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มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
๓๕๗๒๒๒๒ หลักการมัคคุเทศก์และผู้นาเที่ยว
Principle of Tourist Guide and Tour leader
2. จานวนหน่วยกิต
๓ หน่วยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การท่องเที่ยว
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ วสันต์ มหากาญจนะ
4.2 อาจารย์ผู้สอนอาจารย์ วสันต์ มหากาญจนะ ตอนเรียน A๑
๔.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ ตอนเรียน T๑ (ศูนย์การศึกษาตรัง)
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๒
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ข้อปฏิบัติในการทางานของการเป็น
มัคคุเทศก์และผู้นาเที่ยวที่ดี และนาไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติสายงานอาชีพด้านมัคคุเทศก์และผู้นาเที่ยว
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๑. ให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ วิธีการปฏิบัติของการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี
๒. ให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ วิธีการเป็นผู้นาเที่ยวที่ดี และรู้ข้อแตกต่างระหว่าง
มัคคุเทศก์กับผู้นาเที่ยว
๓. ให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์ในด้านอื่นๆเช่น การตรวจลงตรา พิธีการ
เข้าออกนอกราชอาณาจักรและระเบียบวิธีการทางศุลกากร
๔. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
Principles of Tourist Guide and Tour Leader
ความหมาย ความสาคัญ บทบาท หน้าที่ มารยาท คุณลักษณะที่มีความสาคัญและจาเป็น
ต่อการเป็ น มัคคุเทศก์ ความสามารถในการเป็น ผู้นาเที่ยว ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบั ติงานของมัคคุเทศก์
เอกสารประกอบการเดินทาง การตรวจคนเข้าเมือง การตรวจลงตรา การควบคุม การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระเบียบพิธีการเข้าออกนอกราชอาณาจักรและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Meanings, importance, duty, role of the ethics code, practice, required
characteristics, ability to be a tour guide, the job-related guide, travel documents, the
immigration visa and foreign exchange, customs regulations, and knowledge in first aid
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยายการฝึก

สอนเสริม

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

๓๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

ตามความต้องการ
ของนักศึกษา

๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

๗๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา ๑-๓
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือท้ายชั่วโมงที่มีการสอนและบรรยาย ทั้งในและนอกสถานที่
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
o 1)มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 2) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
 3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
มีภาวะผู้นา และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
o 4) มีวินัยในการทางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.๑กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) วิเคราะห์ผลการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับรายวิชา
2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้
จากตัวอย่างกรณีศึกษาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจนาเที่ยว เพื่อให้เกิด
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและการปฏิบัติงาน
3) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามที่กาหนด
ในรายวิชาอย่างต่อเนื่อง
4) มอบหมายให้นักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มผลิตชิ้นงานหรือโครงงาน
ที่สะท้อนคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามผลลัพธ์การเรียนรู้
5) ผู้สอนแสดงออกถึงการเป็นต้นแบบที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.๒กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สร้างเครื่องมือการวัดประเมินตามสภาพจริงโดยสร้างเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
2) ประเมินการเข้าเรียนและการส่งงานของนักศึกษาตามกาหนดเวลา
3) ประเมินระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม และการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ในระหว่างการทางานร่วมกัน
4) สังเกตพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกในระหว่างเรียน
5) ประเมินความรับผิดชอบ ภาวะผู้นา วินัยในการทางาน และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
6) วัดเจตคติของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือแต่ละภาคเรียน
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2. ความรู้
 1)มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง
กว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 3)มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ
2.๑ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ผู้สอนวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
รายวิชา
2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ใน
แต่ละรายวิชา เช่น การใช้กรณีศึกษา การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย และการนาเสนอเนื้อหาความรู้หน้าชั้น
เรียน
3) ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การทากิจกรรมโครงงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
4) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหาสาระตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ในรายวิชาโดยมอบหมายงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
5) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และการสรุปองค์
ความรู้ด้วยตนเอง
2.๒กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้
2) ทดสอบย่อยหลังจบการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
3) การตอบคาถามท้ายบทเรียน
4) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
5) การประเมินจากชิ้นงานรวบยอด เช่น รายงานโครงงานโครงการชิ้นงาน
6) การประเมินจากการปฏิบัติจริง
๗) การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในระหว่างดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในแต่ละ
รายวิชา
3. ทักษะทางปัญญา
o ๑)มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง รวมทั้ง
หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
 2) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม และ การปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาทักษะการทางานให้เกิดประสิทธิผล
3.๑กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
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1) ศึกษากรณีศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ และมีการวิเคราะห์สั งเคราะห์ข้อมูล
และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกได้อย่างเหมาะสม
2) การอภิปรายกลุ่มตามหัวข้อที่กาหนด โดยการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลและหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกได้อย่างเหมาะสม
3) การศึกษาในภาคสนาม
4) ใช้ต้นแบบที่ดี สร้างความรู้และความเข้าใจในความหมายและเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติที่
จะพัฒนาและให้ดาเนินการคิดตามขั้นตอนกระบวนการนั้น
5) ฝึกให้ลงมือปฏิบัติบ่อยๆทั้งเดี่ยวและกลุ่มโดยใช้สถานการณ์หลากหลายจนเกิดความชานาญ
6) ใช้วิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น การสาธิต การแสดง การทดลอง การไปทัศนศึกษา
๗) ใช้เทคนิคการสอนต่างๆ การแสดงบทบาทสมมุติ รวมถึงใช้นวัตกรรมใหม่ทางการท่องเที่ยว
เช่น การตลาดออนไลน์ การใช้ โปรแกรมต่างๆ ในการน าเสนอ เป็ นต้ น เพื่ อ เสริมทั กษะการท างานให้ มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3.๒กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1)การประเมินผลตามสภาพจริงในระหว่างการศึกษากรณีศึกษา การอภิปราย
ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมุติที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญา
2)การประเมินผลชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ รายงาน การทดสอบย่อย
ในระหว่างศึกษากรณีศึกษา เป็นต้น
3)การถาม – ตอบในระหว่างการจัดการเรียนรู้
4) การทดสอบย่อย
5) การสอบกลางภาคและปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
o ๑)มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนใน
กลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหาภายในกลุ่ม
 2) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตาม
มาตรฐานสากล
4.๑กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และนามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา
2) จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมกลุ่มในลักษณะกรณีศึกษาการอภิปราย การ
สอนโดยการตั้งโจทย์ปัญหาและการแสดงบทบาทสมมุติ
3) จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อฝึกให้
นักศึกษามีความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเสียสละตนเองในการทางานเป็นกลุ่ม
4) ส่งเสริมการทากิจกรรมที่เป็นรายงานกลุ่ม และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นความช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน
4.๒กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
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1)การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและการทางานเป็นทีม
2)สั งเกตจากพฤติ กรรมในการเรียนในเรื่องความเสี ยสละและจิต อาสาในระหว่างการท า
กิจกรรมกลุ่ม
3)การประเมินผลจากความสาเร็จของรายงานที่แสดงให้เห็นถึงการกาหนดบทบาท
หน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ความเสียสละ จิตอาสา การช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
o ๑) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน
การเขียนและการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
o 2) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
และวัฒนธรรม
3) มีค วามสามารถในการใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศในการติ ดต่ อ สื่ อ สาร รู้จัก เลื อกรูป แบบของ
การนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล
5.๑ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารนเทศ
1) ผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และ
นามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา
2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การคิดเชิงตรรกะบนพื้นฐาน
ของความเป็นเหตุและผล
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจาลองสถานการณ์ หรือการแสดงบทบาทสมมติ
4) มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การสร้าง
ช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านสื่อออนไลน์ การใช้ e-Learning ในห้องเรียนกลับด้าน
(Flipped classroom) ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนบทเรียน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเองทั้งก่อนและหลังการเข้าชั้นเรียน
5) ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การคิดเชิงตรรกะ ความสมเหตุผลตาม
ข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ข้อมูล การพูดและการเขียนสื่อสารเพื่อรายงานเนื้อหาสาระต่าง ๆ ตามข้อกาหนดใน
รายวิชา ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบในการจัดทารายงานหรือโครงงานที่ศึกษาค้นคว้า
6) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษา (STEMEducation) เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
5.๒กลยุ ทธ์ ก ารประเมิน ผลการเรีย นรู้ ด้ านทั กษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ใช้วิธีการถาม-ตอบความรู้ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการจัดการเรียนรู้
2) ทดสอบย่อยหลังจบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
8

