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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา TIM 2414 รายวิชา การจัดการธุรกจิสุขภาพและสปา 

สาขาวชิา การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะ มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา 

ภาคการศึกษา 2  ปีการศึกษา 2564 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวชิา    

รหัสวิชา   TIM ๒๔๑๔ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การจัดการธุรกจิสุขภาพและสปา 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Spa and Health Business Management 

 
๒.  จ านวนหน่วยกติ       ๓ (๓-๐-๖)      
        
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     

๓.๑  หลักสูตร     ศิลปศาสตรบ์ัณฑติ สาขาวิชา  การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่ 
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น    
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     อาจารยอ์ลสิา ฤทธิชัยฤกษ์  
      ๔.๒ อาจารย์ผูส้อน   อาจารยอ์ลสิา ฤทธิชัยฤกษ์    
 
๕.  สถานที่ติดต่อ   มหาวิทยาลับราชภัฎสวนสนุันทา 
 
๖.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒/๒๕๖๔  ช้ันปี ๒ 
๖.๒ จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้  คน 

 
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถา้มี) ไม่ม ี
 
๘.  รายวิชาที่ต้องเรียนพรอ้มกัน (Co-requisites) (ถา้มี) ไม่ม ี    
 
๙.  สถานที่เรียน     มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสนุนัทา 
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๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   วันที ๓๐ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
      
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
   
 เพื่อให้นักศึกษามีความรูเ้ก่ียวกับธุรกิจสุขภาพและสปา 
 
๒.   วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
  
  เพื่อให้นักศึกษามีความรูเ้ก่ียวกับธุรกิจสุขภาพและสปา 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนนิการ 

 
๑. ค าอธบิายรายวิชา 
    ความหมาย และความสาคัญของธุรกิจสุขภาพและสปา การแบ่งประเภทของสปา การจัดการสิ่งอานวย
ความสะดวก อุปกรณ์ที่ใช้ในสปา หลักการจัดการและการตลาดในธุรกิจสปา 
   
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๔๕ 
(๓ชั่วโมง X ๑๕สัปดาห์) 

- - 
  

๙๐ 
(๖ชั่วโมง X๑๕ สัปดาห์) 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถอื   
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) Alisa.ri@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line)  Line: Bloodyaliceamen 
 ๓.๕ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard 
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 
 (๑)  มีความซื่อสตัย ์สจุริต และสามารถจดัการปัญหาความขดัแยง้ระหวา่ง 

ผลประโยชนท่ี์ไดร้บักบัจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  (๒)  มีทศันคติท่ีดีตอ่อาชีพ และแสดงออกซึง่คณุธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบตัิงานและการปฏิบตัิตนตอ่ผูอ้ื่น
อย่างสม ่าเสมอ 
  (๓)  มีความรบัผิดชอบในหนา้ท่ี เป็นสมาชิกท่ีดี และมีสว่นรว่มในกิจกรรมเพ่ือการ พฒันา มีภาวะผูน้  า และเป็น

แบบอย่างท่ีดีตอ่ผูอ้ื่น 
  (๔)  มีวินยัในการท างาน และปฏิบตัิตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัขององคก์รและสงัคม 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยายพรอ้มสอดแทรกประสบการณแ์ละเหตกุารณต์า่งๆ ระหวา่งการเรียนการสอน 
(๒)  มีการยกตวัอย่างกรณีศกึษาและอภิปรายกรณีศกึษารว่มกนัในชัน้เรียน 
(๓)  ใหน้กัศกึษาแสดงบทบาทสมมตุิ 
(๔)  ใหน้กัศกึษาท างานเป็นกลุม่ 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
 (๑)   พิจารณาจากพฤติกรรมการเขา้เรียนและการท างานท่ีไดร้บัมอบหมายอย่างถกูตอ้งและ 
ตรงเวลา 

(๒)  ประเมินจากการรว่มอภิปรายในชัน้เรียนอย่างมีเหตผุลถกูตอ้ง เหมาะสม   
(๓) ประเมินจากการตอบค าถามจากขอ้สอบเชิงวิเคราะห ์

