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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ สาขาวิชา อุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทท 3573211 ศิลปะการสื่อสารสําหรับมัคคุเทศก
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร 4 ป
สาขาวิชา การทองเที่ยว
4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารย วสันต มหากาญจนะ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
1/ 2555 นักศึกษาชั้นปที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ งเรียนมากอน
การมัคคุเทศก
7. รายวิชาทีต่ อ งเรียนพรอมกัน
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
31 ตุลาคม 2553
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา ศึกษาหลักการและความมุงหมายในการสื่อสารสําหรับมัคคุเทศก เทคนิคการพูดในที่ชุมชน
ฝกปฎิบัติเพือ่ สรางบุคคลิกภาพ ความมัน่ ใจ ฝกการใชเสียง ตลอดจนการเลือกใชภาษาที่เหมาะสม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา เพื่อเปนการปรับเนื้อหาของรายวิชาบางสวนใหมีความถูกตองและ
ทันสมัยมากขึ้น ประเด็นที่หยิบยกมาเปนกรณีศึกษาพิเศษ เนนการฝกปฏิบตั ิซึ่งในวิชาอื่นๆที่เกี่ยวของในหลักสูตร
เกาภายใตการสอนของอาจารยประจําและอาจารยพิเศษไมพึงเนนเพื่อใหนักศึกษาเกืดความเชี่ยวชาญ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชารายวิชา ศึกษาหลักการและความมุงหมายในการสื่อสารสําหรับมัคคุเทศก เทคนิคการพูดในที่
ชุมชน ฝกปฎิบัติเพื่อสรางบุคคลิกภาพ ความมั่นใจ ฝกการใชเสียง ตลอดจนการเลือกใชภาษาที่เหมาะสม
( เพิ่มเติมมีการทัศนศึกษานอกสถานที่ 1 วัน เพื่อเสริมสรางความรอบรูท างดานศิลปกรรมและแหลงทองเที่ยวทาง
โบราณสถาน)
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 20-24 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

สอนเสริม
การฝกปฏิบัติ
การศึกษาดวยตนเอง
สอนเสริมตามความ
32-36ชั่วโมงตอ
หาขอมูลจากอนเตอรเน็ต
ตองการของนักศึกษา
ภาคการศึกษา
เฉพาะราย
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
แลวแตกรณี ปรกติหลังเลิกชั่วโมงการสอน หรือสามารถนัดวันอื่นๆไดหากนักศึกษาตองการพบ (มารยาทในการ
นัดหมายในสังคม)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
การสรางความมีวินัย การตรงตอเวลา ใฝรู ความซื่อสัตย และความรับผิดชอบในการทํางาน
1.2 วิธีการสอน
เปนการสอนดวยวิธีการแนะนํา การฝกหัด การปฎิบัตใิ หเกิดความถูกตอง ฝกสรางความมั่นใจในดานบุคคลิกภาพ
การใชเสียง วิชานี้เนนการปฎิบตั ิทั้งหมดเพื่อนักศึกษาสามารถนําไปใชงานจริงไดในการทํางานในอนาคต
1.3 วิธีการประเมินผล
- รอยละ 90 ของนักศึกษา เขาเรียนตรงเวลา
- รอยละ 95 ของนักศึกษา ปฏิบัตติ ามกฎเกณฑที่อาจารยผูสอนกําหนด
- ไมมีการทุจริตในการสอบ
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ ตามความตองการของหมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
2.2 วิธีการสอน วิธีการสอนแบบบรรยาย เนนการฝกปฎิบตั ิเพื่อสรางความมัน่ ใจในการใชงานจริง
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2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการทดสอบภาคปฏิบตั ิรอยละ 90 % โดยเรียนเชิญมัคคุเทศกอาชีพใหคะแนนจริง
- ประเมินจากการสอบขอเขียนในการสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
ใหนักศึกษามีขบวนการคิดวิเคราะหคัดสรรคการเลือกใชขอมูลในการบรรยายในระดับตางๆ
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
- ความสามารถในการวิเคราะหรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวของ
- ความสามารถในการสังเคราะหประเด็นตางๆ
3.2 วิธีการสอน
- บรรยาย อธิบาย ยกตัวอยางประกอบอยางรอบดาน แสดงเปนตัวอยาง
3.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบโดยการฝกภาคปฎิบัติในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
- ทดสอบโดยขอเขียน และสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายปญหาในชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- มอบหมายงานเปนกลุมในการหาขอมูลแหลงทองเที่ยวในการฝกการบรรยายปากเปลา การฝกซอม ณ สถานที่
จริงกอนการทดสอบ
4.2วิธีการสอน
- ใหนักศึกษาทํางานกลุมในการหาขอมูลดังกลาวขางตน
4.3วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการฝกปฎิบตั ิ ณ สถานที่จริง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล

4

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดาหที่

1. แผนการสอน
หัวขอ

1

- แนะนําลักษณะวิชา
วัตถุประสงค แนวการสอน
การวัดและประเมินผล
- ทดสอบความรูกอนเรียน
ตามเนื้อหาที่เกี่ยวของใรายวิชา
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การสื่อสารคืออะไร นิยาม
ความหมาย การสื่อสารสําหรับ
งานบริการและงานมัคคุเทศก
แตกตางกันอยางไร
บุคคลิกลักษระทาทางของ
มัคคุเทศกที่ดี การเปน
มัคคุเทศกตามกฏหมาย
การคนหาขอมูล การเยี่ยมชม
สถานที่จริง การกําหนดจุด
บรรยายหรือพูด
การสรางความกลาในการพูด
การสรางความเชื่อมั่นใหตนเอง
การบริหารเวลาและความ
เหมาะสม การขึ้นตน ลงทาย
วิธีการทําใหผฟู งสนใจ การ
ปรับปรุง
การฝกภาคปฎิบัติ การนัดแนะ
ตามตารางเวลาและสถานที่ๆ
กําหนด โดยอาศัยประสพกาณ
จากวิชาการมัคคุเทศก
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4
5

6

รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช
บรรยาย แนะนําสื่ออืนๆ
หนังสืออานประกอบ

4

บรรยาย ตัง้ คําถาม

4

บรรยาย ตัง้ คําถาม
แสดงใหเห็นจริง

4

บรรยาย powerpoint
แสดงใหเห็นจริง
บรรยาย powerpoint
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ

4

4

บรรยาย powerpoint
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ

ผูสอน

5

7
8
9
10

วัดเบญจมบพิตร
วัดโพธิ์
วัดอรุณราชวราราม
วัดราชบพิตรสถิตมหา
สีมาราม

4
4
4
4

ทดสอบภาคปฎิบัติ
ทดสอบภาคปฎิบัติ
ทดสอบภาคปฎิบัติ
ทดสอบภาคปฎิบตั ิ

11

การเตรียมขอมูลภาษาตาง
ประเทศในการบรรยาย
บรรยายภาษาตางประเทศ
บรรยายภาษาตางประเทศ
บรรยายภาษาตางประเทศ
บรรยายภาษาตางประเทศ

4

แนะนําและปฎิบัตใิ ห
ดูเปนแนวทาง
ทดสอบภาคปฎิบตั ิ
ทดสอบภาคปฎิบัติ
ทดสอบภาคปฎิบัติ
ทดสอบภาคปฎิบัติ

12
13
14
15

4
4
4
4

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู
งานที่ใชประเมินผลผูเรียน

การ
ประเมิน
1.
สอบ
-กลางภาค
-ปลายภาค
2.
ทดสอบยอย ( จํานวน 7 ครั้ง )
3.
คะแนนอิงพัฒนาการ ( ความสนใจ )
4.
อื่นๆ เชน การทํางานกลุม วิเคราะหกรณีศึกษา การนําเสนอ ฯลฯ
รวม

สัปดาหที่
กําหนด

16
ผูสอนกําหนด
ผูสอนกําหนด

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
คูมือฝกอบรมมัคคุเทศก มหาซิทยาลัยศิลปากร หนังสือ การพูดในที่ชุมนุม โดย เดล คารเนกี
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ขอมูลจากวารสารศิลปากร
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

สัดสวนของการ
ประเมินผล
%
30%
70%
%
%
100 %
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แผนพับ เอกสารแจก ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวตางๆ
4. ขอมูลอิเล็กทรอนิกส , เว็บไซด
WWW.. TAT.OR.TH
5. เอกสารและขอมูลการเรียนอื่นๆ
หนังสือเรียนนอกเวลา Around the world in 80 days
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1.การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

