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๑ 

 

มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดท่ี ๑ ข,อมูลท่ัวไป
 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  ศศศศ ๑๖๙ ภาษาไทยเพ่ือการนําเท่ียว 

ภาษาอังกฤษ LALA 169 Thai Language for Tourist Guides 
 

๒.  จํานวนหน1วยกิต               ๒ (๒-๐-๔) หน5วยกิต 
            (บรรยาย ๒ ช่ัวโมง – ปฏิบัติ ๐ ช่ัวโมง เรียนรู@-ค@นคว@าด@วยตนเอง ๔ ช่ัวโมง / สัปดาหE) 
 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเว@นหลักสูตรนานาชาติ) 
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  ๓.๓ รายวิชาน้ีจัดอยู5ในกลุ5ม Literacy (โปรดระบุ) 

   MU Literacy  (Core Values, SEP, GE for Human Development) 
   Health Literacy  (Health, Sport) 
   Digital Literacy  (ICT, Applied Mathematics) 
   Social and Humanity Literacy  (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) 
   Communication Literacy  (language, Academic Communication) 
   Science and Environmental Literacy  (Applied Science for Life, Environmental Responsibility)  
   Finance and Management Literacy  (Finance, Management,  Entrepreneur) 
      
      ๓.๔  ความสัมพันธEระหว5างรายวิชาและค5านิยมองคEกร (โปรดระบุ) 

  M - Mastery       รู@แจ@ง รู@จริง สมเหตุ สมผล 
  A -  Altruism      มุ5งผลเพ่ือผู@อ่ืน 
  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
  I  -  Integrity  มั่นคงย่ิงในคุณธรรม 
  D - Determination   แน5วแน5ทํา กล@าตัดสินใจ 
  O - Originality   สร@างสรรคEส่ิงใหม5 
  L -  Leadership  ใฝlใจเปmนผู@นํา 
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๒ 

 

๔.  อาจารย"ผู,รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย"ผู,สอน 
๔.๑  อาจารยEผู@รับผิดชอบรายวิชา   อาจารยE ดร. ฐิติภา คูประเสริฐ สาขาวิชาภาษาไทย 
     โทร. ๐๒-๔๔๑๔๔๐๑ ต5อ ๑๕๑๐ 
     อีเมล titipamk23@gmail.com 
๔.๒  อาจารยEผู@สอน         อาจารยE ดร. ฐิติภา คูประเสริฐ 

 

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นป7ท่ีเรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒/ทุกช้ันปt 
๕.๒ จํานวนผู@เรียนท่ีรับได@   ประมาณ ๓๐ คน 

 

๖.  รายวิชาท่ีต,องเรียนมาก1อน (Pre-requisite)    ไม5มี  
  

๗.  รายวิชาท่ีต,องเรียนพร,อมกัน (Co-requisites)   ไม5มี 
 

๘.  สถานท่ีเรียน         อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตรE มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล1าสุด     วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓ 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ1งหมายและวัตถุประสงค" 
๑. จุดมุ1งหมายของรายวิชา (Course Goals)   

รายวิชาน้ีมีวัตถุประสงคEเพ่ือพัฒนานักศึกษาให@มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคEตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ๒  
ประการ ได@แก5 ในด@าน T-Shaped breadth & depth คือ นักศึกษาจะได@เรียนรู@เก่ียวกับการท5องเท่ียวและการนําเท่ียว 
บทบาท หน@าท่ี และจรรยาบรรณของมัคคุเทศกEและผู@นําเท่ียว กลวิธีการใช@ภาษาเพ่ือการนําเท่ียว เพ่ือส่ือสารภาพลักษณEท่ี
ดีของบุคคล องคEกร และประเทศ และเพ่ือจัดการความขัดแย@งระหว5างบุคคลท่ีเก่ียวข@องกับการนําเท่ียวภายในกรอบของ
สังคมและวัฒนธรรมไทยผ5านการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และกรณีศึกษา 
 ในด@าน Entrepreneurially Minded คือ นักศึกษานําความรู@ท่ีได@ศึกษาในข@างต@นมาประยุกตEใช@ในการนําเท่ียวใน
เบ้ืองต@น ส่ือสารภาพลักษณEท่ีดีของบุคคล องคEกร และประเทศ และจัดการความขัดแย@งระหว5างบุคคลท่ีเก่ียวข@องกับการนํา
เท่ียวในปริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทยได@อย5างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังนําความรู@ดังกล5าวไปพัฒนาตนเองและต5อยอดสู5
การประกอบอาชีพมัคคุเทศกEและผู@นําเท่ียวท่ีดีและมีประสิทธิภาพในอนาคต โดยการฝzกปฏิบัติ และการใช@บทบาทสมมติ 

๒. วัตถุประสงค"ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
๒.๑ วัตถุประสงค"ของรายวิชา (Course Objectives) 

 ๑. นักศึกษามีความรู@เบ้ืองต@นเก่ียวกับการท5องเท่ียว บุคคลท่ีเก่ียวข@องกับการนําเท่ียว และความสัมพันธEระหว5าง 
การท5องเท่ียวและการนําเท่ียว  
๒. นักศึกษาสามารถใช@ภาษาไทยในการนําเท่ียวได@อย5างมีประสิทธิภาพและนําเสนอภาพลักษณEท่ีดีของผู@นําเท่ียว  
องคEกรของตน และประเทศของตนเองและประเทศปลายทางท่ีนําเท่ียวได@ภายในกรอบของสังคมและวัฒนธรรมไทย  
๓. นักศึกษาสามารถใช@ภาษาไทยเพ่ือการจัดการความขัดแย@งระหว5างผู@นําเท่ียวและนักท5องเท่ียวได@อย5างเหมาะสม 
กับปริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย  
๔. นักศึกษามีจริยธรรมทางวิชาชีพ ตลอดจนสามารถทํางานร5วมกับผู@อ่ืนได@ 

๒.๒ ผลลัพธ"การเรียนรู,ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแล@ว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชาสามารถ (CLOs)   
 ๑. CLO1 อธิบายความรู@เบ้ืองต@นเก่ียวกับการท5องเท่ียว บุคคลท่ีเก่ียวข@องกับการนําเท่ียว และความสัมพันธE 

             ระหว5างการท5องเท่ียวและการนําเท่ียว 
 ๒. CLO2 สาธิตการนําเท่ียวโดยใช@ภาษาไทยได@อย5างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. CLO3 ใช@ภาษาไทยในการนําเสนอภาพลักษณEเชิงบวกของผู@นําเท่ียว องคEกรของตน และสถานท่ีท่ีนําเท่ียวให@ 
                       เหมาะสมกับกรอบของสังคมและวัฒนธรรมไทย  
 ๔. CLO4 แก@ไขและขจัดความขัดแย@งระหว5างผู@นําเท่ียวกับนักท5องเท่ียวโดยใช@ภาษาไทยได@เหมาะสมกับปริบททาง    
                       สังคมและวัฒนธรรมไทย 
 ๕. CLO5 แสดงออกซ่ึงคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ  
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๔ 

 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
   ความรู@เบ้ืองต@นเก่ียวกับการท5องเท่ียวและการนําเท่ียว ศิลปะการใช@ภาษาไทยเพ่ือการนําเท่ียวเบ้ืองต@น
และเพ่ือการนําเสนอภาพลักษณEของบุคคลท่ีเก่ียวข@องกับการนําเท่ียว ได@แก5 มัคคุเทศกE (tour guide) และผู@นําเท่ียว (tour 
leader) การใช@ภาษาไทยเพ่ือจัดการความขัดแย@งระหว5างบุคคลท่ีเก่ียวข@องกับการนําเท่ียวกับนักท5องเท่ียวท่ีสัมพันธEกับ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย  
    Basic knowledge of tourism and tour guide; the art of using The Thai language for basic 
tourism and for presenting the images of the people concerning with tourism, namely, tour guides and 
tour leaders; using the Thai language to manage the crisis between tour guides, tour leaders and     
tourists in Thai social and culture contexts. 
 
๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใช,ต1อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

การฝZกปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด,วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๓๐  ช่ัวโมง 
(๒ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาหE) 

๐ ช่ัวโมง 
 

๖๐ ช่ัวโมง 
(๔ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาหE) 

  
๓.  จํานวนชั่วโมงต1อสัปดาห"ท่ีอาจารย"ให,คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก1นักศึกษาเป\นรายบุคคล  

๑ ช่ัวโมง / สัปดาหE
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๕ 

 

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู,ท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู, หรือทักษะท่ีรายวิชามุ1งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแล@ว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ  

๑. CLO1 อธิบายความรู@เบ้ืองต@นเก่ียวกับการท5องเท่ียว บุคคลท่ีเก่ียวข@องกับการนําเท่ียว และความสัมพันธE 
              ระหว5างการท5องเท่ียวและการนําเท่ียว 
๒. CLO2 สาธิตการนําเท่ียวโดยใช@ภาษาไทยได@อย5างมีประสิทธิภาพ 
๓. CLO3 ใช@ภาษาไทยในการนําเสนอภาพลักษณEเชิงบวกของผู@นําเท่ียว องคEกรของตน และสถานท่ีท่ีนําเท่ียวให@ 

