
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปรญิญา  √ ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๑ 
รายวิชา TIM๒๓๐๔ การจัดการงานมัคคุเทศก์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 

 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 

 
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา TIM๒๓๐๔ รายวิชา การจัดการงานมัคคุเทศก์ 
สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  

คณะ/วิทยาลัย การจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวิชา   TIM๒๓๐๔ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การจัดการงานมัคคุเทศก์ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Tourist Guide Management 

 
๒. จำนวนหน่วยกิต  ๓(๒-๒-๕)   
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร      ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา   สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  

 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
๔.๒  อาจารย์ผู้สอน  ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม/อ.ศศิธร เจตานนท์ 

 
๕.  สถานท่ีติดต่อ   อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ   
     E – Mail : touchpeak@hotmail.com/ poonsrup22@hotmail.com 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๖๔ ชั้นปท่ีี ๑ 
๖.๒ จำนวนผู้เรียนท่ีรับได้ ๑๐๐ คน 

 
๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถ้ามี) ไม่มี 
 
๘. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites) (ถ้ามี) ไม่มี 
 
๙. สถานท่ีเรียน    อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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๑๐. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุง   วันท่ี ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพมัคคุเทศก์ มีสมรรถณะทักษะเบื้องต้นในการทำงานบริการและการเป็นมัคคุเทศก์ พัฒนา
มนุษยสัมพันธ์ คุณสมบัติ ทัศนคติ บุคลิกภาพ จรรยาบรรณ ให้เอ้ือต่อการประกอบวิชาชีพ สามารถบูรนาการความรู้จากศาสตร์ต่างๆ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี เรียนรู้ป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในงานมัคคุเทศก์ได้ 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
      ๑) เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ท่ีทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในศาสตร์วิชาชีพด้านมัคคุเทศก์ 
      ๒) เพ่ือนำเอาผลการวิจัยท่ีได้มาบูรนาการสอดแทรกเพ่ิมเติมเป็นความรู้ในการเรียนการสอน 
 ๓) เพ่ือเป็นการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม ตลอดจนให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการทำหน้าท่ี
มัคคุเทศก์มากข้ึน 
            ๔) เพ่ือเป็นการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนการในสถานการณ์ท่ีโรคโควิด ๑๙ ระบาด 
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายรายวิชา 
 (ภาษาไทย) ประเภท บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติ จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ กระบวนการ วิธีการ ข้ันตอนและเทคนิค
การนำเท่ียว นันทนาการสำหรับการนำเท่ียว การให้ความรู้ การบริการ การอำนวยความสะดวก การป้องกันอุบัติเหตุและให้ความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในงานมัคคุเทศก์ ระเบียบพิธีการเข้าออกนอกราชอาณาจักร ความรู้เบื้องต้นและการประสานงานกับโรงแรม
ท่ีพัก ภัตตาคารร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว การท่าอากาศยาน สายการบิน การเงินการธนาคาร ธุรกิจ บุคคลหรือหน่วยงานท่ีมัคคุเทศก์ต้องเข้า
ไปเกี่ยวข้อง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าฝึกปฏิบัติข้ันตอนการทำงานฝึกพูดนำเท่ียวในท่ีชุมชน  
  (ภาษาอังกฤษ) Study the roles, responsibilities, qualifications and ethics of tour guides. Learn method, procedures 
and techniques in guiding tours. Recreation for guided tours. Can give knowledge, services, convenience and safety to 
tourists. Know guiding laws and procedures to leave the kingdom. Can coordinate with hotels, restaurants, tourist 
attractions, airports, airlines, finance and banking, persons and agencies involving in guiding tour. Learn how to solve 
problems and practice speaking guiding tour in publics. 
 
๒. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

30 
(2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 x 15 สัปดาห์) 

- 30 
(2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 x 15 สัปดาห์) 

75 
(5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 x 15 สัปดาห์) 
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๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล ตัวอย่างเช่น  ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ นักศึกษามาปรึกษาด้วยตนเองท่ีห้องพักอาจารย์ผู้สอน  ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ท่ีทำงาน 02-160-1548 / มือถือ หมายเลข 081-644-8199 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) touchpeak@hotmail.com, chantouch.wa@ssru.ac.th (ผศ.ฉันทัช  วรรณ
ถนอม) 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Google Classroom /Line) ๐๘๑-๖๔๔-๘๑๙๙ (ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม) 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Web board)....................................-............................................... 
 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑.คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
                    ๑) มีความซ่ือสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ท่ีได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
                ๒) มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพ และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ 
                    ๓)  มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี เป็นสมาชิกท่ีดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการ พัฒนา มีภาวะผู้นำ และเป็นแบบอย่างท่ี
ดีต่อผู้อ่ืน 
                        ๔)  มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

