
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
1.  รหัสและช่ือรายวิชา  
  HQ 401 งานผู้น าเท่ียว 
2.  จ านวนหน่วยกิต  
      3 (3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
   หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
      อาจารย์รัชชกุร      จรวิรัตน์ 
  อาจารย์พิสิษฐ์พล มลูศรี  
5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน  
      ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2559 / ชัน้ปีท่ี 4 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
      ไมมี่  
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไมมี่  
8.  สถานที่เรียน   
      คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  ห้อง 21508 
9.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด  
         วนัท่ี  27 กรกฎาคม 2559 
 
 
 
 
 



 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.  นกัศกึษาได้รับความรู้เก่ียวกบั การเตรียมตวัก่อนการเดนิทางในการเดนิทางทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ 
 2.  นกัศกึษาได้เรียนรู้เก่ียวกบัเอกสารส าคญัส าหรับการเดนิทาง 
ขัน้ตอนการเข้าออกราชอาณาจกัรในการเดนิทางทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ 
 3.  นกัศกึษาได้เรียนรู้เก่ียวกบัการตดิตอ่ประสานงานกบัธุรกิจผลิตสินค้าบริการทอ่งเท่ียวในตา่งประเทศ 
 4.  นกัศกึษาได้เรียนรู้เก่ียวกบัการอ านวยความสะดวกแก่นกัทอ่งเท่ียวในระหวา่งการเดนิทาง  
และการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งเจ้าบ้านกบัผู้มาเยือน 
 5.  นกัศกึษาได้รับความรู้เก่ียวกบักฎหมายการทอ่งเท่ียวระหวา่งประเทศ 
 6.   เพ่ือให้นกัศกึษาน าความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ในการให้ความปลอดภยัแก่นกัทอ่งเท่ียว 
และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหวา่งการน าเท่ียว 
 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
  เพ่ือให้ได้รับ ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัประเภท รูปแบบการจดัการธุรกิจน าเท่ียว 
การประสานงานในการจดัน าเท่ียว และ การจดัการความเส่ียงและการประกนัภยัของธุรกิจน าเท่ียว 
วิธีการด าเนินงานด้านการจดัน าเท่ียวและ ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบังานมคัคเุทศก์  อีกทัง้ยงัสามารถน าความรู้  
จริยธรรม และคณุธรรมไปประกอบอาชีพในอนาคต  
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1.  ค าอธิบายรายวิชา  

 สถานการณ์การทอ่งเท่ียวระหวา่งประเทศ การเตรียมตวัก่อนการเดนิทาง 
เอกสารส าคญัส าหรับการเดนิทาง ขัน้ตอน การเข้าออกราชอาณาจกัร 
การตดิตอ่ประสานงานกบัธุรกิจผลิตสินค้าบริการทอ่งเท่ียวในตา่งประเทศ เชน่ สายการบนิ ท่ีพกั ร้านอาหาร 
แหลง่ทอ่งเท่ียว ร้านจ าหนา่ยสินค้าท่ีระลกึ และบริษัทตวัแทนทอ่งเท่ียว 
การอ านวยความสะดวกแก่นกัทอ่งเท่ียวในระหวา่งการเดนิทาง การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งเจ้าบ้านกบัผู้มาเยือน 
กฎหมายการทอ่งเท่ียวระหวา่งประเทศ การให้ความปลอดภยัแก่นกัทอ่งเท่ียว 
และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหวา่งการน าเท่ียว 
 
 



 

 

 

 

2.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 
30 - 12 84 

          
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
     3 ชัว่โมง โดยระบวุนั เวลา ไว้ในประมวลการสอน และแจ้งให้นกัศกึษาทราบในชัว่โมงแรกของการสอน 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.   คุณธรรม จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
  1.  สามารถจดัการปัญหาด้านจริยธรรม  
และความขดัแย้งระหวา่งผลประโยชน์ท่ีได้รับกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.  มีทศันคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพ  และแสดงออกซึง่คณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตังิาน 
  3.  มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี  เป็นสมาชิกท่ีดี และมีสว่นร่วมในกิจกรรมเพื่อการพฒันา 
  4.  มีวินยั  มีความตรงตอ่เวลา ปฏิบตัติามกฎระเบียบและข้อบงัคบัขององค์กรและสงัคม 
 1.2 วิธีการสอนท่ีจะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
  1.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจ  ระหวา่งการเรียนการสอน 

