
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 
 
 

รหัสวชิา 08-113-410  ชื่อวชิา การวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว 
      (Tour Planning and Organizing) 

หลกัสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
หมวดวชิาเฉพาะ  กลุ่มวิชาชีพการท่องเที่ยว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูร้ับผดิชอบรายวชิา นางสาวสุญาพร  ส้อตระกูล 
อาจารยผ์ู้สอน นางสาวน้ าฝน จันทร์นวล 

สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
 
 

18 pt  ตัวหนา 



 

 
 

สารบัญ 
 

  หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 2 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 2 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 4 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 7 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 9 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 10 
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รายละเอยีดของรายวชิา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
วิทยาเขต / คณะ / สาขา   วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  พื้นที่ขนอม 
 

หมวดที่ 1  ข้อมลูทัว่ไป 
 
1.  รหัสและชื่อวิชา 
 08-113-410  การวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว Tour Planning and Organizing 
 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต  3(2-2-5) 
 
3.  หลักสูตรและกลุ่ม (กลุ่มความรู้/กลุ่มทักษะ/กลุ่มวิชา/วิชาเลือกเสรี) 
  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
  หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาชีพการท่องเที่ยว 
 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารยส์ุญาพร  ส้อตระกูล เบอร์โทรศัพท์ 081 787 2606
 อาจารย์ผู้สอน   อาจารยส์ุญาพร  ส้อตระกูล เบอร์โทรศัพท์ 081 787 2606 
              อาจารย์ประจ าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

    อาจารย์น้ าฝน จนัทร์นวล  เบอร์โทรศัพท์ 088-3996498 
    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 / ชั้นปีที่ 4 (พื้นที่ตรัง) 
           ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 / ชั้นปีที่ 4 (พื้นที่ขนอม) 
 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 
 ไม่มี 
 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisite) 
 ไม่มี 
 
 
 
 

16 pt  ตัวหนา 
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8.  สถานที่เรียน 
อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ    วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  

 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุง มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 
 

หมวดที่ 2  จดุมุง่หมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยว 

1.2 มีความรูค้วามเข้าใจในธุรกิจน าเที่ยวและการวางแผนจัดน าเที่ยว   
1.3 มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ คณุธรรมและจริยธรรมต่อที่เหมาะสม 
1.4 มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจน าเที่ยว รวมทั้งจรรยาบรรณของบริษัทน าเที่ยว  
1.5 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว 
 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดและสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 
2552 โดยเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวไปใช้ให้เกิด
ประโยชน ์
 

หมวดที่ 3  ลกัษณะและการด าเนนิการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 
องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยว  การส ารวจเส้นทางเพื่อก าหนดแหล่งท่องเที่ยว  การจัดการ

ท่องเที่ยว  การวางแผนการใช้งบประมาณ  การด าเนินการ  ผลก าไรทางธุรกิจ  การจัดแผนการท่องเที่ยว  ความ
ปลอดภัย และปัญหาอุปสรรค  กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

 Elements of tourism management; route survey to the destination; tourism 
management; planning of expenditure; principles of operation; profits of the business; tourism 
plan; safety and problems, and treat; international laws for tourism 
 
 
2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสรมิ 
30 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง 75 ชั่วโมง ไม่ม ี
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3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

 - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษา ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสาขาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว  

- นอกเวลาราชการสามารถปรึกษาผ่านทาง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งทาง Facebook และ e mail: 
nuchsingto@gmail.com 

อาจารยน์้ าฝน  จันทร์นวล วันจันทร-์วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอ้งพักอาจารย์หลักสูตรวชิาการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการการ  ให้ค าปรึกษาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
088-399-6498 อีเมล์ lovelypiggygames@hotmail.com  

 
 
4.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสูร่ายวิชา  
    (Curriculum Mapping) 

1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปญัญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและความ

รบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชงิ
ตัวเลข การสือ่สารและ

การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                         

ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง


5.  แผน การบูรณาการ โครงการบริการวชิาการกบัการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี 
  (บูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ด าเนินการ ก่อนหรือพร้อม กับการด าเนินโครงการบริการวิชาการ) 
 

