
เอกสารหมายเลข มคอ.3 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1 
คณะวิทยาการจัดการ  

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา1 
3213107 การบริหารงานในธุรกิจจัดน าเที่ยว (Retail Travel Agency Administration) 
 
2. จ านวนหน่วยกิต1 
3(2-2-5) 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1 
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน1 
อาจารย์จริยา  ตันติวราชัย 
 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน1 
1/2558  ชั้นปีที่ 3  
 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre- requisites) (ถ้ามี) 1 
ไม่มี 
 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1 
ไม่มี 
 
8. สถานที่เรียน1 
ศูนย์อุดมศึกษาสมุทรปราการ 
 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด1 
พฤษภาคม 2558  
 

 



หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา1 
1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ จัดท ารายการท่องเที่ยว วางแผนการใช้
งบประมาณด าเนินการและผลก าไรทางธุรกิจ   
2. เพ่ือให้นักศึกษาจัดท าแผนการท่องเที่ยวโดยเน้นความปลอดภัยตลอดจนปัญหาและอุปสรรคอันอาจจะ
เกิดข้ึน  และสัมพันธ์กับกฎหมายการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ   
3. เพ่ือให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเขียนจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น  
4. มีความรับผิดชอบในด้านคุณธรรม และจริยธรรมในสายวิชาชีพ  
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา1 
            เพ่ือเป็นการปรับเนื้อหาของรายวิชาบางส่วนให้มีความถูกต้องและทันสมัยมากขึ้น  ประเด็นที่
หยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาพิเศษ  ผลกระทบจากการเมืองต่อการท่องเที่ยวของไทยและหนทางในการแก้ไข
ปัญหา  แนวโน้มทางด้านการท่องเที่ยวแบบใหม่ในอนาคต 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา1 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเภท รูปแบบการจัดการธุรกิจน าเที่ยว ความต้องการและ

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว   การประสานงานในการจัดน าเที่ยว ระเบียบข้อปฏิบัติและเอกสารในการ
เดินทางระหว่างประเทศ วิธีการด าเนินงานด้านการจัดน าเที่ยวและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานมัคคุเทศก์ 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา1 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

1บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติการ
ภาคสนาม 

มอบหมายงานให้ไป
ค้นคว้าโดยใช้
อินเตอร์เน็ต 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล1 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายที่ต้องการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา1 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพโดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติ
หลักสูตร ดังนี้ 
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง หน้าที่และสังคม 
- มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
- สามารถวิเคราะห์ผลกระทบความผิดด้านจรรยาบรรณต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
 

     1.2 วิธีการสอน1 
จะมีการสอดแทรกหรือยกตัวอย่างประกอบในขณะที่สอนเนื้อหา โดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  
ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ให้เข้าห้องเรียนตรงเวลาและเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ ให้มีความรับผิดชอบใน
งานที่มอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ในการสอบ 
     1.3 วิธีการประเมินผล1 
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
- ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมา 
- ทดสอบย่อย 
2. ความรู้ 
     2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ1 
1. มีความรู้ในหลักการ ความส าคัญของการจัดการท่องเที่ยว การจัดท ารายการท่องเที่ยว 
2. สามารถวางแผนการใช้งบประมาณด าเนินการและผลก าไรทางธุรกิจ  รวมถึงการจัดท าแผนการท่องเที่ยว
และการจัดการเส้นทางการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
3. จ าลองการบริหารงานในธุรกิจน าเที่ยว 
     2.2 วิธีการสอน1 
            บรรยาย อภิปราย การท าใบงาน การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาวิเคราะห์สรุปและน าเสนอ การศึกษาโดย
ใช้ปัญหา และโครงงาน Problem-Learning และ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 
 
 
 
 
 
 