  2.  อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน  
  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
  3.  ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย 
  4.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านคณุธรรม  จริยธรรม และมนษุยสมัพนัธ์ 
2. ความรู้  
     2.1 ความรู้ท่ีจะได้รับ  

  ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัประเภท รูปแบบการจดัการธุรกิจน าเท่ียว 
ความต้องการและพฤตกิรรมของนกัทอ่งเท่ียว การประสานงานในการจดัน าเท่ียว 



 

และ การจดัการความเส่ียงและการประกนัภยัของธุรกิจน าเท่ียว 
วิธีการด าเนินงานด้านการจดัน าเท่ียวและความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบังานมคัคเุทศก์  อีกทัง้ยงัสามารถน าความรู้  
จริยธรรมและคณุธรรมไปประกอบอาชีพในอนาคต  
 2.2 วิธีการสอน  
  1.  บรรยายและให้ท าแบบฝึกหดั  
  2.  ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน  
 2.3 วิธีการประเมินผล  
  1.  ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นคว้าและรายงาน  
  2.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบอตันยัท่ีเน้นถามข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว 
3. ทักษะทางปัญญา  
    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  1.  สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีได้ 
  2.  
 สามารถวิเคราะห์การจดัการธุรกิจน าเท่ียวและธุรกิจตวัแทนการทอ่งเท่ียวได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
  3.  สามารถประมวลและศกึษาข้อมลูเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของธุรกิจน าเท่ียวได้ 
 3.2 วิธีการสอน 
  1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน  
  2.  ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน 
 3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน  
  2.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมลูจากสถานการณ์จริง และกรณีศกึษา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  
  1. 
 สามารถปฏิบตัแิละรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายตามหน้าท่ีและบทบาทของตนในกลุม่งานได้อยา่งเหมาะ
สม รวมทัง้มีสว่นร่วมในการชว่ยเหลือผู้ ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุม่ 
  2.  สามารถพฒันาทกัษะมนษุยสมัพนัธ์  บคุลิกภาพ 
และจริยธรรมให้เหมาะสมส าหรับการท างานในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว 
 4.2 วิธีการสอน 
  1.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจ  ระหวา่งการเรียนการสอน 
  2.  อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน  



 

 4.3 วิธีการประเมิน 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
  3.  ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
  4.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  1.  นกัศกึษาสามารถใช้ภาษาในการฟัง  พดู  อา่น  
เขียนได้อยา่งเหมาะสมและน าเสนองานกลุม่อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2. 
 นกัศกึษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิตอ่ส่ือสารและน าเสนอข้อมลูได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5.2 วิธีการสอน 
  1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน  
  2.  ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน  
 5.3 วิธีการประเมิน  
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน  
  2.  ประเมินจากประสิทธิผลของรายงาน 
  3.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์  
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.   แผนการสอน 
 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอ
นและส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 



 

1 -แนะน ารายวิชา                                    
และเกณฑ์การวดัผล 
-ประเทศนา่เท่ียว 
-หน้าท่ีของมคัคเุทศก์ 
-สอบถามการเลือกประเทศใน               
การจดัน าเท่ียว 
-แบง่กลุม่การท างาน 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ power 
point, Website และ 
วดีทีศัน์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 
4. มอบหมายงานค้นคว้า 
 

อาจารย์รัชชกุร      
จรวิรัตน์ 
อาจารย์พิสิษฐ์พล 
มลูศรี 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอ
นและส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