                        เหมาะสมกับกรอบของสังคมและวัฒนธรรมไทย  
๔. CLO4 แก@ไขและขจัดความขัดแย@งระหว5างผู@นําเท่ียวกับนักท5องเท่ียวโดยใช@ภาษาไทยได@เหมาะสมกับปริบททาง    

                        สังคมและวัฒนธรรมไทย 
 ๕.   CLO5 แสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ  
๒.  วิธีการจัดประสบการณ"การเรียนรู,เพ่ือพัฒนาความรู, หรือ ทักษะ ในข,อ ๑ และการวัดผลลัพธ"การเรียนรู,ของรายวิชา   
 

CLO 
วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ"  

การเรียนรู, 
วิธีการวัดผลลัพธ"การเรียนรู, 

CLO1: อธิบายความรู@เบ้ืองต@นเก่ียวกับการ
ท5องเท่ียว บุคคลท่ีเก่ียวข@องกับการนําเท่ียว  
และความสัมพันธEระหว5างการท5องเท่ียวและการ 
นําเท่ียว 

- บรรยายเชิงปฏิสัมพันธE 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

- ทําแบบทดสอบ 

CLO2: สาธิตการนําเท่ียวโดยใช@ภาษาไทยได@ 
อย5างมีประสิทธิภาพ  

- บรรยายเชิงปฏิสัมพันธE 
- ศึกษาวิเคราะหEกรณีศึกษา 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
- ฝzกปฏิบัติ 
- ทัศนศึกษา 

- สอบปฏิบัติสาธิตการนําเท่ียว 
- นําเสนองาน 

CLO3:  ใช@ภาษาไทยในการนําเสนอภาพลักษณE
เชิ งบวกของผู@ นํ าเท่ียว องคEกรของตน และ
สถานท่ีท่ีนําเท่ียวให@เหมาะสมกับกรอบของสังคม
และวัฒนธรรมไทย  

- บรรยายเชิงปฏิสัมพันธE 
- ศึกษาวิเคราะหEกรณีศึกษา 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
- ฝzกปฏิบัติ 

- สอบปฏิบัติ 
- แสดงบทบาทสมมติ 
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๖ 

 

CLO 
วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ"  

การเรียนรู, 
วิธีการวัดผลลัพธ"การเรียนรู, 

CLO4:  แก@ไขและขจัดความขัดแย@งระหว5างผู@นํา
เท่ี ยว กับ นักท5 อ งเท่ี ย วโดยใช@ ภ าษ าไทยได@
เหมาะสมกับปริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย 

-  บรรยายเชิงปฏิสัมพันธE 
- ศึกษาวิเคราะหEกรณีศึกษา 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
- ฝzกปฏิบัติ 

- สอบฝzกปฏิบัติ 
- แสดงบทบาทสมมติ 

CLO5:  แสดงออกซ่ึงคุณธรรมจริยธรรมทาง
วิชาชีพ  

- สังเกตพฤติกรรม - งานท่ีได@รับมอบหมาย 
- สอบปฏิบัติ 
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๗ 

 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห"
ที่ 

หัวข,อเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียน       
การสอน/ส่ือที่ใช, 

ผู,สอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝZกปฏิบัติ 

๑ 
 

แนะนํารายวิชา 
- เน้ือหารายวิชา ลักษณะการเรียนการ
สอน เกณฑEการประเมินผล ข@อตกลง
เบ้ืองต@น 
ทดสอบก1อนเรียน 
สํารวจความมุ1งหวังต1อการเรียนการสอน
ในรายวิชา 

๒ ๐ - การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธE 
- ศึกษาและวิเคราะหE
กรณีศึกษา 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 

อ.ดร.ฐิติภา  

๒ 
 

ความรู,ทั่วไปเก่ียวกับการท1องเที่ยว และ
การนําเท่ียว 
- ความหมาย องคEประกอบ และประเภท
ของการท5องเท่ียว 
- บุคคลท่ีเก่ียวข@องกับการนําเท่ียว ได@แก5 
มัคคุเทศกE ผู@นําเท่ียว นักท5องเท่ียว 
- พฤติกรรมของนักท5องเท่ียว 
- ความสัมพันธEระหว5างการท5องเท่ียวและ
การนําเท่ียว 

๒ ๐ - การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธE 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
 

อ.ดร.ฐิติภา 

๓ 
 

บทบาท หน,าที่ และจรรยาบรรณของ 
มัคคุเทศก" และผู,นําเท่ียว 
 

๒ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธE 
- ศึกษาวิเคราะหEกรณีศึกษา  
- อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
- ฝzกปฏิบัติ (บทบาทสมมติ) 

