
มคอ 3 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

คณะ/ภาควิชา          
คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์  สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา    

          HW341 ภาษาองักฤษเพ่ืองานมคัคเุทศก์ 

HQ342 ภาษาองักฤษเพ่ืองานมคัคเุทศก์ 3  

(English for Tour Guiding) 

2. จ านวนหน่วยกิต            

3 หนว่ยกิต 3 (2-2-5)   

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

  ศลิปศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว วิชาแกน  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน   

อาจารย์วริน  นภาเพ็ชร์ 

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 

 ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2559 / ชัน้ปีท่ี 3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre- requisite) (ถ้ามี) 

ไมมี่ 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co- requisites) (ถ้ามี) 

           ไมมี่ 
8. สถานที่เรียน   
         มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
           วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559  



 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

          เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ภาษาองักฤษท่ีใช้ในงานมคัคเุทศก์ โดยเน้นทกัษะด้านการฟัง การพดู การอา่น 
และการเขียน  

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือพฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษของนกัศกึษาทัง้ 4 ด้าน ตลอดจนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการใช้ภาษาองักฤษหลากหลายรูปแบบและวฒันธรรมตา่งๆ ในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว 
แล้วสามารถน าไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพตอ่ไป    

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

             ภาษาองักฤษท่ีใช้ในงานมคัคเุทศก์ การรับเข้าและสง่ออกนกัทอ่งเท่ียว 
การตดิตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง การให้ข้อมลูพืน้ฐานทางภมูิศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ เศรษฐกิจ 
และสงัคมไทย การน าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญั ทางประวตัศิาสตร์ โบราณสถาน 
และศาสนสถานท่ีส าคญัในประเทศไทยการใช้ภาษาองักฤษในการตอบข้อซกัถามเก่ียวกบัศลิปะงานฝีมือวฒันธรร
มและวิถีชีวิตไทยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

 

2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคส
นาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชัว่โมง 

ตอ่ภาคการศกึษา 
( 2 ชัว่โมง x 15 สปัดาห์ ) 

ไมมี่ 30 ชัว่โมง 

ตอ่ภาคการศกึษา 
( 2 ชัว่โมง x 15 สปัดาห์ ) 
 

75 ชัว่โมง 

ตอ่ภาคการศกึษา 
( 5 ชัว่โมง x 15 สปัดาห์ ) 

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

ผู้สอนให้ค าปรึกษาผา่นทางอีเมล์และโทรศพัท์มือถือในกรณีเร่งดว่น เน่ืองจากผู้สอนเป็นอาจารย์พิเศษ  



 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
       1.1   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
                  1.1.1 แสดงออกถึงความเข้าใจในงานอาชีพทางการทอ่งเท่ียว 
และด าเนินงานเพ่ือการพฒันาได้ถกูต้องตามแผนงาน ตามระเบียบข้อบงัคบัขององค์กรและชมุชน 
                  1.1.2 ให้บริการทางการทอ่งเท่ียวด้วยจิตบริการท่ีเป็นเลิศ 
มีจิตสาธารณะและมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีในบริบทของความแตกตา่งทางวฒันธรรม 

   1.1.3 มีความซ่ือสตัย์สจุริต 
และสามารถจดัการปัญหาความขดัแย้งระหวา่งผลประโยชน์ท่ีได้รับกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

         
        1.2  วิธีการสอน 
             1.2.1 สอดแทรกเร่ืองคณุธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน 

      1.2.2 สอดแทรกเร่ืองจรรยาบรรณและทศันคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพผา่นการเรียนการสอน 

     1.2.3 ปลกูฝังให้นกัศกึษาแตง่กายและปฏิบตัตินให้เหมาะสม 
ปลกูฝังคา่นิยมในเร่ืองความซ่ือสตัย์สจุริตผา่นการเรียนการสอนและงานท่ีได้รับมอบหมาย 

      1.2.4 เปิดโอกาสให้นกัศกึษาจดัและ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 
 
