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รายละเอียดของรายวิชา 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาการจดัการ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
 3571201 หลกัการมคัคเุทศก์ 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 หนว่ยกิต 3 (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลกัสตูรศลิปศาสตร์บณัฑิต 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์จริยา ตนัตวิราชยั  
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
 ภาคการศกึษาท่ี 1/58 ชัน้ปีท่ี 4 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไมมี่ 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไมมี่ 
8. สถานท่ีเรียน 
 คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ สมทุรปราการ 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

พฤศจิกายน 2558 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ทางวิชาการ และสมรรถนะในการเป็นมคัคเุทศก์อาชีพตรงตาม
มาตรฐานสากล รวมทัง้มีทกัษะมนษุยสมัพนัธ์ บคุลิกภาพ และจริยธรรมท่ีเหมาะสม       
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 1. เพ่ือให้นกัศึกษามีความรู้และทกัษะในงานมคัคเุทศก์ท่ีถูกต้อง  มีมาตรฐาน  และเป็น
สากล 
            2. เพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์เข้าใจงานมัคคุเทศก์ในระดับท่ีสามารถท าวิจัยท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่อาชีพมคัคเุทศก์และอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทย 
            3. เพ่ือน างานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาใช้โดยประยกุต์เป็นสว่นหนึง่ของเนือ้หารายวิชา 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 บทบาท  หน้าที่  ความรับผิดชอบ  บุคลิกลักษณะ  และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ 
กระบวนการ วิธีการ และเทคนิคการน าเที่ยว มนษุยสมัพันธ์ส าหรับงานมัคคุเทศก์ นันทนาการ การ
ปฐมพยาบาล การป้องกันอบุตัิเหตแุละการให้ความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว กฎหมายที่เก่ียวข้องใน
งานมคัคเุทศก์ ระเบียบพิธีการเข้าออกราชอาณาจกัร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การพฒันาวิชาชีพ
มคัคเุทศก์ มีการศกึษาการปฏิบตัิงานนอกสถานท่ี 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมง
ตอ่ภาคการศกึษา 

สอนเสริมตาม 
ความต้องการของ
นกัศกึษา 

การฝึกปฏิบตัิ 45 ชัว่โมง
ตอ่ภาคการศกึษา 

การศกึษาด้วยตนเอง  
4-6 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาทางโทรศพัท์  ในมหาวิทยาลยั  และ E-mail 
- อาจารย์จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุม่ตามความต้องการของนกัศกึษา

เพิ่มเตมิ 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 พฒันาผู้ เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพมคัคุเทศก์โดยมีคณุธรรม 

จริยธรรมตามคณุสมบตัหิลกัสตูร ดงันี ้
          - มีความซ่ือสตัย์ สจุริต และสามารถจดัการปัญหาความขดัแย้งระหวา่งผลประโยชน์ท่ี 
              ได้รับกบัจริยธรรม 
1.2 วิธีการสอน 

 - สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจ ระหวา่งการเรียนการสอน 
            - ให้นกัศกึษาแสดงบทบาทสมมตุ ิ

         - ให้นกัศกึษาท างานกลุม่โดยสมัภาษณ์มคัคเุทศก์ และนกัทอ่งเท่ียว 
1.3 วิธีการประเมินผล 

            - ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา 
            - ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย 

         - ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านคณุธรรม จริยธรรม และมนษุยสมัพนัธ์  
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2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 

            1. มีความรู้ในสาขาวิชาการทอ่งเท่ียวและโรงแรมทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ 
            2. มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจยัเพ่ือแก้ปัญหาและตอ่ยอดองค์ความรู้ 

2.2 วิธีการสอน 
 1. บรรยายและให้ท าแบบฝึกหดั 
            2. เชิญผู้ เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษจากการจดัทศันศกึษา และทดสอบ
การเป็นมคัคเุทศก์ 
            3. ให้นกัศกึษาแสดงบทบาทสมมตุแิละฝึกปฏิบตัิในชัน้เรียน 
            4. ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงานเพ่ือหาหวัข้อท่ีนา่สนใจเก่ียวกบับทบาท
ของมคัคเุทศก์ 
2.3 วิธีการประเมินผล 

