สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หนา
ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหนวยกิ
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

หมวด 6

หมวด 7

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดนนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมิลการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หนา
ขอมูลทั่วไป
10. รหัสและชื่อรายวิชา
11. จํานวนหนวยกิ
12. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
13. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
14. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
15. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
16. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
17. สถานที่เรียน
18. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
3. จุดมุงหมายของรายวิชา
4. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ลักษณะและการดําเนินการ
4. คําอธิบายรายวิชา
5. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
6. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
6. คุณธรรม จริยธรรม
7. ความรู
8. ทักษะทางปญญา
9. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
10. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการสอนและการประเมินผล
3. แผนการสอน
4. แผนการประเมินผลการเรียนรู

หมวด 6

หมวด 7

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
4. เอกสารและตําราหลัก
5. เอกสารและขอมูลสําคัญ
6. เอกสารและขอมูลแนะนํา
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
6. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดนนักศึกษา
7. กลยุทธการประเมิลการสอน
8. การปรับปรุงการสอน
9. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
10. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
การวางแผนและกลยุทธการทองเที่ยวนานาชาติ
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-3) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ
4. อาจารยผูรับผิดขอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยจิรานุช โสภา
5. ภาคการศึกษาชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pro-requisites) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
10 พฤษภาคม 2555

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการทองเที่ยวนานาชาติ การวางแผนการใชงบประมาณ
และการจัดแผนทองเทีย่ วนานาชาติโดยเนนความปลอดภัย ตลอดจนปญหาและอุปสรรคอันจะเกิดขึ้น กล
ยุทธการตลาด การจัดการในการทองเทีย่ วนานาชาติ เกีย่ วกับสินคาบริการ ราคาการจําหนาย การสงเสริม
การขาย ตลอดจนปญหาและอุปสรรคอันจะเกิดขึ้น และสัมพันธกับกฎหมายการทองเที่ยวระหวางประเทศ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อตอบสนองตอการเรียนรูรายวิชา และเพื่อให นัก ศึ กษาได มีความรูที่ ทันสมัย รวมทั้ง มีก าร
ติดตามสถานการณการทองเที่ยวในปจจุบันเพื่อประโยชนตอการประกอบวิชาชีพดานการทองเที่ยวใน
อนาคต

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. ตําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการทองเที่ยวนานาชาติ การวางแผนการใช
งบประมาณและการจัดแผนทองเที่ยวนานาชาติโดยเนนความปลอดภัย ตลอดจนปญหาและอุปสรรคอัน
จะเกิดขึ้น กลยุทธการตลาด การจัดการในการทองเทีย่ วนานาชาติ เกีย่ วกับสินคาบริการ ราคาการ
จําหนาย การสงเสริมการขาย ตลอดจนปญหาและอุปสรรคอันจะเกิดขึ้น และสัมพันธกับกฎหมายการ
ทองเที่ยวระหวางประเทศ
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม

60 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

ตามสถานที่การณ
หรือความจําเปน

ปฏิบัติงาน
ภาคสนามการ
ฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง

ตามการมอบหมาย

3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยประจําวิชาประกาศใหนักศึกษาผานระบบ E-mail ของอาจารยและที่หองพักอาจารยใน
วันและเวลาที่กําหนด