        1.3 วิธีการประเมินผล 
                  1.3.1 ประเมินจากการการเข้าเรียน การสง่งาน การท างานท่ีได้รับมอบหมายตรงตามก าหนดเวลา 
และการเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ในวิชาเรียนอยา่งสม ่าเสมอ  
       1.3.2 ประเมินจากการไมก่ระท าการทจุริตในการท างานท่ีได้รับมอบหมายและการสอบ  
       1.3.3 ประเมินจากผลงานของนกัศกึษาท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการมีส านกึใน จรรยาบรรณวิชาชีพ            
ไมล่ะเมิดจรรยาบรรณ และจริยธรรมท่ีก าหนดใช้ในองค์กรอาชีพตา่งๆ  
       1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบและความเสียสละของนกัศกึษาในการท างานกลุม่ 
และการท ากิจกรรมเสริมหลกัสตูร รวมถึงจิตส านกึในการสร้างประโยชน์เพ่ือสงัคมโดยรวม  
 
2.  ความรู้ 
       2.1   ความรู้ท่ีจะได้รับ  
                  2.1.1 มีความรู้และทกัษะการท างานในธุรกิจการทอ่งเท่ียวท่ีเก่ียวข้องตามต าแหนง่งานท่ีรับผิดชอบ 



หรือตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

               2.1.2 สามารถใช้หลกัการ แนวคดิจากองค์ความรู้ทางการทอ่งเท่ียว 
และศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องมาพฒันางานประจ าให้เป็นระบบตรงตามมาตรฐานสากล 
             2.1.3 มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนอยา่งตอ่เน่ือง  
 
       2.2   วิธีการสอน 
                     2.2.1 
จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางเน้นความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ท่ีถกูต้อ
งและทนัสมยั อีกทัง้น าไปสูก่ารปรับประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัและงานอาชีพ 
            2.2.2 จดัการเรียนรู้โดยการจ าลองสถานการณ์ และการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
โดยการเชิญผู้ เช่ียวชาญมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง 
ตลอดจนสร้างระบบท่ีชว่ยให้นกัศกึษาได้ฝึกงานในองค์กรอาชีพ  
            2.2.3 สง่เสริมให้ผู้ เรียนศกึษาด้วยตนเองและรู้จกัค้นคว้าข้อมลูจากแหลง่สารสนเทศตา่งๆ  
 
         2.3 วิธีการประเมินผล   
                  2.3.1 ประเมินจากการทดสอบยอ่ย การสอบกลางภาคเรียน และการสอบปลายภาคเรียน 
             2.3.2 ประเมินจากผลงาน รายงาน หรือโครงงานท่ีมอบหมายให้นกัศกึษาท า 
             2.3.3 สงัเกตพฤตกิรรมการเรียนและการตอบข้อซกัถามของผู้ เรียน 
             2.3.4 ประเมินจากการน าเสนอรายงาน หรือโครงงานในชัน้เรียน 

 
3.  ทักษะทางปัญญา 
         3.1   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
                  3.1.1 สามารถคดิวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในด้านการบริการ 
และมีปฏิสมัพนัธ์กบันกัทอ่งเท่ียวอยา่งมีเหตผุล หลกัเกณฑ์ ความรู้และทกัษะวิชาชีพ 
            3.1.2 สามารถใช้นวตักรรมทางการทอ่งเท่ียวมาวิเคราะห์ และเสนอความคดิเห็นอยา่งสร้างสรรค์ 
เพ่ือพฒันางานให้ทนัสมยั 
 
       3.2   วิธีการสอน 
                  3.2.1 จดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีฝึกกระบวนการคดิ 
วิเคราะห์และวิพากษ์พร้อมทัง้ฝึกการแก้ปัญหาตา่งๆได้อยา่งเหมาะสม 
             3.2.2 สง่เสริมให้ผู้ เรียนประยกุต์ความรู้ท่ีได้รับเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 



และน าไปบรูณาการกบัศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
             3.2.3 สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
     
       3.3   วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
                  3.3.1 ประเมินจากการวิเคราะห์ ตีความ และการแสดงความคดิเห็นในชัน้เรียน 
             3.3.2 ประเมินจากผลการปฏิบตังิานในสถานการณ์จ าลอง 

