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แบบกําหนดงานอาชีพ / กลุมวิชาชีพ  และสมรรถนะงานอาชีพ 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พทุธศักราช  2546 ประเภทวิชา  อุตสาหกรรมทองเที่ยว 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว 
งาน/รายวชิา สมรรถนะ 

ภาคเรียนท่ี  1      
1.   งานสาํนักงานในบริษัทนําเท่ียว 
       ( Tour  Operator) 
3702-2001 
3000-0201 
3000-1101 
3000-1201 

 
3702-2015 
3000-0102 

 

ความรูเกี่ยวกบัการทองเที่ยว 
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 
ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 1 
การบัญชีเพื่อการทองเที่ยว 
การเพิ่มประสทิธิภาพในองคกร 

 
 
1.1 ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  
1.2 ใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีในการจัดการ

ฐานขอมูลเบื้องตน ผลิตสื่อและนําเสนอผลงาน 
1.3 บริการลูกคาไดทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 

ภาคเรียนท่ี  2 
2.  งานสาํรองที่พัก 
     (Booking) 
3700-1004 
3702-2006 
3702-2007 
3702-2012 
3702-2019 
 
3702-2003 
3000-1524 
 
 
 
 

การตลาดเพื่อการบริการ 
หลักการโรงแรม 
การจําหนายบตัรโดยสาร 
กฎหมายธุรกจิทองเที่ยว 
การขายและการบริการเพื่อการ
ทองเที่ยว 
ทรัพยากรการทองเที่ยว 
สถิติ 

 
 
2.1 ใชโคชรหัสในการจองที่พกัและตัว๋โดยสาร 
2.2 บริการขอมูลดานที่พักและตัว๋โดยสาร และธุรกิจ

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 
2.3 สํารองที่พักและตั๋วโดยสารโดยใชเครื่องมอืทาง

เทคโนโลยี 
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ภาคเรียนท่ี  3 
3.  งานผูชวยมัคคุเทศก 
     (Guide Assistant) 
3700-1005 
3702-2018 
3702-2011 
 
3702-2004 
3000-1420 
3702-2013 

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
นันทนาการเพือ่การทองเที่ยว 
อาหารและเครือ่งดื่มเพื่อการ
ทองเที่ยว 
พฤติกรรมนักทองเที่ยว 
วิทยาศาสตร 1 
พฤติกรรมและทัศนคติผู
ใหบริการ 
 
 
 

 
 
3.1 จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณประกอบการนําเที่ยว 
3.2 ใหบริการอาหารและเครื่องดืม่ในการนําเทีย่ว 
3.3 ปฎิบัติกิจกรรมนันทนาการทางการทองเที่ยว 

งาน/รายวชิา สมรรถนะ 
ภาคเรียนท่ี  4 
4.   งานมคัคุเทศก 
       (Guide) 
3702-2005 
3212-2102 
3702-2104 
3702-6001 
3702-2002 
 
 

การมัคคุเทศก 
ภาษาอังกฤษสาํหรับมัคคุเทศก 
ความปลอดภยัในการทองเที่ยว 
โครงการ 
การจัดการธุรกิจทองเที่ยว 

 
 
4.1 วางแผนรายการนําเที่ยว 
4.2 เขียนรายการนาํเที่ยว และคํานวณราคาขายได 
4.3 ใหขอมูลทางการทองเที่ยว 
4.4 ปฎิบัติบัติกิจกรรมนันทนาการการทองเที่ยว 
4.5 อํานวยความสะดวกระหวางการนําเที่ยว 
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ตัวอยาง  
แบบการจัดแผนการเรียน 

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง  พุทธศักราช  2546   
ประเภทวิชาอตุสาหกรรมทองเที่ยว 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัส รายวิชา นก. ชม. รหัส รายวิชา นก. ชม. 

 1. หมวดวิชาสามัญ           นก.    1. หมวดวิชาสามัญ           นก.   
3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 3 3000-1524 สถิติ 3 3 
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร 2 3 3000-1420 วิทยาศาสตร 1 3 4 

 ภาษาอังกฤษ 1    3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร 2 3 
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 1  ภาษาอังกฤษ 2   
3000-1243 ภาษาจีนเบื้องตน 1 2 3000-1244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 2 
3000-1302 ภูมิปญญาทองถิ่น 2 2     

        
 2.หมวดวิชาชีพ          นก.    2.หมวดวิชาชีพ            นก.   
    2.1 วิชาชีพพื้นฐาน       นก.       2.1 วิชาชีพพื้นฐาน         นก.   

3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 3 3700-1005 ศิลปวัฒนธรรมไทย 3 4 
3700-1004 การตลาดเพื่อการบริการ 3 3     

 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา           นก.    2.2 วิชาชีพสาขาวิชา        นก.   
3702-2001 ความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยว 3 3 3702-2007 การจําหนายบัตรโดยสาร 3 3 
3702-2112 กฎหมายธุรกิจทองเที่ยว 3 3 3702-2022 ความรูทั่วไปมัคคุเทศกไทย 3 3 

        
        
        
 2.3 วิชาชีพสาขางาน           นก.    2.3 วิชาชีพสาขางาน           นก.   

