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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3573216
การวางแผนและการจัดนาเที่ยว
Tour Planning and Organizing
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์พราวธีมา ศรีระทุ
4.2 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พราวธีมา ศรีระทุ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล
อาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์
อาจารย์ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์

ตอนเรียน A1
ตอนเรียน B1
ตอนเรียน C1
ตอนเรียน TA

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
หลักการมัคคุเทศก์
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. ให้ผู้เรียนมีความรู้ถึงองค์ประกอบที่สาคัญวางแผนและการจัดนาเที่ยว การจัดงบประมาณ การ
ดาเนินการทางธุรกิจ แผนการท่องเที่ยวภาครัฐและเอกชน สถานการณ์ท่องเที่ยว ประเภท รูปแบบ วิธีการจัด
นาเที่ยวประเภทต่างๆ การสารวจเส้นทางการเดินทาง การอ่านและเขียนแผนที่เส้นทางการเดินทาง การผลิต
รายการนาเที่ยว การตลาดและการผลิตสื่อเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เทคนิคการติดต่อและเจรจา
ต่อรองกับธุรกิจท่องเที่ยว การปฏิบัติงานและขั้นตอนดาเนินงาน การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเขียน
โครงการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ และการ จัดนาเที่ยวโดยใช้การบูรณาการ
2. ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างขององค์กร การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ในบริษัท
ท่องเที่ยว และมีทักษะการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานเพียงพอที่จะออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
3. ให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อธุรกิจการบริการ และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
4. ให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้ และทักษะการปฏิบัติงานจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสายงาน
บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ท างวิ ช าการ การศึ ก ษาองค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ของการจั ด การท่ อ งเที่ ย ว
สถานการณ์การท่องเที่ยว เพื่อกาหนดแหล่งท่องเที่ยวจัดทารายการท่องเที่ยว วิธีการและเทคนิคการสารวจ
เส้นทาง การวางแผนทางการตลาดและการผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ วางแผนการใช้งบประมาณ
ดาเนินการและผลกาไรทางธุรกิจ การวางแผนการปฏิบัติงานและการดาเนินงานในการจัดนาเที่ยวตาม
ขั้นตอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการจัดแผนการท่องเที่ยวโดยเน้นความปลอดภัย ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคอันอาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้จึงได้ดาเนินการปรับปรุงรายวิชาโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนาทฤษฏี
และหลักการการวางแผนการจัดรายการนาเที่ยวมาปฏิบัติได้จริงในการฝึ กปฏิบัติภาคสนาม (บริษัททัวร์
จาลอง) และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน โดยเน้นที่การเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นสาคัญ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาองค์ประกอบที่สาคัญของการวางแผนและการจัดนาเที่ยว การจัดงบประมาณ การดาเนินการ
ทางธุรกิจ แผนการท่องเที่ยวภาครัฐและเอกชน สถานการณ์ท่องเที่ยว ประเภท รูปแบบ วิธีการจัดนาเที่ยว
ประเภทต่างๆ การสารวจเส้นทางการเดินทาง การอ่านและเขียนแผนที่เส้นทางการเดินทาง การผลิตรายการ
นาเที่ยว การตลาดและการผลิตสื่อเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เทคนิคการติดต่อและเจรจาต่อรองกับ
ธุรกิจท่องเที่ยว การปฏิบัติงานและขั้นตอนดาเนินงาน การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเขียนโครงการ การ
จัดกิจกรรมนันทนาการ และการจัดนาเที่ยวโดยใช้การบูรณาการ
Study important element of planning and organizing tour conducting tour operation
budgeting government and private sector tourism plans, tourism circumstances types and
procedures of tour conducting traveling route surveying techniques, reading and writing
traveling route maps, tour guiding production, marketing and media production for adverting,
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tourism business communication and negotiation techniques, work performing and
procedures, problem solving techniques project writing, and recreational activity arrangement
and conducting tour by using the integrated approach.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยายการฝึก

สอนเสริม

30 ชั่วโมง

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

(2 ชั่วโมง x1
สัปดาห์)

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน
30 ชั่วโมง
(2 ชั่วโมง x15สัปดาห์)

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมง
(5 ชั่วโมง x15สัปดาห์)

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หลังการเรียนการสอนทุกครั้ง และสามารถเข้าปรึกษาได้ตลอด โดยระบุวัน เวลา
การนัดหมายล่วงหน้า ด้วยช่องทางการสื่อสาร เช่น ไลน์ โทรศัพท์ หรือมาพบด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. มีความซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้ รั บ กั บ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
3. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา มีภาวะผู้นา
และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
4. มีวินัยในการทางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์และสังคม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 จัดการเรียนการสอนโดยการบรรยาย การสืบค้นข้อมูล การสร้างแผนผังความคิดแบบใช้
กรณีศึกษา การเรียนรู้ด้วยตนเอง การระดมพลังสมอง การแสดงบทบาทสมมุติ เกม สถานการณ์จาลอง
การเรียนการสอนแบบแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอน
1.2.2 สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ระหว่างการเรียนการสอน
1.2.3 กาหนดให้นักศึกษาทางานกลุ่มโดยการจัดตั้งบริษัททัวร์จาลอง และปฏิบัติการภาคสนาม
1.2.4 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในห้องเรียน และการศึกษานอกสถานที่
5

