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รายละเอียดของรายวิชา
Course Specification
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา

วิทยาเขต/ คณะ / ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา THM 3403 การสร้างกิจกรรมสาหรับงานนาเที่ยว
2. จานวนหน่ วยกิต 3 (2 – 2 -5 )
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา

วิชาบังคับ

4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อ.นริ นทร์ ยืนทน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคเรี ยนที่ 2 / ชั้นปี ที่ 3 ห้องธุ รกิจนาเที่ยว
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน ( Pre – Requisite ) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน ( Co- Requisite ) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
15 ธันวาคม 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
สามารถใช้ทกั ษะและมีปฏิภาณไหวพริ บในการสร้างกิจกรรมนันทนาการภายใต้เงื่อนไขของ
สถานที่และเวลา รวมถึงปัจจัยอื่นๆตลอดจนแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ตอ้ ง
สามารถดึงดูดคนร่ วมกิจกรรมในการทากิจกรรมนั้นได้อีกด้วย
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
นักศึกษาสามารถคิดและสร้ างกิ จกรรมนันทนาการภายใต้บริ บทต่างๆได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รวมทั้ง ใช้เ ทคนิ ค และกลวิ ธี ใ นการจู ง ใจคนร่ ว มท ากิ จ กรรมได้ ตลอดจนสามารถน าความรู ้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
เทคนิ คการพูดเพื่อสร้ างบรรยากาศในการนากิ จกรรม เรี ยนรู ้ ลกั ษณะกิ จกรรมประเภทต่างๆ
ศึกษากิ จกรรมเพื่อการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ได้แก่ที่โล่งแจ้ง ในห้องประชุ ม บริ เวณชายหาด หรื อใน
สถานที่ที่มีลกั ษณะเฉพาะ เรี ยนรู ้ลกั ษณะความต้องการ จิตวิทยานันทนาการของนักท่องเที่ยว ฝึ กปฏิบตั ิการ
เป็ นผูน้ ากิจกรรมสาหรับงานนาเที่ยวทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบัติ/ งานภาคสนาม/ การศึกษาด้ วยตนเอง
การฝึ กงาน
(3 ชัว่ โมง x17 ครั้ง ) ตามความต้องการ

มี

6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

ของนักศึกษาเฉพาะ
ราย

3. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์จดั เวลาที่ให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล/ กลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์( เฉพาะ
รายที่ตอ้ งการปรึ กษา)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรี ยนในกลุ่มมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่มุ่งหวัง
1. 1.คุณธรรม จริยธรรม
1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
1. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ท้ งั การเรี ยนและการทารายงานที่ได้รับมอบหมาย
3. มีส่วนร่ วมในงานของหน่วยงานและคณะ เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
4. มีภาวะเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี สามารถทางานเป็ นทีมได้และแก้ไขข้อขัดแย้งได้ในการทางาน
เป็ นกลุ่ม
2. วิธีการสอน
1. บรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริ ยธรรมสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละครั้งที่สอน
2. สร้ างกิจกรรมที่สอดคล้องหรื อต้องอาศัยปั จจัยด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมเพื่อสร้างความ
ตระหนักในเรื่ องดังกล่าว
3. วิธีการประเมินผล
1. พฤติกรรมการเข้าเรี ยน และส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2. ประเมินผลจากการวิเคราะห์ในการทางานและการนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
3. สังเกตจากฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
2. 2.ความรู้
1. ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
1. ความรู ้เกี่ยวกับนันทนาการ ปั จจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการนันทนาการ
2. เทคนิคและกลวิธีในการพูด ชักจูง และจิตวิทยาในการนานันทนาการ ตลอดจนภาวะผูน้ าใน
การนากิจกรรม
3. การสร้างกิจกรรมนันนทาการภายใต้เงื่อนไขของสถานที่และเวลา ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ
2. วิธีสอน
1. บรรยายประกอบสื่ อการสอนและเอกสารประกอบการเรี ยนรู้
2. มอบหมายให้จดั ทารายงานกลุ่มและเดี่ยว
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมในชั้นเรี ยน
3. วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากคุณภาพของรายงานการค้นคว้าด้วยตนเองและงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
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2. ประเมินจากประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิกิจกรรมในชั้นเรี ยนหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินจากข้อสอบย่อย ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
3.ทักษะทางปัญญา
1. ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
1. สามารถแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต เกี่ยวกับรายวิชาดังกล่าวได้
2. สามารถแก้ปัญหาและมีไหวพริ บปฎิภาณในการสร้างกิจกรรมต่างๆได้
3. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึ กประสบการณ์ได้
2. วิธีการสอน
1. ส้างคาถามที่ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณี ศึกษาหรื อเนื้อหาที่กาหนดขึ้นหรื อซักถามใน
ชั้นเรี ยน
2. มอบหมายงานภาคปฏิบตั ิโดยกาหนดเงื่อนไขต่างๆให้ทาในชั้นเรี ยน
3. วิธีประเมินผล
1. ประเมินจากคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานทดสอบย่อย สอบกลางภาค และปลายภาค
แบบอัตนัยในคาถามเชิงวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
2. ประเมินจากแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่กาหนดและตอบคาถามในชั้นเรี ยนอันแสดงให้
เห็นการคิดวิเคราะห์
3. ประเมินผลจากการทดสอบภาคปฏิบตั ิ
4.ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1 . ความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
1. ผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลภายในและภายนอก
2. ผูเ้ รี ยนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2 . วิธีการสอน
1. มอบหมายงานกลุ่มและเดี่ยวให้ศึกษาค้นคว้า
2. สอดแทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอนโดยการยกตัวอย่างเป็ นกรณี ศึกษา
3. มอบหมายงานภาคปฏิบตั ิอนั ต้องลงพื้นที่และนักศึกษาเป็ นผูป้ ฏิบตั ิและรับผิดชอบโครงการ
ทั้งหมดโดยมีอาจารย์เป็ นที่ปรึ กษา
3. วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการเข้าชั้นเรี ยนและพฤติกรรมในการทางานร่ วมกันเป็ นทีม
2. ประเมินจากการส่ งงานตรงเวลาและประสิ ทธิ ภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย
5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
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1. สามารถสื่ อสารด้านการพูดในการนาเสนองานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและการสื่ อสารด้านการ
เขียนอย่างมีคุณภาพและเหมาะสม ถูกต้อง
2. สามารถใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการสื่ อ สารและการนาเสนอ ตลอดจนใช้ใ นงาน
ภาคปฏิบตั ิอนั แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. วิธีสอน
1. มอบหมายงานโดยอนุโลมให้ใช้ขอ้ มูลโดยสื่ อสารสนเทศอย่างระมัดระวังและถูกต้อง
เหมาะสม
2 . มอบหมายให้นาเสนอรายงานหรื อกรณี ศึกษาเป็ นรู ปเล่มและแผ่นข้อมูลโดยใช้สื่อผสม
3. วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากคุณภาพรายงานที่ได้รับมอบหมายโดยดูความเหมาะสมในการเลือกสรรข้อมูล
และการเรี ยบเรี ยงรายงาน
2. ประเมิ นจากประสิ ท ธิ ภาพในการเลื อกใช้สื่อสารสนเทศในการนาเสนอรายงานและการ
ทดสอบภาคปฏิบตั ิ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ครั้งที่
1

