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รายวชิา การจัดการงานมัคคุเทศก์ 

สาขาวชิา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
 รหัสวชิา TIM๒๓๐๔ รายวชิา การจัดการงานมัคคุเทศก์ 

สาขาวชิา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 

วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศกึษา ๑ ปีการศกึษา๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวชิา   TIM๒๓๐๔   

ชื่อรายวชิาภาษาไทย  การจัดการงานมัคคุเทศก์ 

ชื่อรายวชิาภาษาอังกฤษ Tourist Guide Management 
 

๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถา้มี) 

      – 

 

๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) 

ให้รายงานเป็นรายกลุ่ม 
   ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม กลุ่มเรียน ๐๐๑ 
  

 

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา  ๑/๒๕๖๔ 

 

 

๕.  สถานที่เรียน ชั้น ๒ อาคาร ๓๖ ห้อง ๓๖๑๑ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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รายวชิา การจัดการงานมัคคุเทศก์ 

สาขาวชิา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกบัแผนการสอน 

 

๑.รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน 

จำนวนชั่วโมง

ที่สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง

ต่างจากแผนการสอนหาก

มีความแตกต่างเกนิ ๒๕% 

ปฐมนิเทศ แนะนำรายวชิา ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ

วชิาชีพมัคคุเทศก์ และผู้นำเท่ียว ความหมาย

ความสำคัญ  

๔ ๔  

มัคคุเทศก์กับลักษณะในการนำเท่ึยว     

ประวัติความเป็นมาของอาชีพมัคคุเทศก์    

ความสำคัญของอาชีพมัคคุเทศก์ โอกาสความ

ได้เปรียบ อุปสรรคของอาชีพมัคคุเทศก์ 

๔ ๔  

ประเภทของมัคคุเทศก์ คุณสมบัติ บุคลิกลักษณะ

ของมัคคุเทศก์   

¬๘ ๘  

มารยาท การวางตัว สิ่งท่ีพึงปฏบัิติ สิ่งท่ีพึงละเวน้ 

และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ 

๔ ๔  

บทบาท หน้าท่ี ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์

และผู้นำเท่ียว กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในงานมัคคุเทศก์ 

ระเบียบพิธีการเข้าออกนอกราชอาณาจักร การ

ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๘ ๘  

บทบาท หน้าท่ี ความสามารถ ขั้นตอนการทำงาน

ของมัคคุเทศก์และผู้นำเท่ียว 

๔ ๔  

สอบกลางภาค ๓ ๓  

การป้องกันอุบัติเหตุและให้ความปลอดภัยแก่

นักท่องเท่ียว 

๔ ๔  

การวางแผนและการแก้ไขปัญหาในการนำเท่ียว ๔ ๔  
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รายวชิา การจัดการงานมัคคุเทศก์ 

สาขาวชิา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน 

จำนวนชั่วโมง

ที่สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง

ต่างจากแผนการสอนหาก

มีความแตกต่างเกนิ ๒๕% 

ศิลปะการนำชม และการพากย์ทัวร์เพื่องานนำเท่ียว ๔ ๔  

บทบาทของมัคคุเทศก์ต่อธุรกิจและหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์ 

   

ฝึกปฏบัิติการพูดเพื่อการนำเท่ียว การพูดในท่ีชุมชน 

หรือปฏิบัติการบูรณาการ สร้างมูลค่าเพิ่ม ในงานนำ

เท่ียวในรูปแบบต่างๆ 

๔ ๔  

ฝึกปฏบัิติการพูดเพื่อการนำเท่ียว การพูดในท่ีชุมชน 

หรือปฏิบัติการบูรนาการ สร้างมูลค่าเพิ่ม ในงานนำ

เท่ียวในรูปแบบต่างๆ 

๔ ๔  

ฝึกปฏบัิติการพูดเพื่อการนำเท่ียว การพูดในท่ีชุมชน 

หรือปฏิบัติการบูรนาการ สร้างมูลค่าเพิ่ม ในงานนำ

เท่ียวในรูปแบบต่างๆ 

๔ ๔  

สอบปลายภาค ๓ ๓  

 

