สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หน้ า
ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชันปี
้ ที่เรี ยน
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานที่เรี ยน
9. วันที่จดั ทําหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใช้ ตอ่ ภาคการศึกษา
3. จํานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้

มคอ. 3
หมวด 6

หมวด 7

ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริการ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3573212 การวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว (Tour Planning Itinerary Management)
2. จํานวนหน่ วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ วิชาเฉพาะบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์พราวธีมา ศรี ระทุ
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชันปี
้ ที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
2 พฤษภาคม 2556

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนมีความรู้ ทางวิชาการ การศึกษาองค์ประกอบที่สําคัญของการจัดการท่องเที่ยว
สถานการณ์ การท่องเที่ ยว เพื่ อกํ าหนดแหล่งท่องเที่ยวจัดทํารายการท่องเที่ยว วิธีการและเทคนิคการ
สํารวจเส้ นทาง การวางแผนทางการตลาดและการผลิตสื่อเพื่อการโฆษณษประชาสัมพันธ์ วางแผนการ
ใช้ งบประมาณดําเนินการและผลกําไรทางธุรกิจ การวางแผนการปฏิบตั ิงานและการดําเนินงานในการ
จัด นํ า เที่ ย วตามขัน้ ตอนได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสม รวมถึ ง การจัด แผนการท่ อ งเที่ ย วโดยเน้ น ความ
ปลอดภัย ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคอันอาจจะเกิดขึ ้น
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2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
1. ให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้องค์ประกอบที่สําคัญของการจัดการท่องเที่ยว สถานการณ์การท่องเที่ยว และ
แผนการท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชน ประเภทและรูปแบบของการจัดนําเที่ยว วิธีการจัดนํา
เที่ยวประเภทต่างๆ ทังภายในและภายนอกประเทศ
้
วิธีการและเทคนิคการสํารวจเส้ นทางการ
เดินทาง การอ่านและการเขียนแผนที่เส้ นทางการเดินทาง การวางแผนการผลิตรายการนําเที่ยว
การวางแผนทางการตลาดและการผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หลักการ วิธีการ การ
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว เทคนิคในการติดต่อและต่อรองกับธุรกิจท่องเที่ยว
การวางแผนการปฏิบตั งิ านและการดําเนินงานในการจัดนําเที่ยวตามขันตอนได้
้
อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม การเขียนโครงการ กลวิธีและเทคนิคที่ใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรคในการจัดนํา
เที่ยว การจัดกิจกรรมสันทนาการในกลางคืน
2. ให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจในโครงสร้ างขององค์กร การปฏิบตั งิ านของฝ่ ายต่างๆ ในบริ ษัท
ท่องเที่ยว และมีทกั ษะการปฏิบตั งิ านขันพื
้ ้นฐานเพียงพอที่จะออกฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
ต่อไป
3. ให้ ผ้ เู รี ยนมีเจตคติที่ดีตอ่ ธุรกิจการบริ การ และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
4. ให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสศึกษาหาความรู้ และทักษะการปฏิบตั งิ านจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาย
งานบริ การด้ านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน จากทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การศึก ษาองค์ ป ระกอบที่ สํ า คัญ ของการจัด การท่ อ งเที่ ย ว สถานการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว และ
แผนการท่องเที่ยวของภาครั ฐและเอกชน ประเภทและรู ปแบบของการจัดนําเที่ยว วิธีการจัดนําเที่ ยว
ประเภทต่างๆ ทังภายในและภายนอกประเทศ
้
วิธีการและเทคนิคการสํารวจเส้ นทางการเดินทาง การ
อ่านและการเขี ยนแผนที่ เส้ นทางการเดินทาง การวางแผนการผลิตรายการนําเที่ยว การวางแผนทาง
การตลาดและการผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หลักการ วิธีการ การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
ทางการท่องเที่ยว เทคนิคในการติดต่อและต่อรองกับธุรกิจท่องเที่ยว การวางแผนการปฏิบตั ิงานและการ
ดําเนินงานในการจัดนําเที่ยวตามขันตอนได้
้
อย่างถูกต้ องเหมาะสม การเขียนโครงการ กลวิธีและเทคนิค
ที่ใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรคในการจัดนําเที่ยว การจัดกิจกรรมสันทนาการในกลางคืน
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