 
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ทีต้่องพัฒนา 
  (๑)  มีความรูใ้นสาขาวิชาการโรงแรม ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิอย่างกวา้งขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และ
ทนัสมยัตอ่สถานการณโ์ลก 
  (๒)  มีความรูท่ี้เกิดจากการบรูณาการความรูใ้นศาสตรต์า่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (๓)  มีความรูใ้นกระบวนการ และเทคนิคการวิจยัเพ่ือแกไ้ขปัญหาและตอ่ยอดองคค์วามรูใ้นงานอาชีพ 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยายและมีการท าแบบฝึกหดั 
(๒)  การท างานกลุม่และน าเสนอรายงานจากการคน้ควา้ 
(๓)  เชิญผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ 
(๔)  ใหน้กัศกึษาแสดงบทบาทสมมตุิและฝึกปฏิบตัิในชัน้เรียน 
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๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากการท างานกลุม่และน าเสนอรายงานจากการคน้ควา้ 
(๒)  ประเมินจากแสดงบทบาทสมมตุิและฝึกปฏิบตัใินชัน้เรยีน 
(๓)  ประเมินจากค าตอบในการสอบกลางภาคและปลายภาคโดยเนน้การคิดวิเคราะห ์
 

 
๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพัฒนา 
  (๑)  มีความสามารถประมวล และศกึษาขอ้มลูเพ่ือวิเคราะหส์าเหตขุองปัญหาและความขดัแยง้ รวมทัง้หา
แนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม ทัง้เชิงกวา้งและเชิงลกึ 
   (๒)  มีความสามารถประยกุตใ์ชค้วามรูภ้าคทฤษฎี ภาคปฏิบตัิ ไปใชป้ระโยชนใ์นการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม และการปฏิบตัิงานจริงตามสถานการณไ์ดอ้ย่างเหมาะสม 
  (๓)  มีความสามารถประยกุตใ์ชน้วตักรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรอ์ื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพฒันาทกัษะ

การท างานใหเ้กิดประสทิธิผล 
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  มีความรูใ้นสาขาวิชาการโรงแรม ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิอย่างกวา้งขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และ
ทนัสมยัตอ่สถานการณโ์ลก 

(๒)  มีความรูท่ี้เกิดจากการบรูณาการความรูใ้นศาสตรต์า่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(๓)  มีความรูแ้ละความเขา้ใจในการปฏิบตัิงานสว่นหนา้ของโรงแรมอย่างถกูตอ้ง 
(๔)  นกัศกึษาสามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ         

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากการอภิปรายรว่มกนัในชัน้เรียน 
(๒)  ประเมินจากการฝึกปฏิบตัแิละแสดงบทบาทสมมตุิ 
(๓)  ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาคโดยเนน้การคดิวิเคราะห ์

 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้่องพัฒนา 
  (๑)  มีความสามารถในการปฏิบตัิและรบัผิดชอบงานท่ีไดร้บัมอบหมายตามหนา้ท่ีและบทบาทของตนในกลุม่
งานไดอ้ย่างเหมาะสม รวมทัง้มีสว่นรว่มในการช่วยเหลือผูร้ว่มงานและแกไ้ขปัญหากลุม่ 
  (๒) มีความสามารถในการพฒันาตนเอง และพฒันาวิชาชีพใหท้นัสมยัอย่างตอ่เน่ืองและตรงตาม

มาตรฐานสากล 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  สอดแทรกประสบการณแ์ละเหตกุารณจ์ริงท่ีเกิดขึน้ในธรุกิจ ระหวา่งการเรียนการสอน 
(๒)  อภิปรายรว่มกนัในชัน้เรียน 
(๓)  มีการฝึกปฏิบตัิและแสดงบทบาทสมมตุ ิ

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
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(๑)  ประเมินจากการอภิปรายรว่มกนัในชัน้เรียน 
  (๒)  ประเมินจากการเขา้เรียนและพฤติกรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา 
  (๓)  ประเมินจากประสิทธิภาพในการท ารายงานกลุม่ท่ีไดร้บัมอบหมาย 
  (๔) ประเมินจากค าตอบในการสอบกลางภาคและปลายภาคโดยเนน้การคิดวิเคราะห ์

 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๕.๑   ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพัฒนา 
  (๑)  มีความสามารถในการใชภ้าษาไทย และภาษาตา่งประเทศในการฟัง การพดู การอา่น การเขียน และการ
สรุปประเดน็ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 
  (๒)  มีความสามารถในการสื่อสารกบัชาวตา่งชาติไดอ้ย่างเหมาะสมตามสถานการณแ์ละวฒันธรรม 
 (๓)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอ่สื่อสาร รูจ้กัเลือกรูปแบบของการ 
  (๔)  มีความสามารถในการใชเ้ทคนิคพืน้ฐานทางคณิตศาสตรก์ารวิเคราะหต์น้ทนุและบญัชี 
น าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรบัเรื่อง และผูฟั้งท่ีแตกตา่งกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.๒   วิธีการสอน 

  (๑)  บรรยายและอภิปรายกรณีศกึษารว่มกนัในชัน้เรียน 
  (๒)  ใหฝึ้กปฏิบตัิในการใชง้านคอมพิวเตอรส์  าหรบังานสว่นหนา้ 
  (๓)  เชิญผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ   

