
เอกสารประกอบการสอน “ยาก หรือ ง่าย” สาขาน้องใหม่ท าได้ 
อิทธิกร ค ำไล้ และคณะ 

สำขำวิขำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยธนบุรี 

 
บทน า 
 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ 2557 เป็นหลักสูตร
น้องใหม่ของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธนบุรี โดยได้รับกำรรับทรำบเห็นชอบหลักสูตร จำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 และเปิดด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนครั้ง
แรกในภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2557 กำรเป็นหลักสูตรใหม่นั้นสิ่งแรกที่ต้องค ำนึงถึงมำกที่สุดคือกำร
สร้ำงควำมน่ำเชื่อและควำมไว้วำงใจให้กับนักศึกษำที่ศึกษำในหลักสูตร นอกจำกอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจะมี
ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ ให้ด้ำนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร งำนวิชำกำรก็มี
ควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะสร้ำงควำมมั่นใจให้กับนักศึกษำ กำรมีเอกสำรประกอบกำรสอนที่เป็นรำยวิชำกำรใน
หลักสูตร ถือเป็นหลักฐำนเชิงประจักษ์แก่นักศึกษำได้เป็นอย่ำงดีถึงควำมพร้อมของหลักสูตรในกำรเปิด
ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับนักศึกษำ บำงคนอำจจะมองว่ำ “เอกสำรประกอบกำรสอน” ท ำยำก
เหมือนกับเขียนต ำรำหรือหนังสือหนึ่งเล่ม แต่แท้จริงอำจจะไม่ยำกตำมแบบที่ใครต่อใครคิด แท้จริงอำจจะเป็น
เพียงเส้นผมบังภูเขำก็ได้ สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยวเล็งเห็นควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงควำมน่ ำเชื่อถือ
ให้กับหลักสูตร จึงได้จัดท ำเอกสำรประกอบกำรสอนขึ้นมำหนึ่งเล่มหลังจำกจัดกำรเรียนกำรสอนมำแล้วเป็น
เวลำหนึ่งปีกำรศึกษำ สำมำรถท ำเอกสำรประกอบกำรโดยควำมร่วมมือร่วมใจของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 5 คน ในกำรกลั่นกรอง รวบรวม คิดวิเครำะห์ และจัดท ำเอกสำรประกอบกำรสอน วิชำ 29 2201 
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม ขึ้นมำ โดยใช้ระยะเวลำในกำรจัดท ำเพียง 4 เดือน 
เอกสำรประกอบกำรสอนดังกล่ำวได้ถูกน ำมำใช้ส ำหรับกำรสอนในปีกำรศึกษำ 2558 เป็นปีแรก อะไรคือปัจจัย
สู่ควำมส ำเร็จในครั้งนี้ อย่ำงที่ข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ข้ำงต้นแล้วว่ำ “อาจจะเป็นเพียงแค่เส้นผมบังภูเขา”  
 
เอกสารประกอบการสอน คืออะไร 
 ค ำนิยำม ผลงำนวิชำกำรที่ใช้ประกอบกำรสอนวิชำใดวิชำหนึ่งตำมหลักสูตรของสถำบันอุดมศึษำที
สะท้อนให้เห็นเนื้อหำวิชำและวิธีกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ จัดเป็นเครื่องมือส ำคัญของผู้สอนในกำรใช้
ประกอบกำรสอน  
 
P = Planning 
 เริ่มต้นด้วยกำรวำงแผนโดยใช้กำรประชุมอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับกำรจัดท ำเอกสำร
ประกอบกำรสอน วิชำ 29 2201 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม สำเหตุที่เลือกจัดท ำ