ข้อมลูโครงการบริการวชิาการ รายละเอียดแผนการบรูณาการ 
1.ชื่อกิจกรรม: ..................................... 
2.วันที่ด าเนินโครงการ: ........................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประเด็นที่น ามาบูรณาการ:  
  1.1 เป็นการเรียนภาคทฤษฏี เกี่ยวกับการวางแผน ส ารวจ 
การคิดราคา การขาย และการจ าหน่าย เพื่อมาประยุตก์ใช้ใน
การเขียนโปรแกรมการน าเที่ยว และชายโปรแกรมน าเที่ยว
ให้กับลูกค้าได ้
2. หัวข้อที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง:  
  2.1 การเขียนรายการเพื่อการจัดน าเที่ยว 
  2.2 องค์ประกอบในการวางแผนจัดรายการน าเที่ยว 
3. รายละเอียด:  
  3.1 การเขียนรายการน าเที่ยวและการใช้ส านวนในการเขียน
รายการน าเที่ยว การใช้ก าหนดเส้นทางในการน าเที่ยว 
   3.2 องค์ประกอบที่ส าคัญในการวางแผนการจัดรายการน า
เที่ยว ข้อควรค านึงที่จะต้องปฏิบัติในการเขียนรายการน าเที่ยว 
4. รายชื่อผู้สอน: อาจารยส์ุญาพร  ส้อตระกูล 
5.สัปดาห์ที่สอน: สัปดาห์ที่ 7 -9 

mailto:nuchsingto@gmail.com
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ข้อมลูโครงการบริการวชิาการ รายละเอียดแผนการบรูณาการ 
พื้นที่ขนอม 
1.ชื่อกิจกรรม:โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น
ให้กับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อขาน
รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใน อ.ขนอม ครั้ง
ที่1 
2.วันที่ด าเนินโครงการ: ม.ค.-มี.ค 60 
 

พื้นที่ขนอม 
1. ประเด็นที่น ามาบูรณาการ:  
  1.1 เป็นการเรียนภาคทฤษฏีและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ภาษา
ในการน าเที่ยว 
2. หัวข้อที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง:  
2.1 การน าเที่ยว 
3. รายละเอียด:  
3.1 กลยุทธ์ในการจัดน าเที่ยว 
-กลยุทธ์การจดัน าเที่ยวในประเทศ 
-กลยุทธ์การจดัน าเที่ยวไปต่างประเทศ 
4. รายชื่อผู้สอน: อาจารยน์้ าฝน จันทร์นวล 
5.สัปดาห์ที่สอน: สัปดาห์ที่ 7 -8 
 

 

6.  แผน การน าความรูแ้ละประสบการณจ์ากโครงการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี 
      (พัฒนา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยที่ด าเนินการ หลัง จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการเสร็จ
สิ้นแล้ว และเสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น) 
 

 ข้อมูลโครงการบริการวชิาการ รายละเอียดแผน การพฒันาการเรียนการสอน 
1. ชื่อโครงการ: โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทาง
ทะเล 
2.วันด าเนินโครงการ : 9-10 สิงหาคม 2557 
3.ผลการประเมิน : 
ประเด็น ร้อยละ 
1.ด้านความพึงพอใจ 80.20    
2.ด้านความรู้ความเข้าใจ 94.60 
3 . ด้ า น ก า ร น า ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ไปใชป้ระโยชน ์

91.60   

 

1.ประเด็นที่น ามาพัฒนาการเรียนการสอน:  
  1.1 การเขียนรายการเพื่อการจัดน าเที่ยว 
2.หัวข้อที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง:  
  2.1 การเขียนรายการเพื่อการจัดน าเที่ยว 
3.รายละเอียด:  
  3.1 พัฒนาการเขียนเส้นทางน าเที่ยวให้หลากหลาย 
  3.2 ฝึกให้นักศึกษาเขียนเส้นทางน าเที่ยวในเส้นทาง
ต่างประเทศ 
4.รายช่ือผู้สอน: อาจารย์ปิยภัทร อินทวิสัย 
5.สัปดาห์ที่สอน: สัปดาห์ที่ 4 , 5และ 6 

 
หมวดที่ 4  การพฒันาการเรยีนรู้ของนกัศกึษา 

  
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1.1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคณุค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและซือ่สัตย์สุจริต 

1.1.4 มีความรับผิดชอบ และมีวินัยในการท างานร่วมกับผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์



 

5 
 

1.2 วิธีสอน 
   1.2.1 สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการท างานเป็นทีม ในการสอน 
   1.2.2 ก าหนดเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา การส่งงาน การแต่งกายตามระเบียบ 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1.3.1 ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 

1.3.2 จ านวนการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
 

2.  ความรู ้
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคญั ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านการวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว 

2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตรอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

 2.2 วิธีสอน 
     2.2.1 บรรยาย อภิปราย ความรู้ เกี่ยวข้องการวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวและการค านวณ 

