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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
รหัสวิชา HLI ๓๒๑๘ รายวิชา การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และที่พักที่มีลักษณะเฉพาะ
สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๒ ปี ๒๕๖๒

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

HLI ๓๒๑๘
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และที่พักที่มีลักษณะเฉพาะ
Creative Tourism and Special Lodging Management

๒. จานวนหน่วยกิต

๓ (๓-๐-๖)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา

ศิลปศาสตร์บัณฑิต
เฉพาะบังคับ

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อ.นรินทร์ ยืนทน
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน
อ.นรินทร์ ยืนทน
๕. สถานที่ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา /
E – Mail nick.as.teacher@gmail.com

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๒ / ชั้นปีที่ ๓
๖.๒ จานวนผู้เรียนที่รับได้ ประมาณ ๑๗๘ คน
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)

ไม่มี

๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)

ไม่มี

๙. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
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๑๐.วันที่จัดทาหรือปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และที่พักลักษณะเฉพาะ
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และรูปแบบการท่องเที่ยวอื่นๆที่
เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการที่พักที่มีลักษณะเฉพาะและรูปแบบที่พักที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึงลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้
4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และอธิบายลักษณะของที่พักเชิงที่มีลักษณะพาะในรูปแบบต่างๆได้

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
รูปแบบที่พักที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท และการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
๒. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)

สอนเสริม
(ชั่วโมง)

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง)

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชั่วโมง)

๓๐
(๒ ชั่วโมง X ๑๗ สัปดาห์)

-

๑๕
(๑ ชั่วโมง X ๑๗ สัปดาห์)

๗๕
(๕ ชั่วโมง X ๑๗ สัปดาห์)

๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ทอี่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
๔ ชั่วโมง/ สัปดาห์
๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน ชั้น ๑ อาคาร ๓๗
๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ทที่ างาน / มือถือ หมายเลข ๐๒๑๖๐๑๕๓๓
๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) nick.as.teacher@gmail.com
๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) Line
๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) –
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

(๑) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ทไี่ ด้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

(๒) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
อย่างสม่าเสมอ

(๓) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการ พัฒนา มีภาวะผู้นา และเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น

(๔) มีวินัยในการทางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายพร้อมสอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ระหว่างการเรียนการสอน
(๒) มีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาและอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกันในชัน้ เรียน
(๓) ให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติ
(๔) ให้นักศึกษาทางานเป็นกลุม่
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการทางานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและ
ตรงเวลา
(๒) ประเมินจากการร่วมอภิปรายในชัน้ เรียนอย่างมีเหตุผลถูกต้อง เหมาะสม
(๓) ประเมินจากการตอบคาถามจากข้อสอบเชิงวิเคราะห์

๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา

(๑) มีความรู้ในสาขาวิชาการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และ
ทันสมัยต่อสถานการณ์โลก

(๒) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๓) มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายและมีการทาแบบฝึกหัด
(๒) การทางานกลุ่มและนาเสนอรายงานจากการค้นคว้า
(๓) เชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ
(๔) ให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติและฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการทางานกลุม่ และนาเสนอรายงานจากการค้นคว้า
(๒) ประเมินจากแสดงบทบาทสมมุติและฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน
(๓) ประเมินจากคาตอบในการสอบกลางภาคและปลายภาคโดยเน้นการคิดวิเคราะห์
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๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

(๑) มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก

(๒) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
และการปฏิบตั ิงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

(๓) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะการ
ทางานให้เกิดประสิทธิผล
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) มีความรู้ในสาขาวิชาการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และ
ทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
(๒) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(๓) มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานส่วนหน้าของโรงแรมอย่างถูกต้อง
(๔) นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
(๒) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติและแสดงบทบาทสมมุติ
(๓) ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาคโดยเน้นการคิดวิเคราะห์

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้
อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม

(๒) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ระหว่างการเรียนการสอน
(๒) อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
(๓) มีการฝึกปฏิบัติและแสดงบทบาทสมมุติ
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชัน้ เรียน
(๒) ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา
(๓) ประเมินจากประสิทธิภาพในการทารายงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
(๔) ประเมินจากคาตอบในการสอบกลางภาคและปลายภาคโดยเน้นการคิดวิเคราะห์

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุป
ประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม
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(๓) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการ

(๔) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์การวิเคราะห์ต้นทุนและบัญชี
นาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน
(๒) ให้ฝึกปฏิบัติในการใช้งานคอมพิวเตอร์สาหรับงานส่วนหน้า
(๓) เชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชัน้ เรียน
(๒) ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา
(๓) ประเมินจากประสิทธิภาพในการทารายงานกลุ่มทีไ่ ด้รับมอบหมาย
(๔) ประเมินจากคาตอบในการสอบกลางภาคและปลายภาคโดยเน้นการคิดวิเคราะห์

หมายเหตุ
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง
หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
๓

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
บรรยาย อภิปราย

อ.นรินทร์ ยืนทน

๓

บรรยาย อภิปราย

อ.นรินทร์ ยืนทน

๓

บรรยาย อภิปราย

อ.นรินทร์ ยืนทน

๓

บรรยาย อภิปราย

อ.นรินทร์ ยืนทน

ลักษณะนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

๓

บรรยาย อภิปราย

อ.นรินทร์ ยืนทน

แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ : การจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน

๓

บรรยาย อภิปราย มอบหมายงานในชั้น อ.นรินทร์ ยืนทน
เรียน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

๑

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว แ ล ะ
วิวัฒนาการการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว ประเภทของ
การท่ อ งเที่ ย ว องค์ ป ระกอบของแหล่ ง
ท่องเทีย่ ว
รูปแบบและแนวคิดการจัดการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์
รูป แบบและลั ก ษณะแหล่งท่ องเที่ ยวเชิ ง
สร้างสรรค์

๕
๖

๒
๓
๔

จานวน
(ชม.)

