
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ. 3 รายละเอียดของรายวชิา 
 

 

 
รหสัวชิา  08-113-318    ชือ่วชิา ธรุกจิที่พักแรมในชุมชน 

                                          (Home Stay Business) 
 

หลกัสตูร ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพเลือก กลุมวิชาการนําเทีย่วเชิงธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผูรับผดิชอบรายวชิา นางสาวจุติมา บุญมี  
ผูสอน นางสาวกฤตชญา  เทพสุริวงศ 
สาขา การโรงแรมและการทองเที่ยว 

 
 

วทิยาลยัการโรงแรมและการทองเทีย่ว (พื้นทีต่รงั) 
วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นทีข่นอม) 

 
 

    



 

 

 

 

สารบญั 
  หนา 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 2 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 2 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 3 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 7 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 10 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 11 
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รายละเอยีดของรายวชิา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
วิทยาเขต / คณะ / สาขา          วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว   

สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว(พ้ืนที่ตรัง) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พ้ืนที่ขนอม) 

 
 

หมวดที ่1  ขอมลูโดยทัว่ไป 
 
1.  รหัสและชื่อวิชา  

08-113-318    ธุรกิจที่พักแรมในชุมชน 

                               (Home Stay Business) 
 

2.  จํานวนหนวยกิต 
 3 หนวยกิต (3-0-6) 
 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพเลือก กลุมวิชาการนําเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

 

4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  อาจารยจุติมา  บุญมี   โทรศัพท   095-4297754 

อาจารยประจําวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว  
(พ้ืนที่ตรัง) 

อาจารยผูสอน   อาจารยกฤตชญา  เทพสุริวงศ โทรศัพท 08-95319584 
    อาจารยวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ (พ้ืนที่ขนอม) 
 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 นักศึกษาช้ันปที่ 3 (ปกติ) และนักศึกษาช้ันปที่ 2 (เทียบโอน)                
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา  2558  ช้ันปที่  3 

 

6.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (Pre-requisite) 
 ไมมี 
 

7.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisite) 
 ไมมี 
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8.  สถานที่เรียน 
 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ (พ้ืนที่ขนอม) 
 

9.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 

                              หมวดที ่2  จดุมุงหมายและวัตถุประสงค 
 
1.  จดุมุงหมายของรายวิชา 

เพ่ือใหนักศึกษา มีความรู ความเขาใจในเรื่องแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวอยาง 
ย่ังยืน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งน้ีสามารถบริหารการจัดการธุรกิจ  
ที่พักแรมในชุมชน  โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของชุมชนอยางเปนระบบ และบริหารจัดการเชิง
สรางสรรค  
 
2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
 เปนการเตรียมความพรอมดานการจัดการธุรกิจที่พักแรม (Home Stay) ใหตอบสนองตอความ
ตองการในอุตสาหกรรมบริการ โดยพัฒนารูปแบบการสอนทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติใหมีความเหมาะสม
กับสถานการณ โดยใชกรณีศึกษาหรือสถานการณที่เกี่ยวของมาชวยในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้ง         
นําเน้ือหาในรายวิชาไปบูรณาการรวมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตร ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูและปรับตัว
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสถานการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดาํเนนิการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 
         แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกับการจัดการทองเที่ยวอยางย่ังยืน  การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  
แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดการธุรกิจที่พักแรมในชุมชน  วิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของ
ชุมชน   
         Concepts and theory of sustainable tourism management; eco tourism; 
sufficiency economy concept; home stay management in community, SWOT 
analysis of community 
 
 

2.  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
ทฤษฎ ี 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

สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
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 

 O O                 O O        O 

ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง 
5.  แผน การบรูณาการ โครงการบริการวชิาการกบัการเรยีนการสอน (ถาม)ี  
(บูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ดําเนินการ กอนหรือพรอม กับการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการ ) 

ขอมลูโครงการบรกิารวิชาการ รายละเอยีดแผนการบรูณาการ 

1.ช่ือโครงการ: โครงการดูงานโรงแรมและ
พัฒนาทักษะดานการนําเที่ยวอยางมืออาชีพ 
2.วันที่ดําเนินโครงการ:   มิถนุายน  2559 
  
 
 

