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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)

รหัสวิชา HLI๓๒๑๔ รายวิชา การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรมและที่พัก
สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะมนุษยHศาสตรHและสังคมศาสตรH
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๑ ปOการศึกษา ๒๕๖๔
หมวดที่ ๑ ขRอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
HLI๓๒๐๑
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรมและที่พัก
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Hotel and Lodging Business Planning and Development
๒. จำนวนหนkวยกิต

๓(๓-๐-๖)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

๔.อาจารยHผูRรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยHผูRสอน
๔.๑ อาจารยTผูUรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยTอรนพัฒนT เหมือนเผVาพงษT
๔.๒ อาจารยTผูUสอน
อาจารยTอรนพัฒนT เหมือนเผVาพงษT
๕. สถานที่ติดตkอ

หUองพักอาจารยTชั้น ๑ อาคาร ๓๗ / E – Mail ajonnapat@gmail.com

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปOที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๖.๒ จำนวนผูUเรียนที่รับไดU ประมาณ

๑/๒๕๖๔ ชั้นปiที่ ๔
๑๕๓ คน

๗. รายวิชาที่ตRองเรียนมากkอน(Pre-requisite) (ถUามี)

ไมVมี

๘. รายวิชาที่ตRองเรียนพรRอมกัน(Co-requisites)(ถUามี)

ไมVมี

๙. สถานที่เรียน

คณะมนุษยTศาสตรTและสังคมศาสตรT

๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุง

วันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียดของรายวิชาครั้งลkาสุด
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หมวดที่ ๒ จุดมุkงหมายและวัตถุประสงคH
๑. จุดมุkงหมายของรายวิชา
ใหU นั กศึ กษาฝqกคิ ดวิเคราะหT การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุท ธTในธุรกิ จโรงแรมและที่ พั ก มี ความเขUาใจใน
องคTประกอบของการวางแผนและพัฒนาธุรกิจ การทำแผนธุรกิจทางการตลาดโรงแรม การวิเคราะหTแผนทางการตลาด การ
กำหนดเปrาหมายของธุรกิจ การวิเคราะหTสภาพแวดลUอมทั้งภายในและภายนอก
๒. วัตถุประสงคHในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๑. เพื่อใหUผูUเรียนวิเคราะหTการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธTในธุรกิจโรงแรมและที่พัก
๒. เพื่อใหUผูUเรียนมีความรูอU งคTประกอบของการวางแผนและพัฒนาธุรกิจ การทำแผนธุรกิจทางการตลาดโรงแรม
๓. เพื่อใหUผูUเรียนการวิเคราะหTแผนทางการตลาด การกำหนดเปrาหมายของธุรกิจ การวิเคราะหTสภาพแวดลUอมทั้ง
ภายในและภายนอก
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ
๑. คำอธิบายรายวิชา
การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธTในธุรกิจโรงแรมและที่พัก องคTประกอบของการวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
การทำแผนธุรกิจทางการตลาดโรงแรม การวิเคราะหT แผนทางการตลาด การกำหนดเปr าหมายของธุรกิจ การวิเคราะหT
สภาพแวดลUอมทั้งภายในและภายนอก
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใชRตkอภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
๑๖
(๓ คาบ X ๘ สัปดาหT)

สอนเสริม
(ชั่วโมง)
-

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน(ชั่วโมง)
๑๖
(๓ คาบ X ๘ สัปดาหT)

การศึกษาดRวยตนเอง
(ชั่วโมง)
๔๘
(๓ คาบ X ๑๖ สัปดาหT)