๑.๒   วิธีการสอน 
๑) บรรยาย ใช้โปรแกรม Power Point, Kahoot และหรือ Quizizz ผ่าน ช่องทาง Online by Google Meet  

         ๒) ต้ังคำถามให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตอบ และหรือ 
๓) เกมส์ อภิปรายสรุปผลการเรียนรู้ 
๔) จำลองสถานการณ์กรณีศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์  

๑.๓   วิธีการประเมินผล 
๑) ประเมินจากการสังเกตการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา 
๒) การสอบกลางภาค ปลายภาค 
๓) จากการตอบคำถามจากนักศกึษา ผ่าน Google Classroom 

 ๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 

                    ๑)  มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรม ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ 
เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
                 ๒)  มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

           ๓)  มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 
๒.๒   วิธีการสอน 

 ๑) บรรยาย ใช้โปรแกรม Power Point, Kahoot และหรือ Quizizz ผ่าน ช่องทาง Online by Google Meet  
          ๒) ต้ังคำถามให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตอบ และหรือ 

 ๓) เกมส์ อภิปรายสรุปผลการเรียนรู้ 
 ๔) แสดงบทบาทสมมติ 
 ๕) สาธิต 
 ๖) สร้างสถานการณ์จำลองเป็นลกัษณะกรณีศึกษา 
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๗) On demand จากคลิปวีดีโอ จากช่องทางออนไลน์ต่างๆ  
๒.๓    วิธีการประเมินผล 

๑) ข้อสอบกลางภาค และปลายภาค 
๒) การสังเกต 
๓) จากการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม 
๔) จากใบคะแนนการแสดงความสามารถในการปฏิบัติของผู้เรียนรายบุคคล  
๕) การตรวจแบบคำถามผ่าน Google Classroom 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

                    ๑)  มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง รวมท้ังหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ท้ังเชิงกว้างและเชิงลึก 
                    ๒)  มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการ
ปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
                         ๓)  มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาทักษะการทำงานให้
เกิดประสิทธิผล 

๓.๒   วิธีการสอน 
๑)  บรรยาย ใช้โปรแกรม Power Point, Kahoot และหรือ Quizizz ผ่าน ช่องทาง Online by Google Meet  

         ๒)  ต้ังคำถามให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตอบ และหรือ 
๓)  เกมส์ อภิปรายสรุปผลการเรียนรู้ 

๓.๓   วิธีการประเมินผล 
๑)  ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค 
๒)  จากการแสดงความสามารถของผู้เรียนรายบุคคล 
๓)  จากการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม 
๔)  การตรวจแบบคำถามผ่าน Google Classroom 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

                    ๑)  มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายตามหน้าท่ี และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่าง
เหมาะสม รวมท้ังมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 
                        ๒)  มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล 

๔.๒   วิธีการสอน 
๑)  บรรยาย ใช้โปรแกรม Power Point, Kahoot และหรือ Quizizz ผ่าน ช่องทาง Online by Google Meet  

         ๒)  ต้ังคำถามให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตอบ และหรือ 
๓)  เกมส์ อภิปรายสรุปผลการเรียนรู้ 

              ๔)  มอบหมายงานโดยเน้นการระดมสมองร่วมกันและให้ออกเก็บขอมูลและได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ภาคสนาม 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 
           ๑)  ประเมินจากการนำเสนองานจากการได้ออกเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับงานมัคคุเทศก์ 
           ๒)  สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง และพฤติกรรมภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี 
           ๓)  ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
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                    ๑)  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     ๒)  มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม 
                         ๓)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอท่ีเหมาะสม
สำหรับเรื่อง และผู้ฟังท่ีแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                         ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลการแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

๕.๒   วิธีการสอน 
๑)  บรรยาย 
๒)  มอบหมายงานให้ นักศึกษาฝึกซ้อมพากย์ บรรยายทัวร์ และหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมในงานนำเที่ยว 
๓)  เชิญมัคคุเทศก์อาชีพมาให้ความรู้ในวิชาชีพ และการทำงานประสานกับฝ่ายเกี่ยวข้อง หรือให้นักศึกษาออกไปสัมภาษณ์

มัคคุเทศก์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีในงานมัคคุเทศก์ให้ประสบผลสำเร็จ 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