1. ประเด็นที่นํามาบูรณาการ: การจัดการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 
2. หัวขอที่สอน/กิจกรรมทีส่อน/ประเด็นเรื่อง:  
หนวยที่ 1 ลักษณะการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 
หัวขอ แหลงทองเที่ยวในชุมชน 
3. รายละเอียด: การจัดการแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืนในชุมชน 
4. รายช่ือผูสอน: อาจารยจุติมา บุญม ี
5.สัปดาหที่สอน: สัปดาหที่ 3 

6.  แผนการนาํความรูและประสบการณจากโครงการบรกิารวิชาการมาพัฒนาการเรยีนการสอน (ถาม)ี 
      (พัฒนา คอื กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยทีดํ่าเนินการ หลัง จากการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการเสร็จสิ้นแลว และเสร็จสิ้นภายในปการศึกษาน้ัน) 
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ขอมลูโครงการบรกิารวิชาการ รายละเอยีดแผนการพัฒนาการเรียนการสอน 

1. ช่ือโครงการ: โครงการดูงานโรงแรมและ 
พัฒนาทักษะปฏิบัติการมัคคุเทศกดานการ
ทองเที่ยวอยางมืออาชีพ กิจกรรมยอยที่ 1
ทัศนศึกษาภาคกลาง – อีสาน 
2.วันดําเนินโครงการ: 21-27 มีนาคม 2558 
3.ผลการประเมนิ : 88.73 

ประเด็น รอยละ 
1.ดานความพึงพอใจ 84.89 
2.ดานความรูความเขาใจ 93.76 
3.ดานการนําความรูและ
ประสบการณไปใชประโยชน 

85.00 

 

1.ประเด็นที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอน: การทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ 
2.หัวขอที่สอน/กิจกรรมทีส่อน/ประเด็นเรื่อง: 
หนวยที่ 2 การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
หัวขอ กิจกรรมที่สอดคลองกบัการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
3.รายละเอียด: โปรแกรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
4.รายช่ือผูสอน: อาจารยจุติมา บุญมี 
5.สัปดาหที่สอน: 5  

 
 

หมวดที ่4  การพฒันาการเรยีนรูของนกัศกึษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรมจริยธรรมที่ตองพัฒนา 

       O 1.1.2 มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ   
การปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ  

       O 1.1.3 มีความรับผิดชอบในหนาที่เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา มี
ภาวะผูนําและเปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน   
 1.2  วิธีสอน 

 1.2.1 ปลูกฝงใหนักศึกษามีวินัยโดยเนนการเขาเรียนใหตรงตอเวลา ตลอดจนการแตงกายที่
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

   1.2.2 กําหนดงานเปนกลุมยอย เนนความมีสวนรวม และแสดงความคิดเห็น 
   1.2.3 จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกในการมีคุณธรรม จริยธรรม 
   1.2.4 ใหการยกยองชมเชยผูที่มีความซื่อสัตย เพ่ือเปนแบบอยางที่ดี  
   1.2.5 กําหนดระเบียบลงโทษผูทุจริตการสอบ 
   1.2.6 มีกิจกรรมที่สงเสริมในเรื่องความเสียสละเพ่ือสวนรวมและบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 

 1.3  วิธีการประเมินผล 
      1.3.1 ประเมินจากเวลาการเขาช้ันเรียนของนักศึกษาและเวลาการสงงานที่ไดรับมอบหมาย  
    1.3.2 ประเมินจากผลงานกลุมและความมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน 
    1.3.3 จํานวนการเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือกิจกรรมสาธารณประโยชนตางๆ  

         1.3.4 ความเอ้ือเฟอหรือความมีนํ้าใจตอเพ่ือนและครูอาจารย 

2.  ความรู 
 2.1  ความรูที่ตองไดรับ 

   2.1.2 มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ  
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 2.2  วิธีสอน 
   2.2.1 ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยใหความรูทางดานทฤษฎีควบคูกับการ

ปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง 
 2.2.2 จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญที่มี

ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ 
 2.2.3 จัดการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 2.3  วิธีการประเมินผล 
   ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆ คือ 
  2.3.1 การทดสอบยอย 
  2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
  2.3.3 ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา 
  2.3.4 ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 

