มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา
รหัสวิชา 08-113-202 ชือ่ วิชา หลักการมัคคุเทศก์เบื้องต้น
(Basic Guiding Principle)
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
หมวดวิชา เฉพาะกลุ่มวิชาชีพบังคับการท่องเที่ยว

ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์สุชาติ อินกล่่า
สาขาการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

สารบัญ
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการด่าเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการด่าเนินการของรายวิชา

หน้า
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ / สาขา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว (พื้นที่ตรัง)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นที่ขนอม)

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อวิชา
08-113-202

หลักการมัคคุเทศก์เบื้องต้น
Basic Guiding Principle

2. จ่านวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นวิชาชีพบังคับการท่องเที่ยว
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์สุชาติ อินกล่่า
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์จุฑามาศ พรหมมา
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2559 ชั้นปีที่ 2 (พื้นที่ตรัง)
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2559 ชั้นปีที่ 2 (พื้นที่ขนอม)
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว (พื้นที่ตรัง)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นที่ขนอม)
9. วันที่จัดท่าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 16 เดือน มิถุนายน ปี 2559
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หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. มีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว องค์ประกอบพื้นฐานของงาน
มัคคุเทศก์
2. มีความรู้ เข้าใจและสามารถน่าคุณลักษณะ บทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์
หลักการน่าชมสถานที่ท่องเทีย่ วมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยวได้
3. มีความรู้และเข้าใจในการวางแผนและการคิดรายการน่าเที่ยว
4. สามารถน่าชมสถานที่ท่องเทีย่ ว วางแผนและคิดรายการน่าเที่ยวได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552
โดยที่เป็นการสมควรก่าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาให้ถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด่าเนินการ
1. ค่าอธิบายรายวิชา
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว องค์ ป ระกอบพื้ น ฐานของงานมั ค คุ เ ทศก์
คุณลักษณะ บทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ หลักการน่าชมสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผน
และการคิดรายการน่าเที่ยว
Basic knowledge tourism industry; basic elements of the tour guides; characteristic, role
and ethics of guides; principle of the audience for tourist attractions; planning and operation
tour of program.
2. จ่านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
ปฏิบัติ
บรรยาย 30 ชั่วโมงต่อ
ปฏิบัติ 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
สอนเสริม
การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริมตามความ
5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ต้องการของนักศึกษา
หรือตามความเหมาะสม

3. จ่านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค่าปรึกษาและแนะน่าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
การด่าเนินงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว (พื้นที่ตรั ง)
อาจารย์สุชาติ อินกล่่า วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องสาขาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว ให้ค่าปรึกษาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-787-1463
การด่าเนินงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นที่ขนอม)
อาจารย์จุฑามาศ พรหมมา วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องสาขาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว อาคารอ่านวยการ ให้ค่าปรึกษาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 084-330-9981, อีเมล์
juthamas.p@rmutsv.ac.th
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4. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา
(Curriculum Mapping)
1. คุณธรรม จริยธรรม
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ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง






4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1


2

3

4





5. แผน การบูรณาการ โครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน (ถ้ามี)
(บูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ด่าเนินการ ก่อนหรือพร้อม กับการด่าเนินโครงการบริการ
วิชาการ
ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
รายละเอียดแผนการบูรณาการ
1.ชื่อโครงการ: ............................................... 1. ประเด็นที่น่ามาบูรณาการ: ...........................................
......................................................................
2. หัวข้อที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง: ...................
2.วันที่ด่าเนินโครงการ: ................................... ........................................................................................
........................................................................................
3. รายละเอียด: ................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
4. รายชื่อผู้สอน: ................................................................
5.สัปดาห์ที่สอน: ................................................................

6. แผน การน่าความรูแ้ ละประสบการณ์จากโครงการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน (ถ้ามี)
3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั

มคอ.3

(พัฒนา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยที่ด่าเนินการ หลัง จากการด่าเนินโครงการบริการ
วิชาการเสร็จสิ้นแล้ว และเสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น)
ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
1. ชื่อโครงการ: ...............................................
........................................................................
2.วันด่าเนินโครงการ :...................................
3.ผลการประเมิน :
ประเด็น
ร้อยละ
1.ด้านความพึงพอใจ
...........
2.ด้านความรู้ความเข้าใจ
...........
3.ด้านการน่าความรู้และ
...........
ประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์

รายละเอียดแผน การพัฒนาการเรียนการสอน
1.ประเด็นที่น่ามาพัฒนาการเรียนการสอน: ...................
........................................................................................
........................................................................................
2.หัวข้อที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง: ...................
........................................................................................
........................................................................................
3.รายละเอียด: ................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
4.รายชื่อผู้สอน: ..............................................................
5.สัปดาห์ที่สอน: ................................................................

