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หลักสูตรระดับปริญญา  R ตรี  o โท o เอก 

หน้า | ๑ 
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  รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา HLI๓๒๑๔ รายวิชา  การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก 

สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก  คณะมนุษยHศาสตรHและสังคมศาสตรH   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๑  ปOการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

หมวดท่ี ๑  ขRอมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา   

รหัสวิชา   HLI๓๒๐๑ 
ช่ือรายวิชาภาษาไทย การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก 
ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ Hotel and Lodging Business Planning and Development 

 
๒. จำนวนหนkวยกิต   ๓(๓-๐-๖)   
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
๓.๒  ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาเฉพาะ  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

 
๔.อาจารยHผูRรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยHผูRสอน    

๔.๑ อาจารยTผูUรับผิดชอบรายวิชา  อาจารยTอรนพัฒนT เหมือนเผVาพงษT  
๔.๒ อาจารยTผูUสอน   อาจารยTอรนพัฒนT เหมือนเผVาพงษT 

 
๕.  สถานท่ีติดตkอ   หUองพักอาจารยTช้ัน ๑ อาคาร ๓๗ / E – Mail ajonnapat@gmail.com 
 
๖. ภาคการศึกษา / ช้ันปOท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี    ๑/๒๕๖๔  ช้ันปiท่ี ๔ 
๖.๒ จำนวนผูUเรียนท่ีรับไดU ประมาณ   ๑๕๓ คน 

 
๗. รายวิชาท่ีตRองเรียนมากkอน(Pre-requisite)  (ถUามี) ไมVมี 
 
๘. รายวิชาท่ีตRองเรียนพรRอมกัน(Co-requisites)(ถUามี) ไมVมี 
 
๙. สถานท่ีเรียน   คณะมนุษยTศาสตรTและสังคมศาสตรT 
 
๑๐.วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุง วันท่ี ๑  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
รายละเอียดของรายวิชาคร้ังลkาสุด 
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หมวดท่ี ๒  จุดมุkงหมายและวัตถุประสงคH 

 
๑. จุดมุkงหมายของรายวิชา 
  ใหUนักศึกษาฝqกคิดวิเคราะหTการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธTในธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก  มีความเขUาใจใน
องคTประกอบของการวางแผนและพัฒนาธุรกิจ  การทำแผนธุรกิจทางการตลาดโรงแรม การวิเคราะหTแผนทางการตลาด การ
กำหนดเปrาหมายของธุรกิจ การวิเคราะหTสภาพแวดลUอมท้ังภายในและภายนอก  
 
๒. วัตถุประสงคHในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  ๑. เพ่ือใหUผูUเรียนวิเคราะหTการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธTในธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก   
  ๒. เพ่ือใหUผูUเรียนมีความรูUองคTประกอบของการวางแผนและพัฒนาธุรกิจ  การทำแผนธุรกิจทางการตลาดโรงแรม 
  ๓.  เพ่ือใหUผูUเรียนการวิเคราะหTแผนทางการตลาด การกำหนดเปrาหมายของธุรกิจ การวิเคราะหTสภาพแวดลUอมท้ัง
ภายในและภายนอก  
 

หมวดท่ี ๓  ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายรายวิชา 
  การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธTในธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก  องคTประกอบของการวางแผนและพัฒนาธุรกิจ  
การทำแผนธุรกิจทางการตลาดโรงแรม การวิเคราะหTแผนทางการตลาด การกำหนดเปrาหมายของธุรกิจ การวิเคราะหT
สภาพแวดลUอมท้ังภายในและภายนอก 
 
๒. จำนวนช่ัวโมงท่ีใชRตkอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 
(ช่ัวโมง) 

การฝ�กปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝ�กงาน(ช่ัวโมง) 

การศึกษาดRวยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๑๖ 
(๓ คาบ X ๘ สัปดาหT) 

- ๑๖ 
(๓ คาบ X ๘ สัปดาหT) 

๔๘ 
(๓ คาบ X ๑๖ สัปดาหT) 