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากการอภิปรายรว่มกนัในชัน้เรียน 
(๒)  ประเมินจากการเขา้เรียนและพฤติกรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา 
(๓)  ประเมินจากประสิทธิภาพในการท ารายงานกลุม่ท่ีไดร้บัมอบหมาย 
(๔)  ประเมินจากค าตอบในการสอบกลางภาคและปลายภาคโดยเนน้การคิดวิเคราะห ์

 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูใ่นแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
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หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน(ชม.) 
กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ 

 ปฐมนิเทศความเข้าใจด้านการจัดการเรยีน
การสอน การเรียนออนไลน์ และ
พฤติกรรมที่เหมาะสมในช้ันเรยีน 

 ช้ีแจงรายละเอียดการเรยีนการสอน 

 แนะน าการใช้สื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ต่างๆของรายวิชา 

 ช้ีแจงเกณฑ์การวดัและประเมินผล ค่า
ระดับคะแนน 

๓ 
Power Point/  

มคอ ๓ 
ผศ. อลิสา ฤทธิชัยฤกษ์ 

๒ บทท่ี 1   สปา 

- ความหมายของสปา 

- ประวัตคิวามเป็นมา 

- ประเภทของสปา 

- ความส าคัญของธุรกิจสปา 

๓ 

 

บรรยาย 

อภิปราย 

Power Point/ 

เอกสารประกอบการ

สอน 

 

ผศ. อลิสา ฤทธิชัยฤกษ์ 

๓ บทท่ี  2  การแพทยท์างเลือก  

-  การดูแลสุขภาพแบบองคร์วม 

- การแพทยท์างเลือก 

- สาเหตุ ของการเลือก ใช้การแพทย์

ทางเลือก 

- รูปแบบของการแพทยท์างเลือก 

๓ 

On Demand 

บรรยาย 

อภิปราย 

Power Point/ 

เอกสารประกอบการ

สอน 

 

ผศ. อลิสา ฤทธิชัยฤกษ์ 

๔-๕ บทท่ี 3 ศาสตร์การนวด 

- การนวดแบบตะวันออก 

- การนวดแบบตะวันตก 

๖ บรรยาย 

อภิปราย 

Power Point/ 

เอกสารประกอบการ

สอน 

อบรมเชงิปฏฺบัตกิาร 

 

ผศ.. อลสิา ฤทธิชัยฤกษ์ 

วทิยากร 

๖-๗ บทท่ี 4 วารีบ าบัด ๖ 

On Demand 

บรรยาย อภปิราย 

Power Point/ 

ผศ. อลสิา ฤทธิชัยฤกษ์ 

วทิยากร 
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เอกสารประกอบการ

สอน 

 

๘ สอบกลางภาค   ผศ.. อลสิา ฤทธิชัยฤกษ์ 

๙-๑๐ บทท่ี 5 อโรมาเธอราพี ๖ 

On demand 

บรรยาย 

อภิปราย 

Power Point/ 

เอกสารประกอบการ

สอนอบรมความรู้

เกี่ยวกับน้ ามันระเหย 

 

 

ผศ. อลสิา ฤทธิชัยฤกษ์ 

๑๑-๑๒ บทท่ี 6 การวางแผนเพื่อเปิดธุรกิจสปา ๖ บรรยาย 

อภิปราย 

Power Point/ 

เอกสารประกอบการ

สอน 

 

ผศ.. อลสิา ฤทธิชัยฤกษ์ 

๑๓ บทท่ี 7 โครงสร้างบุคลากร หน้าท่ีรับผิดชอบ ๓ บรรยาย 

อภิปราย 

Power Point/ 

เอกสารประกอบการ

สอน 

 

ผศ. อลสิา ฤทธิชัยฤกษ์ 

๑๔ บทท่ี 8 การตลาด และการประชาสัมพันธ์ ๓ 

On Demand 

บรรยาย 

อภิปราย 

Power Point/ 

เอกสารประกอบการ

สอน 

 

ผศ. อลสิา ฤทธิชัยฤกษ์ 

๑๕ บทท่ี 9 ปัญหาและแนวทางแก้ไข/ พ.ร.บสปา ๓ บรรยาย 

อภิปราย 

Power Point/ 

เอกสารประกอบการ

สอน 

ผศ.. อลสิา ฤทธิชัยฤกษ์ 
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

    ( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อยอ่ยแตล่ะหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา  

     (Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอยีดของหลกัสูตร สัปดาห์ท่ีประเมิน และสัดสว่นของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล  

๑.  การสอบ 

- กลางภาค 

- ปลายภาค 

 

๘ 

๑๗ 

 

