แผนบริหารการสอนประจาวิชา
สานักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รายวิชา..การบัญชีและการเงินสาหรับธุรกิจโรงแรม
รหัสวิชา....... SOTH2008.....
จานวนหน่วยกิต ...3........หน่วยกิต
เวลาเรียน 3……คาบ / สัปดาห์
อาจารย์ผู้สอน....รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย.....
1. คาอธิบายรายวิชา

หลักการจัดทาบัญชีสาหรับธุรกิจโรงแรม ระบบธุรกิจโรงแรม การวิเคราะห์รายได้รายจ่ายจากกิจการโรงแรม
การจัดทาบัญชี การใช้บัญชีในการควบคุมกิจการโรงแรม การใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อจัดทางบประมาณโรงแรม การวิเคราะห์
งบการเงินและการประเมินผลการดาเนินงานของธุรกิจโรงแรมเพื่อการพัฒนาและการวางแผนธุรกิจโรงแรม
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ การจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการดาเนินการของธุรกิจ
การจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในธุรกิจบริการ
3. การวางแผนการสอน
หลักการจัดทาบัญชีสาหรับธุรกิจโรงแรม ระบบธุรกิจโรงแรม การวิเคราะห์รายได้รายจ่ายจากกิจการโรงแรม
การจัดทาบัญชี การใช้บัญชีในการควบคุมกิจการโรงแรม การใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อจัดทางบประมาณโรงแรม การวิเคราะห์
งบการเงินและการประเมินผลการดาเนินงานของธุรกิจโรงแรมเพื่อการพัฒนาและการวางแผนธุรกิจโรงแรม
4. กาหนดการเรียนการสอน
การพัฒนาการเรียนรู้
จานวน จุดประสงค์ กิจกรรมการ
สัปดาห์
ของนักศึกษา
หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง การเรียนการ เรียนการสอน
สือ่ ที่ใช้
ที่
สอน
/ผู้สอน
1 2 3 4 5
1 แนะนาโครงสร้างวิชา
3 - แนะนาและ 1. อภิปราย 1.เอกสาร
• • • •
และบทนา เนื้อหา
ชั่วโมง สร้างข้อตกลง 2. เสนอ
ประกอบการ
วิชาการประเมินผล
ระหว่างกัน
ข้อคิดเห็น
เรียนและแผน
การกาหนดกิจกรรม
และกัน
บริหารการ
ในชั้นเรียน
สอน
-แนะแนวการเรียนกา
2. สื่อการสอน
สอน
Power
-คุณธรรมจริยธรรม
Point
-ทาข้อตกลงเบื้องต้น
ร่วมกับนักศึกษาใน
การเรียน
-ทาข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน
2-4 -แนวคิดธุรกิจโรงแรม
9 1. เพื่อให้
1. แบ่งกลุ่ม 1.เอกสาร
• • • •

-ความหมาย/
ชั่วโมง
ความสาคัญ/ลักษณะ/
ประเภท/
-ระบบธุรกิจโรงแรม
-การวิเคราะห์รายได้
รายจ่ายจากกิจการ
โรงแรม
-แนวโน้มการเติบโต
5-7 แนวคิดทางการเงิน
9
-บทนา/ความสาคัญ ชั่วโมง
-การวิเคราะห์รายได้
รายจ่ายและจัดทา
งบประมาณโรงแรม
-การจัดหาเงินทุน
-โครงสร้างเงินทุนและ
ต้นทุนเงินทุน
-การประเมินโครงการ
ลงทุน
8 สอบกลางภาค
9-12 -การจัดทาบัญชี
12
สาหรับธุรกิจโรงแรม ชั่วโมง
-การใช้บัญชีในการ
ควบคุมกิจการโรงแรม
-การใช้ข้อมูลบัญชี
เพื่อจัดทางบประมาณ
โรงแรม
-การวิเคราะห์งบ
การเงินและการ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมเพื่อการ
พัฒนาและการ
วางแผนธุรกิจโรงแรม

ทราบถึง
แนวคิดธุรกิจ
บริการ

อภิปราย
2. ทา Case
study
3. สืบค้น
ข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต

ประกอบการ
เรียนการสอน
2. Power
Point
3. แบบฝึกหัด

1. เพื่อให้
ทราบถึง
แนวคิดทาง
การเงิน

1. แบ่งกลุ่ม
อภิปราย
2. ทา Case
study
3. สืบค้น
ข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต
และส่งงานให้
อาจารย์ผู้สอน
ทาง E-Mail

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน
2. Power
Point
3. แบบฝึกหัด

1. เพื่อให้
ทราบถึงการ
จัดทาบัญชี
สาหรับธุรกิจ
โรงแรม
2. เพื่อให้ฝึก
ปฏิบัติการ
บันทึกบัญชี

1. สืบค้น
ข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต
และส่งงานให้
อาจารย์ผู้สอน
ทาง E-Mail

1.เอกสาร
• • • •
ประกอบการ
เรียนการสอน
2. Power
Point
3. แบบฝึกหัด

• •

สรุปและตอบข้อ
3 1. เพื่อ
1. แบ่งกลุ่ม 1.Power
• • • • •
ซักถาม ทบทวนบน
ชั่วโมง ทบทวน
อภิปราย
Point
เรียน และทาการทวน
3. แบบฝึกหัด
สอบนักศึกษา
14
สอบปลายภาค
5. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
ฝึกทากรณีศึกษาเพื่อแสดงวิธีปฏิบัติ ให้จาลองเหตุการณ์เพื่อฝึกปฏิบัติ
6. เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล

13

6.1 การวัดผล
ทดสอบย่อย/สอบกลางภาค
30 คะแนน
ส่งงาน
20 คะแนน
สอบปลายภาค
50 คะแนน
6.2 ประเมินผล
คะแนน
100-80
79-75 74-70 69-65 64-60 59-55 54-50
เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
7. ตาราหลัก
จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย การบัญชีและการเงินสาหรับธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8. เอกสาร แหล่งเรียนรู้และข้อมูลแนะนา
วารสาร บทความ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับธุรกิจ แฟรนไชส์ การบริหาร
9. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
-

49-0
F