๓. จำนวนชั่วโมงตkอสัปดาหHที่อาจารยHใหRคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกkนักศึกษาเปÄนรายบุคคล
๓.๑ ปรึกษาดUวยตนเองที่หUองพักอาจารยTผูUสอน หUองพักอาจารยT ชั้น ๑ อาคาร ๓๗
๓.๒ ปรึกษาผVานโทรศัพทTที่ทำงาน / มือถือ หมายเลข ๐๙๓ ๔๒๙๙๙๕๑
๓.๓ ปรึกษาผVานจดหมายอิเล็กทรอนิกสT (E-Mail) ajonnapat@gmail.com
๓.๔ ปรึกษาผVานเครือขVายสังคมออนไลนT (Facebook) หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูRของนักศึกษา
๑.คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตRองพัฒนา
 (๑) มีความซื่อสัตยT สุจริต และสามารถจัดการปÄญหาความขัดแยUงระหวVางผลประโยชนTที่ไดUรับกับจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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 (๒) มีทัศนคติที่ดีตVออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนตVอ
ผูUอื่นอยVางสม่ำเสมอ
 (๓) มีความรับผิดชอบในหนUาที่ เปÉนสมาชิกที่ดี และมีสVวนรVวมในกิจกรรมเพื่อการ พัฒนา มีภาวะผูUนำและ
เปÉนแบบอยVางที่ดีตVอผูUอื่น
 (๔) มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบขUอบังคับขององคTกรและสังคม
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) สอดแทรกประสบการณTรวมทั้งเหตุการณTที่เกี่ยวขUองและเกิดขึ้นจริงในสังคมเพื่ออธิบายประกอบการ
เรียนการสอน
(๒) ใชUการวิเคราะหTกรณีศึกษาเกี่ยวขUองกับคุณธรรมและจริยธรรมที่ตUองการเสริมสรUางใหUแกVนักศึกษา
(๓) ใชUวิธีการสอนแบบบทบาทสมมติเพื่อกระตุUนใหUนักศึกษาเกิดประสบการณTเสมือนจริง
(๔) มอบหมายใหUนักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมนอกหUองเรียนในประเด็นที่สนใจและเกี่ยวขUองกับคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ตUองการเสริมสรUาง เพื่อนำผลการศึกษามาอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณTระหวVางกัน
(๕) การใชUอาจารยTผูUสอนเปÉนตัวอยVางที่ดีในการเสริมสรUางคุณธรรมและจริยธรรม
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการมีสVวนรVวมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคำถาม
(๒) ประเมินจากผลการวิเคราะหTกรณีศึกษา
(๓) ประเมินจากขUอสรุปและผลของการแสดงบทบาทสมมติ
(๔) ประเมินจากผลการศึกษานอกหUองเรียนและการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณT
(๕) พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงความรูU ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เกี่ยวขUองกับคุณธรรมและจริยธรรมที่
ตUองการเสริมสรUาง
๒. ความรูR
๒.๑ ความรูRที่ตRองพัฒนา
 (๑) มีความรูUในสาขาวิชาการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอยVางกวUางขวาง เปÉนระบบ เปÉนสากล
และทันสมัยตVอสถานการณTโลก
 (๒) มีความรูUที่เกิดจากการบูรณาการความรูUในศาสตรTตVาง ๆ ที่เกี่ยวขUอง
 (๓) มีความรูUในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแกUไขปÄญหาและตVอยอดองคTความรูUในงานอาชีพ
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) การเรียนการสอนที่เนUนใหUผูUเรียนมีความสามารถในการเรียนรูUในชั้นเรียนและแสวงหาความรูUเพิ่มเติม
ภายนอกชั้นเรียนไดU
(๒) การเรียนการสอนที่มุVงเนUนความสนใจของผูUเรียนควบคูVไปดUวย โดยใหUผูUเรียนศึกษาคUนควUาเพิ่มเติมใน
ประเด็นที่สนใจ ดUวยการทำรายงาน การกำหนดประเด็นการอภิปรายกลุVมและกรณีศึกษา
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากพฤติกรรม ความสนใจ และการมีสVวนรVวมในการเรียนการสอน การซักถามและการตอบ
คำถาม
(๒) ประเมินจากผลการศึกษาคUนควUา การทำรายงานกลุVม การอภิปรายกลุVม การวิเคราะหT กรณีศึกษา และ
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(๓) ประเมินจากการสอบปลายภาค รวมทั้งผลการประเมินผูUสอนปลายภาคเรียน
๓.ทักษะทางปÅญญา
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๓.๑ ทักษะทางปÅญญาที่ตRองพัฒนา
 (๑) มีความสามารถประมวล และศึกษาขUอมูลเพื่อวิเคราะหTสาเหตุของปÄญหาและความขัดแยUง รวมทั้งหา
แนวทางปrองกันและแกUไขปÄญหาไดUอยVางเหมาะสม ทั้งเชิงกวUางและเชิงลึก
 (๒) มีความสามารถประยุกตTใชUความรูUภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ ไปใชUประโยชนTในการฝqกประสบการณT
ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณTไดUอยVางเหมาะสม
 (๓) มีความสามารถประยุกตTใชUนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรTอื่น ๆ ที่เกี่ยวขUอง เพื่อพัฒนา
ทักษะการทำงานใหUเกิดประสิทธิผล
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) การเรียนการสอนที่เนUนใหUผูUเรียนมีความสามารถในการเรียนรูUในชั้นเรียนและแสวงหาความรูUเพิ่มเติม
ภายนอกชั้นเรียนไดU
(๒) การเรียนการสอนที่มุVงเนUนความสนใจของผูUเรียนควบคูVไปดUวย โดยใหUผูUเรียนศึกษาคUนควUาเพิ่มเติมใน
ประเด็นที่สนใจดUวยการทำรายงาน การกำหนดประเด็น การอภิปรายกลุVม และกรณีศึกษา
(๓) การเรียนการสอนที่มุVงเนUนการแลกเปลี่ยนความรูUและประสบการณTระหวVางผูUสอนกับผูUเรียนและ
ระหวVางผูUเรียนกับผูUเรียน
(๔) การเนUนการฝqกปฏิบัติและการรVวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อบูรณาการความรูUสูVการปฏิบัติทเี่ ปÉน
รูปธรรมชัดเจน
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากพฤติกรรม ความสนใจและการมีสVวนรVวมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบ
คำถาม
(๒) ประเมินจากผลการศึกษาคUนควUา การทำรายงานกลุVม การอภิปรายกลุVม การวิเคราะหTกรณีศึกษาและ
รายงานผล
(๓) การประเมินผลการฝqกปฏิบัติและการรVวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อบูรณาการความรูU
(๔) ประเมินจากการตอบคำถามทบทวนประจำบท และปลายภาค รวมทั้งผลการประเมินผูUสอนปลายภาค
เรียน
๔. ทักษะความสัมพันธHระหวkางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธHระหวkางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตRองพัฒนา
 (๑) มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบที่ไดUรับมอบหมายตามหนUาที่และบทบาทของตนในกลุVม
งานไดUอยVางเหมาะสม รวมทั้งมีสVวนรVวมในการชVวยเหลือผูUรVวมงานและแกUไขปÄญหากลุVม
 (๒) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพใหUทันสมัยอยVางตVอเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) สอดแทรกประสบการณTรวมทั้งเหตุการณTที่เกี่ยวขUองและเกิดขึ้นจริงในสังคมเพื่ออธิบายประกอบการ
เรียนการสอน
(๒) ศึกษาโดยการวิเคราะหTกรณีศึกษาที่เกี่ยวขUองกับความสัมพันธTระหวVางบุคคลและความรับผิดชอบ
(๓) ฝqกการทำงานเปÉนกลุVม อาทิ รายงาน อภิปราย และบทบาทสมมุติ
(๔) ใชUวิธีการสอนแบบบทบาทสมมติเพื่อกระตุUนใหUนักศึกษาเกิดประสบการณTเหมือนจริง
(๕) การเรียนการสอนที่มุVงเนUนการแลกเปลี่ยนความรูUและประสบการณTระหวVางผูUสอนกับผูUเรียนและ
ระหวVางผูUเรียนกับผูUเรียน
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(๖) การเนUนฝqกปฏิบัติและการรVวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อบูรณาการความรูUสูVการปฏิบัติที่เปÉนรูปธรรม

