
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ / สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา 
  HW301   งานมคัคเุทศก์ (Tour Guiding) 
               HQ301  งานมคัคเุทศก์ 

2.  จ านวนหน่วยกิต 
      3(3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
   หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว  วิชาเอกบงัคบั 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
      อาจารย์ยงยทุธ แก้วอดุม 
  อาจารย์วีรญา   บริบรูณ์ 
5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
      ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2559 ชัน้ปีท่ี 3 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
      ไมมี่ 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไมมี่ 
8.  สถานที่เรียน   
      คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
9.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
      วนัท่ี  21 กรกฎาคม 2559 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  1. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัความหมาย ความส าคญั บทบาทหน้าท่ี 
และจรรยาบรรณของมคัคเุทศก์ 
  2. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการปฏิบตังิานของมคัคเุทศก์ 
การน าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียว การจดักิจกรรมนนัทนาการ  
  3. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัระเบียบพิธีการเข้าออกราชอาณาจกัร  
และพิธีการทางศลุกากร 
  4. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการให้ความปลอดภยั และการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
  5.
 เพ่ือให้นกัศกึษาน าทฤษฎีความรู้ท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวตอ่ไป 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 
 เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ทางวิชาการ  และสมรรถนะในการเป็นมคัคเุทศก์อาชีพตรงตามมาตรฐานสากล  รวม
ทัง้มีทกัษะมนษุยสมัพนัธ์ บคุลิกภาพ และจริยธรรมท่ีเหมาะสม 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  
  ความหมาย  ประเภท ความส าคญั  บทบาท หน้าท่ี คณุลกัษณะและคณุสมบตัขิองมคัคเุทศก์ มารยาท 
การวางตวั และ จรรยาบรรณของมคัคเุทศก์  เทคนิคการน าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียว  
ขัน้ตอนการปฏิบตังิานของมคัคเุทศก์  การจดักิจกรรมนนัทนาการระหวา่งการเดนิทางทอ่งเท่ียว 
ความรู้เก่ียวกบัระเบียบพิธีการเข้าออกราชอาณาจกัร  และพิธีการทางศลุกากร   
การให้ความปลอดภยัแก่นกัทอ่งเท่ียว การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานมคัคเุทศก์ 
2.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 
45 - - 90 

          
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     3 ชัว่โมง โดยระบวุนั เวลา ไว้ในประมวลการสอน และแจ้งให้นกัศกึษาทราบในชัว่โมงแรกของการสอน 



 

 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.   คุณธรรม จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  1.  สามารถจดัการปัญหาด้านจริยธรรม  
และความขดัแย้งระหวา่งผลประโยชน์ท่ีได้รับกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.  มีทศันคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพ และแสดงออกซึง่คณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตังิาน 
  3.  มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี เป็นสมาชิกท่ีดี และมีสว่นร่วมในกิจกรรมเพื่อการพฒันา 
  4.  มีวินยั มีความตรงตอ่เวลา ปฏิบตัติามกฎระเบียบและข้อบงัคบัขององค์กรและสงัคม  
 1.2 วิธีการสอนท่ีจะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
  1.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ใน ระหวา่งการเรียนการสอน 

  2.  อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
  3.  ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
  4.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านคณุธรรม  จริยธรรม และมนษุยสมัพนัธ์ 
2. ความรู้ 
     2.1 ความรู้ท่ีจะได้รับ  
  1. 
 นกัศกึษามีความรู้และความเข้าใจบทบาทและความส าคญัของงานอาชีพมคัคเุทศก์ท่ีมีตอ่อตุสาหกรรมการท่
องเท่ียวและประเทศไทย 
  2. 
 นกัศกึษาสามารถประยกุต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัไิปสูก่ารอธิบายและน าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ี
ส าคญัในเขตกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดัในเบือ้งต้นได้ 
  3. 
 นกัศกึษามีความรู้และความเข้าใจกระบวนการปฏิบตังิานท่ีถกูต้องและมีมาตรฐาน ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิ
บตัขิองมคัคเุทศก์  
 2.2 วิธีการสอน  



 

  1.  บรรยายและให้ท าแบบฝึกหดั 
  2.  เชิญผู้ เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ 
  3.  ให้นกัศกึษาแสดงแสดงบทบาทสมมตุแิละฝึกปฎิบตัใินชัน้เรียน 
  4.  ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน  
 

 