 
๓. จำนวนช่ัวโมงตkอสัปดาหHท่ีอาจารยHใหRคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกkนักศึกษาเปÄนรายบุคคล 
 ๓.๑ ปรึกษาดUวยตนเองท่ีหUองพักอาจารยTผูUสอน  หUองพักอาจารยT ช้ัน ๑ อาคาร ๓๗  
 ๓.๒ ปรึกษาผVานโทรศัพทTท่ีทำงาน / มือถือ  หมายเลข ๐๙๓ ๔๒๙๙๙๕๑ 
 ๓.๓ ปรึกษาผVานจดหมายอิเล็กทรอนิกสT (E-Mail) ajonnapat@gmail.com 
 ๓.๔ ปรึกษาผVานเครือขVายสังคมออนไลนT (Facebook) - 
 

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรูRของนักศึกษา 
๑.คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีตRองพัฒนา 
� (๑)  มีความซ่ือสัตยT สุจริต และสามารถจัดการปÄญหาความขัดแยUงระหวVางผลประโยชนTท่ีไดUรับกับจริยธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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� (๒)  มีทัศนคติท่ีดีตVออาชีพ และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนตVอ
ผูUอ่ืนอยVางสม่ำเสมอ 

� (๓)  มีความรับผิดชอบในหนUาท่ี เปÉนสมาชิกท่ีดี และมีสVวนรVวมในกิจกรรมเพ่ือการ พัฒนา มีภาวะผูUนำและ
เปÉนแบบอยVางท่ีดีตVอผูUอ่ืน 

� (๔)  มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบขUอบังคับขององคTกรและสังคม 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑) สอดแทรกประสบการณTรวมท้ังเหตุการณTท่ีเก่ียวขUองและเกิดข้ึนจริงในสังคมเพ่ืออธิบายประกอบการ
เรียนการสอน 

(๒)  ใชUการวิเคราะหTกรณีศึกษาเก่ียวขUองกับคุณธรรมและจริยธรรมท่ีตUองการเสริมสรUางใหUแกVนักศึกษา 
(๓)  ใชUวิธีการสอนแบบบทบาทสมมติเพ่ือกระตุUนใหUนักศึกษาเกิดประสบการณTเสมือนจริง 
(๔)  มอบหมายใหUนักศึกษาศึกษาเพ่ิมเติมนอกหUองเรียนในประเด็นท่ีสนใจและเก่ียวขUองกับคุณธรรมและ

จริยธรรมท่ีตUองการเสริมสรUาง เพ่ือนำผลการศึกษามาอภิปรายและแลกเปล่ียนประสบการณTระหวVางกัน 
(๕)  การใชUอาจารยTผูUสอนเปÉนตัวอยVางท่ีดีในการเสริมสรUางคุณธรรมและจริยธรรม 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากการมีสVวนรVวมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคำถาม 
(๒)  ประเมินจากผลการวิเคราะหTกรณีศึกษา 
(๓)  ประเมินจากขUอสรุปและผลของการแสดงบทบาทสมมติ 
(๔)  ประเมินจากผลการศึกษานอกหUองเรียนและการอภิปรายเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณT 
(๕)  พิจารณาจากการเปล่ียนแปลงความรูU ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีเก่ียวขUองกับคุณธรรมและจริยธรรมท่ี

ตUองการเสริมสรUาง      
๒. ความรูR 

๒.๑   ความรูRท่ีตRองพัฒนา 
� (๑)  มีความรูUในสาขาวิชาการโรงแรม ท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอยVางกวUางขวาง เปÉนระบบ เปÉนสากล 

และทันสมัยตVอสถานการณTโลก 
� (๒)  มีความรูUท่ีเกิดจากการบูรณาการความรูUในศาสตรTตVาง ๆ ท่ีเก่ียวขUอง 
� (๓)  มีความรูUในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแกUไขปÄญหาและตVอยอดองคTความรูUในงานอาชีพ 

๒.๒   วิธีการสอน 
(๑)  การเรียนการสอนท่ีเนUนใหUผูUเรียนมีความสามารถในการเรียนรูUในช้ันเรียนและแสวงหาความรูUเพ่ิมเติม

ภายนอกช้ันเรียนไดU 
(๒)  การเรียนการสอนท่ีมุVงเนUนความสนใจของผูUเรียนควบคูVไปดUวย โดยใหUผูUเรียนศึกษาคUนควUาเพ่ิมเติมใน

ประเด็นท่ีสนใจ ดUวยการทำรายงาน การกำหนดประเด็นการอภิปรายกลุVมและกรณีศึกษา 
 
 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากพฤติกรรม ความสนใจ และการมีสVวนรVวมในการเรียนการสอน การซักถามและการตอบ