 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
       4.1   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  
                  4.1.1 สามารถให้ความคดิเห็น และปฏิบตังิานร่วมกบัหนว่ยงานอ่ืนๆ 
ในธุรกิจการทอ่งเท่ียวทัง้ในการท างานตามปกตแิละงานพิเศษ 
             4.1.2 มีบคุลิกภาพท่ีดี มีมนษุยสมัพนัธ์ 
และปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ ร่วมงานภายในและผู้ ร่วมงานจากธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 
       4.2   วิธีการสอน 
                   4.2.1 จดัการเรียนการสอนท่ีมุง่เน้นการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งนกัศกึษากบับคุคลตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
              4.2.2 จดักิจกรรมการสอนท่ีก าหนดให้นกัศกึษาท างานเป็นกลุม่ เพื่อให้เกิดการประสานงานกบัผู้ อ่ืน 
การแก้ปัญหาร่วมกนั และได้แสดงบทบาทเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
  
       4.3   วิธีการประเมิน 
                   4.3.1 ประเมินจากปฏิสมัพนัธ์ของนกัศกึษากบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
              4.3.2 ประเมินจากความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
              4.3.3 ประเมินจากการแสดงบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามในสถานการณ์การเรียนรู้ 
 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

        5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  
                  5.1.1 
สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศในการส่ือสารกบันกัทอ่งเท่ียวและลกูค้าทกุประเภทในธุรกิจตา่งๆ 
ในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวอยา่งมีประสิทธิภาพด้วยทกัษะด้านการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 
             5.1.2 สามารถใช้โปรแกรมประยกุต์ทางการทอ่งเท่ียวในการจดัการงานในสว่นตา่งๆท่ีรับผิดชอบ 
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิตอ่ส่ือสารกบันกัทอ่งเท่ียวและผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 



 

      5.2   วิธีการสอน 
                  5.2.1 
จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นฝึกทกัษะการส่ือสารระหวา่งบคุคลและการส่ือสารในกลุม่ในบริบททางวฒันธรรมท่ีหลา
กหลาย 
      5.2.2 
จดัประสบการณ์การเรียนรู้หลากหลายท่ีมุง่เน้นการฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษาค้นคว้า 
และการน าเสนอในรูปแบบตา่งๆ 
       5.3   วิธีการประเมิน  
                  5.3.1 
ประเมินจากความสามารถในการส่ือสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์และบริบททางวฒันธ
รรมท่ีก าหนดให้ 
     5.3.2 ประเมินจากการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมลูเพื่อท าแบบฝึกหดั รายงาน 
ท่ีได้รับมอบหมาย 
     5.3.3 
ประเมินจากการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  
(ช่ัวโมง)  

กิจกรรมการเรียนการส
อนและส่ือที่ใช้  

ผู้สอน 

1 Unit 1: Background 
Information 
- An outline of Thai history 
- Geography of Thailand 
  

4 แจกเค้าโครงการสอน 

ต ารา บรรยายเชิงวิชาการ 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
ซกัถาม ฝึกปฏิบตั ิถาม-

ตอบในชัน้เรียน 
กิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรม
กลุม่  
ส่ือมลัตมีิเดียและอินเตอร์เ
น็ต 

อ.วริน นภาเพ็ชร์ 



2-3 Unit 2: Talking about Thai 
Food, Thai Desserts and Thai 
Fruits. 
- Talking about Thai dishes 
- Describing Thai dished, 
desserts and fruits 
- Asking and giving 
instructions 
Grammar 
- Gerund, compound noun, 
passive voice 

8 ต ารา บรรยายเชิงวิชาการ 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
ซกัถาม ฝึกปฏิบตั ิถาม-

ตอบในชัน้เรียน 
กิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรม
กลุม่  
ส่ือมลัตมีิเดียและอินเตอร์เ
น็ต 

อ.วริน นภาเพ็ชร์ 

4-5 Unit 3: Talking about Thai 
Handicrafts. 
-Talking about Thai 
handicrafts 
- Asking for agreement 
Grammar       
- Preposition, conditional 
sentence 

8 ต ารา บรรยายเชิงวิชาการ 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
ซกัถาม ฝึกปฏิบตั ิถาม-

ตอบในชัน้เรียน 
กิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรม
กลุม่  
ส่ือมลัตมีิเดียและอินเตอร์เ
น็ต 

อ.วริน นภาเพ็ชร์ 

6-7 Unit 4: A Coach Tour of 
Bangkok 
- Greeting, welcoming and 
introducing yourself 
- Talking about future plan 
and itinerary 
- Talking about sequences of 
activities 
- Giving advices about social 
customs 

8 ต ารา บรรยายเชิงวิชาการ 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
ซกัถาม ฝึกปฏิบตั ิถาม-

