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 รายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขต / คณะ / ภาควชิา             วิทยาเขตบางเขน / คณะมนุษยศาสตร / ภาควิชาศิลปาชีพ  

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชือ่รายวชิา       01390327    งานมัคคุเทศก (Tour Guiding) 

2. รายวชิาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)       - 

3. อาจารยผูรับผิดชอบและกลุมเรียน (section)      
   ระบุชือ่อาจารยผูรับผิดชอบและกลุมทีส่อน (ใหรายงานเปนรายกลุม)  
   รศ. ดร. ฉลองศรี  พิมลสมพงศ    หมู 1 
4. ภาคการศกึษา/ปการศกึษาที่เปดสอนรายวชิา 
   ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 

5.  สถานทีเ่รียน  
     คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตบางเขน 

(ตัวอยาง) 
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1.  รายงานช่ัวโมงการสอนจรงิเทียบกบัแผนการสอน 

หัวขอ 

จํานวน 
ชั่วโมง 
ตามแผน 
การสอน 

จํานวน 
ชั่วโมง 

ที่สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอน  หาก มี
ความแตกตางเกิน 25% 

  

หัวขอ: ความหมาย ประเภท หนาที่และ
ความรับผิดชอบของมัคคุเทศกตามกฎหมาย
และตามลักษณะการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม: บรรยาย อภิปราย และมอบหมาย
งานคนควาแตละหัวขอเปนกลุมสําหรับ 
การเรียนในครั้งตอไป 

3 3  

หัวขอ: คุณสมบัติ คุณลักษณะ/
บุคลิกลักษณะของมัคคุเทศกและการพัฒนา
บุคลิกภาพ 
กิจกรรม: ทุกกลุมสงงานคนควาดวยตนเอง 
โดยสุมเลือกกลุม 2 กลุมเพื่อนําเสนอ
งานคนควา  อภิปราย บรรยาย  

3 3  

หัวขอ: บทบาท ความสําคัญและผลกระทบ
ของมัคคุเทศกตออุตสาหกรรมการทองเท่ียว
และตอเกียรติภูมิของประเทศ 
กิจกรรม: อภิปรายกรณีศึกษา บรรยาย  

3 3  

หัวขอ: มารยาท การวางตวัและจรรยาบรรณ
ของมัคคุเทศก 
กิจกรรม: บรรยายโดยการสอดแทรกกรณี
ตัวอยาง และอภิปรายกรณีศึกษา 

3 3  
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หัวขอ 

จํานวน 
ชั่วโมง 
ตามแผน 
การสอน 

จํานวน 
ชั่วโมง 

ที่สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอน  หาก มี
ความแตกตางเกิน 25% 

  

หัวขอ: วิธีปฏิบัติงานของมัคคุเทศก : การรับ
งาน การเตรียมตัวกอนออกปฏิบัติหนาที่ 
การรับเขาและสงออกที่สนามบิน ทาเรือ 
สถานีรถไฟ และรถยนต การปฏิบัติงาน
ระหวางการนําเท่ียว เทคนิคการนําชม
สถานที่ การอธิบายใหขอมูล การอํานวย
ความสะดวกในระหวางการเดินทางและการ
พัฒนาทักษะ  สมรรถนะของมัคคุ เทศก
อาเซียน 
กิจกรรม: เชิญมัคคุเทศกอาชีพมาบรรยาย 
ศึกษาเอกสาร อภิปรายกรณีตัวอยาง และฝก
การอธิบายนําชมตามหัวขอที่กําหนดในช้ัน
เรียน  

9 9  

หัวขอ: ศิลปะการพูดและการแสดงออก
สําหรับมัคคุเทศก พฤติกรรมการแสดงออก
ของมนุษย การสรางมนุษยสัมพันธ เทคนิค
ในการติดตอและสื่อสาร 
กิจกรรม: บรรยาย แสดงบทบาทสมมุติ 
ศึกษาและอภิปรายกรณีตัวอยาง 

3 3  

สอบกลางภาค 3 ชั่วโมง    
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หัวขอ 

จํานวน 
ชั่วโมง 
ตามแผน 
การสอน 

จํานวน 
ชั่วโมง 

ที่สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอน  หาก มี
ความแตกตางเกิน 25%  

