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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

คณะ วิทยาการจัดการ   

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 3573111 การวางแผนและการจัดรายการน าเที่ ยว  (Introduction to Tour Planning and 
Implementation) 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 3(2-2-5) หน่วยกิต  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (ธุรกิจน าเที่ยว) 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อ. จริยา ตันติวราชัย  

5. ภาคการศึกษา 

 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ชั้นปีที่ 3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ศนูย์อุดมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 ตุลาคม 2558 

 

 

 



เอกสารหมายเลข  มคอ.3 

2 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบการจัดท ารายการน าเที่ยวตลอดจนวาง
แผนการใช้งบประมาณด าเนินการและผลก าไรทางธุรกิจ 

 เพ่ือให้นักศึกษาจัดท าแผนการท่องเที่ยวโดยเน้นความปลอดภัยตลอดจนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ที่อาจจะเกิดขึ้น และสัมพันธ์กับกฎหมายการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 

 เพ่ือให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา 

             เพ่ือปรับปรุงรายละเอียดการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด
และครอบคลุมตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตระดับอุดมศึกษารวมทั้งความทันสมัยของเนื้อหาวิชา 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

            องค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการท่องเที่ยว การส ารวจเส้นทางเพ่ือก าหนดแหล่งท่องเที่ยว การ
ตัดท ารายการท่องเที่ยว การวางแผนการใช้งบประมาณด าเนินการและผลก าไรทางธุรกิจ รวมถึงการจัดท า
แผนการท่องเที่ยว โดยเน้นความปลอดภัย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น และสัมพันธ์กับ
กฎหมายท่องเที่ยวระหว่างประเทศ การจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

ส อ น เ ส ริ ม / ใ ห้
ค าป รึ ก ษ าต าม วาม
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

มีการฝึกปฏิบัติภาคสนาม 
30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
โ ด ย ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า จั ด
โปรแกรมรายการน าเที่ยว 
แ ล ะทั ศ น ศึ ก ษ า เพ่ื อ ให้
นั กษ าดู การท างานของ
มัคคุเทศก์อาชี 

การศึกษาด้วยตนเอง 
5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์ประจ าวิชาให้ค าปรึกษาตามที่มีนัดหมายเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามต้องการของ
นักศึกษา 

 อ าจ าร ย์ ป ระ จ า วิ ช าป ร ะก าศ เว ล า ให้ ค าป รึ ก ษ าผ่ าน ท า ง อี เม ล์ ข อ งอ าจ าร ย์ ผู้ ส อ น 
jtantiwarachai@gmail.com 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

    1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
            พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล และการไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ในงานอาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 

1.1.1 แต่งกายถูกระเบียบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 
1.1.4 เคารพในสิทธิและฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 
1.1.5 เคารพในกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ภายในห้องเรียน และของมหาวิทยาลัย และสังคม 
1.1.6 เคารพในจรรยาบรรณและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วิธีสอน 
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับตลาดของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมทั้งแทรก

ด้วยคุณธรรมจริยธรรม 
1.2.2 อภิปรายกลุ่มและก าหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง 

1.3 วิธีการประเมินผล 
1.3.1 พิจารณาจากการเข้าเรียน และการแต่งกาย 
1.3.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา 
1.3.3 ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมและท ากิจกรรมกลุ่มหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
1.3.4 ประเมินผลจากการปฏิบัติการวางแผนและการจัดรายการน า 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
2.1.1 มีความรู้ในหลักการ ความส าคัญของการจัดการท่องเที่ยว และการจัดท ารายการท่องเที่ยว 
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2.1.2 สามารถวางแผนการใช้งบประมาณด าเนินการและผลก าไรทางธุรกิจ รวมถึงการจัดท าแผนการ
ท่องเที่ยวและการจัดการเส้นทางการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