3702-2015 การบัญชีเพื่อการทองเที่ยว 3 3 3702-2003 ทรัพยากรการทองเที่ยว 3 3 
        
        
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี          นก.    3. หมวดวิชาเลือกเสรี        นก.   
    3702-2001 หลักการโรงแรม 3 3 
        
 4. กิจกรรม             2          ชม.    4. กิจกรรม             2           ชม.   
 รวม 24 28  รวม 24 28 
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง  พุทธศักราช  2546   
ประเภทวิชาอตุสาหกรรมทองเที่ยว 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว  
ภาคเรียนที่ 3 ภาคเรียนที่ 4 

รหัส รายวิชา นก. ชม. รหัส รายวิชา นก. ชม. 
 1. หมวดวิชาสามัญ          นก.    1. หมวดวิชาสามัญ           นก.   
    3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 1 
    3000-1603 กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ และ 2 2 
     บุคลิกภาพ   

        
 2.หมวดวิชาชีพ               นก.    2.หมวดวิชาชีพ               นก.   
    2.1 วิชาชีพพื้นฐาน           นก.       2.1 วิชาชีพพื้นฐาน           นก.   
    3700-1004 การตลาดเพื่อการบริการ 3 3 
    3000-0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงาน 3 4 
     อาชีพ   
        
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา         นก.    2.2 วิชาชีพสาขาวิชา           นก.   

3702-2018 นันทนาการเพื่อการทองเที่ยว 2 3 3702-2005 การมัคคุเทศก 3 3 
3702-2004 พฤติกรรมนักทองเที่ยว 3 3 3212-2102 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 3 4 

    3702-2002 การจัดการธุรกิจทองเที่ยว 3 3 
        
 2.3 วิชาชีพสาขางาน        นก.    2.3 วิชาชีพสาขางาน       นก.   

3707-2013 พฤติกรรมและทัศนคติผูให 3 3 3702-2104 ความปลอดภัยในการทองเที่ยว 3 3 
 บริการ       

3702-2011 อาหารและเครื่องดื่มเพื่อการ 3 3        โครงการ   
 ทองเที่ยว   3702-6001 โครงการ 4 4 
        
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี          นก.    3. หมวดวิชาเลือกเสรี        นก.   

3212-2101 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 3 4     
                ฝกงาน       
 4. กิจกรรม                        ชม.    4. กิจกรรม            2            ชม.   
        
 รวม 14 16  รวม 25 27 
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แบบกําหนดหวัขอ(Theme)/งาน/โครงการ(Project)  และกําหนดสมรรถนะของงาน 
 

ชื่อหัวของาน  (Job Title)…มัคคุเทศก….ภาคเรียนท่ี  4 
คําอธิบายลักษณะงาน (Job  description) 
      ทําโครงการและวางแผนรายการนําเทีย่ว เขียนรายการนําเที่ยว การคํานวณราคา ทําและจัดเตรียม
เอกสารขอมูลดานการทองเที่ยว บริการรบัเขานักทองเที่ยว บริการนาํเที่ยว จัดกจิกรรมนันทนาการ บริการ
สงออกนักทองเที่ยว รายงานผลการปฏิบัติงาน 
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  1. เขียนโครงการและแผนปฏิบัตงิานการจัดนําเที่ยว 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

1.  เขียนโครงการจัดนําเทีย่ว 
2.  เขียนแผนปฏิบัติการการจัด
นําเที่ยว 

1.1 โครงการการจัดนําเที่ยวมี
องคประกอบครบถวน 

1.2 แผนปฏิบัติงานนําไปใชได
จริง 

- เร่ือง การเขียนโครงการ วิชา 
โครงการ 

- เร่ือง การใชภาษาในการเขียน
โครงการ วิชา ทักษะ
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

- เร่ือง การวิเคราะห
สถานการณ สภาพแวดลอม
ดานการแขงขนั วิชา 
การตลาดเพื่อการบริการ 

- เร่ือง การวางแผน วิชา 
หลักการจัดการ 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  2. วางแผนรายการนําเที่ยวและคาํนวณราคา 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
1.  วางแผนรายการนําเทีย่ว 
2.  คํานวณราคาขาย 

2.1 วางแผนรายการนําเทีย่วได
ครบถวนถูกตอง 

2.2  คํานวณราคาขายไดถูกตอง 

- เร่ือง การวางแผนในการจดันํา
เที่ยว วิชา การจัดการธุรกิจ
ทองเที่ยว 

- เร่ืองการกําหนดราคา
คาบริการ วิชา การจัดการ
ธุรกิจทองเที่ยว 

- เร่ืองขอมูลแหลงทองเที่ยว 
วิชาทรัพยากรการทองเที่ยว 
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  3. จัดทําเอกสารรายการนําเที่ยวและขอมูลดานการทองเที่ยว 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
1.   เขียนรายการนําเที่ยว 
2.  จัดทําเอกสารดานการ

