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รหสัวชิา  08-111-204  ชือ่วชิา การจัดการธรุกิจในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเทีย่ว 
(Business Management in Hotel and Tourism Industry) 

 
         หลกัสตูร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 

 หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวชิาพื้นฐานวิชาชีพ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ผูรับผดิชอบรายวชิา นางสาวจุติมา บุญมี  
ผูสอน   นางสาวน้ําฝน จันทรนวล 

สาขา การโรงแรมและการทองเที่ยว 

วทิยาลยัการโรงแรมและการทองเทีย่ว (พื้นทีต่รงั) 
วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นทีข่นอม) 

 
 

    



 

 

 

สารบญั 

 

  หนา 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 1 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 2 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 2 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 4 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 6 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 9 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 9 

 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                                                               มคอ. 3 

1 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขต / คณะ / สาขา  วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว   
      สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว(พ้ืนที่ตรัง) 
      วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พ้ืนที่ขนอม) 

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลโดยท่ัวไป 

1.  รหัสและชื่อวิชา 

 08-111-204  การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว  
  (Business Management in Hotel and Tourism Industry) 

2.  จํานวนหนวยกิต 

 3 หนวยกิต (3-0-6) 

 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 
 หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

 

4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยจุติมา  บุญมี  โทรศัพท   095-4297754 
   อาจารยประจําวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว (พ้ืนที่ตรัง) 

อาจารยผูสอน     อาจารยนํ้าฝน  จันทรนวล โทรศัพท   088-3996498 
      อาจารยประจําวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ (พ้ืนที่ขนอม) 

 
 
5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 

 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 นักศึกษาช้ันปที่ 2 (เทียบโอน) สาขาวิชาการโรงแรมและ    
 การทองเที่ยว  

 ภาคการศึกษาที่  1 ปการศึกษา  2558  ช้ันปที่  2 

6.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (Pre-requisite) 

 ไมมี 

 

7.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisite) 

 ไมมี 
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8.  สถานที่เรียน  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ (พ้ืนที่ขนอม) 

 

9.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 

หมวดท่ี 2  จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

เพ่ือใหนักศึกษา มีความรู ความเขาใจในเรื่องการจัดการอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว

เพ่ือการทํางานในอนาคต การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยวไดอยาง
มีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนและจัดการธุรกิจในเชิงกลยุทธไดอยางเหมาะสม โดยนําจริยธรรมมา
ประยุกตใชได ใหเขากับสังคม เปนคนเกง คนดี มีคุณธรรม ของสังคมและประเทศชาติตอไป     

 
2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

 เปนการเตรียมความพรอมสําหรับการบริหารจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมการโรงแรมและ          
การทองเที่ยว ตอบสนองตอความตองการบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ โดยพัฒนารูปแบบการสอนทั้งเชิง
ทฤษฎีและเชิงปฏิบัติใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ โดยใชกรณีศึกษาหรือสถานการณที่เกี่ยวของมา
ชวยในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งนําเน้ือหาในรายวิชาไปบูรณาการรวมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตร 
ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรู และปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสถานการณตาง ๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

หมวดท่ี 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

1.  คําอธิบายรายวิชา 

ความหมายของการจัดการอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว  กระบวนการในการจัดการ  
การจัดการทรัพยากรมนุษย  การวางแผนและการจัดการธุรกิจ  จริยธรรมสําหรับธุรกจิอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการทองเที่ยว 
 Meaning of hotel and tourism industry management; management process; human 
resource management; planning and business management; ethics for hotel and tourism 
business 
 
2.  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย ปฏบิัต ิ การศกึษาดวยตนเอง สอนเสรมิ 
45 ช่ัวโมง ไมม ี   6 ช่ัวโมงตอสัปดาห ตามความตองการของ

นักศึกษาเฉพาะราย 
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3.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

3.1 ในเวลาราชการ 
นักศึกษาสามารถรับคําปรึกษาได ต้ังแตเวลา 8.30-16.30 น. ณ. หองพักอาจารยสาขา               

การโรงแรมและการทองเที่ยว อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                  
วิทยาเขตตรัง 

3.2 นอกเวลาราชการ 
นักศึกษาสามารถนัดหมายลวงหนาเพ่ือรับคําปรึกษาผานระบบเครือขาย Internet เชน 

Facebook, Line, Email  
  

4.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสูตรรายวชิา  
    (Curriculum Mapping) 

1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทกัษะทาง

ปญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ
ระหวางบคุคลและความ

รบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะหเชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
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 

