สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปที่เรียน
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก
นักศึกษาเปนรายบุคคล
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

หนา

มคอ. 3
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

2

มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรียนการทองเทีย่ วและการบริการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
3573212 การวางแผนและการจัดรายการนําเทีย่ ว (Tour Planning Itinerary Management)
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ วิชาเฉพาะบังคับ
4. อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยพราวธีมา ศรีระทุ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
พื้นฐานวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว และรายวิชาที่เก็บเสนทางเพื่อขอบัตรมัคคุเทศก
7. รายวิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
9 พฤษภาคม 2555

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนมีความรูทางวิชาการ การศึกษาองคประกอบสําคัญของการจัดการทองเที่ย ว
สถานการณการทองเที่ยว เพื่อกําหนดแหลงทองเที่ยวจัดทํารายการทองเที่ยว วิธีการสํารวจเสนทาง การ
อานและการเขียนแผนที่เสนทางการเดินทาง การวางแผนทางการตลาดและการผลิตสื่อเพื่อการโฆษณา
ประชาสัมพันธ วางแผนการใชงบประมาณดําเนินการและผลกําไรทางธุรกิจ การวางแผนการปฏิบัติงาน
และการดําเนินงานในการจัดนําเที่ยวตามขั้นตอน การจัดแผนการทองเที่ยวโดยเนนความปลอดภัย
ตลอดจนปญหาและอุปสรรคอันอาจจะเกิดขึ้น การจัดกิจกรรมนันทนาการ
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อตอบสนองการเรียนรูตอรายวิชา และปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย ควรมีการศึกษาและติดตาม
สถานการณการทองเที่ยว แผนการสงเสริมการทองเที่ยวจากทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฯ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การศึกษาองคประกอบสําคัญของการจัดการทองเที่ยว สถานการณการทองเที่ยว แผนการ
ทองเที่ยวของภาครัฐและเอกชน ประเภทและรูปแบบการจัดนําเที่ยว วิธีการจัดนําเที่ยวประเภทตางๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ วิธีการสํารวจเสนทางการเดินทาง การอานและการเขียนแผนที่เสนทางการ
เดินทาง การวางแผนการผลิตรายการนําเที่ยว การวางแผนทางการตลาดและการผลิตสื่อเพื่ อการ
โฆษณาประชาสัมพันธ หลักการ วิธีการ การจัดทําสื่อประชาสัมพันธทางการทองเที่ยว เทคนิคในการ
ติดตอและตอรองกับธุรกิจทองเที่ยว การวางแผนการปฏิบัติงานและการดําเนินงานในการจัดนําเที่ยว
ตามขั้นตอน การเขียนโครงการ วิธีการแกไขปญหาและอุปสรรคในการจัดนําเที่ยว การจัดกิจกรรม
นันทนาการ
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม

บรรยาย 60 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความตองการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