มคอ. 3
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียน ได้แก่ เล่นเกม เล่าตานานและเกร็ดความรู้
เขียนโครงการจัดนาเที่ยว เขียนรายงานการประชุม เขียนแผนการท่องเที่ยว เขียนโปรแกรมการท่องเที่ยว
การจัดทาสื่อ
1.3.2 การประเมินจากการปฏิบัติการบริษัททัวร์จาลอง โดย จัดโปรแกรมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ 1 โปรแกรมระยะเวลา 4 วัน 3 คืน หรือ 3 วัน 2 คืน หรือ 2 วัน 1 คืน
1.3.3 การประเมินผลจากงานที่มอบหมาย โดย การรายงานสรุปผลการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว
ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด
1.3.4 การทดสอบความรู้จากการสอบปลายภาคโดยไม่มีการทุจริต
1.3.5 การศึกษานอกสถานที่จากสถานประกอบการบริษัทท่องเที่ยว
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1. มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยว ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็น
สากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2. มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 จัดการเรียนการสอนโดยการบรรยาย การสืบค้นข้อมูล การสร้างแผนผังความคิดแบบใช้
กรณีศึกษา การเรียนรู้ด้วยตนเอง การระดมพลังสมอง การแสดงบทบาทสมมุติ เกม สถานการณ์จาลอง การ
เรียนการสอนแบบแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอน
2.2.2 สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ระหว่างการเรียนการสอน
2.2.3 กาหนดให้นักศึกษาทางานกลุ่มโดยการจัดตั้งบริษัททัวร์จาลอง และปฏิบัติการภาคสนาม
2.2.4 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในห้องเรียน และการศึกษานอกสถานที่
2.3 วิธีการประเมินผล
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียน ได้แก่ เล่นเกม เล่าตานานและ เกร็ดความรู้ เขียน
โครงการจัดนาเที่ยว เขียนรายงานการประชุม เขียนแผนการท่องเที่ยว เขียนโปรแกรมการท่องเที่ยว การ
จัดทาสื่อ
2.2.2 การประเมิ น จากการปฏิ บั ติ ก ารบริ ษั ท ทั ว ร์ จ าลอง โดย จั ด โปรแกรมการท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศ 1 โปรแกรมระยะเวลา 4 วัน 3 คืน หรือ 3 วัน 2 คืน หรือ 2 วัน 1 คืน
2.2.3 การประเมินผลจากงานที่มอบหมาย โดย การรายงานสรุปผลการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว
2.2.4 การทดสอบความรู้โดยสอบปลายภาค
2.2.5 การศึกษานอกสถานที่จากสถานประกอบการบริษัทท่องเที่ยว
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
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1. มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง รวมทั้ง
หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
2. มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสู่การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และ
การปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3. มีสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทักษะ
การทางานให้เกิดประสิทธิผล
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 จัดการเรียนการสอนโดยการบรรยาย การสืบค้นข้อมูล การสร้างแผนผังความคิดแบบใช้
กรณีศึกษา การเรียนรู้ด้วยตนเอง การระดมพลังสมอง การแสดงบทบาทสมมุติ เกม สถานการณ์จาลอง การ
เรียนการสอนแบบแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอน
3.2.2 สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจระหว่างการเรียนการสอน
3.2.3 กาหนดให้นักศึกษาทางานกลุ่มโดยการจัดตั้งบริษัททัวร์จาลอง และปฏิบัติการภาคสนาม
3.2.4 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในห้องเรียน และการศึกษานอกสถานที่
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียน ได้แก่ เล่นเกม เล่าตานานและ เกร็ดความรู้ เขียน
โครงการจัดนาเที่ยว เขียนรายงานการประชุม เขียนแผนการท่องเที่ยว เขียนโปรแกรมการท่องเที่ยว การ
จัดทาสื่อ
3.3.2 การประเมินจากการปฏิบัติการบริษัททัวร์จาลอง โดย จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ
3.3.3 การประเมินผลจากงานที่มอบหมาย โดย การรายงานสรุปผลการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว
3.3.4 การทดสอบความรู้โดยการสอบปลายภาค
3.3.5 การศึกษานอกสถานที่จากสถานประกอบการบริษัทท่องเที่ยว
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตน
ในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
2. มีความสามารถในการพั ฒ นาตนเอง และพัฒ นาวิช าชีพ ให้ ทันสมัย อย่ างต่ อเนื่ อ งและตรงตาม
มาตรฐานสากล
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดการเรียนการสอนโดยการบรรยาย การสืบค้นข้อมูล การสร้างแผนผังความคิดแบบใช้
กรณีศึกษา การเรียนรู้ด้วยตนเอง การระดมพลังสมอง การแสดงบทบาทสมมุติ เกม สถานการณ์จาลอง การ
เรียนการสอนแบบแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอน
4.2.2 สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ระหว่างการเรียนการสอน
4.2.3 กาหนดให้นักศึกษาทางานกลุ่มโดยการจัดตั้งบริษัททัวร์จาลอง และปฏิบัติการภาคสนาม
4.2.4 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในห้องเรียน และการศึกษานอกสถานที่
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4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากงานที่มอบหมายอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการเข้าเรียนและสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักศึกษา
3. ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
4. ประเมินจากคาตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความ
รับผิดชอบ
5. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม
3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่ อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการ
นาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการใช้
เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดการเรียนการสอนโดยการบรรยาย การสืบค้นข้อมูล การสร้างแผนผังความคิดแบบใช้
กรณีศึกษา การเรียนรู้ด้วยตนเอง การระดมพลังสมอง การแสดงบทบาทสมมุติ เกม สถานการณ์จาลอง การ
เรียนการสอนแบบแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอน
5.2.2 สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ระหว่างการเรียนการสอน
5.2.3 กาหนดให้นักศึกษาทางานกลุ่มโดยการจัดตั้งบริษัททัวร์จาลอง และปฏิบัติการภาคสนาม
5.2.4 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในห้องเรียน และการศึกษานอกสถานที่
5.2.5 การศึกษานอกสถานที่
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียน ได้แก่ เล่นเกม เล่าตานานและ เกร็ดความรู้ เขียน
โครงการจัดนาเที่ยว เขียนรายงานการประชุม เขียนแผนการท่องเที่ยว เขียนโปรแกรมการท่องเที่ยว การ
จัดทาสื่อ
5.3.2 การประเมิ น จากการปฏิ บั ติ ก ารบริ ษั ท ทั ว ร์ จ าลอง โดย จั ด โปรแกรมการท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศ 1 โปรแกรมระยะเวลา 4 วัน 3 คืน หรือ 3 วัน 2 คืน หรือ 2 วัน 1 คืน
5.3.3 การประเมินผลจากงานที่มอบหมาย โดย การรายงานสรุปผลการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว
การนาเสนองานโดย power point และวีดิทัศน์
5.3.4 การทดสอบความรู้โดยการสอบปลายภาค จากการคานวณราคาขาย