 • •     •          •  •        •  

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

ขอมลูโครงการบรกิารวิชาการ รายละเอยีดแผนการบรูณาการ 
1.ช่ือโครงการ: โครงการดูงานโรงแรมและ
พัฒนาทักษะดานการนําเที่ยวอยางมืออาชีพ
2.วันที่ดําเนินโครงการ:   มีนาคม 2559 
  
 
 

1. ประเด็นที่นํามาบูรณาการ: กระบวนการจัดการธุรกิจ 
2. หัวขอที่สอน/กิจกรรมทีส่อน/ประเด็นเรื่อง:  
หนวยที่ 1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

หัวขอ กระบวนการในการจดัการอุตสาหกรรมการโรงแรม

และทองเที่ยว 

3. รายละเอียด: กระบวนการจัดการธุรกิจดานงานบริการ 
4. รายช่ือผูสอน: อาจารยจุติมา บุญม ี
5.สัปดาหที่สอน: สัปดาหที่ 1 
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6.  แผน การนาํความรูและประสบการณจากโครงการบรกิารวิชาการมาพัฒนาการเรยีนการสอน           
(ถาม)ี 
      (พัฒนา คอื กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยทีดํ่าเนินการ หลัง จากการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการเสร็จสิ้นแลว และเสร็จสิ้นภายในปการศึกษาน้ัน) 

ขอมลูโครงการบรกิารวิชาการ รายละเอยีดแผนการพัฒนาการเรียนการสอน 
1. ช่ือโครงการ: โครงการดูงานโรงแรมและ 
พัฒนาทักษะปฏิบัติการมัคคุเทศกดานการ
ทองเที่ยวอยางมืออาชีพ กิจกรรมยอยที่ 3 
โครงการเปดโลกการโรงแรมและการทองเที่ยว 
2.วันดําเนินโครงการ: 7 กุมภาพันธ 2558 
3.ผลการประเมิน : 88.73 

ประเด็น รอยละ 
1.ดานความพึงพอใจ 85.48 
2.ดานความรูความเขาใจ 90.00 
3.ดานการนําความรูและ
ประสบการณไปใชประโยชน 

87.50 

 

1.ประเด็นที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอน: กระบวนการ
บริหาร 
2.หัวขอที่สอน/กิจกรรมทีส่อน/ประเด็นเรื่อง: 
หนวยที่ 1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

หัวขอ การประยุกตใชการจัดการในอุตสาหกรรมการ

โรงแรมและการทองเที่ยว 

3.รายละเอียด: การจัดการธุรกิจเชิงสรางสรรค 
4.รายช่ือผูสอน: อาจารยจุติมา บุญม ี
5.สัปดาหที่สอน: 3  

 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1  คุณธรรมจริยธรรมที่ตองพัฒนา 

    •1.1.2 มีทศันคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึง่คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน    
และ การปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยางสม่ําเสมอ 

 •1.1.3 มีความรับผิดชอบในหนาที่เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือกาพัฒนา
มีภาวะผูนําและเปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน 

  

 1.2  วิธีสอน 

   1.2.2 กําหนดงานเปนกลุมยอย เนนความมีสวนรวม และแสดงความคิดเห็น 
  1.2.3 จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกในการมีคุณธรรม จริยธรรม 
 1.3  วิธีการประเมินผล 

       1.3.2 ประเมินจากผลงานกลุมและความมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน 
           1.3.3 จํานวนการเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือกิจกรรมสาธารณประโยชนตางๆ  

2.  ความรู 

 2.1  ความรูที่ตองไดรับ 
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   •2.1.1 มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและ 
ภาคปฏิบัติอยางกวางขวางเปนระบบเปนสากลและทันสมยัตอสถานการณโลก 
 2.2  วิธีสอน 

   2.2.1 ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยใหความรูทางดานทฤษฎีควบคูกับการ
ปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง 
 2.3  วิธีการประเมินผล 

     2.3.1 การทดสอบยอย  
 

3.  ทักษะทางปญญา 

 3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

   •3.1.3 มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตรอ่ืนๆที่เกี่ยวของ
เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล 
 3.2 วิธีการสอน 

   3.2.3 มีการอภิปรายเพ่ือสรุปประเด็นผลการศึกษาและปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเสนอแนว

ทางการแกไข 
 3.3  วิธีการประเมินผล 

       3.3.3 ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการ 

    •4.1.1 ความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ 
บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสมรวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือ ผูรวมงานและแกไข ปญหา
กลุม 
 4.2 วิธีการสอน 

