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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 3571201 หลักการมัคคุเทศก์ 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 3 (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ชมพรรณ  จันทิมา  
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 2/58 ชั้นปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

1 พฤศจิกายน 2558 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการ และสมรรถนะในการเป็นมัคคุเทศก์อาชีพตรงตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีทักษะมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และจริยธรรมที่เหมาะสม       
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในงานมัคคุเทศก์ที่ถูกต้อง  มีมาตรฐาน  และเป็นสากล 
          2. เพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์เข้าใจงานมัคคุเทศก์ในระดับที่สามารถท าวิจัยที่เป็นประโยชน์
ต่ออาชีพมัคคุเทศก์และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย  
          3. เพ่ือน างานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้โดยประยุกต์เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหารายวิชา 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบ  บุคลิกลักษณะ  และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์  กระบวนการ  
วิธีการ และเทคนิคการน าเท่ียว มนุษยสัมพันธ์ส าหรับงานมัคคุเทศก์  นันทนาการ  การปฐมพยาบาล  การ
ป้องกันอุบัติเหตุและการให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในงานมัคคุเทศก์ ระเบียบ
พิธีการเข้าออกราชอาณาจักร  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  การพัฒนาวิชาชีพมัคคุเทศก์  มีการศึกษาการ
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 30 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตาม 
ความต้องการของ
นักศึกษา 

การฝึกปฏิบัติ 30 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง  
5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์  ในมหาวิทยาลัย  และ E-mail 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษาเพ่ิมเติม 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพมัคคุเทศก์โดยมีคุณธรรม 

จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 
          - มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ 
              ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
          - มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และ 
              การปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 
          - มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา มี 
              ภาวะผู้น า และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 

 - มีวินัยในการท างาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม  
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1.2 วิธีการสอน 

 -  สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดข้ึนในธุรกิจ ระหว่างการเรียนการสอน 
            - อภิปรายกรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน 
            - ให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติ 

         - ให้นักศึกษาท างานกลุ่มโดยสัมภาษณ์มัคคุเทศก์ และนักท่องเที่ยว 
1.3 วิธีการประเมินผล 

            - ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
            - ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา 
            - ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย  

         - ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์  
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
            1. นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจบทบาทและความส าคัญของงานอาชีพมัคคุเทศก์ท่ีมีต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและประเทศไทยได้ 
            2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปสู่การอธิบายและน าชม
สถานทีท่่องเที่ยวที่ส าคัญในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดในเบื้องต้นได้ 
            3. นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีมาตรฐาน ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของมัคคุเทศก์ 

2.2 วิธีการสอน 
 1. บรรยายและให้ท าแบบฝึกหัด 
            2. เชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ 
            3. ให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติและฝึกปฎิบัติในชั้นเรียน 
            4. ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน 

         5. ทัศนศึกษา 
2.3 วิธีการประเมินผล 

 1. ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นคว้าและรายงาน 
            2. ประเมินจากประสิทธิผลของการแสดงบทบาทสมมุติและการฝึกปฏิบัติ 

         3. ประเมินจากค าตอบข้อสอบอัตนัยที่เน้นถามข้อมูลจ าเป็นที่มัคคุเทศก์ต้องใช้ในการ
อธิบายน าชม 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
            1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปสู่การอธิบายและน าชมสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดในเบื้องต้นได้ 
            2. สามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในงานมัคคุเทศก์  และ
สามารถหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ 
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3.2 วิธีการสอน 
 1. บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน 
            2. เชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ 
            3. ให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติและฝึกปฎิบัติในชั้นเรียน 

         4. ฝึกปฏิบัติการน าชมในสถานที่ท่องเที่ยวจริง 
3.3 วิธีการประเมินผล 

 1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
            2. ประเมินจากประสิทธิผลของการแสดงบทบาทสมมุติและการฝึกปฏิบัติ 

         3. ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลจากสถานการณ์จริง และ
กรณีศึกษา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
 1. สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่ม
งานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 
            2. สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพและจริยธรรมให้เหมาะสมกับการเป็น
มัคคุเทศก์และตรงตามมาตรฐานสากล 