8

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

1

2

หัวข้อเรื่อง

- ลักษณะรายวิชา
- วัตถุประสงค์ของ
รายวิชา
- แนวการสอนและ
ภาพรวมของเนื้อหาที่
สอนในแต่ละสัปดาห์
- การวัดและการ
ประเมินผล
- ข้อตกลงในการเรียน
และการเข้าชั้นเรียน
-ความหมาย, ความ
เป็นมา องค์ประกอบที่
สาคัญของการจัด
รายการนาเที่ยว และ
สถานการณ์การ
ท่องเที่ยว
-การบริหารงาน
ท่องเที่ยว
1.องค์กรของรัฐ
2.องค์กรเอกชน
-ความหมาย
-โครงสร้างการบริหารงาน
-รูปแบบ
-หน้าที่
ประเภทของการจัดนา
เที่ยว
1.รูปแบบของการจัด
นาเที่ยว
2.ลักษณะของการจัด
นาเที่ยว

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการเรียนรู้
/แหล่งการเรียนรู้

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. แบ่งกลุ่มจัดตั้งบริษัททัวร์
จาลอง จานวน 3-4 กลุ่ม
จากจานวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียน
- นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทจัด
นาเที่ยว
- นั ก ศึ ก ษา ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล
เ ส้ น ท า ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ภายในประเทศ กลุ่ ม ละ 3
เส้นทาง

1. PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
3. แนะนาหนังสือ
และ Web Site
เพิ่มเติม

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. นักศึกษาทั้ง 3-4 กลุ่ม
ระดมความคิดในการ
วางแผนจัดรายการนาเที่ยว

1. PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
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สัปดาห์ที่

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

3.การพัฒนารูปแบบการ
จัดนาเที่ยว

3-4

5

การกาหนดรายการนา
เที่ยว
1. การเขียนรายการนา
เที่ยว
2. การคิดราคาขายอย่าง
มีระบบ
การวางแผนการตลาด
1.การวิเคราะห์โอกาส
ทางการตลาด
2.การวิเคราะห์ตลาด
ผู้บริโภค
3.การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค

สื่อการเรียนรู้
/แหล่งการเรียนรู้

3.เขียนร่างแผนงาน
ดาเนินงานของบริษัททัวร์
จาลอง
3. นาเสนอเส้นทางกลุ่มละ 3
เส้นทาง
4. เขียนโครงการเสนอ

การวางแผนการ
ท่องเที่ยว
1.ความหมาย
2.ขั้นตอนการวางแผน
3.รูปแบบการวางแผน
การจัดทาโครงการฯและ
การจัดทาบันทึกการ
ประชุม
การจัดทารายการนา
เที่ยว
1.คุณลักษณะของ
ผู้จัดทารายการนาเที่ยว
2.การรวบรวมข้อมูล
3.การวางแผนการจัด
นาเที่ยว
4.การสารวจเส้นทาง
5.การจัดทาแผนที่ในการ
สารวจเส้นทาง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน 1. PowerPoint
1. บรรยาย
2. เอกสาร
2. กิจกรรมในชั้นเรียน การ ประกอบการสอน
เรียนรู้จากการตั้งคาถาม
(Enquiry-Based Learning)
-เขียนกาหนดการเดินทาง
(Itinerary) 3 เส้นทาง
- คานวณระยะเวลาที่ต้อง
ใช้ในการเดินทางตาม
กาหนดการใน Itinerary
โดยให้ใกล้เคียงกับการ
ปฏิบัติงานจริง
- คิดราคาขายโดยแสดงวิธี
คิดโดยละเอียด