ชัดเจน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการมีสVวนรVวมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคำถาม
(๒) ประเมินจากผลการวิเคราะหTกรณีศึกษา
(๓) ประเมินจากการฝqกการทำงานเปÉนกลุVม
(๔) ประเมินผลจากขUอสรุปและผลของการแสดงบทบาทสมมติ
(๕) พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวขUองกับการสื่อสารระหวVางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๕. ทักษะการวิเคราะหHเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชRเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหHเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชRเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตRองพัฒนา
 (๑) มีความสามารถในการใชUภาษาไทย และภาษาตVางประเทศในการฟÄง การพูด การอVาน การเขียน และ
การสรุปประเด็นไดUอยVางมีประสิทธิภาพ
 (๒) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวตVางประเทศไดUอยVางเหมาะสมตามสถานการณTและวัฒนธรรม
 (๓) มีความสามารถในการใชUเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตVอสื่อสาร รูUจักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่
เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผูUฟÄงที่แตกตVางกันไดUอยVางมีประสิทธิภาพ
 (๔) มีความสามารถในการใชUเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรTการวิเคราะหTตUนทุนและบัญชี
๕.๒ วิธีการสอน
(๑) สอดแทรกประสบการณTรวมทั้งเหตุการณTที่เกี่ยวขUองและเกิดขึ้นจริงในสังคม
(๒) ศึกษาโดยการวิเคราะหTกรณีศึกษาที่เกี่ยวขUองทักษะที่ตUองการเสริมสรUาง
(๓) มอบหมายใหUนักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมนอกหUองเรียนในประเด็นที่สนใจและเกี่ยวขUองกับทักษะที่ตUองการ
เสริมสรUางเพื่อนำผลการศึกษามาอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณT
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการมีสVวนรVวมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคำถาม
(๒) ประเมินจากผลการวิเคราะหTกรณีศึกษา
(๓) ประเมินจากผลการศึกษานอกหUองเรียนและการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณT
หมายเหตุ
สัญลักษณT  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณT  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เวUนวVาง
หมายถึง ไมVไดUรับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยูVในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูUจากหลักสูตรสูVรายวิชา (Curriculum
Mapping)

