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รายงานผลการด าเนนิการของรายวชิา  

รหัสวิชา TIM๒๓๐๔ รายวิชา การจัดการงานมัคคุเทศก์  

สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ  

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป  

๑. รหัสและชือ่รายวชิา  

รหัสวิชา TIM ๒๓๐๔  

ชื่อรายวิชาภาษาไทย การจัดการงานมัคคุเทศก์  

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Tourist Guide Management  

๒. รายวิชาท่ีต้องเรยีนกอ่นรายวิชานี้ (ถ้ามี)  

–  
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารยผ์ูส้อนและกลุ่มเรยีน (section)  

ให้รายงานเป็นรายกลุ่ม  
อาจารย์ศศิธร เจตานนท์ กลุ่มเรยีน ๐๐๓  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา ๑/๒๕๖๔  
๕. สถานท่ีเรียน อาคาร ๓๖ ห้อง ๓๖๒๓ วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

2  

 



หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน  

๑.รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ จ านวนชั่วโมงตา

ม แผนการสอน 

จ านวนชั่วโ

มง 

ท่ีสอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริง 

ต่างจากแผนการสอนหาก 

มีความแตกต่างเกิน ๒๕% 

อธิบายรายละเอียดของรายวิชา ท าข้อตกลงในการ

เรียน รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (on 

lineและon demand)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 

วิชาชพีมัคคุเทศก์ และผู้น าเที่ยว ความหมาย 

ความส าคัญ 

๔  ๔  

*ความรู้ในองค์ประกอบของอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว

และบริการ 

*ความส าคัญ โอกาสความได้เปรียบ อุปสรรค

ข้อจ ากัด การเร่ิมต้น แนวโน้มและการปรับตัวของ

มัคคุเทศก์หลังสถานการณ์โรคระบาด 

   

*ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย และประชาคม 

อาเซียนและ EEC 

*ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ไทย 

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

   

มัคคุเทศก์กับลกัษณะในการน าเทึ่ยว     

ประวัติความเป็นมาของอาชีพมัคคุเทศก ์    

บุคลิกลักษณะของมัคคุเทศก ์

*ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ความสามารถในการเป็นผู้น าเที่ยว 

*มารยาท การวางตัว สิ่งทีพ่ึงปฏิบัติ สิ่งที่พึงละเว้น 

*จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ 

1.เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

2. เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

3. ยึดม่ันในศาสนาที่ตนนับถือ และไม่ลบหลู่ดู หม่ิน

ศาสนาอื่น  

4. ตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบ  

๔  ๔  



5. ประกอบอาชพีด้วยความสัตย์สุจริต และมีความ 

ประมาณตน พร้อมทั้งมีความเข้าใจเพื่อนมนุษย์  

6. รักและศรัทธาในอาชพีมัคคุเทศก ์

การปฏิบัติกอ่นการรับ-ส่งนักท่องเที่ยว (การรับ-ส่ง

นักท่องเที่ยว) 

1.การรับงานจากบริษัทน าเที่ยว/องค์กรด้านการ

ท่องเที่ยว  

2.การศึกษารายการน าเที่ยว/รายละเอียดในใบสั่งงาน 

3.การรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานของนักท่องเที่ยว /การเข้า

มาต้องกกัตัวในพื้นที่ใด  

4.การเตรียมขอ้มูลในการน าเสนอระหว่างการน าเที่ยว 

5.การเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง เช่นแผ่น

ป้ายชื่อ สัญลกัษณ์ tag กระเป๋า ฯลฯ 

6.ระหวา่งทางไปรับและส่งยังทีพ่กั เตรียมข้อมูล

เบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว 

7.ดูแลการcheck in เข้าที่พกัให้เรียบร้อย 

   

สอบกลางภาค ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาท ี

การปฏิบัติหน้าที่ระหวา่งการน าเทีย่ว 

-เตรียมอาหาร/เคร่ืองดื่มใหพ้ร้อมกอ่นไปรับ 

นักท่องเที่ยวและตรวจรายชื่อ จ านวนนักท่องเที่ยวให้

ครบถ้วน 

-กล่าวตอ้นรับนักท่องเที่ยวและแนะน าทีมงาน  

-แจ้งรายละเอียดการเดินทางให้นักท่องเที่ยวทราบ 

-ศิลปะการน าชม และการพากย์ทัวร์เพื่องานน าเที่ยว 

๔  ๔  

การปฏิบัติหน้าทีเ่มื่อสิ้นสุดการเดินทาง  
การส่งออกนักทอ่งเที่ยว ส าหรับนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ 
1.ศึกษารายละเอียดในใบสั่งงาน / วันเวลาที่เดินทาง
กลับ 2.ดูแลการ check out คืนห้องพกั ตรวจสัมภาระ 
3.น านักทอ่งเที่ยวออกจากทีพ่กัไปยังท่าอากาศยาน 
4.ดูแลการ check in ที่เคาน์เตอร์สายการบิน แจ้ง
รายละเอียด 
*กระบวน ขั้นตอน เทคนิคการน าเที่ยว 
-กล่าวค าอ าลาและขอบคุณนักท่องเที่ยว 
-จัดท ารายงานสรุปการปฏิบัติงานเสนอบริษัท 