มคอ. 3
3) ประเมิน จากโครงงานหรือชิ้นงานรวบยอดที่มอบหมายให้ ใช้ความรู้และทักษะด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีประกอบในการสร้างงา
4) ทดสอบระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศโดยการ
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
5) มีการฝึกนาเสนอผลงานในห้องเรียน และการฝึกภาคปฏิบัติ ณ สถานที่จริง
ที่ค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
6) มีการนาเสนอรายงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
7) มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
8) มีการบูรณาการศาสตร์ทางวิชาการ ภาษาต่างประเทศตามความเหมาะสม
ในแต่ละรายวิชา
9) มีการฝึกการคิดคานวณราคารายการนาเที่ยวและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อเรื่อง
1

แนะนารายวิชากฎเกณฑ์
เบื้องต้น การเรียนและการสอน
ธุรกิจการท่องเที่ยว
- มัคคุเทศก์องค์ประกอบสาคัญ
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
-สถานภาพของอาชีพมัคคุเทศก์
ใน ปัจจุบัน
- ความเข้าใจเรื่อง “ผู้นาเที่ยว”
และกฎเกณฑ์ตามที่กฎหมาย
กาหนด
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
นาเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นา
เที่ยวที่ควรรู้

๒

-บทบาท หน้าที่ มารยาทการ
วางตัวของมัคคุเทศก์
- การจัดกลุ่มทัศนาจรไปต่าง
ประเทศ

จานวน
ชั่วโมง
๔

๔

สื่อการเรียนรู้
แหล่งการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน
- เอกสารแนวการ
- ชี้แจงแนวการสอน
สอน
- กิจกรรมและกาหนดสัดส่วน
- Power point
คะแนนในรายวิชา
- รูปภาพต่างๆ
- ผู้สอนบรรยาย ถามตอบในชั้น - พระราชบัญญัติ
เรียน
ธุรกิจนาเที่ยวและ
มัคคุเทศก์
กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายเนื้อหาครั้งที่ ๒
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหา
ที่เรียนร่วมกัน

- เอกสารแนวการ
สอน
- Power point
- รูปภาพต่างๆ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

- ข้อกาหนด ระเบียบต่างๆ
- การตรวจคนเข้าเมือง
- เอกสารการเดินทาง
๓

๔

๕

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกา
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
เดินทาง เข้าออก
ภายในประเทศ
- การควบคุมการนาเข้าออก
เงินตรา
- กฎระเบียบของการเดินทาง
โดยอากาศยาน ภายในและ
ระหว่างประเทศ
- การรับเข้าส่งออก
นักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศ
ยาน

สื่อการเรียนรู้
แหล่งการเรียนรู้

- ผู้สอนบรรยาย ถามตอบในชั้น
เรียน
๔

ปัญหาอาชญากรรมกับการ
ท่องเที่ยว
- มูลเหตุของปัญหา
อาชญากรรม
- รูปแบบของอาชญากรรม
- แก็งค์เงินดา
- แก็งค์ หลอกเล่นการพนัน
- แก็งค์ข่มขู่นักท่องเที่ยว
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

“ไทยศึกษา”
กับการท่องเที่ยว
ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม
ศิลปวัฒนธรรม ประณีตศิลป์

กิจกรรมการเรียนการสอน

๔

กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายเนื้อหาครั้งที่ ๓
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหา
ที่เรียนร่วมกัน
- ผู้สอนบรรยาย ถามตอบใน
ชั้นเรียน
- ผู้สอนยกตัวอย่าง
เปรียบเทียบให้เห็นจริง

- เอกสารแนวการ
สอน
- สื่อPower point
- รูปภาพต่างๆ

กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายเนื้อหาครั้งที่ ๔
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหา
ที่เรียนร่วมกัน
- การมอบหมายงานให้นักศึกษา
เตรียมข้อมูลเพื่อทาการ Present
หน้าชั้นเรียนในหัวข้อ “จังหวัด
ของฉัน”

- เอกสารแนวการ
สอน
- สื่อPower point
- รูปภาพต่างๆ

กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายเนื้อหาครั้งที่ ๕
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหา
ที่เรียนร่วมกัน

- เอกสารแนวการ
สอน
- สื่อPower point
- รูปภาพต่างๆ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการเรียนรู้
แหล่งการเรียนรู้

ศัพทานุกรมทางศิลปกรรมที่
สาคัญ
๖

การทดสอบบรรยายหน้าชั้น
เรียน
ในหัวข้อ “ จังหวัดของฉัน”