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูข องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีตองพัฒนา
พัฒนานักศึกษาใหมีความรับผิดชอบ มีวนิ ัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อใหสามารถดํารงชีวิต
รวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางราบรื่นและเปนประโยชนตอสวนรวม โดยมีความเขาใจในการทองเที่ยวใน
ระดับนานาชาติเพื่อสรางความพรอมในการประกอบอาชีพและมีคุณธรรม จริยธรรมและสํานึกในหนาที่
ดังนี้
1.1.1 เขาใจในการทองเที่ยวทัง้ ในระดับประเทศและนานาชาติ
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบในการประกอบอาชีพดานการ
ทองเที่ยว
1.2 วิธกี ารสอน
ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย ความรัก ความสามัคคี และบุคลิกภาพที่ดี โดยเนนการเขาเรียน
การทํางานเปนกลุม ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและ
บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีความซื่อสัตยโดนตองไมกระทําทุจริตในการสอบและอาจารย
ผูสอนมีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกสัปดาห
1.3 วิธกี ารประเมินผล
- ประเมินจากการเขาชั้นเรียน
- ประเมินจากการสงงานที่มอบหมายใหตรงตามเวลาที่ผูสอนกําหนด
- ประเมินจากการนําเสนองานที่มอบหมาย
- ประเมินการผลคะแนนการสอบ
2. ความรู
2.1 ความรูท ตี่ องไดรับ
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับรายวิชาดังนี้
2.1.1 มีความรูและเขาใจในการวางแผนการทองเที่ยวทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
2.1.2 สามารถนําความรูมาประยุกตใชในการประกอบอาชีพดานการทองเที่ยวในอนาคต
2.2 วิธกี ารสอน
บรรยาย ทํางานกลุม ทํางานเดี่ยว มอบหมายงานใหคนควาและการนําเสนอ
2.3 วิธกี ารประเมินผล
- จากชิน้ งานทีม่ อบหมาย
- จากการนําเสนอ
- จากการสอบกลางภาค
- จากการสอบปลายภาค

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
มีการคิด สรางสรรคอยางเปนระบบ มีจารณญาณที่ดี มีความสามารถในการสืบคนหาขอมูลและ
แวงหาความรูเ พิ่มเติมไดดวยตนเอง
3.2 วิธกี ารสอน
มอบหมายงานใหนักศึกษาทํารายงาน
3.3 วิธกี ารประเมินผล
- การเขาชั้นเรียน
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
- วัดผลจากรายงาน การนําเสนอ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
นักศึกษาจะองทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา ดังนี้
4.1.1 รูจักบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบในการทํางานงานที่ไดรับรับมอบหมาย ทั้งงานสวน
บุคคลและงานกลุม โดยสามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.2 มีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอการเรียนและงานที่มอบหมาย
4.2 วิธกี ารสอน
บรรยายในหองเรียน
จัดกิจกรรมกลุม และมอบหมายงานกลุมในการนําเสนอรายงาน
4.3 วิธกี ารประเมินผล
- ประเมินจากรายงานที่สง
- ประเมินจากการการนําเสนอ
- ประเมินจากผลสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทางการพูด การเรียน การอาน การวิเคราะหและการตีความ
5.2 วิธกี ารสอน
มอบหมายใหนักศึกษาคนควาดวยตัวเอง และการนําเสนอรายงาน
5.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากรายงาน และการนําเสนอ การสอบกลางภาคและปลายภาค

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
1

แนะนําลักษณะวิชา วัตถุประสงค
แนวการสอน การวัดและประเมินผล

2

ความหมายและความสําคัญของการ
ทองเที่ยว
-ประวัติความเปนมาของการ
ทองเที่ยว
-การทองเทีย่ วไทย
บทบาท ความสําคัญและแนวโนม
การทองเทีย่ วของโลก

3

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอนสือ่ ที่
ผูสอน
ชั่วโมง
ใช (ถามี)
3
อาจารยผูสอนแนะนําตัว และ ดร. จิรานุช โสภา
อธิบายเนื้อหารายวิชา
จุดประสงคและ เปาหมายของ
รายวิชา เกณฑการวัดผลและ
ประเมินผล แนะนําหนังสือ และ
website เพิ่มเติม
ทํากิจกรรม
3
บรรยายโดยผูส อนจากสื่อ
ดร. จิรานุช โสภา
Power point และเอกสาร
ประกอบการสอน

3

4

บทบาทของธุรกิจการทองเที่ยวตอ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

3

5

กลยุทธและกลยุทธทางการทองเที่ยว

3

บรรยายโดยผูส อนจากสื่อ
ดร. จิรานุช โสภา
Power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
-นศ.แบงกลุมเพื่อหาประวัตแิ ละ
การสงเสริมการทองเที่ยวของ
ตางประเทศ
บรรยายโดยผูส อนจากสื่อ
ดร. จิรานุช โสภา
Power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
นักศึกษานําเสนองานจาก
รายงานที่มอบหมายไป
1.บรรยายโดยผูสอนจากสื่อ
ดร. จิรานุช โสภา
Power point และเอกสาร
ประกอบการสอน