๒.  หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผนและพิจารณานัยสำคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวชิาและ

หลักสูตร ในกรณีที่มีนัยสำคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 

 

หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

(ถ้ามี) 

นัยสำคัญของหัวข้อท่ีสอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - - 

 

๓. ประสิทธิผลของวธิีสอนท่ีทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอยีดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ วธิีสอนท่ีระบุในรายละเอยีด

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธิีสอน(ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม ๑) บรรยายและใช้กรณีศึกษา 
๒) ถามตอบ 
๓) สนทนา 

√   
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รายวชิา การจัดการงานมัคคุเทศก์ 

สาขาวชิา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผลการเรียนรู้ วธิีสอนท่ีระบุในรายละเอยีด

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธิีสอน(ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

๔) ยกตัวอย่าง จำลองสถานการณ์

กรณีศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม 

จริยธรรมในวชิาชีพมัคคุเทศก์   

ความรู้ ๑) บรรยาย 
๒) อภิปราย 
๓) สาธิต 
๔) แสดงบทบาทสมมติ 
๕) สอนแบบให้แก้ปัญหา 
๖) สอนแบบใช้โสตทัศนวัสดุ 
๗) มอบหมายงานให้นักศึกษาแสดง
บทบาทหน้าท่ีในงานมัคคุเทศก์ โดยให้
ข้อติชม 
๘) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 

√   

ทักษะทางปัญญา ๑) บรรยาย 
๒)  อภปิราย 
๓)  สาธิต 
๔)  แสดงบทบาทสมมติ 
๕) สอนแบบให้แก้ปัญหา ยกตัวอย่าง

กรณีศึกษา 

√   

ทักษะความสัมพันธ์     

ระหว่างบุคคลและ  

ความรับผิดชอบ 

๑) สอดแทรกประสบการณ์และ
เหตุการณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในวชิาชีพเกี่ยว
การทำงานเป็นทีม 
๒) มอบหมายงานกลุ่ม เน้นการให้

ทำงานเป็นทีม การระดมสมองร่วมกัน

และให้ออกมาช่วยกันนำเสนอ 

√   

ทักษะการวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑)  บรรยาย 
๒)  มอบหมายงานให้ นักศึกษาไป
สื่อสารอาสาช่วยเหลือนักท่องเท่ียว 
๓)  เชิญมัคคุเทศก์อาชีพมาให้ความรู้

ในวชิาชีพ และการทำงานประสานกับ

ฝ่ายเกี่ยวข้อง หรือให้นักศึกษาออกไป

สัมภาษณ์มัคคุเทศก์ 

√   

 

๔. ข้อเสนอการดำเนินการเพ่ือปรับปรุงวธิีสอน 
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ระบุข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงวธีิสอน ซึ่งได้จากปัญหาที่พบในข้อ ๓ 

สาขาวชิาฯ คณะฯ มหาวทิยาลัยฯ อาจต้องมีห้องปฏิบัติการฝึกบริการนำเท่ียวนำเท่ียวในสถานการณ์จริง ให้
นักศึกษาฝึกบริการนำเท่ียวเท่ียวจริงจากการทำงานนอกเวลา หรือทัวร์ตัวอย่างต่างๆ  

 

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

๑. จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน   ๖๔  คน 

๒. จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา   ๖๔คน 

๓. จำนวนนักศึกษาท่ีถอน  (W) - คน 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน คิดเป็นร้อยละ 

A - - 

A- 3 4.68 

B+ 6 9.37 

B 14 21.87 

B- 16 25 

C+ 16 25 

C 3 4.68 

C- 1 1.56 

D+ 1 1.56 

D 2 3.12 

D- - - 

F - - 

I 1 1.56 

 

๕. ปัจจัยท่ีทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

 – 

 

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกำหนดไว้ในรายละเอยีดรายวิชา  

ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่กำหนดไวใ้น มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒ 
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๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

- - 

 

 

๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวธิีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

- - 

 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วธิีการทวนสอบ สรุปผล 

บอกผลการปฏิบัติ ทดสอบ บอกคะแนน นักศึกษาเป็น

ระยะ ดูผลตอบรับ ให้อาจารย์ในสาขาวชิาช่วยทวนสอบ 

สรุปสาเหตุ ของผลสำฤทธ์ิของแต่ละคน ตอบผลการเรียน

นักศึกษาท่ีมีความข้องใจ 

 

 

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 

 

๑.ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

(ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

นศ. ไม่ได้ใช้ห้อง สถานท่ีในการฝึกปฏบัิติได้ เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด จำป็นต้องแนะนำผ่านออนไลน์ นศ.