บรรยาย 60 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริ มตามความต้ องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน

การศึกษาด้ วยตนเอง

36 ชัว่ โมง

การศึกษาด้ วยตนเองตามที่
ได้ รับมอบหมาย
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3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
หลังการเรี ยนการสอนทุกครัง้ และสามารถเข้ าปรึกษาได้ ตลอด โดยระบุวนั เวลา การนัดหมาย
ล่วงหน้ า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 เคารพในสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น พร้ อมกับปฏิบตั ติ อ่ ผู้อื่นได้ อย่างเหมาะสม
1.1.2 ให้ ผ้ เู รี ยนมีเจตคติที่ดีตอ่ ธุรกิจการบริการ และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
1.1.3 เคารพกฎระเบียบ กติกา และข้ อบังคับต่าง ๆ ของสถาบัน องค์กรและสังคม
1.1.4 มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.5 มีภาวะความเป็ นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็ นทีมได้
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 จัดการเรี ยนการสอนโดยการบรรยาย การสืบค้ นข้ อมูล การสร้ างแผนผังความคิดแบบใช้
กรณีศกึ ษา การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง การระดมพลังสมอง การแสดงบทบาทสมมุติ เกม สถานการณ์จําลอง
การเรี ยนการสอนแบบแก้ ปัญหา การใช้ เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ประกอบการเรี ยนการสอน
1.2.2 สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ ้นในธุรกิจ ระหว่างการเรี ยนการสอน
1.2.3 กําหนดให้ นกั ศึกษาทํางานกลุม่ โดยการจัดตังบริ
้ ษัททัวร์ จําลอง และปฏิบตั กิ ารภาคสนาม
1.2.4 ให้ นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั ใิ นห้ องเรี ยน และการศึกษานอกสถานที่
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆในชันเรี
้ ยน ได้ แก่ เล่นเกม เล่าตํานานและเกร็ ดความรู้
เขียนโครงการจัดนําเที่ยว เขียนรายงานการประชุม เขียนแผนการท่องเที่ยว เขียนโปรแกรมการท่องเที่ยว
การจัดทําสื่อ
1.3.2 การประเมินจากการปฏิบตั กิ ารบริษัททัวร์ จําลอง โดย จัดโปรแกรมการท่องเที่ยว 1
โปรแกรม ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
1.3.3 การประเมินผลจากงานที่มอบหมาย โดย การรายงานสรุปผลการจัดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว
1.3.4 การทดสอบความรู้ โดยการสอบย่อย
1.3.5 การศึกษานอกสถานที่จากสถานประกอบการบริษัทท่องเที่ยว
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ีต้องได้ รับ
2.1.1 ให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความเข้ าใจในการนําทรัพยากรการท่องเที่ยวมาเป็ นองค์ประกอบของการ
5

