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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3573311 การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตและการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจโรงแรม
Crisis and Risk Management in Hotel Business
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเฉพาะบังคับ กลุ่มวิชาธุรกิจการโรงแรม
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์วริษฐา แก่นสานสันติ
4.2 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์วริษฐา แก่นสานสันติ ตอนเรียน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 พฤศจิกายน 2560
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน)
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าใจในกระบวนการของ
ธุรกิจในศาสตร์อุตสาหกรรมบริการ สามารถคิด วิเคราะห์ปัญหา โครงสร้างในโรงแรม รวมถึงหน้าที่ความ
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รับผิดชอบ กระบวนการขั้นตอนการทางานหลีกเลี่ยงธุรกิจให้เกิดความเสียหายหรือความเสี่ยงในการดาเนิน
ธุรกิจน้อยที่สุด หรือมีกระบวนการจัดการปัญหาให้ทันเวลา เพื่อลดความเสียหายและสามารถนาความรู้ไป
ประยุกต์กับการดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะที่ได้รับจากการเรียน)
1.เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง วิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค การดาเนินธุรกิจการโรงแรมได้อย่างถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหาในการดาเนิน
ธุรกิจได้ทันเวลา
2. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการดาเนินธุรกิจอุตสาหกรรมที่พัก ได้อย่างมืออาชีพ สามารถ
สังเกตทิศทาง แนวโน้มการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลกระทบในการดาเนินธุรกิจน้อยที่สุด และหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อให้ นั กศึกษาสามารถน าเอาวิช าอื่นที่เรียนมาใช้บูรณาการ และสามรถต่อยอดไปในทางที่
ถูกต้องในแนวทางของอุตสาหกรรมที่พักอย่างมีประสิทธิผล
4. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้นักศึกษาแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย การวางแผนงาน การ
แก้ไขปัญหาอย่างมีกระบวนการและแสดงความเป็นผู้นารวมถึงการเป็นผู้รับฟังที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)
1.เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน มีความรับผิดชอบ และมีภาวะการเป็นผู้นาในอาชีพ
อุตสาหกรรมการบริการ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
2.เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักรักษาผลประโยชน์และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องในทางที่สุจริตต่อ
วิชาชีพและสังคม รวมถึงการมีความรับผิดชอบ มีความเคารพและสามารถปฎิบัติตนภายใต้กฎระเบียบ
ข้อบังคับขององค์กรและสังคม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
การดาเนินธุรกิจการโรงแรมในปัจจจุบัน มีการแข่งขันกันที่สูงมาก มีกลยุทธ์ในการดาเนินธุร กิจที่
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้บริหารระดับสูง ถ้าโรงแรมใดไม่ได้มีการพัฒนากลยุทธ์การบริการ หรือการวิเคราะห์
ธุรกิจของตนเองไม่ได้ ก็จะส่งผลกระทบในการดาเนิน ธุรกิจในอนาคต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ธุร กิจ การโรงแรม ด าเนิ น การเปิ ดวิชา การบริ ห ารจัดการความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจโรงแรม เพื่อให้
นักศึกษา คิด วิเคราะห์ธุรกิจโรงแรม เพื่อแนวทางในการพัฒนา แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงในการ
ดาเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินธุรกิจการโรงแรม
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบการบริหารงานของโรงแรมในรูปแบบต่าง ๆ โครงสร้างของการปฏิบตั งิ าน
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรคของธุรกิจโรงแรม การจัดการในภาวะวิกฤตและ
การบริหารความเสีย่ ง การบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมภายในโรงแรม ข้อบกพร่อง ผลกระทบ
และแนวทางแก้ไขสาหรับการดาเนินธุรกิจโรงแรม
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Study hotel management in various models, and organization
structures. Analysis of strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the hotel
business. Crisis and risk management. Management of hotel environment, defects,
impact and possible solutions for hotel business operations.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยายการฝึก

สอนเสริม

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

45 ชั่วโมง

ไม่มี

ไม่มี

90 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
3.3.1 นักศึกษานัดวันเวลาล่วงหน้า หรือมาพบอาจารย์ประจารายวิชาเป็นรายบุคคล หรือกลุ่ม ตาม
เวลานัดหมาย ด้วยวิธีการสื่อสารและช่องทางการสื่อสาร เช่น ไลน์ โทรศัพท์ หรือมาพบด้วยตนเองที่ห้องพัก
อาจารย์ เป็นต้น
3.3.2 อาจารย์ผู้สอนกาหนดวันเวลาให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาที่สนใจและต้องการขอรับคาปรึกษา
(Office hour) หรือหลังเลิกเรียนในรายวิชา (เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ ที่
ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 2) นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา การมี
ภาวะผู้นา และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
4) มีวินัยในการทางาน และปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
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มอบหมายงานตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา โดยให้ศึกษาหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมจากภายนอก
ห้อง
1.3 วิธีการประเมินผล
จากความตรงต่อเวลาต่อกาหนดการในการส่งชิ้นงาน การมีส่วนร่วมกับส่วนรวม
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีความรู้ในสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางเป็นระบบ
เป็นสากลและทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ตา่ งๆที่เกี่ยวข้อง
3) นักศึกษามีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์
ความรู้ในงานอาชีพ
2.2 วิธีการสอน
1. จัดให้มีการเรียนการสอนสอดคล้องการบริหารจัดการความเสี่ยงในธุรกิจโรงแรม
2. เชิญวิทยากรที่มีความชานาญการหลากหลายมาบรรยายพิเศษ
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์จากการเรียนการสอน ก่อนและหลัง ก่อนการบรรยาย
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 1) นักศึกษามีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและ
ความขัดแย้งรวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
2) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ในการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามและการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาทักษะการทางานให้เกิดประสิทธิผล
3.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ค้นคว้า รายงานและอภิปรายในชั้นเรียนตามเนื้อหาในสัปดาห์นั้น
3.3 วิธีการประเมินผล
จากชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) นักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่
และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไข
ปัญหากลุ่ม
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2) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรง
ตามมาตรฐานสากล
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา โดยให้ศึกษาหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมจากภายนอก
ห้องแล้วนามาอภิปรายร่วมกัน
4.3 วิธีการประเมินผล
จากชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และ
วัฒนธรรม
3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของ
การนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลการแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล
5.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเขียนรายงาน การสอบ การนาเสนอผลงานในหลากหลายสถานการณ์อย่างเหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
จากชิ้นงาน เนื้อหา รูปแบบ การเขียนรายงานและการนาเสนอผลงาน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อเรื่อง
1

ลักษณะรายวิชา
- วัตถุประสงค์รายวิชา
- แนวการสอนและ
ภาพรวมของเนื้อหาที่
สอนในแต่ละสัปดาห์
- ความสาคัญของ
รายวิชา
- การวัดและการ
ประเมินผล

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
แนะนาอาจารย์ผู้สอน ประสบการณ์การเรียน
การสอน
- ให้นักศึกษาแนะนาตัวเองให้อาจารย์และ
เพื่อนๆทราบ
ผู้สอนนาเสนอด้วย สื่อการเรียนการสอนด้วย
Power point และ VDO พร้อมทั้งอภิปราย
กับผู้เรียน ดังนี้
- แนะนาเนื้อหารายวิชา
- แนะนาวัตถุประสงค์รายวิชา

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ดร.พรชนิตว์
แก้วเนตร
อาจารย์วริษฐา
แก่นสานสันติ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

- ข้อตกลงในการเรียน
และการเข้าชั้นเรียน
- สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม

2

บทที่ 1 บทบาทและ
แนวโน้มในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการ
บริการ

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

อาจารย์ผู้สอน

- อธิบายการเรียนการสอน ในแต่ละสัปดาห์
- อธิบายความสาคัญของการเรียนการสอน
วิชาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการบริการ
- อธิบายเกณฑ์การให้คะแนน การประเมิน
การวัดผล
- กาหนดข้อตกลงการเข้าเรียนร่วมกัน โดย
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
- กาหนดการส่งงาน กิจกรรมการเรียนการ
สอน
- มอบหมายให้ ผู้ เ รี ย น น าอุ ป กรณ์ ใ นการ
เรียนการสอนมา ในครั้งต่อไป
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- เอกสารประกอบการสอน วิชาการบริหาร
จัดการในภาวะวิกฤติและการบริหารความ
เสี่ยงในธุรกิจโรงแรม
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
- ชม VDO การท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ยั่งยืน
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อให้รู้
ทิศทางการตลาดของการท่องเที่ยว
- ผู้สอนบรรยายด้วย Power point เกีย่ วกับ
เนื้อหาแนวโน้มของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ทิศทางในธุรกิจ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม อภิปรายแนวโน้มธุรกิจ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจบริการนา
เที่ยว ธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจขายของที่
ระลึก ฯลฯ นาเสนองานกลุ่มหน้าชั้นเรียน
- ทาแบบฝึกหัดท้ายบท
การเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- VDO การท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ยั่งยืน

อาจารย์ ดร.พรชนิตว์
แก้วเนตร
อาจารย์วริษฐา
แก่นสานสันติ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