 2.3 วิธีการประเมินผล 
  1.  ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นคว้าและรายงาน 
  2.  ประเมินจากประสิทธิผลของการแสดงบทบาทสมมตุแิละการฝึกปฏิบตัิ 
  3.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบอตันยัท่ีเน้นถามข้อมลูจ าเป็นท่ีมคัคเุทศก์ต้องใช้ในการอธิบายน าชม 
3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  1. 
 สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัไิปสูก่ารอธิบายและน าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัในเ
ขตกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดัในเบือ้งต้นได้ 
  2. 
 สามารถประมวลและศกึษาข้อมลูเพื่อวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหาในงานมคัคเุทศก์  และสามารถหาแนวทางป้
องกนัและแก้ไขปัญหาได้  
 3.2 วิธีการสอน 
  1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  เชิญผู้ เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ 
  3.  ให้นนกัศกึษาแสดงแสดงบทบาทสมมตุแิละฝึกปฎิบตัใินชัน้เรียน 
  4.  ฝึกปฏิบตักิารน าชมในสถานท่ีทอ่งเท่ียว  
 3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากประสิทธิผลของการแสดงบทบาทสมมตุแิละการฝึกปฏิบตัิ 
  3.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมลูจากสถานการณ์จริง และกรณีศกึษา  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  



 

  1. 
 สามารถปฏิบตัแิละรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายตามหน้าท่ีและบทบาทของตนในกลุม่งานได้อยา่งเหมาะ
สม รวมทัง้มีสว่นร่วมในการชว่ยเหลือผู้ ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุม่ 
  2.  สามารถพฒันาทกัษะมนษุยสมัพนัธ์  
บคุลิกภาพและจริยธรรมให้เหมาะสมส าหรับการท างานในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว 
 4.2 วิธีการสอน 
  1.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการเรียนการสอน 
  2.  อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
 4.3 วิธีการประเมิน 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
  3.  ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
  4.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล  
และความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  

  1.  นกัศกึษาสามารถสามารถใช้ภาษาในการฟัง  พดู  อา่น  
เขียนได้อยา่งเหมาะสมและน าเสนองานกลุม่อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  2. 
 นกัศกึษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิตอ่ส่ือสารและน าเสนอข้อมลูได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5.2 วิธีการสอน 

  1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน 
 5.3 วิธีการประเมิน  
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากประสิทธิผลของรายงาน 
  3.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
 



 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
*  

(ช่ัวโมง
) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือ
ที่ใช้ 

ผู้สอน 

1. อธิบายเนือ้หาวิชา 
และเกณฑ์การวดัผล 
สถานการณ์ 
แนวโน้มของธุรกิจน าเท่ียวและมคัคเุท
ศก์ 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอ
น และส่ือ Power Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อ.ยงยทุ
ธ  
แก้วอดุม 
อ.วีรญา   บริบรูณ์ 

บริบรูณ์ 

 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ผู้สอน 

2. ความหมาย ประเภท 
และความส าคญัของมคัคเุทศก์ 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  
และส่ือ Power Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อ.ยงยทุธ  
แก้วอดุม 
อ.วีรญา   บริบรูณ์ 

บริบรูณ์ 

 

3. บทบาท หน้าท่ี คณุลกัษณะ 
และคณุสมบตัขิองมคัคเุทศก์ 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  
และส่ือ Power Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้อสงสยั 
4. กรณีศกึษา 
5. ทดสอบความเข้าใจ 

อ.ยงยทุธ  
แก้วอดุม 
อ.วีรญา   บริบรูณ์ 

บริบรูณ์ 

 

4. มารยาท การวางตวั 
และจรรยาบรรณของมคัคเุทศก์ 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  
และส่ือ Power Point 

อ.ยงยทุธ  
แก้วอดุม 
อ.วีรญา   บริบรูณ์ 



 

2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้อสงสยั 
4. กรณีศกึษา 
5. ทดสอบความเข้าใจ 

บริบรูณ์ 

 

 
 
 
 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
*  

(ช่ัวโมง
) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่
ใช้ 

ผู้สอน 

5. การปฏิบตังิานของมคัคเุทศก์  
(การรับเข้าและสง่ออกนกัทอ่งเท่ียว) 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอ
น และส่ือ Power Point 
2. ชมดีวีทศัน์ 
(การรับเข้าและสง่ออกนกัทอ่งเท่ียว) 
3. การอภิปรายร่วมกนั 
4. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้อสงสยั 
5. ทดสอบความเข้าใจ 

อ.ยงยทุธ  
แก้วอดุม 
อ.วีรญา   บริบรูณ์ 

บริบรูณ์ 

 