มคอ. 3
จัดนําเที่ยวได้
2.1.2 ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้กระบวนการการบริหารจัดการการจัดรายการนําเที่ยว อาทิความเข้ าใจ
ในโครงสร้ างขององค์กร การปฏิบตั งิ านของฝ่ ายต่างๆ ในบริษัทท่องเที่ยว และมีทกั ษะการปฏิบตั งิ านขัน้
พื ้นฐานเพียงพอที่จะออกฝึ กประสบการณ์ภาคสนามได้
2.1.3 ให้ ผ้ เู รี ยนสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ ในการวางแผนการจัดรายการนําเที่ยวของ
บริษัททัวร์ จําลองตามขันตอนต่
้
างๆ ได้ อย่างถูกต้ อง
2.1.4 ให้ ผ้ เู รี ยนสามารถนําข้ อมูล เกม หรื อกิจกรรมต่างๆ มาใช้ ในการออกภาคสนามได้
2.1.5 ให้ ผ้ เู รี ยนมีเจตคติที่ดีตอ่ ธุรกิจการบริการ และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
2.1.6 ให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสศึกษาหาความรู้ และทักษะการปฏิบตั งิ านจากบริษัทท่องเที่ยวที่มี
มาตรฐาน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 จัดการเรี ยนการสอนโดยการบรรยาย การสืบค้ นข้ อมูล การสร้ างแผนผังความคิดแบบใช้
กรณีศกึ ษา การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง การระดมพลังสมอง การแสดงบทบาทสมมุติ เกม สถานการณ์จําลอง
การเรี ยนการสอนแบบแก้ ปัญหา การใช้ เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ประกอบการเรี ยนการสอน
2.2.2 สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ ้นในธุรกิจ ระหว่างการเรี ยนการสอน
2.2.3 กําหนดให้ นกั ศึกษาทํางานกลุม่ โดยการจัดตังบริ
้ ษัททัวร์ จําลอง และปฏิบตั กิ ารภาคสนาม
2.2.4 ให้ นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั ใิ นห้ องเรี ยน และการศึกษานอกสถานที่
2.2 วิธีการประเมินผล
2.2.1 การมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมต่างๆในชันเรี
้ ยน ได้ แก่ เล่นเกม เล่าตํานานและ เกร็ดความรู้
เขียนโครงการจัดนําเที่ยว เขียนรายงานการประชุม เขียนแผนการท่องเที่ยว เขียนโปรแกรมการท่องเที่ยว
การจัดทําสื่อ
2.2.2 การประเมินจากการปฏิบตั กิ ารบริษัททัวร์ จําลอง โดย จัดโปรแกรมการท่องเที่ยว 1
โปรแกรม ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
2.2.3 การประเมินผลจากงานที่มอบหมาย โดย การรายงานสรุปผลการจัดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว
2.2.4 การทดสอบความรู้โดยการสอบย่อย
2.2.5 การศึกษานอกสถานที่จากสถานประกอบการบริษัทท่องเที่ยว
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ
3.1.2 สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ไิ ปสูก่ ารอธิบายและนําเสนอรายงาน
3.1.3 มีทกั ษะทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ได้ อย่างเหมาะสมกับภูมิปัญญาของตน
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3.2 วิธีการสอน
3.2.1 จัดการเรี ยนการสอนโดยการบรรยาย การสืบค้ นข้ อมูล การสร้ างแผนผังความคิดแบบใช้
กรณีศกึ ษา การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง การระดมพลังสมอง การแสดงบทบาทสมมุติ เกม สถานการณ์จําลอง
การเรี ยนการสอนแบบแก้ ปัญหา การใช้ เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ประกอบการเรี ยนการสอน
3.2.2 สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ ้นในธุรกิจ ระหว่างการเรี ยนการสอน
3.2.3 กําหนดให้ นกั ศึกษาทํางานกลุม่ โดยการจัดตังบริ
้ ษัททัวร์ จําลอง และปฏิบตั กิ ารภาคสนาม
3.2.4 ให้ นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั ใิ นห้ องเรี ยน และการศึกษานอกสถานที่
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมต่างๆในชันเรี
้ ยน ได้ แก่ เล่นเกม เล่าตํานานและ เกร็ ดความรู้
เขียนโครงการจัดนําเที่ยว เขียนรายงานการประชุม เขียนแผนการท่องเที่ยว เขียนโปรแกรมการท่องเที่ยว
การจัดทําสื่อ
3.3.2 การประเมินจากการปฏิบตั กิ ารบริษัททัวร์ จําลอง โดย จัดโปรแกรมการท่องเที่ยว 1
โปรแกรม ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
3.3.3 การประเมินผลจากงานที่มอบหมาย โดย การรายงานสรุปผลการจัดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว
3.3.4 การทดสอบความรู้โดยการสอบย่อย
3.3.5 การศึกษานอกสถานที่จากสถานประกอบการบริ ษัทท่องเที่ยว