วิชำนี้เนื่องจำกเป็นวิชำเบื้องต้นและปูพ้ืนฐำนเพ่ือน ำไปสู่วิชำอ่ืน ๆ ในหลักสูตร ซึ่งอำจำรย์ทุกท่ำนมีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญในเนื้อหำสำระของวิชำดังกล่ำวมำเป็นอย่ำงดี ระยะเวลำเริ่มต้นนั้นสำขำวิชำได้มีกำรประชุมกัน
เมื่อเดือนมกรำคม 2558 และมีมติเห็นพ้องต้องกันว่ำ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจ
ท่องเที่ยว จ ำเป็นจะต้องมีกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรสอนเพ่ือให้นักศึกษำในหลักสูตรได้ใช้ โดยเป็นเอกสำร
ประกอบกำรสอนที่เกิดขึ้นโดยคณำจำรย์ในหลักสูตรร่วมกันจัดท ำเพ่ือสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับนักศึกษำ จึง
ได้มีกำรวำงแผนแบ่งงำนกันรับผิดชอบในอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ 5 คนหลัก ดังนี้ 
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D = Do 
 วิธีกำรลงมีปฏิบัติ เรำใช้นิยำมของค ำว่ำ Put the Right Man on the Right Job คือกำรเลือกคนให้
เหมำะสมกับงำน โดยกำรแบ่งเนื้อหำของรำยวิชำตำมค ำอธิบำยวิชำที่ก ำหนดไว้ใน มคอ. 2 แล้วท ำกำรแบ่ง
เนื้องหำของวิชำออกเป็นบท โดยอิงกับชั่วโมงกำรเรียนและแผนกำรสอนที่ได้ก ำหนดไว้ใน มคอ. 3 โดยสำมำรถ
แบ่งเนื้อหำรำยวิชำกำรได้ดังนี้  

บทที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
บทที่ 1 ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว อ. อำร์ม พงษ์ประเสริฐ 

บทที่ 2 องค์ประกอบของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว อ. อิทธิกร ค ำไล้ 
บทที่ 3 วิวัฒนำกำรของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว อ. มณีรัตน์ ลีสุวัฒน์ 

บทที่ 4 ควำมสัมพันธ์ของธุรกิจท่องเที่ยวและกำรโรงแรม อ. จุฑำมำศ ตั้งคุณอนันต์ 

บทที่ 5 ผลกระทบของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว อ. อัญชิษฐำ กิ้มภู่ 
บทที่ 6 แนวโน้มกำรท่องเที่ยวในอนำคต อ. อัญชิษฐำ กิ้มภู่ 

 
 เมื่อสำมำรถแบ่งเนื้อหำออกเป็นบทเรียนได้แล้ว จึงได้ท ำกำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้กับอำจำรย์
ประจ ำกหลักสูตรให้เลือกหัวข้อที่ตนเองมีควำมสนใจหรือเชี่ยวชำญโดยกำรประชุมโดยใช้กำรประชุมอำจำรย์
เป็นกลไลในกำรขับเคลื่อนในกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรสอน แล้วที่กล่ำวว่ำ “เส้นผมบังภูเขา” คืออะไร 
เนื้อหำที่คณำจำรย์ในหลักสูตรได้แบ่งออกมำนี้นั้น ล้วนแล้วแต่เป็นหนึ่งในกำรอ้ำงอิงหรือวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องในวิทยำนิพนธ์หรือเอกัตตศึกษำ (I.S.) ของตนเองแทบจะทั้งสิ้น ควำมเป็นไปได้กำรท ำเอกสำร



ประกอบกำรสอนวิชำ 29 2201 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม จึงมีโอกำสเป็นไป
ได้มำกยิ่งขึ้น  
C = Check  
 เนื่องจำกกำรประชุมอำจำรย์ในหลักสูตร เป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรจัดท ำเอกสำร
ประกอบกำรสอนในครั้งนี้ กำรประชุมอำจำรย์ในหลักสูตรยังเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดในกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ระดับหลักสูตร ที่ใช้ในมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมอำจำรย์นั้น สำขำเรำได้ มีกำรเทียบเคียง
มำตรฐำน (Benchmark) กำรเปรียบเทียบ (Comparative) กำรท ำเอกสำรประกอบกำรสอนกับ
สถำบันกำรศึกษำอ่ืน ๆ ในกำรจัดท ำรูปเล่มเอกสำรประกอบกำรสอน โดยผลกำรประชุมนั้นได้เกิดเป็นรูปเล่ม
ขึ้นมำ โดยเป็นกำรเรียบเรียงตำมล ำดับ ดังนี้ 
 ส่วนประกอบและรูปเล่มเอกสารประกอบการสอน  ประกอบด้วย 
 1. ปกนอก ปกใน ชื่อรำยวิชำและรหัสวิชำ 
 2. ชื่ออำจำรย์ผู้สอน วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง 
 3. ค ำน ำ สำรบัญ 
 4. เค้ำโครงกำรสอน/แผนกำรสอน (มคอ.3) 