 
2 

-การเตรียมเอกสารและประสานงาน 
-ขัน้ตอนการท างานขาย 
-ขัน้ตอนการท างานกราฟฟิคและIT  
-สอบถามการเลือกประเทศใน               
การจดัน าเท่ียว 
-ให้ค าปรึกษาการจดัท าเท่ียว 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ power 
point, Website  และ 
วดีทีศัน์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์รัชชกุร      
จรวิรัตน์ 
อาจารย์พิสิษฐ์พล 
มลูศรี 
 



 

3 -การเตรียมเอกสารและประสานงาน 
-ขัน้ตอนการท างานการเงินและบญัชี 
-ขัน้ตอนการท างานOperation 

-
การตดิตอ่ประสานงานกบัธุรกิจผลิตสิ
นค้าบริการทอ่งเท่ียวในตา่งประเทศ 
-สอบถามการเลือกประเทศใน               
การจดัน าเท่ียว 
-ให้ค าปรึกษาการจดัท าเท่ียว 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ power 
point, Website และ 
วดีทีศัน์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์รัชชกุร      
จรวิรัตน์ 
อาจารย์พิสิษฐ์พล 
มลูศรี 
 

4 -การเตรียมเอกสารในการน าเท่ียว 
-การแลกเปล่ียนเงิน 
-ให้ค าปรึกษาการจดัน าเท่ียว 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ power 
point, Website และ 
วดีทีศัน์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์รัชชกุร      
จรวิรัตน์ 
อาจารย์พิสิษฐ์พล 
มลูศรี 
 

 
 
 
 
 

 

    

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอ
นและส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 



 

5 -งานหวัหน้าทวัร์ก่อนออกเดนิทาง 
-หน้าท่ีของทีมงาน 
-ให้ค าปรึกษาการจดัน าเท่ียว 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ power 
point, Website และ 
วดีทีศัน์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์รัชชกุร      
จรวิรัตน์ 
อาจารย์พิสิษฐ์พล 
มลูศรี 
 

6 วิทยากรบรรยายเก่ียวกบับริษัทและงา
นหวัหน้าทวัร์ 
-ให้ค าปรึกษาการจดัน าเท่ียว 
 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ power 
point, Website และ 
วดีทีศัน์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์รัชชกุร      
จรวิรัตน์ 
อาจารย์พิสิษฐ์พล 
มลูศรี 
 

7 ปิดตวิมามา่   3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ power 
point, Website และ 
วดีทีศัน์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์รัชชกุร      
จรวิรัตน์ 
อาจารย์พิสิษฐ์พล 
มลูศรี 
 



 

8 การสอบกลางภาค 3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ power 
point, Website และ 
วดีทีศัน์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์รัชชกุร      
จรวิรัตน์ 
อาจารย์พิสิษฐ์พล 
มลูศรี 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอ
นและส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

9 -
งานหวัหน้าทวัร์ระหวา่งการเดนิทางแ
ละกลบั  
-
งานหวัหน้าทวัร์ระหวา่งการเดนิทางแ
ละกลบัทางเคร่ืองบนิและทางรถ (2) 
-สอบถามความพร้อมในการเตรียมตวั 
-ให้ค าปรึกษาการจดัน าเท่ียว 

3 ไมมี่การสอบ คณะกรรมการคมุส
อบ 

10 -การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  
-กฏหมายระหวา่งประเทศ 
-สอบถามความพร้อมในการเตรียมตวั 
-ให้ค าปรึกษาการจดัน าเท่ียว 

3 ให้ค าปรึกษาการจดัน าเท่ียว 
 

อาจารย์รัชชกุร      
จรวิรัตน์ 
อาจารย์พิสิษฐ์พล 
มลูศรี 



 

11 การเดนิทางของกลุ่มที่ 1(Sec 2) 
เดนิทางไปเวียดนามเหนือ (QR) 
-ศกึษาด้วยตนเอง 
-นดัตรวจงานขัน้สดุท้ายของ  
SEC 1 และ SEC 3 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ power 
point, Website และ 
วดีทีศัน์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์รัชชกุร      
จรวิรัตน์ 
อาจารย์พิสิษฐ์พล 
มลูศรี 
 

12 การเดนิทางของกลุ่มที่ 2(Sec 1) 
เดนิทางไปเกาหลีใต้ (JIN AIR) 
-ศกึษาด้วยตนเอง 

 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ power 
point, Website และ 
วดีทีศัน์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์รัชชกุร      
จรวิรัตน์ 
อาจารย์พิสิษฐ์พล 
มลูศรี 
 

 
 
 

 
 
 
 

   

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอ
นและส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 



 

13 การเดนิทางของกลุ่มที่ 3(Sec 3) 
เดนิทางไปเวียดนามใต้ (AIR 
ASIA) 
-ศกึษาด้วยตนเอง 
 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ power 
point, Website และ 
วดีทีศัน์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์รัชชกุร      
จรวิรัตน์ 
อาจารย์พิสิษฐ์พล 
มลูศรี 
 

14 -คยุรายละเอียดหลงัจากออกทวัร์             
กลุ่มที่ 1และกลุ่มที่ 2(Sec2//Sec1) 
-สิ่งท่ีประทบัใจ ปัญหา 
และสิ่งท่ีต้องแก้ไข  
-คยุรายละเอียดหลงัจากออกทวัร์             
กลุ่มที่ 3 (Sec3) 
-สิ่งท่ีประทบัใจ ปัญหา 
และสิ่งท่ีต้องแก้ไข  
-สอบถามความพร้อมในการเตรียมตวั 
-ให้ค าปรึกษาการจดัน าเท่ียว SEC4 
-ให้กลุม่ท่ี 1 Present 
เก่ียวกบัแหลง่ทอ่งเท่ียวส าคญัในทวีป
อเมริกาใต้ 
-ให้กลุม่ท่ี 2 Present 
เก่ียวกบัแหลง่ทอ่งเท่ียวส าคญัในทวีป
แอฟริกา 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ power 
point, Website และ 
วดีทีศัน์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์รัชชกุร      
จรวิรัตน์ 
อาจารย์พิสิษฐ์พล 
มลูศรี 
 



 

 
 
 
 
 
 

    

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอ
นและส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

15 -สอบถามความพร้อมในการเตรียมตวั 
-ให้ค าปรึกษาการจดัน าเท่ียว SEC4 
-ให้กลุม่ท่ี 3 Present 
เก่ียวกบัแหลง่ทอ่งเท่ียวส าคญัในทวีป
ยุโรป 
-ให้กลุม่ท่ี 4 Present 
เก่ียวกบัแหลง่ทอ่งเท่ียวส าคญัในทวีป
ออสเตรเลีย 
-ให้กลุม่ท่ี 5 Present 
เก่ียวกบัแหลง่ทอ่งเท่ียวส าคญัในทวีป
อเมริกาเหนือ 
การเดนิทางของกลุ่มที่ 4 (Sec 4) 
เดนิทางไปเวียดนามใต้ (NOK 
AIR) 
-ศกึษาด้วยตนเอง 
-นดัตรวจงานของ SEC 4 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ power 
point, Website และ 
วดีทีศัน์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์รัชชกุร      
จรวิรัตน์ 
อาจารย์พิสิษฐ์พล 
มลูศรี 
 



 

16  -คยุรายละเอียดหลงัจากออกทวัร์             
กลุ่มที่ 4 (Sec4) 
-สิ่งท่ีประทบัใจ ปัญหา 
และสิ่งท่ีต้องแก้ไข  
-ให้กลุม่ท่ี 6 Present 
เก่ียวกบัแหลง่ทอ่งเท่ียวส าคญัในทวีป
เอเชีย 
-ให้กลุม่ท่ี 7 Present 
เก่ียวกบัแหลง่ทอ่งเท่ียวส าคญัใน 
ทวีปแอนตาร์กตกิา 

3 1. น าเสนองานกลุม่ 
2. 
ประเมินผลโดยอาจารย์ผู้สอ
น 

อาจารย์รัชชกุร      
จรวิรัตน์ 
อาจารย์พิสิษฐ์พล 
มลูศรี 
 

17 สอบปลายภาค 3 เนือ้หาสปัดาห์ท่ี 9-16  
 
 
 