48 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเองตามที่
ไดรับมอบหมาย

3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
หลังการเรียนการสอนทุกครั้ง และสามารถเขาปรึกษาไดตลอด โดยระบุวัน เวลา การนัดหมาย
ลวงหนา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
ปลูก ฝง ให นั ก ศึ ก ษามีค วามซื่ อสัต ยสุจริ ต มี วิ นัย ตรงตอ เวลา เคารพกฎระเบี ย บ กติก า และ
ขอบังคับตาง ๆ ของสถาบัน องคกรและสังคม มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม
ได เคารพในสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น พรอมกับปฏิบัติตอผูอื่นไดอยางเหมาะสม มีเจตคติที่ดี
ตอธุรกิจการบริการ และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
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1.2 วิธีการสอน
1.2.1 การบรรยาย การสอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดขึน้ ในธุรกิจ การสืบคน
ขอมูล การสรางแผนผังความคิดแบบใชกรณีศึกษา การเรียนรูดวยตนเอง การระดมพลังสมอง การแสดง
บทบาทสมมุติ การใชเทคโนโลยีตางๆ และปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
1.2.2 กําหนดใหนักศึกษาทํางานกลุมโดยการจัดตั้งบริษัททัวรจําลอง และปฏิบัติการภาคสนาม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการเขาชั้นเรียน
1.3.2 ประเมินจากการสงงานที่ไดรับมอบหมายใหตรงเวลาตามที่ผูสอนกําหนด
1.3.3 ประเมินจากผลการปฏิบัติการบริษัททัวรจาํ ลอง
1.3.4 ประเมินจากการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ และผลคะแนนสอบ
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในการนําทรัพยากรการทองเทีย่ วมาเปนองคประกอบของการ
จัดนําเที่ยวได
2.1.2 ใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการการบริหารจัดการการจัดรายการนําเที่ยว อาทิความเขาใจใน
โครงสรางขององคกร การปฏิบัติงานของฝายตางๆ ในบริษัททองเที่ยว และนําความรูมาประยุกตใชเปน
ทักษะการปฏิบัติงานขั้นพืน้ ฐานเพียงพอทีจ่ ะออกฝกประสบการณภาคสนามได
2.1.3 ใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอธุรกิจการบริการ และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
2.1.4 ใหผเู รียนมีโอกาสศึกษาความรู/ทักษะการปฏิบัติงานจากหนวยงานภาครัฐ/เอกภาคเอกชน
2.2 วิธกี ารสอน
2.2.1 การบรรยาย การสอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดขึน้ ในธุรกิจ การสืบคน
ขอมูล การสรางแผนผังความคิดแบบใชกรณีศึกษา การเรียนรูดวยตนเอง การระดมพลังสมอง การแสดง
บทบาทสมมุติ การใชเทคโนโลยีตางๆ และปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
2.2.2 กําหนดใหนักศึกษาทํางานกลุมโดยการจัดตั้งบริษัททัวรจําลอง และปฏิบัติการภาคสนาม
2.2 วิธีการประเมินผล
2.2.1 ประเมินจากการเขาชั้นเรียน
2.2.2 ประเมินจากการสงงานที่ไดรับมอบหมายใหตรงเวลาตามที่ผูสอนกําหนด
2.2.3 ประเมินจากผลการปฏิบัติการบริษัททัวรจาํ ลอง
2.2.4 ประเมินจากการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ และผลคะแนนสอบ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาทีต่ องพัฒนา
3.1.1 พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ
3.1.2 สามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติไปสูการอธิบายและนําเสนอรายงาน
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3.1.3 มีทักษะทางการวิเคราะห สังเคราะห ไดอยางเหมาะสมกับภูมิปญญาของตน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การบรรยาย การสอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ การสืบคน
ขอมูล การสรางแผนผังความคิดแบบใชกรณีศึกษา การเรียนรูดวยตนเอง การระดมพลังสมอง การแสดง
บทบาทสมมุติ การใชเทคโนโลยีตางๆ และปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
3.3.2 กําหนดใหนักศึกษาทํางานกลุมโดยการจัดตั้งบริษัททัวรจําลอง และปฏิบัติการภาคสนาม
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการเขาชั้นเรียน
3.3.2 ประเมินจากการสงงานที่ไดรับมอบหมายใหตรงเวลาตามที่ผูสอนกําหนด
3.3.3 ประเมินจากผลการปฏิบัติการบริษัททัวรจาํ ลอง
3.3.4 ประเมินจากการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ และผลคะแนนสอบ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 มีการสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน ความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปน
ทีม การปฏิสัมพันธกับบุคคล สถานภาพในสังคมระดับตางๆ โดยรูจักบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบใน
การทํางานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานสวนบุคคลและงานกลุม รวมถึงการศึกษาเรียนรูดวยตัวเอง
4.1.2 มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอองคกร และสังคม
4.2 วิธกี ารสอน
4.2.1 การบรรยาย การสอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดขึน้ ในธุรกิจ การสืบคน
ขอมูล การสรางแผนผังความคิดแบบใชกรณีศึกษา การเรียนรูดวยตนเอง การระดมพลังสมอง การแสดง
บทบาทสมมุติ การใชเทคโนโลยีตางๆ และปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
4.2.2 กําหนดใหนักศึกษาทํางานกลุมโดยการจัดตั้งบริษัททัวรจําลอง และปฏิบัติการภาคสนาม
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากการเขาชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินจากการสงงานที่ไดรับมอบหมายใหตรงเวลาตามที่ผูสอนกําหนด
4.3.3 ประเมินจากผลการปฏิบัติการบริษัททัวรจาํ ลอง
4.3.4 ประเมินจากการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ และผลคะแนนสอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งการพูด การเขียน การอาน การวิเคราะห และการตีความ
5.2 วิธกี ารสอน
5.2.1 การบรรยาย การสอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดขึน้ ในธุรกิจ การสืบคน
ขอมูล การสรางแผนผังความคิดแบบใชกรณีศึกษา การเรียนรูดวยตนเอง การระดมพลังสมอง การแสดง
บทบาทสมมุติ การใชเทคโนโลยีตางๆ และปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
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5.2.2 กําหนดใหนักศึกษาทํางานกลุมโดยการจัดตั้งบริษัททัวรจําลอง และปฏิบัติการภาคสนาม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการเขาชั้นเรียน
5.3.2 ประเมินจากการสงงานทีไ่ ดรับมอบหมายใหตรงเวลาตามที่ผูสอนกําหนด
5.3.3 ประเมินจากผลการปฏิบตั ิการบริษัททัวรจําลอง
5.3.4 ประเมินจากการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ และผลคะแนนสอบ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
1