ทองเที่ยว 

3.1 เขียนรายการนาํเที่ยวได
ครบถวนถูกตอง 

3.2 จัดทําเอกสารไดถูกตองและ
นาสนใจ 

- เร่ืองการกําหนดรายการนํา    
เที่ยว วิชาการจัดการธุรกิจ
ทองเที่ยว 

-  เร่ืองใชภาษาไทยในการ
เขียนประชาสมัพันธและ
เขียนโฆษณา  วิชา ทักษะ
ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 

- เร่ือง รูปแบบแผนพับ 
เอกสารรายการนําเที่ยว วิชา 
โปรแกรมสําเร็จรูปในงาน
อาชีพ 

 
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  4. ปฏิบัติรับเขานักทองเที่ยว 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

1  บริการรับเขานักทองเที่ยว 4.1  ปฏิบัติงานรับเขาไดถูกตอง  
ครบตามขั้นตอน 

 

- เร่ืองความรูเกีย่วกับการ
ตรวจคนเขาเมอืง เอกสาร
การเดินทาง การตรวจลงตรา 
วิชา การมัคคุเทศก 

- เร่ืองการปฏิสัมพันธกับ
นักทองเที่ยว วิชา พฤติกรรม
นักทองเที่ยว 

- เร่ืองสนทนาในสถานการณ
ตางๆ วิชา ภาษาอังกฤษ
สําหรับมัคคุเทศก 
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  5. ใหขอมูลและบริการนําเที่ยว 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
1.  ใหขอมูลในการนําเทีย่ว 
2.  บริการนําเที่ยว 

5.1 ใหขอมูลได 
5.2 บริการนําเที่ยวได 

- เร่ืองขอมูลแหลงทองเที่ยว 
วิชา ทรัพยากรการทองเที่ยว 

- เร่ืองการนําเสนอขอมูลใน
เชิงใหความรู วิชาทักษะ
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

- เร่ืองการสนทนาใน
สถานการณตางๆ  วิชา 
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 1 

- เร่ืองทักษะทางดานการฟง 
พูด อาน และเขียน วิชา 
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 2 

- เร่ือง ปฏิบัติงานในหนาที่
ของมัคคุเทศกในดานตางๆ 
วิชา การมัคคุเทศก 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)   6. จัดกิจกรรมนนัทนาการ 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
1.  จัดกิจกรรมนันทนาการ 
 

6.1 เลือกกิจกรรมนันทนาการได
เหมาะสม 

6.2 ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการได 

- เร่ืองการจัดกจิกรรม
นันทนาการ วชิาการ
มัคคุเทศก 

- เร่ืองการเลือกและประยุกตใช
อุปกรณในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ วชิา นันทนาการ
เพื่อการทองเทีย่ว 

- เร่ืองการจัดกจิกรรม
นักทองเที่ยว วิชา พฤติกรรม
นักทองเที่ยว 
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)   7. ปฏิบัติสงออกนักทองเที่ยว 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Performance Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
1  บริการสงออกนักทองเทีย่ว 7.1  ปฏิบัติงานสงออก  

นักทองเที่ยวได 
 
 

- เร่ืองความรูเกีย่วกับการ
ตรวจคนเขาเมอืง เอกสาร
การเดินทาง การตรวจลงตรา 
วิชา การมัคคุเทศก 

- เร่ืองการปฏิสัมพันธกับ
นักทองเที่ยว วิชา พฤติกรรม
นักทองเที่ยว 

- เร่ืองสนทนาในสถานการณ
ตางๆ วิชา ภาษาอังกฤษ
สําหรับมัคคุเทศก 

 
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  8. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Performance Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

1  รายงานผลการปฏิบัติงาน 8.1  รายงานผลการปฏิบัติงานได -   เร่ือง การเขยีนรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน วิชา ทักษะภาษาไทย
เพื่ออาชีพ 
 
-  เร่ือง นําเสนอผลงานใน
รูปแบบตางๆ วิชา ภาษาอังกฤษ
สําหรับสถานประกอบการ 
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แผนการเรียนรูแบบบูรณาการ 
บูรณาการวิชา การจัดการธุรกิจทองเที่ยว,  การมัคคุเทศก,  ภาษาอังกฤษ            หนวยท่ี 
สําหรับมัคคุเทศก,   ความปลอดภัยในการทองเที่ยว, ทกัษะภาษาไทยเพือ่          สอนครั้งท่ี 
อาชีพ             
ชื่อหนวย   งานมัคคุเทศก       จํานวน  80   คาบ 
 

หัวขอเร่ือง 
 หนวยที่ ............    งาน  มัคคุเทศก 
โดยมีหวัขอเร่ืองที่จะสอนดงันี้ 

รายการสอน ทฤษฎี (ชม.) ปฏิบตัิ(ชม.) 
1.  เขียนโครงการและแผนปฏิบัติงาน 2 6 
2.  วางแผนรายการนําเทีย่วและคํานวณราคา 1 5 
3.  เขียนรายการนําเที่ยวและจัดทําเอกสารขอมูลดานการทอง 2 16 
     เที่ยว    
4.  ปฏิบัติรับเขานักทองเที่ยว  1 5 
5.  ใหขอมูลและบริการนําเที่ยว 2 22 
6.   จัดกิจกรรมนันทนาการ  1 8 
7.   ปฏิบัติสงออกนักทองเทีย่ว 1 5 
8.   รายงานผลการดําเนินโครงการ 1 2 
                                                        รวม 11 69 
  80 
 
