มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา
รหัสวิชา 08-111-101 ชื่อวิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโรงแรมและ
การทองเที่ยว
(Introduction to Hotel and Tourism Industries)
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

ผูร ับผิดชอบรายวิชา อาจารยนยั นา คํากันศิลป
ผูสอน อาจารยจุฑามาศ พรหมมา
สาขา การโรงแรมและการทองเที่ยว

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเทีย่ ว
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

สารบัญ
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ / สาขา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว (พื้นที่ตรัง)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นที่ขนอม)

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชือ่ วิชา
08-111-101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว
Introduction to Hotel and Tourism Industries
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิจ 3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว เปนวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผรู บั ผิดชอบรายวิชา อ.นัยนา คํากันศิลป
อาจารยผูสอน อาจารยจุฑามาศ พรหมมา
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2559 ชั้นปที่ 1 (พื้นที่ ตรัง)
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2559 ชั้นปที่ 1 (พื้นที่ ขนอม)
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว (พื้นที่ตรัง)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นที่ขนอม)
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 16 เดือน มิถุนายน ป 2559
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หมวดที่ 2 จุดมุง หมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เขาใจความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว
2. มีความรูและเขาใจโครงสรางและองคประกอบของอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว
3. มีความรู ความเขาใจนโยบายของรัฐ การสงเสริม การพัฒนาและแนวโนมของอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552
โดยที่เปนการสมควรกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความรูเบื้องตน โครงสรางและองคประกอบของอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว นโยบาย
ของรัฐ การสงเสริม การพัฒนาและแนวโนมของอุตสาหกรรมโรงแรมและอุตสาหกรรมทองเที่ยว
General overview, structure and components of hotel and tourism industries;
governmental policies, promotion, development and trends of hotel industry and tourism
industry
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
ปฏิบัติ
บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ
ไมมี
ภาคการศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
สอนเสริม
การศึกษาดวยตนเอง สอนเสริมตามความ
6 ชั่วโมงตอสัปดาห ตองการของนักศึกษา
หรือตามความเหมาะสม

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
การดําเนินงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว (พื้นที่ตรัง)
อาจารยนัยนา คํากันศิลป วันจันทร-วันศุกร เวลา 09.00-16.30 น. ณ หองสาขาการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว ใหคําปรึกษาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ 085-619-4599
การดําเนินงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว (พื้นที่ตรัง)
อาจารยจุฑามาศ พรหมมา วันจันทร-วันศุกร เวลา 09.00-16.30 น. ณ หองสาขาการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว อาคารอํานวยการ ใหคําปรึกษาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ 084-330-9981, อีเมล
juthamas.p@rmutsv.ac.th
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4. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรรายวิชา
(Curriculum Mapping)
1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5 6 7

2. ความรู

1

2

3 4 5 6 7 8 1

O •
• • O O
•ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทาง
ปญญา

2

O

3 4

1

•

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2 3 4 5 6 1 2

3

4

•

5. แผน การบูรณาการ โครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน (ถามี)
(บูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ดําเนินการ กอนหรือพรอม กับการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการ
ขอมูลโครงการบริการวิชาการ
รายละเอียดแผนการบูรณาการ
1.ชื่อโครงการ: ............................................... 1. ประเด็นที่นํามาบูรณาการ: ...........................................
......................................................................
2. หัวขอที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง: ...................
2.วันที่ดําเนินโครงการ: ................................... ........................................................................................
........................................................................................
3. รายละเอียด: ................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
4. รายชื่อผูสอน: ................................................................
5.สัปดาหที่สอน: ................................................................
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6. แผน การนําความรูแ ละประสบการณจากโครงการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน (ถามี)
(พัฒนา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยที่ดําเนินการ หลัง จากการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการเสร็จสิ้นแลว และเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น)
ขอมูลโครงการบริการวิชาการ
1. ชื่อโครงการ: ...............................................
........................................................................
2.วันดําเนินโครงการ :...................................
3.ผลการประเมิน :
ประเด็น
รอยละ
1.ดานความพึงพอใจ
...........
2.ดานความรูความเขาใจ
...........
3.ดานการนําความรูและ
...........
ประสบการณไปใชประโยชน