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 ทักษะการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน
4.1.2 ทักษะความเป็ นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็ นทีม
4.1.3 ทักษะการเรี ยนด้ วยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย ครบถ้ วนทันเวลา
4.1.4 ทักษะในการปฏิสมั พันธ์กบั บุคคล สถานภาพในสังคมระดับต่างๆ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดการเรี ยนการสอนโดยการบรรยาย การสืบค้ นข้ อมูล การสร้ างแผนผังความคิดแบบใช้
กรณีศกึ ษา การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง การระดมพลังสมอง การแสดงบทบาทสมมุติ เกม สถานการณ์จําลอง
การเรี ยนการสอนแบบแก้ ปัญหา การใช้ เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ประกอบการเรี ยนการสอน
4.2.2 สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ ้นในธุรกิจ ระหว่างการเรี ยนการสอน
4.2.3 กําหนดให้ นกั ศึกษาทํางานกลุม่ โดยการจัดตังบริ
้ ษัททัวร์ จําลอง และปฏิบตั กิ ารภาคสนาม
4.2.4 ให้ นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั ใิ นห้ องเรี ยน และการศึกษานอกสถานที่
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4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 การมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมต่างๆในชันเรี
้ ยน ได้ แก่ เล่นเกม เล่าตํานานและ เกร็ดความรู้
เขียนโครงการจัดนําเที่ยว เขียนรายงานการประชุม เขียนแผนการท่องเที่ยว เขียนโปรแกรมการท่องเที่ยว
การจัดทําสื่อ
4.3.2 การประเมินจากการปฏิบตั กิ ารบริษัททัวร์ จําลอง โดย จัดโปรแกรมการท่องเที่ยว 1
โปรแกรม ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
4.3.3 การประเมินผลจากงานที่มอบหมาย โดย การรายงานสรุปผลการจัดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว
4.3.4 การทดสอบความรู้โดยการสอบย่อย
4.3.5 การศึกษานอกสถานที่จากสถานประกอบการบริ ษัทท่องเที่ยว
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 นักศึกษาสามารถวางแผนการทํางานในการจัดทําบริษัททัวร์ จําลองได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5.1.2 นักศึกษามีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการเลือกสถานที่ และรูปแบบการจัดรายการนํา
เที่ยวให้ เหมาะสมกับสถานการณ์
5.1.3 นักศึกษาสามารถแสดงศักยภาพในการเป็ นมัคคุเทศก์ให้ แก่บคุ คลทัว่ ไปได้ รับรู้
5.1.4 นักศึกษาสามารถนําเสนอขายสินค้ าผ่านระบบออนไลน์ได้
5.1.5 นักศึกษาสามารถใช้ ระบบเทคโนโลยีในการประเมินผลแบบสอบถามได้
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดการเรี ยนการสอนโดยการบรรยาย การสืบค้ นข้ อมูล การสร้ างแผนผังความคิดแบบใช้
กรณีศกึ ษา การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง การระดมพลังสมอง การแสดงบทบาทสมมุติ เกม สถานการณ์จําลอง
การเรี ยนการสอนแบบแก้ ปัญหา การใช้ เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ประกอบการเรี ยนการสอน
5.2.2 สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ ้นในธุรกิจ ระหว่างการเรี ยนการสอน
5.2.3 กําหนดให้ นกั ศึกษาทํางานกลุม่ โดยการจัดตังบริ
้ ษัททัวร์ จําลอง และปฏิบตั กิ ารภาคสนาม
5.2.4 ให้ นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั ใิ นห้ องเรี ยน และการศึกษานอกสถานที่
5.2.5 การศึกษานอกสถานที่
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 การมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมต่างๆในชันเรี
้ ยน ได้ แก่ เล่นเกม เล่าตํานานและ เกร็ดความรู้
เขียนโครงการจัดนําเที่ยว เขียนรายงานการประชุม เขียนแผนการท่องเที่ยว เขียนโปรแกรมการท่องเที่ยว
การจัดทําสื่อ
5.3.2 การประเมินจากการปฏิบตั กิ ารบริษัททัวร์ จําลอง โดย จัดโปรแกรมการท่องเที่ยว 1
โปรแกรม ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
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5.3.3 การประเมินผลจากงานที่มอบหมาย โดย การรายงานสรุปผลการจัดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว
5.3.4 การทดสอบความรู้โดยการสอบย่อย
5.3.5 การศึกษานอกสถานที่จากสถานประกอบการบริ ษัทท่องเที่ยว