4.2 วิธีการสอน 
 1. สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ระหว่างการเรียนการสอน 
            2. อภิปรายกรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน 
            3. ให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติ 

         4. ให้นักศึกษาท างานกลุ่มโดยสัมภาษณ์มัคคุเทศก์ และนักท่องเที่ยว  
4.3 วิธีการประเมินผล 

 1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
            2. ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา 
            3. ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย  
            4. ประเมินจากข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 1. นักศึกษาสามารถใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างเหมาะสมและสื่อสารกับ
นักท่องเที่ยวต่างกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            2. นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและน าเสนอข้อมูลในการ
อธิบายน าชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.2 วิธีการสอน 
 1. บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน 
            2. เชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ 
            3. ให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติและฝึกปฎิบัติในชั้นเรียน 

         4. ฝึกปฏิบัติการน าชมในสถานที่ท่องเที่ยวจริง  
5.3 วิธีการประเมินผล 

            1. บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน 
            2. เชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ 
            3. ให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติและฝึกปฎิบัติในชั้นเรียน 

         4. ฝึกปฏิบัติการน าชมในสถานที่ท่องเที่ยวจริง  
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ 

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จน. 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 ความหมาย ประเภท หน้าที่และ 
ความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ตาม
กฎหมายและตามลักษณะ 
การปฏิบัติงาน 

4 - ปฐมนิเทศ 
- ศึกษาวิเคราะห์
ผู้เรียนก่อนการสอน 
- บรรยาย/อภิปราย 

อาจารย ์
ชมพรรณ จันทิมา 

2 คุณสมบัติ คุณลักษณะ/บุคลิก 
ลักษณะของมัคคุเทศก์และการ 
พัฒนาบุคลิกภาพ 

4 - บรรยาย/อภิปราย อาจารย ์
ชมพรรณ จันทิมา 

3 บทบาท ความส าคัญและผลกระทบ
ของมัคคุเทศก์ต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและต่อเกียรติภูมิของ
ประเทศ  

4 - บรรยาย/อภิปราย
กรณีศึกษา 
 

อาจารย ์
ชมพรรณ จันทิมา 

4 มารยาท การวางตัวและจรรยาบรรณ
ของมัคคุเทศก์  

4 - บรรยาย/อภิปราย 
- ศึกษาวิเคราะห์จาก
กรณีศึกษา 

อาจารย ์
ชมพรรณ จันทิมา 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จน. 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

5-7 วิธีปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์  
- การรับงาน 
- การเตรียมตัวก่อนออกปฏิบัติ 

หน้าที่  
   - การรับเข้าและส่งออกท่ี 
สนามบิน ท่าเรือ สถานีรถไฟ และ 
รถยนต์  
   - การปฏิบัติงานระหว่างการ 
น าเที่ยว  
   - การอ านวยความสะดวกในระหว่าง
การเดินทาง  

12 - บรรยาย/อภิปราย อาจารย ์
ชมพรรณ จันทิมา 

8 ศิลปะการพูดและการแสดงออก 
ส าหรับมัคคุเทศก์  
   - พฤติกรรมการแสดงออกของ
มนุษย์ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ เทคนิค
ในการติดต่อและสื่อสาร  

4 - บรรยาย/อภิปราย 
- เข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
สืบสานความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

อาจารย ์
ชมพรรณ จันทิมา 

9 สอบกลางภาค 4 ข้อสอบอัตนัย อาจารย ์
ชมพรรณ จันทิมา 

10 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงาน 
มัคคุเทศก์ ระเบียบพิธีการเข้าออก
ราชอาณาจักร 

4 - ศึกษาวิเคราะห์จาก
กรณีศึกษา 
- บรรยาย/อภิปราย 

อาจารย ์
ชมพรรณ จันทิมา 

11 การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการ
น าเที่ยว 

4 - ศึกษาวิเคราะห์จาก
กรณศีึกษา 
- บรรยาย/อภิปราย 
- มอบหมาย
งานค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

อาจารย ์
ชมพรรณ จันทิมา 

12 การปฐมพยาบาล 
   - การป้องกันอุบัติเหตุ  
   - ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ 

4 - น าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย 
- ศึกษาวิเคราะห์จาก
กรณีศึกษ 