คำถาม 
(๒)  ประเมินจากผลการศึกษาคUนควUา การทำรายงานกลุVม การอภิปรายกลุVม การวิเคราะหT กรณีศึกษา และ

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(๓)  ประเมินจากการสอบปลายภาค รวมท้ังผลการประเมินผูUสอนปลายภาคเรียน 

๓.ทักษะทางปÅญญา 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  R ตรี  o โท o เอก 

หน้า | ๔ 
รายวิชา HL๓๒๐๑ การวางแผนและการพัฒนาธุรกิจโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์                         
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๓.๑   ทักษะทางปÅญญาท่ีตRองพัฒนา 
� (๑)  มีความสามารถประมวล และศึกษาขUอมูลเพ่ือวิเคราะหTสาเหตุของปÄญหาและความขัดแยUง รวมท้ังหา 

แนวทางปrองกันและแกUไขปÄญหาไดUอยVางเหมาะสม ท้ังเชิงกวUางและเชิงลึก 
� (๒)  มีความสามารถประยุกตTใชUความรูUภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ ไปใชUประโยชนTในการฝqกประสบการณT  

ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณTไดUอยVางเหมาะสม 
� (๓)  มีความสามารถประยุกตTใชUนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรTอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขUอง เพ่ือพัฒนา 

ทักษะการทำงานใหUเกิดประสิทธิผล  
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  การเรียนการสอนท่ีเนUนใหUผูUเรียนมีความสามารถในการเรียนรูUในช้ันเรียนและแสวงหาความรูUเพ่ิมเติม
ภายนอกช้ันเรียนไดU 

(๒)  การเรียนการสอนท่ีมุVงเนUนความสนใจของผูUเรียนควบคูVไปดUวย โดยใหUผูUเรียนศึกษาคUนควUาเพ่ิมเติมใน
ประเด็นท่ีสนใจดUวยการทำรายงาน การกำหนดประเด็น การอภิปรายกลุVม และกรณีศึกษา 

(๓)  การเรียนการสอนท่ีมุVงเนUนการแลกเปล่ียนความรูUและประสบการณTระหวVางผูUสอนกับผูUเรียนและ
ระหวVางผูUเรียนกับผูUเรียน 

(๔)  การเนUนการฝqกปฏิบัติและการรVวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือบูรณาการความรูUสูVการปฏิบัติท่ีเปÉน
รูปธรรมชัดเจน   
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากพฤติกรรม ความสนใจและการมีสVวนรVวมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบ
คำถาม 

(๒)  ประเมินจากผลการศึกษาคUนควUา การทำรายงานกลุVม การอภิปรายกลุVม การวิเคราะหTกรณีศึกษาและ
รายงานผล 

(๓)  การประเมินผลการฝqกปฏิบัติและการรVวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือบูรณาการความรูU 
(๔)  ประเมินจากการตอบคำถามทบทวนประจำบท และปลายภาค รวมท้ังผลการประเมินผูUสอนปลายภาค

เรียน      
   

๔. ทักษะความสัมพันธHระหวkางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑   ทักษะความสัมพันธHระหวkางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตRองพัฒนา 
� (๑)  มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบท่ีไดUรับมอบหมายตามหนUาท่ีและบทบาทของตนในกลุVม 

งานไดUอยVางเหมาะสม รวมท้ังมีสVวนรVวมในการชVวยเหลือผูUรVวมงานและแกUไขปÄญหากลุVม 
� (๒)  มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพใหUทันสมัยอยVางตVอเน่ืองและตรงตามมาตรฐานสากล 
 

๔.๒   วิธีการสอน 
(๑)  สอดแทรกประสบการณTรวมท้ังเหตุการณTท่ีเก่ียวขUองและเกิดข้ึนจริงในสังคมเพ่ืออธิบายประกอบการ

เรียนการสอน 
(๒)  ศึกษาโดยการวิเคราะหTกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขUองกับความสัมพันธTระหวVางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(๓)  ฝqกการทำงานเปÉนกลุVม อาทิ รายงาน อภิปราย และบทบาทสมมุติ 
(๔)  ใชUวิธีการสอนแบบบทบาทสมมติเพ่ือกระตุUนใหUนักศึกษาเกิดประสบการณTเหมือนจริง 
(๕)  การเรียนการสอนท่ีมุVงเนUนการแลกเปล่ียนความรูUและประสบการณTระหวVางผูUสอนกับผูUเรียนและ