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี
หัวข้ อ/รายละเอียด
1

แนะนําลักษณะวิชา ,
วัตถุประสงค์แนวการสอน ,
การวัดผลและประเมินผล

2

1. ความหมาย, ความ
เป็ นมา. องค์ ประกอบที่
สําคัญของการจัดรายการ
นําเที่ยว และสถานการณ์
การท่ องเที่ยว
2. การบริหารงาน
ท่ องเที่ยว
1. องค์กรของรัฐ
2. องค์กรเอกชน
- ความหมาย
- โครงสร้ างการ
บริ หารงาน
- รู ปแบบ
- หน้ าที่
ประเภทของการจัดนํา
เที่ยว
1. รู ปแบบของการจัด
นําเที่ยว
2. ลักษณะของการจัด

3

จํานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรี ยน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
1. อธิบายกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน
2. แนะนําหนังสือและ Web
Site เพิ่มเติม
3. แบ่งกลุม่ ศึกษาข้ อมูลการ
บริ หารงานของบริ ษัทจัดนํา
เที่ยว
บรรยาย

4

บรรยาย

ผู้สอน
อ.พราวธีมา ศรี ระทุ

อ.พราวธีมา ศรี ระทุ

- Power Point

อ.พราวธีมา ศรี ระทุ

- Power Point
- หนังสื อที่เกี่ยวข้อง
- Web Site

1. แบ่งกลุม่ ระดมความคิด
ในการวางแผนท่องเที่ยว
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4

5

นําเที่ยว
3. การพัฒนารู ปแบบการ
จัดนําเที่ยว
การวางแผนการ
ท่ องเที่ยว
1. ความหมาย
2. ขันตอนการวางแผน
้
3. รู ปแบบการวางแผน
การจัดทําโครงการและ
การจัดทําบันทึกการ
ประชุม
การจัดทํารายการนํา
เที่ยว
1. คุณลักษณะของ
ผู้จดั ทํารายการนําเที่ยว
2. การรวบรวมข้ อมูล
3. การวางแผนการจัด
นําเที่ยว
4. การสํารวจเส้ นทาง
5. การจัดทําแผนที่ในการ
สํารวจเส้ นทาง
การกําหนดรายการนํา
เที่ยว
1. การเขียนรายการ
นําเที่ยว
การคิดราคาขายอย่างมี
ระบบ
การวางแผนการตลาด
1. การวิเคราะห์โอกาสทาง
การตลาด
2. การวิเคราะห์ตลาด
ผู้บริ โภค
3. การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริ โภค
การผลิตสื่อทางการตลาด
เพื่อจูงใจกลุม่ เป้าหมาย

2. เขียนร่ างแผนงาน
ดําเนินงานของบริ ษัททัวร์
จําลอง
3. แบ่งกลุม่ จัดตังบริ
้ ษัททัวร์
จําลอง ตามจํานวนที่
เหมาะสม
4. เขียนโครงการเสนอ

