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รายละเอยีดของรายวชิา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต / คณะ / สาขา   วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว  (พ้ืนที่ตรัง) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พ้ืนที่ขนอม) 
 

หมวดที ่1  ขอมลูทัว่ไป 
 
1.  รหัสและชือ่วิชา 
 08-111-101 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว 
        Introduction to Hotel and Tourism Industries 
2.  จํานวนหนวยกิต 
 3 หนวยกิจ 3 (3-0-6) 
 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว เปนวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
 
4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 อาจารยผูรบัผดิชอบรายวิชา อ.นัยนา คํากันศิลป 
 อาจารยผูสอน อาจารยจุฑามาศ  พรหมมา          

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 / 2559 ช้ันปที่ 1  (พ้ืนที่ ตรัง) 
 ภาคการศึกษาที่ 1 / 2559 ช้ันปที่ 1  (พ้ืนที่ ขนอม)    
  
6.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) 
 ไมมี 
 
7.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) 
  ไมมี 
 
8.  สถานที่เรียน 
 วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว (พ้ืนที่ตรัง) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พ้ืนที่ขนอม) 
 
9.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 วันที่  16 เดือน มิถุนายน ป 2559 
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หมวดที ่2  จดุมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 
1. เขาใจความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว  
2. มีความรูและเขาใจโครงสรางและองคประกอบของอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว 
3. มีความรู ความเขาใจนโยบายของรัฐ การสงเสริม การพัฒนาและแนวโนมของอุตสาหกรรมการ

โรงแรมและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชได 
 
 

2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
  เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดาํเนนิการ 
 

1.  คําอธิบายรายวิชา 

   ความรูเบ้ืองตน 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 ปฏบิัต ิ การศกึษาดวยตนเอง สอนเสรมิ 

บรรยาย 45 ช่ัวโมงตอ
ภาคการศึกษา 

 ไมม ี   การศึกษาดวยตนเอง 
6 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

 สอนเสริมตามความ
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  

mailto:juthamas.p@rmutsv.ac.th
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4.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสูตรรายวชิา  
    (Curriculum Mapping) 

1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทกัษะทาง

ปญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ
ระหวางบคุคลและความ

รบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะหเชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

• • O O    O •        O   •        •  

•ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง 
 
5.  แผน การบรูณาการ โครงการบริการวชิาการกบัการเรยีนการสอน (ถาม)ี 
 (บูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ดําเนินการ กอนหรือพรอม กับการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการ  
  

ขอมลูโครงการบรกิารวิชาการ รายละเอยีดแผนการบรูณาการ 
1.ช่ือโครงการ: ............................................... 
...................................................................... 
2.วันที่ดําเนินโครงการ: ................................... 
 
 

1. ประเด็นที่นํามาบูรณาการ: ........................................... 
2. หัวขอที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง: ................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
3. รายละเอียด: ................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
4. รายช่ือผูสอน: ................................................................ 
5.สัปดาหที่สอน: ................................................................ 
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6.  แผน การนาํความรูและประสบการณจากโครงการบรกิารวิชาการมาพัฒนาการเรยีนการสอน (ถาม)ี 
   (พัฒนา คือ กิจกรรมการเรยีนการสอนและการวิจัยที่ดําเนินการ หลัง จากการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการเสร็จสิ้นแลว และเสรจ็สิ้นภายในปการศึกษาน้ัน) 
  

ขอมลูโครงการบรกิารวิชาการ รายละเอยีดแผน การพฒันาการเรียนการสอน 
1. ช่ือโครงการ: ............................................... 
........................................................................ 
2.วันดําเนินโครงการ :................................... 
3.ผลการประเมิน : 

ประเด็น รอยละ 
1.ดานความพึงพอใจ ........... 
2.ดานความรูความเขาใจ ........... 
3.ดานการนําความรูและ
ประสบการณไปใชประโยชน 

........... 

 

1.ประเด็นที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอน: ................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
2.หัวขอที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง: ................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
3.รายละเอียด: ................................................................ 
 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
4.รายช่ือผูสอน: .............................................................. 
5.สัปดาหที่สอน: ................................................................ 
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หมวดที ่4  การพฒันาการเรยีนรูของนกัศกึษา 
  
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

   • 1.1.1 มีความซื่อสัตย สุจรติ และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชน 
          ที่ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

• 1.1.2 มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
  การปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ 

O 1.1.3 มีความรับผิดชอบในหนาที่เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนามี     
ภาวะผูนําและเปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน 

O 1.1.4 มีวินัยในการทํางานและปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสงัคม 
1.2 วิธีสอน 

