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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะ โรงเรียนการท่ องเทีย่ วและการบริการ สาขาวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

มคอ.3

1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทท 3573211 ศิลปะการสื่ อสารสํ าหรับมัคคุเทศก์
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตร 4 ปี
สาขาวิชา การท่องเทีย่ ว
4. อาจารย์ผ้รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผู้สอน
อาจารย์ วสั นต์ มหากาญจนะ
5. ภาคการศึกษา/ชั้ นปี ทีเ่ รียน
1/ 2556 นักศึกษาชั้ นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน
ไม่ มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน
การมัคคุเทศก์
8. สถานทีเ่ รียน
ในมหาวิทยาลัย
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
30 พฤษภาคม 2555
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา ศึกษาหลักการและความมุ่งหมายในการสื่ อสารสํ าหรับมัคคุเทศก์ เทคนิคการพูดในทีช่ ุ มชน
ฝึ กปฎิบัติเพือ่ สร้ างบุคคลิกภาพ ความมั่นใจ ฝึ กการใช้ เสี ยง ตลอดจนการเลือกใช้ ภาษาทีเ่ หมาะสม
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา / ปรับปรุ งรายวิชา เพือ่ เป็ นการปรับเนือ้ หาของรายวิชาบางส่ วนให้ มีความถูกต้ องและ
ทันสมัยมากขึน้ ประเด็นทีห่ ยิบยกมาเป็ นกรณีศึกษาพิเศษ เน้ นการฝึ กปฏิบัติซึ่งในวิชาอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้ องในหลักสู ตร
เก่ าภายใต้ การสอนของอาจารย์ ประจําและอาจารย์พเิ ศษไม่ พงึ เน้ นเพือ่ ให้ นักศึกษาเกืดความเชี่ ยวชาญ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชารายวิชา ศึกษาหลักการและความมุ่งหมายในการสื่ อสารสํ าหรับมัคคุเทศก์ เทคนิคการพูดในที่
ชุ มชน ฝึ กปฎิบัติเพือ่ สร้ างบุคคลิกภาพ ความมั่นใจ ฝึ กการใช้ เสี ยง ตลอดจนการเลือกใช้ ภาษาทีเ่ หมาะสม

2. จํานวนชั่ วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 20-24 ชั่ วโมงต่ อภาค
การศึกษา

สอนเสริม
การฝึ กปฏิบัติ
การศึกษาด้ วยตนเอง
สอนเสริมตามความ
32-36ชั่ วโมงต่ อ
หาข้ อมูลจากอนเตอร์ เน็ต
ต้ องการของนักศึกษา
ภาคการศึกษา
เฉพาะราย
3. จํานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
แล้ วแต่ กรณี ปรกติหลังเลิกชั่ วโมงการสอน หรือสามารถนัดวันอืน่ ๆได้ หากนักศึกษาต้ องการพบ (มารยาทในการ
นัดหมายในสั งคม)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
การสร้ างความมีวนิ ัย การตรงต่ อเวลา ใฝ่ รู้ ความซื่อสั ตย์ และความรับผิดชอบในการทํางาน
1.2 วิธีการสอน
เป็ นการสอนด้ วยวิธีการแนะนํา การฝึ กหัด การปฎิบัติให้ เกิดความถูกต้ อง ฝึ กสร้ างความมั่นใจในด้ านบุคคลิกภาพ
การใช้ เสี ยง วิชานีเ้ น้ นการปฎิบัติท้งั หมดเพือ่ นักศึกษาสามารถนําไปใช้ งานจริงได้ ในการทํางานในอนาคต
1.3 วิธีการประเมินผล
- ร้ อยละ 90 ของนักศึกษา เข้ าเรียนตรงเวลา
- ร้ อยละ 95 ของนักศึกษา ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ทอี่ าจารย์ ผ้สู อนกําหนด
- ไม่ มีการทุจริตในการสอบ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ทตี่ ้ องได้ รับ ตามความต้ องการของหมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
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2.2 วิธีการสอน วิธีการสอนแบบบรรยาย เน้ นการฝึ กปฎิบัติเพือ่ สร้ างความมั่นใจในการใช้ งานจริง
2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการทดสอบภาคปฏิบัติร้อยละ 90 % โดยเรียนเชิ ญมัคคุเทศก์อาชี พให้ คะแนนจริง
- ประเมินจากการสอบข้ อเขียนในการสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
ให้ นักศึกษามีขบวนการคิดวิเคราะห์ คัดสรรค์ การเลือกใช้ ข้อมูลในการบรรยายในระดับต่ างๆ
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต่ ้ องพัฒนา
- ความสามารถในการวิเคราะห◌์รวบรวมประเด็นทีเ่ กีย่ วข้ อง
- ความสามารถในการสั งเคราะห์ ประเด็นต่ างๆ
3.2 วิธีการสอน
- บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่ างประกอบอย่ างรอบด้ าน แสดงเป็ นตัวอย่าง
3.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบโดยการฝึ กภาคปฎิบัติในชั้ นเรี ยนและนอกชั้ นเรียน
- ทดสอบโดยข้ อเขียน และสั งเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการอภิปรายปัญหาในชั้ นเรียน
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
- มอบหมายงานเป็ นกลุ่มในการหาข้ อมูลแหล่ งท่องเทีย่ วในการฝึ กการบรรยายปากเปล่า การฝึ กซ้ อม ณ สถานที่
จริงก่ อนการทดสอบ
4.2วิธีการสอน
- ให้ นักศึกษาทํางานกลุ่มในการหาข้ อมูลดังกล่ าวข้ างต้ น
4.3วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการฝึ กปฎิบัติ ณ สถานทีจ่ ริง
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล

สั ปดาห์ ที่

1. แผนการสอน
หัวข้ อ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1

- แนะนําลักษณะวิชา
วัตถุประสงค์ แนวการสอน
การวัดและประเมินผล
- ทดสอบความรู้ก่อนเรียน
ตามเนือ้ หาที่เกีย่ วข้ องใรายวิชา
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การสื่ อสารคืออะไร นิยาม
ความหมาย การสื่ อสารสํ าหรับ
งานบริการและงานมัคคุเทศก์
แตกต่ างกันอย่ างไร
บุคคลิกลักษระท่ าทางของ
มัคคุเทศก์ ทดี่ ี การเป็ น
มัคคุเทศก์ ตามกฏหมาย
การค้ นหาข้ อมูล การเยีย่ มชม
สถานทีจ่ ริง การกําหนดจุด
บรรยายหรือพูด
การสร้ างความกล้ าในการพูด
การสร้ างความเชื่ อมั่นให้ ตนเอง
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4

รายละเอียด จํานวน
ชั่ วโมง
4

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่ อทีใ่ ช้
บรรยาย แนะนําสื่ ออืนๆ
หนังสื ออ่านประกอบ

4

บรรยาย ตั้งคําถาม

4

บรรยาย ตั้งคําถาม
แสดงให้ เห็นจริง

4

บรรยาย powerpoint
แสดงให้ เห็นจริง

ผู้สอน

5

5

6

7
8
9
10

11
12
13
14
15

การบริหารเวลาและความ
เหมาะสม การขึน้ ต้ น ลงท้ าย
วิธีการทําให้ ผูฟังสนใจ การ
ปรับปรุ ง
การฝึ กภาคปฎิบัติ การนัดแนะ
ตามตารางเวลาและสถานทีๆ่
กําหนด โดยอาศัยประสพกาณ์
จากวิชาการมัคคุเทศก์
วัดเบญจมบพิตร
วัดโพธิ์
วัดอรุณราชวราราม
วัดราชบพิตรสถิตมหา
สี มาราม

4

บรรยาย powerpoint
เอกสารอืน่ ๆทีเ่ กี่ยวข้ อง

4

ภาคปฏิบัตินอกสถานที่

4
4
4
4

ภาคปฏิบัตินอกสถานที่
ภาคปฏิบัตินอกสถานที่
ภาคปฏิบัตินอกสถานที่
ภาคปฏิบัตินอกสถานที่

การเตรียมข้ อมูลภาษาต่ าง
ประเทศในการบรรยาย
บรรยายภาษาต่ างประเทศ
บรรยายภาษาต่ างประเทศ
บรรยายภาษาต่ างประเทศ
บรรยายภาษาต่ างประเทศ

4

ภาคปฏิบัตินอกสถานที่

4
4
4
4

ทดสอบภาคปฎิบัติ
ทดสอบภาคปฎิบัติ
ทดสอบภาคปฎิบัติ
ทดสอบภาคปฎิบัติ

2.แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
งานทีใ่ ช้ ประเมินผลผู้เรียน

การ
ประเมิน
1.
สอบ
-กลางภาค
-ปลายภาค
2.
ทดสอบย่ อย ( จํานวน 7 ครั้ง )
3.
คะแนนอิงพัฒนาการ ( ความสนใจ )
4.
อืน่ ๆ เช่ น การทํางานกลุ่ม วิเคราะห์ กรณีศึกษา การนําเสนอ ฯลฯ
รวม

สั ปดาห์ ที่
กําหนด

16
ผู้สอนกําหนด
ผู้สอนกําหนด

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
%
30%
70%
%
%
100 %
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลัก
คู่มือฝึ กอบรมมัคคุเทศก์ มหาซิทยาลัยศิลปากร หนังสื อ การพูดในทีช่ ุ มนุม โดย เดล คาร์ เนกี
2. เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ
ข้ อมูลจากวารสารศิลปากร
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
แผ่นพับ เอกสารแจก ที่เกีย่ วข้ องกับการท่ องเทีย่ วต่ างๆ
4. ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ , เว็บไซด์
WWW.. TAT.OR.TH
5. เอกสารและข้ อมูลการเรียนอืน่ ๆ
หนังสื อเรียนนอกเวลา Around the world in 80 days
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1.การประเมินประสิ ทธิภาพการเรี ยนการสอนของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
3. การปรับปรุ งการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา

