
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
1.  รหัสและช่ือรายวิชา  
  HW 201 การจดัการธุรกิจน าเท่ียวและธุรกิจตวัแทนการทอ่งเท่ียว 
    HQ 201 การจดัการธุรกิจน าเท่ียวและธุรกิจตวัแทนการทอ่งเท่ียว 
  (Travel Agent and Tour Operator Management)                               
2.  จ านวนหน่วยกิต  
      3 (3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
   หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว วิชาเลือก 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
      อาจารย์สวุดี บญุมาจรินนท์  
  อาจารย์วาสนา  รังสรรค์ธาดา 
5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน  
      ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2559 / ชัน้ปีท่ี 2 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
      ไมมี่ 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไมมี่ 
8.  สถานที่เรียน   
      คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
9.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด  
         27 กรกฎาคม 2559 
 
 
 



 

 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. นกัศกึษาได้รับความรู้เก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว กระบวนการจดัตัง้และการด าเนินธุรกิจน าเท่ียว 
2. นกัศกึษาได้เรียนรู้เก่ียวกบัความต้องการและพฤตกิรรมของนกัทอ่งเท่ียว และการประสานงานใน 

การจดัน าเท่ียว 
3. นกัศกึษาได้เรียนรู้เก่ียวกบัการจดัการความเส่ียงและการประกนัภยัของธุรกิจน าเท่ียว 
4. นกัศกึษาสามารถพฒันาทกัษะในการคดิ วิเคราะห์ และการประยกุต์ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึง 

ทกัษะการท างานเป็นทีม 
5. นกัศกึษาได้รับความรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจน าเท่ียวและอาชีพ 

มคัคเุทศก์  
 6. เพ่ือให้นกัศกึษาน าความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ส าหรับการประกอบอาชีพในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว 
 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
  เพ่ือให้ได้รับ ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัประเภท รูปแบบการจดัการธุรกิจน าเท่ียว 
การประสานงานในการจดัน าเท่ียว และการจดัการความเส่ียงและการประกนัภยัของธุรกิจน าเท่ียว 
วิธีการด าเนินงานด้านการจดัน าเท่ียวและ ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบังานมคัคเุทศก์  อีกทัง้ยงัสามารถน าความรู้  
จริยธรรม และคณุธรรมไปประกอบอาชีพในอนาคต  
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  
 
 ธุรกิจน าเท่ียวเป็นธุรกิจหลกัอยา่งหนึง่ในอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวท่ีมีบทบาทส าคญัในการกระตุ้นและสง่เสริมใ
ห้เกิดกิจกรรมด้านการทอ่งเท่ียว 
อีกทัง้ยงัเป็นธุรกิจท่ีเปรียบเสมือนตวักลางระหวา่งนกัทอ่งเท่ียวและธุรกิจบริการอ่ืนๆ ในอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว เชน่ 
ธุรกิจท่ีพกั ธุรกิจร้านอาหารและภตัตาคาร ธุรกิจจ าหนา่ยสินค้าท่ีระลกึ และธุรกิจด้านกิจกรรมนนัทนาการอ่ืนๆ 
เป็นต้น ดงันัน้ 



 

รายวิชานีจ้งึถกูพฒันาและจดัการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง ความรู้แก่นกัศกึษาเก่ียวกบัการจดัการตวัแทนธุรกิจท่
องเท่ียว และเพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหรือการตดิตอ่ประสานงานกบัธุรกิจน าเท่ียวในอนาคต 
 

 

 

 

 

 

2.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 
42 - - 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 
และการจดัการความเส่ียงและการประกนัภยัของธุรกิจน 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) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 แนะน ารายวิชา และเกณฑ์การวัดผล 
- วิธีการเรียนการสอน 
- วิธีการประเมินผล 
- กฎระเบียบในชัน้เรียน 
- แบบทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียวและ
ธุรกิจตวัแทนทอ่งเท่ียว 
 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอ
บการสอน และส่ือ power 
point, Website และ วดีทีศัน์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้
อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 
4. มอบหมายงานค้นคว้า 
 

อาจารย์สวุดี  
บญุมาจรินนท์ 
อาจารย์วาสนารัง
สรรค์ธาดา 



 