หัวขอ: กฎหมายที่เก่ียวของในงานมัคคุเทศก 
ระเบียบพิธีการเขาออกราชอาณาจักร 
กิจกรรม: บรรยาย ศึกษาเอกสาร อภิปราย
กรณีตัวอยาง และมอบหมายงานคนควาดวย
ตนเอง 

3 3  

หัวขอ: การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการ
นําเที่ยว 
กิจกรรม: สงงานท่ีไดรับมอบหมาย บรรยาย 
ศึกษาและอภิปรายกรณีตัวอยาง 

3 3  

หัวขอ: การปองกันอุบัติเหตุ ขอควรปฏิบัติ
เพื่อปองกันและเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การปฐม
พยาบาล 
กิจกรรม: เชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยาย ศึกษา
และอภิปรายกรณีสมมุติ แสดงบทบาทสมมุติ 
มอบหมายใหทํางานกลุมโดยสัมภาษณ
มัคคุเทศก 

3 3  

หัวขอ: การใหความปลอดภัยแก
นักทองเที่ยว รูปแบบตางๆ ของปญหา การ
แกไขปญหาเฉพาะหนาในการนําเท่ียวและ
การติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ 
กิจกรรม: บรรยายสรุป ศึกษาและอภิปราย
กรณีสมมุติ 

3 3  
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หัวขอ 
 

จํานวน 
ชั่วโมง 
ตามแผน 
การสอน 

จํานวน 
ชั่วโมง 

ที่สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%  

หัวขอ: การนําชมสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ
ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
กิจกรรม: ฝกการอธิบายนําชม หนาชั้น และ/
หรือ ณ สถานที่จริงโดยมีการประเมินตาม
แบบฟอรมที่กําหนด 

3 3  

หัวขอ: การนําชมสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ
ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
กิจกรรม: ฝกการอธิบายนําชม หนาชั้น และ/
หรือ ณ สถานที่จริงโดยมีการประเมินตาม
แบบฟอรมที่กําหนด 

6 6  

สอบปลายภาค 3 ชัว่โมง    

2. หัวขอท่ีสอนท่ีไมครอบคลุมตามแผน  

หัวขอที่สอนไมครอบคลุม 
ตามแผน (ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอนไม
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

-  ไม มี เ น่ืองจากเปนรายวิชา
สํ าคัญของนิ สิ ต ในการขอ รับ
ประกาศนียบัตรมัคคุเทศกทั่วไป 
(ตางประเทศ) จากกระทรวงการ
ท อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ กี ฬ า  ต า ม
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและ
มัคคุเทศก พ.ศ. 2551 
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3. ประสทิธิผลของวิธีสอนทีทํ่าใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุไวในรายละเอียดของรายวิชา  

ประสิทธ ิ
ผล ผลการเรียนรู 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียดของ
รายวิชา 

มี ไมมี 

ปญหาของการใชวธิีสอน 
(ถามี) พรอมขอเสนอแนะ

ในการแกไข 

คุณธรรม จริยธรรม 1. สอดแทรกประสบการณและ
เหตุการณจริงท่ีเกิดขึ้นใน
ธุรกิจ ระหวางการเรียนการ
สอน  

2. อภิปรายกรณศีึกษารวมกัน
ในชั้นเรียน 

3. ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาท
สมมุติ 

4.   ใหนิสิตทาํงานกลุมโดย
สัมภาษณมัคคุเทศก และ 
นักทองเท่ียว 

  นิสิตบางคนยังไมกลาแสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ก า ร
อภิปรายร วมกัน  ทํ า ให
อาจารยตองเสนอประเด็น
คําถาม หรือสาระสําคัญ
ของงานมัคคุเทศก ท่ีตอง
อภิปรายใหเขาใจชัดเจน 

ความรู 1. บรรยายและใหทํา
แบบฝกหัด 

2. เชิญผูเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชพีมาบรรยายพิเศษ 

3. ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาท
สมมุติและฝกปฎิบัติในชั้น
เรียน 

4. ใหนิสิตคนควาดวยตนเอง
และทํารายงาน 

5.  ทศนศึกษา 

  นิ สิตยัง มีความสับสนใน
เรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของมัคคุเทศก ทําใหตอง
ฝกคิดจากรายการนําเที่ยว
จริงของบริษัทนําเที่ยวท่ีมี
ชื่อเสียง 
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ประสิทธ ิ
ผล ผลการเรียนรู 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียดของ
รายวิชา 