๑)  จากความสามารถของผู้เรียนในการพากย์ บรรยายทัวร์ 
๒)  ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค 
 

๖. ด้านอื่นๆ 
  - ไม่มี - 
 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซ่ึงจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

๑ ปฐมนิเทศ แนะนำรายวิชา ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพมัคคุเทศก์ และ
ผู้นำเที่ยว ความหมายความสำคัญ  

๔ บรรยายใช้โปรแกรม Power Point/ทบทวน
เนื้อหาโดยเกมส์เปิดแผ่นป้ายผ่าน  ช่องทาง 
Online by Google Meet / อาจใช้หนังสือการ
จัดการงานมัคคุเทศก์ประกอบ  

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
อ.ศศิธร  เจตานนท์ 

๒ มัคคุเทศก์กับลักษณะในการนำเท่ึยว  
ประวัติความเป็นมาของอาชีพมัคคุเทศก์ 
ความสำคัญของอาชีพมัคคุเทศก์ โอกาส
ความ ได้ เป รียบ  อุ ป สรรคของอาชี พ
มัคคุเทศก์ 

๔ บรรยายใช้โปรแกรม Power Point, Quizizz 
ผ่าน ช่องทาง Online by Google Meet / 
อาจใช้หนังสือการจัดการงานมัคคเุทศก์ประกอบ 
และมอบหมายการบ้านผ่าน Google 
Classroom 

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
อ.ศศิธร  เจตานนท์ 

๓-๔ ประเภทของมัคคุเทศก์ คุณสมบัติ 
บุคลิกลักษณะของมัคคุเทศก์   

๘ บรรยายใช้โปรแกรม Power Point, Kahoot 
ผ่าน ช่องทาง Online by Google Meet / 
อาจใช้หนังสือการจัดการงานมัคคเุทศก์ประกอบ 
และมอบหมายการบ้านผ่าน Google 
Classroom 

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
อ.ศศิธร  เจตานนท์ 

๕ มารยาท การวางตัว สิ่งท่ีพึงปฏิบัติ สิ่งท่ีพึง
ละเว้น และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ 

๔ บรรยายใช้โปรแกรม Power Point, Quizizz 
ผ่าน ช่องทาง Online by Google Meet / 
อาจใช้หนังสือการจัดการงานมัคคเุทศก์ประกอบ 
และมอบหมายการบ้านผ่าน Google 
Classroom 

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
อ.ศศิธร  เจตานนท์ 

๖,๗ บทบาท หน้าท่ี ความสามารถในการเป็น
มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องในงานมัคคุเทศก์ ระเบียบพิธีการ
เข้าออกนอกราชอาณาจักร การ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๘ บรรยายใช้โปรแกรม Power Point, Quizizz 
ผ่ าน  ช่ อ งท าง  Online by Google Meet / 
อาจใช้หนังสือการจัดการงานมัคคุเทศก์ประกอบ 
แ ล ะ ม อ บ ห ม า ย ก า ร บ้ า น ผ่ า น  Google 
Classroom 

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
อ.ศศิธร  เจตานนท์ 

๘ บทบาท หน้าท่ี ความสามารถ ข้ันตอนการ
ทำงานของมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว 

๔ บรรยายใช้โปรแกรม Power Point, Quizizz 
ผ่าน ช่องทาง Online by Google Meet / 
อาจใช้หนังสือการจัดการงานมัคคเุทศก์ประกอบ 
และมอบหมายการบ้านผ่าน Google 
Classroom 

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
อ.ศศิธร  เจตานนท์ 

๙ สอบกลางภาค ๓  ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
อ.ศศิธร  เจตานนท์ 

๑๐ การป้องกันอุบัติเหตุและให้ความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยว 
 

๔ บรรยายใช้โปรแกรม Power Point, Kahoot 
ผ่าน ช่องทาง Online by Google Meet / 
อาจใช้หนังสือการจัดการงานมัคคเุทศก์ประกอบ 
และมอบหมายการบ้านผ่าน Google 
Classroom 

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
อ.ศศิธร  เจตานนท์ 

๑๑ การวางแผนและการแก้ไขปัญหาในการนำ ๔ บรรยายใช้โปรแกรม Power Point, Kahoot ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปรญิญา  √ ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๗ 
รายวิชา TIM๒๓๐๔ การจัดการงานมัคคุเทศก์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 

 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

เท่ียว ผ่าน ช่องทาง Online by Google Meet / 
อาจใช้หนังสือการจัดการงานมัคคเุทศก์ประกอบ 
และมอบหมายการบ้านผ่าน Google 
Classroom 