อ.ดร.ฐิติภา 

๔ 
 

ศิ ลป ะการใช, ภ าษ าใน การ พู ดขอ ง
มัคคุเทศก"และผู,นําเที่ยว:ผู,นําเที่ยว (๑) 
- ลักษณะการใช@ภาษาไทยในการ

๒ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธE 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 

อ.ดร.ฐิติภา 
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๘ 

 

สัปดาห"
ที่ 

หัวข,อเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียน       
การสอน/ส่ือที่ใช, 

ผู,สอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝZกปฏิบัติ 

จัดเตรียมบทพูดสําหรับผู@นําเท่ียว 
- ป�จจัยทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข@อง
กับการจัดเตรียมบทพูดของผู@นําเท่ียว  

- ฝzกปฏิบัติ (การจัดเตรียมบท
พูด และบทบาทสมมติ) 

๕ 
 

ศิ ลป ะการใช, ภ าษ าใน การพู ดข อ ง
มัคคุเทศก" และผู,นําเที่ยว: มัคคุเทศก" (๒) 
- ลักษณะการใช@ภาษาไทยในการ
จัดเตรียมบทพูดสําหรับมัคคุเทศกEใน
สถานการณEการพูดบนรถ 
- ป� จ จั ยท าง สั งค ม และ วัฒ น ธรรม ท่ี
เก่ียวข@องกับการจัดเตรียมบทพูดของ
มัคคุเทศกEในสถานการณEการพูดบนรถ 

๒ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธE 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
- ฝzกปฏิบัติ (การจัดเตรียมบท
พูด และบทบาทสมมติ) 

อ.ดร.ฐิติภา 

๖ 
 

ศิ ลป ะการใช, ภ าษ า ใน การ พู ดข อ ง
มัคคุเทศก"และผู,นําเที่ยว:มัคคุเทศก" (๓) 
- ลักษณะการใช@ภาษาไทยในการ
จัดเตรียมบทพูดสําหรับมัคคุเทศกEใน
สถานการณEการพูดในสถานท่ีท5องเท่ียว 
- ป�จจัยทางสังคมและวัฒนธรรมท่ี
เก่ียวข@องกับการจัดเตรียมบทพูดของ
มัคคุเทศกEในสถานการณEการพูดในสถานท่ี
ท5องเท่ียว 

๒ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธE 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
- ฝzกปฏิบัติ (การจัดเตรียมบท
พูด และบทบาทสมมติ) 

อ.ดร.ฐิติภา 

๗ การใช,อวัจนภาษาสําหรับมัคคุเทศก" 
และผู,นําเท่ียว 
- การใช@อวัจนภาษาของมัคคุเทศกE และ
ผู@นําเท่ียวท่ีเหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรม
ไทย 

๒ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธE 
- ศึกษาและวิเคราะหE
กรณีศึกษา 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
- ฝzกปฏิบัติ 

อ.ดร.ฐิติภา 
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๙ 

 

สัปดาห"
ที่ 

หัวข,อเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียน       
การสอน/ส่ือที่ใช, 

ผู,สอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝZกปฏิบัติ 

๘ 
 

การเขียนรายการนําเที่ยว (๑) 
- การเขียนรายการนําเท่ียวท่ีใช@สําหรับ
มัคคุเทศกEและผู@นําเท่ียว  

๒ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธE 
- ฝzกปฏิบัติ 
- นําเสนอผลงาน 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 

อ.ดร.ฐิติภา 

สอบกลางภาค 

๙ 
 

การเขียนรายการนําเที่ยว (๒) 
- การเขียนรายการนําเท่ียวท่ีใช@สําหรับ
นักท5องเท่ียว 

๒ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธE 
- ฝzกปฏิบัติ 
- นําเสนอผลงาน 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 

อ.ดร.ฐิติภา 

๑๐ การใช,ภาษากับภาพลักษณ"ของ 
มัคคุเทศก" และผู,นําเท่ียว: ผู,นําเที่ยว 
(๑) 
- ความรู@เบ้ืองต@นเก่ียวกับภาพลักษณE 
ได@แก5 ความหมาย กระบวนการเกิด
ภาพลักษณE ประเภท ป�จจัยท่ีมีผลต5อ
การเกิดภาพลักษณE 
- ความสัมพันธEระหว5างการใช@ภาษากับ
ภาพลักษณE 
- การใช@ภาษาเพ่ือนําเสนอภาพลักษณE
ของผู@นําเท่ียวท่ีสัมพันธEกับปริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมไทย 