รายละเอียดแผน การพัฒนาการเรียนการสอน
1.ประเด็นที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอน: ...................
........................................................................................
........................................................................................
2.หัวขอที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง: ...................
........................................................................................
........................................................................................
3.รายละเอียด: ................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
4.รายชื่อผูสอน: ..............................................................
5.สัปดาหที่สอน: ................................................................
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
• 1.1.1 มีความซื่อสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชน
ที่ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
• 1.1.2 มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางสมํ่าเสมอ
O 1.1.3 มีความรับผิดชอบในหนาที่เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนามี
ภาวะผูนําและเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
O 1.1.4 มีวินัยในการทํางานและปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
1.2 วิธีสอน
1.2.1 ปลูกฝงใหนักศึกษามีวินัยโดยเนนการเขาเรียนใหตรงตอเวลา ตลอดจนการแตงกายที่
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 กําหนดงานเปนกลุมยอย เนนความมีสวนรวม และแสดงความคิดเห็น
1.2.3 จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกในการมีคุณธรรม จริยธรรม
1.2.4 ใหการยกยองชมเชยผูที่มีความซื่อสัตย เพื่อเปนแบบอยางที่ดี
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากเวลาการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาและเวลาการสงงานที่ไดรับมอบหมาย
1.3.2 ประเมินจากผลงานกลุมและความมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน
1.3.3 จํานวนการเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือกิจกรรมสาธารณประโยชนตางๆ
1.3.4 ความเอื้อเฟอหรือความมีน้ําใจตอเพื่อนและครูอาจารย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
O2.1.1 มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอยางกวางขวางเปนระบบเปนสากลและทันสมัยตอสถานการณโลก
•2.1.2 มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีสอน
2.2.1 จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
2.2.2
จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทด สอบยอย
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
O3.1.2 ความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝก
ประสบการณภาคสนามและการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.2 ใชสถานประกอบการฝกปฏิบัติงานจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.2 ประเมินจากการทดสอบโดยใชแบบทดสอบ โดยออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา
อธิบายแนวคิดการแกปญหาและวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมาซึ่ง
จะตองหลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ให
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการ
•4.1.1 ความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ
บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสมรวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือ ผูรวม
งานและแกไข ปญหากลุม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ
บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสมรวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือ ผูรวม
งานและแกไข ปญหากลุม
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมระหวางนักศึกษาในกลุม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
•5.1.3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารรูจักเลือกรูปแบบ
ของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.3 มีการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.3 ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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มคอ.3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1

2

3

4-5

ชีแ้ จงกิจกรรมการเรียนการสอน
ทําความรูจ กั กันระหวางนักศึกษากับ
อาจารยเพือ่ สรางบรรยากาศในการ
เรียนรูข องรายวิชานี้

บทที่ 1 ความหมาย ประวัติ และ
วิวฒ
ั นาการของอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการทองเทีย่ ว
- ความหมายของการทองเที่ยว
- วิวัฒนาการอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวสากลและประเทศไทย
บทที่ 2 บทบาทและความสําคัญของ
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว
-บทบาทและความสําคัญของการ
ทองเที่ยว
-ผลกระทบ ดานบวก ดานลบของการ
ทองเที่ยว ตอเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
บทที่ 3 องคประกอบของ
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว
องคประกอบหลักของอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวเที่ยว
-ธุรกิจนําเที่ยว
-ธุรกิจที่พักแรม

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน สื่อทีใ่ ช(ถามี)
ท-ป
3-0 - แนะนํารายวิชา การแบง

3-0

3-0

6-0

คะแนน กิจกรรม เอกสาร
ประกอบการสอน
-ทดสอบกอนเรียน
-แบบฝกนิยามศัพท
ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรม
การโรงแรมและการทองเที่ยว
100 คํา
กิจกรรม
- การบรรยาย
- ยกตัวอยางประกอบ
- ถาม-ตอบ
- แลกเปลี่ยนความรู
ระหวางผูเรียนกับผูสอน
สื่อการสอน
- PowerPoint
Presentation
กิจกรรม
- การบรรยาย
- ยกตัวอยางประกอบ
- ถาม-ตอบ
- แลกเปลี่ยนความรู
ระหวางผูเรียนกับผูสอน
สื่อการสอน
- PowerPoint
Presentation
กิจกรรม
- การบรรยาย
- ยกตัวอยางประกอบ
- ถาม-ตอบ
- แลกเปลี่ยนความรู
ระหวางผูเรียนกับผูสอน
สื่อการสอน
- PowerPoint
Presentation