6. การปฏิบตังิานของมคัคเุทศก์  
(การเตรียมตวัก่อนการเดนิทาง  
การปฏิบตังิานระหวา่งการเดนิทาง  
การปฏิบตังิานหลงัการเดนิทาง) 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอ
น และส่ือ Power Point 
2. ชมวีดีทศัน์ 
3. การอภิปรายร่วมกนั 
4. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้อสงสยั 
5. ทดสอบความเข้าใจ 

อ.ยงยทุธ  
แก้วอดุม 
อ.วีรญา   บริบรูณ์ 

บริบรูณ์ 

 

7. การปฏิบตังิานของมคัคเุทศก์เฉพาะ 3 1. อ.ยงยทุธ  



 

ทาง 
มคัคเุทศก์เดนิป่า 
มคัคเุทศก์ทางทะเล 
มคัคเุทศก์แหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมช
าติ 
มคัคเุทศก์ศลิปวฒันธรรม 

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอ
น และส่ือ Power Point 
2. ท ากิจกรรมกลุม่ 
3. การอภิปรายร่วมกนั 
4. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้อสงสยั 

แก้วอดุม 
อ.วีรญา   บริบรูณ์ 

บริบรูณ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 

สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านว
น*  

(ช่ัวโ
มง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ ผู้สอน 

8. สอบกลางภาค 3 เนือ้หาสปัดาห์ 1 - 7 คณะกรรมการ
คมุสอบ 

9. ศลิปะการพดูและการแ
สดงออก 
ส าหรับมคัคเุทศก์ 

3 1. บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  
และส่ือ Power Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อ.ยงยทุธ  
แก้วอดุม 
อ.วีรญา   บริบรูณ์ 

บริบรูณ์ 

 
10. การจดักิจกรรมนนัทนา

การส าหรับ 
การน าเท่ียว 
(แนวคดิและทฤษฎี) 

3 1. บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  
และส่ือ Power Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อ.ยงยทุธ  
แก้วอดุม 
อ.วีรญา   บริบรูณ์ 

บริบรูณ์ 

 
11. การจดักิจกรรมนนัทนา

การส าหรับ 
การน าเท่ียว (ฝึกปฏิบตั)ิ 

3 1. 
ฝึกปฏิบตักิารจดักิจกรรมนนัทนาการส าหรับการ
น าเท่ียวหน้าชัน้เรียน 
โดยมีการประเมินตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
2. การอภิปรายร่วมกนั 

อ.ยงยทุธ  
แก้วอดุม 
อ.วีรญา   บริบรูณ์ 

บริบรูณ์ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านว
น*  

(ช่ัวโม
ง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ื
อที่ใช้ 

ผู้สอน 

12. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบังานมคัคเุทศก์ 
ระเบียบพิธีการเข้าออกราชอาณาจกัร 
และพิธีการทางศลุกากร 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน และส่ือ Power Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้อสงสั
ย 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อ.ยงยทุ
ธ  
แก้วอดุ
ม 
อ.วีรญา   บริบรูณ์ 

บริบรูณ์ 

 

13. การปอ้งกนัอบุตัเิหต ุ 
ข้อควรปฏิบตัเิพ่ือปอ้งกนัเม่ือเกิดอบุตัเิหต ุ
และการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน และส่ือ Power Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้อสงสั
ย 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อ.ยงยทุ
ธ  
แก้วอดุ
ม 
อ.วีรญา   บริบรูณ์ 

บริบรูณ์ 

 

14. การให้ความปลอดภยัแก่นกัทอ่งเท่ียวรูปแ
บบตา่งๆ 
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการน าเท่ียว 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน และส่ือ Power Point 

อ.ยงยทุ
ธ  
แก้วอดุ



 

และการตดิตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานต่
างๆ 

2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถามข้อสงสั
ย 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

ม 
อ.วีรญา   บริบรูณ์ 

บริบรูณ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 

สัปด
าห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 

จ าน
วน*  
(ช่ัวโ
มง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนแล
ะส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

15. การน าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัในกรุงเท
พมหานครและตา่งจงัหวดั 
(สถานทีท่่องเทีย่วส าคญัในต่างจงัหวดั) 

3 1. 
ฝึกการอธิบายน าชมหน้าชัน้เรีย
น และ/หรือ 
สถานท่ีจริงโดยการประเมินตาม
แบบฟอร์มท่ีก าหนด 
2. การอภิปรายร่วมกนั 

อ.ยงยทุธ  
แก้วอดุม 
อ.วีรญา   บริบรูณ์ 

บริบรูณ์ 

 

16. การน าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัในกรุงเท
พมหานครและตา่งจงัหวดั 
(สถานทีท่่องเทีย่วส าคญัในกรุงเทพมหานคร
) 