สาระสําคัญ 
 การศึกษาและปฏิบัติงานมัคคุเทศก เปนการจัดการและประยุกตในลักษณะโครงการทีป่ระกอบ
อาชีพจริง เร่ิมตั้งแตการวางแผนการจัดนําเที่ยว การเขียนรายการนําเทีย่ว การจัดเอกสารขอมูลดานการ
ทองเที่ยว การรับเขา-สงออก การใหขอมูลและบริการ การจัดกิจกรรมนนัทนาการ ตลอดจนอํานวยความ
สะดวกใหกับนักทองเที่ยว ซ่ึงเปนการพฒันาผูเรียนทั้งดานความรู ทกัษะอาชพี ทักษะกระบวนการตางๆ 
รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมโดยใชประสบการณตรง 
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จุดประสงคการเรียน 
 จุดประสงคท่ัวไป 
  เพื่อใหนักเรยีนไดบูรณาการความรูและทักษะทางดานวิชาพื้นฐานและวชิาชีพเฉพาะใน
งานมัคคุเทศกมาประยุกตใชในการสรางสรรคผลงานในอาชีพมัคคุเทศก 
  

จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
  หลังจากเรียนรูหนวยนีแ้ลว นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายหลักการเขียนโครงงาน แผนปฏิบัตงิาน  
2. เขียนโครงการ แผนปฏิบัติงานและนําเสนอขออนุมัติโครงการ 
3. อธิบายรูปแบบของรายการนําเที่ยว 
4. เขียนรายการนาํเที่ยว 
5. กําหนดราคาขายรายการนําเที่ยว 
6. เลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจดัทําเอกสารและจัดทําเอกสารทางการทองเที่ยว 
7. อธิบายการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก 
8. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ในการนําเที่ยว 
9. ใหบริการรับเขา – สงออก และนําเที่ยว 
10. จัดกิจกรรมนนัทนาการ 
11. เขียนรายงานผลการดําเนินโครงการเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ 
 

ครุภัณฑ / เคร่ืองมือ / วัสดุ - อุปกรณ 
 ขึ้นอยูกับนกัเรยีนจะจัดทํางานอะไร 
 

กิจกรรมการเรียน 
 1. กิจกรรมครู 

1.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง ส่ือการเรียนทั้งสื่อโสตทัศน ส่ือส่ิงพิมพตัวอยาง
โครงการของจริง 

1.2 นําเขาสูบทเรียน โดยคณะครทูี่รวมสอนงานบูรณาการ ประชุมชี้แจงวิธีการเรียนรู 
ระยะเวลาที่ครูแตละคนจะเขามาเปนผูสอน หลักการแนวทางคิดโครงการ และดําเนนิ
โครงการ การประเมินผลงาน แนะนําและใหตวัอยางงานโครงการลักษณะตางๆ 

1.3  การใหขอมูลหรือการสอนโดยผูสอนใหผูเรียนศึกษาจากใบความรู ใบปฏิบัติงานหรือชุด
การเรียน ส่ือโสตทัศนแลวทาํแบบทดสอบ หากยังทําไดไมครบใหทบทวนบทเรยีนใหม 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว 

11

1.4 สังเกต บันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะศึกษาบทเรียน คอยชวยเหลือใหคาํแนะนําเมื่อผูเรียน
ตองการ 

1.5 การประยกุตใช โดยใหใบมอบหมายงานแกผูเรียน ดําเนนิงานตามสมรรถนะของหัวขอ
โครงการที่กําหนดไวโดยดําเนินงานในลักษณะของขั้นตอนการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก 
เร่ิมตั้งแตการวางแผน การเขยีนโปรแกรม การคิดราคา การจัดทําเอกสาร การนําเขา-
สงออก การใหขอมูล และประเมินผล 

1.6 สังเกต บันทึกพฤตกิรรมผูเรียนขณะดําเนนิงานตามโครงการ คอยชวยเหลือใหคําแนะนํา
เมื่อผูเรียนตองการ 

1.7 การตรวจสอบผลการเรียนรูใหผูเรียนรวมกนักําหนดหวัขอที่จะประเมนิงานโครงการ
รวมกับผูเรียนตรวจสอบชิ้นงานเพื่อประเมนิและแกไขขอบกพรอง 

1.8 สังเกต บันทึกพฤติกรรมนักเรียนขณะผูเรียนทํางาน คอยชวยเหลือใหคาํแนะนําเมื่อ
ผูเรียนตองการ 

2. กิจกรรมนักเรียน 
2.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง ตามที่ผูสอนและบทเรยีนกําหนด 
2.2 นําเขาสูบทเรียน โดยรับการชี้แจงวิธีการเรียนรู ระยะเวลาที่ครูแตละคนจะเขามาเปน

