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มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวชิา             คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์  สาขาวชิาภาษาไทย                                                       

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
         HH 332  ภาษาไทยเพื่อการท่องเท่ียว 

               Thai Language for Tourism  
2. จ านวนหน่วยกติ 
        3 หน่วยกิต  3(2-2-5) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
       หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต    สาขาวชิาภาษาไทย      หมวดวชิาเฉพาะ 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
       อาจารยสุ์มณฑา  ศกัด์ิชยัสมบูรณ์  หวัหนา้สาขาวชิา 
       ผูช่้วยศาสตราจารยต์วงรัตน์  คูหเจริญ อาจารยผ์ูส้อน 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
      ภาคการศึกษาท่ี 2  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
     4 มกราคม 2559  
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นการติดต่อประสานงานบริการท่องเท่ียว 
2. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัการใหข้อ้มูลแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว 
3. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว 
4. เพื่อใหน้กัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัการใชภ้าษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
        เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศพัทแ์ละส านวนใชใ้นการติดต่อประสานงานบริการท่องเท่ียว การให้
ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว และการใชภ้าษาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวมากข้ึน  และเกิดความสนใจท่ีจะ
พฒันาการใชภ้าษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ  โดยจะปรับแบบฝึกหดัและกิจกรรมให้ทนัสมยัทนัเหตุการณ์ ตลอดจน
สอดคลอ้งกบัความสนใจของนกัศึกษา  

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
       การใช้ภาษาไทยในวงการท่องเท่ียว ศพัทแ์ละส านวนท่ีใช้ในการติดต่อประสานงานบริการท่องเท่ียว การให้ขอ้มูล
แนะน าสถานท่ี การใชภ้าษาเพื่อโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และฝึกปฏิบติั  
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
             30 ชัว่โมง 
 

สอนเสริมตามความ      
ตอ้งการของผูเ้รียน 

             30  ชัว่โมง 
 

             75 ชัว่โมง 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    3.1  ผูส้อนประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาในชัว่โมงแรกของการสอน และในประมวลรายวชิาของบทเรียน iTunes U   
    3.2  ผูส้อนจดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม ประมาณ 3 ชัว่โมง/สัปดาห์ ท่ีหอ้งพกั-
อาจารย ์ 

       

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 
-  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง (1.1) 

            -   เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร (1.2) 
            -   มีความซ่ือสัตยสุ์จริต (1.5) 
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      1.2 วธีิการสอน 
           1.2.1  ปลูกฝังให้นกัศึกษาเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรมในด้านความซ่ือสัตยสุ์จริต ความมีวินยั ความตรงต่อเวลา 
และความรับผดิชอบต่อตนเอง ตลอดจนความเคารพและปฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์ร 

   1.2.2  สอดแทรกการสอนท่ีท าใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงความมีคุณธรรมจริยธรรม เช่น ไม่ลอกงานของผูอ่ื้น เขา้ 
เรียนและส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงเวลา เป็นตน้ 
           1.2.3  ยกยอ่งนกัศึกษาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม  และเสียสละ  
      1.3 วธีิการประเมินผล 
            1.3.1  ประเมินจากการการเขา้เรียน การส่งงาน การท างานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงตามก าหนดเวลา  และการเขา้
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในวชิาเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

   1.3.2 ประเมินจากการไม่กระท าการทุจริตในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย  และการสอบ 
   1.3.3 ประเมินจากผลงานของนกัศึกษาท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการมีส านึกในจรรยาบรรณวชิาชีพ  ไม่ละเมิด- 

จรรยาบรรณ และจริยธรรมท่ีก าหนดใชใ้นองคก์รอาชีพต่าง ๆ 
           1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบและความเสียสละของนกัศึกษาในการท างานกลุ่ม และการท ากิจกรรมเสริม
หลกัสูตร รวมถึงจิตส านึกในการสร้างประโยชน์เพื่อสังคมโดยรวม    
2. ความรู้ 

      2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 
            -  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาไทยในวงการท่องเท่ียว ศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นการติดต่อประสาน-
งานบริการท่องเท่ียว การให้ขอ้มูลแนะน าสถานท่ี และการใชภ้าษาเพื่อโฆษณาประชาสัมพนัธ์   (2.1)   
               -  สามารถอธิบายค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นวงการท่องเท่ียว อธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว และใชภ้าษา
เพื่อโฆษณาและประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (2.4) 
      2.2 วธีิการสอน 
            2.2.1  จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ไดแ้ก่ การบรรยาย  การอภิปราย 
การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การฝึกปฏิบติั การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน เนน้ความรู้ความเขา้ใจในองค-์
ความรู้ท่ีถูกตอ้งและทนัสมยั เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัและงานอาชีพ 
      2.3 วธีิการประเมินผล 
            2.3.1  ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัและกิจกรรม 
           2.3.2  ประเมินจากการน าเสนอโครงงานในชั้นเรียนและรายงานโครงงานท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษาท า 
           2.3.3  ประเมินจากการทดสอบยอ่ย การสอบกลางภาคและปลายภาค ท่ีเนน้การวดัความรู้ ความเขา้ใจ การ-
วเิคราะห์ และการน าไปใช ้ 
3. ทกัษะทางปัญญา 