 
 
 
2.   แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรร
มที่ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ประเ

มิน 

สัดส่วนขอ
ง 

การประเมิ
นผล 

1 คณุธรรม จริยธรรม การเข้าเรียนและพฤตกิรรม
ในชัน้เรียน 
การสง่งานตรงเวลา 

ตลอดภาคการ
ศกึษา 

ตลอดภาคการ
ศกึษา 

16 

10% 
 

2 
3 

ความรู้ 
ทกัษะทางปัญญา 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

8 
17 

20% 
40% 

4 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

การท ารายงานกลุม่และน า
เสนอ  

16 
 

20% 



 

5 ทกัษะการวิเคราะห์การส่ือสารและการใ
ช้เทคโนโลยี  
ทกัษะความคดิสร้างสรรค์ในการท างาน 

การท างานสว่นบคุคลและ
น าเสนอ 

ตลอดภาคการ
ศกึษา 

 

10% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลัก 
 สชุาต ิทวีพรปฐมกลุ. (2556). กวา่จะเป็นหวัหน้าทวัร์: โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 พิมพรรณ สจุารินพงศ์ .(2554).มคัคเุทศก์ (Tour Guiding).ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
  จลุสารการทอ่งเท่ียว ของการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

  วารสารธุรกิจการทอ่งเท่ียว  และวารสารท่ีเก่ียวข้องทัง้ของไทย และตา่งประเทศ 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1.  ในวนัแรกของการเรียนการสอน  
อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นกัศกึษาเข้าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานีจ้ากการเรียนการสอนในภาคการศกึษาท่ีผา่นมา  
และประโยชน์จากข้อคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การพฒันารายวิชาเพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษาแสดงความคดิเห็นตอ่การ
พฒันารายวิชาในชว่งปลายของภาคการศกึษา 
 2.  ให้นกัศกึษาประเมินพฒันาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ  ความรู้  
ทกัษะในการประมวล/คดิวิเคราะห์ก่อนและหลงัการเรียนรายวิชานี ้

 3.  สง่เสริมให้นกัศกึษาแสดงความคดิเห็นตอ่การเรียนการสอน ซกัถาม ข้อสงสยัได้ตลอดเวลา  
และการพฒันารายวิชาผา่นระบบการประเมิน online ของมหาวิทยาลยั 
 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  



 

 อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง  ดผูลการเรียนของนกัศกึษา  
และท ารายงานสรุปพฒันาการของนกัศกึษาปัญหา  อปุสรรค  
และแนวทางแก้ไขหรือการเปล่ียนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 1.  การประมวลความคดิเห็นของนกัศกึษา  การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อปุสรรค แนวทาง 
แก้ไขเม่ือสิน้สดุการสอน เพ่ือเป็นข้อมลูเบือ้งต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศกึษาตอ่ไป 

 2.  การอภิปรายในชัน้เรียน เพ่ือพฒันารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน  
 3.  ปรับปรุงเนือ้หาการสอนให้ทนัสมยั สอดคล้องกบัสภาวะท่ีเปล่ียนแปลงของประเทศและสงัคมโลก 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 
 1.  ให้อาจารย์แสดงตวัอยา่งการประเมินผลในรายวิชาเพ่ือการทวนสอบ  
 2.  เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแตล่ะข้อในรายวิชา  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1.  น าข้อคดิเห็นของนกัศกึษาจากข้อ  1 มาประมวล  เพ่ือจดักลุม่เนือ้หาความรู้ท่ีต้องปรับปรุง  
วิธีการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผลจากการประมวลจะน าไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในรุ่นตอ่ไป 
 2.  น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ  2 มาจดักลุม่เทียบเคียงกบัข้อคดิเห็นของนกัศกึ ษา 
เพ่ือพฒันาเนือ้หาสาระให้ทนัสมยั  ปรับวิธีการเรียนการสอน  
และวิธีการประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 