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
1.1.2 มีทัศนคติที่ดต
ี ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตนตอผู้อื่นอยางสม่่าเสมอ
1.1.3 มีความรับผิดชอบในหนาที่เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพือ
่ การพัฒนามีภาวะผูนา่
และเปนแบบอยางที่ดีตอผู้อื่น
1.1.4 มีวน
ิ ัยในการท่างานและปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
1.2 วิธีสอน
1.2.2 ก่าหนดงานเป็นกลุ่มย่อย เน้นความมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็น
1.2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดจิตส่านึกในการมีคุณธรรม จริยธรรม
1.2.4 ให้การยกย่องชมเชยผู้ที่มีความซื่อสัตย์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.2 ประเมินจากผลงานกลุ่มและความมีส่วนร่วมในการน่าเสนอผลงาน
1.3.3 จ่านวนการเข้าร่วมกิจกรรมบ่าเพ็ญประโยชน์หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ
1.3.4 ความเอื้อเฟื้อหรือความมีน้่าใจต่อเพื่อนและครูอาจารย์
2. ความรู้
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2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อยางกวางขวางเปนระบบเปนสากลและทันสมัยตอสถานการณโลก
2.1.2 มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีสอน
2.2.1 มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยาง
กวางขวางเปนระบบเปนสากลและทันสมัยตอสถานการณโลก
2.2.2 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง
มาเป็นวิทยากรพิเศษ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบย่อย
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 มี ค วามสามารถประมวลและศึ ก ษาขอมู ล เพื่ อ วิ เ คราะหสาเหตุ ข องปญหาและความขั ด แยง
รวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมทั้งเชิงกวางและเชิงลึก
3.1.3 มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตร์อนื่ ๆที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนา
ทักษะการท่างานใหเกิดประสิทธิผล
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 กรณีศกึ ษาทางการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว โครงงานงานวิจัย และก่าหนดให้นักศึกษา
วางแผนการท่างานเป็นทีม
3.2.3 มีการอภิปรายเพื่อสรุปประเด็นผลการศึกษาและปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเสนอแนว
ทางการแก้ไข
3.3 วิธีการประเมินผล
3.1.1 ประเมินจากการน่าเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย อภิปรายกรณีศึกษา
3.3.3 ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการ
4.1.1 ความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ บทบาทของตน
ในกลุมงานไดอยางเหมาะสมรวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือ ผูรวมงานและแกไข ปญหากลุม
4.1.2 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
และตรงตามมาตรฐานสากล
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานที่ต้องใช้การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษา
4.2.2 มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคลทั้งภายในสถาบันการศึกษาและ
ภายนอกสถาบันการศึกษา
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4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมในการท่ากิจกรรมระหว่างนักศึกษาในกลุ่ม
4.3.1 ประเมินจากผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการฟงการพูดการ
อานการเขียนและการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.1.3 มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารรู จักเลือกรูปแบบของการ
น่าเสนอที่เหมาะสมส่าหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.1.4
มีความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล การแปล
ความหมายและการวิเคราะห์ขอมูล
5.2 วิธีการสอน
5.2.1
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ่าลองหรือ
สถานการณ์เสมือนจริง และน่าเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
5.2.3 มีการน่าเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการอธิบายหลักการเข้าถึงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.3 ประเมินจากผลงานและการน่าเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.4 ประเมินจากการทดสอบ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1

2-3

4-5

สัปดาห์
ที่

-ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่าความรู้จักกันระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์เพื่อสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ของรายวิชานี้
-ชี้แจงกิจกรรมการเก็บเส้นทางภาคใต้
-นักศึกษาร่วมกันจัดตั้งบริษัททัวร์
จ่าลอง
-ก่าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
-ก่าหนดเส้นทางภาคใต้
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
มัคคุเทศก์
- ความหมายของมัคคุเทศก์
- ประวัติความเป็นมาของอาชีพ
มัคคุเทศก์
- ความส่าคัญของมัคคุเทศก์
- โอกาสและความส่าคัญของอาชีพ
มัคคุเทศก์
- แนวโน้มของอาชีพมัคคุเทศก์ใน
อนาคต
บทที่ 2 คุณสมบัติ มารยาท การ
วางตัวและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์
- ประเภทของมัคคุเทศก์
- คุณสมบัติของมัคคุเทศก์
- มารยาทการวางตัวของมัคคุเทศก์
- สิ่งที่มคั คุเทศก์ควรปฏิบัติ
- สิ่งที่มัคคุเทศก์ควรละเว้น
- จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์

