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 รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขต / คณะ / ภาควชิา วิทยาเขตบางเขน / คณะมนุษยศาสตร / ภาควิชาศลิปาชพี 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1.   รหัสและชื่อรายวิชา 
        01390327 งานมัคคุเทศก  (Tour Guiding) 
2. จํานวนหนวยกิต 

 3 (2-2-5) 
3.  หลักสตูรและประเภทของรายวชิา  

      หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการทองเทีย่ว  วิชาเฉพาะบังคับ      

4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 รองศาสตราจารย ดร. ฉลองศรี  พิมลสมพงศ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปทีเ่รียน 
ภาคเรียนที ่2 ชั้นปที่ 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre –requisite)  (ถาม)ี  
  ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี )  
 ไมมี 

8. สถานทีเ่รียน  
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

9.   วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลาสดุ 
     วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 

 

 
 

(ตัวอยาง) 
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หมวดที่ 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา   

  เพื่อใหนิสิตมีความรูทางวชิาการ และสมรรถนะในการเปนมัคคุเทศกอาชีพตรงตามมาตรฐานสากล รวมท้ัง 
  มีทักษะมนุษยสัมพันธ บคุลิกภาพ และจริยธรรมที่เหมาะสม 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1. เพื่อใหนิสิตมีความรูและทักษะในงานมัคคุเทศกที่ถูกตอง มีมาตรฐาน และเปนสากล 
2. เพื่อใหนิสิตและอาจารยเขาใจงานมัคคุเทศกในระดับท่ีสามารถทําวิจัยที่เปนประโยชนตออาชีพ

มัคคุเทศกและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย 
3. เพื่อนํางานวิจัยท่ีเก่ียวของมาใชเปนประโยชนโดยประยุกตเปนสวนหนึ่งของเน้ือหารายวิชา 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธบิายรายวิชา   
      บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ บุคลิกลักษณะ และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก กระบวนการ วิธีการ และ
เทคนิคการนําเที่ยว มนุษยสัมพันธสําหรับงานมัคคุเทศก นันทนาการ การปฐมพยาบาล การปองกันอุบัติเหตุ 
และการใหความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว กฎหมายที่เก่ียวของในงานมัคคุเทศก ระเบียบพิธีการเขาออก
ราชอาณาจักร การแกไขปญหาเฉพาะหนา การพัฒนาวิชาชีพมัคคุเทศก มีการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

30 

(2 ชั่วโมง x 15 สัปดาห) 

- 30 

(2 ชัว่โมง x 15 สัปดาห) 

75 

(5 ชัว่โมง x 15 สัปดาห) 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสปัดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนาํทางวชิาการแกนิสติเปนรายบุคคล 

      3 ชั่วโมง โดยระบุวัน เวลา ไวในประมวลการสอน และแจงใหนิสิตทราบในชัว่โมงแรกของการสอน 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสติ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1. คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพฒันา    
1. สามารถจัดการปญหาดานจริยธรรม และความขัดแยงระหวางผลประโยชนท่ีไดรับกับจริยธรรม 

      และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. มีทัศนคติที่ดีตออาชพี และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
3. มีความรับผิดชอบในหนาที ่เปนสมาชิกทีดี่ และมีสวนรวมในกจิกรรมเพือ่การพฒันา  
4.  มีวินัย มีความตรงตอเวลา ปฏิบตัิตามกฎระเบียบและขอบังคบัขององคกรและสังคม 

2. วิธีการสอน 
1. สอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในธรุกิจ ระหวางการเรียนการสอน 
2. อภิปรายกรณศีึกษารวมกันในชั้นเรียน 
3. ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาทสมมุติ 
4.   ใหนิสิตทาํงานกลุมโดยสัมภาษณมัคคุเทศก และนักทองเทีย่ว 

3. วิธีการประเมนิผล 
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากการเขาเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนิสิต 
3. ประเมินจากความตรงตอเวลาในการสงงานและประสทิธิผลของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
4.  ประเมินจากคําตอบขอสอบเชิงวิเคราะหดานคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ 

2.  ความรู 

1. ความรูท่ีตองไดรับ  

1. นิสิตมีความรูและความเขาใจบทบาทและความสําคัญของงานอาชพีมัคคเุทศกทีมี่ตออุตสาหกรรม
การทองเทีย่วและประเทศไทยได 

2. นิสิตสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปสูการอธิบายและนําชมสถานที่
ทองเท่ียวท่ีสําคัญในเขตกรุงเทพฯ และตางจังหวัดในเบือ้งตนได 