๓๐% 

๓๐% 

๒.  คะแนนอิงพัฒนาการ (การเขา้ชั้นเรยีน ความสนใจ) ทุกสัปดาห ์ ๑๐% 

๓. รายงานกลุ่ม การน าเสนองาน ๕, ๗, ๑๐ และ 

๑๖ 

๓๐%  

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
- ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (2556) เอกสาร

ความรู้เพื่อด าเนินการสปาเพื่อสุขภาพ นนทบุรี ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

- สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2550) แกะรอยแผนธุรกิจเงินล้าน ชุดที่ 3 กรุงเทพ ส านักพิมพ์
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

๒.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
         

- กมลรัตน ์ณ หนองคาย (2550) สปาไทยเพื่อความงาม ผลิตภัณฑ์สปาด้วยสมุนไพรไทย กรุงเทพฯ ส านักพมิพ์

เกษตรกรรมธรรมชาติ  

- จ ารัส เซ็นนิล พิสสม มะลิสุวรรณ (2546) หอมระเหย ศาสตร์แห่งการบ าบัด นนทบุร ีส านักพมิพ ์มรดกสยาม  

- ธิญาดา วรารตัน์ (2552) รวยด้วยธุรกจิสปา กรุงเทพ Dream & Passion Publishing  

- บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล (2548) วารบี าบัด ความรู้สปาสร้างสุขภาพ กรุงเทพฯ ส านักพมิพ์รวมทัศน ์ 

 

๑๖ บทท่ี 10 แนวโนม้ธุรกิจสปา ๓ 

On Demand 

บรรยาย 

อภิปราย 

Power Point/ 

เอกสารประกอบการ 

ผศ. อลสิา ฤทธิชัยฤกษ์ 

วทิยากร 

๑๗ สอบปลายภาค    
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- ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ส านักงานส่งเสรมิธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวง

สาธารณสุข 

- พรพมิล ศิรกิุล (2553) Healing Pure Spa: สปาบ าบัด สวยและสุขภาพดดี้วยวิถีธรรมชาติ กรุงเทพฯ 

ส านักพมิพ ์เก็ทไอเดีย 

 

๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- http://experienceispa.com/resources/spa-goers    

- สถาบันพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ISMED) (2549). ธุรกิจสปา ปทุมธานี บริษัทเจเอสท ีพับลิชช่ิง 

จ ากัด 

- อ าไพ ซแีฮน (2547). Spa Management การบริหารธุรกิจสปา เชียงใหม่ สถาบันออกแบบผมอ าไพ แอนด์ 

บิวตีส้ปา  

 

 
หมวดที ่๗ การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
๑.  อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงรายวิชานี้จากการเรียนการสอน  ประโยชน์จากข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อการ

พัฒนารายวชิาเพื่อส่งเสริมให้นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนารายวิชาในช่วงปลายของภาคการศึกษา 
๒. ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู ้ทักษะในการประมวล/คดิวิเคราะห์ก่อนและหลังการ

เรียนรายวิชานี ้
๓. ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชา 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนกัศึกษาและท ารายงานสรปุพัฒนาการ 

ของนักศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
  หลังจากผลการประเมินการสอน จึงมีการปรับปรุงการสอนให้มีความเหมาะสมและทันสมัย   
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
  อาจารย์ส ารวจความคิดเห็นจากนักศึกษา   
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      -     จากผลการประเมิน  มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดรายวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน  ดังนี้ 
- น าความคิดเห็นของนักศึกษามาประมวล เพื่อน ามาปรบัปรุงเนื้อหา ความรู้ การฝึกปฏิบัต ิ

- ปรับปรุงรายวิชา หรือท าตามขอ้เสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 

 

*********************** 

http://experienceispa.com/resources/spa-goers


มคอ. ๓ 
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หนา้ | ๑๐  

รายวิชา TIM 2414 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและธุรกจิท่ีพัก วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

รายวิชา                      
คุณธรรม  จรยิธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพัน

ธ์ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ 

รหัสวิชา HLI 3204                 

ชื่อรายวิชา  

การจัดการสปา   о ●    о ●    ●   ●   о   о  ●   ●  ●   ●   ●   о   о   о 

Spa Management                  

 

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนได้ตามความรับผิดชอบ 

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑  
รายวิชา TIM 2414 การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและธุรกจิท่ีพัก วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

Spa Sale Kit 10 คะแนน 5 คน Manual 

สอบท าลูกประคบ 5 คะแนน การเข้าร่วมอบรม 5 คะแนน 

งานเดี่ยว เอกสาร บทความ เกี่ยวกับการจัดการที่พักเพื่อสุขภาพ (ไม่ซ้ ากัน) 10 คะแนน 