อ.ศศิธร  เจตานนท์ 

๑๒ ศิลปะการนำชม และการพากย์ทัวร์เพ่ือ
งานนำเที่ยว 
 

๔ บรรยายใช้โปรแกรม Power Point, Kahoot 
ผ่าน ช่องทาง Online by Google Meet / 
อาจใช้หนังสือการจัดการงานมัคคเุทศก์ประกอบ 
และมอบหมายการบ้านผ่าน Google 
Classroom 

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
อ.ศศิธร  เจตานนท์ 

๑๓ บทบาทของมัคคุเทศก์ต่อธุรกิจและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์ 
เอกสารสำหรับงานนำเที่ยว 
 
 

๔ บรรยายใช้โปรแกรม Power Point, Quizizz 
ผ่ าน  ช่ อ งท าง  Online by Google Meet / 
อาจใช้หนังสือการจัดการงานมัคคุเทศก์ประกอบ 
แ ล ะ ม อ บ ห ม า ย ก า ร บ้ า น ผ่ า น  Google 
Classroom 

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
อ.ศศิธร  เจตานนท์ 

๑๔ ฝึกปฏิบัติการพูดเพ่ือการนำเที่ยว การพูด
ในท่ีชุมชน หรือปฏิบัติการบูรณาการ สร้าง
มูลค่าเพ่ิม ในงานนำเท่ียวในรูปแบบต่างๆ 
 

๔ การสาธิต แสดงบทบาทสมมติ คลิปวีดีโอ 
Power Point 
ฝึกปฏิบัติการพูดพากย์ทัวร์ในแหล่งท่องเที่ยวท่ี
ตนถนัด หรือปฏิบัติการบูรนาการงานนำเที่ยว/  

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
อ.ศศิธร  เจตานนท์ 

๑๕ ฝึกปฏิบัติการพูดเพ่ือการนำเที่ยว การพูด
ในท่ีชุมชน หรือปฏิบัติการบูรนาการ สร้าง
มูลค่าเพ่ิม ในงานนำเท่ียวในรูปแบบต่างๆ 
 
 

๔ การสาธิต แสดงบทบาทสมมติ คลิปวีดีโอ 
Power Point หรือสื่อท่ีใช้ประกอบการนำเท่ียว
ตามความถนัด  
 

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
อ.ศศิธร  เจตานนท์ 

๑๖ ฝึกปฏิบัติการพูดเพ่ือการนำเที่ยว การพูด
ในท่ีชุมชน หรือปฏิบัติการบูรนาการ สร้าง
มูลค่าเพ่ิม ในงานนำเท่ียวในรูปแบบต่างๆ 
 
 

๔ การสาธิต แสดงบทบาทสมมติ คลิปวีดีโอ 
Power Point หรือสื่อท่ีใช้ประกอบการนำเท่ียว
ตามความถนัด  
 

ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
อ.ศศิธร  เจตานนท์ 

๑๗ สอบปลายภาค ๓  ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม 
อ.ศศิธร  เจตานนท์ 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามที่กำหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 
 

ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 
๑.๑, ๒.๑ - สังเกตการแสดงพฤติกรรม 

- กำหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริยธรรมให้พูดแสดงความ
๑-๙, ๑๐-๑๓, ๑๗ ๒๐ % 
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คิดเห็น 
๓.๑ - ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค 

- จากการแสดงความสามารถของผู้เรียนรายบุคคล  
- จากการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม 

๑-๙, ๑๐-๑๓, ๑๗ ๔๐ % 

๔.๑ , ๕.๑ - ประเมินตนเอง และประเมินซ่ึงกันและกัน 
- สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 
- ประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน 
- ต้ังคำถามแล้วสังเกตวิธีการตอบ  

๑๔,๑๕ ๓๐ % 

 จิตพิสัย พฤติกรรมการเข้าเรียน ความสนใจระหว่าง
เรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

ทุกสัปดาห์ ๑๐ % 

เกณฑ์ คะแนน เต็ม 100 คะแนน 
- พฤติกรรม     10 คะแนน 
- คะแนนเก็บ(ปฏิบัติ)                                  30 คะแนน 
- สอบกลางภาค                                       20 คะแนน 
- สอบปลายภาค                                       40 คะแนน 