    3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
          -  สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัเพื่อการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล (3.2)  
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   3.2 วธีิการสอน 
3.2.1  จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มุ่งเนน้การวเิคราะห์ การแสดงความ 

คิดเห็น และการอภิปรายกลุ่ม  
  3.3 วธีิการประเมินผล 
        3.3.1  ประเมินจากการวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
        3.3.2  ประเมินจากการท าแบบฝึกหดั  กิจกรรม และโครงงาน 
        3.3.3 ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค ท่ีเนน้การวเิคราะห์ และการแสดงความคิดเห็น  

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

     4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
            -  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์(4.3) 
            -   มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม (4.4) 
   4.2วธีิการสอน 

 4.2.1  จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษากบับุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เกิดความ 
เคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

 4.2.2  จดักิจกรรมใหน้กัศึกษาท างานเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดการประสานงานกบัผูอ่ื้น การแกปั้ญหาร่วมกนั และได ้
แสดงบทบาทเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
   4.3วธีิการประเมินผล 
        4.3.1  ประเมินจากปฏิสัมพนัธ์ของนกัศึกษากบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
        4.3.2  ประเมินจากความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค ์
        4.3.3  ประเมินจากการแสดงบทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามในสถานการณ์การเรียนรู้ 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

      5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
             -  สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม (5.1) 
             -   สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ (5.2) 
             -   มีทกัษะในการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (5.3) 
     5.2 วธีิการสอน 
           5.2.1  จดัการเรียนการสอนท่ีฝึกทกัษะการส่ือสารระหวา่งบุคคลและการส่ือสารในกลุ่มในบริบททางวฒันธรรมท่ี
หลากหลาย 
           5.2.2  จดัประสบการณ์การเรียนรู้หลากหลายท่ีมุ่งเนน้การฝึกฝนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา-
คน้ควา้ และการน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ 
    5.3 วธีิการประเมินผล 
           5.3.1  ประเมินจากความสามารถในการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์และบริบท
ทางวฒันธรรมท่ีก าหนดให้ 
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  5.3.2  ประเมินจากการเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อท าแบบฝึก รายงาน หรือโครงงานท่ี 
ไดรั้บมอบหมาย 
           5.3.3  ประเมินจากการเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอผลงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีความ
เหมาะสม 

 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1 แนะน ารายวชิา 
การท่องเท่ียวและทรัพยากร
การท่องเท่ียว 

3 
การบรรยายและท าแบบฝึกหดั 

ผศ.ตวงรัตน์  คูหเจริญ 

2 ธุรกิจน าเท่ียว 
คุณสมบติัและหนา้ท่ีของ
มคัคุเทศก ์

3 การบรรยายและอภิปราย ผศ.ตวงรัตน์  คูหเจริญ 

3 ศพัทแ์ละส านวนท่ีใช้
ประสานงานการท่องเท่ียว 
- การเดินทาง  - อาหาร  - ร้าน
จ าหน่ายสินคา้และของท่ีระลึก 
- ท่ีพกั 

3 การน าแสนอศพัทแ์ละส านวนในการ
ท่องเท่ียว 

ผศ.ตวงรัตน์  คูหเจริญ 

4 - สถานท่ีท่องเท่ียว 
 

3 การน าแสนอศพัทแ์ละส านวนในการ
ท่องเท่ียว 

ผศ.ตวงรัตน์  คูหเจริญ 

5 ขั้นตอนการเปิด-ปิดทวัร์ 
การใหข้อ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว 

- ธรรมชาติ 

3 การบรรยายและท าแบบฝึกหดั 

ทศันศึกษา 
ผศ.ตวงรัตน์  คูหเจริญ 

6 การใหข้อ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว 
(ต่อ) 

- ประวติัศาสตร์ 
โบราณสถาน 
โบราณวตัถุ 

3 ฝึกการใหข้อ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว 
ทศันศึกษา 

ผศ.ตวงรัตน์  คูหเจริญ 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

7 การใหข้อ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว 
(ต่อ) 

- ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี กิจกรรม 

3 ฝึกการใหข้อ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว ผศ.ตวงรัตน์  คูหเจริญ 

8 สอบกลางภาค 2   

9 การโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว 
-  การเขียนรายการน าเท่ียว
ส าหรับโฆษณา 