ผูส อน
อ.นัยนา
คํากันศิลป
อ.จุฑามาศ
พรหมมา

อ.นัยนา
คํากันศิลป
อ.จุฑามาศ
พรหมมา

อ.นัยนา
คํากันศิลป
อ.จุฑามาศ
พรหมมา
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สัปดาห
ที่

6

7-8

9
10

หัวขอ/รายละเอียด
-ธุรกิจบริการดานอาหารและเครื่องดื่ม
-ธุรกิจจําหนายสินคาที่ระลึก
-ธุรกิจคมนาคมขนสง
- ธุรกิจหรือแหลงนันทนาการเพื่อการ
ทองเที่ยว
-ธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และ
การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
-ธุรกิจการนําเที่ยวและมัคคุเทศก
บทที่ 4 ทรัพยากรการทองเที่ยว
-ความหมายของทรัพยากรทองเที่ยว
-ความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยว
-ลักษณะและประเภทของทรัพยากร
การทองเที่ยว
-ทรัพยากรการทองเที่ยว ในแตละ
ภูมิภาคของประเทศไทย
-การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรการ
ทองเที่ยว
บทที่ 5 ธุรกิจทีพ่ ักแรม
-ความหมาย และความสําคัญของ
ธุรกิจที่พักแรม
-ประวัติ วิวัฒนาการของธุรกิจที่พัก
แรม สากลและในประเทศไทย
-ชนิดและประเภทที่พักแรม
-ลักษณะการจัดการธุรกิจที่พักแรม
-โครงสรางของโรงแรม
-มาตรฐานของที่พักแรม
สอบกลางภาค
บทที่ 6 ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่
-ลักษณะธุรกิจการจัดเลี้ยงและการ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
-ประวัติและวิวัฒนาการของธุรกิจใน
สากลและประเทศไทย
-ประเภทของภัตตาคาร รานอาหาร
และธุรกิจการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม

มคอ.3
จํานวน
ชั่วโมง
ท-ป

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อทีใ่ ช(ถามี)

ผูส อน

3-0

กิจกรรม
- การบรรยาย
- ยกตัวอยางประกอบ
- ถาม-ตอบ
- แลกเปลี่ยนความรู
ระหวางผูเรียนกับผูสอน
สื่อการสอน
- PowerPoint
Presentation

อ.นัยนา
คํากันศิลป
อ.จุฑามาศ
พรหมมา

6-0

กิจกรรม
- การบรรยาย
- ยกตัวอยางประกอบ
- ถาม-ตอบ
- แลกเปลี่ยนความรู
ระหวางผูเรียนกับผูสอน
สื่อการสอน
- PowerPoint
Presentation

อ.นัยนา
คํากันศิลป
อ.จุฑามาศ
พรหมมา

3-0

กิจกรรม
- การบรรยาย
- ยกตัวอยางประกอบ
- ถาม-ตอบ
- แลกเปลี่ยนความรู
ระหวางผูเรียนกับผูสอน
สื่อการสอน
- PowerPoint
Presentation

อ.นัยนา
คํากันศิลป
อ.จุฑามาศ
พรหมมา
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

11

บทที่ 7 การคมนาคมขนสงใน
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว
-วิวัฒนาการ และความสําคัญของ
การคมนาคมขนสงตอ
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว
-รูปแบบและประเภทธุรกิจ
คมนาคมขนสง
-การขนสงทางบก
-การขนสงทางน้ํา
-การขนสงทางอากาศ
บทที่ 8 ธุรกิจนําเทีย่ วและ
มัคคุเทศก
-ความหมาย และความสําคัญของ
ธุรกิจบริการทองเที่ยว
-ประวัติและวิวัฒนาการของธุรกิจ
ในสากลและประเทศไทย
-ประเภทของธุรกิจบริการนําเที่ยว
-ความหมาย และความสําคัญของ
มัคคุเทศก
บทที่ 9 ธุรกิจสินคาทีร่ ะลึกและ
ธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
-นิยามและความสําคัญของสินคาที่
ระลึกเพื่อการทองเที่ยว
-สินคาที่ระลึกแตละภูมิภาคใน
ประเทศไทย

12

13

14-15 บทที่ 10 หนวยงานและองคกรที่
เกีย่ วของกับอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว
-องคกรภาครัฐที่มีบทบาทตอ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย

มคอ.3
จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน สื่อทีใ่ ช(ถามี)
ท-ป
3-0 กิจกรรม

ผูส อน

การบรรยาย
ยกตัวอยางประกอบ
ถาม-ตอบ
แลกเปลี่ยนความรู
ระหวางผูเรียนกับผูสอน
สื่อการสอน
- PowerPoint
Presentation
-