     2.3 วิธีการประเมินผล1 
- น าเสนองานการจ าลองการบริหารงานในธุรกิจน าเที่ยวแบบองค์รวม 
- ทดสอบย่อย สอบปลายภาค ด้วยโดยใช้แบบทดสอบท่ีเน้นการวัดหลักการทฤษฎีและการน าไปใช้ 
- ประเมินจากการน าเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem-based Learning 
และโครงงาน 
3. ทักษะทางปัญญา 
     3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา1 
         พัฒนาความสามารถในการคิดต่างๆ อย่างเป็นระบบ เช่น คิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค ์เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนและการน าหลักสูตรไปใช้ ดังนี ้
- น าความรู้และทฤษฎีต่างๆ มาวางแผนงานในธุรกิจน าเที่ยว 
     3.2 วิธีการสอน1 

- การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม 
- การสอนแบบ Co-operative Learning 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา การน าเสนอผลงาน 

   - การสรุปบทเรียนด้วย Mind Mapping 
     3.2 วิธีการประเมินผล1 
- สอบย่อยและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์ แนวคิดในการ
ประยุกต์ระบบการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
- วัดผลจากการประเมินโครงการ  การน าเสนอแผนงานในธุรกิจน าเที่ยว 
- สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
- พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา 
     4.2 วิธีการสอน1 
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
- ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม  
- การน าเสนอผลงาน 
     4.3 วิธีการประเมินผล1 

- ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 
- ประเมินจากรายงานที่น าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม 

   - ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา 
- ทักษะการคิดค านวณ เช่น จัดเวลาในการเสนองาน ค านวณต้นทุนในเดินทางท่องเที่ยว จุดคุ้มทุนในการ
ด าเนินธุรกิจ 
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการท ารายงาน และน าเสนอในชั้นเรียน 
รวมทั้งฝึกทักษะการใช้ภาษต่างประเทศ 



 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน     
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1 - แนะน าลักษณะวิชา วัตถุประสงค์ 
แนวการสอน    การให้คะแนน 
- มอบหมายงาน และอธิบาย
แนวทางการศึกษาค้นคว้ารายงาน 

4  
 

- อธิบายเนื้อหารายวิชา 
จุดประสงค์ เกณฑ์การ
วัดผล  
-บรรยาย Power 
point 
- เอกสารประกอบการ
สอน 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

อาจารย์ จริยา 
ตันติวราชัย 

 
 

2 -ความเป็นมาของการท่องเที่ยว 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

4  
 

-บรรยาย Power 
point 
- เอกสารประกอบการ
สอน 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

อาจารย์ จริยา 
ตันติวราชัย 

 
 

3 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจน า
เที่ยว 
-รูปแบบ ลักษณะการด าเนินงาน
ของบริษัทน าเที่ยว 

4  
 

 

-บรรยาย Power 
point 
- เอกสารประกอบการ
สอน 
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

อาจารย์ จริยา 
ตันติวราชัย 

 
 

4 -โครงสร้างการบริหารงานของ
บริษัทน าเที่ยว 

4  
 

- บรรยาย Power 
point 

อาจารย์ จริยา 
ตันติวราชัย 

- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า 
- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์  
- ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     5.2 วิธีการสอน1 
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และท ารายงานโดยเน้นทักษะและความคิดสร้างสรรค์ 
- น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
- เชิญวิทยากรบรรยาย 
- ดู VCD  
- ทัศนศึกษานอกสถานที่ 
     5.3 วิธีการประเมินผล1 
- ประเมินจากรายงานโครงงาน และรูปแบบการน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีและรูปเล่ม 
- ประเมินจากการมีส่วนรว่มในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
- ทดสอบย่อยการค านวณต้นทุนในเดินทางท่องเที่ยวและจุดคุ้มทุนในการด าเนินธุรกิจ 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน     
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

  - เอกสารประกอบการ
สอน 
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

 
 

5 -รูปแบบ ลักษณะ ของการจัดน า
เที่ยว 
-ประเภทของการจัดน าเที่ยว 

4  
 
 

-บรรยาย Power 
point 
- เอกสารประกอบการ
สอน  
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