๑. แผนการสอน

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
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สัปดาหHที่
๑

๒

จำนวน
กิจกรรมการเรียน
(ชม.)
การสอน/สื่อที่ใชR
๑. คำอธิบายรายวิชา วัตถุประสงคT
๓
๑. การแนะนำตัวผูUสอนและผูUเรียน
ของรายวิ ช า วิ ธี ส อน กิ จ กรรมการ
๒. การอธิบายคำอธิบายรายวิชา
เรี ย นการสอน วิ ธี ก ารวั ด ผลและ
กิจกรรมการเรียนการสอน การ
ประเมินผล
วัดผลและการประเมินผล
๒. ความรับ ผิ ด ชอบของผูU ส อนและ
๓. ซักถามและตอบคำถาม
นักศึกษาที่มีตVอการเรียนการสอนทั้ง
ในและนอกชั้นเรียน
๓. ขU อปฏิ บั ติเบื้ องตU น สำหรับ ผูU สอน
และผูUเรียน
๔. อธิบายงาน ชิ้นที่ 1
๕ อธิบายงาน ชิ้นที่ 2
บทที่ ๑ ความรูU เ บื้ อ งตU น เกี่ ย วกั บ
๓
๑. การศึกษาจากเอกสาร
ธุรกิจโรงแรมและที่พัก
ประกอบการสอนและการนำเสนอ
ดUวยโปรแกรม PowerPoint
๒. การแสดงทัศนะของนักศึกษาตVอ
ความรูUเบื้องตUนเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม
และที่พัก
หัวขRอ/รายละเอียด

ผูRสอน
อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา
พงษT

อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา
พงษT

๓

บทที่ 2 ความเปÉนมาของโครงการ
- ลักษณะธุรกิจ
- ประวัติเจUาของกิจการ
- ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
- แผนการดำเนินงานกVอนเปçดกิจการ

๓

๑. การศึกษาจากเอกสาร
อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา
ประกอบการสอนและการนำเสนอ พงษT
ดUวยโปรแกรม PowerPoint
๒. การแสดงทัศนะของนักศึกษาตVอ
ความเปÉนมาของโครงการ
- ลักษณะธุรกิจ
- ประวัติเจUาของกิจการ
- ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
- แผนการดำเนินงานกVอนเปçดกิจการ

๔

บทที่ 3 การวิเคราะหTอุตสาหกรรม
- แนวโนUมการเจริญเติบโตของธุรกิจ
- มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ

๓

๑. การศึกษาจากเอกสาร
อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา
ประกอบการสอนและการนำเสนอ พงษT
ดUวยโปรแกรม PowerPoint
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สัปดาหHที่

หัวขRอ/รายละเอียด

จำนวน
(ชม.)