๒ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธE 
- ศึกษาและวิเคราะหE
กรณีศึกษา 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
- ฝzกปฏิบัติ (บทบาทสมมติ) 

อ.ดร.ฐิติภา 

๑๑ 
 

การใช,ภาษากับภาพลักษณ"ของ 
มัคคุเทศก" และผู,นําเท่ียว: มัคคุเทศก" 
(๒) 

๒ ๐ 
- บรรยายเชิงปฏิสัมพันธE 
- ศึกษาและวิเคราะหE
กรณีศึกษา 

อ.ดร.ฐิติภา 
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๑๐ 

 

สัปดาห"
ที่ 

หัวข,อเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียน       
การสอน/ส่ือที่ใช, 

ผู,สอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝZกปฏิบัติ 

- การใช@ภาษาเพ่ือนําเสนอภาพลักษณE
ของมัคคุเทศกEท่ีสัมพันธEกับปริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมไทย 

- อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
- ฝzกปฏิบัติ (บทบาทสมมติ) 

๑๒ การใช,ภาษากับการจัดการความ
ขัดแย,งในการนําเท่ียว: ผู,นําเท่ียว (๑) 
- ความรู@เบ้ืองต@นเก่ียวกับความขัดแย@ง 
ได@แก5 ความหมาย กระบวนการเกิด
ความขัดแย@ง สาเหตุ ประเภท 
องคEประกอบ 
- การใช@ภาษาเพ่ือแก@ไขและขจัดความ
ขัดแย@งท่ีเกิดข้ึนในการนําเท่ียวระหว5าง
ผู@นําเท่ียวและนักท5องเท่ียวในปริบทของ
สังคมและวัฒนธรรมไทย 

๒ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธE 
- ศึกษาและวิเคราะหE
กรณีศึกษา 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
- ฝzกปฏิบัติ (บทบาทสมมติ) 

อ.ดร.ฐิติภา 

๑๓ 
 

การใช, ภ าษากับการจัดการความ
ขัดแย,งในการนําเท่ียว: มัคคุเทศก" (๒) 
- การใช@ภาษาเพ่ือแก@ไขและขจัดความ
ขัดแย@งท่ีเกิดข้ึนในการนําเท่ียวระหว5าง
มัคคุเทศกEและนักท5องเท่ียวในปริบทของ
สังคมและวัฒนธรรมไทย 

๒ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธE 
- ศึกษาและวิเคราะหE
กรณีศึกษา 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
- ฝzกปฏิบัติ (บทบาทสมมติ) 

อ.ดร.ฐิติภา 

๑๔ ทัศนศึกษานอกสถานที่ ๒ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธE 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 

อ.ดร.ฐิติภา / 
วิทยากร 

๑๕ สอบปลายภาค  
- ปฏิบัติการเปmนผู@นําเท่ียว 
- ปฏิบัติการเปmนมัคคุเทศกE 

๒ ๐ - ปฏิบัติการนําเท่ียว
สถานการณEจริง 

อ.ดร.ฐิติภา 

                  รวม ๓๐ ๐  
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๑๑ 

 

สัปดาห"ท่ี หัวข,อเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียน      
การสอน/  ส่ือท่ีใช, 

ผู,สอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝZกปฏิบัติ 

๑๖ สอบปลายภาค  
- ปฏิบัติการเปmนผู@นําเท่ียว 
- ปฏิบัติการเปmนมัคคุเทศกE 

๑ ๒ - ปฏิบัติการนําเท่ียว
สถานการณEจริง 

อ.ดร.ฐิติภา 

                  รวม ๑๕ ๓๐  

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ"การเรียนรู,ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู, 

ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู, (Formative Assessment) 
พิจารณาจากการปฏิสัมพันธEในช้ันเรียน  การอภิปราย การถามตอบในช้ันเรียน แบบฝzกหัด และการฝzกปฏิบัติ 

ในหัวข@อต5าง ๆ 
ข.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู, (Summative Assessment) 

(๑) เครื่องมือและนํ้าหนักในการวัดและประเมินผล 
ผลลัพธ"การเรียนรู,ฯ วิธีการวัดผล นํ้าหนักการประเมินผล (ร@อยละ) 

CLO1: อธิบายความรู@เบ้ืองต@นเก่ียวกับการท5องเท่ียว 
บุคคลท่ีเก่ียวข@องกับการนําเท่ียว และความสัมพันธE
ระหว5างการท5องเท่ียวและการนําเท่ียว 