3. นิสิตมีความรูและความเขาใจกระบวนการปฏิบัติงานทีถู่กตองและมมีาตรฐาน ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัตขิองมัคคุเทศก 
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2. วิธีการสอน 

1. บรรยายและใหทําแบบฝกหัด 
2. เชิญผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ 
3. ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาทสมมุติและฝกปฎิบัติในชั้นเรียน 
4. ใหนิสิตคนควาดวยตนเองและทํารายงาน 
5.  ทศนศึกษา 

3. วิธีการประเมนิผล  

1. ประเมินจากประสิทธิผลของการคนควาและรายงาน 
2. ประเมินจากประสิทธิผลของการแสดงบทบาทสมมุติและการฝกปฏิบตั ิ
3.  ประเมินจากคําตอบขอสอบอตันัยท่ีเนนถามขอมูลจําเปนที่มัคคุเทศกตองใชในการอธบิายนําชม 

3.    ทักษะทางปญญา 

1. ทักษะทางปญญาท่ีตองพฒันา 

1. สามารถประยกุตใชความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปสูการอธบิายและนําชมสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
สําคัญในเขตกรุงเทพฯ และตางจังหวัดในเบ้ืองตนได 

2. สามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาในงานมัคคุเทศก และสามารถหา
แนวทางปองกันและแกไขปญหาได 

2. วิธีการสอน 

1. บรรยายและอภิปรายกรณีศกึษารวมกันในชั้นเรียน 
2. เชิญผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ 
3. ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาทสมมุติและฝกปฎิบัติในชั้นเรียน 
4. ฝกปฏิบตัิการนําชมในสถานที่ทองเที่ยวจริง 

3. วิธีการประเมนิผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในช้ันเรียน 
2.  ประเมินจากประสิทธผิลของการแสดงบทบาทสมมตุิและการฝกปฏิบัต ิ
3.  ประเมินจากคําตอบขอสอบเชิงวิเคราะห โดยใชขอมูลจากสถานการณจริง และกรณีศึกษา 
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4.    ทักษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบ 

1. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพฒันา  

1. สามารถปฏิบตัิและรบัผิดชอบงานที่ไดรบัมอบหมายตามหนาท่ีและบทบาทของตนในกลุมงานได 
อยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลอืผูรวมงานและแกไขปญหากลุม    

2. สามารถพฒันาทักษะมนุษยสัมพันธ บุคลกิภาพและจรยิธรรมใหเหมาะสมกับการเปนมัคคุเทศก
และตรงตามมาตรฐานสากล 

2. วิธีการสอน 
 1.  สอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ระหวางการเรยีนการสอน  
 2.  อภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
 3.  ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาทสมมุต ิ
 4.  ใหนิสิตทาํงานกลุมโดยสัมภาษณมัคคุเทศก และนักทองเทีย่ว 

3. วิธีการประเมนิผล 
1.  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในช้ันเรียน 
2.  ประเมินจากการเขาเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนิสิต 
3.  ประเมินจากความตรงตอเวลาในการสงงานและประสิทธิผลของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
4.  ประเมินจากคําตอบขอสอบเชิงวิเคราะหดานทักษะความสัมพันธระหวางบคุคล และ 

ความรับผิดชอบ  

5.   ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพฒันา 
1. นิสิตสามารถสามารถใชภาษาในการฟง พูด อาน เขียนไดอยางเหมาะสมและสือ่สารกับ

นักทองเทีย่วตางกลุมอยางมีประสิทธิภาพ 
2. นิสิตสามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการติดตอส่ือสารและนําเสนอขอมูลในการอธิบายนําชมได

อยางมีประสทิธิภาพ 
2. วิธีการสอน 

 1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
 2.  เชิญผูเชีย่วชาญในสาขาวิชาชพีมาบรรยายพิเศษ 
 3.  ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาทสมมุติและฝกปฎิบตัิในชั้นเรียน 
 4.  ฝกปฏิบัติการนําชมในสถานที่ทองเท่ียวจริง 
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3. วิธีการประเมนิผล  

1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากประสิทธิผลของการแสดงบทบาทสมมุติและการฝกปฏิบัต ิ
3. ประเมินจากคาํตอบขอสอบเชิงวิเคราะห 

หมวดที่ 5   แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 
สัปดาห 

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด 

 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อท่ีใช 

ผูสอน 

1 ความหมาย ประเภท หนาทีแ่ละ
ความรับผิดชอบของมัคคเุทศกตาม
กฎหมายและตามลักษณะ 
การปฏิบัติงาน 
 

3 บรรยาย อภิปราย และ
มอบหมายงานคนควา 
แตละหวัขอเปนกลุม
สําหรับการเรียนในคร้ัง
ตอไป 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 