๓  ๓  



*ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ที่ ย่ังยืน 
*ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม พฤตกิรรมนักท่องเที่ยวแต่
ละภูมิภาคเพือ่สนองต่อการบริการน าเที่ยว 

   

*ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ธุรกิจน า
เที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 
*กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ -ระเบียบ 
ขั้นตอน และพธิีการเขา้ออกประเทศ 

   

บทบาทของมัคคุเทศก์ต่อธุรกิจและหน่วยงานที่ 
เกี่ยวขอ้งกับมัคคุเทศก์ การประสานงานกับ
ผู้ประกอบการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร แหล่งทอ่งเที่ยว 
สายการบิน 

   

ทักษะความรู้เทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว โปรแกรม
Software for agency 

   

การวางแผนและทกัษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าใน
การน าเที่ยว  
-ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ การใช้ไหวพริบ และการ
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึน้กับนักทอ่งเที่ยว 
หรือระหว่างปฏิบัติงานอย่าง เหมาะสม รวดเร็ว และไม่
ท าให้ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวไทยเสียหาย 

   

ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
-การดูแลสวัสดิภาพและใหค้วามปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว 
-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันอุบัติเหตุ  
-อุปกรณ์การปฐมพยาบาล 

   

-ฝึกปฏิบัติการพูดเพื่อการน าเที่ยว การพูดในที่ชุมชน 
ปฏิบัติการบูรณาการ สร้างมูลค่าเพิม่ ในงานน าเที่ยวใน
รูปแบบต่าง ๆ 

   

สอบปลายภาค ๑ ชัว่โมง ๓๐ นาท ี

 

 

 
 
 
 
 
 
 



๒. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  

ระบุหัวขอ้ที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผนและพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรูข้องรายวชิาและ หลักสูตร 

ในกรณีที่มีนัยส าคัญใหเ้สนอแนวทางชดเชย  

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

(ถ้ามี) 

นัยส าคัญของหัวข้อที่สอนไม่ 

ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

-  -  - 

 

 

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบใุนรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้  วิธีสอนที่ระบุในรายละเอยีด 

รายวิชา 

ประสิทธิผล  ปัญหาของการใช้วิธีสอน(ถ้าม)ี  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข  
มี  ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม  ๑) บรรยายและใช้กรณีศึกษา  
๒) ถามตอบ  
๓) สนทนา 
๔) ยกตัวอย่าง จ าลองสถานการณ์ 
กรณีศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม  
จริยธรรมในวิชาชีพมัคคุเทศก ์

√   

 

ความรู้  ๑) บรรยาย  
๒) อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน  
๓) สาธิต  
๔) แสดงบทบาทสมมติ  
๕) สอนแบบให้แก้ปัญหา  
๖) สอนแบบใช้โสตทัศนวัสดุ  

๗) มอบหมายงานให้นักศึกษาแสดง 
บทบาทหน้าที่ในงานมัคคุเทศก์ 
โดยให้ ข้อติชม  
๘) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 

√   

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

√   



ทักษะความสัมพันธ์  

ระหว่างบคุคลและ  

ความรับผิดชอบ 

๑) 
สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่ 
เกิดขึ้นในวิชาชีพเกีย่วการท างานเป็นทมี  
๒) มอบหมายงานกลุ่ม 
เน้นการให้ท างานเป็น ทีม 
การระดมสมองร่วมกันและให้ออกมา 
ช่วยกันน าเสนอ 

√   

ทักษะการวเิคราะห์  

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

๑) บรรยาย  

๒) มอบหมายงานให ้

นักศึกษาไปสื่อสารอาสา 

ช่วยเหลือนกัท่องเที่ยว  

๓) 
เชิญมัคคุเทศก์อาชีพมาให้ความรู้ในวิชาชีพ  
และการท างานประสานกบัฝ่ายเกี่ยวข้อง 
หรือ ให้นักศึกษาออกไปสัมภาษณ์มัคคุเทศก์ 

√   

 

 

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน  

ระบุข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธสีอน ซึ่งได้จากปัญหาที่พบในข้อ ๓  

สาขาวิชาฯ คณะฯ มหาวิทยาลยัฯ อาจต้องมีห้องปฏิบัติการฝึกบริการน าเท่ียวในสถานการณ์จริง หรือทวัร์ตัวอย่างต่างๆ 