3-0

กิจกรรม
- การบรรยาย
- ยกตัวอยางประกอบ
- ถาม-ตอบ
- แลกเปลี่ยนความรู
ระหวางผูเรียนกับผูสอน
สื่อการสอน
- PowerPoint
Presentation

3-0

กิจกรรม
- การบรรยาย
- ยกตัวอยางประกอบ
- ถาม-ตอบ
- แลกเปลี่ยนความรู
ระหวางผูเรียนกับผูสอน
สื่อการสอน
- PowerPoint
Presentation
กิจกรรม
- การบรรยาย
- ยกตัวอยางประกอบ
- ถาม-ตอบ
- แลกเปลี่ยนความรู
ระหวางผูเรียนกับผูสอน

6-0

อ.นัยนา
คํากันศิลป
อ.จุฑามาศ
พรหมมา
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สัปดาห
ที่

16

17

หัวขอ/รายละเอียด
-องคกรภาครัฐที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวดานตางๆ
-องคกรเอกชนที่มีบทบาทตอ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
-องคการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวระหวางประเทศ
บทที่ 11 นโยบายการสงเสริมการ
ทองเที่ยวและแนวโนมดานการ
ทองเที่ยว
-บทบาทของภาครัฐในการสงเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
-นโยบายสงเสริมและแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของรัฐบาล
ไทยจากอดีตถึงปจจุบัน
-สถานการณปจ จุบัน และแนวโนม
การเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยว
โลก
-สถานการณปจ จุบัน แนวโนม
อุตสาหกรรมการเติบโตของการ
ทองเที่ยวไทย
สอบปลายภาค
รวม

มคอ.3
จํานวน
ชั่วโมง
ท-ป

3-0

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อทีใ่ ช(ถามี)

ผูส อน

สื่อการสอน
- PowerPoint
Presentation

กิจกรรม
- การบรรยาย
- ยกตัวอยางประกอบ
- ถาม-ตอบ
- แลกเปลี่ยนความรู
ระหวางผูเรียนกับผูสอน
สื่อการสอน
- PowerPoint
Presentation

อ.นัยนา
คํากันศิลป
อ.จุฑามาศ
พรหมมา

45

10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่
1
คุณธรรม จริยธรรม
2
3
4
5

มคอ.3

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
การเขาชั้นเรียน การใหความรวมมือ ตลอดภาค
10%
ในชั้นเรียน
การศึกษา
ความรู
สอบกลางภาค
9
20%
สอบปลายภาค
17
30%
ทักษะทางปญญา
ทดสอบยอย
ตลอดภาค
15%
การศึกษา
ทักษะความสัมพันธ
วิเคราะหกรณีศึกษาคนควาแลว
ตลอดภาค
15%
ระหวางบุคคลและ
นําเสนอการทํางานกลุม / เดี่ยว การ การศึกษา
ความรับผิดชอบ
อภิปรายกลุม
ทักษะวิเคราะหเชิง
การนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยี
ตลอดภาค
10%
ตัวเลข การสื่อสารและ สารสนเทศ
การศึกษา
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิธกี ารประเมิน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ฉันทัช วรรณถนอม. 2552. อุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว. กรุงเทพฯ: วิรัตน เอ็ดดูเคชั่น จํากัด
นงคนุช ศรีธนานันต. 2553. การโรงแรมเบือ้ งตน. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. 2556. อุตสาหกรรมการทองเที่ยว. กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร จํากัด
มหาวิ ท ยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราช. 2553. ความรูเ บื้อ งตน เกี่ย วกับ การท อ งเที่ย วและอุ ต สาหกรรม
การทองเที่ยว. บทที่ 1-7 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิ ท ยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราช. 2553. ความรูเ บื้อ งตน เกี่ย วกับ การทอ งเที่ ย วและอุ ต สาหกรรม
การทองเที่ยว. บทที่ 8-16 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สุพัฒนา สรอยเพชร. 2553. การจัดการโรงแรม. ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน
Bhatia, A.K. (1983). Tourisim Development. New Dehil : Stering.
Coltman, M.M. (1989). Traval and Tourism. New York : Van Nostrand Reinhold.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ไมมี
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มคอ.3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสะทอนคิดจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในรายวิชาไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือสุม ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําเอาทฤษฎีและเนื้อหารายวิชามาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหทันสมัย หรือตามขอเสนอแนะและผล
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
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