      1.2.1 ปลูกฝงใหนักศึกษามีวินัยโดยเนนการเขาเรียนใหตรงตอเวลา ตลอดจนการแตงกายที่
     ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
      1.2.2 กําหนดงานเปนกลุมยอย เนนความมีสวนรวม และแสดงความคิดเห็น 
      1.2.3 จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกในการมีคุณธรรม จริยธรรม 

   1.2.4 ใหการยกยองชมเชยผูที่มีความซื่อสัตย เพ่ือเปนแบบอยางที่ดี 
1.3 วิธีการประเมินผล 

      1.3.1 ประเมินจากเวลาการเขาช้ันเรียนของนักศึกษาและเวลาการสงงานที่ไดรับมอบหมาย  
     1.3.2 ประเมินจากผลงานกลุมและความมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน 
      1.3.3 จํานวนการเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือกิจกรรมสาธารณประโยชนตางๆ 

   1.3.4 ความเอ้ือเฟอหรือความมีนํ้าใจตอเพ่ือนและครูอาจารย 

2.  ความรู 
 2.1 ความรูที่ตองไดรับ 

  O2.1.1 มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและ      
    ภาคปฏิบัติอยางกวางขวางเปนระบบเปนสากลและทันสมัยตอสถานการณโลก  

  •2.1.2 มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ  
 2.2 วิธีสอน 

  2.2.1 จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญที่มี 
     ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ 

  2.2.2 จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญ          
     ที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ 
 2.3 วิธีการประเมินผล 

  2.3.1 การทด สอบยอย 
   2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
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3.  ทกัษะทางปญญา 
 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.  ทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบ 
 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.  ทกัษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 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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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
สปัดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
ท-ป 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สื่อทีใ่ช(ถาม)ี 

ผูสอน 

1 
 
 

ชีแ้จงกิจกรรมการเรียนการสอน 
ทาํความรูจกักนัระหวางนกัศกึษากบั
อาจารยเพือ่สรางบรรยากาศในการ
เรยีนรูของรายวิชานี ้ 

3-0 
 
 
 
 

- แนะนํารายวิชา การแบง
คะแนน กิจกรรม เอกสาร
ประกอบการสอน  
-ทดสอบกอนเรียน  
-แบบฝกนิยามศัพท
ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรม
การโรงแรมและการทองเท่ียว 
100 คํา 

อ.นัยนา  
คํากันศิลป 
อ.จุฑามาศ   
พรหมมา 

 

2 

บทที ่1 ความหมาย  ประวัต ิและ
วิวฒันาการของอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการทองเทีย่ว 
- ความหมายของการทองเที่ยว 
- วิวัฒนาการอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวสากลและประเทศไทย 

3-0 

กิจกรรม 
- การบรรยาย  
- ยกตัวอยางประกอบ 
- ถาม-ตอบ   
- แลกเปลี่ยนความรู 

ระหวางผูเรียนกับผูสอน 
สื่อการสอน   
-    PowerPoint     
     Presentation  

อ.นัยนา  
คํากันศิลป 
อ.จุฑามาศ   
พรหมมา 
 

3 
 
 
 

บทที ่2 บทบาทและความสําคญัของ
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว 
-บทบาทและความสําคัญของการ
ทองเที่ยว 
-ผลกระทบ ดานบวก ดานลบของการ
ทองเที่ยว ตอเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

3-0 
 
 
 

กิจกรรม 
- การบรรยาย  
- ยกตัวอยางประกอบ 
- ถาม-ตอบ   
- แลกเปลี่ยนความรู 

ระหวางผูเรียนกับผูสอน 
สื่อการสอน   
-    PowerPoint     
     Presentation  

อ.นัยนา  
คํากันศิลป 
อ.จุฑามาศ   
พรหมมา 
 

4-5 บทที ่3 องคประกอบของ
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว 
องคประกอบหลักของอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวเที่ยว 
-ธุรกิจนําเที่ยว  
-ธุรกิจที่พักแรม 

6-0 กิจกรรม 
- การบรรยาย  
- ยกตัวอยางประกอบ 
- ถาม-ตอบ   
- แลกเปลี่ยนความรู 

ระหวางผูเรียนกับผูสอน 
สื่อการสอน   
-    PowerPoint     
     Presentation 
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สปัดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 
ท-ป 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สื่อทีใ่ช(ถาม)ี 

ผูสอน 

 -ธุรกิจบริการดานอาหารและเครื่องด่ืม 
-ธุรกิจจําหนายสินคาที่ระลึก  
-ธุรกิจคมนาคมขนสง 
- ธุรกิจหรือแหลงนันทนาการเพ่ือการ
ทองเที่ยว 
-ธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และ
การทองเที่ยวเพ่ือเปนรางวัล 
-ธุรกิจการนําเที่ยวและมัคคุเทศก 