3

บทที่ 2 ความหมายและ
ความสาคัญของการ
บริหารจัดการภาวะ
วิกฤตและความเสี่ยงใน
ธุรกิจโรงแรม

3

4

บทที่ 3 โครงสร้างการ
บริหารโรงแรม

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน วิชาการบริหาร
จัดการในภาวะวิกฤติและการบริหารความ
เสี่ยงในธุรกิจโรงแรม
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ทักทายผู้เรียน เกริ่นนาเนื้อหาในรายวิชา
- ผู้สอนบรรยายเนื้อหาด้วย Power point
อภิปรายเนื้อหาร่วมกันกับผู้เรียน
- ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม วิเคราะห์ ค้นหาข้อมูล
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการธุรกิจการ
โรงแรม นาเสนอเนื้อหา หน้าชั้นเรียน
- ทาแบบฝึกหัดท้ายบท ถาม ตอบ ในชั้น
เรียน
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- การค้นหาข้อมูลทาง Internet
เอกสารประกอบการสอน วิชาการบริหาร
จัดการในภาวะวิกฤติและการบริหารความ
เสี่ยงในธุรกิจโรงแรม
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ทักทายผู้เข้าเรียน นาเรื่องเกริ่นนา
เกี่ยวกับกับการบริหารโรงแรมในรูปแบบ
ต่าง
- ผู้สอนบรรยายเนื้อหาด้วย Power point
ยกตัวอย่าง การบริหารโรงแรมในรูปแบบ
ต่างๆ ซึ่งมีโครงสร้างแตกต่างกันไปและ
ร่วมอภิปรายร่วมกันกับผู้เรียน
- ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ทากิจกรรมกลุ่ม
ร่วมกันค้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ
โรงแรมแบบเครือกับการบริหารโรงแรม
แบบอิสระ และนาเสนอหน้าชั้นเรียน
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- การค้นหาข้อมูลทาง Internet
เอกสารประกอบการสอน วิชาการบริหาร
จัดการในภาวะวิกฤติและการบริหารความ
เสี่ยงในธุรกิจโรงแรม

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ ดร.พรชนิตว์
แก้วเนตร
อาจารย์วริษฐา
แก่นสานสันติ

อาจารย์ ดร.พรชนิตว์
แก้วเนตร
อาจารย์วริษฐา
แก่นสานสันติ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่
5

6

หัวข้อเรื่อง
บทที่ 4 การบริหารงาน
โรงแรมในปัจจุบัน

สอบกลางภาค

7-8

บทที่ 5 ปัจจัยที่มี
ผลกระทบความเสี่ยงใน
ธุรกิจโรงแรม

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ทักทายผู้เข้าเรียน นาเสนอเหตุการณ์
ข่าวสารในแต่ละวันให้กับผู้เรียนทราบ
และเชื่อมโยงเนื้อหาที่จะสอนในวันนี้
- ผู้สอนบรรยายเนื้อหาด้วย Power point
นาเสนอ การบริหารงานโรงแรมใน
ปัจจุบัน
- กิจกรรมกลุ่ม .ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ใน
การดาเนินธุรกิจที่พักในจังหวัดที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว 5 จังหวัดและนาเสนอ
งานหน้าชั้นเรียน
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- การค้นหาข้อมูลทาง Internet
- กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม
- เอกสารประกอบการสอน วิชาการบริหาร
จัดการในภาวะวิกฤติและการบริหาร
ความเสี่ยงในธุรกิจโรงแรม
3 กิจกรรมการสอบกลางภาค
ให้นักศึกษาทาข้อสอบตามที่กาหนดให้โดย
กาหนดเวลาให้ 1.30 ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ให้นักศึกษานาเสนอ กิจกรรมกลุ่มหัวข้อ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในการ
บริหารการจัดการความเสี่ยงในการ
ดาเนินธุรกิจอย่างไร
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ทักทายผู้เข้าเรียน นาเสนอเหตุการณ์
ข่าวสารในแต่ละวันให้กับผู้เรียนทราบ
และเชื่อมโยงเนื้อหาที่จะสอนในวันนี้
- ผู้สอนบรรยายเนื้อหาด้วย Power point
นาเสนอ การดาเนินธุรกิจโรงแรมใน
ปัจจุบันและวิเคราะห์ปัญหาการดาเนิน
ธุรกิจ วิเคราะห์คู่แข่ง วิเคราะห์ทิศทาง
แนวโน้มธุรกิจในอนาคต

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ดร.พรชนิตว์
แก้วเนตร
อาจารย์วริษฐา
แก่นสานสันติ