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. กิจกรรมในชั้นเรียนการ
เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา
(Case study-Based
Learning)
- นาเส้นทางที่เขียนมา

1. PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
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สัปดาห์ที่

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

การผลิตสื่อทางการ
ตลาดเพื่อจูงใจ
กลุ่มเป้าหมาย
6-7

-ศิลปะการติดต่อทา
สัญญาเช่า-ซื้อและ
ต่อรองราคาสินค้าและ
บริการ
1.ยานพาหนะ
2.บริการอาหาร
3.ที่พัก
4.ค่าธรรมเนียมต่างๆ

4

-แนวทางแก้ปัญหาจาก
กรณีตัวอย่าง

8

-วิธีแสดงข้อมูลทาง
การเงินเบื้องต้นของการ
ประกอบการ
-หลักการทาบัญชีเพื่อ
แสดงข้อมูลรายรับรายจ่าย
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การวางแผนการจัด
รายการนาเที่ยว”

4

การจัดทาโครงร่าง
เอกสารที่ใช้ในบริษัท
ทัวร์จาลอง

9-10

นาเสนอผลงานก่อนออก
ภาคสนาม

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการเรียนรู้
/แหล่งการเรียนรู้

วิเคราะห์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
- ทา SWOT Analysis
- เรียนรู้วิธีการขายสินค้า
ผ่านระบบออนไลน์
-อนุมัติเส้นทาง
กิจกรรมการเรียนการสอน 1. PowerPoint
1. บรรยาย
2. เอกสาร
2. นั ก ศึ ก ษ า แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม ประกอบการสอน
วิ เ คราะห์ ปั ญ หาที่ อ าจจะ
เกิดขึ้นในการเช่า-ซือ้
3. กิจกรรมในชั้นเรียน การ
เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา
(Case study-Based
Learning)
4.วางแผนการสารวจเส้นทาง
**นั ก ศึ ก ษาทั้ ง 3-4 กลุ่ ม
สารวจเส้นทางที่อนุมัติไว้**
สรุปการวิเคราะห์ปัญหาและ
น ากรณี ตั ว อย่ า งขึ้ น อธิ บ าย
เป็นแนวทางแก้ปัญหา
ท ด ล อ ง ท า บั ญ ชี ร า ย รั บ รายจ่าย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายเชิงปฏิบัติการ
จากประสบการณ์จริง
2. นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
นาเสนอผลการสารวจเส้นทาง
- วีดีโอ
- power point
(เส้นทางเพื่อฝึกปฏิบัติการ
ภาคสนาม กลุ่มละ 1
เส้นทาง)
นาเสนอข้อมูลที่จัดเตรียมมา
กิจกรรมการเรียนการสอน

1. PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการสอน

1. PowerPoint
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สัปดาห์ที่

หัวข้อเรื่อง

11-14 กิจกรรมออกภาคสนาม

จานวน
ชั่วโมง

4

14

สรุปผลการดาเนินงาน

4

15

สรุปผลการดาเนินงาน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการเรียนรู้
/แหล่งการเรียนรู้