๔

กิจกรรมการเรียนการสอน
- ทดสอบการบรรยาย
- เส น อ แ น ะ แ น ว ท า ง ก า ร
ปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์
- เรียนรู้จากสถานการณ์จริง

- เอกสารแนวการ
สอน
- สื่อPower point
- รูปภาพต่างๆ

๗

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ
“การถ่ายภาพกับการ
ท่องเที่ยว”

๔

กิจกรรมการเรียนการสอน
- เรียนรู้ภาคทฤษฎีภายในชั้น
เรียน
- ทดลองการปฏิบัติในชั้นเรียน
สื่อการเรียนการสอน

- เอกสารแนวการ
สอน
- สื่อPower point
- รูปภาพต่างๆ
- กล้องถ่ายภาพ

๘

การนาชมและบรรยาย ณ
สถานที่จริง ตามเส้นทาง
ข้อกาหนดของกรมการ
ท่องเที่ยว วัดที่สาคัญ
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

๔

- เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย
- กล้องถ่ายภาพ

๑๐

การนาชมและบรรยาย ณ
สถานที่จริง ตามเส้นทาง
ข้อกาหนดของกรมการ
ท่องเที่ยว วัดที่สาคัญ
วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
และวัดสุทัศน์เทพวราราม

๔

การนาชมและบรรยาย ณ
สถานที่จริง ตามเส้นทาง
ข้อกาหนดของกรมการ
ท่องเที่ยว วัดอรุณราชวราราม

๔

- อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติ บรรยาย
ณสถานที่จริง
- การซั ก ถามเนื้ อ หาที่ เ รี ย น
ร่วมกัน
- การเรียนรู้จริงจากการทางาน
เชิงประสบการณ์
- ฝึกการถ่ายภาพ
- อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติ บรรยาย
ณ สถานที่จริง
- การซั ก ถามเนื้ อ หาที่ เ รี ย น
ร่วมกัน
- การเรียนรู้จริงจากการทางาน
เชิงประสบการณ์
- ฝึกการถ่ายภาพ
- อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติ บรรยาย
ณ สถานที่จริง
- การซั ก ถามเนื้ อ หาที่ เ รี ย น
ร่วมกัน
- การเรียนรู้จริงจากการทางาน

๑๑

- เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย
- กล้องถ่ายภาพ

- เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย
- กล้องถ่ายภาพ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อเรื่อง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการเรียนรู้
แหล่งการเรียนรู้

เชิงประสบการณ์
- ฝึกการถ่ายภาพ

๑๒

การนาชมและบรรยาย ณ
สถานที่จริง ตามเส้นทาง
ข้อกาหนดของกรมการ
ท่องเที่ยว วัดที่สาคัญ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๔

- อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติ บรรยาย - เอกสาร
ณสถานที่จริง
ประกอบการ
- การซั ก ถามเนื้ อ หาที่ เ รี ย น บรรยาย
ร่วมกัน
- กล้องถ่ายภาพ
- การเรียนรู้จริงจากการทางาน
เชิง ประสบการณ์
- ฝึกการถ่ายภาพ

๑๓

การนาชมและบรรยาย ณ
สถานที่จริง ตามเส้นทาง
ข้อกาหนดของกรมการ
ท่องเที่ยว พระบรมมหาราชวัง
และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๔

- วิทยากรจากสานักพระราชวัง - เอกสาร
เป็นผู้บรรยายให้ความรู้
ประกอบการ
- การซั ก ถามเนื้ อ หาที่ เ รี ย น บรรยาย
ร่วมกัน
- กล้องถ่ายภาพ
- การเรียนรู้จริงจากการทางาน
เชิง ประสบการณ์
- ฝึกการถ่ายภาพ

๑๔

การทดสอบสไลด์ ๔๐ ภาพ
และการแบ่งกลุ่มบรรยายวัด
พระศรี
รัตนศาสดารามและวัดพระเชตุ
พนวิมลมังคลาราม

๔

- การทดสอบในเรื่องของ
ความจา ลักษณะเฉพาะของ
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
- แ น ะน าวิ ธี ก ารบ รรยาย ที่
ถูกต้องรวมถึงการใช้ราชาศัพท์
เอกสารแนวการสอน
- สื่อ ,POWER POINT
- ฝึ ก ฝนการการใช้ ร าชาศั พ ท์
จากการ
ทดสอบการอ่านในชั้นเรียน

