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ค าน า 
 

รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชา
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงแต่ละ
รายวิชาจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนว
ทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียน การ
สอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออ้างอิงที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ นอกจากนี้
ยังก าหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ  
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา 3683207 
    ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)  การจัดการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว  
        (ภาษาอังกฤษ) Hotel and Tourism Business Management  
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3(3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ประเภทกลุ่มวิชาเลือก  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.จิรานุช โสภา 
    อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.จิรานุช โสภา  ตอนเรียน A1และ B1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 /2562 ชั้นปีที่ 4 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน 
     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    18 กรกฎาคม 2562 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมได้ 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประวัติและวิวัฒนาการของการท่องเที่ยว 
3. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงบทบาท ความส าคัญ องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

และโรงแรม  
4. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึง แนวโน้มและทิศทางการท่องเที่ยวในอนาคต 
5. เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจบทบาทของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุสาหกรรมท่องเที่ยว

และการบริการ  
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากรายวิชานี้เป็นพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ

โรงแรมได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ แนวโน้มและการด าเนินงานธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน  การเจรจาต่อรอง การบริหารงานบุคคล การตลาดระดับโลก กลยุทธ์และเทคนิคการ
จัดการระหว่างประเทศของธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการ กรณีศึกษาของธุรกิจ
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. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง  

45 ชั่วโมง 
 

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะกลุ่ม 

ไม่มี 90 ชั่วโมง 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

- อาจารย์ให้ค าปรึกษาผ่านทางเครือข่ายสื่อสารออนไลน์เช่น ไลน์ อีเมล์ หรือการโทรศัพท์ในการ
นัดหมายเพ่ือให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า 

- อาจารย์แจ้งการจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา  
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
คุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดส าหรับทุกสาขาอาชีพ ดังนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และพัฒนาไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม นักศึกษาจึงต้องมีคุณสมบัติต่าง 
ๆ จากการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะส าคัญในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ดังต่อไปนี้ 
   1.1.1 ความซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
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  1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล  
และการสร้างภูมิคุ้มกัน 

1.1.3 สามารถบริหารเวลา จัดสรรกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและงานที่
ได้รับหมายหมายให้ท านอกชั้นเรียน เพ่ือสร้างสมดุลและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม  

 1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมท่ีมีความส าคัญทางธุรกิจ สามารถ
จัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
      1.2   กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   (1)   อาจารย์ผู้สอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  
   (2)   อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี 
   (3)   การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจน
การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(4)   มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยฝึกให้รู้
หน้าที่ของการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

(5)    ใช้วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ ใช้ตัวแบบที่ดี 
เช่น ตัวแบบที่เป็นจริง ข่าว เหตุการณ์ ชีวประวัติ สื่อ อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรม โดยใช้
การเสริมแรงที่เหมาะสม กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 

(6)    จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์
แก่ส่วนรวม เสียสละ 
   1.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

       (1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด 
ระยะเวลาที่มอบหมาย การร่วมกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน 
     (2)  ประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

         (3)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
    (4)  ประเมินจากผลงาน กลุ่มเพ่ือน และเครื่องมือวัดต่าง ๆ เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต  

แบบวัดเจตคติ เป็นต้น 
 
2. ความรู้ 

2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       นักศึกษาต้องมีความรู้และทักษะในการด ารงชีวิต สามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ในกา ร
ปฏิบัติงาน รวมถึงการน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นมาตรฐานด้านความรู้จึงต้องครอบคลุม ดังนี้ 

  2.1.1    มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการ
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ        

 2.1.2  ความรู้และความเขา้ใจในองค์ความรู้อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง โดยสามารถบูรณาการและน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
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 2.1.3    มีความรู้ เก่ียวกับความก้าวหน้าทางวิ ชาการและวิชาชีพด้านธุรกิจระหว่าง
ประเทศ รวมท้ังมีความเข้าใจในผลกระทบในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงของประเทศและสังคมโลกอย่างเท่า
ทัน 

2.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับ

ภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 
(2) การจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้ เชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
(3) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ

ในเรื่องที่ศึกษาด้วยตนเองและฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นได้ 
(4) ฝึกให้ผู้ เรียนวิเคราะห์การคิดการกระท าของตนเองของแผนการปฏิบัติตาม

เป้าหมายที่ก าหนด ควบคุมก ากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
          2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

       ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 
(1)  การทดสอบย่อย 
(2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4)  ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่น าเสนอ 
(5)  ประเมินจากการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน     

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

ในการพัฒนาทักษะทางปัญญา โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รวมทั้งสามารถวิเคราะห์แยกแยะถึงเหตุและผลได้อย่างเป็นระบบ และมี
คุณภาพ เพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจึงต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จาก
การเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้ 
                3.1.1  สามารถสืบค้น แสวงหาความรู้และประเมินข้อมูลเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและธุรกิจ 

  3.1.2  มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถบูรณา
การความรู้จากสาขาวิชาชีพท่ีศึกษาและประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์
ท่ัวไปได้อย่างเหมาะสม 
                  3.1.3  สามารถคิดค้น วางแผน วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบ
ด้านมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท าให้เกิดการ
ได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ    

3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  กรณีศึกษา 
(2)  การอภิปรายกลุ่ม 
(3)  การศึกษาในภาคสนาม 
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(4)  ใช้ตัวแบบที่ดี สร้างความรู้และความเข้าใจในความหมายและเป็นขั้นตอนของการ
คิดที่จะพัฒนาและให้ด าเนินการคิดตามขั้นตอนกระบวนการนั้น 

(5)  ใช้การเสริมแรง ข้อมูลย้อนกลับและความรู้เพ่ิมเติม 
(6)  ฝึกให้ลงมือปฏิบัติบ่อย ๆ ใช้สถานการณ์หลากหลายจนเกิดความช านาญ 
(7)  ใช้วิธีการสอนแบบต่าง ๆ เช่น การสาธิต การแสดง การทดลอง การไปทัศนศึกษา  
(8)  ใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ เช่น หมวกคิด 6 ใบ ผังความคิด เป็นต้น 

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
(2)  การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบจ าเป็นต้องเกิดขึ้นกับนักศึกษา เพ่ือการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างราบรื่นและมีความสุข ซ่ึงประกอบไปด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 

 4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     4.1.2  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม พร้อม
ทั้งช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ 
                 4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม
องค์การและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง 

4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

(1)  ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การเรียนแบบมีส่วน
ร่วมปฏิบัติการ 

(2)  มอบหมายงานที่ต้องประสานงานกับผู้ อ่ืน หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ 

4.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 

(1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน 

(2)  สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆพิจารณาจากผลงาน 
ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้มอบหมาย 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
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     5.1.2  สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด
และการเขียน และมีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 
    5.1.3   สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพ่ือการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผล
และสนับสนุนการด าเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 

5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ จากกรณีศึกษา 
การเรียนรู้เทคนิคและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

(2)  การทดลอง การฝึกปฏิบัติ น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
(3)  มอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นและน าเสนอรายงานในประเด็นที่มีความเก่ียวข้อง

กับการเรียน 
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้ง

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่น าเสนอ 
(5) ประเมินจากการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล  
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ท่ี 

 
หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

1 แนะน ารายวิชา 
-แนะน ารายวิชาและรายละเอียด
การเรียน  
– การสอนและหนังสือเรียน  
เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ พร้อม
แหล่งสืบค้น 
อธิบายความส าคัญและความรู้
เบื้องต้นเรื่องทั่วไปของธุรกิจการ
บริการด้านต่าง ๆ 
Learning Outcome 
มีความรู้และความเข้าใจความรู้
เบื้องต้นเรื่องทั่วไปของธุรกิจการ
บริการด้านต่าง ๆ 

3 - อธิบายกระบวนการเรียน  
- อธิบายข้อตกลงต่างๆ 
- แนะน าการเรียนการสอน 
-บรรยาย 
-นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น  
-เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย  
 

เอกสารประกอบการ
เรียน 
พาวเวอร์พอยต์ 

1,2,3 

 

ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา 
 

2 - หัวข้อการสอน 
บทท่ี 1 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมบริการ 
- ประวัติความเป็นมา  
- ความส าคัญของอุตสาหกรรม

3 -บรรยาย 
-นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น  
-เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย  
-ตอบค าถามท้ายบท 

เอกสารประกอบการ
เรียน 
พาวเวอร์พอยต์ 
เว็บไซต์ 

3,4,5 ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา 
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บริการ 
- Learning Outcome 
มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของอุตสาหกรรม
บริการ 

 