2.2 วิธีการสอน 
2.2.1 บรรยายและยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
2.2.2 อภิปรายจากปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึน 
2.2.3 การท างานกลุ่มและรายบุคคล โดยการน าเสนอรายงาน 
2.2.4 การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุป

และน าเสนอ 
2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 ทดสอบย่อย  สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค เน้นจากหลักการและทฤษฎี 
2.3.2 รายงานเดี่ยวและรายงานกลุ่ม 

2.3.3 ประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลงานในชั้นเรียน 

2.3.4 ทดสอบการปฏิบัตกิารวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยวตามสถานที่ที่ก าหนด 

3. ทักษะทางปัญญา 

   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

3.1.1 สามารถคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาทั้งในและนอกชั้นเรียน 

3.1.2 สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 

3.1.3 สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูลการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

3.1.4 สามารถคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3.1.5 สามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างสรรค์สังคม  

3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น อภิปรายกลุ่ม 
การท ากรณีศึกษา ฯลฯ 

3.2.2 ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา และระดมสมองในการแก้ไข
ปัญหา จากกรณีศึกษาตามประเด็นปัญหาที่ก าหนดไว้แล้ว โดยแบ่งเป็นกลุ่ม และก าหนด
แนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือเสนอแนวทางปฏิบัติที่มีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นไปได้ 

3.2.3 จัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษามีโอกาสได้ปฏิบัติจริง 

3.3 วิธีการประเมินผล 

3.3.1 ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3.3.2 รายงานกลุ่ม การสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

3.3.3 สังเกตจากการแก้ปัญหาในขณะที่ฝึกปฏิบัติการวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 

4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้น าและเป็นผู้ตามในการท างานเป็นทีม 

4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้ครบถ้วนตาม
ก าหนดเวลา 

4.2 วิธีสอน 

4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

4.2.2 มอบหมายงานรายงานกลุ่ม และรายบุคคล 

4.2.3 การน าเสนอรายงาน 

4.2.4 การสอบถามปัญหา น าสู่กระบวนการเรียนเป็นรายบุคคล 

4.3 วิธีการประเมินผล 

4.3.1 ประเมินจากงานที่น าเสนอ  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

4.3.2 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง 

4.3.3 การสังเกตพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของนักศึกษาจากผู้สอน 

4.3.4 ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการท ารายงานและน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน 

 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 

 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ 
 ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 ทักษะในการค านวณ คิดราคาในการวางแผนจัดรายการน าเที่ยว 

5.1 วิธีการสอน 

5.1.1 สอนโดยมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก website สื่อการสอนและท ารายงาน 
โดยมีสถิติอ้างอิงหรือแหล่งอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

5.1.2 สอนน าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.1.3 สอนโดยน าข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมน่าสนใจและทันสมัย 

5.2 วิธีการประเมินผล  
5.2.1 การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
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5.2.2 การสื่อสารและการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 

5.2.3 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปรายในชั้นเรียน 

5.2.4 ผลงานจากรายงานและงานที่ได้รับมอบหมายทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

1 แนะน าวิชาเรียนการวางแผนและ
การจัดรายการน าเที่ยว 

4 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
อภิปรายกลุ่ม และ
น าเสนอความคิด/Power 
Point เอกสารประกอบ
ค าบรรยาย 

อ.จริยา ตันติวราชัย 

2 ความหมายและประเภทของการ
จัดการน าเที่ยว 

4 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
อภิปรายกลุ่ม และ
น าเสนอความคิด/Power 
Point เอกสารประกอบ
ค าบรรยาย 

อ.จริยา ตันติวราชัย 

3 รูปแบบและลักษณะของการจัด
รายการน าเที่ยว 

4 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
อภิปรายกลุ่ม และ
น าเสนอความคิด/Power 
Point เอกสารประกอบ
ค าบรรยาย 

อ.จริยา ตันติวราชัย 

4 องค์ประกอบของการจัดรายการ
น าเที่ยว 

4 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
อภิปรายกลุ่ม และ
น าเสนอความคิด/Power 
Point เอกสารประกอบ
ค าบรรยาย 