   

6 
 

บทที่ 4 ทรัพยากรการทองเที่ยว 
-ความหมายของทรัพยากรทองเที่ยว  
-ความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยว  
-ลักษณะและประเภทของทรัพยากร
การทองเที่ยว 
-ทรัพยากรการทองเที่ยว ในแตละ
ภูมิภาคของประเทศไทย  
-การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรการ
ทองเที่ยว  

3-0 
 
 

กิจกรรม 
- การบรรยาย  
- ยกตัวอยางประกอบ 
- ถาม-ตอบ   
- แลกเปลี่ยนความรู 

ระหวางผูเรียนกับผูสอน 
สื่อการสอน   
-    PowerPoint     
     Presentation 

อ.นัยนา  
คํากันศิลป 
อ.จุฑามาศ   
พรหมมา 
 

7-8 
 

บทที ่5 ธรุกจิทีพ่ักแรม 
-ความหมาย และความสําคัญของ
ธุรกิจที่พักแรม 
-ประวัติ วิวัฒนาการของธุรกิจที่พัก
แรม สากลและในประเทศไทย 
-ชนิดและประเภทที่พักแรม 
-ลักษณะการจดัการธุรกิจที่พักแรม 
-โครงสรางของโรงแรม 
-มาตรฐานของที่พักแรม 

6-0 
 

กิจกรรม 
- การบรรยาย  
- ยกตัวอยางประกอบ 
- ถาม-ตอบ   
- แลกเปลี่ยนความรู 

ระหวางผูเรียนกับผูสอน 
สื่อการสอน   
-    PowerPoint     
     Presentation  

อ.นัยนา  
คํากันศิลป 
อ.จุฑามาศ   
พรหมมา 
 

9 สอบกลางภาค    
10 

 
บทที ่6 ธรุกจิอาหารและเครือ่งดืม่ 
-ลักษณะธุรกิจการจัดเลี้ยงและการ
บริการอาหารและเครื่องด่ืม 
-ประวัติและวิวัฒนาการของธุรกิจใน
สากลและประเทศไทย 
-ประเภทของภัตตาคาร รานอาหาร 
และธุรกิจการบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม 

3-0 
 

กิจกรรม 
- การบรรยาย  
- ยกตัวอยางประกอบ 
- ถาม-ตอบ   
- แลกเปลี่ยนความรู 

ระหวางผูเรียนกับผูสอน 
สื่อการสอน   
-    PowerPoint     
     Presentation  

อ.นัยนา  
คํากันศิลป 
อ.จุฑามาศ   
พรหมมา 
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สปัดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
ท-ป 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สื่อทีใ่ช(ถาม)ี 

ผูสอน 

11 บทที ่7 การคมนาคมขนสงใน
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว 
-วิวัฒนาการ และความสําคัญของ
การคมนาคมขนสงตอ
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว 
-รูปแบบและประเภทธุรกิจ
คมนาคมขนสง 
    -การขนสงทางบก 
    -การขนสงทางนํ้า 
    -การขนสงทางอากาศ 

3-0 กิจกรรม 
- การบรรยาย  
- ยกตัวอยางประกอบ 
- ถาม-ตอบ   
- แลกเปลี่ยนความรู 

ระหวางผูเรียนกับผูสอน 
สื่อการสอน   
-    PowerPoint     
     Presentation 

 

12 บทที ่8 ธรุกจินําเทีย่วและ
มคัคเุทศก 
-ความหมาย และความสําคัญของ
ธุรกิจบริการทองเที่ยว 
-ประวัติและวิวัฒนาการของธุรกิจ
ในสากลและประเทศไทย 
-ประเภทของธุรกิจบริการนําเที่ยว 
-ความหมาย และความสําคัญของ
มัคคุเทศก 

3-0 กิจกรรม 
- การบรรยาย  
- ยกตัวอยางประกอบ 
- ถาม-ตอบ   
- แลกเปลี่ยนความรู 

ระหวางผูเรียนกับผูสอน 
สื่อการสอน   
-    PowerPoint     
     Presentation 

 

13 บทที ่9 ธรุกจิสนิคาทีร่ะลกึและ
ธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ 
-นิยามและความสําคัญของสนิคาที่
ระลึกเพ่ือการทองเที่ยว 
-สินคาที่ระลึกแตละภูมิภาคใน
ประเทศไทย 
 