๑๕

สรุปภาพรวมของความรู้ตลอด

๔

ท บ ท วน ค ว าม รู้ ทั้ งห ม ด ทั้ ง -รู ป ภาพ เอกสาร

เอกสารแนวการ
สอน
-POWER POINT
-รูปภาพ
-เอกสารต่างๆ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง
ภาคการศึกษาที่ได้เรียนด้วย
การฝึกปฏิบัติทั้งในและนอก
สถานที่

16

สอบปลายภาค

๑.๓๐

สื่อการเรียนรู้
แหล่งการเรียนรู้
ภาควิชาการ ทฤษฎี การทดสอบ ต่างๆ
การปฏิ บั ติ และแนะน าหนั งสื อ
เอกสารที่สาคัญที่ต้องใช้ติดตัวไป
โดยตลอดในงานมัคคุเทศก์
การทดสอบด้วยข้อสอบปรนัย มหาวิทยาลัย
จานวน
๖๐ ข้อ
กิจกรรมการเรียนการสอน

ในรายวิชานี้ กาหนดให้มีการทัศนศึกษา ณ โบราณสถานที่สาคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดลพบุรี ตามข้อกาหนดของกรมการท่องเที่ยว จานวน 2 วัน 1 คืน
สาหรับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จ.ตรัง ที่เปิดทาการเรียนการสอนในรายวิชานี้ ในการ
ทัศนศึกษานั้น ให้เป็นไปตามความต้องการทางด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ตามนโยบายการ
จัดตั้งศูนย์การศึกษา โดยในการทดสอบผลการเรียนรู้ปลายภาคการศึกษานั้น ใช้ข้อสอบจากส่วนกลาง
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1

๒

ผลการ
เรียนรู้
๑.๑ , ๑.๒, ๑.๓
๑.๔
๒.๑ ,๒.๒, ๒,๓

๓

๓.๑ , ๔.๑, ๕.๑

๔

๕.๑ , ๕.๒, ๕.๓

๕

๑.๑, ๒.๑ , ๒.๒
๒.๓ , ๔.๒ ,๕.๑

วิธีการประเมิน
การเข้าเรียนตรงต่อเวลา ทั้งใน
และนอกสถานที่ มีจรรยาบรรณ
รับผิดชอบในหน้าที่ มีระเบียบ
วินัย
ประเมินจาก ความรู้ที่ได้รับ
การแสดงบทบาทสมมติ
ประเมินจากการทดสอบในชั้น
เรียน (สไลด์)
ประเมินจาการฝึกภาคปฏิบัติ
ภาคสนาม
ประเมินจากการสอบบรรยาย
ภาคปฏิบัตินอกสถานที่
สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน
๑ - ๑๕

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
๑๐%

๖–๗

๑๐%

๑๔

๒๐%

๑๓

๒๐%

๑๔

๑๐%

๑๖

๓๐%

การประเมินผล
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มคอ. 3
ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้คะแนนอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในสัดส่วนคะแนนเก็บ (๗๐): สอบ
ปลายภาค (๓๐)
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
คู่มือการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๕
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
๑

มนัสสิณี บุญมีศรีสง่า (๒๕๕๗) . หลักการมัคคุเทศก์ . มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี

3.เอกสารและข้อมูลแนะนา
๑
๒
๓

ราชบัณฑิตยสถาน . (๒๕๓๖). ศิลปกรรมไทย : พระพุทธปฎิมา พระบรมมหราชวัง วัด เรือนไทยภาคกลาง.
กรุงเทพมหานคร. บริษัทสหธรรมิก จากัด
http://www.mots.go.th/main.php?filename=index
https://thai.tourismthailand.org/home
หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลผ่านระบบออนไลน์ ของ
มหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในกิจกรรมการที่จัดขึ้นในชั้นเรียน เช่นการอภิปราย การเข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา และการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
๓. การปรับปรุงการสอน
อาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดชอบรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา
แล้วจัดทา มคอ ๕ รายงานผลการดาเนินการทุกภาคการศึกษา
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มคอ. 3
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ หลักสูตรจัดทาแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาทา
การประเมินจากระดับพฤติกรรมของตนเองจากการเรียนรู้ในรายวิชา
๔.๒ ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นาข้อมูล ที่ได้จ ากการทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน มาใช้ปรับปรุงแผนการสอน
ขณะเดียวกันก็นาผลประเมิน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลในรายวิชา มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
จัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา
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