ผูสอน หลักการ แนวทางการคิดโครงการ และดําเนินโครงการ การประเมินผลงาน ดู
ตัวอยางโครงการลักษณะตางๆ 

2.3 จัดกลุมนกัศึกษา คนควา หาขอมูลจากเอกสาร ตํารา ส่ือการเรียนตางๆ แลวตัดสินใจเลือก
ทําและปฏิบัติรายการนําเทีย่ว 

2.4 การใหขอมูล โดยศึกษาจากใบความรู ใบปฏิบัติงาน ส่ือโสตทัศน แลวจัดทํารายการนํา
เที่ยว หากมีปญหาขอขัดของใหขอคําแนะนําจากผูสอนและเพื่อนในกลุม 

2.5 การประยกุตใช โดยศึกษาใบมอบงาน ดําเนินงานตามสมรรถนะของหัวขอโครงการที่
กําหนดไว โดยดําเนนิงานตามขั้นตอน ตั้งแตการวางแผน การเขียนโปรแกรม การคดิ
ราคา การจัดทาํเอกสาร การนําเขา-สงออก การใหขอมูล และประเมนิผล 

2.6 การตรวจสอบผลการเรียนรู โดยจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รวมกบัผูสอนกําหนด
หัวขอที่จะประเมินโครงการ ตรวจสอบชิ้นงานเพื่อประเมนิ และแกไขขอบกพรอง หากมี
ปญหาขัดของใหขอคําแนะนําจากผูสอนและเพื่อนในกลุม 

สื่อการเรียน 
1. ตํารา เร่ืองงานมัคคุเทศก 
2. ชุดสื่อการเรียน เร่ืองการมัคคุเทศก 
3. ตําราเรื่องการจัดกิจกรรมและสันทนาการ 
4. คูมือการจัดทําโครงการชนิดตางๆ 
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5. ตัวอยางชิน้งานของจริง 
6. อุปกรณเครื่องมือการจัดทําเอกสาร 

งานที่มอบหมาย / กิจกรรม 
 1.  ศึกษา คนควาเอกสาร ตํารา ชุดการเรียนเรื่อง 

1.1 ตํารา เร่ืองงานมัคคุเทศก 
1.2 ตํารา เร่ืองภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 
1.3 ตํารา เร่ือง ความปลอดภัยในการทองเที่ยว 
1.4 ตํารา เร่ือง การจัดการธุรกิจทองเที่ยว 
1.5 คูมือการจัดทําโครงงานชนดิตางๆ 
1.6 มาตรฐานการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก 

 2.  จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติงาน 
 3.  จัดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรวมทั้งรวมกับครตูรวจประเมนิผลงาน 
 4.  รายงานและนําเสนอโครงงานรวมทั้งรวมกับเพื่อน ครูประเมินโครงงาน 
การประเมินผล 
 1. ตรวจแผนงานโครงงาน แผนปฏิบัติงานรวมกับนกัเรียน 
 2.  ครูสังเกตและบันทึกพฤตกิรรมการปฏิบัติงาน และวสัิยชาง 
 3.  นักเรียนรวมกับครูตรวจชิ้นงานสําเร็จ 
 4.  นักเรียนรวมกันพรอมกับครูตรวจประเมินโครงงาน 
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ตัวอยาง  
เกณฑการประเมิน  การเขียนรายการนําเท่ียว 

รายชื่อ   1…………………………….   ชั้น………………… เลขท่ี……… 
 2……………………………..   ชั้น………………… เลขท่ี……… 
 3…………………………….   ชั้น………………… เลขท่ี……… 
 4……………………………..   ชั้น………………… เลขท่ี……… 
 5…………………………….   ชั้น………………… เลขท่ี……… 
 

ระดับคะแนน ขอ รายการประเมิน 
2 1 

หมายเหตุ 
 

1. กําหนดเวลา สถานที่ทองเที่ยวสอดคลองกัน    
2. การใชภาษาในการเขียนรายการนําเที่ยว    
3. กิจกรรมทองเที่ยวเหมาะสมกับเวลาและ

กลุมเปาหมาย 
   

4. รายละเอียดที่เปนขอกําหนด / เงื่อนไขใน
รายการนําเทีย่วครบถวน  สมบูรณ 

   

5. ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในรายการนําเทีย่ว    
 รวม    
                            
   คะแนนเต็ม     10     คะแนน 
   คะแนนที่ได  .......... คะแนน 
 
 
       ลงชื่อ…………………….... ผูประเมิน 
          (………………………....) 
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เกณฑการใหคะแนน  “การเขียนรายการนาํเท่ียว” 
 

 
ขอ 1.  กําหนดเวลา สถานที่ทองเที่ยวสอดคลองกัน 

2 หมายถึง     กําหนดเวลา สถานที่ทองเที่ยวมีความเหมาะสมสอดคลองกัน มาก 
1 หมายถึง     กําหนดเวลา สถานที่ทองเที่ยวมีความเหมาะสมสอดคลองกัน นอย 
 