ผู้สอน
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สัปดาห์ที่
๗
๘
๙

๑๐
๑๑

๑๒

๑๓

๑๔
๑๕

๑๖

๑๗

๓

มคอ. ๓
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กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้
บรรยาย อภิปราย
อ.นรินทร์ ยืนทน

ความรู้เบื้องต้น ประวัติ ความหมาย
ความสาคัญและประเภทของธุรกิจที่
พัก
รูปแบบและแนวคิดในการจัดการที่
พักที่มีลักษณะเฉพาะ
รูปแบบที่พักที่มีลักษณะเฉพาะ ๑
- ที่พักแบบ Casino Hotel
- ที่พักแบบ Camping
- ที่พักแบบ Youth Hostel
รูปแบบที่พักที่มีลักษณะเฉพาะ ๒
- ที่พักแบบ Small Luxury
and Boutique Hotel
- ที่พักแบบ Green Hotel
รูปแบบที่พักที่มีลักษณะเฉพาะ ๓
- ที่พักแบบ Ecotourism
Resort
- ที่พักแบบ Homestay

๓

บรรยาย อภิปราย

อ.นรินทร์ ยืนทน

๓

บรรยาย อภิปราย

อ.นรินทร์ ยืนทน

๓

บรรยาย อภิปราย

อ.นรินทร์ ยืนทน

๓

บรรยาย อภิปราย

อ.นรินทร์ ยืนทน

๓

ลักษณะพิเศษของการทางานใน
ธุรกิจที่พักที่มีลักษณะเฉพาะ
แนวโน้มและความเป็นไปได้ในการ
ดาเนินธุรกิจที่พักลักษณะเฉพาะใน
อนาคต
ศึกษาภาคสนามด้านการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และที่พักที่มี
ลักษณะเฉพาะ

๓

บรรยาย อภิปราย มอบหมายงานในชั้น อ.นรินทร์ ยืนทน
เรียน
-นาเสนอผลวิจัยเบื้องต้น เรื่อง แนวทาง
พัฒนาธุรกิจที่พักในพื้นที่ จ.ชุมพร เข้าสู่
มาตรฐานด้านให้บริการเพื่อรองรับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวสูงอายุ
บรรยาย อภิปราย
อ.นรินทร์ ยืนทน

๓

บรรยาย อภิปราย

อ.นรินทร์ ยืนทน

๓

บรรยาย อภิปราย

อ.นรินทร์ ยืนทน

หัวข้อ/รายละเอียด

การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน

จานวน
(ชม.)

สอบกลางภาค

สอบปลายภาค
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามทีป่ รากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่วนของการประเมิน)

ผลการเรียนรู้

วีธีการประเมินผลการเรียนรู้

สัปดาห์ทปี่ ระเมิน

๓.๒
๑.๒,๒.๒
๒.๒,๕.๒
๒.๑,๒.๒

การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมภาคสนาม
การค้นคว้าด้วยตนเองการทารายงานกลุ่ม
การเข้าชั้นเรียน
การสอบ

๑๖
๖,๑๓
ทุกสัปดาห์
๘,๑๗

สัดส่วน
ของการประเมินผล
๑๐%
๔๐ %
๑๐%
๔๐ %

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลัก
ชูสิทธิ์ ชูชาติ. อุตสหกรรมท่องเที่ยว กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฎเชียงใหม่, 2542.

๒. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Website การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนา
Website การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑. อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงรายวิชานี้จากการเรียนการสอน ประโยชน์จากข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อการ
พัฒนารายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนารายวิชาในช่วงปลายของภาคการศึกษา
๒. ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการ
เรียนรายวิชานี้
๓. ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชา
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนักศึกษาและทารายงานสรุปพัฒนาการ
ของนักศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอน จึงมีการปรับปรุงการสอนให้มีความเหมาะสมและทันสมัย
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
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อาจารย์สารวจความคิดเห็นจากนักศึกษา
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- จากผลการประเมิน มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดรายวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- นาความคิดเห็นของนักศึกษามาประมวล เพื่อนามาปรับปรุงเนื้อหา ความรู้ การฝึกปฏิบัติ
- ปรับปรุงรายวิชา หรือทาตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔
****************************
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รายวิชา

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่าง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
การสื่อสารและการใช้
บุคคลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความ
รับผิดชอบ
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒
๑
๒
๓
๔

รหัสวิชา HLI 3218
ชื่อรายวิชา
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และที่พักที่มีลักษณะเฉพาะ
Creative Tourism and Special
Lodging Management

●

о

о

о

о

●

о

о

о

●

●

о

●

о

●

●

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจานวนได้ตามความรับผิดชอบ
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