2 คุณสมบัต ิคุณลักษณะ/บุคลิก 
ลักษณะของมคัคุเทศกและการ
พฒันาบุคลิกภาพ 
 

3 ทุกกลุมสงงานคนควา
ดวยตนเอง โดยสุมเลือก
กลุม 2 กลุมเพือ่นําเสนอ
งานคนควา  อภิปราย 
บรรยาย 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 

3 บทบาท ความสําคัญและผลกระทบ
ของมัคคุเทศกตออตุสาหกรรมการ
ทองเทีย่วและตอเกียรติภูมิของ
ประเทศ 
 

3 อภิปรายกรณีศึกษา 
บรรยาย 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 

4 มารยาท การวางตวัและจรรยาบรรณ
ของมัคคุเทศก 
 

3 บรรยายโดยการ
สอดแทรกกรณีตัวอยาง 
และอภิปรายกรณีศึกษา 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อท่ีใช 

ผูสอน 

5,6,7 วิธีปฏบัิติงานของมัคคุเทศก : การรับ
งาน การเตรียมตัวกอนออกปฏิบัติ
หนาท่ี การรับเขาและสงออกที่
สนามบิน ทาเรือ สถานีรถไฟ และ
รถยนต การปฏิบัติงานระหวางการ
นําเที่ยว เทคนิคการนําชมสถานที ่
การอธบิายใหขอมูล การอํานวย
ความสะดวกในระหวางการเดินทาง
และการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ
วิชาชพีของมัคคุเทศกในระดับ
อาเซียน 

9 เชิญมัคคุเทศกอาชพีมา
บรรยาย ศึกษาเอกสาร 
อภิปรายกรณีตัวอยาง 
และฝกการอธบิายนําชม
ตามหัวขอที่กําหนดใน
ชั้นเรียน 

วิทยากร : 
มัคคุเทศกอาชีพ 

8 ศิลปะการพูดและการแสดงออก
สําหรับมัคคุเทศก พฤติกรรม 
การแสดงออกของมนุษย การสราง
มนุษยสัมพันธ เทคนิคในการติดตอ 
และส่ือสาร 

3 บรรยาย แสดงบทบาท
สมมุติ ศึกษาและ
อภิปรายกรณีตัวอยาง 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 

9 สอบกลางภาค  3   

10 กฎหมายที่เก่ียวของในงาน
มัคคุเทศก ระเบียบพธิีการเขาออก
ราชอาณาจักร 
 

3 บรรยาย ศึกษาเอกสาร 
อภิปรายกรณีตัวอยาง 
และมอบหมาย
งานคนควาดวยตนเอง 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 

11 การจัดกิจกรรมนันทนาการเพือ่การ
นําเที่ยว 
 

3 สงงานที่ไดรับ
มอบหมาย บรรยาย 
ศึกษาและอภปิรายกรณี
ตัวอยาง 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อท่ีใช 

ผูสอน 

12 การปองกันอบุัติเหตุ ขอควรปฏิบัติ
เพื่อปองกันและเมื่อเกิดอบุตัิเหต ุ
การปฐมพยาบาล 
 

3 เชิญผูเชี่ยวชาญมา
บรรยาย ศึกษาและ
อภิปรายกรณีสมมุติ 
แสดงบทบาทสมมุติ 
มอบหมายใหทํางาน
กลุมโดยสัมภาษณ
มัคคุเทศก 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 

13 การใหความปลอดภัยแก
นักทองเทีย่ว รูปแบบตางๆ ของ
ปญหา การแกไขปญหาเฉพาะหนา
ในการนําเที่ยวและการติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานตางๆ 

3 บรรยายสรุป ศึกษาและ
อภิปรายกรณีสมมุติ 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 

14 การนําชมสถานที่ทองเท่ียวท่ีสําคัญ
ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
 

3 ฝกการอธิบายนําชม 
หนาชั้น และ/หรือ ณ 
สถานทีจ่ริงโดยมีการ
ประเมินตามแบบฟอรม
ท่ีกําหนด 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 

การนําชมสถานที่ทองเท่ียวท่ีสําคัญ
ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
 

6 ฝกการอธิบายนําชม 
หนาชั้น และ/หรือ ณ 
สถานทีจ่ริงโดยมีการ
ประเมินตามแบบฟอรม
ท่ีกําหนด 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 

15 - 16 

หมายเหตุ: ทัศนศึกษา และการฝกปฏิบตัิในสถานที่จริงจะกําหนดในภายหลังตามความพรอมของ
นิสิต โดยนับเปนชั่วโมงการเรียนการสอน ซ่ึงจะมีจํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัตใินชั้นเรียนและนอกชัน้
เรียนทั้งหมดไมนอยกวา 30 ชัว่โมง ดังนั้นจะทําใหมีการปรับชัว่โมงการบรรยายในช้ันเรียนให
เหมาะสมและมีเนื้อหาครบถวน 