ทําแบบทดสอบ ๑๐ ๑๐ 

CLO2: สาธิตการนําเท่ียวโดยใช@ภาษาไทยได@อย5างมี
ประสิทธิภาพ  

สอบปฏิบัติสาธิตการนําเท่ียว ๒๐ ๔๐ 
นําเสนองาน ๒๐ 

CLO3:  ใช@ภาษาไทยในการนําเสนอภาพลักษณEท่ีเชิง
บวกของผู@นําเท่ียว องคEกรของตน และสถานท่ีท่ีนําเท่ียว
ได@เหมาะสมกับกรอบของสังคมและวัฒนธรรมไทย 

สอบปฏิบัติปฏิบัติ ๑๐ ๒๐ 
แสดงบทบาทสมมติ ๑๐ 

CLO4:  แก@ไขและขจัดความขัดแย@งระหว5างผู@นําเท่ียวกับ
นักท5องเท่ียวโดยใช@ภาษาไทยได@เหมาะสมกับปริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมไทย 

สอบปฏิบัติ ๑๐ ๒๐ 

แสดงบทบาทสมมติ ๑๐ 

CLO5:  แสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ  งานท่ีได@รับมอบหมาย ๕ ๑๐ 
สอบปฏิบัติ ๕ 

รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 
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๑๒ 

 

   (๒) การตัดสินผล 
เกณฑEการประเมินผลเปmนไปตามระเบียบของคณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยใช@หลักการอิงเกณฑEและเทียบคะแนน

ตามสัญลักษณE O, S และ U ดังน้ี 
คะแนน (ร,อยละ) สัญลักษณ" ความหมาย 

๘q-๑๐๐ O โดดเด5น 
๖๕-๘๔ S พอใจ 
๐-๖๔ U ไม5พอใจ 

 นักศึกษาจะผ5านเกณฑEการประเมินรายวิชาน้ีเมื่อได@คะแนนร@อยละ ๖๕ (สัญลักษณE S) ข้ึนไป  
 
(๓) การสอบแก@ตัว (ถ@ารายวิชากําหนดให@มีการสอบแก@ตัว) 
   ไม5มีการสอบแก@ตัว  
 

๓.  การอุทธรณ"ของนักศึกษา 
            กรณีนักศึกษาเกิดข@อสงสัยเรื่องการให@คะแนนในส5วนต5างๆ สามารถเขียนคําร@องท่ีห@อง One Stop Service 
ช้ัน ๑ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตรE เพ่ือขอตรวจสอบคะแนนได@ โดยคณะศิลปศาสตรEจะดําเนินการตามระเบียบ
และข้ันตอนปฏิบัติของคณะศิลปศาสตรE มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

กาญจนา แก@วเทพ. (๒๕๕๗). เร่ืองส่ือสาร-การท1องเท่ียว.กรุงเทพฯ : ภาพพิมพE 
กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย. (๒๕๕๐). การส่ือสารเชิงอวัจนภาษา: รูปแบบและการใช,. กรุงเทพฯ:  

จุฬาลงกรณEมหาวิทยาลัย. 
ฐิรชญา มณีเนตร. (๒๕๕๓). ไทยศึกษาเพ่ือการท1องเที่ยว. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตรE. 
ประชิด สกุณะพัฒนE. (๒๕๕๔). การท1องเท่ียวเชิงนิเวศ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพEแสงดาว. 
พิมพรรณ สุจารินพงศE. (๒๕๕๓). การจัดนําเท่ียว. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตรE. 
________. (๒๕๔๙). มัคคุเทศก". กรุงเทพฯ: เกษตรศาสตรE. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรE. (๒๕๓๙). นามานุกรมกวีไทยในรัชกาลปnจจุบัน. กรุงเทพฯ: ธรรมศาสตรE. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. (๒๕๔๑). คู1มือมัคคุเทศก". กรุงเทพฯ:อมรินทรEพริ้นต้ิงแอนดEพับลิชช่ิง. 
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๑๓ 

 

รวีวรรณ โปรยรุ5งโรจนE. (๒๕๕๐). มัคคุเทศก". กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตรE. 
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตรE มหาวิทยาลัยศิลปากร. (๒๕๔๐). ภาษากับการส่ือสาร. นครปฐม: ศิลปากร. 
สุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปะศาสตรE. (๒๕๕๔). เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา วัฒนธรรมกับการท1องเที่ยว  

หน1วยที่ 9 – 15. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมาธิราช. 
สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. (๒๕๔๖). ศิลปะในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ธรรมศาสตรE. 
สุภาพร มากแจ@ง. (๒๕๕๔). หลักมัคคุเทศก". (พิมพEครั้งท่ี ๓). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตรE. 
 