 1. ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นคว้าและรายงาน 
            2. ประเมินจากประสิทธิผลของการแสดงบทบาทสมมตุแิละการฝึกปฏิบตัิ 

         3. ประเมินจากค าตอบข้อสอบอัตนัยท่ีเน้นถามข้อมูลจ าเป็นท่ีมัคคุเทศก์ต้องใช้ในการ
อธิบายน าชม 

 
3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

            มีความสามารถประยกุต์ใช้นวตักรรมจากภาคธุรกิจ 
3.2 วิธีการสอน 

 1. บรรยายและอภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
            2. ให้นกัศกึษาแสดงบทบาทสมมตุแิละฝึกปฏิบตัใินชัน้เรียน 

         3. ฝึกปฏิบตักิารน าชมในสถานท่ีทอ่งเท่ียวจริง 
3.3 วิธีการประเมินผล 

 1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
            2. ประเมินจากประสิทธิผลของการแสดงบทบาทสมมตุแิละการฝึกปฏิบตัิ 

         3. ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์  โดยใช้ข้อมูลจากสถานการณ์จริง และ
กรณีศกึษา เพ่ีอให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ มาท าการศกึษาตอ่ไป 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 1. มีความสามารถปฏิบตัิและรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายตามหน้าท่ีและบทบาทของ
ตน 
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4.2 วิธีการสอน 

 1. สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจ ระหวา่งการเรียนการสอน 
            2. อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
            3. ให้นกัศกึษาแสดงบทบาทสมมตุิ 

         4. ให้นกัศกึษาท างานกลุม่โดยสมัภาษณ์มคัคเุทศก์ และนกัทอ่งเท่ียว  
4.3 วิธีการประเมินผล 

 1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
            2. ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา 
            3. ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย 
            4. ประเมินจากข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 1. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิตอ่ส่ือสาร 
5.2 วิธีการสอน 

 1. บรรยายและอภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
            2. เชิญผู้ เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ 
            3. ให้นกัศกึษาแสดงบทบาทสมมตุแิละฝึกปฏิบตัใินชัน้เรียน 

         4. ฝึกปฏิบตักิารน าชมในสถานท่ีทอ่งเท่ียวจริง  
5.3 วิธีการประเมินผล 

            1. บรรยายและอภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
            2. เชิญผู้ เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ 
            3. ให้นกัศกึษาแสดงบทบาทสมมตุแิละฝึกปฏิบตัใินชัน้เรียน 

         4. ฝึกปฏิบตักิารน าชมในสถานท่ีทอ่งเท่ียวจริง  
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ 

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จน. 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียน
การสอน/ส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 ความหมาย ประเภท หน้าที่และ 
ความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์
ตามกฎหมายและตามลักษณะ 
การปฏิบัตงิาน 

4 - ปฐมนิเทศ 
- ศกึษาวิเคราะห์
ผู้ เรียนก่อนการสอน 
- บรรยาย/อภิปราย 

อาจารย์จริยา 
ตนัติวราชยั 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จน. 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/ส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

2 คุณสมบัติ คุณลักษณะ/บุคลิก 
ลักษณะของมัคคุเทศก์และการ 
พัฒนาบุคลิกภาพ 

4 - บรรยาย/อภิปราย อาจารย์จริยา 
ตนัติวราชยั 

3 บทบาท ความส าคัญและ
ผลกระทบของมัคคุเทศก์ต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและต่อ
เกียรตภิูมิของประเทศ  
 