   4.2.1 ความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่บทบาทของ
ตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสมรวมทั้งมสีวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหากลุม 
 4.3  วิธีการประเมินผล 

         4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมระหวางนักศึกษาในกลุม 
 

5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

   5.1.3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารรูจักเลือก รูปแบบ
ของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 5.2 วิธีการสอน 
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        5.2.3 มีการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.3 วิธีการประเมินผล 

   5.3.3 ประเมินจากการอธิบายหลักการเขาถึงขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.3.4 ประเมินจากการทดสอบ 
 

หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห
ที ่

หัวขอการสอน 
จํานวน
ชั่วโมง 

วิธีการจัดการเรยีนการสอน 
/สื่อการสอน 

ผูสอน 

1-3 

หนวยที ่1 ความรูทั่วไปเกีย่วกับการประกอบธรุกจิ 
1.1  ความหมายของการบริหาร 
1.2  ความหมายของธุรกิจ 

 
3 

กิจกรรม 
- อธิบายภาพรวมการเรียน 
 การสอนของวิชา  
- แบบทดสอบกอนเรียน      
- บรรยาย  แสดงความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
- ทดสอบยอย ครั้งที่ 1  
สื่อการสอน 
- Power point, VDO 

อ.จุติมา บุญมี 
 
 

1.3  ประเภทของธุรกิจ 3 

1.4  หนาที่ของการประกอบธุรกิจ  
1.5 ทรัพยากรและปจจัยพ้ืนฐานของการ
บริหารธุรกิจ 
1.6  กระบวนการบริหาร 

3 

 
 
 

4-5 

หนวยที ่2 รปูแบบของธรุกจิ 
2.1  รูปแบบของธุรกิจ 
   2.1.1  รูปแบบเอกชนคนเดียวเปนเจาของ 
   2.1.2  ธุรกจิแบบหางหุนสวน 
   2.1.3  ธุรกจิแบบบริษัท 

3 
 
 

 

กิจกรรม 
- บรรยาย  แสดงความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
สื่อการสอน 
- Power point, VDO 

อ.จุติมา บุญมี 
 
 
 
 
 2.2  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 3 

 
 

6-7 

หนวยที ่3 การจัดทาํแผนธรุกจิทองเทีย่ว 
3.1 ความหมายและความสําคัญของแผนธุรกิจ 
3.2 องคประกอบและวิธีการเขียนแผนธุรกิจ 

3 กิจกรรม 
- บรรยาย  แสดงความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
สื่อการสอน 
- Power point 

อ.จุติมา บุญมี 
 
 
 
 

3.3  กลยุทธและเทคนิคการเขียนแผนธุรกิจ/ 
กรณีศึกษา 

3 

 
 
 
8 

หนวยที ่4 การบรหิารเชิงกลยทุธทางธุรกจิ 
4.1 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ 
  4.1.1  การวิเคราะหสภาพแวดลอม 
  4.1.2  การกาํหนดทิศทางและเลือกกลยุทธ 

3 กิจกรรม 
- บรรยาย  แสดงความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
สื่อการสอน 
- Power point 

อ.จุติมา บุญมี 
 

  4.1.3  การดําเนินกลยุทธ 
  4.1.4   การควบคุมกลยุทธ 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอการสอน 
จํานวน
ชั่วโมง 

วิธีการจัดการเรยีนการสอน 
/สื่อการสอน 

ผูสอน 

9 สอบกลางภาค (3)   

 
 
 
 

10-11 

หนวยที ่5 การวางแผนและจดัการธรุกจิ 
5.1  ความหมายของการวางแผน 
5.2  ประโยชนของการวางแผน 
5.3  หลักสําคญัของการวางแผน 

 
 
 
3 

กิจกรรม 
- บรรยาย  แสดงความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
สื่อการสอน 
- Power point  

อ.จุติมา บุญมี 
 
 
 
 
 
 

5.4 ขั้นตอนของกระบวนการวางแผน 
5.5 การจําแนกประเภทของการวางแผน 
5.6 ขอจํากัดของการวางแผน 

 

 
 

12-13 

หนวยที ่6 การบรหิารทรัพยากรมนษุย 
6.1  เทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม 

3 
 

กิจกรรม 
- บรรยาย  แสดงความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
- ทดสอบยอย ครั้งที่ 2  
สื่อการสอน 
- Power point 

อ.จุติมา บุญมี 
 
 
 

6.2  การจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจทองเที่ยว 3 

 
 
 

14-15 

หนวยที ่7 การจัดการความเสีย่ง  
7.1  ความหมายและการจัดแบงประเภทความเสีย่ง 
7.2  การจัดการความเสี่ยง 