แนะนําลักษณะวิชา ,
วัตถุประสงคแนวการสอน ,
การวัดผลและประเมินผล

2

1. ความหมาย, ความ
เปนมา. องคประกอบที่
สําคัญของการจัดรายการ
นําเที่ยว และสถานการณ
การทองเที่ยว
2. การบริหารงานทองเที่ยว
2.1 องคกรของรัฐ
2.2 องคกรเอกชน
- ความหมาย
- โครงสรางการ
บริหารงาน
- รูปแบบ
- หนาที่
ประเภทของการจัดนําเที่ยว
1. รูปแบบของการจัด
นําเที่ยว

3

จํานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
1. อธิบายกิจกรรมการ
เรียนการสอน
2. แนะนําหนังสือและ Web
Site เพิ่มเติม
3. แบงกลุมศึกษาขอมูลการ
บริหารงานของบริษัทจัดนํา
เที่ยว
- Power Point
-กรณีศึกษา อภิปรายกลุม

ผูสอน
อ.พราวธีมา ศรีระทุ

อ.พราวธีมา ศรีระทุ

*จากการคนควาขอมูลจาก
Web Site เรื่องทิศทางของ
การทองเที่ยวไทย , รูปแบบ
ของการทองเที่ยว โดย
- กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา
- การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทยออกแคมเปญ*

4

- Power Point
- หนังสือที่เกี่ยวของ
- Web Site

อ.พราวธีมา ศรีระทุ
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4-6

7

8

2. ลักษณะของการจัด
นําเที่ยว
3. การพัฒนารูปแบบการ
จัดนําเที่ยว
การวางแผนการทองเที่ยว
1. ความหมาย
2. ขั้นตอนการวางแผน
3. รูปแบบการวางแผน
การจัดทําโครงการและการ
จัดทําบันทึกการประชุม
การจัดทํารายการนําเที่ยว
1. คุณลักษณะของ
ผูจัดทํารายการนําเที่ยว
2. การรวบรวมขอมูล
3. การวางแผนการจัด
นําเที่ยว
4. การสํารวจเสนทาง
5. การจัดทําแผนที่ในการ
สํารวจเสนทาง
การกําหนดรายการนําเที่ยว
1. การเขียนรายการ
นําเที่ยว
2. การคิดราคาขายอยางมี
ระบบ
การวางแผนการตลาด
1. การวิเคราะหโอกาสทาง
การตลาด
2. การวิเคราะหตลาด
ผูบริโภค
3. การวิเคราะหพฤติกรรม
ผูบริโภค
การผลิตสื่อทางการตลาด
เพื่อจูงใจกลุมเปาหมาย
1. ศิลปะการติดตอทํา
สัญญาเชา-ซื้อและตอรอง