๒. เอกสารและข,อมูลแนะนํา (Suggested material) 
 ไม5มี 
 
๓. ทรัพยากรอ่ืน ๆ (ถ,ามี) 
 ไม5มี 
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๑๔ 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

๑.  กลยุทธ"การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ให@นักศึกษาประเมินเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนในประเด็นต5อไปน้ี 
๑.๑ ให@นักศึกษาประเมินอาจารยEผู@สอนในประเด็นต5อไปน้ี 

 ความตรงต5อเวลา 
 การแต5งกาย บุคลิกภาพ 
 คําพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม  
 การเปmนแบบอย5างท่ีดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว5างการสอน 
 ความสามารถในการถ5ายทอดเน้ือหาให@เข@าใจและกระตุ@นการเรียนรู@ 
 แจ@งและสรุปวัตถุประสงคEการศึกษาหัวข@อท่ีสอน 
 จัดการเรียนการสอนให@เกิดการเรียนรู@ตรงกับท่ีระบุไว@ในวัตถุประสงคEการศึกษา 
 การเป�ดโอกาสให@ผู@เรียนได@ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว5างการเรียนการสอน 

๑.๒ ให@นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต5อไปน้ี 
 ความรู@ความสามารถโดยรวม และประโยชนEท่ีได@รับจากการเรียนรายวิชาน้ี 
 ความพึงพอใจต5อการเรียนรายวิชาน้ี 
 ข@อเสนอแนะอ่ืนๆ 

๒. กลยุทธ"การประเมินการสอน 
ให@อาจารยEผู@รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารยEท่ีได@รับมอบหมาย ดําเนินการดังต5อไปน้ี 
๒.๑ ให@นักศึกษาประเมินอาจารยEผู@สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข@อ ๑ 
๒.๒ สุ5มสังเกตการสอนและประเมินการจัดการเรียนการสอน(โดยเพื่อนอาจารยE) ในประเด็นต5อไปน้ี 

 ความตรงต5อเวลา 
 การแต5งกาย บุคลิกภาพ 
 คําพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม  
 การเปmนแบบอย5างท่ีดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว5างการสอน 
 ความรู@ความสามารถทางวิชาการในหัวข@อท่ีสอน 
 ความสามารถในการถ5ายทอดเน้ือหาให@เข@าใจและกระตุ@นการเรียนรู@ 
 แจ@งและสรุปวัตถุประสงคEการศึกษาหัวข@อท่ีสอน 
 จัดการเรียนการสอนให@เกิดการเรียนรู@ตรงกับท่ีระบุไว@ในวัตถุประสงคEการศึกษา 
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๑๕ 

 

 การเป�ดโอกาสให@ผู@เรียนได@ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว5างการเรียนการสอน 
๒.๓ ให@อาจารยEผู@สอนประเมินตนเองในประเด็นต5อไปน้ี 

 ความเหมาะสมของเวลาท่ีใช@ในการเตรียมสอน 
 ความพึงพอใจของผู@สอนต5อผลการสอน 
 ข@อท่ีควรปรับปรุงแก@ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต5อไป 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
สาขาวิชาภาษาไทย มีกลไกและวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนดังน้ี 

 ประชุม / สัมมนาอาจารยEผู@สอนเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสําหรับปtการศึกษาต5อไป
โดยอาศัยข@อมูลดังต5อไปน้ี 

 ผลการศึกษาของนักศึกษา 
 ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ผลการประเมินการสอน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
สาขาวิชาภาษาไทย มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชาโดยประเมิน

ประเด็นต5อไปน้ี 
 เป�าหมายท่ีกําหนดมีความชัดเจนและเปmนไปได@ 
 ประสบการณEการเรียนรู@เหมาะสมกับเป�าหมาย 
 ประสบการณEการเรียนรู@กระตุ@นให@นักศึกษาค@นคว@าและฝzกทักษะการเรียนรู@ด@วยตนเอง 
 การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป�าหมายและการจัดประสบการณEการเรียนรู@ 
 นําทฤษฎีทางการศึกษา / ข@อมูลจากการประเมินในครั้งก5อนมาวางแผนปรับปรุง 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
เม่ือส้ินสุดทุกปtการศึกษา อาจารยEผู@รับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม / ติดต5อขอความคิดเห็นจากอาจารยE

ท่ีร5วมสอน รวมท้ังพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  เพ่ือกําหนดประเด็นท่ี
เห็นสมควรจัดให@มีการปรับปรุงในการศึกษาต5อไป ท้ังเน้ือหา ลําดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล
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๑๖ 

 

ภาคผนวก 

ความสอดคล,องระหว1างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
ตารางท่ี ๑ ความสัมพันธEระหว5าง CLOs และ MU-GE Module Los (หมายเลขในตาราง =Sub LOs) 