       2.3.5 ประเมินจากปฎิบัติหนาที่จริง 
 
3.  ทกัษะทางปญญา 
 3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

   3.1.3 มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตรอ่ืนๆที่เกี่ยวของ
เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล  
 3.2 วิธีการสอน 
                   3.2.1 อภิปรายกลุม 
  3.2.2 วิเคราะหกรณีศึกษา ในการนําเทคโนโลยีที่ทันสมยัมาใชในปจจบัุน 

 3.3 วิธีการประเมินผล 
  3.3.1 พิจารณาผลการอภิปรายกลุมยอย โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณ  

   3.3.2 ประเมินจากการตอบคําถามทายใบงาน ผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
   3.3.3 ประเมินจากการนําเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย อภิปรายกรณีศึกษา 
   3.3.4 ประเมินจากการทดสอบโดยใชแบบทดสอบ โดยออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา 

อธิบายแนวคิดการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา ซึ่งจะตองหลีกเลี่ยง
ขอสอบที่เปนการเลือกตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา 
 
4.  ทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการ 

   O 4.1.1 ความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่ และ
บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสมรวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือ ผูรวมงาน และแกไขป
ญหากลุม  

 O 4.1.2 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเน่ืองและ     
ตรงตามมาตรฐานสากล  
 4.2 วิธีการสอน 
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      4.2.1 มอบหมายงานที่ตองใชการติดตอประสานงานกับบุคคลอ่ืน ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันการศึกษา 

     4.2.2 มีการมอบหมายงานที่ตองใชทักษะดานการสื่อสารระหวางบุคลทั้งภายใน
สถาบันการศึกษาและภายนอกสถาบันการศึกษา 

     4.2.3 มีการมอบหมายงานที่ตองใชการระดมความคิดและรวมกันทํางาน 
     4.2.4 มีกิจกรรมสงเสริมมนุษยสัมพันธ เชน ยกยองชมเชยนักศึกษาที่มีมนุษยสัมพันธดีเดน 

 4.3  วิธีการประเมินผล 
       4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมระหวางนักศึกษาในกลุม 
       4.3.2 ประเมินจากผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุม 
          4.3.3 มีการรวมประเมินทั้งอาจารยและนักศึกษา 
 

5.  ทกัษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   5.1.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง

พัฒนามีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการฟงการพูดการอานการเขียนและ 
การสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  O 5.1.4 มีความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวล 

การแปลความหมายและการวิเคราะหขอมูล 
 5.2 วิธีการสอน 
  5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง

หรือสถานการณเสมือนจริง และนําเสนอแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม 
   5.2.2 ใหนักศึกษาไดเรียนรูเทคนิคการประยุกต การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจใน

สถานการณตาง ๆ ได 
  5.2.3 มีการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.3 วิธีการประเมินผล 
  5.3.1 ประเมินจากการอธิบายหลักการเขาถึงขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.3.2 ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ไดรับมอบหมายรวมกัน 
  5.3.3 ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.3.4 ประเมินจากการทดสอบ 
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห
ที ่

หัวขอการสอน 
จํานวน
ชั่วโมง 

วิธีการจัดการเรยีนการสอน 
/สื่อการสอน 

ผูสอน 

1-3 ทฤษฎ ี
หนวยที ่1 การจัดการทองเทีย่วอยางยั่งยนื 
1.1 ความหมายของการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 
1.2 แนวคิดและความเปนมาเกี่ยวกับการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน 

3 กิจกรรม 
- อธิบายภาพรวมการเรียนการสอน 
- บรรยาย แสดงความคิดเห็น 
- แนะนําหนังสือและเว็บไซตที่    
เกี่ยวของกับรายวิชา 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
- ทดสอบยอย ครั้งที่ 1  
สื่อการสอน 
-  Power point 

อ.จุติมา บุญมี 
 

1.3  ลักษณะการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 
1.4  หลักการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

3 

1.5 องคประกอบการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 
 1.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

3 

4-5 ทฤษฎ ี
หนวยที ่2 การทองเที่ยวเชิงอนรุักษ  
2.1  ความหมายของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
2.2  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

3 กิจกรรม 
- บรรยาย แสดงความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
สื่อการสอน 
-  Power point 

อ.จุติมา บุญมี 

 

2.3  องคประกอบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
2.4  กิจกรรมที่สอดคลองกับการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ           