อาจารย์ ดร.พรชนิตว์
แก้วเนตร
อาจารย์วริษฐา
แก่นสานสันติ

อาจารย์ ดร.พรชนิตว์
แก้วเนตร
อาจารย์วริษฐา
แก่นสานสันติ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

9-10

หัวข้อเรื่อง

บทที่ 6 หลักการ การ
บริหารจัดการภาวะ
วิกฤตและความเสี่ยงใน
ธุรกิจโรงแรม

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
- กิจกรรมกลุ่ม .ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ใน
การดาเนินธุรกิจที่พักในจังหวัดที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว 5 จังหวัดและนาเสนอ
งานหน้าชั้นเรียน
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- การค้นหาข้อมูลทาง Internet
- กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม
- เอกสารประกอบการสอน วิชาการบริหาร
จัดการในภาวะวิกฤติและการบริหาร
ความเสี่ยงในธุรกิจโรงแรม
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้สอนทักทายผู้เรียน เล่าข่าวเหตุการณ์ที่
เกิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะวั น ประมาณ 3 เรื่ อ ง
ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ข่ า ว ให้ ผู้ เ รี ย นแสดง
ความคิดเห็น ในข่าวนั้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การผ่อนคลายก่อนการเรียน
- ผู้สอนบรรยายเนื้อหาด้วย Power point
นาเสนอเนื้อหา หลักการบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤติของธุรกิจการโรงแรม
วิเคราะห์ปัญหาทั้งภายในและภายนอก
- มอบหมายใบงาน ให้นักศึกษาไปค้นคว้า
กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ใน
การบริหารการจัดการความเสี่ยงในการ
ดาเนินธุรกิจอย่างไร นาเสนอหน้าชั้น
เรียนในครั้งต่อไป
- ทากิจกรรมคาถามท้ายบท ส่งในชั่วโมง
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- มอบหมายในงาน และกรณีศึกษา
- การค้นหาข้อมูลทาง Internet
- เอกสารประกอบการสอน วิชาการบริหาร
จัดการในภาวะวิกฤติและการบริหารความ
เสี่ยงในธุรกิจโรงแรม

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ ดร.พรชนิตว์
แก้วเนตร
อาจารย์วริษฐา
แก่นสานสันติ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่
11

12-13

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
บทที่ 7 แนวทางการ
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
แก้ไขการบริหารจัดการ
- กิจกรรมก่อนการเรียน สุ่มตัวอย่างให้
ความเสี่ยงสาหรับธุรกิจ
นักศึกษามาเล่าประสบการณ์ เรื่อง การ
โรงแรม
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเรียนของตนเอง
ให้ประสบความสาเร็จ
- ผู้สอนบรรยายเนื้อหาด้วย Power point
เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข การบริหาร
จัดการความเสี่ยงธุรกิจโรงแรม กรณีที่ได้
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้แล้ว แต่
ปัญหาดังกล่าวยังเกิดขึ้น เราควรมีการ
รับมืออย่างไรให้เกิดผลกระทบกับธุรกิจ
น้อยที่สุด อภิปรายเนื้อหาร่วมกัน
- กิจกรรม ทาคาถามท้ายบท ร่วมกัน
อภิปราย
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- คาถามท้ายบท
- เอกสารประกอบการสอน วิชาการบริหาร
จัดการในภาวะวิกฤติและการบริหาร
ความเสี่ยงในธุรกิจโรงแรม
บทที่ 8 หน่วยงานและ
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
- กิจกรรมก่อนเรียน ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ระดมความความคิด ในหัวข้อ บทบาท
หน้าที่ของตนเองในการพัฒนาการศึกษา
ไทย และนาเสนองานหน้าชั้นเรียน
- ผู้สอนบรรยายเนื้อหา Power point
ในเรื่องบทบาทหน้าหน่วยงานของรัฐที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤติและความเสี่ยงในธุรกิจ
โรงแรม
- กิจกรรม ทาคาถามท้ายบท ร่วมกัน
อภิปราย
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- คาถามท้ายบท
หัวข้อเรื่อง

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ดร.พรชนิตว์
แก้วเนตร
อาจารย์วริษฐา
แก่นสานสันติ

อาจารย์ ดร.พรชนิตว์
แก้วเนตร
อาจารย์วริษฐา
แก่นสานสันติ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