3 การบรรยายและท าแบบฝึกหดั ผศ.ตวงรัตน์  คูหเจริญ 

10 -  การเขียนรายการน าเท่ียว
ส าหรับโฆษณา (ต่อ) 

3 การท าแบบฝึกหดั ผศ.ตวงรัตน์  คูหเจริญ 

11 - การเขียนรายการน าเท่ียว
ส าหรับลูกคา้ 

3 การบรรยายและท าแบบฝึกหดั ผศ.ตวงรัตน์  คูหเจริญ 

12 - การเขียนรายการน าเท่ียว
ส าหรับลูกคา้ (ต่อ) 
การท าโครงงานน าเท่ียว 

3 การบรรยายและท าแบบฝึกหดั 

การเตรียมโครงงาน 

ผศ.ตวงรัตน์  คูหเจริญ 

13 การท าโครงงานน าเท่ียว 3 การท าโครงงาน ผศ.ตวงรัตน์  คูหเจริญ 
14 การท าโครงงานน าเท่ียว 3 การท าโครงงานและเตรียมน าเสนอ ผศ.ตวงรัตน์  คูหเจริญ 
15 การน าเสนอโครงงานน าเท่ียว 3 การน าเสนอโครงงานหนา้ชั้นเรียน ผศ.ตวงรัตน์  คูหเจริญ 
16 สรุปและทบทวน 3 บรรยายสรุปเพื่อเตรียมสอบปลายภาค ผศ.ตวงรัตน์  คูหเจริญ 

 

 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.1,1.2,1.5,2.1,2.4,3.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5.3 การท าแบบฝึกหดัและ
กิจกรรม 
 

1-7, 9-14 
 

40% 

2 1.1,1.2,1.5,2.4,3.2,5.1 การสอบกลางภาค 8 20% 
3 2.4,3.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5.3 การท าโครงงาน 15 20% 
4 1.1,1.2,1.5,2.4,3.2,5.1 การสอบปลายภาค 16 20% 
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                รวม  100% 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
ภาษาไทยเพื่อการท่องเท่ียว ของ ผูช่้วยศาสตราจารยต์วงรัตน์ คูหเจริญ 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
บทเรียน iTunes U  วชิา ภาษาไทยเพื่อการท่องเท่ียว  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ฉลองศรี  พิมลสมพงศ.์  2551.  การวางแผนและพฒันาตลาดการท่องเทีย่ว.  พิมพค์ร้ังท่ี 8.  กรุงเทพฯ :  
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
นิคม  จารุมณี.  2544.  การท่องเทีย่วและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
ไพฑูรย ์ พงศะบุตร และวลิาสวงศ ์ พงศะบุตร.  2542.  คู่มือการอบรมมัคคุเทศก์.  พิมพค์ร้ังท่ี 5.  กรุงเทพฯ :  
 โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
สรสรรค  ตนัติพฒัน์.  2540.  รวมศัพท์ธุรกจิการโรงแรมและการท่องเทีย่ว.  กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่. 
สุโขทยัธรรมาธิราช,  มหาวทิยาลยั.  สาขาวชิาวทิยาการจดัการ.  2550.  เอกสารการสอนชุดวชิา ทรัพยากรการ- 
 ท่องเทีย่วของไทย.  พิมพค์ร้ังท่ี 5.  นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สุภาพร  มากแจง้.  2539.  หลักมัคคุเทศก์.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พร้ินต้ิงเฮาส์. 
  

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
   1.1  การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน หรือผา่นอีเมลข์องผูส้อน  
   1.2  การท าแบบประเมินรายวชิา ในดา้นการจดักิจกรรม ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    2.1  การท าแบบประเมินผูส้อน   
    2.2  การพิจารณาจากผลการสอบของนกัศึกษา 
    2.3  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
    3.1  การประเมินการสอนเม่ือส้ินภาคการศึกษา 
    3.2  การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และโครงงานเม่ือส้ินภาคการศึกษาจากผลการประเมินรายวชิา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
    4.1  การพิจารณาการใหค้ะแนนแบบฝึกหดัและกิจกรรม และประเมินขอ้สอบเม่ือส้ินภาคการศึกษา 
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    4.2  การแต่งตั้งกรรมการทานคะแนนเพื่อตรวจสอบผลการเรียนของนกัศึกษา โดยตรวจสอบคะแนนและเกรดในรายวชิา 
    4.3  การแต่งตั้งกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิเพื่อทวนผลสัมฤทธ์ิของรายวชิา และแจง้ผลใหส้าขาวชิาทราบเพื่อพฒันา
ปรับปรุงต่อไป     
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
    5.1  การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และขอ้สอบทุกภาคการศึกษา ตามผลการประเมินรายวชิาโดยนกัศึกษา  
ผลการประเมินการสอนและการวดัผลการศึกษาเม่ือส้ินภาคการศึกษา และผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา  
    5.2  การเปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน 

 

 