1. น าเสนอผลงานในการ
แสดงบทบาทสมมุติ เพื่อรับ
ข้ อ เสนอแนะรายกลุ่ ม และ
ร า ย บุ ค ค ล โ ด ย จ ะ ต้ อ ง
นาเสนอก่อนออกภาคสนาม
ไม่น้อยกว่า 7 วัน
2. การเรียนรู้จากสภาพจริง
( เ ชิ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ )
(Experiential Learning)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. PowerPoint
1. กิจกรรมภาคสนามบริษัท
ทัวร์จาลอง ภายในประเทศ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน หรือ
3 วัน 2 คืน หรือ 2 วัน 1คืน
2. การเรียนรู้จากสภาพจริง
( เ ชิ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ )
(Experiential Learning)
กิจกรรมการเรียนการสอน PowerPoint
1. สรุปผลการเรียนรู้จาก
สภาพจริง (เชิงประสบการณ์)
(Experiential Learning)
2. นักศึกษาจัดทารูปเล่ม
สรุปผลการดาเนินงานบริษัท
ทัวร์จาลองพร้อมนาส่ง
ภายใน 14 วัน หลังจาก
เสร็จสิ้นการทาทัวร์จาลอง
กิจกรรมการเรียนการสอน PowerPoint
1. สรุปผลการเรียนรู้จาก
สภาพจริง (เชิงประสบการณ์)
(Experiential Learning)
2. นักศึกษาจัดทารูปเล่ม
สรุปผลการดาเนินงานบริษัท
ทัวร์จาลองพร้อมนาส่ง
ภายใน 14 วัน หลังจาก
เสร็จสิ้นการทาทัวร์จาลอง
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สัปดาห์ที่

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการเรียนรู้
/แหล่งการเรียนรู้
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สอบปลายภาคในตาราง
1.30 สอบปลายภาค
การสอบของทาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หมายเหตุ ตารางข้างต้นผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1

ผลการ
เรียนรู้
1.2, 1.3, 1.4,
2.2, 2.3, 2.4,
3.1, 3.2, 4.1,
5.2 และ 5.3

2

1.2, 1.3, 1.4,
2.2, 2.3, 2.4,
3.1, 3.2, 4.1,
5.2 และ 5.3

3

1.2, 1.3, 1.4,
2.2, 2.3, 2.4,
3.1, 3.2, 4.1,
5.2 และ 5.3

4

1.2, 1.3, 1.4,
2.2, 2.3, 2.4,
3.1, 3.2, 4.1,
5.2 และ 5.3

5

2.1, 2.2, 2.3

วิธีการประเมิน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ในชั้นเรียน ได้แก่ เล่นเกม เล่า
ตานานและเกร็ดความรู้ เขียน
โครงการจัดนาเที่ยว
เขียนรายงานการประชุม เขียน
แผนการท่องเที่ยว เขียน
โปรแกรมการท่องเที่ยว จัดทาสื่อ
การประเมินจากการการศึกษา
นอกสถานที่จากสถาน
ประกอบการต่างๆ * นาเสนอ
การสารวจเส้นทาง และการ
แสดงบทบาทสมมุติ
การศึกษานอกสถานที่
ปฏิบัติการบริษัททัวร์จาลอง
โดย จัดโปรแกรมการท่องเที่ยว
1 โปรแกรม ระยะเวลา 4 วัน 3
คืน หรือ 3 วัน 2 คืน หรือ 2 วัน
1 คืน
การประเมินผลจากงานที่
มอบหมาย โดย การรายงาน
สรุปผลการจัดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว และรายงานฉบับ
สมบูรณ์
การสอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน
ทุกสัปดาห์

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%

7-8

20%

11-14

30%

15

20%

16

20%

การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้คะแนนอิงเกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัย คะแนนเก็บ 80 คะแนนและ
คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน รวมคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน
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การให้คะแนนอิงเกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัย
เกรด
A