๕

บทที่ 4 การวิเคราะหTสถานการณT
ของกิจการ (SWOT)

๓

๖

บทที่ 5 วิสัยทัศนT พันธกิจ เปrาหมาย
ในการทำธุรกิจ กลยุทธT

๓

๗

นำเสนอรายงาน

๓

๘

นำเสนอรายงาน

๓

๙

สอบกลางภาค

๓

๑๐

บทที่ ๖ แผนการบริหารจัดการ
- โครงสรUางองคTกร และผังบริหาร
- แผนดUานบุคลากร
- กระบวนการสรรหาบุคลากร
- คุณสมบัติของบุคลากร
- แผนควบคุมและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

๓

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใชR
๒. การวิเคราะหTอุตสาหกรรม
- แนวโนUมการเจริญเติบโตของธุรกิจ
- มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ
๑. การศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอนและการนำเสนอ
ดUวยโปรแกรม PowerPoint
๒. การวิเคราะหTสถานการณTของ
กิจการ (SWOT)
๑. การศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอนและการนำเสนอ
ดUวยโปรแกรม PowerPoint
๒. การแสดงทัศนะของนักศึกษาตVอ
วิสัยทัศนT พันธกิจ เปrาหมายในการ
ทำธุรกิจ กลยุทธT
๑. นักศึกษานำเสนอขUอมูล
หนUาหUอง Power point
๒. อาจารยTทบทวนปrอนขUอมูล
ขUอบกพรVองที่พบจากการรายงาน
๑. นักศึกษานำเสนอขUอมูล
หนUาหUอง Power point
๒. อาจารยTทบทวนปrอนขUอมูล
ขUอบกพรVองที่พบจากการรายงาน
ขUอสอบกลางภาค

ผูRสอน

อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา
พงษT

อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา
พงษT

อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา
พงษT

อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา
พงษT

อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา
พงษT
๑. การศึกษาจากเอกสาร
อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา
ประกอบการสอนและการนำเสนอ พงษT
ดUวยโปรแกรม PowerPoint
๒. การแสดงทัศนะของนักศึกษาตVอ
แผนการบริหารจัดการ
- โครงสรUางองคTกร และผังบริหาร
- แผนดUานบุคลากร
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สัปดาหHที่

หัวขRอ/รายละเอียด

จำนวน
(ชม.)

๑๑

บทที่ ๖ แผนการบริหารจัดการ
- โครงสรUางองคTกร และผังบริหาร
- แผนดUานบุคลากร
- กระบวนการสรรหาบุคลากร
- คุณสมบัติของบุคลากร
- แผนควบคุมและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

๓

๑๒

บทที่ ๗ แผนการตลาด
- พฤติกรรมผูUบริโภค
- การกำหนดตลาดเปrาหมาย
- คูVแขVงปÄจจุบัน
- การวิเคราะหTความสามารถทางการ
แขVงขันเปรียบเทียบกับคูVแขVง
- กลยุทธTทางการตลาด

๓

๑๓

บทที่ ๘ แผนการใหUบริการ

๓

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใชR
- กระบวนการสรรหาบุคลากร
- คุณสมบัติของบุคลากร
- แผนควบคุมและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
๑. การศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอนและการนำเสนอ
ดUวยโปรแกรม PowerPoint
๒. การแสดงทัศนะของนักศึกษาตVอ
แผนการบริหารจัดการ
- โครงสรUางองคTกร และผังบริหาร
- แผนดUานบุคลากร
- กระบวนการสรรหาบุคลากร
- คุณสมบัติของบุคลากร
- แผนควบคุมและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
๑. การศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอนและการนำเสนอ
ดUวยโปรแกรม PowerPoint
๒. การแสดงทัศนะของแผนการ
ตลาด
- พฤติกรรมผูUบริโภค
- การกำหนดตลาดเปrาหมาย
- คูVแขVงปÄจจุบัน
- การวิเคราะหTความสามารถ
ทางการแขVงขันเปรียบเทียบกับคูVแขVง
- กลยุทธTทางการตลาด
๑. การศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอนและการนำเสนอ
ดUวยโปรแกรม PowerPoint
๒. การแสดงทัศนะของนักศึกษาตVอ
แผนการใหUบริการ