ระหวVางผูUเรียนกับผูUเรียน 
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(๖)  การเนUนฝqกปฏิบัติและการรVวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือบูรณาการความรูUสูVการปฏิบัติท่ีเปÉนรูปธรรม
ชัดเจน 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 
    (๑)  ประเมินจากการมีสVวนรVวมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคำถาม 

(๒)  ประเมินจากผลการวิเคราะหTกรณีศึกษา 
(๓)  ประเมินจากการฝqกการทำงานเปÉนกลุVม 
(๔)  ประเมินผลจากขUอสรุปและผลของการแสดงบทบาทสมมติ 
(๕)  พิจารณาจากการเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเก่ียวขUองกับการส่ือสารระหวVางบุคคลและความ

รับผิดชอบ           
   

๕. ทักษะการวิเคราะหHเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชRเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะหHเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชRเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตRองพัฒนา 
� (๑)  มีความสามารถในการใชUภาษาไทย และภาษาตVางประเทศในการฟÄง การพูด การอVาน การเขียน และ

การสรุปประเด็นไดUอยVางมีประสิทธิภาพ 
� (๒)  มีความสามารถในการส่ือสารกับชาวตVางประเทศไดUอยVางเหมาะสมตามสถานการณTและวัฒนธรรม 
� (๓)  มีความสามารถในการใชUเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตVอส่ือสาร รูUจักเลือกรูปแบบของการนำเสนอท่ี

เหมาะสมสำหรับเร่ือง และผูUฟÄงท่ีแตกตVางกันไดUอยVางมีประสิทธิภาพ 
� (๔)  มีความสามารถในการใชUเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรTการวิเคราะหTตUนทุนและบัญชี 

๕.๒   วิธีการสอน 
(๑)  สอดแทรกประสบการณTรวมท้ังเหตุการณTท่ีเก่ียวขUองและเกิดข้ึนจริงในสังคม 
(๒)  ศึกษาโดยการวิเคราะหTกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขUองทักษะท่ีตUองการเสริมสรUาง 
(๓)  มอบหมายใหUนักศึกษาศึกษาเพ่ิมเติมนอกหUองเรียนในประเด็นท่ีสนใจและเก่ียวขUองกับทักษะท่ีตUองการ

เสริมสรUางเพ่ือนำผลการศึกษามาอภิปรายและแลกเปล่ียนประสบการณT 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากการมีสVวนรVวมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคำถาม 
(๒)  ประเมินจากผลการวิเคราะหTกรณีศึกษา 
(๓)  ประเมินจากผลการศึกษานอกหUองเรียนและการอภิปรายเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณT 

 
หมายเหตุ 

สัญลักษณT � หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณT � หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เวUนวVาง หมายถึง ไมVไดUรับผิดชอบ 

ซ่ึงจะปรากฎอยูVในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูUจากหลักสูตรสูVรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

 
หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
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๑ ๑. คำอธิบายรายวิชา วัตถุประสงคT

ของรายวิชา วิธีสอน กิจกรรมการ

เรียนการสอน วิ ธีการวัดผลและ

ประเมินผล  

๒. ความรับผิดชอบของผูUสอนและ

นักศึกษาท่ีมีตVอการเรียนการสอนท้ัง

ในและนอกช้ันเรียน  

๓. ขUอปฏิบัติเบ้ืองตUนสำหรับผูUสอน

และผูUเรียน 

๔. อธิบายงาน ช้ินท่ี 1 

๕ อธิบายงาน ช้ินท่ี 2 

๓ ๑. การแนะนำตัวผูUสอนและผูUเรียน  

๒. การอธิบายคำอธิบายรายวิชา 

กิจกรรมการเรียนการสอน การ

วัดผลและการประเมินผล  

๓. ซักถามและตอบคำถาม 

 

 

 

อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา

พงษT  

 

 

 

 

 

 

 

๒ บทท่ี ๑ ความรูU เบ้ืองตUนเก่ียวกับ

ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก                  

๓ ๑. การศึกษาจากเอกสาร

ประกอบการสอนและการนำเสนอ

ดUวยโปรแกรม PowerPoint  

๒. การแสดงทัศนะของนักศึกษาตVอ

ความรูUเบ้ืองตUนเก่ียวกับธุรกิจโรงแรม

และท่ีพัก                                   

               

อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา

พงษT 

๓ บทท่ี 2 ความเปÉนมาของโครงการ 

- ลักษณะธุรกิจ 

- ประวัติเจUาของกิจการ 

- ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 

- แผนการดำเนินงานกVอนเปçดกิจการ 

๓ ๑. การศึกษาจากเอกสาร

ประกอบการสอนและการนำเสนอ

ดUวยโปรแกรม PowerPoint  

๒. การแสดงทัศนะของนักศึกษาตVอ

ความเปÉนมาของโครงการ 

- ลักษณะธุรกิจ 

- ประวัติเจUาของกิจการ 

- ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 

- แผนการดำเนินงานกVอนเปçดกิจการ 

  

อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา

พงษT 

๔ บทท่ี 3 การวิเคราะหTอุตสาหกรรม 

- แนวโนUมการเจริญเติบโตของธุรกิจ 

- มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ 

๓ ๑. การศึกษาจากเอกสาร

ประกอบการสอนและการนำเสนอ

ดUวยโปรแกรม PowerPoint  

อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา

พงษT 
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 ๒. การวิเคราะหTอุตสาหกรรม 

- แนวโนUมการเจริญเติบโตของธุรกิจ 

- มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ 

๕ บทท่ี 4 การวิเคราะหTสถานการณT

ของกิจการ (SWOT) 

๓ ๑. การศึกษาจากเอกสาร

ประกอบการสอนและการนำเสนอ

ดUวยโปรแกรม PowerPoint  

๒. การวิเคราะหTสถานการณTของ

กิจการ (SWOT) 

อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา

พงษT 

๖ บทท่ี 5 วิสัยทัศนT พันธกิจ เปrาหมาย

ในการทำธุรกิจ กลยุทธT 

๓ ๑. การศึกษาจากเอกสาร

ประกอบการสอนและการนำเสนอ

ดUวยโปรแกรม PowerPoint  

๒. การแสดงทัศนะของนักศึกษาตVอ

วิสัยทัศนT พันธกิจ เปrาหมายในการ

ทำธุรกิจ กลยุทธT 

อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา

พงษT 

๗ นำเสนอรายงาน ๓ ๑. นักศึกษานำเสนอขUอมูล 

หนUาหUอง Power point 

๒. อาจารยTทบทวนปrอนขUอมูล 

ขUอบกพรVองท่ีพบจากการรายงาน 

อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา

พงษT 

๘ นำเสนอรายงาน ๓ ๑. นักศึกษานำเสนอขUอมูล 

หนUาหUอง Power point 

๒. อาจารยTทบทวนปrอนขUอมูล 

ขUอบกพรVองท่ีพบจากการรายงาน 

อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา

พงษT 

๙ สอบกลางภาค ๓ ขUอสอบกลางภาค                  อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา

พงษT 

๑๐ บทท่ี ๖ แผนการบริหารจัดการ 

- โครงสรUางองคTกร และผังบริหาร 

- แผนดUานบุคลากร 

- กระบวนการสรรหาบุคลากร 

- คุณสมบัติของบุคลากร 

- แผนควบคุมและประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

๓ ๑. การศึกษาจากเอกสาร

ประกอบการสอนและการนำเสนอ

ดUวยโปรแกรม PowerPoint  

๒. การแสดงทัศนะของนักศึกษาตVอ

แผนการบริหารจัดการ 

- โครงสรUางองคTกร และผังบริหาร 

- แผนดUานบุคลากร 

อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา

พงษT 
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- กระบวนการสรรหาบุคลากร 

