอกาสให้นัก ศึกษาอภิ ปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
-ทาแบบฝึกหัด

เอกสารประกอบการ
เรียน
พาวเวอร์ พอยต์

3,4,5

ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา

3

-บรรยาย
-ถาม-ตอบ
-เปิดโอกาสให้นัก ศึกษาอภิ ปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
-ทาแบบฝึกหัด

เอกสารประกอบการ
เรียน
พาวเวอร์ พอยต์
เว็บไซต์

3,4,5

ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา

3

-บรรยาย
-ถาม-ตอบ
-เปิดโอกาสให้นัก ศึกษาอภิ ปรายและ

เอกสารประกอบการ
เรียน
พาวเวอร์ พอยต์

3,4,5

ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา

14
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ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
-ทาแบบฝึกหัด
14

- ธุรกิ จการท่องเที่ยวในกลุ่ม

3

-บรรยาย
-ถาม-ตอบ
-เปิดโอกาสให้นัก ศึกษาอภิ ปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
-ทาแบบฝึกหัด

พาวเวอร์ พอยต์
เว็บไซต์
Youtube

3,4,5

ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา

3

-การนาเสนอ
-ถาม-ตอบ
-เปิดโอกาสให้นัก ศึกษาอภิ ปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

พาวเวอร์ พอยต์

3,4,5

ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา

ประเทศอาเซี ยน
- Learning Outcome
-มีความรู้และความเข้าใจด้าน
การท่องเที่ยวของต่างประเทศใน
กลุ่มอาเซียน
15

-การนาเสนอรายงานด้ านธุ รกิจ
การท่องเที่ยวและที่พัก แรม
- Learning Outcome
-มีความรู้และความเข้าใจในองค์
ความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้ อง โดย
สามารถบูรณาการและนามา
ประยุกต์ใช้ ได้อย่างเหมาะสม

15
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2. แผนการประเมิน ผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรีย นรู้ที่ไ ด้

วิธีการประเมิ น

(ระบุข้อ)

1
2

3

2.1.2,
สอบปลายภาค
2.2.1,3.1.2,4.1,5.2 วิเคราะห์กรณีศึ กษา สืบค้น
การนาเสนอรายงาน (ใช้ PPT)
การทางานกลุ่ม และผลงาน
การส่งงานตามที่ มอบหมาย
1.3.3,2.3.1,2.3.2 การเข้าชั้นเรียน
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้น เรียน

สัปดาห์ ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมิน ผล
16
30%
ตลอดภาค
50%
การศึกษา
ตลอดภาค
การศึกษา

20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
จิรานุช โสภา. (2562). เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว.
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิ มพ์กราฟฟิ คไซท์ มสด.
2. เอกสารและข้อมูลสาคั ญ
ฉันทัช วรรณถนอม. (2552). อุตสาหกรรมท่องเที่ยว. กรุง เทพฯ: ห้างหุ้ นส่วนจากัดสามลดา.
สุดถนอม ตันเจริ ญ. (2559). ความรู้ เบือ้ งต้น เกี่ ยวกับงานโรงแรม. มหาวิ ทยาลัยราชภัฏสวนสุนั นทา.
อรจนา แสนไชย จันทรประยูร. (2559). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา พท 450 การจัดการ
ธุรกิจท่องเที่ ยวอย่างยั่งยื น. คณะพั ฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วีรพงษ์ เฉลิมจิ ระรัตน์ . (2539). ความหมายของการบริการ. http://wiki.rmutk.ac.th. สืบค้นเมื่อ 23
มิ.ย. 2562
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุท ธ์การประเมิ นประสิท ธิ ผลของรายวิชาโดยนั กศึ กษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- คณะกรรมการประเมินการสอน กากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรีย น
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อ มู ล เพิ่ มเติ มในการปรั บ ปรุ ง การ
เรียนการสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ข องนัก ศึก ษาในรายวิช า
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียนวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตามข้ อ ก าหนดการวั ด
และประเมินผลประจารายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิท ธิ ผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
ปรับปรุงรูปแบบการสอน และสื่อการสอน โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ
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