2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการธุรกิจ      
น าเที่ยว 
- ความหมายของธุรกิจน าเท่ียว 
- ความเป็นมาของธุรกิจน าเท่ียว 
- 
ลกัษณะทัว่ไปและการบริการของธุรกิ
จน าเท่ียว 
- ประเภทของธุรกิจน าเท่ียว 
- การบริการตา่งๆ ของธุรกิจน าเท่ียว 
- โครงสร้างองค์กรของธุรกิจน าเท่ียว 
- 
ข้อดีและข้อจ ากดัของการใช้บริการธุร
กิจน าเท่ียว   
 
 
 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอ
บการสอน และส่ือ power 
point, Website  และ วดีทีศัน์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้
อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 
 

อาจารย์สวุดี  
บญุมาจรินนท์  
อาจารย์วาสนารัง
สรรค์ธาดา 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 



 

3 การด าเนินงานธุรกิจน าเที่ยว 
- การจดัตัง้ธุรกิจน าเท่ียว  
- ประเภทใบอนญุาตประกอบธุรกิจ 
น าเท่ียว  
- 
คณุสมบตัขิองผู้ขอรับใบอนญุาตประ
กอบธุรกิจน าเท่ียว  
- 
เอกสารประกอบการขอรับใบอนญุาต
ประกอบธุรกิจน าเท่ียว 
- การย่ืนขอจดทะเบียนธุรกิจน าเท่ียว  
- 
กระบวนการออกใบอนญุาตประกอบ
ธุรกิจน าเท่ียว  
- ตวัอยา่งใบอนญุาตประกอบธุรกิจ   
น าเท่ียว  
- อตัราคา่ธรรมเนียม 
- 
ข้อก าหนดส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
น าเท่ียว 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอ
บการสอน และส่ือ power 
point, Website และ 
วดีทีศัน์เร่ืองมาตรฐานการน า
เท่ียว 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้
อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 
 

อาจารย์สวุดี  
บญุมาจรินนท์  
อาจารย์วาสนารัง
สรรค์ธาดา 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 



 

4 การจัดการธุรกิจน าเที่ยว  
- ความหมายของการจดัการ  
- ข้อควรค านงึในการจดัการธุรกิจ    
น าเท่ียว  
- ความส าคญัของการจดัการ  
- กระบวนการจดัการ  
- 
การจดัการการตลาดเชิงกลยทุธ์ของธุ
รกิจน าเท่ียว  
- 
การจดัการการเงินและบญัชีของธุรกิจ
น าเท่ียว   
- 
การจดัการทรัพยากรมนษุย์ของธุรกิจ
น าเท่ียว  
- 
เทคนิคการพฒันาธุรกิจน าเท่ียวเพ่ือพั
ฒนาความสามารถในการแขง่ขนั 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอ
บการสอน และส่ือ power 
point, Website และวดีทีศัน์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้
อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 
 

อาจารย์สวุดี  
บญุมาจรินนท์  
อาจารย์วาสนารัง
สรรค์ธาดา 



 

5 ระเบียบข้อปฏิบัตแิละเอกสารประ
กอบการเดนิทางไป-
กลับต่างประเทศ 
- บทน า  
- หนงัสือเดนิทาง  
- วีซา่ (VISA)  
- ตัว๋เคร่ืองบนิ 
- การตรวจคนเข้าเมือง 
- 
การขอคืนภาษีมลูคา่เพิ่มส าหรับนกัท่
องเท่ียว 
 
 
 
 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอ
บการสอน และส่ือ power 
point, Website และ วดีทีศัน์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้
อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 
 

อาจารย์สวุดี  
บญุมาจรินนท์ 
อาจารย์วาสนารัง
สรรค์ธาดา  

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

6 การจัดการวิกฤตและความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยว  
- วิกฤตและการจดัการวิกฤต 
ทางการทอ่งเท่ียว 
- ความหมาย สาเหต ุและประเภท 
ของวิกฤตท่ีมีผลตอ่การทอ่งเท่ียว 
- แนวคดิเก่ียวกบัการจดัการวิกฤต                  
ท่ีมีผลตอ่การทอ่งเท่ียว  
- 
การวางแผนเพ่ือปอ้งกนัวิกฤตทางการ
ทอ่งเท่ียว  
- กรณีศกึษา  
 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอ
บการสอน และส่ือ power 
point, Website และ วดีทีศัน์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้
อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 
 