3-0 กิจกรรม 
- การบรรยาย  
- ยกตัวอยางประกอบ 
- ถาม-ตอบ   
- แลกเปลี่ยนความรู 

ระหวางผูเรียนกับผูสอน 
สื่อการสอน   
-    PowerPoint     
     Presentation 

 

14-15 บทที ่10 หนวยงานและองคกรที่
เกีย่วของกบัอตุสาหกรรม
ทองเที่ยว 
-องคกรภาครัฐที่มีบทบาทตอ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย 

6-0 กิจกรรม 
- การบรรยาย  
- ยกตัวอยางประกอบ 
- ถาม-ตอบ   
- แลกเปลี่ยนความรู 

ระหวางผูเรียนกับผูสอน 

อ.นัยนา  
คํากันศิลป 
อ.จุฑามาศ   
พรหมมา 
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สปัดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 
ท-ป 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สื่อทีใ่ช(ถาม)ี 

ผูสอน 

 -องคกรภาครัฐที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวดานตางๆ 
-องคกรเอกชนที่มีบทบาทตอ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว 
-องคการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวระหวางประเทศ 

 สื่อการสอน   
-    PowerPoint     
     Presentation 

 

16 
 
 

บทที ่11 นโยบายการสงเสรมิการ
ทองเที่ยวและแนวโนมดานการ
ทองเที่ยว 
-บทบาทของภาครัฐในการสงเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
-นโยบายสงเสริมและแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของรัฐบาล
ไทยจากอดีตถึงปจจุบัน 
-สถานการณปจจุบัน และแนวโนม
การเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยว
โลก 
-สถานการณปจจุบัน แนวโนม
อุตสาหกรรมการเติบโตของการ
ทองเที่ยวไทย 

3-0 
 
 

กิจกรรม 
- การบรรยาย  
- ยกตัวอยางประกอบ 
- ถาม-ตอบ   
- แลกเปลี่ยนความรู 

ระหวางผูเรียนกับผูสอน 
สื่อการสอน   
-    PowerPoint     
     Presentation  

อ.นัยนา  
คํากันศิลป 
อ.จุฑามาศ   
พรหมมา 
 

17 สอบปลายภาค    
 รวม 45   
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2.  แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 
กจิกรรม

ที ่
ผลการเรยีนรู* วิธกีารประเมิน 

สปัดาหที่
ประเมิน 

สดัสวนของการ
ประเมินผล 

1 คุณธรรม จริยธรรม การเขาช้ันเรียน การใหความรวมมือ
ในช้ันเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

2 ความรู สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

9 
17 

20% 
30% 

3 ทักษะทางปญญา ทดสอบยอย  ตลอดภาค
การศึกษา 

15% 

4 ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

วิเคราะหกรณีศึกษาคนควาแลว
นําเสนอการทํางานกลุม / เด่ียว การ
อภิปรายกลุม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

15% 

5 ทักษะวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

 
หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 
1. เอกสารและตําราหลกั 
     ฉันทัช วรรณถนอม. 2552. อตุสาหกรรมการทองเทีย่ว. กรุงเทพฯ: วิรัตน เอ็ดดูเคช่ัน จํากัด 
 นงคนุช ศรีธนานันต. 2553. การโรงแรมเบือ้งตน. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา. 2556. อุตสาหกรรมการทองเที่ยว. กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร จํากัด  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2553. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรม      
การทองเที่ยว. บทที่ 1-7 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2553. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรม      
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. เอกสารและขอมลูสาํคญั 

ไมม ี
3. เอกสารและขอมลูแนะนาํ 
 ไมม ี

http://intanin.lib.ku.ac.th/search~S0*thx/a%7B681%7D%7B721%7D%7B697%7D%7B695%7D%7B721%7D%7B682%7D+%7B711%7D%7B707%7D%7B707%7D/a%7Ca9d1b9b7d1aa+c7c3c3b3b6b9cdc1/-3,-1,0,B/browse
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา 
 
1. กลยทุธการประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

-  การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
-  การสะทอนคิดจากพฤติกรรมของผูเรียน 
-  แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยทุธการประเมินการสอน 
      -  ผลการเรียนของนักศึกษา 
      -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 
3. การปรับปรงุการสอน 
      -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
      -  การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา 
     ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในรายวิชาไดจาก  การสอบถามนักศกึษา  หรือสุมตรวจผลงานของนักศึกษา  รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอย  และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา   
5.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสทิธผิลของรายวิชา 
 นําเอาทฤษฎีและเน้ือหารายวิชามาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหทันสมัย หรือตามขอเสนอแนะและผล
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ 4   
  
 