2

หัวข้ อ

- เกริ่ นนารายวิชา

จานวน กิจกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
ชั่วโมง
สอนและสื่ อทีใ่ ช้
4
1.บรรยายโดยใช้
อ.นริ นทร์ ยืนทน

- ความสาคัญของกิจกรรม

Power Point

นันทนาการเพื่อการนาเที่ยว

2. อภิปรายร่ วมกัน

ประวัติ และวิวฒั นาการเกี่ยวกับ

4

1.บรรยายโดยใช้

นันทนาการ

อ.นริ นทร์ ยืนทน

Power Point
2. อภิปรายร่ วมกัน

3

แนวคิดและปรัชญากิจกรรม

4

1.บรรยายโดยใช้

นันทนาการ
4

ผูน้ านันทนาการ ภาวะผูน้ าและการ
ทางานเป็ นทีมสาหรั บงานกิ จกรรม

อ.นริ นทร์ ยืนทน

Power Point
2. อภิปรายร่ วมกัน
1.บรรยายโดยใช้

4
5

อ.นริ นทร์ ยืนทน

เพื่อการนาเที่ยว

5

6

เทคนิคการพูดและการสื่ อสารใน
การนากิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

จิตวิทยาในการนันทนาการ

Power Point
2. อภิปรายร่ วมกัน
3.กิจกรรมในชั้นเรี ยน
1.บรรยายโดยใช้

4

อ.นริ นทร์ ยืนทน

Power Point
2. อภิปรายร่ วมกัน
3.กิจกรรมในชั้นเรี ยน
1.บรรยายโดยใช้

4

อ.นริ นทร์ ยืนทน

Power Point
2. อภิปรายร่ วมกัน
3.กิจกรรมในชั้นเรี ยน
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ความต้องการและภาวะนันทจิตของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมเพื่อการ
นาเที่ยว

4

8

สอบกลางภาค

3

9

ลักษณะและประเภทของกิจกรรม

4

1.บรรยายโดยใช้

อ.นริ นทร์ ยืนทน

Power Point
2. อภิปรายร่ วมกัน
3.กิจกรรมในชั้นเรี ยน
อัตนัย

อ.นริ นทร์ ยืนทน

1.บรรยายโดยใช้

สาหรับนาเที่ยว

Power Point

อ.นริ นทร์ ยืนทน

2. อภิปรายร่ วมกัน
3.VCD
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แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่เพื่อ