4 - บรรยาย/อภิปราย
กรณีศกึษา 
 

อาจารย์จริยา 
ตนัติวราชยั 

4 มารยาท การวางตัวและ
จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์  

4 - บรรยาย/อภิปราย 
- ศกึษาวิเคราะห์
จากกรณีศกึษา 

อาจารย์จริยา 
ตนัติวราชยั 

5-6 วิธีปฏิบัตงิานของมัคคุเทศก์  
- การรับงาน 
- การเตรียมตวัก่อนออกปฏิบตั ิ

หน้าท่ี  
   - การรับเข้าและสง่ออกท่ี 
สนามบนิ ทา่เรือ สถานีรถไฟ และ 
รถยนต์  
   - การปฏิบตังิานระหวา่งการ 
น าเท่ียว  
   - ก ารอ าน วยค วาม สะด วก ใน
ระหวา่งการเดนิทาง  

8 - บรรยาย/อภิปราย อาจารย์จริยา 
ตนัติวราชยั 

7-8 ศิลปะการพูดและการแสดงออก 
ส าหรับมัคคุเทศก์ และสอบกลาง
ภาค 
   - พฤตกิรรมการแสดงออกของ
มนษุย์  
   - การสร้างมนษุย์สมัพนัธ์ เทคนิคใน
การติดตอ่และส่ือสาร  

8 - บรรยาย/อภิปราย อาจารย์จริยา 
ตนัติวราชยั 

9 กฎหมายที่เก่ียวข้องในงาน 
มัคคุเทศก์ ระเบียบพธีิการเข้า
ออกราชอาณาจักร 

4 - ศกึษาวิเคราะห์
จากกรณีศกึษา 
- บรรยาย/อภิปราย 
 

อาจารย์จริยา 
ตนัติวราชยั 
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สัปดาห์ 

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จน. 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียน
การสอน/ส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

10 การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อ
การน าเที่ยว 

4 - ศกึษาวิเคราะห์
จากกรณีศกึษา 
- บรรยาย/อภิปราย 
- มอบหมาย
งานค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

อาจารย์จริยา 
ตนัติวราชยั 

11 การปฐมพยาบาล 
   - การปอ้งกนัอบุตัเิหต ุ 
   - ข้อควรปฏิบตัเิพ่ือปอ้งกนัและเม่ือ
เกิดอบุตัเิหต ุ

4 - น าเสนองานท่ี
ได้รับมอบหมาย 
- ศกึษาวิเคราะห์
จากกรณีศกึษ 

อาจารย์จริยา 
ตนัติวราชยั 

12 การให้ความปลอดภัยแก่ 
นักท่องเที่ยว  
   - รูปแบบตา่งๆ ของปัญหา  
   - การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
ในการน าเท่ียวและการติดตอ่ 
ประสานงานกบัหนว่ยงานตา่งๆ 

4 - ศกึษาวิเคราะห์
จากกรณีศกึษา 
- มอบหมายให้
นกัศกึษาแสดง
บทบาทสมมตุิ 
- บรรยาย/อภิปราย 

อาจารย์จริยา 
ตนัติวราชยั 

13-15 การน าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่
ส าคัญ  ทัง้ในกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด 

8 - ฝึกการอธบิายน า
ชมหน้าชัน้ และ/หรอื 
ณ สถานทีจ่รงิ 

อาจารย์จริยา 
ตนัติวราชยั 

หมายเหตุ: ทศันศกึษา และการฝึกปฏิบตัิในสถานท่ีจริงจะก าหนดในภายหลงัตามความ
พร้อมของนกัศึกษา โดยนบัเป็นชัว่โมงการเรียนการสอน ซึ่งจะมีจ านวนชัว่โมงฝึกปฏิบตัิ
ในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียนทัง้หมดไมน้่อยกว่า 45 ชัว่โมง ดงันัน้จะท าให้มีการปรับชัว่โมง
การบรรยายในชัน้เรียนให้เหมาะสมและมีเนือ้หาครบถ้วน 

16 สอบปลายภาค 4 - ข้อสอบอตันยั อาจารย์จริยา 
ตนัติวราชยั 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม 