 3    

6-7 ทฤษฎ ี
หนวยที ่3 แนวคดิทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีง 
3.1 นิยามและความหมายของแนวคิดทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3 กิจกรรม 
- บรรยาย แสดงความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
สื่อการสอน 
-  Power point 

อ.จุติมา บุญมี 

 

3.3 การทองเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.5 การสรางเครือขายของธุรกิจทองเที่ยวดวยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3 

8 ทฤษฎ ี
หนวยที ่4 ศกัยภาพในชมุชนเพือ่พฒันาเปนแหลง
ทองเที่ยวยั่งยนื 
4.1  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
4.2  การเปนเจาบานที่ดีเพ่ือสรางความประทับใจ

3 กิจกรรม 
- บรรยาย แสดงความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
สื่อการสอน 
-  Power point  

อ.จุติมา บุญมี 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอการสอน 
จํานวน
ชั่วโมง 

วิธีการจัดการเรยีนการสอน 
/สื่อการสอน 

ผูสอน 

ใหกับนักทองเที่ยว 
4.3  การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือพัฒนาการบริการสู
ความเปนเลิศ 
4.4  กลยุทธการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

9 สอบกลางภาค (3)   
10-11 ทฤษฎ ี

หนวยที ่5 การจัดการธรุกิจทีพ่ักแรมในชมุชน 
5.1 ประวัติความเปนมาของการทองเทีย่วรูปแบบ 
โฮมสเตย  
5.2  มาตรฐานโฮมสเตย  

3 กิจกรรม 
- บรรยาย แสดงความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
สื่อการสอน 
-  Power point 

อ.จุติมา บุญมี 

 

5.3  การจัดการทีพั่กโฮมสเตย 
5.4 กลยุทธการบริหารจัดการที่พักโฮมสเตย 

3 

12-14 ทฤษฎ ี
หนวยที ่6 การบรหิารทรัพยากรมนษุย 

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

อ.จุติมา บุญมี 

 

6.1  การบริหารจัดการสมัยใหม 3 

6.2  การจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจทองเที่ยว 3 

15 ทฤษฎ ี
หนวยที ่7 วิเคราะหจุดแขง็-จดุออนของชมุชน 
7.1  วิเคราะห SWOT ของธุรกิจโฮมสเตย 
7.2  วิเคราะหสถานการณทางการแขงขันของธุรกิจ
โฮมสเตย 
7.3  วิเคราะหสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจ
โฮมสเตย 

3 กิจกรรม 
- บรรยาย แสดงความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
สื่อการสอน 
-  Power point 

อ.จุติมา บุญมี 

 

16 การนําเสนอรายงานและวิเคราะหกรณีศึกษา
ทางดานธุรกิจที่พักแรมในชุมชน 

3 กิจกรรม 
- บรรยาย แสดงความคิดเห็น 
- นําเสนองานหนาช้ันเรียน 
สื่อการสอน 
-  Power point 
- อุปกรณการนําเสนอ 
 

อ.จุติมา บุญมี 

 

17 สอบปลายภาค (3)   
 รวมชั่วโมงสอน 45   
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2.  แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 

กจิกรรม
ที ่

ผลการเรยีนรู* วิธกีารประเมิน 
สปัดาหที่
ประเมิน 

สดัสวนของการ
ประเมินผล 

1 คุณธรรม จริยธรรม - การเขาช้ันเรียน  
- ความรับผิดชอบในหนาที่ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

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% 

 
หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 
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ประเทศไทย. จุลสารการทองเที่ยว (ตุลาคม-ธันวาคม): 38-48. 

อํานาจ  ธีระวนิช. การจัดการธุรกิจขนาดยอม. กรุงเทพฯ. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: พิมพครั้งที่ 2, 
2546 
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2.  เอกสารขอมูลสําคัญ 
พจนา สวนศรี. 2552. คูมือ: การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน. เชียงใหม: โรงพิมพ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 
นฤมล สุนสวัสด์ิ. 2549. การจัดการอุตสาหกรรมบริการ. กรุงเทพฯ. สํานักพิมพ วันทิพย 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา 
 
1. กลยทุธการประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- การสนทนากลุมระหวางอาจารยกับนักศึกษา 
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 

 
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 เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในการประยุกตความรูน้ีกับปญหาตาง ๆ 

 
 