มี ไมมี 

ปญหาของการใชวธิีสอน 
(ถามี) พรอมขอเสนอแนะ

ในการแกไข 

ทักษะทางปญญา 1. บรรยายและอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้น
เรียน 

2. เชิญผูเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชพีมาบรรยายพิเศษ 

3. ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาท
สมมุติและฝกปฎิบัติในชั้น
เรียน 

4.  ฝกปฏิบัติการนําชมใน
สถานท่ีทองเที่ยวจริง 

  นิสิตบางคนยังไมสามารถ
แกปญหาเฉพาะหนาได 
เ น่ืองจากความไมพรอม
ท า ง วุ ฒิ ภ า ว ะ แ ล ะ
บุคลิกภาพ ทําใหอาจารย
และนิ สิตในกลุมชวยกัน
ยกตัวอยางจากรายงานและ
ประสบการณจริง 

ทักษะความสมัพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1.  สอดแทรกประสบการณและ
เหตุการณจริงท่ีเกิดขึ้นใน
ธุรกิจ ระหวางการเรียนการ
สอน  

 2.  อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
ในชั้นเรียน 

 3.  ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาท
สมมุติ 

 4.  ใหนิสิตทาํงานกลุมโดย
สัมภาษณมัคคุเทศก และ 
นักทองเท่ียว 

  การมอบหมายงานเปนกลุม
ใหญอาจมีปญหาแบงงาน
ไมทั่วถึง จึงควรจัดกลุมให
เล็กลง และใหประชุมตกลง
แบงงานที่ไมซ้ําซอนกัน 
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ประสิทธ ิ
ผล ผลการเรียนรู 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียดของ
รายวิชา 

มี ไมมี 

ปญหาของการใชวธิีสอน 
(ถามี) พรอมขอเสนอแนะ

ในการแกไข 

ทักษะการวิเคราะห 
การส่ือสาร และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.  บรรยายและอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้น
เรียน 

 2.  เชิญผูเชีย่วชาญในสาขา
วิชาชพีมาบรรยายพิเศษ 

 3.  ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาท
สมมุติและฝกปฎิบัติในชั้น
เรียน 

 4.  ฝกปฏิบตัิการนําชมใน
สถานท่ีทองเที่ยวจริง 

  นิ สิ ตยั ง มี ปญหา ในกา ร
ส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อ
ก า ร นํ า ช ม  จึ ง ค ว ร ใ ห
แบบฝกหัดการอธิบายนํา
ชมสถานท่ีตาง ๆ เพิ่มเติม 

4.   ขอเสนอการดําเนนิการเพื่อปรับปรุงวิธีการสอน 
4.1   จัดหาเอกสาร วีดิทัศนซีดีเก่ียวกับสถานที่สําคัญในงานมัคคุเทศกเพิ่มเติม ทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ 
4.2   จัดตารางเวลาใหนิสิตฝกฝนการอธบิายนําชมเพิม่เติม โดยแบงงานกันเปนทั้งผูพูด และผูฟง 

ซ่ึงตองมีการสนทนาโตตอบในบทบาทของมัคคุเทศกและนักทองเทีย่ว 
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1.  จํานวนนสิิตท่ีลงทะเบยีนเรียน                             70 คน 

2.  จํานวนนสิิตท่ีคงอยูเมื่อสิน้ภาคการศึกษา              68 คน 

3.  จํานวนนสิิตท่ีถอน (W)                                                 2  คน 

4.  การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด)  
 

ระดบัคะแนน (เกรด) จํานวน รอยละ 

A 15 22.06 

  B+ 20 29.41 

B 16 23.53 

  C+ 12 17.65 

C 5  7.35 

  D+ -  

D -  

F -  

I -  

ผาน (P, S) -  

ไมผาน (U) -  
 
5.  ปจจยัที่ทําใหระดบัคะแนนผิดปกต ิ(ถามี) 

ไมมี 
6.  ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิที่กําหนดไวในรายละเอียดของรายวิชา 

6.1  ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ระยะเวลาที่ใชในการฝกการอธิบายนําชมอาจไม
เพียงพอ ทําใหฝกไดไมท่ัวถึง 

มีจํานวนนิสิตในกลุมมาก และบางคนไมมีทักษะ
ทางภาษาที่ดีพอ รวมท้ังขาดความแมนยําใน
เนื้อหาที่ตองการอธิบาย 