- คุณสมบัติของบุคลากร 

- แผนควบคุมและประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

๑๑ บทท่ี ๖ แผนการบริหารจัดการ 

- โครงสรUางองคTกร และผังบริหาร 

- แผนดUานบุคลากร 

- กระบวนการสรรหาบุคลากร 

- คุณสมบัติของบุคลากร 

- แผนควบคุมและประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

๓ ๑. การศึกษาจากเอกสาร

ประกอบการสอนและการนำเสนอ

ดUวยโปรแกรม PowerPoint  

๒. การแสดงทัศนะของนักศึกษาตVอ

แผนการบริหารจัดการ 

- โครงสรUางองคTกร และผังบริหาร 

- แผนดUานบุคลากร 

- กระบวนการสรรหาบุคลากร 

- คุณสมบัติของบุคลากร 

- แผนควบคุมและประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา

พงษT 

๑๒ บทท่ี ๗ แผนการตลาด 

- พฤติกรรมผูUบริโภค 

- การกำหนดตลาดเปrาหมาย 

- คูVแขVงปÄจจุบัน 

- การวิเคราะหTความสามารถทางการ

แขVงขันเปรียบเทียบกับคูVแขVง 

- กลยุทธTทางการตลาด 

๓ ๑. การศึกษาจากเอกสาร

ประกอบการสอนและการนำเสนอ

ดUวยโปรแกรม PowerPoint  

๒. การแสดงทัศนะของแผนการ

ตลาด 

- พฤติกรรมผูUบริโภค 

- การกำหนดตลาดเปrาหมาย 

- คูVแขVงปÄจจุบัน 

- การวิเคราะหTความสามารถ

ทางการแขVงขันเปรียบเทียบกับคูVแขVง 

- กลยุทธTทางการตลาด 

อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา

พงษT 

๑๓ บทท่ี ๘ แผนการใหUบริการ ๓ ๑. การศึกษาจากเอกสาร

ประกอบการสอนและการนำเสนอ

ดUวยโปรแกรม PowerPoint  

๒. การแสดงทัศนะของนักศึกษาตVอ

แผนการใหUบริการ 

อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา

พงษT 
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สัปดาหHท่ี หัวขRอ/รายละเอียด 
จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใชR  ผูRสอน 

๑๔ บทท่ี ๙ การวิเคราะหTประเมินความ

เส่ียงโครงการ 

๓ ๑. การศึกษาจากเอกสาร

ประกอบการสอนและการนำเสนอ

ดUวยโปรแกรม PowerPoint  

๒. การแสดงทัศนะของนักศึกษาตVอ

การวิเคราะหTประเมินความเส่ียง

โครงการ 

อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา

พงษT 

๑๕ นำเสนอรายงาน ๓ ๑. นักศึกษานำเสนอขUอมูล 

หนUาหUอง Power point 

๒. อาจารยTทบทวนปrอนขUอมูล 

ขUอบกพรVองท่ีพบจากการรายงาน 

อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา

พงษT 

๑๖ นำเสนอรายงาน ๓ ๑. นักศึกษานำเสนอขUอมูล 

หนUาหUอง Power point 

๒. อาจารยTทบทวนปrอนขUอมูล 

ขUอบกพรVองท่ีพบจากการรายงาน 

อ.อรนพัฒนT เหมือนเผVา

พงษT 

๑๗ สอบปลายภาค    

 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรูR 
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู3หัวข3อย8อยแต8ละหัวข3อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของ

รายวิชา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาหUท่ีประเมินและสัดส8วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรูR วีธีการประเมินผลการเรียนรูR สัปดาหHท่ีประเมิน 
สัดสkวน 

ของการประเมินผล 
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  

พฤติกรรมและการมีสVวนรVวมใน

หUองเรียน 

ทุกสัปดาหT ๑๐ 

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 

การฝqกปฏิบัติรายบุคคล ทุกสัปดาหT ๑๐ 

๑.๑.๑-๑.๑.๔, ๒.๑.๑-๒.๑.๓, 

๓.๑.๑-๓.๑.๔, ๔.๑.๑-๔.๑.๕, 

การฝqกปฏิบัติรายกลุVม ๗,๘,๑๕,๑๖ ๔๐ 
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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 

รายงานการศึกษาตามประเด็นท่ีสนใจ ทุกสัปดาหT ๑๐ 

๒.๑.๑-๒.๑.๓, ๓.๑.๑-๓.๑.๔, 

๔.๑.๑-๔.๑.๕, ๕.๑.๑-๕.๑.๒ 

การสอบปลายภาค ๑๗ ๓๐ 

 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ตำราและเอกสารหลัก 

๑)  เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ. (๒๕๕๑). จิตวิทยาบริการ. กรุงเทพฯ: หUางหุUนสVวน เจ.เอส.พร้ินทTต้ิง. 
      
๒.เอกสารและขRอมูลสำคัญ 
 ๑) ศิริวรรณ เสรีรัตนT. (๒๕๕๒). การบริหารการตลาด.  กรุงเทพฯ : ธรรมสาร. 