มองภาพ รูปแบบการปฏิบัติการทำหน้าท่ีมัคคุเทศก์ได้ไม่ชัดเจน 

 

๒.ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

- - 

 

หมวดที่ ๕ การประเมนิรายวิชา 

 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

๑.๑ ข้อวิพากษ์ท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
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รายวชิา การจัดการงานมัคคุเทศก์ 

สาขาวชิา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ระบุข้อวพิากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

- มหาวทิยาลัยเป็นผู้เก็บข้อมูลผ่านทางออนไลน์  - 

     

๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 

- 

  

๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

๒.๑ ข้อวิพากษ์ท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ระบุข้อวพิากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

  

๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 

 - 

 

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผ่านมา  

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ ปี

การศึกษาท่ีผ่านมา 

ผลการดำเนินการ 

แบบฝึกหัด การฝึกปฏบัิติมีน้อย  เพิ่มแบบฝึกหัด จัดเวลาฝึกปฏิบัตินอกเวลาให้มากขึน้ 

 

๒. การดำเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

 ปรับวธีิการสอน เพ่ิมตัวอย่าง ให้นักศกึษาได้ค้นควา้มากขึ้น นำเสนอรูปแบบงานจิตอาสา กระตุ้นให้

เกิดความตั้งใจเรียนโดยการให้ฝึกปฏิบัติการทำงานธุรการขั้นพื้นฐาน  และการเชิญวิทยากรภายนอกมา

ถ่ายทอดประสบการณ์เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศให้น่าสนใจ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กำหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

- - - 

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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รายวชิา การจัดการงานมัคคุเทศก์ 

สาขาวชิา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  (วชิานีผู้้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้สอนเอง) 

 

เพิ่มเติม 

รายงานการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ 
 

(1) ช่องทางการสอนออนไลน์และการมอบหมายงาน 

 เว็บไซต์อาจารย์  link: https://elchm.ssru.ac.th/chantouch_wa/ 

 Moodle   link/code: https://elchm.ssru.ac.th/chantouch_wa/ 

 Google Meet  link/code: https://meet.google.com/lookup/bskywsasgj 

 Google classroom  link/code: https://classroom.google.com/c/MzY1NzYxMjMwOTA

 ZOOM   link/code: ____________-____________________ 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)  _____________________-___________________________ 

     link/code: ________________________________ 

(2) นวัตกรรมการสอน 

 Kahoot!   link/screen capture _______________________________ 

 Padlet   link/screen capture _______________________________ 

 Mentimeter  link/screen capture _______________________________ 

 Plickers   link/screen capture _______________________________ 

 Flinga   link/screen capture _______________________________ 

 Wheelofnames  link/screen capture _______________________________ 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)  Quizizz  

     link/screen capture   

     https://quizizz.com/admin/quiz/5f30f226ea6c52001c079a8b 

 

(3) ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 

_____-_______________________________________________________________ 

(4) ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

_____-_______________________________________________________________ 

 
 

https://meet.google.com/lookup/bskywsasgj
https://quizizz.com/admin/quiz/5f30f226ea6c52001c079a8b
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รายวชิา การจัดการงานมัคคุเทศก์ 

สาขาวชิา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
              ลงชื่อ        ฉันทัช  วรรณถนอม                             ลงชื่อ         ฉันทัช  วรรณถนอม  

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทัช  วรรณถนอม)                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทัช  วรรณถนอม)  

                  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา                     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

         วันที่ 20 เดือน พฤศจิกกายน พ.ศ.2564           วันที่ 20 เดือน พฤศจิกกายน พ.ศ.2564 

 

 