4

1.บรรยายโดยใช้

กิจกรรมนันทนาการ

11

ปั จจัยและองค์ประกอบที่สาคัญที่ มี
ผลต่อการสร้างกิจกรรมนันทนาการ

, อ.นริ นทร์ ยืนทน

Power Point
2. อภิปรายร่ วมกัน
3.VCD
1.บรรยายโดยใช้

4

Power Point
2. อภิปรายร่ วมกัน
3.กิจกรรมในชั้นเรี ยน
6

อ.นริ นทร์ ยืนทน

12 - การสร้างกิจกรรมนันทนาการ
13 ภายใต้เงื่อนไขของแต่ละพื้นที่ อาทิ
กิจกรรมบนรถ ที่โล่งแจ้ง ชายหาด
และลักษณะพื้นที่เฉพาะ ฯลฯ
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14 - ฝึ กปฏิบตั ิการสร้างกิจกรรม
15

4

16

4

1.ทัศนศึกษา

อ.นริ นทร์ ยืนทน

3

-อัตนัย

อ.นริ นทร์ ยืนทน

17

ทัศนศึกษาและลงปฏิบตั ิงานใน
พื้นที่จริ ง
สอบปลายภาค

1.บรรยายโดยใช้

อ.นริ นทร์ ยืนทน

Power Point
2. อภิปรายร่ วมกัน
3.กิจกรรมในชั้นเรี ยน
1.ฝึ กปฏิบตั ิในชั้นเรี ยน อ.นริ นทร์ ยืนทน
และในเขตมหาวิทยาลัย

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1,4
1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3

วิธีการประเมิน
การเข้าชั้นเรี ยน
การสร้ า งกิ จ กรรมนั น ทนาการ
กลุ่มย่อย

ครั้งทีป่ ระเมิน
ทุกสัปดาห์
12 - 15

สั ดส่ วนของการประเมิน
10 %
10%

16

20%

8
17

30%
30%

ฝึ กปฏิบตั ิสถานที่จริ ง

- สอบกลางภาค
-สอบปลายภาค
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราหรือเอกสารหลัก
รศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจ. นันทนาการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั ทามาดี จากัด.
2.เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
สมบัติ กาญจนกิจ. นันทนาการชุมชนและโรงเรี ยน. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณิ ต เขียววิชยั . หลักนันทนาการ. นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปรี ชา คงสุ ข. Game on Tour : เกมและกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั เอช.เอ็น.กรุ๊ ป
จากัด
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
เวปไซต์กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หมวดที่ 7 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. ต้องอธิบายแผนการสอนและการเรี ยนการสอนให้นกั ศึกษาถึงการปรับปรุ งและพัฒนาเนื่องจากมีการ
ทาแบบประเมินอาจารย์ผสู ้ อนและแบบประเมินรายวิชา ทั้งนี้ การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเป็ น
แนวทางหนึ่งในการนามาปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรต่อไป
2. ให้นกั ศึกษาประเมินพัฒนาการการเรี ยนรู ้ของตนเองในวิชานี้ จากกการวัดระดับความรู้และทัศนคติ
3. พุดคุ ยกับนักศึ กษารายบุ คคลเพื่อรั บฟั งและรั บทราบถึ งความคิ ดเห็ นเพื่อนามาปรั บปรุ งและพัฒนา
หลักสู ตร หรื ออาจเปิ ดช่องทางอื่นในการรับฟังความคิดเห็น เช่น สื่ ออิเล็คทรอนิค เป็ นต้น
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
1. ประเมินคุณภาพและประสิ ทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ผลการทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค
3. ประเมินจากการใส่ ใจในการเรี ยน การเข้าชั้นเรี ยนและการตอบคาถามในชั้นเรี ยน
4. ทารายงานการดาเนินการสอนเมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอน เพื่อรวบรวมปั ญหา อุปสรรคต่างๆในการ
สอนนามาปรับปรุ งและพัฒนา
3. การปรับปรุ งการสอน
1. ประมวลความคิ ดเห็ นของนักศึกษา จากการประเมินการสอน และการประเมินผูส้ อนเองเพื่อสรุ ป
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ปัญหา อุปสรรค ในการหาแนวทางแก้ไขในภาคเรี ยนต่อไป
2. ปรับปรุ งการนาเสนอข้อมูลที่ทนั สมัยเพื่อให้เหมาะสมกับนักศึกษารุ่ นต่อไป
3. ส่ งเสริ มให้นกั ศึ กษาใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นเพื่อให้รับทราบข่าวสารที่ทนั สมัยมากขึ้ น
และเปิ ดช่องทางการศึกษาหาข้อมูลที่เหมาะสมกับวิชา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การมีทดสอบผลสัมฤทธิ์ ในผลการเรี ยนรู ้ที่วดั และประเมินผ่านแล้วในระหว่างการเรี ยนการสอน
2. การตรวจผลงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยสัมภาษณ์จากผูท้ ารายงานชิ้นนั้นๆ
5. การดาเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
1. การจัดทารายงานผลรายวิชาเพื่อเป็ นแนวทางการวางแผนปรับปรุ งต่อไป
2. นาข้อมูลประเมินของนักศึกษาและแผนดาเนิ น การสอนของผูส้ อนมาเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์เพื่อ
หาทางปรับปรุ งและพัฒนา
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