อาจารย ์
ชมพรรณ จันทิมา 
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สัปดาห์ 

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จน. 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

13 การให้ความปลอดภัยแก่ 
นักท่องเที่ยว  
   - รูปแบบต่างๆ ของปัญหา  
   - การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
ในการน าเที่ยวและการติดต่อ 
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 

4 - ศึกษาวิเคราะห์จาก
กรณีศึกษา 
- มอบหมายให้
นักศึกษาแสดง
บทบาทสมมุติ 
- บรรยาย/อภิปราย 

อาจารย์ 
ชมพรรณ จันทิมา 

14-16 การน าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ  
ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดย
น าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 

12 - ฝึกการอธิบายน าชม
หน้าชั้น และ/หรือ ณ 
สถานที่จริง 

อาจารย ์
ชมพรรณ จันทิมา 

หมายเหตุ: ทัศนศึกษา ณ วัดพระแก้ว ส่วนการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงจะก าหนดใน
ภายหลังตามความพร้อมของนักศึกษา โดยนับเป็นชั่วโมงการเรียนการสอน ซึ่งจะมีจ านวน
ชั่วโมงฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ดังนั้นจะท าให้มี
การปรับชั่วโมงการบรรยายในชั้นเรียนให้เหมาะสมและมีเนื้อหาครบถ้วน 

17 สอบปลายภาค 1.5 - ข้อสอบอัตนัย อาจารย ์
ชมพรรณ จันทิมา 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม 

ที ่
ผลการ 
เรียนรู้* 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 2.1, 2.2 - ทดสอบกลางภาค 
- ทดสอบปลายภาค 

9 
17 

20% 
40% 

2 3.1 
3.4, 5.3 

- ตรวจผลงานศึกษาค้นคว้าและ
น าเสนอ 

ตลอด 
ภาคเรียน 

20% 

3 1.1-1.4 
4.1, 4.3 

 

- การมีส่วนร่วมในการแสดง
บทบาทสมมุติ 
- ประเมินจากการมีส่วนร่วม
กิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 
- ประเมินความรับผิดชอบจาก
งานทีไ่ด้รับมอบหมาย  

ตลอด 
ภาคเรียน 

20% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541). คู่มือมัคคุเทศก์. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, กรงุเทพฯ. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
- จุลสารการท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
- พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยว และมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 
- ระเบียบพิธีการเข้าออกราชอาณาจักร 
- วารสารธุรกิจการท่องเที่ยว และวารสารที่เกี่ยวข้องทั้งของไทย และต่างประเทศ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
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 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
         1. ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงการปรับปรุง
รายวิชานี้จากการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ีผ่านมา และประโยชน์จากข้อคิดเห็นของนักศึกษา
ต่อการพัฒนารายวิชาเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนารายวิชาในช่วงปลาย
ของภาคการศึกษา 
          2. ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวล/
คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้ 
          3. ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผ่าน
ระบบการประเมิน on line ของมหาวิทยาลัย  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
          อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และท ารายงานสรุป
พัฒนาการของนักศึกษา  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา 
 
 
 
 

http://www.pgathaiguide.com/
http://www.atta.or.th/
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3. การปรับปรุงการสอน 
        1. การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา  การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขเม่ือสิ้นสุดการสอน เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาค
การศึกษาต่อไป 
          2. การวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน และวิธีการฝึกปฏิบัตินอก
สถานที่ 

    3. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป   
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
          1. ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลในรายวิชาเพ่ือการทวนสอบ 
          2. (อาจ) ให้กรรมการทวนสอบ สุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาหรือรายงานของ
ผู้เรียน 
          3. เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในรายวิชา ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
          4. (อาจ) จัดท าข้อสอบมาตรฐานส าหรับรายวิชา (หรือกับสถาบันในเครือข่าย) 

    5. ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับค าถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือปรับมาตรฐานข้อสอบ 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
          1. น าข้อคิดเห็นของนักศึกษาจากข้อ 1 มาประมวล เพ่ือจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง 
วิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ผลจากการ
ประมวลจะน าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 
          2. น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ 2 มาจัดกลุ่มเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของ
นักศึกษา เพ่ือพัฒนาเนื้อหาสาระให้ทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
 