6

รูปแบบการทองเทีย่ วประเภทตางๆ

3

1.บรรยายโดยผูสอนจากสื่อ
Power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
2.นศ.นศ.นําเสนองานหนาชั้น
และสรุปประเด็น และซักถาม
ภายในหอง
3.อาจารยสรุปประเด็น

ดร. จิรานุช โสภา

7

3

บรรยายโดยผูส อนจากสื่อ
Power point และเอกสาร
ประกอบการสอน

ดร. จิรานุช โสภา

8

ธุรกิจประเภทตางๆในอุตสาหกรรม
บริการ
- ความหมายของอุตสาหกรรมบริการ
- องคประกอบของอุตสาหกรรม
บริการ
- ธุรกิจโรงแรม
- ธุรกิจทองเทีย่ ว
- ธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร
สอบกลางภาค

3

ผูสอนจัดสอบ

ดร. จิรานุช โสภา

9

การตลาดการทองเที่ยวนานาชาติ

3

1.บรรยายโดยผูสอนจากสื่อ
Power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
2.นศ.สรุปประเด็น และซักถาม
ภายในหอง
3.อาจารยสรุปประเด็น
1.บรรยายโดยผูสอนจากสื่อ
Power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
2.แบงกลุมใหนักศึกษาหา
แผนการทองเที่ยวนานาชาติ

ดร. จิรานุช โสภา

10

3
การวางแผนและการจัดการแผนการ
ทองเที่ยวนานาชาติ

ดร. จิรานุช โสภา

11

Present งานที่มอบหมาย

3

1. นศ.แตละกลุมออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียน
2.อาจารยสรุปประเด็น

อ.ดร. จิรานุช โสภา

12

การตลาดการจัดการทองเที่ยว การสงเสริม
การขาย

3

บรรยายโดยผูสอนจากสื่อ power
point และเอกสาร

อ.ดร. จิรานุช โสภา

13

การสงเสริมการทองเที่ยว ศึกษากรณีการ
ทองเที่ยวในกลุมประเทศอาเซียน

3

1.บรรยายโดยผูสอนจากสื่อ Power อ.ดร. จิรานุช โสภา
point และเอกสารประกอบการสอน

14

ระเบียบ กฎเกณฑ กฎหมายระหวาง
ประเทศ และอุปสรรค ปญหา ตอการ
ทองเที่ยวนานาชาติ

3

1.บรรยายโดยผูสอนจากสื่อ Power อ.ดร. จิรานุช โสภา
point และเอกสารประกอบการสอน

15

ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมด

3

1.อาจารยสรุปเนื้อหา
2.นักศึกษาซักถามในเนื้อหาที่เรียน
มาทั้งหมด

อ.ดร. จิรานุช โสภา

16

สอบปลายภาค

ขอสอบปลายภาค

อ.ดร. จิรานุช โสภา

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
ที่
1.
บุคลิกภาพ

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน
ทุกสัปดาห

สัดสวนของการ
ประเมิน
10%

6และ11

30%

8

30%

16

30

2

การนําเสนอรายงาน

3

การสอบกลางภาค

การเขาชัน้ เรียน การแตง
กาย และการสงงาน
การบรรยาย และการ
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่จริง
การสอบกลางภาค

4

การสอบปลายภาค

การสอบปลายภาค

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอน
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
รังสรรค เลิศในสัตย. การตลาดเชิงกลยุทธเพื่อความสําเร็จสําหรับผูบริหาร SMEs. กรุงเทพฯ : สมาคม
สงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน. 2549.
สันติธร ภูริภักดี และคณะ (แปล). การตลาดระหวางประเทศ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแมคกรอ-ฮิล.
2550.
3.เอกสารและขอมูลแนะนํา
- เว็บไซตการทองเทีย่ วนานาชาติของแตละประเทศ
- เว็บไซตกระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางอาจารยผูสอนและนักศึกษา
- แบบประเมินอาจารยผูสอน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการประเมินอาจารยผูสอน
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

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

ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

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

3. การปรับปรุงการสอน
จากการประเมินของนักศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การนําเสนอ การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาตามหลักเกณฑการปรับปรุงหลักสูตร