อ.จริยา ตันติวราชัย 

5 การวางแผนจัดรายการน าเที่ยว 4 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
อภิปรายกลุ่ม และ
น าเสนอความคิด/Power 
Point เอกสารประกอบ
ค าบรรยาย 

อ.จริยา ตันติวราชัย 

6-7 การเขียนโปรแกรมรายการเพ่ือ
การจัดน าเที่ยว 

8 บรรยาย  ยกตัวอย่าง 
อภิปรายกลุ่ม และ

อ.จริยา ตันติวราชัย 
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น าเสนอความคิด/Power 
Point ใบงาน 

8 สอบกลางภาค  4  
9 กลยุทธ์ในการจัดรายการน าเที่ยว 4 บรรยาย ยกตัวอย่าง 

อภิปรายกลุ่ม และ
น าเสนอความคิด/Power 
Point เอกสารประกอบ
ค าบรรยาย 

อ.จริยา ตันติวราชัย 

10-11 การคิดรายการราคาขายรายการ
จัดน าเที่ยว 

8 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
อภิปรายกลุ่ม และ
น าเสนอความคิด/Power 
Point เอกสารประกอบ
ค าบรรยาย 

อ.จริยา ตันติวราชัย 

12 การตลาดและการขายในธุรกิจน า
เที่ยว 

4 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
อภิปรายกลุ่ม และ
น าเสนอความคิด/Power 
Point เอกสารประกอบ
ค าบรรยาย 

อ.จริยา ตันติวราชัย 

13 การวางแผนและการจัดการน า
เที่ยวในงานการมัคคุเทศก์ 

4 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
อภิปรายกลุ่ม และ
น าเสนอความคิด/Power 
Point เอกสารประกอบ
ค าบรรยาย 

อ.จริยา ตันติวราชัย 

14 พานักศึกษาไปทัศนศึกษาที่วัด
พระแก้ว และพระบรมมหาราชวัง 

4 ฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์ อ.จริยา ตันติวราชัย 

15 ปัญหาและการวางแผนป้องกันใน
การจัดน าเที่ยว 

4 
 

บรรยาย ยกตัวอย่าง 
อภิปรายกลุ่ม และ
น าเสนอความคิด/Power 
Point เอกสารประกอบ
ค าบรรยาย 

อ.จริยา ตันติวราชัย 

16 ให้นักศึกษาจัดการน าเที่ยว 
(สอบปลายภาค) 

30  

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม 
ที ่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
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1 
2.3.1, 3.3.2 
2.3.1, 3.3.2 

- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

ตลอดภาคการศึกษา 
30% 
40% 

2 

2.3.2, 4.3.2, 5.24 
 
2.3.2, 3.3.2, 5.2.4 

- การรายงานผล
การศึกษา 
  ด้วยตนเอง 
- รายงานกลุ่ม 

ตลอดภาคการศึกษา 
30% 

 

3 

1.3.3, 3.3.1, 4.3.1, 5.2.3 การเข้าชั้นเรียน การมี
ส่วนร่วมในการเรียน 
เสนอความคิดเห็นในชั้น
เรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 10 % 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก    

 ฉันทัช วรรณถนอม.การวางแผนและการจัดน าเที่ยว. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสามลดา, 2551. 

 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และ ภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง. การจัดน าเที่ยวและรายการน าเที่ยวภาคเหนือตอนบน.   
กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือท่องเที่ยวไทย, 2549.   

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 ไม่มี 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในรายวิชา 

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนการสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของ
ผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
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 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 

 ผลการเรียนของนักศึกษา 

 การทบทวนผลประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 

 การจัดกิจกรรมในการระดมสมองและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน เช่น การวิจัยในชั้น
เรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 จากผลการประเมิน และทบทวนผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

 ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา
จากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 