 
หมวดที ่๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ๑๑๐ คน  

๒. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา ๕๕ คน  

๓. จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W) - คน  

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  

ระดับคะแนน (เกรด)  จ านวน  คิดเป็นร้อยละ 

A  41 37.3- 

A-  - 33 30 

B+  24  21.8 

B  7  6.4 

B-  2  1.8 

C+  2  1.8 



C  0 0 

C-  0 0 

D+  1 0.9 

D  0 0 

D-  0 0 

F - 0 -0 

I  0 0 

No Grade(ลาออก)  0 0 

 

 

๕. ปัจจัยที่ท าให้ระดบัคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)  

–  

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ทีก่ าหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒  

๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคลื่อน  เหตุผล 

- การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ 

นศ.เกี่ยวกับจรยิธรรม วิชาชีพ ไม่สามารถท าได้ครบทุกคน 
เนื่องจากโอกาสในการแสดงออกถึงความมี 

คุณธรรมของนักศกึษาแต่ละคน ไม่เหมือนกัน และเป็น

การเรียนออนไลน์   

 

 

๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธกีารประเมินผลการเรียนรู้(ถ้ามี)  

ความคลาดเคลื่อน  เหตุผล 

บอกผลการปฏิบัติ ทดสอบ บอกคะแนน นักศึกษาเป็นระยะ 
ดูผลตอบรับ ให้อาจารย์ในสาขาวิชาช่วยทวนสอบ 

สรุปสาเหตุ ของผลส ัมฤทธิ์ของแต่ละคน 
ตอบผลการเรียนนักศึกษาที่มีความข้องใจ 

 

 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  



วิธีการทวนสอบ  สรุปผล 

บอกผลการปฏิบัติ ทดสอบ บอกคะแนน นักศึกษาเป็น 

ระยะ ดูผลตอบรับ ให้อาจารย์ในสาขาวิชาช่วยทวนสอบ 

สรุปสาเหตุ ของผลสัมฤทธิ์ของแต่ละคน ตอบผลการเรียน 

นักศึกษาที่มีความขอ้งใจ 

 

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ  

๑.ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก  

ปัญหาในการใชแ้หล่งทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน  

(ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

นักศึกษาไม่ได้ใช้ห้องเรียน เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด จ าเป็นต้องแนะน า

ผ่านออนไลน์ 

นักศึกษามองภาพ รูปแบบการปฏิบัติการ

ท าหน้าที่ มัคคุเทศก์ได้ไม่ชัดเจน 

 

 

๒.ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองคก์ร(ถ้ามี)  ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

-  - 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมินรายวิชา  

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)  

๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา  

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งทีเ่ป็นจุดแขง็และจุดอ่อน  

- มหาวิทยาลัยเป็นผู้เก็บข้อมูลผา่นทางออนไลน์ -  

   

๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑  

-  

๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น  



๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น  

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งทีเ่ป็นจุดแขง็และจุดอ่อน  

๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑  

-  

หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง  

๑. ความก้าวหน้าของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา  

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ ปี 

การศึกษาที่ผา่นมา 

ผลการด าเนินการ 

แบบฝึกหัด การฝึกปฏิบัติมีน้อย  เพิ่มเวลาฝกึปฏิบัตินอกเวลาให้มากขึ้น 

 

 

๒. การด าเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา  

ปรับวธิีการสอน เพิ่มตัวอย่าง ให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึน้ น าเสนอรูปแบบงานจิตอาสา กระตุ้นให้ 

เกิดความตั้งใจเรียนโดยการให้ฝึกปฏิบัติการท างานธรุการขั้นพืน้ฐานและการเชิญวทิยากรภายนอกมา 

ถ่ายทอดประสบการณ์เพือ่เปลี่ยนบรรยากาศให้น่าสนใจ  

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ  ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ  ผู้รับผิดชอบ 

-  -  - 

 

 

๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาตอ่อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร  

 

 

 



เพิ่มเตมิ  

รายงานการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  

(1) ช่องทางการสอนออนไลน์และการมอบหมายงาน  

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

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

Google Meet link/code: https://meet.google.com/ttm-mtbz-bko?authuser=0 

Google classroom link/code: https://classroom.google.com/c/MzY4OTE3NjUyNzc2 

อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____________________-___________________________ 

link/code: ________________________________  

(2) นวัตกรรมการสอน  

Quizizz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahaslides.com/XG2SF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kahoot!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Word cloud ในahaslides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 

_____-_______________________________________________________________ 

(4) ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  

เพิ่มเทคนิคหรือกิจกรรมระหวา่งการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อความน่าสนใจ  

  



 

ลงชื่อ …………………………………………………………  ลงชื่อ …………………………………………………………… 

        (      อ.ศศธิร เจตานนท์            )                    (       ) 

           อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา           อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

วันที่ ...19... เดือน..พฤศจิกายน...พ.ศ. ..2564..            วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 