3 บทท่ี 2  อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและการน าเท่ียว    
- การเดินทางท่องเที่ยวในสมัย
ต่าง ๆ  
- แหล่งท่องเที่ยวส าคัญสมัยต่าง 
ๆ  
- Learning Outcome 
 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี 
ลักษณะการเดินทางและ
ท่องเที่ยวในสมัยต่าง ๆ 

3 -บรรยาย 
-ถาม-ตอบ 
-เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย  
-ท าแบบฝึกหัด 
 
 

เอกสารประกอบการ
เรียน 
พาวเวอร์พอยต์ 

3,4,5 ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา 
 

4 บทท่ี 3 การท่องเท่ียวในยุคก่อน
ปัจจุบัน และยุคปัจจุบัน 
- การเดินทางท่องเที่ยวในสมัย
ต่าง ๆ  
- แหล่งท่องเที่ยวส าคัญสมัยต่าง 
ๆ  
- Learning Outcome 
 มีความรู้และความเข้าใจใน

3 -บรรยาย 
-ถาม-ตอบ 
-เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย  
-ท าแบบฝึกหัด 
 
 

เอกสารประกอบการ
เรียน 
พาวเวอร์พอยต์ 
เว็บไซต์ 

3,4,5 ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา 
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สาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี 
ลักษณะการเดินทางและ
ท่องเที่ยวในสมัยต่าง ๆ 

5 บทท่ี 4 วิวัฒนาการการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทย 
-วิวัฒนาการการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยในสมัยต่างๆ  
- Learning Outcome 
 มีความรู้และความเข้าใจใน 
 

3 -บรรยาย 
-ถาม-ตอบ 
-เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย  
-ท าแบบฝึกหัด 
 
 

เอกสารประกอบการ
เรียน 
พาวเวอร์พอยต์ 
เว็บไซต์ 

3,4,5 ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา 
 

6 - ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับธุรกิจ
ท่องเท่ียว 
-องค์ประกอบของธุรกิจท่องเที่ยว 
-หลักการสร้างโอกาสในการ
ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว  
- การสร้างธุรกิจท่องเที่ยวใหม่  

- Learning Outcome  
 มีความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกับธุรกิจท่องเที่ยวใน
เบื้องต้น 

3 -บรรยาย 
-ถาม-ตอบ 
-เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย  
-ท าแบบฝึกหัด 
 
 

เอกสารประกอบการ
เรียน 
พาวเวอร์พอยต์ 

3,4,5 ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา 
 

7 - ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับธุรกิจ
ท่องเท่ียว (ต่อ) 
-คุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจ
ท่องเที่ยว  

3 -บรรยาย 
-ถาม-ตอบ 
-เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย  

เอกสารประกอบการ
เรียน 
พาวเวอร์พอยต์ 

3,4,5 ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา 
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-รูปแบบการประกอบธุรกิจ  

- Learning Outcome 
 มีความรู้และความเข้าใจและ
แนวทางการประกอบธุรกิจการ
ท่องเที่ยว 

-ท าแบบฝึกหัด 
 
 

8 -ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับงาน
โรงแรม 
-พัฒนาการของที่พักแรมและ
โรงแรมต้ังแต่อดีต 
-พัฒนาการของที่พักและโรงแรม
ในประเทศไทย 
- Learning Outcome 
 มีความรู้และความเข้าใจประวัติ
และพัฒนาการของธุรกิจที่พัก
แรม 

3 -บรรยาย 
-ถาม-ตอบ 
-เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย  
-ท าแบบฝึกหัด 
 
 

เอกสารประกอบการ
เรียน 
พาวเวอร์พอยต์ 

3,4,5 ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา 
 

9 -ประเภทของโรงแรม  
-การจ าแนกประเภทของโรงแรม
ด้วยข้อก าหนดต่าง ๆ 
- Learning Outcome 
 มีความรู้และความเข้าใจประวัติ
และพัฒนาการของธุรกิจที่พัก
แรม 

3 -บรรยาย 
-ถาม-ตอบ 
-เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย 
-ท าแบบฝึกหัด 
 
 

เอกสารประกอบการ
เรียน 
พาวเวอร์พอยต์ 

3,4,5 ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา 
 

10 -การเชิญวิทยากร/อาจารย์ด้าน
โรงแรมมาบรรยายรูปแบบการ

3 -บรรยาย 
-ถาม-ตอบ 

เอกสารประกอบการ
เรียน 

3,4,5 ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา 
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บริการงานที่พักแรมของประเทศ
ไทยในปัจจุบัน 
- Learning Outcome 
-มีความรู้และความเข้าใจในองค์
ความรู้อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  

-เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย  
-ท าแบบฝึกหัด 
 
 

พาวเวอร์พอยต์  

11 - โครงสร้างการบริหารงาน
โรงแรม 
มีความเข้าใจในโครงสร้างการ
บริหารงานในธุรกิจโรงแรม 
- Learning Outcome 
มีความรู้ในโครงสร้าง การจัดสรร
หน้าที่และการแบ่งงานในธุรกิจ
โรงแรม 

3 -บรรยาย 
-ถาม-ตอบ 
-เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย  
-ท าแบบฝึกหัด 
 
 

เอกสารประกอบการ
เรียน 
พาวเวอร์พอยต์ 

3,4,5 ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา 
 

12 -อุตสาหกรรมโรงแรมใน

ประเทศไทย 
- Learning Outcome 
ความรู้เก่ียวกับการท าธุรกิจ
โรงแรม รวมทั้งมีความเข้าใจใน
ผลกระทบในสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

3 -บรรยาย 
-ถาม-ตอบ 
-เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย  
-ท าแบบฝึกหัด 
 
 

เอกสารประกอบการ
เรียน 
พาวเวอร์พอยต์ 
เว็บไซต์ 

3,4,5 ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา 
 

13 -จรรยาบรรณวิชาชีพในธุรกิจ
ท่องเท่ียว 
 

3 -บรรยาย 
-ถาม-ตอบ 
-เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ

เอกสารประกอบการ
เรียน 
พาวเวอร์พอยต์ 

3,4,5 ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา 
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ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย  
-ท าแบบฝึกหัด 
 
 

14 - ธุรกิจการท่องเท่ียวในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 
- Learning Outcome 
-มีความรู้และความเข้าใจด้าน
การท่องเที่ยวของต่างประเทศใน
กลุ่มอาเซียน  

3 -บรรยาย 
-ถาม-ตอบ 
-เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย  
-ท าแบบฝึกหัด 
 
 

พาวเวอร์พอยต์ 
เว็บไซต์ 
Youtube 

3,4,5 ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา 
 

15 -การน าเสนอรายงานด้านธุรกิจ
การท่องเท่ียวและท่ีพักแรม  
- Learning Outcome 
-มีความรู้และความเข้าใจในองค์
ความรู้อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง โดย
สามารถบูรณาการและนามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

3 -การน าเสนอ 
-ถาม-ตอบ 
-เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย 
 
 

พาวเวอร์พอยต์ 3,4,5 ผศ.ดร.จิรา
นุช โสภา 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 
กิจกรรมท่ี  ผลการเรียนรู้ท่ีได้    

(ระบุข้อ) 
วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 
สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 
1 2.1.2, สอบปลายภาค 16 30% 
2 2.2.1,3.1.2,4.1,5.2 วิเคราะห์กรณีศึกษา สืบค้น      

การน าเสนอรายงาน (ใช้ PPT) 
การท างานกลุ่ม และผลงาน 
การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา  

50% 

3 1.3.3,2.3.1,2.3.2  การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน  

ตลอดภาค
การศึกษา  

20% 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก    
จิรานุช โสภา. (2562). เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว. 
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มสด. 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ    
ฉันทัช  วรรณถนอม. (2552).  อุตสาหกรรมท่องเท่ียว. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นสว่นจ ากัดสามลดา. 

สุดถนอม ตันเจริญ. (2559). ความรู้เบ้ืองตน้เกี่ยวกับงานโรงแรม. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

อรจนา แสนไชย จันทรประยูร. (2559). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา พท 450 การจัดการ

ธุรกิจท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน. คณะพัฒนาการท่องเท่ียว  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. (2539). ความหมายของการบริการ. http://wiki.rmutk.ac.th. สบืค้นเม่ือ 23 

มิ.ย. 2562 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน    
- คณะกรรมการประเมินการสอน  ก ากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
3. การปรับปรุงการสอน     

น าผลท่ีได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงกา ร
เรียนการสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน” 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา  

การแต่งต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียนวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตามข้อก าหนดการวัด
และประเมินผลประจ ารายวิชา 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
   ปรับปรุงรูปแบบการสอน และสื่อการสอน โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  

 
 

 
 