1. แบงกลุมระดมความคิด
ในการวางแผนทองเที่ยว
2. เขียนรางแผนงาน
ดําเนินงานของบริษัททัวร
จําลอง
3. แบงกลุมจัดตั้งบริษัททัวร
จําลอง ตามจํานวนที่
เหมาะสม
4. เขียนโครงการเสนอ
4

4

4

อ.พราวธีมา ศรีระทุ
- Power Point
- วารสาร/นิตยสาร
- Web Site
1. เขียนกําหนดการเดินทาง
(Itinerary) 3 รูปแบบ คนละ
1 เสนทาง
2. คํานวณระยะเวลาที่ตอง
ใชในการเดินทางตาม
กําหนดการใน Itinerary โดย
ใหใกลเคียงกับการ
ปฏิบัติงานจริง

คิดราคาขายโดยแสดงวิธีคิด
โดยละเอียด
อ.พราวธีมา ศรีระทุ
- Power Point
1. นําเสนทางที่เขียนมา
วิเคราะหลูกคากลุมเปาหมาย
2. ทํา SWOT Analysis
3. เรียนรูวิธีการขายสินคา

- Power Point
แบงกลุมเพื่อวิเคราะห

อ.พราวธีมา ศรีระทุ
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9

10
11-15

11-15

16

ราคาสินคาและบริการ
1.1 ยานพาหนะ
1.2 บริการอาหาร
1.3 ที่พัก
1.4 คาธรรมเนียมตางๆ
2. แนวทางแกปญหาจาก
กรณีตัวอยาง
3. วิธีแสดงขอมูลทาง
การเงินเบื้องตนของการ
ประกอบการ
3.1 หลักการทําบัญชีเพือ่
แสดงขอมูลรายรับ-รายจาย
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การประชาสัมพันธ และ
การขาย รายการนําเที่ยว”
การจัดทําโครงรางเอกสารที่
ใชในบริษัททัวรจําลอง
นําเสนอผลงานกอนออก
ภาคสนาม

ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
เชา-ซื้อ

สรุปการวิเคราะหปญหาและ
นํากรณีตัวอยางขึ้นอธิบาย
เปนแนวทางแกปญหา

4

4
4

กิจกรรมออกภาคสนาม
สรุปผลการดําเนินงาน

4

สอบปลายภาค

1.5

ทดลองทําบัญชีรายรับรายจาย
บรรยายเชิงปฏิบัติการจาก
ประสบการณจริง /
ประชาสัมพันธ และการขาย
รายการนําเที่ยว
นําเสนอขอมูลที่จัดเตรียมมา

โดยวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิ /
นักศึกษารวมกัน
จัดกิจกรรม
อ.พราวธีมา ศรีระทุ

นําเสนอผลงานในสถานการณ
จําลองเพื่อรับขอเสนอแนะติชม
รายกลุมและรายบุคคล โดย
จะตองนําเสนอกอนออก
ภาคสนามไมนอยกวา 7 วัน

อ.พราวธีมา ศรีระทุ

กิจกรรมบริษัททัวรจําลอง
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
แตละกลุมจัดทํารูปเลม
สรุปผลการดําเนินงานบริษัท
ทัวรจําลองพรอมนําสง
ภายใน 14 วันหลังจากจบ
ทัวร

อ.พราวธีมา ศรีระทุ
อ.พราวธีมา ศรีระทุ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
ที่
1