หัวข้อ/รายละเอียด

จ่านวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน สื่อทีใ่ ช้(ถ้ามี)
ท-ป
4-4 - แนะน่ารายวิชา การแบ่ง
คะแนน กิจกรรม เอกสาร
ประกอบการสอน
-ชีแจ้งการเก็บเส้นทางการ
ท่องเที่ยว

ผูส้ อน
อ.สุชาติ
อินกล่่า
อ.จุฑามาศ
พรหมมา

-ทดสอบก่อนเรียน

4-4

4-4

จ่านวน
ชั่วโมง

กิจกรรม
- การบรรยาย
- ยกตัวอย่างประกอบ
- ถาม-ตอบ
- แลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
สื่อการสอน
- PowerPoint
Presentation

อ.สุชาติ
อินกล่่า
อ.จุฑามาศ
พรหมมา

กิจกรรม
- การบรรยาย
- ยกตัวอย่างประกอบ
- ถาม-ตอบ
- แลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
สื่อการสอน
- PowerPoint
Presentation

อ.สุชาติ
อินกล่่า
อ.จุฑามาศ
พรหมมา

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อทีใ่ ช้(ถ้ามี)

ผูส้ อน
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8

9

สัปดาห์
ที่

บทที่ 3 บทบาท หน้าที่
ความสามารถในการเป็นผูน้ ่าเที่ยว
-บทบาทของมัคคุเทศก์
-การปฏิบัติหน้าที่น่าเที่ยว
ภายในประเทศ
-การปฏิบัติหน้าที่น่าเที่ยวไป
ต่างประเทศ
-การท่าหน้าทีห่ ัวหน้าทัวร์ชาวไทย
-เทคนิคการน่าเที่ยวเฉพาะสถานที่
-ความสามารถในการพูดบนรถ
-อารมณ์ขันณ์กับการน่าเที่ยว
-ศิลปะการสร้างความประทับใจ
งานมัคคุเทศก์
บทที่ 4 การวางแผนและการแก้ไข
ปัญหาในการน่าเทีย่ ว
-การวางแผนเรื่ อ งเส้ น ทางและ
ข้อมูลในการน่าเที่ยว
-การวางแผนเรื่องเวลาในการน่ า
เที่ยว
-การวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายในการ
น่าเที่ยว
-การวางแผนเรื่องกิจกรรมในการ
น่าเที่ยว
-ปัญหาในงานมัคคุเทศก์
-ตัวอย่างปัญหาในการน่าเที่ยวและ
วิธีป้องกันแก้ไข
สอบกลางภาค

หัวข้อ/รายละเอียด

มคอ.3
ท-ป
4-4

กิจกรรม
- การบรรยาย
- ยกตัวอย่างประกอบ
- ถาม-ตอบ
- แลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
สื่อการสอน
- PowerPoint
Presentation

อ.สุชาติ
อินกล่่า
อ.จุฑามาศ
พรหมมา

2-2

กิจกรรม
- การบรรยาย
- ยกตัวอย่างประกอบ
- ถาม-ตอบ
- แลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
สื่อการสอน
- PowerPoint
Presentation

อ.สุชาติ
อินกล่่า
อ.จุฑามาศ
พรหมมา

จ่านวน
ชั่วโมง
ท-ป

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อทีใ่ ช้(ถ้ามี)

ผูส้ อน
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บทที่ 5 การปฐมพยาบาล
-การให้ความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว
-การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย
ในการท่องเที่ยว

2-2

11-12 บทที่ 6 มัคคุเทศก์กับนักท่องเทีย่ ว
-ประเภทของนักท่องเที่ยว
-การแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยว
-ปัจจัยที่ท่าให้นักท่องเที่ยวมีความ
แตกต่าง
-บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
แต่ละประเทศ
-การศึกษาพฤติกรรมเพื่อเข้าใจชน
ชาติอื่น
-ภาพรวมพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
แต่ละภูมิภาค
-แนวปฏิบัติทั่วไปของมัคคุเทศก์ที่
พึงบอกกล่าวต่อนักท่องเที่ยว
-ข้อควรแนะน่าของมัคคุเทศก์ที่พึง
บอกกล่าวต่อนักท่องเที่ยว