ราคา 
  2.2.2 น าความรู้ภาคทฤษฎีมาใช้ในการฝึกปฏิบัติการจัดน าเที่ยวและการขายทัวร์จริง  
 2.2.3 โครงงาน การวางแผนและเขียนรายการน าเที่ยวเพ่ือเสนอขาย และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 2.3 วิธีการประเมินผล 
   2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 

2.3.2 ประเมินจากแบบฝึกหดัการเขียนโปรแกรมทัวร์ การคิดราคาและการน าเสนอขายและ 
กรณีศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 

   2.3.3 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
   2.3.4 รายงานการทัศนศึกษาตามเส้นทางบังคับของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 
3.  ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาการวางแผนเส้นทาง และการค านวณราคาได้
อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.2 วิธีการสอน 
     3.2.1 มอบหมายแบบฝึกหัด หรือกรณีศึกษาและน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
  3.2.2 การน าเสนอการฝึกปฏิบัตกิารจัดน าเที่ยว 
  3.2.3 อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแบบฝึกหัด หรอืกรณีศึกษา 

 3.3 วิธีการประเมินผล 
  3.3.1 ประเมินจากรายงานจากการน าเสนอแบบฝึกหัด หรือกรณีศึกษา 
  3.3.2 ประเมินจากการฝึกปฏิบัตจิัดน าเที่ยวจริง 
  3.3.3 ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
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4.  ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการ 
   4.1.1 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม มทีักษะในการติดต่อประสานงานเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน      
   4.1.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบในการท างาน และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และการจัดรายการน า
เที่ยว 
  4.2 วิธีการสอน 
   4.2.1 สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ระหวา่งการสอน 
   4.2.2 อภิปรายกรณีศึกษาร่วมกันในช้ันเรียน 
   4.2.3 ให้นักศึกษาท างานกลุ่ม 

 4.3  วิธีการประเมินผล 
   4.3.1 ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
   4.3.2 ประเมินจากการส่งงานตามก าหนด 
   4.3.3 ประเมินจากการรายงานผลความก้าวหน้างานที่มอบหมายเป็นระยะ 
   4.3.4 ประเมินจากผลการประเมินตนเองและกลุ่ม 
 
5.  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
   ไม่ม ี
 

 5.2 วิธีการสอน 
   ไม่ม ี

  5.3 วิธีการประเมินผล 
   ไม่ม ี

 
หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 
สปัดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กจิกรรมการเรยีน  

การสอน สื่อทีใ่ช้(ถ้าม)ี 
ผูส้อน 

1-2 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจน า
เที่ยวและการวางแผนจัดรายการ
น าเที่ยว 
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กจิกรรม 
- บรรยาย  
- ฝึกทักษะปฏิบัติการ
วางแผนจัดรายการน า
เที่ยว 
สือ่การสอน 
- โปรแกรมน าเสนอ 

อาจารยส์ุญาพร  
ส้อตระกลู 
อาจารย์น้ าฝน 
จันทรน์วล 

3 ประเภทของการจัดน าเที่ยว 4 กจิกรรม อาจารยส์ุญาพร  
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การจัดน าเที่ยวโดยทั่วไป 
 

 
 

 
 

- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- ฝึกทักษะการแยก
ประเภทการจัดน าเที่ยว 
สือ่การสอน 
- โปรแกรมน าเสนอ 

ส้อตระกลู 
อาจารย์น้ าฝน 
จันทร์นวล 

4 องค์ประกอบในการวางแผนจัด
รายการน าเที่ยว 
 

4 กจิกรรม 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 
สือ่การสอน 
- โปรแกรมน าเสนอ 

อาจารยส์ุญาพร  
ส้อตระกลู 
อาจารย์น้ าฝน 
จันทร์นวล 

5-6 การเขียนรายการเพื่อการจัดน า
เที่ยวการเขียนตารางระยะทาง 
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กจิกรรม 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- ฝึกทักษะการเขียน
รายการน าเที่ยว 
สือ่การสอน 
- โปรแกรมน าเสนอ 

อาจารยส์ุญาพร  
ส้อตระกลู 
อาจารย์น้ าฝน 
จันทรน์วล 

7 กลยุทธ์ในการจัดน าเที่ยว 
กลยุทธ์การจัดน าเที่ยวในประเทศ 

4 
 

- โปรแกรมน าเสนอ อาจารยส์ุญาพร  
ส้อตระกลู 

8 การคิดราคาขาย 
  

4 กจิกรรม 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- ฝึกการคิดราคาขาย
จากรายการน าเที่ยว 