3 1. 
ฝึกการอธิบายน าชมหน้าชัน้เรีย
น และ/หรือ 
สถานท่ีจริงโดยการประเมินตาม
แบบฟอร์มท่ีก าหนด 
2. การอภิปรายร่วมกนั 

อ.ยงยทุธ  
แก้วอดุม 
อ.วีรญา   บริบรูณ์ 

บริบรูณ์ 

 

17. สอบปลายภาค 3 เนือ้หาสปัดาห์ 9 - 16 คณะกรรมกา
รคมุสอบ 



 

 
2.   แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรร
มที่ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ประเ

มิน 

สัดส่วนข
อง 

การประเ
มินผล 

1 คณุธรรม จริยธรรม การเข้าเรียนและพฤตกิรร
มในชัน้เรียน 
การสง่งานตรงเวลา 

ตลอดภาคกา
รศกึษา 
ตลอดภาคกา
รศกึษา 

 
10-16 

10% 
 

2 
3 

ความรู้ 
ทกัษะทางปัญญา 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

8 
17 

30% 
40% 

4 
 
5 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและคว
ามรับผิดชอบ 
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารแ
ละการใช้เทคโนโลยี 

การท างานกลุม่และน าเส
นอ 
 

10-16 
 
 

20% 
 
 

 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
ฉนัทศัน์  วรรณถนอม.  (2546). หลกัการมคัคเุทศก์.  กรุงเทพฯ : สถาบนัราชภฏัสวนสนุนัทา. 
พิมพรรณ สจุารินพงค์.  (2549).  มคัคเุทศก์.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
รวีวรรณ  โปรยรุ่งโรจน์. (2550). มคัคเุทศก์.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
วิลาสวงค์ พงศะบตุร และไพฑรูย์ พงศะบตุร.  คูมื่อการอบรมมคัคเุทศก์.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิ
ทยาลยั. 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

จลุสารการทอ่งเท่ียว ของการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 
พระราชบญัญตัธิุรกิจน าเท่ียว และมคัคเุทศก์ พ.ศ. 2551 



 

ระเบียบพิธีการเข้าออกราชอาณาจกัร 
วารสารธุรกิจการทอ่งเท่ียว และวารสารท่ีเก่ียวข้องทัง้ของไทย และตา่งประเทศ 

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.  ในวนัแรกของการเรียนการสอน  
อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นกัศกึษาเข้าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานีจ้ากการเรียนการสอนในภาคการศกึษาท่ีผา่นมา  
และประโยชน์จากข้อคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การพฒันารายวิชาเพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษาแสดงความคดิเห็นตอ่การ
พฒันารายวิชาในชว่งปลายของภาคการศกึษา 
 2.  ให้นกัศกึษาประเมินพฒันาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ  ความรู้  
ทกัษะในการประมวล/คดิวิเคราะห์ก่อนและหลงัการเรียนรายวิชานี ้

 3.  สง่เสริมให้นกัศกึษาแสดงความคดิเห็นตอ่การเรียนการสอน  
และการพฒันารายวิชาผา่นระบบการประเมิน online ของมหาวิทยาลยั 
 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง  ดผูลการเรียนของนกัศกึษา  
และท ารายงานสรุปพฒันาการของนกัศกึษาปัญหา  อปุสรรค  
และแนวทางแก้ไขหรือการเปล่ียนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 1.  การประมวลความคดิเห็นของนกัศกึษา  การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา  อปุสรรค  
แนวทางแก้ไขเม่ือสิน้สดุการสอน เพ่ือเป็นข้อมลูเบือ้งต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศกึษาตอ่ไป 

 2.  การวิจยัในชัน้เรียน เพ่ือพฒันารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน  
 3.  ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบันกัศกึษารุ่นตอ่ไป 



 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 
 1.  ให้อาจารย์แสดงตวัอยา่งการประเมินผลในรายวิชาเพ่ือการทวนสอบ 
 2.  เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแตล่ะข้อในรายวิชา  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1.  น าข้อคดิเห็นของนกัศกึษาจากข้อ  1 มาประมวล  เพ่ือจดักลุม่เนือ้หาความรู้ท่ีต้องปรับปรุง  
วิธีการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผลจากการประมวลจะน าไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในรุ่นตอ่ไป 
 2.  น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ  2 มาจดักลุม่เทียบเคียงกบัข้อคดิเห็นของนกัศกึ ษา 
เพ่ือพฒันาเนือ้หาสาระให้ทนัสมยั  ปรับวิธีการเรียนการสอน  
และวิธีการประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 