          คะแนนระหว่าง 86 – 100     ได้ระดับ  A   คะแนนระหว่าง 62 – 65  ได้ระดับ  C  
          คะแนนระหว่าง 82 – 85       ได้ระดับ  A-  คะแนนระหว่าง 58 – 61  ได้ระดับ  C- 
          คะแนนระหว่าง 78 – 81       ได้ระดับ  B+  คะแนนระหว่าง 54 – 57  ได้ระดับ  D+ 
          คะแนนระหว่าง 74 – 77       ได้ระดับ  B   คะแนนระหว่าง 50 – 53  ได้ระดับ  D  
          คะแนนระหว่าง 70 – 73       ได้ระดับ  B-  คะแนนระหว่าง 46 – 49  ได้ระดับ  D-  
          คะแนนระหว่าง 66 – 69       ได้ระดับ  C+  คะแนนระหว่าง 0  – 45  ได้ระดับ  E  
 
 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. หนังสือ ตำราและเอกสารหลัก 

๑)  ฉันทัช วรรณถนอม. 2557. หลักการมัคคุเทศก์. นนทบุรี. เฟิร์นข้าหลวง พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชชิ่ง. 
 
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
 ๑)  พระราชบัญญัติธุรกิจนำเท่ียว และมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551,2559 ระเบียบพิธีการเข้าออกราชอาณาจักร  
 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
 ๑)  เว็ปไซต์ของกรมการท่องเที่ยว ชมรม สมาคมท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพมัคคุเทศก์ต่างๆ 
 

หมวดท่ี ๗  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    ๑. สังเกตความสามารถในการรับรู้ ความต้องการของนักศึกษา ตลอดจนข้อคิดเห็น-คำถามของนักศึกษาทีมีผลต่อการพัฒนารายวิชา 
   ๒. ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผ่านระบบการประเมิน on line ของ
มหาวิทยาลัยฯ 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปรญิญา  √ ตร ี  โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวิชา TIM๒๓๐๔ การจัดการงานมัคคุเทศก์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 

 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 
  จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษาในสัปดาห์แรก ช่วงกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเวลา
การเข้าชั้นเรียน ความสมบูรณ์ความสำเร็จในงานท่ีได้รับมอบหมาย การประเมินการฝึกปฏิบัติหลังจากการให้ข้อแนะนำ การจากการประเมิน
การสอนออนไลน์ ท่ีตอบโดยนักศึกษาแต่ละหมู่เรียน ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการเรียนหลังการตัดเกรด 
 
๓. การปรับปรุงการสอน 
      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง  
      การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 
  การประชุมผู้สอนร่วม หรือประชุมสาขาวิชาเพื่อหาข้อบกพร่องและข้อควรปรับปรุงในการสอน ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม
เนื้อหาให้ทันสมัย ลงในเอกสารการสอน ส่ือการสอนต่างๆเพื่อนำขึ้นเว็ปไซต์ มีการทำวิจัยเพิ่มเติมในหัวข้อที่น่าสนใจเพื่อนำมาพัฒนา
องค์ความรู้ต่อยอดในการเรียนการสอน ตลอดจนนำเอาผลจากการทวนสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงกระบวนการสอน 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการท่ีใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น 
       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสำหรับรายวิชาท่ีแตกต่างกัน หรือสำหรับ 
      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
  การสอบถามนักศึกษา พิจารณาจากผลการสอบ ให้อาจารย์ท่านอื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสุ่มตรวจผลงาน ผลการ
สอบ ตลอดจนสุ่มตรวจสอบข้อสอบ โดยอาจมีการตั้งกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจ มคอ.3, มคอ.5 ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนในส่วนต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือจากการทวนสอบหลายๆ วิธี 
 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการในการนำข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

จากผลการประเมิน และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพ่ือให้เกิด
คุณภาพมากขึ้น ดังนี้ คือ 
  ๑. นำข้อคิดเห็นของนักศึกษาจากข้อมาประมวล เพ่ือจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ีต้องปรับปรุง วิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
      ๒. ปรับปรุง รายวิชา ทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะในการทวนสอบจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ

๓. นำผลการวิจยั หรือความรู้ท่ีได้มาใหม่บรรจุลงในเนื้อหาท่ีต้องมีการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
 

*********************************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๐ 
รายวิชา TIM๒๓0๔ การจัดการงานมัคคุเทศก์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเทีย่วและบริการ 

 คณะ/วิทยาลัยมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 
คุณลักษณะบณัฑิต 

 
 
 
 
 

รายวิชาเฉพาะ 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ 
ทางปญัญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ 
ระหว่าง 
บุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

รหัสวิชา TIM2304 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย :   
การจัดการงานมัคคุเทศก์ 
 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ :  
Tourist Guide Management 
 

                

 

                                       * ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจำนวนได้ตามความรับผิดชอบ 
 