อาจารยส์ุญาพร  
ส้อตระกลู 
อาจารย์น้ าฝน 
จันทร์นวล 

 

   - มอบหมายงาน 
สือ่การสอน 
- โปรแกรมน าเสนอ 

 

9 สอบกลางภาค 3   
10 การจดัรายการและการคิดราคา

ขาย 
  

4 กจิกรรม 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- ฝึกการคิดราคา และ
การลดต้นทุนการจัดน า
เที่ยว 
- มอบหมายงาน 
สือ่การสอน 

อาจารยส์ุญาพร  
ส้อตระกลู 
อาจารย์น้ าฝน 
จันทร์นวล 
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- โปรแกรมน าเสนอ 
11-12 การตลาดและการขายในธุรกิจน า

เที่ยว 
 

8 กจิกรรม 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- ฝึกทักษะการวางแผน
การตลาดของธุรกิจน า
เที่ยว 
- ทดสอบย่อยครั้งที่ 2  
สือ่การสอน 
- โปรแกรมน าเสนอ 
บรรยาย  

อาจารยส์ุญาพร  
ส้อตระกลู 
อาจารย์น้ าฝน 
จันทร์นวล 

13 ปัญหาและการวางแผนป้องกัน
ปัญหา 
 

4 กจิกรรม 
- บรรยาย  
อภิปรายโดย กรณี
ตัวอย่าง 
– มอบหมาย
งานค้นคว้าด้วยตนเอง 
สือ่การสอน 
- โปรแกรมน าเสนอ 
บรรยาย 

อาจารยส์ุญาพร  
ส้อตระกลู 
อาจารย์น้ าฝน 
จันทร์นวล 

14-16 การฝึกปฏิบัติจัดน าเที่ยว 12 นักศึกษาฝึกปฏิบัติจัด
น าเที่ยวโดยแบ่งเป็น
กลุ่มๆ และด าเนินการ 

อาจารยส์ุญาพร  
ส้อตระกลู 
อาจารย์น้ าฝน 
จันทร์นวล 

17 สอบปลายภาค 3   
 รวมชั่วโมงสอน 60   

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กจิกรรม

ที ่
ผลการเรยีนรู้ วิธกีารประเมิน 

สปัดาหท์ี่
ประเมิน 

สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

1 คุณธรรม จริยธรรม - การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

2 ความรู้ - ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 
- สอบปฏิบัติ 

4 
9 
17 

10-16 

5% 
30%  
30%  
20%  

3 ทักษะทางปัญญา - ทดสอบย่อยครั้งที่ 2  12 5% 
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4 ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นควา้ 
การน าเสนอรายงานกลุ่มและผลงาน
การอ่านและสรุปบทความการส่งงาน
ตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
10% 

5 ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ไม่ม ี  
ไม่ม ี

 

 
 

หมวดที่  6  ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 
 
1.  เอกสารและต าราหลัก 

 ฉันทัช วรรณถนอม. 2548. การวางแผนจัดน าเที่ยว. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. 
บังอร ฉัตรรุ่งเรือง. 2551. การวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว. กรุงเทพฯ: วิรัตน์ เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด. 
สุธาสินี วิยาภรณ์. 2555. การวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว.กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

 
2.  เอกสารขอ้มลูส าคัญ 
 พระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
 

3.  เอกสารและขอ้มลูแนะน า 
 www.tourism.go.th 

www.tourismthailand.org 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนนิการของรายวชิา 
 

1. กลยทุธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ได้ให้นักศึกษาเข้าประเมินผลการเรียนการสอนทางเว็บไซต์โดยการ
น าแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาได้ดังนี้ 

- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผา่นเว็บบอร์ดใน LMS ประจ ารายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับ

นักศึกษา 
 

2.  กลยทุธ์การประเมนิการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

- ผลการเรียนของนักศึกษา 
- ผลจากโครงงานย่อย ใบงานกลุ่มหรือบุคคล 

 

http://www.tourism.go.th/
http://www.tourismthailand.org/
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3.  การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- ประชุม และจดัแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานด้านหลักสูตร 

  
 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวิชา   
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ  ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในรายวิชา  ได้จาก  การสอบถามนักศึกษา  หรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา  รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย  และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

- การทวนสอบการใหค้ะแนนจาการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ ผูท้รงคุณวุฒิ  ทีไ่ม่ใช่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ  
รายงาน  วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

 
5.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสทิธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน  และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 
และรายละเอียดรายวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี ้

- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  
 