17 สอบปลายภาค 3   
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2.  แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 

ผลการ
เรียนรู 

 
วิธีการประเมนิ 

 

สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของการประเมนิ 

3.2 การมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน ทุกสัปดาห 5% 
1.1, 1.2 การมีสวนรวมในการแสดงบทบาทสมมุต ิ 8,13 5% 
5.1, 5.2 การคนควาดวยตนเอง 1,11 5% 
4.1, 4.2 การทํารายงานกลุมโดยการสัมภาษณมัคคุเทศกและ

นักทองเทีย่ว 
13 10% 

1.3, 1.4 การฝกปฏิบตัใินชั้นเรียนและสถานทีจ่ริง 7,14,15 15% 
2.1, 2.2 การสอบ 9,17 60% 

หมวดที่ 6   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราหรือเอกสารหลัก 
ฉลองศร ีพิมลสมพงศ. 2550.  งานมัคคุเทศก.  เอกสารคําสอน ภาควิชาศลิปาชพี คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
ฉลองศร ีพิมลสมพงศ และคณะ. 2542.  คูมือการอบรมมัคคุเทศกทั่วไป (ตางประเทศ). กรุงเทพฯ:  

ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เสนอตอการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย. 

สํานักงานการศึกษาตอเนื่อง.  คูมือการอบรมมัคคุเทศก.  กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
2. เอกสารและขอมูลสาํคญั 

 จุลสารการทองเท่ียว ของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
 พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียว และมัคคเุทศก พ.ศ. 2551  
 ระเบียบพธิีการเขาออกราชอาณาจักร 
 วารสารธุรกิจการทองเท่ียว และวารสารที่เก่ียวของท้ังของไทย และตางประเทศ 

3. เอกสารและขอมูลแนะนาํ 
 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 
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หมวดที่ 7  การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
1.  ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารยผูสอนอธบิายใหนิสิตเขาใจถึงการปรบัปรุงรายวิชานี้จากการ

เรียนการสอนในภาคการศกึษาท่ีผานมา และประโยชนจากขอคิดเห็นของนิสิตตอการพัฒนารายวิชา 
เพือ่สงเสริมใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนารายวิชาในชวงปลายของภาคการศึกษา 

2.  ใหนิสิตประเมินพฒันาการของตนเองโดยเปรียบเทยีบ ความรู ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะหกอน
และหลังการเรียนรายวิชานี ้ 

3.  สงเสริมใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการเรียนการสอน และการพฒันารายวชิาผานระบบการประเมิน 
on line ของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนิสิต และทํารายงานสรุปพัฒนาการของนิสิต 

ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา 
3. การปรับปรุงการสอน 

1. การประมวลความคิดเห็นของนิสิต การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปญหา อปุสรรค แนวทาง 
แกไขเม่ือสิ้นสุดการสอน เพือ่เปนขอมูลเบ้ืองตนในการปรับปรุงรายวชิาในภาคการศึกษาตอไป 

2. การวิจยัในชั้นเรียน เพือ่พฒันารูปแบบ วธิกีารเรียนการสอน และวิธีการฝกปฏิบัตินอกสถานที ่
3. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนิสิตรุนตอไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
1. ใหอาจารยแสดงตัวอยางการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ 
2. (อาจ) ใหกรรมการทวนสอบ สุมตรวจสอบการใหคะแนนในรายวิชาหรือรายงานของผูเรียน 
3. เปรียบเทียบการใหคะแนนขอสอบแตละขอในรายวิชา ตามเกณฑที่กําหนด  
4. (อาจ) จัดทําขอสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชา (หรือกับสถาบันในเครือขาย) 
5. สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคําถามในขอสอบจากผูใชบัณฑิต เพื่อปรับมาตรฐานขอสอบ 
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. นําขอคิดเห็นของนิสิตจากขอ 1 มาประมวล เพือ่จัดกลุมเนื้อหาความรูที่ตองปรบัปรุง วธิีการศกึษา
คนควาดวยตนเอง และรูปแบบของการศึกษาการปฏบิัติงานนอกสถานที่ ผลจากการประมวลจะนําไป
ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในรุนตอไป 

2. นําผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ 2 มาจัดกลุมเทียบเคียงกับขอคิดเห็นของนิสิต เพื่อ
พฒันาเนือ้หาสาระใหทันสมัย ปรบัวธิีการเรียนการสอน และวธิีการประเมินผลใหตรงกับผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง 

 