4-4

กิจกรรม
- การบรรยาย
- ยกตัวอย่างประกอบ
- ถาม-ตอบ
- แลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
สื่อการสอน
- PowerPoint
Presentation
กิจกรรม
- การบรรยาย
- ยกตัวอย่างประกอบ
- ถาม-ตอบ
- แลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
สื่อการสอน
- PowerPoint
Presentation

อ.สุชาติ
อินกล่่า
อ.จุฑามาศ
พรหมมา

อ.สุชาติ
อินกล่่า
อ.จุฑามาศ
พรหมมา
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สัปดาห์
ที่

มคอ.3

จ่านวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน สื่อทีใ่ ช้(ถ้ามี)
ท-ป
13-14 บทที่ 7 ระเบียบ ขั้นตอน และพิธี 2-2 กิจกรรม
- การบรรยาย
การตรวจคนเข้าออกประเทศ
- ยกตัวอย่างประกอบ
-การตรวจคนเข้าเมือง
- ถาม-ตอบ
-พิธีทางศุลกากร
- แลกเปลี่ยนความรู้
-พิธีการเดินทางเข้าออกประเทศ
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน

15

16

17

หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 8 บทบาทหน้าทีข่ อง
มัคคุเทศก์ทมี่ ตี ่อธุรกิจใน
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
-ธุรกิจน่าเที่ยว
-ธุรกิจขนส่ง
-ธุรกิจทีพ่ ักแรม
-ธุ ร กิ จ บริ ก ารด้ า นอาหารและ
เครื่องดื่ม
-ธุรกิจสินค้าที่ระลึก
-ธุรกิจนันทนาการในการท่องเที่ยว
บทที่ 9 ฝึกปฏิบัติงานมัคคุเทศก์

สอบปลายภาค
รวม

4-0

0-4

สื่อการสอน
- PowerPoint
Presentation
กิจกรรม
- การบรรยาย
- ยกตัวอย่างประกอบ
- ถาม-ตอบ
- แลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
สื่อการสอน
- PowerPoint
Presentation

กิจกรรม
- การบรรยายจากผู้เรียน
- ถาม-ตอบ
- แลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน

ผูส้ อน
อ.สุชาติ
อินกล่่า
อ.จุฑามาศ
พรหมมา

อ.สุชาติ
อินกล่่า
อ.จุฑามาศ
พรหมมา

อ.สุชาติ
อินกล่่า
อ.จุฑามาศ
พรหมมา

30-30
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*้
ที่
1
คุณธรรม จริยธรรม
2

3
4
5

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
ตลอดภาค
5%
การศึกษา

การเข้าชั้นเรียน การให้ความร่วมมือ
ในชั้นเรียน
ความรู้
สอบกลางภาค
-ทฤษฎี
-ปฏิบัติ
สอบปลายภาค
-ทฤษฎี
-ปฏิบัติ
ทักษะทางปัญญา
ทดสอบย่อย
14
ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้าแล้ว
ตลอดภาค
ระหว่างบุคคลและ
น่าเสนอการท่างานกลุ่ม / เดี่ยว การ การศึกษา
ความรับผิดชอบ
อภิปรายกลุ่ม
ทักษะวิเคราะห์เชิง
การน่าเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยี
ตลอดภาค
ตัวเลข การสื่อสารและ สารสนเทศ
การศึกษา
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

40%
40%
5%
5%
5%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและต่าราหลัก
ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม. 2553. หลักการมัคคุเทศก์ กรุงเทพ: ห้างหุ้นส่วนจ่ากัดสามลดา
ขจิต กอบเดช. 2548. การบริหารงานส่วนหน้าในสถาบันทีพ่ ักแรมต่างๆ กรุงเทพ: บริษัท ซี ซี พริ้นติ้ง
จ่ากัด
2. เอกสารและข้อมูลส่าคัญ
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
3. เอกสารและข้อมูลแนะน่า
ไม่มี
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด่าเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2. การสะท้อนคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน
3. แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. ผลการเรียนของนักศึกษา
2. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
1. สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
2. การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในรายวิชาได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา
5. การด่าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
น่าเอาทฤษฏีและเนื้อหารายวิชามาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย หรือตามข้อเสนอแนะและผล
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
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