อาจารย์สวุดี  
บญุมาจรินนท์  
อาจารย์วาสนารัง
สรรค์ธาดา 



 

7 ภัยและการจัดการความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยว  
- ภยัท่ีอาจเกิดกบันกัทอ่งเท่ียว  
- 
ปัญหาความไมป่ลอดภยัของนกัทอ่งเ
ท่ียว  
- ปัจจยัสนบัสนนุความปลอดภยั       
ของนกัทอ่งเท่ียว  
- แนวทางและรูปแบบการจดัการ   
ความปลอดภยัแก่นกัทอ่งเท่ียว  
- 
มาตรการรักษาความปลอดภยัแก่นกั
ทอ่งเท่ียว  
- 
การให้ความชว่ยเหลือเม่ือนกัทอ่งเท่ีย
วเกิดอบุตัเิหตแุละอบุตัภิยั 
 
 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอ
บการสอน และส่ือ power 
point, Website และ วดีทีศัน์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้
อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 
 

อาจารย์สวุดี  
บญุมาจรินนท์ 
อาจารย์วาสนารัง
สรรค์ธาดา 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

8 สอบกลางภาค  3 เนือ้หาสปัดาห์ท่ี 1-7 คณะกรรมการ 
คมุสอบ 



 

9 การจัดการความเส่ียงและ 
การประกันภัยของธุรกิจน าเที่ยว  
- แนวคดิเก่ียวกบัการจดัการ                   
ความเส่ียงของธุรกิจน าเท่ียว  
- ความหมายและวตัถปุระสงค์ของ                 
การจดัการความเส่ียงของธุรกิจ   
น าเท่ียว  
- ประเภทของความเส่ียงในธุรกิจ  
น าเท่ียว 
- กระบวนการจดัการความเส่ียง 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอ
บการสอน และส่ือ power 
point, Website และ วดีทีศัน์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้
อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 
 

อาจารย์สวุดี  
บญุมาจรินนท์  
อาจารย์วาสนารัง
สรรค์ธาดา 

10 การประกันภัยส าหรับธุรกิจ 
น าเที่ยว  
- 
แนวคดิเก่ียวกบัการประกนัภยัส าหรับ
ธุรกิจน าเท่ียว  
- 
การประกนัภยัอบุตัเิหตเุดนิทางส าหรั
บธุรกิจน าเท่ียวและมคัคเุทศก์ 
- 
การประกนัภยัการเดนิทางไปตา่งประเ
ทศ  
- ตะกาฟลุเดนิทางส าหรับฮจัญ์/ 
อมุเราะห์  
- 
การประกนัภยัความรับผิดชอบของธุร
กิจน าเท่ียว  
 
 
 
 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอ
บการสอน และส่ือ power 
point, Website และ วดีทีศัน์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้
อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 
 

อาจารย์สวุดี  
บญุมาจรินนท์  
อาจารย์วาสนารัง
สรรค์ธาดา 



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

11 จรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบธุร
กิจน าเที่ยว มัคคุเทศก์ และ 
ผู้น าเท่ียว  
- จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจ 
น าเท่ียว  
- จรรยาบรรณของมคัคเุทศก์  
- จรรยาบรรณของผู้น าเท่ียว  

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอ
บการสอน และส่ือ power 
point, Website และ วดีทีศัน์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้
อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์สวุดี  
บญุมาจรินนท์ 
อาจารย์วาสนารัง
สรรค์ธาดา  

12 การจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว 
- 
แนวคดิเก่ียวกบัธุรกิจตวัแทนทอ่งเท่ีย
ว  
- ความหมาย ความส าคญั 
และบทบาทของธุรกิจตวัแทนทอ่งเท่ีย
ว  
- ประเภทของธุรกิจตวัแทนทอ่งเท่ียว  
- โครงสร้างธุรกิจตวัแทนทอ่งเท่ียว  
- 
แนวคดิเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจตวัแท
นทอ่งเท่ียว 
- ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การวางแผน 
และก าหนดนโยบายของธุรกิจตวัแทน
ทอ่งเท่ียว  

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอ
บการสอน และส่ือ power 
point, Website และ วดีทีศัน์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้
อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 
 

อาจารย์สวุดี  
บญุมาจรินนท์  
อาจารย์วาสนารัง
สรรค์ธาดา 



 