4

บรรยาย

อ.พราวธีมา ศรี ระทุ

- Power Point
- วารสาร/นิตยสาร
- Web Site

1. เขียนกําหนดการเดินทาง
(Itinerary) 3 รู ปแบบ คนละ
1 เส้ นทาง
2. คํานวณระยะเวลาที่ต้อง
ใช้ ในการเดินทางตาม
กําหนดการใน Itinerary โดย
ให้ ใกล้ เคียงกับการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง

คิดราคาขายโดยแสดงวิธีคิด
โดยละเอียด
4

บรรยาย

อ.พราวธีมา ศรี ระทุ

- Power Point

1. นําเส้ นทางที่เขียนมา
วิเคราะห์ลกู ค้ ากลุม่ เป้าหมาย
2. ทํา SWOT Analysis
3. เรี ยนรู้ วิธีการขายสินค้ า
ผ่านระบบออนไลน์
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1. ศิลปะการติดต่ อทํา
สัญญาเช่ า-ซือ้ และ
ต่ อรองราคาสินค้ าและ
บริการ
1. ยานพาหนะ
2. บริ การอาหาร
3. ที่พกั
4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ
2. แนวทางแก้ ปัญหาจาก
กรณีตัวอย่ าง
3. วิธีแสดงข้ อมูลทาง
การเงินเบือ้ งต้ นของการ
ประกอบการ
1. หลักการทําบัญชีเพื่อ
แสดงข้ อมูลรายรับ-รายจ่าย
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
“การวางแผนการจัดรายการ
นําเที่ยว”
การจัดทําโครงร่ าง
เอกสารที่ใช้ ในบริษัททัวร์
จําลอง
นําเสนอผลงานก่ อนออก
ภาคสนาม

4

11-14
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บรรยาย

อ.พราวธีมา ศรี ระทุ

- Power Point

แบ่งกลุม่ เพื่อวิเคราะห์
ปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ ้นในการ
เช่า-ซื ้อ

สรุ ปการวิเคราะห์ปัญหาและ
นํากรณีตวั อย่างขึ ้นอธิบาย
เป็ นแนวทางแก้ ปัญหา
ทดลองทําบัญชีรายรับรายจ่าย
4

บรรยายเชิงปฏิบตั ิการจาก
ประสบการณ์จริ ง

โดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

4

นําเสนอข้ อมูลที่จดั เตรี ยมมา

อ.พราวธีมา ศรี ระทุ

4

นําเสนอผลงานในสถานการณ์
จําลองเพื่อรับข้ อเสนอแนะติชม
รายกลุม่ และรายบุคคล โดย
จะต้ องนําเสนอก่อนออก
ภาคสนามไม่น้อยกว่า 7 วัน

อ.พราวธีมา ศรี ระทุ

กิจกรรมออกภาคสนาม

4

อ.พราวธีมา ศรี ระทุ

15

สรุ ปผลการดําเนินงาน

4

กิจกรรมบริ ษัททัวร์ จําลอง
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
แต่ละกลุม่ จัดทํารู ปเล่ม
สรุ ปผลการดําเนินงานบริ ษัท
ทัวร์ จําลองพร้ อมนําส่ง
ภายใน 14 วันหลังจากจบ
ทัวร์

16

สอบปลายภาค

1.5

8
9-10
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
วิธีการประเมิน
1

2

3

4

5

การมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ต่างๆในชันเรี
้ ยน ได้ แก่ เล่น
เกมส์ เล่าตํานานและ
เกร็ ดความรู้ เขียนโครงการ
จัดนําเที่ยว
เขียนรายงานการประชุม
เขียนแผนการท่องเที่ยว
เขียนโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว จัดทําสื่อ
การศึกษานอกสถานที่จาก
สถานประกอบต่างๆ อาทิ
โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว
ร้ านอาหาร ฯลฯ
(การสํารวจเส้ นทาง)
ประเมินจากการปฏิบตั กิ าร
บริ ษัททัวร์ จําลอง โดย จัด
โปรแกรมการท่องเที่ยว 1
โปรแกรม ระยะเวลา 3 วัน
2 คืน
การประเมินผลจากงานที่
มอบหมาย โดย การ
รายงานสรุ ปผลการจัด
โปรแกรมการท่องเที่ยว
สอบปลายภาค