5. รำยละเอียดกำรสอนในแต่ละบท/วัตถุประสงค์กำรศึกษำ /รำยกำรสอน/สื่อกำรสอน/กำร
ประเมินผล 

 6. เนื้อหำในแต่ละบท 
 7. แบบฝึกหัดหรือค ำถำมท้ำยบท/กิจกรรม 
 8. เอกสำรอ้ำงอิง/บรรณำนุกรม 
 9. ภำคผนวก 
 กำรตรวจสอบเรื่องคุณภำพของเนื้อหำรำยวิชำ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
ธุรกิจท่องเที่ยว ได้น ำเอกสำรประกอบกำรสอน วิชำ 29 2201 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวและกำร
โรงแรม  เล่มนี้ ให้กรรมกำรก ำกับมำตรฐำนวิชำกำร สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว ได้ท ำกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของเนื้อหำ และรูปแบบต่ำง ๆ อีกครั้งหนึ่ง 
 
A = Action 
 จำกกำรประชุมเพื่อกำรสรุปผลในกำรแผนกำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรสอนได้ลงมือ
ปฏิบัติตำมมติของที่ประชุมอำจำรย์สำขำวิชำ และตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับมำตรฐำนวิชำกำร สำขำวิชำกำร
จัดกำรธุรกิจท่องเที่ยวได้ท ำกำรตรวจสอบ จึงได้จัดท ำเป็นรูปเล่มและสำมำรถตีพิมพ์เพ่ือให้นักศึกษำใน
สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยวได้ใช้ศึกษำในปีกำรศึกษำ 2558 เป็นมำต้น ในระหว่ำงที่มีกำรใช้เอกสำร
ประกอบกำรสอนเล่มนี้ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนี้ จะท ำกำรจดบันทึก ข้อดี ข้อเสีย ของเอกสำร



ประกอบกำรสอนเล่มดังกล่ำว เพ่ือกำรปรับปรุงในปีกำรศึกษำถัดไป และเพ่ือควำมทันสมัยของเนื้อหำสำระ
ของรำยวิชำ  
 
สรุปในการจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
 1. ครอบคลุมเนื้อหำสำระและครอบคลุมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำน ตำม มคอ. 2 ส ำหรับ
สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยวล 
 2. กำรวำงแผนและกำรเรียบเรียงอย่ำงเป็นระบบ มีควำมต่อเนื่องเชื่อมโยง มีกำรล ำดับควำมคิด 
เรียงล ำดับจำกควำมง่ำยไปยำก มีวัตถุประสงค์ ตัวอย่ำง สรุปท้ำยบททุกบท 
 3. มีควำมทันสมัย ครบถ้วน ชัดเจนถูกต้อง เหมำะสมกำรสถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวในปัจจุบัน มี
ค ำอธิบำยรำยวิชำ ใช้ภำษำเขียนถูกต้อง ตัวอย่ำงมีควำมทันสมัย กำรอ้ำงอิงถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
 4. ใช้ภำษำกะทัดรัด ชัดเจน อ่ำนเข้ำใจง่ำย มีกำรอธิบำยและอ้ำงเหตุผล ใช้เครื่องหมำยวรรคตอน
ถูกต้อง และใช้ศัพทืบัญญัติ 
 5. มีแบบฝึกหัดที่ดี ตอบวัตถุประสงค์ของบทนั้น น ำแนวข้อสอบที่ผำนมำให้นักศึกษำได้ฝึกท ำ แล้ว
ตรวจว่ำถูกผิดอย่ำงไรพร้อมวิจำรณ์ แบบฝึกหัดไม่ยำกเกินไป ไม่มำกเกินไป 
 6. ข้อมูลตัวเลข สถิติ หรือข้อมูลเชิงเทคนิค ควรน ำเสนอในรูปแบบตำรำง แผนภูมิ แผนภำพ และควร
อ้ำงอิงที่มำด้วย 
 7. มีอ้ำงอิง บรรณำนุกรม ต้องอ้ำงจำกแหล่งที่น่ำเชื่อถือ ทันสมัย  
 8. ควำมร่วมมือร่วมใจของอำจำรย์ในสำขำคือหัวใจส ำคัญของกำรท ำเอกสำรประกอบกำรสอน 
 
 