อาจารย์ จริยา 
ตันติวราชัย 

 

6 สอบกลางภาค 4  อาจารย์ จริยา 
ตันติวราชัย 

 
7 ทรัพยากรบุคคลในธุรกิจจัดน า

เที่ยว 
-คุณสมบัติและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

4  
 

-บรรยาย Power 
point 
- เอกสารประกอบการ
สอน 

อาจารย์ จริยา 
ตันติวราชัย 

 
 

8 -การวางแผนและประสานงานใน
การจัดน าเที่ยว 
-การคิดราคาการบริการท่องเที่ยว 

4 -บรรยาย Power 
point 
- เอกสารประกอบการ
สอน 

อาจารย์ จริยา 
ตันติวราชัย 

 

9 - ความต้องการและพฤติกรรมของ
ลูกค้าในธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว 
- พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

4 -บรรยาย Power 
point 
- เอกสารประกอบการ
สอน 

อาจารย์ จริยา 
ตันติวราชัย 

 
 

10 - การน าเที่ยว 
- ตลาดและกลุ่มลูกค้าของธุรกิจ
ตัวแทนการท่องเที่ยว 

4  -บรรยาย Power 
point 
- เอกสารประกอบการ
สอน 

อาจารย์ จริยา 
ตันติวราชัย 

 

11 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงาน
มัคคุเทศก์ 

4  
 

-บรรยาย Power 
point 
- เอกสารประกอบการ
สอน 

อาจารย์ จริยา 
ตันติวราชัย 

 

12 งานพิธีการศุลกากร 
-ตรวจคนเข้าเมือง 
-การเข้า-ออก ประเทศ 
-การท า passport, visa 

4 -บรรยาย Power 
point 
- เอกสารประกอบการ
สอน 
 

อาจารย์ จริยา 
ตันติวราชัย 

 
 

13 สัมมนาเชิงประสบการณ์ / 4 นักศึกษาจัดกลุ่มออก อาจารย์ จริยา 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน     
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

ศึกษาดูงานบริษัทตัวแทนธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

ศึกษาตามสถาน
ประกอบการ 

ตันติวราชัย 
 

14 การอภิปรายกลุ่ม 4  
 

-บรรยาย Power 
point 
- เอกสารประกอบการ
สอน 

อาจารย์ จริยา 
ตันติวราชัย 

 

15 สรุปรายวิชาและทบทวน 4 -บรรยาย Power 
point 
- เอกสารประกอบการ
สอน 

อาจารย์ จริยา 
ตันติวราชัย 

 

16 สอบปลายภาค 4  อาจารย์ จริยา 
ตันติวราชัย 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม 

ที ่
ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

1 2.1, 2.8 
2.2, 3.4 

- ทดสอบย่อย 
- ทดสอบปลายภาค 

4, 12  
15 

10% 
40% 

2 2.3, 2.7 
3.1, 3.4, 

5.1 

- ตรวจผลงานศึกษาค้นคว้าและ
น าเสนอ 
- ตรวจผลงานโครงงาน  
(ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม) 

ตลอด 
ภาคเรียน 

40% 

3 1.1-4, 1.7 
2.4, 4.4, 

4.6 
5.3 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วม
กิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 
- ประเมินความรับผิดชอบ ความ
ตรงต่อเวลาในงานที่ได้รับ
มอบหมาย  

ตลอด 
ภาคเรียน 

10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลัก1 
1. การวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทัช วรรณถนอม 
2. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการตัวแทน

ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ1 
    ไม่มี       
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า1 
    http://www.praveetelearning.com/elearning_content.php , http://tour-excenter.com 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความ
คิดเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 

 - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

 - ข้อเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
 - ผลการเรียนของนักศึกษา 

 - การทวนสอนผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

 - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน                      
       -  การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ

เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 



จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
- เปลี่ยนสลับอาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองใน
เรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการต่างๆ 
 