วิธีการ
ประเมิน
-

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
ทุกสัปดาห์

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
10 คะแนน

-

5-6

20 คะแนน

11-14

-

ทุกสัปดาห์

30 คะแนน

20 คะแนน

20 คะแนน
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หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารสรุปรายวิชาการวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
ผศ.ดร.นิภา วธาวนิชกุล. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรื อง. การวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว
ผู้ช่วยศาสตราจารยฉันทัช วรรณถนอม. การวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว
รองศาสตราจารย์บญ
ุ เลิศ ตังจิ
้ ตวัฒนา และอาจารย์ภสู วัสดิ์ สุขเลี ้ยง, การจัดนําเที่ยวและรายการนํา
เที่ยวภาคเหนือตอนบน
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์. การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
เทคนิคการทําธุรกิจทัวร์ . แนะนําโดยบริษัททัวร์ ที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์นานหลายสิบปี
รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์. มัคคุเทศก์
พิมพรรณ สุจาริ นพงค์. มัคคุเทศก์
ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ. การจัดการและการตลาดบริ การ
อนุสาร อสท.
นิตยสารเที่ยวรอบโลก
นิตยสารเพื่อนเดินทาง
Travel Guide Magazine
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
TourismThailand.org
ServiceHospitality.com
Hotels.com
ServiceMind.com

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. ในวันแรกของการจัดการเรี ยนการสอน อาจารย์อธิบายให้ นกั ศึกษาเข้ าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี ้
จาการเรี ยนการสอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา และประโยชน์จากข้ อคิดเห็นของนักศึกษาต่อการพัฒนา
รายวิชาเพื่อส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนารายวิชาในช่วงปลายภาคของการศึกษา
2. ให้ นกั ศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรี ยบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวล/คิด
วิเคราะห์ก่อนและหลังการเรี ยนรายวิชานี ้
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3. ส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรี ยนการสอน และการพัฒนารายวิชาผ่านระบบ
ประเมิน on line ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
อาจารย์ผ้ สู อนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรี ยนของนักศึกษา และทํารายงานสรุปพัฒนาการ
ของนักศึกษา ปั ญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ ไขหรื อการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
3. การปรั บปรุ งการสอน
1. การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปั ญหา อุปสรรค
แนวทางแก้ ไขเมื่อสิ ้นสุดการสอน เพื่อเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
2. การวิจยั ในชันเรี
้ ยน เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการเรี ยนการสอน และวิธีการฝึ กปฏิบตั นิ อกสถานที่
3. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรี ยนรู้ในรายวิชา ได้ จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา
ได้ ดงั นี ้
- การทวนสอบการให้ คะแนนจาการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร
- มีการตังคณะกรรมการในสาขาวิ
้
ชา ตรวจสอบผลประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบข้ อสอบ รายงาน วิธีการให้ คะแนนสอบ และการให้ คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้ มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอน และรายละเอียดรายวิชา เพื่อให้ เกิดคุณภาพมากขึ ้น ดังนี ้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 1 ปี หรื อตามข้ อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้ อ 4
- เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผ้ สู อน เพื่อให้ นกั ศึกษามีมมุ มองในเรื่ องการประยุกต์ความรู้นี ้กับ
ปั ญหาที่มาจากงานวิจยั ของอาจารย์หรื ออุตสาหกรรมต่างๆ
หมายเหตุ : ในกรณีที่นกั ศึกษาต้ องการตรวจสอบผลการประเมินในรายวิชาสามารถติดต่ออาจารย์
ผู้สอนเพื่อขอตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากสิ ้นสุดการเรี ยนการสอนในปี การศึกษานันๆ
้
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