บุคลิกภาพ งานที่มอบหมาย

2

ปฏิบัติการสํารวจเสนทาง

3

ปฏิบัติการบริษทั ทัวรจําลอง

4

ความรูจากวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงาน
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน / จัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ และ
การขายรายการนําเที่ยว
สอบปลายภาค

5

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

การมีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆ ในชั้นเรียน ไดแก
เกมสและกิจกรรม
นันทนาการ, เลาตํานาน
และเกร็ดความรู, พูดขอมูล
แหลงทองเที่ยว, จัดทําสื่อ,
เขียนโปรแกรมทองเที่ยว
ประเมินผลจากงานที่
มอบหมาย โดย เขียน
โครงการจัดนําเที่ยว,
รายงานการประชุมกลุม ,
แผนการสํารวจเสนทาง,
การสํารวจเสนทาง
ประเมินจากการปฏิบัติการ
ภาคสนาม จัดโปรแกรม
การทองเที่ยว 1 โปรแกรม
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน,
รายงานสรุปผลการจัด
กิจกรรมภาคสนาม
รายงาน / กิจกรรม
ประชาสัมพันธ และการ
ขายรายการนําเที่ยว

ทุกสัปดาห

20 คะแนน

ทุกสัปดาห

20 คะแนน

-

30 คะแนน

9

10 คะแนน

20 คะแนน
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ผศ.ดร.นิภา วธาวนิชกุล. อุตสาหกรรมทองเที่ยว
ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง. การวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว
ผูชว ยศาสตราจารยฉันทัช วรรณถนอม. การวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว
รองศาสตราจารยบุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา และอาจารยภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง, การจัดนําเทีย่ วและรายการนํา
เที่ยวภาคเหนือตอนบน
ฉลองศรี พิมลสมพงศ. การวางแผนและพัฒนาตลาดการทองเทีย่ ว
เทคนิคการทําธุรกิจทัวร. แนะนําโดยบริษัททัวรที่มีชอื่ เสียง และประสบการณนานหลายสิบป
รวีวรรณ โปรยรุงโรจน. มัคคุเทศก
พิมพรรณ สุจารินพงค. มัคคุเทศก
ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ. การจัดการและการตลาดบริการ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
TourismThailand.org
ServiceHospitality.com
Hotels.com
ServiceMind.com
กิจกรรมสงเสริมการขายและการตลาดดานการทองเที่ยว เชน งานไทยเทีย่ วไทย ฯลฯ

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. ในวันแรกของการจัดการเรียนการสอน อาจารยอธิบายใหนักศึกษาเขาใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้
จาการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผา นมา และประโยชนจากขอคิดเห็นของนักศึกษาตอการพัฒนา
รายวิชาเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนารายวิชาในชวงปลายภาคของการศึกษา
2. ใหนกั ศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู ทักษะในการประมวล/คิด
วิเคราะหกอนและหลังการเรียนรายวิชานี้
3. สงเสริมใหนกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผานระบบ
ประเมิน on line ของมหาวิทยาลัย
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2. กลยุทธการประเมินการสอน
อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทํารายงานสรุปพัฒนาการ
ของนักศึกษา ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
1. การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปญหา อุปสรรค
แนวทางแกไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป
2. การวิจัยในชั้นเรียน เพือ่ พัฒนารูปแบบ วิธกี ารเรียนการสอน และวิธีการฝกปฏิบัตินอกสถานที่
3. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุน ตอไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในรายวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิโ์ ดยรวมในวิชา
ไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจาการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอนื่ หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรูข องนักศึกษาโดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอน และรายละเอียดรายวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 1 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนกั ศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูน ี้กับ
ปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตางๆ
หมายเหตุ : ในกรณีทนี่ ักศึกษาตองการตรวจสอบผลการประเมินในรายวิชาสามารถติดตออาจารย
ผูสอนเพื่อขอตรวจสอบไดภายในระยะเวลา 1 ป นับจากสิ้นสุดการเรียนการสอนในปการศึกษานัน้ ๆ
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