รหัสรายวิชา ศศศศ ๑๖๙ 
ผลลัพธ"การเรียนรู,หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (MU-GE Module Los)

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 
CLO1: อธิบายความรู@เบ้ืองต@นเก่ียวกับการท5องเท่ียว บุคคลท่ี
เก่ียวข@องกับการท5องเท่ียว และความสัมพันธEระหว5าการ
ท5องเท่ียวและการนําเท่ียว 

1.1       8.1 
 

CLO2: ส า ธิต ก าร นํ า เท่ี ย ว โดย ใช@ ภ าษ า ไท ย ได@ อ ย5 า งมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 2.3 3.1 
3.2 

 5.1 6.3 
6.4 

7.1 
7.2 
7.3 

8.2 

CLO3: ใช@ภาษาไทยในการนําเสนอภาพลักษณEด@านบวกของ
ผู@นําเท่ียว องคEกร และสถานท่ีท่ีนําเท่ียวให@เหมาะสมกับกรอบ
ของสังคมและวัฒนธรรม 

1.1 
1.4 

   5.1 6.2 
 

7.1  
7.2 
7.3 

8.1 
8.2 

CLO4: แก@ ไขและขจัดความขัดแย@งระหว5างผู@ นํ าเท่ียวกับ
นักท5องเท่ียวโดยใช@ภาษาไทยได@เหมาะสมกับปริบททางสังคม
และวัฒนธรรมไทย 

1.1 
1.3 
1.4 

 3.1 
3.2 

4.1 
4.2 

 6.4 7.2 
7.3 

8.1 
8.2 

CLO5: แสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ      6.4 7.1 
7.2 
7.3 

 

 
 
 
 
ตารางท่ี ๒ คําอธิบายMU-GE Losและ Sub Los ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 

MU-GE LOs Sub Los 
MLO1 create & construct an argument effectively as 1.1 identify concepts related to the context of 
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๑๗ 

 

MU-GE LOs Sub Los 
well as identify, critique and evaluate the logic & va-
lidity of arguments 

learned issues/topics 
1.3 collect, analyse, synthesize data, & evaluate 
information and ideas from multiple sources rel-
evant to issues/problems 

1.4 synthesize information to arrive at logical rea-
soning 

MLO2 select & use techniques and methods to solve 
open-ended, ill-defined and multistep problems 

2.3 apply concept of process management to 
solve problems 

MLO3 acquire specific strategies & skills within a par-
ticular discipline and adapt them to a new problem 
or situation 

3.1 connect, synthesize and/or transform ideas or 
solutions within a particular framework 

3.2 integrate alternative, divergent, or contradicto-
ry perspectives or ideas in the solution of a prob-
lem or question 

MLO4 create a novel or unique ideas, question, for-
mat, or product within a particular framework 

4.1 Create an original explanation or solution to 
the issues/problems  

4.2 articulate the rationale for & consequences of 
his/her solution – identify opportunities & risk 

MLO5 explore and situate oneself in a new physical 
environment and intellectual perspectives 

5.1 demonstrate cultural competencies and 
adaptabilities in different working environments. 

MLO6 act autonomously within context of relation-
ships to others, law, rules, codes, and values 

6.2 identify the national & global challenges asso-
ciated with current economic, political, and social 
systems  
6.3 exhibit characteristics of responsible citizen-
ship 
6.4 work effectively in diverse team (and multi-
cultural settings) 

MLO7 apply ethical frameworks or principles and 
consider their implications in his/her decision-making 

7.1 identify ethical issues and recognize different 
viewpoint and ideologies 
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MU-GE LOs Sub Los 
and interacting with others 7.2 guide & lead others 

7.3 apply principle of ethical leadership, collabo-
rative engagement, and respect diversity   

MLO8 use a variety of means/ technologies to com-
municate effectively and purposefully- e.g., share in-
formation/ knowledge, express ideas, demonstrate or 
create individual & group product, etc. 

8.1 communicate/present ideas effectively both 
oral & written forms, proper to a range of audi-
ence groups, such as verbal discussion with 
peers, project report.   

8.2 prepare a purposeful oral presentation de-
signed to increase knowledge, to foster under-
standing, or to promote change in the listeners’ 
attitudes, values, beliefs, or behaviors 

MLO9 collaborate and work effectively as part of a 
student group/team member to arrive at the team 
shared-goals in time 

9.1 collaborate effectively with others as a re-
sponsible team member to achieve team goals in 
time 

 9.2 interact with others respectfully, whether as a 
team member or leader, to create a productive 
teamwork 

 