ผูRสอน

อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา
พงษT

อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา
พงษT

อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา
พงษT
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สัปดาหHที่

หัวขRอ/รายละเอียด

๑๔

บทที่ ๙ การวิเคราะหTประเมินความ
เสี่ยงโครงการ

๑๕

นำเสนอรายงาน

๑๖

นำเสนอรายงาน

๑๗

สอบปลายภาค

จำนวน
กิจกรรมการเรียน
(ชม.)
การสอน/สื่อที่ใชR
๓
๑. การศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอนและการนำเสนอ
ดUวยโปรแกรม PowerPoint
๒. การแสดงทัศนะของนักศึกษาตVอ
การวิเคราะหTประเมินความเสี่ยง
โครงการ
๓
๑. นักศึกษานำเสนอขUอมูล
หนUาหUอง Power point
๒. อาจารยTทบทวนปrอนขUอมูล
ขUอบกพรVองที่พบจากการรายงาน
๓
๑. นักศึกษานำเสนอขUอมูล
หนUาหUอง Power point
๒. อาจารยTทบทวนปrอนขUอมูล
ขUอบกพรVองที่พบจากการรายงาน

ผูRสอน
อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา
พงษT

อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา
พงษT

อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา
พงษT

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรูR
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู3หัวข3อย8อยแต8ละหัวข3อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของ
รายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กำหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาหUที่ประเมินและสัดส8วนของการประเมิน)
สัดสkวน
ผลการเรียนรูR
วีธีการประเมินผลการเรียนรูR
สัปดาหHที่ประเมิน
ของการประเมินผล
๑.๑.๑-๑.๑.๔, ๒.๑.๑-๒.๑.๓,
พฤติกรรมและการมีสVวนรVวมใน
ทุกสัปดาหT
๑๐
๓.๑.๑-๓.๑.๔, ๔.๑.๑-๔.๑.๕,
หUองเรียน
๕.๑.๑-๕.๑.๒
๑.๑.๑-๑.๑.๔, ๒.๑.๑-๒.๑.๓,
การฝqกปฏิบัติรายบุคคล
ทุกสัปดาหT
๑๐
๓.๑.๑-๓.๑.๔, ๔.๑.๑-๔.๑.๕,
๕.๑.๑-๕.๑.๒
๑.๑.๑-๑.๑.๔, ๒.๑.๑-๒.๑.๓,
การฝqกปฏิบัติรายกลุVม
๗,๘,๑๕,๑๖
๔๐
๓.๑.๑-๓.๑.๔, ๔.๑.๑-๔.๑.๕,
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๕.๑.๑-๕.๑.๒
๑.๑.๑-๑.๑.๔, ๒.๑.๑-๒.๑.๓,
๓.๑.๑-๓.๑.๔, ๔.๑.๑-๔.๑.๕,
๕.๑.๑-๕.๑.๒
๒.๑.๑-๒.๑.๓, ๓.๑.๑-๓.๑.๔,
๔.๑.๑-๔.๑.๕, ๕.๑.๑-๕.๑.๒