คะแนน
90 – 100

B+

85-89

B

75-84

C+

70-74

C

60-69

D+

55-59

D

50-54

F

0-49

เกณฑ์การพิจารณา
กิจกรรมกลุ่มบริษัททัวร์จาลอง งานที่ได้รับมอบหมาย ส่งโครงการฯ
การเข้าชั้นเรียน สอบกลางภาคและสอบปลายภาคได้ 90-100 %
กิจกรรมกลุ่มบริษัททัวร์จาลอง งานที่ได้รับมอบหมาย ส่งโครงการฯ
การเข้าชั้นเรียน สอบกลางภาคและสอบปลายภาคได้ 85-89 %
กิจกรรมกลุ่มบริษัททัวร์จาลอง งานที่ได้รับมอบหมาย ส่งโครงการฯ
การเข้าชั้นเรียน สอบกลางภาคและสอบปลายภาคได้ 75-84 %
กิจกรรมกลุ่มบริษัททัวร์จาลอง งานที่ได้รับมอบหมาย ส่งโครงการฯ
การเข้าชั้นเรียน สอบกลางภาคและสอบปลายภาคได้ 70-74 %
กิจกรรมกลุ่มบริษัททัวร์จาลอง งานที่ได้รับมอบหมาย ส่งโครงการฯ
การเข้าชั้นเรียน สอบกลางภาคและสอบปลายภาคได้ 60-69 %
กิจกรรมกลุ่มบริษัททัวร์จาลอง งานที่ได้รับมอบหมาย ส่งโครงการฯ
การเข้าชั้นเรียน สอบกลางภาคและสอบปลายภาคได้ 55-59 %
กิจกรรมกลุ่มบริษัททัวร์จาลอง งานที่ได้รับมอบหมาย ส่งโครงการฯ
การเข้าชั้นเรียน สอบกลางภาคและสอบปลายภาคได้ 50-54 %
กิจกรรมกลุ่มบริษัททัวร์จาลอง งานที่ได้รับมอบหมาย ส่งโครงการฯ
การเข้าชั้นเรียน สอบกลางภาคและสอบปลายภาคได้ 0-49 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาการวางแผนและการจัดนาเที่ยว (ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์)
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1
2
3
4
5
6
7.

ผศ.ดร.นิภา วธาวนิชกุล. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง. การวางแผนและการจัดรายการนาเที่ยว
รองศาสตราจารย์บุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา และอาจารย์ภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง, การจัดนาเที่ยวและรายการ
นาเที่ยวภาคเหนือตอนบน
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์. การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์. มัคคุเทศก์
พิมพรรณ สุจารินพงค์. มัคคุเทศก์
ฉันทัช วรรณถนอม. (2554). การวางแผนและการจัดนาเที่ยว. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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3.เอกสารและข้อมูลแนะนา
1
2
3
4
5

เว็บไซท์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย www.tat.or.th
เว็บไซต์อีเจอนอลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย http://www.etatjournal.com/web/
เว็บไซท์ ServiceHospitality.com
เว็บไซท์ Hotels.com
เว็บไซท์ ServiceMind.com
หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ในวันแรกของการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้จาก
การเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมาและประโยชน์จากข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อการพัฒนารายวิชา
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนารายวิชาในช่วงปลายของภาคการศึกษา
1.2 ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบความรู้ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์
ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้
1.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนและการพัฒนารายวิชาโดยนักศึกษา
ประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเองดูผลการเรียนของนักศึกษาและทารายงานสรุปพัฒนาการของ
นักศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษาการประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหาอุปสรรคแนว
ทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
3.2 ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 ตั้งคณะกรรมการทวนสอบรายวิชา ตามความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาและ แผนการ
สอน
4.2 พิจ ารณาความเหมาะสมของข้อสอบของข้อสอบรายวิช า ตามผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ และ
คาอธิบายรายวิชา
4.3 ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งในภาพรวมและรายบุคคล
4.4 ประชุมเพื่อรับรองผลคะแนนของนักศึกษา ในแต่ละรายวิชาของภาคเรียนนั้นๆ
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 น าข้ อ คิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาจากข้ อ 1 มาประมวลเพื่ อ จั ด กลุ่ ม เนื้ อ หาความรู้ ที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง วิ ธี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและรูปแบบของการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ผลจากการประมวลจะ
นาไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
5.2 นาผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ 2 มาจัดกลุ่มเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อ
พัฒ นาเนื้ อหาสาระให้ ทัน สมัย ปรั บ วิธีการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลให้ ตรงกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง
หมายเหตุ : ในกรณีที่นักศึกษาต้องการตรวจสอบผลการประเมินในรายวิชาสามารถติดต่ออาจารย์ผสู้ อนเพื่อขอตรวจสอบได้
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากสิ้นสุดการเรียนการสอนในปีการศึกษานั้น ๆ
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