ขอ 2.  ภาษาทีใ่ชในการเขียนรายการนําเทีย่ว 
2            หมายถึง    ภาษาที่ใชเขียนรายการนําเที่ยวสละสลวย  นาสนใจและถูกหลักภาษา                   

มาก 
1            หมายถึง   ภาษาที่ใชเขียนรายการนาํเที่ยวสละสลวย  นาสนใจและถูกหลักภาษา     นอย 
 

ขอ 3.  กิจกรรมการทองเที่ยวเหมาะสมและหลากหลาย   
2            หมายถึง    กิจกรรมทองเที่ยวมีความหลากหลายและเหมาะสมกับชวงเวลาในรายการนํา

เที่ยว  มาก 
1            หมายถึง    กิจกรรมทองเที่ยวมีความหลากหลายและเหมาะสมกับชวงเวลาในรายการนํา

เที่ยว  นอย 
 

ขอ 4.  รายละเอียดที่เปนขอกําหนด / เงื่อนไขมีความสมบูรณ 
 2           หมายถึง     รายการนําเที่ยวมีขอกําหนด / เงื่อนไขรายละเอียด  ครบถวนสมบูรณ 
 1            หมายถึง    รายการนาํเที่ยวมีขอกําหนด / เงื่อนไขรายละเอียด  ไมครบถวนสมบูรณ 
 
ขอ 5.  ความคดิริเร่ิมสรางสรรคในการจัดทาํรายการนําเทีย่ว 

2            หมายถึง     การเขียนรายการนําเทีย่วมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการจดัทํา       
                                รายการ มาก 
1           หมายถึง      การเขียนรายการนําเทีย่วมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการจดัทํา 
                                รายการ  นอย 
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แผนการเรียนรูของแตละรายวิชา 
รหัส    3702-2005  ชื่อวิชา การมัคคุเทศก                   3   (3)   
ระดับชั้น  ปวส.           สาขาวิชา   การจัดการธุรกิจทองเที่ยว ทฤษฎี-ปฏิบัต ิ       ชั่วโมง 
จุดประสงครายวิชา     เพื่อให 

1. มีความเขาใจถงึลักษณะงานของมัคคุเทศก เอกสารการเดนิทาง พิธีการตางๆ ที่มัคคุเทศก
ตองเกี่ยวของ 

2. สามารถปฏิบัติงานมัคคุเทศกในดานตางๆ 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดานมัคคุเทศกอยางมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 1.  บริการขอมูลทองเที่ยวแกนักทองเทีย่ว 
 2.  บริการงานดานเอกสารการเดินทาง 
 3.  บริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
 4.  กาํหนดแผนงานทองเที่ยว 
 5.  ปฏิบัติงานจัดนันทนาการ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ประเภทและความสําคัญของมัคคุเทศก บทบาทหนาที่ และ
จรรยาบรรณของมัคคุเทศก คุณสมบัติที่ดขีองมัคคุเทศก ศิลปะในการพูดและการบริการ ความรูเกีย่วกับ
การตรวจคนเขาเมือง เอกสารการเดินทาง การตรวจลงตรา พิธีการศุลกากร การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ การใหความปลอดภัยกับนกัทองเที่ยว การแกไขปญหาเฉพาะหนา การกําหนดแผนงาน
ทองเที่ยว ศิลปะในการครองใจผูใชบริการ กิจกรรมนันทนาการกลุมสัมพันธ การปลูกฝงความศรัทธาตอ
งานอาชีพ ฝกปฏิบัติงานในหนาที่ของมัคคุเทศกในดานตางๆ และการจัดกิจกรรมนนัทนาการใหเหมาะ
กับรูปแบบการทองเที่ยว 
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ตารางวิเคราะหหนวยการสอนคําอธิบายรายวิชา 
 

รหัส    3702-20053    ชื่อวิชา    การมัคคุเทศก          3 (3) 

พฤติกรรมท่ีตองการ/การสอนหนึ่งครัง้ ลําดับ 
ท่ี ชื่อหนวย 

ความรู ทักษะ กิจนิสัย รวม (ชม) 
1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4.     
 
 
 

5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานเอกสารดานการทองเที่ยว 
 
 
งานวางแผนการทองเที่ยว 
 
 
งานจัดกจิกรรมนันทนาการ 
 
 
งานบูรณาการปฏิบัติหนาที่มคัคุเทศก 
 
 
 
การประเมินผลการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

8 
 
 
8 
 
 
6 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

12 
 
 

12 
 
 
9 
 
 

24 
 
 
 
3 

รวม 60 
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หนวยการสอนปฏิบัติ 
 
รหัส  3702 – 2005          ชื่อวิชา  การมัคคุเทศก    3 (3) 

  
หนวยท่ี   ชื่อหนวย    จํานวนคาบ 
1  งานเอกสารดานการทองเที่ยว          12 
2  งานวางแผนการทองเที่ยว           12 
3                       งานจัดกจิกรรมนันทนาการ            9 
4  งานบูรณาการการปฏิบัติหนาที่มัคคุเทศก         24 
5  การประเมินผลการเรียน                                                    3 
 
      รวม         60 
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ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา 
 

จํานวนคาบ หนวย
ท่ี ชื่อหนวย / หัวขอการสอน 

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ รวม 
1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 

5. 
 