ตอบในชัน้เรียน 
กิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรม
กลุม่  
ส่ือมลัตมีิเดียและอินเตอร์เ
น็ต 

อ.วริน นภาเพ็ชร์ 

8 Mid-Term 



9-10 Unit 5: The Temple of the 
Emerald Buddha 
- Describing Thai arts and 
architectural styles 
- Describing places and 
historical sites 
Grammar 
- Relative clause/ adjective 
clause, causative form of 
“have” 
 

8 ต ารา บรรยายเชิงวิชาการ 
ยกตวัอยา่งประกอบ ซกัถาม 
ฝึกปฏิบตั ิถาม-

ตอบในชัน้เรียน 
กิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่
ม  
ส่ือมลัตมีิเดียและอินเตอร์เน็ต 

อ.วริน นภาเพ็ชร์ 

11-12 Unit 6: The Grand Palace 
- Describing Thai arts and 
architectural styles 
- Describing places and 
historical sites 

8 ต ารา บรรยายเชิงวิชาการ 
ยกตวัอยา่งประกอบ ซกัถาม 
ฝึกปฏิบตั ิถาม-

ตอบในชัน้เรียน 
กิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่
ม  
ส่ือมลัตมีิเดียและอินเตอร์เน็ต 

อ.วริน นภาเพ็ชร์ 

13 Unit 7: Visiting the Sukhothai 
Historical park 
- Describing Thai arts and 
architectural styles 
- Describing places and 
historical sites 
 

4 ต ารา บรรยายเชิงวิชาการ 
ยกตวัอยา่งประกอบ ซกัถาม 
ฝึกปฏิบตั ิถาม-

ตอบในชัน้เรียน 
กิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่
ม  
ส่ือมลัตมีิเดียและอินเตอร์เน็ต 

อ.วริน นภาเพ็ชร์ 



14 Unit 8:  Visiting the Ayutthaya 
Historical Park 
- Describing Thai arts and 
architectural styles 
- Describing places and 
historical sites 
 

4 ต ารา บรรยายเชิงวิชาการ 
ยกตวัอยา่งประกอบ ซกัถาม 
ฝึกปฏิบตั ิถาม-

ตอบในชัน้เรียน 
กิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่
ม  
ส่ือมลัตมีิเดียและอินเตอร์เน็ต 

อ.วริน นภาเพ็ชร์ 

15-16 น าเสนอรายงานเดี่ยว / 
สอบบรรยายปากเปลา่สถานท่ีส า
คญัตา่งๆ เชน่ 

พระบรมมหาราชวงัและวดัพระศ
รีรัตนศาสดาราม  
อทุยานประวตัศิาสตร์สโุขทยั 
และอทุยานประวตัศิาสตร์พระนค
รศรีอยธุยา 

8 ซกัถาม ฝึกปฏิบตั ิ
ส่ือมลัตมีิเดียและอินเตอร์เน็ต 

อ.วริน นภาเพ็ชร์ 

17 Final 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้  วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ประเ

มิน   
สัดส่วนของการปร

ะเมิน 

2.1/3.1/4.1 
แบบฝึกหดั กรณีศกึษา  
การน าเสนอหน้าชัน้เรียน 

ตลอดภาค 
15 

20% 
10% 

2.1/3.1 สอบกลางภาค 8 20% 
2.1/3.1 สอบปลายภาค 16 40% 
4.1/3.1 จิตพิสยั ตลอดภาค 10% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.  ต าราและเอกสารหลัก 
          Lertporn Parasakul. English for Tourist Guides. Chulalongkorn University Press, 2012 



2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

            A Survey of Thai Arts and Architectural Attractions: A Manual for Tourist Guides. Continuing 
Education Center, Chulalongkorn University, 1987.       
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
         แบบประเมนิความคดิเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่รายวิชา HQ342 ภาษาองักฤษเพ่ืองานมคัคเุทศก์ 3   
(English for Tour Guiding) 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

จากการสงัเกตการณ์ งานท่ีมอบหมายและผลการเรียนของนกัศกึษา  
3.  การปรับปรุงการสอน 

ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอน โดยเน้นรูปแบบการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นหลกั 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 
            ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบและงานท่ีมอบหมาย 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าผลจาการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศกึษา  และการประเมินการสอนมาใช้ปรับปรุง 
วิธีการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียน  ตลอดจนการปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน  

 