13 กลยุทธ์การพัฒนาความสามารถท
างการแข่งขันส าหรับตัวแทนท่องเ
ที่ยว  
- 
แนวคดิกลยทุธ์การพฒันาความสามา
รถทางการแขง่ขนั  
- 
กลยทุธ์การตลาดออนไลน์ส าหรับตวัแ
ทนทอ่งเท่ียว  
- กลยทุธ์การจดัการชอ่งทางจ าหนา่ย 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอ
บการสอน และส่ือ power 
point, Website และ วดีทีศัน์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้
อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์สวุดี  
บญุมาจรินนท์  
อาจารย์วาสนารัง
สรรค์ธาดา 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

14 การขายปลีกสินค้าและบริการท่อง
เที่ยว  
- 
แนวคดิทัว่ไปเก่ียวกบัการขายปลีกสิน
ค้าและบริการทอ่งเท่ียว  
- ความหมายและลกัษณะของ 
การขายปลีกสินค้าและบริการ 
การทอ่งเท่ียว  
- ประเภทของสินค้าและบริการ 
การทอ่งเท่ียวท่ีผา่นการขายปลีก 
- 
ปัญหาและอปุสรรคในการขายปลีกสิ
นค้าและบริการทอ่งเท่ียว  
- 
ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยของธุรกิจทอ่ง
เท่ียว  

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอ
บการสอน และส่ือ power 
point, Website และ วดีทีศัน์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้
อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 
 

อาจารย์สวุดี  
บญุมาจรินนท์  
อาจารย์วาสนารัง
สรรค์ธาดา 



 

15 การขายปลีกสินค้าและบริการท่อง
เที่ยว (ต่อ) 
- 
การเตรียมการขายปลีกสินค้าและบริก
ารทอ่งเท่ียว  
- การเลือกท าเลท่ีตัง้ส านกังาน 
- การคดัเลือกพนกังานขาย 
- 
เทคนิคการขายปลีกสินค้าและบริการ
ทอ่งเท่ียว  
- 
การสง่เสริมการขายปลีกสินค้าและบริ
การการทอ่งเท่ียว  
- 
แนวคดิในการสง่เสริมการขายปลีกสิน
ค้าและบริการทอ่งเท่ียว  
- 
เคร่ืองมือในการสง่เสริมการขายปลีกสิ
นค้าและบริการทอ่งเท่ียว 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอ
บการสอน และส่ือ power 
point, Website และ วดีทีศัน์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้
อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 
 

อาจารย์สวุดี  
บญุมาจรินนท์  
อาจารย์วาสนารัง
สรรค์ธาดา 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

16 น าเสนอผลงานท่ีได้รับมอบหมาย 3 1. น าเสนองานกลุม่ 
2. 
ประเมินผลโดยอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์สวุดี  
บญุมาจรินนท์  
อาจารย์วาสนารัง
สรรค์ธาดา 

17 การสอบปลายภาค 3 เนือ้หาสปัดาห์ท่ี 9-16 คณะกรรมการคมุ
สอบ  

 
 
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 

 สโุขทยัธรรมาธิราช. ( 2554). เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-8. นนทบรีุ: 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 สโุขทยัธรรมาธิราช. ( 2554). เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และ  

   การจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว หน่วยที่ 9-15. นนทบรีุ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 



 

 กรมการทอ่งเท่ียว. (2557). คู่มือการตรวจประเมินผู้ประกอบการมาตรฐานธุรกิจน าเท่ียว.  กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผา่นศกึ 

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 จลุสารการทอ่งเท่ียว ของการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

 วารสารธุรกิจการทอ่งเท่ียว และวารสารท่ีเก่ียวข้องทัง้ของไทย และตา่งประเทศ 
 การจดัรายการธุรกิจทอ่งเท่ียว มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 http://www.tourism.go.th/home/details/6/129/1453 
       http://www.ttaa.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539544269&Ntype=2 
 http://www.cmbkk.up.ac.th/handout_details.php?news_id=1036&v=1 

 
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 

http://www.tourism.go.th/home/details/6/129/1453
http://www.ttaa.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539544269&Ntype=2
http://www.cmbkk.up.ac.th/handout_details.php?news_id=1036&v=1


 

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 