14

วิทยากรบรรยายพิเศษ

3

15

ให้นักศึกษา นาเสนอ
งาน

3

16

สอบปลายภาค

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

อาจารย์ผู้สอน

- เอกสารประกอบการสอน วิชาการบริหาร
จัดการในภาวะวิกฤติและการบริหาร
ความเสี่ยงในธุรกิจโรงแรม
กิจกรรมการเรียนการสอน
- เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในธุรกิจการ
โรงแรม มาบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เปิกโลกทัศน์ ให้กับนักศึกษารับฟัง
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ให้นักศึกษานาเสนองาน กรณีศึกษา การ
บริหารจัดการความเสี่ยง ผลกระทบทั้ง
ภายในและภายนอกในการจัดการภาวะ
วิกฤติในธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
การบริการ โดยให้สมาชิกทุกคนมีส่วน
ร่วมในการนาเสนองาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สอบปลายภาคนอกตาราง

อาจารย์ ดร.พรชนิตว์
แก้วเนตร
อาจารย์วริษฐา
แก่นสานสันติ
อาจารย์ ดร.พรชนิตว์
แก้วเนตร
อาจารย์วริษฐา
แก่นสานสันติ

อาจารย์ ดร.พรชนิตว์
แก้วเนตร
อาจารย์วริษฐา
แก่นสานสันติ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการ
ที่
เรียนรู้
1
1.1 , 1.2 , 1.3 ,
1.4 , 2.1 , 2.2 ,
2

3

1.1 , 1.2 , 1.3 ,
1.4 , 2.1 , 2.2 ,
2.3 , 3.1 , 3.2 ,
4.1
1.1 , 1.2 , 1.3 ,
1.4 , 2.1 , 2.2 ,
2.3 , 3.1 , 3.2 ,
4.1 , 4.2 , 5.1 ,
5.2 , 5.3 , 5.4

วิธีการประเมิน
สังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วม
(คะแนนการมีส่วนร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนและบุคลิกภาพ)
ประเมินจากการ ส่งรายงานที่
มอบหมายและนาเสนองาน
ประเมินจากการสรุปงาน วิทยากร
บรรยายเนื้อหา มุมมอง แนวคิดใน
การบริหารงาน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10

15

25

14

15
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4
5

1.1 , 1.2 , 2.2 ,
3.1 , 3.2 , 3.3 ,
4.2 , 5.1
สอบปลายภาค

แบบสอบถามก่อนและหลังการ
บรรยาย

10

10

สอบตามเวลาที่กาหนดให้

16

40

การประเมินผล
ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้คะแนนอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ในสัดส่วน คะแนนเก็บ (60) : สอบ
ปลายภาค (40)
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการสอน วิชา การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติและการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจโรงแรม
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1
เจริญ เจษฎาวัลย์. (2550). การบริหารความเสี่ยง. พิมพ์ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ : พอดี.
2
วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ และณัฐยา สินตระการผล. (2550). รู้ทันความเสี่ยง. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท.
3
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2551). กรอบโครงสร้าง
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ.
4
กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา. (2558). แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์พัฒนาการท่องเที่ยว กรมการ
ท่องเที่ยว ปี 2557-2560. กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา.
3..เอกสารและข้อมูลแนะนา
1
2
3

www.TourismThailand.org (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
www.dasta.or.th(องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
www.mnre.go.th กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลผ่านระบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทา มคอ.5 รายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา
14
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 อาจารย์ผู้สอนศึกษาเครื่องมือ เลือกเครื่องมือ และรายวิชาที่จะนามาใช้ในการทวนสอบ เช่น คะแนน
ผลการสอบ หรือ คะแนนด้านอื่น ๆ ที่กาหนดไว้ในเกณฑ์ผลการเรียนรู้ของรายวิชาพร้อมหลักฐานที่แสดง
ออกมาของคะแนนแต่ละส่วนกับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
4.2 อาจารย์ผู้สอนดาเนิ นการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา
4.3 อาจารย์ผู้สอนประมวลผลและเขียนรายงานผลการทวนสอบ
4.4 อาจารย์ ผู้ ส อนน าเสนอรายงานที่จัดทาขึ้นเมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาต่ออาจารย์ผู้ รับผิ ด ชอบ
หลั ก สู ต รพร้ อ มทั้ ง แนวทางการปรั บ ปรุ ง และรายงานในผลการด าเนิ นการของรายวิ ชา (มคอ. 5) เพื่ อ ใช้
ประกอบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนสร้างระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาโดย
พิจ ารณาจากผลการประเมิน การสอนโดยนักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้ สอนหลั งการ
ทบทวนประสิทธิผลของรายวิช าภายในหลั กสู ตร และนาเข้าที่ประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ร ะดับ
หลักสูตรโดยผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน
ผลการประชุมการทบทวนผลสัมฤทธิ์ และกลยุทธ์การสอนที่ ใช้ เพื่อสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับ
ใช้ในปีการศึกษาถัดไป
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