รายงานการศึกษาตามประเด็นที่สนใจ

การสอบปลายภาค

ทุกสัปดาหT

๑๐

๑๗

๓๐

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตำราและเอกสารหลัก
๑) เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ. (๒๕๕๑). จิตวิทยาบริการ. กรุงเทพฯ: หUางหุUนสVวน เจ.เอส.พริ้นทTติ้ง.
๒.เอกสารและขRอมูลสำคัญ
๑) ศิริวรรณ เสรีรัตนT. (๒๕๕๒). การบริหารการตลาด. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร.
๒) รวีวรรณ โปรยรุVงโรจนT. (๒๕๕๑) จิตวิทยาการบริการ. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาสT.
๓) อเนก สุวรรณบัณฑิต และคณะ. (๒๕๔๘). จิตวิทยาบริการ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพTอดุลพัฒนกิจ.
๓. เอกสารและขRอมูลแนะนำ
๑) กรณีศึกษา
๒) บทความทางวิชาการ ฯลฯ
หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธHการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรVวมพิจารณาแนวทางการวัดผล การประเมินผล และขUอสอบ
๑.๒ อธิบายใหUนักศึกษาเขUาใจถึงความสำคัญของการปรับปรุงรายวิชา และบทบาทของนักศึกษา
ในการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในฐานะผูUมีสVวนไดUสVวนเสียของการบริหารหลักสูตร
๑.๓ การสVงเสริมใหUเกิดการประเมินศักยภาพกVอนและหลังเรียนโดยตัวนักศึกษาเอง
๑.๔ การสรUางบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนทรรศนะเกี่ยวกับประสิทธิผลของรายวิชาระหวVางผูUเรียนและผูUสอนระหวVาง
ภาคเรียน
๒. กลยุทธHการประเมินการสอน
๒.๑ การประเมินโดยเนUนการมีสVวนรVวมของผูUเรียนเปÉนหลัก เชVน การพิจารณาจากพฤติกรรมและการมีสVวนรVวมของ
นักศึกษา
๒.๒ การประเมินโดยมุมมองของผูUสอน เชVน การประเมินศักยภาพในการสอนตามแผนการสอน
ที่กำหนด การพิจารณาจากบรรยากาศการเรียนการสอน
๒.๓ การประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
๒.๔ พิจารณาจากการประเมินการสอนของนักศึกษา
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๓. การปรับปรุงการสอน
๓.๑ ประมวลขUอมูลจากการประเมินการสอนใน ขUอ ๒ เพื่อสรุปจุดดUอย จุดเดVน ปÄญหา อุปสรรค และขUอเสนอไป
ปรับปรุง การสอน
๓.๒ การทำวิจัยในชัน้ เรียนเพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการสอน
๓.๓ แสวงหาและปรับปรุงเทคนิคการสอน สื่อการสอน และการสรUางบรรยากาศการเรียนการสอน
๓.๔ การพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ พิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๔.๒ การพิจารณาความสอดคลUองระหวVางผลการเรียนกับคุณภาพของงานกลุVมและงานเดี่ยวที่มอบหมายใหUนักศึกษาทำ
ตลอดภาคเรียน
๔.๓ ประเมินความเหมาะสมของแผนบริหารการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การมอบหมายงาน การวัดผล
และการประเมินผลการเรียน กับคำอธิบายรายวิชาและวัตถุประสงคTของหลักสูตร
๔.๔ รVวมมือกับผูUสอนในรายวิชาลำดับถัดไปในการประเมินผลการเรียนรายวิชากVอนหนUา
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ พิจารณาขUอมูลจากการประเมินในขUอ ๑-๔ มา เพื่อสรุปประเด็นที่ตUองปรับปรุงแกUไขหรือสVงเสริมใหUมีมาตรฐานยิ่งขึ้น
๕.๒ ศึกษาขUอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในดUานวิชาการและวิชาชีพ
๕.๓ วางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ดำเนินการ นำไปใชU และประเมินอยVางสม่ำเสมอ
๕.๔ การนำเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรVวมกันพิจารณา
***********************

หน้า | ๑๑

รายวิชา HL๓๒๐๑ การวางแผนและการพัฒนาธุรกิจโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา o ตรี o โท o เอก

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะความสัมพันธbระหว?างบุคคลและ
ความรับผิดชอบระหว?างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ความรู=

ทักษะการวิเคราะหbเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช=เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช=เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะทาง
ป_ญญา
ความรับผิดชอบหลัก
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

ความรับผิดชอบรอง
๑

๒

๓

๑

๒

๑

๒

๓

๔

          











รหัสวิชา HLI
๒๒๐๗
ชื่อรายวิชา
จิตวิทยาการ
บริการ
Service
Psychology
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