3 กิจกรรม 
- บรรยาย  แสดงความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
สื่อการสอน 
- Power point 

อ.จุติมา บุญมี 
 

7.3  การประกันภัยของธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ 
7.4  ประเภทของการคุมครอง 

3 

 
 

16 

หนวยที ่8 จรยิธรรมในการประกอบธรุกจิ         
และความรับผดิชอบตอสงัคม 
8.1   ความรับผิดชอบตอสังคม 
8.2   การจัดการดานจริยธรรมของธุรกิจโรงแรมและ
การทองเที่ยว 

3 กิจกรรม 
- บรรยาย  แสดงความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
สื่อการสอน 
- Power point 

อ.จุติมา บุญมี 
 
 
 
 

  
 สอบปลายภาค (3)   

รวมชั่วโมงสอน     45 
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กจิกรรม
ที ่

ผลการเรยีนรู* วิธกีารประเมิน 
สปัดาหที่
ประเมิน 

สดัสวนของการ
ประเมินผล 

1 คุณธรรม จริยธรรม - การเขาช้ันเรียน  
- ความรับผิดชอบในหนาที่ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 
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2 ความรู - ทดสอบยอยครั้งที่ 1 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

3 
9 
17 

10% 
20% 
30% 

3 ทักษะทางปญญา -ทดสอบยอยครั้งที่ 2 12 10% 
4 ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- ประเมินจากพฤติกรรมในการทํา
กิจกรรมรายบุคคลและรายกลุม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

5 ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การสรุป นําเสนอและอภิปรายงานที่
ไดรับมอบหมายรวมกัน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

 

หมวดท่ี  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  เอกสารและตําราหลัก 
เกียรติ  สิมะกูร. ทํางานโรงแรมอยางมืออาชีพ. กรุงเทพ: บริษัทฮิวแมน เฮอริเทจ จํากัด , 2548. 
ขจิต กอบเดช. งานโรงแรม ฝายหองพัก พนักงานสวนหนา (Front Office Clerks). กรุงเทพฯ:           

บริษัทพรินทิคจํากัด, 2543. 
นงคนุช  ศรีธนาอนันต. การโรงแรมเบื้องตน.  กรุงเทพฯ. โรงพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.  

2548 . และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว. นนทบุรี   
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. 

วรนารถ  แสงมณี.  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ.  สํานักพิมพ บริษัท เท็กซ แอนด เจอร 
นัล พับลิเคช่ัน จํากัด: พิมพครั้งที่ 5,  2544. 

อํานาจ  ธีระวนิช. การจัดการธุรกิจขนาดยอม. กรุงเทพฯ. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:  
พิมพครั้งที่ 2, 2546. 

สุพัตรา สรอยเพ็ชร. 2550. การจัดการโรงแรม. มหาวิทยาลัยขอนแกน : สํานักนวัตกรรมการเรียน 
การสอน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 นิศา ชัชกุล. 2555. อุตสาหกรรมการทองเที่ยว. กรุงเทพฯ : บริษัท เอดิสันเพรสโพรดักส จํากัด 

2.  เอกสารขอมูลสําคัญ 
นฤมล สุนสวัสด์ิ. การจัดการอุตสาหกรรมบริการ. สํานักพิมพ วันทิพย. กรุงเทพฯ. 2549. 

3.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 
อินเตอรเน็ตกับการทองเที่ยว. หาขอมูลเพ่ิมเติมจากเว็บไซตการจัดการธุรกิจตาง ๆ ใน 
อุตสาหกรรมบริการ 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา 
1. กลยทุธการประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- การสนทนากลุมระหวางอาจารยกับนักศึกษา 
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 
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2.  กลยทุธการประเมนิการสอน 
- ผลการเรียนรู 
- การสังเกตบรรยากาศการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

 
3.  การปรับปรุงการสอน 
         - การหารือรวมกันระหวางอาจารยผูสอน 
         - ทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลการสอนและปรับปรุงทันทีที่พบปญหา 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวิชา   

- ประเมินโครงการสอนและขอสอบ จากการสอบถามนักศกึษา การตรวจช้ินงานของนักศึกษาและ             
ผลการเรียนของนักศึกษา  
 
5.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสทิธผิลของรายวิชา  

- นําขอมูลที่ไดจากการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา(ขอ 4) มาหาแนวทาง
หรือวางแผนปรับปรุงรายวิชาในภาคเรียนถัดไป 

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามขอ 4  
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูน้ีกับปญหา

ตาง ๆ 
 

 