      
 
 
 
 
 

งานเอกสารดานการทองเที่ยว 
1.1 รูปแบบและประเภทของเอกสารดานการทองเที่ยว 
1.2 งานคนควาขอมูลดานการทองเที่ยว 
1.3 งานจัดเก็บฐานขอมูลโดยใชเครื่องมือเทคโนโลยี 
1.4 งานจัดทําเอกสาร 

 
งานวางแผนการทองเที่ยว 

2.1 หลักการและวิธีการวางแผนการทองเที่ยว 
2.2 งานเตรียมเอกสารขอมูลดานการทองเที่ยว 
2.3 งานกําหนดกิจกรรมและเวลาในการทองเที่ยว 

 
งานจัดกิจกรรมนันทนาการ 

3.1 หลักการ รูปแบบของการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
3.2 งานเตรียมอุปกรณการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
3.3 งานจัดกิจกรรมนันทนาการ 

 
งานบูรณาการการปฏิบัติหนาที่มัคคุเทศก 
 
ประเมินผลการเรียน 

 
3 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 

 
 
3 
3 
3 
 

10 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 

22 

12 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 

24 
 
3 
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ตัวอยาง  แผนการเรียนรูแตละรายวิชา 
 
รหัส  3702 – 2005  ชื่อวิชา  การมัคคุเทศก 3(3)     สอนครั้งท่ี  1 – 4 
หนวยท่ี  1 ชื่อหนวย  งานเอกสารดานการทองเที่ยว   จํานวน   12  ชม. 
 
เร่ือง/งานทีป่ฏบิัต ิ
 หนวยที่ 1  ประกอบดวยหัวขอเร่ืองตอไปนี้ 

1. งานเอกสารดานการทองเที่ยว 
1.1 รูปแบบและประเภทของเอกสารดานการทองเที่ยว 
1.2 งานคนควาขอมูลดานการทองเที่ยว 
1.3 งานจัดเก็บฐานขอมูลโดยใชเครื่องมือเทคโนโลยี 
1.4 งานจัดทําเอกสารภาษาไทย 
1.5 งานจัดทําเอกสารภาษาอังกฤษ 

 
สาระสําคัญ 
 งานเอกสารดานการทองเที่ยว จะตองศึกษาคนควาขอมูลตางๆ และนํามาจัดเตรียม เพื่อใชในการ
จัดทําเอกสาร โดยใชเครื่องมอืทางเทคโนโลยี เพื่อใหไดผลงานที่มีคุณภาพ 
 
จุดประสงคการเรียนการสอน 
 จุดประสงคท่ัวไป  เพื่อให... 

1. มีความรูเกี่ยวกับขอมูลที่สําคัญตอการจัดทําเอกสารทางการทองเที่ยว 
2. ปฏิบัติงานโดยใชเครื่องมือทางเทคโนโลย ี
3. ปฏิบัติงานศึกษาสืบคนขอมูลตางๆ  
4. ปฏิบัติงานจัดทําเอกสารดานการทองเที่ยว 
5. มีกิจนิสัยทีด่ีในการปฏิบัติงาน 
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
1. บอกขอมูลสําคัญในการจัดทําเอกสารทางการทองเที่ยว 
2. จัดประเภทขอมูลไดถูกตอง 
3. เตรียมขอมูลและอุปกรณสําหรับจัดทําเอกสาร 
4. จัดทําเอกสารการทองเที่ยว 
5. ทํางานดวยความรอบคอบ อดทน คํานึงถึงความปลอดภยั และรักษาสิง่แวดลอม 
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งานทีป่ฏิบตัิ  (เนื้อหาสาระ) 
 หนวยท่ี 1   เอกสารดานการทองเที่ยว 
คร้ังท่ี  1  เรียนรูและฝกปฏิบัติคนควาขอมลูดานการทองเที่ยว   3   คาบ 
คร้ังท่ี  2  เรียนรูและฝกปฏิบัติจัดเก็บฐานขอมูลโดยใชเครื่องมือเทคโนโลยี  3   คาบ 
คร้ังท่ี  3  เรียนรูและฝกปฏิบัติจัดทําเอกสารภาษาไทย    3   คาบ 
คร้ังท่ี  4  เรียนรูและฝกปฏิบัติจัดทําเอกสารภาษาอังกฤษ    3   คาบ 
 
 มีรายละเอียดดังนี ้

1. รูปแบบและประเภทของเอกสารดานการทองเที่ยว 
1.1  เอกสารสําหรับโฆษณาเสนอขาย 
1.2  เอกสารสําหรับลูกคา 
1.3  เอกสารสําหรับผูปฏิบัติงาน 