๒) รวีวรรณ  โปรยรุVงโรจนT. (๒๕๕๑) จิตวิทยาการบริการ.  กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮาสT. 
๓) อเนก  สุวรรณบัณฑิต และคณะ. (๒๕๔๘). จิตวิทยาบริการ.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพTอดุลพัฒนกิจ. 
 

๓. เอกสารและขRอมูลแนะนำ 
 ๑)  กรณีศึกษา 
 ๒)  บทความทางวิชาการ ฯลฯ 
 

หมวดท่ี๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธHการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ๑.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรVวมพิจารณาแนวทางการวัดผล การประเมินผล และขUอสอบ 
 ๑.๒ อธิบายใหUนักศึกษาเขUาใจถึงความสำคัญของการปรับปรุงรายวิชา และบทบาทของนักศึกษา 
ในการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในฐานะผูUมีสVวนไดUสVวนเสียของการบริหารหลักสูตร  
     ๑.๓ การสVงเสริมใหUเกิดการประเมินศักยภาพกVอนและหลังเรียนโดยตัวนักศึกษาเอง 
     ๑.๔ การสรUางบรรยากาศในการแลกเปล่ียนทรรศนะเก่ียวกับประสิทธิผลของรายวิชาระหวVางผูUเรียนและผูUสอนระหวVาง
ภาคเรียน 
 
๒. กลยุทธHการประเมินการสอน 

 ๒.๑ การประเมินโดยเนUนการมีสVวนรVวมของผูUเรียนเปÉนหลัก เชVน การพิจารณาจากพฤติกรรมและการมีสVวนรVวมของ
นักศึกษา  
    ๒.๒ การประเมินโดยมุมมองของผูUสอน เชVน การประเมินศักยภาพในการสอนตามแผนการสอน 
ท่ีกำหนด การพิจารณาจากบรรยากาศการเรียนการสอน 
     ๒.๓ การประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา 
     ๒.๔ พิจารณาจากการประเมินการสอนของนักศึกษา 
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๓. การปรับปรุงการสอน 
     ๓.๑ ประมวลขUอมูลจากการประเมินการสอนใน ขUอ ๒ เพ่ือสรุปจุดดUอย จุดเดVน ปÄญหา อุปสรรค  และขUอเสนอไป

ปรับปรุง     การสอน 

     ๓.๒ การทำวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนารูปแบบและวิธีการสอน 

     ๓.๓ แสวงหาและปรับปรุงเทคนิคการสอน ส่ือการสอน และการสรUางบรรยากาศการเรียนการสอน 

     ๓.๔ การพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
     ๔.๑ พิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

     ๔.๒ การพิจารณาความสอดคลUองระหวVางผลการเรียนกับคุณภาพของงานกลุVมและงานเด่ียวท่ีมอบหมายใหUนักศึกษาทำ

ตลอดภาคเรียน 

     ๔.๓ ประเมินความเหมาะสมของแผนบริหารการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การมอบหมายงาน การวัดผล

และการประเมินผลการเรียน กับคำอธิบายรายวิชาและวัตถุประสงคTของหลักสูตร 

     ๔.๔ รVวมมือกับผูUสอนในรายวิชาลำดับถัดไปในการประเมินผลการเรียนรายวิชากVอนหนUา 

 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ๕.๑ พิจารณาขUอมูลจากการประเมินในขUอ ๑-๔ มา เพ่ือสรุปประเด็นท่ีตUองปรับปรุงแกUไขหรือสVงเสริมใหUมีมาตรฐานย่ิงข้ึน 
    ๕.๒ ศึกษาขUอมูลเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงท้ังในดUานวิชาการและวิชาชีพ 
    ๕.๓ วางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ดำเนินการ นำไปใชU และประเมินอยVางสม่ำเสมอ 
    ๕.๔  การนำเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือรVวมกันพิจารณา 
 

*********************** 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู= 

 

 

 

 

 

ทักษะทาง

ป_ญญา 

 

 

ทักษะความสัมพันธbระหว?างบุคคลและ

ความรับผิดชอบระหว?างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหbเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช=เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงตัวเลข การ

ส่ือสารและการใช=เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                �ความรับผิดชอบหลัก                               �ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ 

รหัสวิชา HLI

๒๒๐๗   

ช่ือรายวิชา  

จิตวิทยาการ

บริการ 

Service 

Psychology 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 
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