หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
ส 20242 มัคคุเทศก์อาสา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ ความเป็นมา บทบาทหน้าที่คุณลักษณะ
มารยาท และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ รูปแบบการนาเที่ยว ตลอดจนการฝึกประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็น
มัคคุเทศก์อาสา
โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ การสื่อสาร กระบวนการสืบค้นข้อมูลจากการเรียนรู้ต่างๆ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การบวนการปฏิบัติ การใช้ทักษะเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของอาชีพมัคคุเทศก์และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และหวงแหนศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวหันมา
สนใจเที่ยวในท้องถิ่นและประเทศไทยมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดระยอง
และที่สาคัญเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป

สาระสาคัญ
อาชีพมัคคุเทศก์ ถือได้ว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รับความนิยม และมีความสาคัญสาหรับการท่องเที่ยวใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ผู้ทจี่ ะประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ได้นั้น ต้องเห็นความความสาคัญ รู้ถึงประวัติความเป็นมา
บทบาทหน้าที่คุณลักษณะ มารยาท และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ที่ดี จึงจะประกอบอาชีพนี้ได้อย่างเต็ม
ภาคภูมิ

กาหนดการสอน
ส 20241
มัคคุเทศก์น้อย (Junior Guide) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต
ชั่วโมงที่

หน่วยการเรียนรู้/รายการสอน

1-18
1-2
3-6
3-4
5-6
7-18
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18

ปฐมนิเทศ และทาข้อตกลงในชั้นเรียน เล่าประสบการณ์ของตนเอง
1. ความหมาย ความสาคัญ และความเป็นมาของมัคคุเทศก์
- ความหมายมัคคุเทศก์ ความสาคัญของมัคคุเทศก์
- ความเป็นมาของมัคคุเทศก์
2. บทบาท และหน้าที่ของมัคคุเทศก์
- บทบาทของครู และบทบาทของนักจิตวิทยา
- บทบาทของนักแสดง และบทบาทของนักการทูต
- การรับ – ส่ง นักท่องเที่ยว
- การนาเที่ยว
- การอานวยความสะดวก การดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัย
- ฝึกประสบการณ์นาเที่ยว ครั้งที่ 1

19-24
19-20
21-22
23-24
25-31
25-26
27-28
29-30
ชั่วโมงที่

3. คุณลักษณะ มารยาท และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์
- คุณลักษณะของมัคคุเทศก์ที่ดี
- มารยาทและการวางตัวของมัคคุเทศก์
- จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์
4. รูปแบบการนาเที่ยว
-ท่องเที่ยวธรรมชาติ
-ท่องเที่ยววัฒนธรรม
- ฝึกประสบการณ์นาเที่ยว ครั้งที่ 2
สอบกลางภาคเรียนที่ 1
หน่วยการเรียนรู้/รายการสอน

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

ระยะเวลา คะแนน
(ชม.)
2

-

2
2
2
2
2
2
2
2

-

2
2
2

15

15

2
2
2
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

20
ระยะเวลา คะแนน
(ชม.)

31-34
31-32
33-34
35-40
35-36
37-38
39-40

5. ฝึกประสบการณ์เข้มข้น
-ฝึกประสบการณ์ระดับโรงเรียนและระดับท้องถิ่นหรือจังหวัด
-ฝึกประสบการณ์ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
4. มัคคุเทศก์รอบรู้
- คาศัพท์น่ารู้คู่มัคคุเทศก์และท่องเที่ยวทั่วโลก
- เรียนรู้สู่การเป็นมัคคุเทศก์
- มัคคุเทศก์มืออาชีพ

-

10
2
2
2
2
2

สอบปลายภาคเรียนที่ 2
ภาระงานที่ใช้ตัดสินผลการเรียน (ร)
ที่
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1 บันทึกการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่างๆ
เกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์
กลุ่มละ 3-5 คน

15

20

ประเภท
กลุ่ม 3-5 คน

กาหนดส่ง
20 ก.พ 2562

หมายเหตุ
กาหนดส่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม

เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
อัตราส่วนคะแนน 100 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค 50 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 50 คะแนน
คะแนนเก็บสะสม
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนเก็บสะสม
คะแนนสอบปลายภาค
30
20
30
20
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คะแนนเต็มข้อละ 3 คะแนน)
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการทางาน
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ

การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (คะแนนเต็มข้อละ 3 คะแนน)
 1. สามารถอ่านเพื่อการศึกษา ค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
 2. สามารถจับประเด็นสาคัญ ลาดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อที่มีความซับซ้อน

 3. สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน และสามารถวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะใน
แง่มุมต่าง ๆ
 4. สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดที่ได้จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย
 5. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง สรุป โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่างเพียงพอและ
สมเหตุสมผล

ผู้ออกแบบรายวิชา
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา นามไพร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