  2.   คนควาขอมูลดานการทองเที่ยว 
         2.1  ขอมูลดานยานพาหนะและเสนทาง 
         2.2  ขอมูลดานที่พัก 
         2.3  ขอมูลดานอาหารและเครื่องดื่ม 
         2.4  ขอมูลดานแหลงทองเที่ยว 
         2.5  ขอมูลดานสถานบันเทิง 
         2.6  ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกอืน่ๆ 
  3.   จัดเก็บฐานขอมูลโดยใชเครื่องมือเทคโนโลยี 
         3.1  วิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดเก็บขอมูล 
         3.2  จัดไฟลขอมูลตางๆ 
  4.    จัดทําเอกสารภาษาไทย 
                                   4.1  เรียบเรียงขอมูล 
          4.2  จัดรูปแบบขอมูล 
 
ครุภัณฑ/เคร่ืองมือ/วัสด-ุอุปกรณ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร,  ปร๊ินเตอร 
2. กระดาษการดสี 
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กิจกรรมการเรียน 
1. กิจกรรมครู  

1.1 จัดเตรียมเอกสาร ส่ือ ตัวอยางของจริง แนะนํารายละเอียด เนื้อหาทีเ่รียน วิธีการ
วัดผลและประเมินผล 

1.2 นําเขาสูบทเรียน ผูสอนกลาวถึงรูปแบบและประเภทของเอกสารดานการทองเที่ยว 
ใชคําถามใหผูเรียน แสดงความเห็นเพื่อใหเกิดความสนใจบทเรียน 

1.3 การใหขอมูล โดยผูสอนแจกเอกสารตัวอยาง ช้ินงานของจริง 
1.4 สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนขณะศึกษาตวัอยาง คอยชวยเหลือใหคําแนะนําเมื่อ

ผูเรียนตองการ บันทึกพฤติกรรมผูเรียน 
1.5 การประยกุตใช โดยนักศกึษา คนควา สืบคนขอมูล นํามาวิเคราะห และจําแนก

ขอมูล เพื่อจัดทําตามที่กําหนดไวในใบมอบหมายงาน 
1.6 การตรวจสอบและการเรียนรู  ใหผูเรียนรวมกันประเมนิชิ้นงานรวมกบัเพื่อนผูเรียน 

และผูสอนตรวจสอบชิ้นงานเพื่อประเมนิและแกไขขอบกพรอง 
2. กิจกรรมนักศึกษา 

2.1 เตรียมอุปกรณการเรียนตามที่ผูสอนกําหนด 
2.2 นําเขาสูบทเรียน โดย ฟง คิด ถาม แลวตอบคําถามเกี่ยวกับรูปแบบและประเภทของ

เอกสาร 
2.3 ศึกษาขอมูล คนควาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และชิ้นงานของจริง 
2.4 เมื่อมีปญหา ปรึกษาครูผูสอน 
2.5 วิเคราะห จําแนกขอมูล ดําเนินงานตามทีก่ําหนดในใบมอบหมายงาน 
2.6 ประเมินชิ้นงานรวมกนักับเพื่อน และครูผูสอน ตรวจสอบดูคะแนนแลวนําไป

ปรับปรุง 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. ใบความรู เร่ือง การจัดทําเอกสารการทองเที่ยว 
2. แผนพับ เอกสาร ตํารา และตัวอยางชิ้นงานจริง 

 
งานที่มอบหมาย/กิจกรรม 

1. ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา แผนพับ เร่ืองรายการนําเทีย่ว 
2. ฝกปฏิบัติงานเขียนรายการนาํเที่ยว 
3. ฝกปฏิบัติงานจัดทําเอกสารรายการทองเทีย่ว 
4. ตรวจสอบแกไขขอบกพรอง 



การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว 
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การประเมินผล 
1. ครูใชขอสอบแบบเติมคําสั้นๆ ในชองวาง เนื้อหาตามจดุประสงคเชิงพฤติกรรม ประมาณ 10 

ขอ เมื่อจบหนวยการเรียน 
2. ครูสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติงานในแตละครัง้ 

2.1 ความตั้งใจในการเรียน  การปฏิบัติงาน 
2.2 การใชวัสด-ุอุปกรณ ดวยความระมัดระวัง 

3. นักศึกษารวมกับครูตรวจชิน้งานสําเร็จ 
3.1 สถานที่ทองเที่ยว สอดคลองกับการนําเทีย่ว 
3.2 การใชภาษาในการเขียนรายการนําเที่ยว 
3.3 กิจกรรมทองเที่ยวเหมาะสมกับ เวลา กลุมเปาหมาย 
3.4 การจัดเวลาในการนําเที่ยวมคีวามเหมาะสม 
3.5 รายละเอียดที่เปนขอกําหนด เงื่อนไขในรายการนําเทีย่วครบถวนสมบูรณ 
3.6 ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในรายการนําเทีย่ว 

 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดทาํแผนการสอนแบบบูรณาการในหนวยยอยอ่ืนๆ หรือช้ินงานอื่นๆ เพิ่มเตมิ 
2. ควรมีการจัดทาํแผนการสอนแบบบูรณาการโดยใหครูผูสอนในแตละรายวิชา ของแตละ

ช้ินงานมารวมกันวางแผนการสอนแบบบูรณาการ 
3. ใน  1 รายวิชา ควรมีการจัดทาํแผนการสอนแบบบูรณาการไมนอยกวา 1 ช้ินงาน 
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