6.2  ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

การประเมินผลในดานคุณธรรม จริยธรรมไม
สามารถทําไดทุกดาน 

นิสิตบางคนไมแสดงออก และยังมีวุฒิภาวะไม
เพียงพอในการปฏิบัติงานมัคคุเทศก 
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

อาจารยผูสอนประมวลวิธีการประเมินผลท่ีเขียน
ไวในรายละเอียดของรายวิชา 

ปรับคะแนนการทํางานกลุม  และปรับแบบ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรูของนิสิต 

หมวดที่ 4  ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1.  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ 
การเรียนการสอน (ถามี) 

ผลกระทบ 

ขอมูลแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ศิลปะ 
และวัฒนธรรม แบบ on line ไมเพียงพอ และไม
ตรงกับความตองการ 

นิสิตตองไปศึกษาจากสถานท่ีจริง และถายภาพ
มาเอง เพื่อการฝกปฏิบัติในหองเรียน 

 
2.  ประเด็นดานการบริหารและองคกร  

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนิสติ 

ไมมี ไมมี 

หมวดท่ี 5  การประเมนิรายวิชา 

1.   ผลการประเมนิรายวชิาโดยนิสิต (แนบเอกสาร) 
1.1  ขอวพิากษที่สําคัญจากผลการประเมนิโดยนิสิต 
       การอธิบายนําชมเปนภาษาตางประเทศยากมากสําหรับนิสิตบางคน 
1.2 ความเหน็ของอาจารยผูสอนตอผลการประเมนิตามขอ 1.1 

อาจารยนําเนือ้หาการอธิบายนําชมไปหารือกับอาจารยชาวตางประเทศ เพือ่ชวยในการ
ปรับโครงสรางของประโยคท่ีจําเปนตอการเรียน 
2.  ผลการประเมนิรายวชิาโดยวิธีอ่ืน 
     2.1  ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมนิโดยวิธีอ่ืน 
            นิสิตพบวา การสอนหลักการมัคคุเทศกระดับอาเซียนท่ีมีการคนควาจากอินเทอรเนต็ ทําให
ไดรับความรูและความเขาใจมากขึ้น 
    2.2  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมนิตามขอ 2.1 
          ยังคงใหมีการหาขอมูลที่ทันสมัย และใหมีการเสนอความคิดเห็นในหองเรียน หรือเชิญ
มัคคุเทศกอาชีพมาบรรยายประสบการณใหม ๆ ใหนสิิตทราบมากขึ้น  
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หมวดท่ี 6  แผนการปรับปรุง 

1.  ความกาวหนาของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาครั้งที ่
     ผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอใน 
ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่ผานมา 

ผลการดําเนนิการ 

ควรเชิญอาจารยพิเศษมาบรรยายและฝกปฏิบัติ
เรื่องการปฐมพยาบาลใหแกนิสิต 

ไดเชิญนางพยาบาลจากสถานพยาบาล มก. มา
ใหความรู และฝกปฏิบัติเตรียมการปฐมพยาบาล
ใหแกนักทองเท่ียวชาติตาง ๆ 

2.  การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
    ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอยาง ใหนิสิตไดคนความากขึ้น จัดอภิปรายกลุมยอย กระตุนใหเกิด
ความตั้งใจเรียน และเชิญมัคคุเทศกอาชีพมาถายทอดประสบการณการนําเที่ยวนักทองเที่ยวท่ีเปน
ตลาดหลักของไทย 
3.  ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาที่ควรแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

เพิ่มกลุมเรียนอีก 1 กลุม เพื่อ
พัฒนาผลการเรียนรูใหแกนิสิต
ไดอยางทั่วถึง 

ภาคปลาย ปการศึกษา 2556 หัวหนาภาควิชาศิลปาชีพ 

4.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
    ประสานงานกับอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศกในสวนของการอธิบายนําชมเปน
ภาษาอังกฤษตามเสนทางบังคับของการขอรับประกาศนียบัตรมัคคุเทศกทั่วไป (ตางประเทศ) 
 
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  รศ. ดร. ฉลองศรี  พิมลสมพงศ 

ลงชื่อ ________________________________  วันท่ีรายงาน ______________________________ 
 
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  _________________________________________ 

ลงชื่อ ________________________________  วันท่ีรับรายงาน ____________________________ 