ที่ 
ผลการ 
เรียนรู้* 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 2.1, 2.2 - ทดสอบกลางภาค 
- ทดสอบปลายภาค 

8 
16 

20% 
30% 

2 3.1 
3.4, 5.3 

- ตรวจผลงานศึกษาค้นคว้า
และน าเสนอ 

ตลอด 
ภาคเรียน 

20% 

3 1.1-1.4 
4.1, 4.3 

 

- การน าเสนองานนอกสถานท่ี 
- ประเมินจากการมีส่วนร่วม
กิจกรรมกลุม่ในชัน้เรียน 
- ประเมินความรับผิดชอบจาก
งานท่ีได้รับมอบหมาย  

ตลอด 
ภาคเรียน 

30% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
มหาวิทยาลยัศลิปากร (2541). คู่มือมัคคุเทศก์. อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง, กรุงเทพฯ. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
- จลุสารการทอ่งเท่ียว ของการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 
- พระราชบญัญัตธิุรกิจน าเท่ียว และมคัคเุทศก์ พ.ศ. 2551 
- ระเบียบพิธีการเข้าออกราชอาณาจกัร 
- วารสารธุรกิจการทอ่งเท่ียว และวารสารท่ีเก่ียวข้องทัง้ของไทย และตา่งประเทศ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
http://www.wftga.org 
http://www.tourism.go.th 
http://thai.tourismthailand.org 
http://www2.tat.or.th/tat 
http://www.pgathaiguide.com 
http://www.atta.or.th 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pgathaiguide.com/
http://www.atta.or.th/


เอกสารหมายเลข มคอ. 3/8 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
         1. ในวนัแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นักศกึษาเข้าใจถึงการปรับปรุง
รายวิชานีจ้ากการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ีผ่านมา  และประโยชน์จากข้อคิดเห็นของ
นกัศกึษาตอ่การพฒันารายวิชาเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการพฒันารายวิชา
ในชว่งปลายของภาคการศกึษา 
          2. ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ  ความรู้ ทักษะในการ
ประมวล/คดิวิเคราะห์ก่อนและหลงัการเรียนรายวิชานี ้
          3. ส่งเสริมให้นกัศกึษาแสดงความคิดเห็นตอ่การเรียนการสอน และการพฒันารายวิชาผ่าน
ระบบการประเมิน on line ของมหาวิทยาลยั  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
          อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดผูลการเรียนของนกัศกึษา และท ารายงานสรุป
พัฒนาการของนักศึกษา  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือการเปล่ียนแปลง /ปรับปรุง
รายวิชา 
3. การปรับปรุงการสอน 
        1. การประมวลความคดิเห็นของนักศกึษา  การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา 
อปุสรรค แนวทางแก้ไขเม่ือสิน้สุดการสอน เพ่ือเป็นข้อมูลเบือ้งต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาค
การศกึษาตอ่ไป 

    2. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบันกัศกึษารุ่นตอ่ไป   
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
          1. ให้อาจารย์แสดงตวัอยา่งการประเมินผลในรายวิชาเพ่ือการทวนสอบ 
          2. เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแตล่ะข้อในรายวิชา ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
          3. ส ารวจความคดิเห็นเก่ียวกบัค าถามในข้อสอบจากผู้ใช้บณัฑิต เพ่ือปรับมาตรฐานข้อสอบ 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
          1. น าข้อคดิเห็นของนกัศกึษาจากข้อ 1 มาประมวล เพ่ือจดักลุ่มเนือ้หาความรู้ท่ีต้องปรับปรุง 
วิธีการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของการศกึษาการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี ผลจากการ
ประมวลจะน าไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในรุ่นตอ่ไป 
          2. น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ 2 มาจดักลุ่มเทียบเคียงกบัข้อคิดเห็นของ
นกัศึกษา เพ่ือพฒันาเนือ้หาสาระให้ทนัสมยั ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้
ตรงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  
ลงช่ือ                                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        (..................................................) 
 
ลงช่ือ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


