(ตัวอยาง)

มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา วิทยาเขตบางเขน / คณะมนุษยศาสตร / ภาควิชาศิลปาชีพ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
01390327 งานมัคคุเทศก (Tour Guiding)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเทีย่ ว วิชาเฉพาะบังคับ
4 อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
รองศาสตราจารย ดร. ฉลองศรี พิมลสมพงศ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปทเี่ รียน
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน (Pre –requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี )
ไมมี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
วันที่ 15 พฤษภาคม 2555
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุง หมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีความรูทางวิชาการ และสมรรถนะในการเปนมัคคุเทศกอาชีพตรงตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง
มีทักษะมนุษยสัมพันธ บุคลิกภาพ และจริยธรรมที่เหมาะสม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อใหนิสิตมีความรูและทักษะในงานมัคคุเทศกที่ถูกตอง มีมาตรฐาน และเปนสากล
2. เพื่ อ ให นิ สิ ต และอาจารย เ ข า ใจงานมั ค คุ เ ทศก ใ นระดั บ ที่ ส ามารถทํ า วิ จั ย ที่ เ ป น ประโยชน ต อ อาชี พ
มัคคุเทศกและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย
3. เพื่อนํางานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชเปนประโยชนโดยประยุกตเปนสวนหนึ่งของเนื้อหารายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ บุคลิกลักษณะ และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก กระบวนการ วิธีการ และ
เทคนิคการนําเที่ยว มนุษยสัมพันธสําหรับงานมัคคุเทศก นันทนาการ การปฐมพยาบาล การปองกันอุบัติเหตุ
และการให ความปลอดภั ยแกนักทอ งเที่ยว กฎหมายที่เ กี่ยวขอ งในงานมั คคุ เทศก ระเบีย บพิ ธีการเขา ออก
ราชอาณาจักร การแกไขปญหาเฉพาะหนา การพัฒนาวิชาชีพมัคคุเทศก มีการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบตั /ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

30

-

30

75

(2 ชัว่ โมง x 15 สัปดาห)

(5 ชัว่ โมง x 15 สัปดาห)

(2 ชั่วโมง x 15 สัปดาห)

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสติ เปนรายบุคคล
3 ชั่วโมง โดยระบุวัน เวลา ไวในประมวลการสอน และแจงใหนิสติ ทราบในชัว่ โมงแรกของการสอน
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสติ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1. คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ งพัฒนา
1. สามารถจัดการปญหาดานจริยธรรม และความขัดแยงระหวางผลประโยชนที่ไดรับกับจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีทัศนคติที่ดตี ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
3. มีความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกทีด่ ี และมีสว นรวมในกิจกรรมเพือ่ การพัฒนา
4. มีวินัย มีความตรงตอเวลา ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
2. วิธีการสอน
1. สอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ระหวางการเรียนการสอน
2. อภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน
3. ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาทสมมุติ
4. ใหนิสิตทํางานกลุมโดยสัมภาษณมัคคุเทศก และนักทองเทีย่ ว
3. วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการเขาเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนิสิต
3. ประเมินจากความตรงตอเวลาในการสงงานและประสิทธิผลของงานที่ไดรับมอบหมาย
4. ประเมินจากคําตอบขอสอบเชิงวิเคราะหดานคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ
2. ความรู
1. ความรูทตี่ องไดรับ
1. นิสิตมีความรูแ ละความเขาใจบทบาทและความสําคัญของงานอาชีพมัคคุเทศกทมี่ ีตออุตสาหกรรม
การทองเทีย่ วและประเทศไทยได
2. นิสิตสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปสูการอธิบายและนําชมสถานที่
ทองเทีย่ วที่สําคัญในเขตกรุงเทพฯ และตางจังหวัดในเบือ้ งตนได
3. นิสิตมีความรูแ ละความเขาใจกระบวนการปฏิบัติงานทีถ่ ูกตองและมีมาตรฐาน ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัตขิ องมัคคุเทศก
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2. วิธีการสอน
1.
2.
3.
4.
5.

บรรยายและใหทําแบบฝกหัด
เชิญผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ
ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาทสมมุติและฝกปฎิบัติในชั้นเรียน
ใหนิสิตคนควาดวยตนเองและทํารายงาน
ทศนศึกษา

3. วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากประสิทธิผลของการคนควาและรายงาน
2. ประเมินจากประสิทธิผลของการแสดงบทบาทสมมุติและการฝกปฏิบตั ิ
3. ประเมินจากคําตอบขอสอบอัตนัยที่เนนถามขอมูลจําเปนที่มคั คุเทศกตองใชในการอธิบายนําชม
3. ทักษะทางปญญา
1. ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา
1. สามารถประยุกตใชความรูภ าคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิไปสูการอธิบายและนําชมสถานที่ทอ งเที่ยวที่
สําคัญในเขตกรุงเทพฯ และตางจังหวัดในเบื้องตนได
2. สามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาในงานมัคคุเทศก และสามารถหา
แนวทางปองกันและแกไขปญหาได
2. วิธีการสอน
1.
2.
3.
4.

บรรยายและอภิปรายกรณีศกึ ษารวมกันในชั้นเรียน
เชิญผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ
ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาทสมมุติและฝกปฎิบัติในชั้นเรียน
ฝกปฏิบตั ิการนําชมในสถานที่ทองเที่ยวจริง

3. วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากประสิทธิผลของการแสดงบทบาทสมมุติและการฝกปฏิบัติ
3. ประเมินจากคําตอบขอสอบเชิงวิเคราะห โดยใชขอมูลจากสถานการณจริง และกรณีศึกษา
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ งพัฒนา
1. สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ไดรบั มอบหมายตามหนาที่และบทบาทของตนในกลุมงานได
อยางเหมาะสม รวมทั้งมีสว นรวมในการชวยเหลือผูรว มงานและแกไขปญหากลุม
2. สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ บุคลิกภาพและจริยธรรมใหเหมาะสมกับการเปนมัคคุเทศก
และตรงตามมาตรฐานสากล
2. วิธีการสอน
1. สอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ระหวางการเรียนการสอน
2. อภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน
3. ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาทสมมุติ
4. ใหนิสิตทํางานกลุมโดยสัมภาษณมัคคุเทศก และนักทองเทีย่ ว
3. วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการเขาเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนิสติ
3. ประเมินจากความตรงตอเวลาในการสงงานและประสิทธิผลของงานที่ไดรับมอบหมาย
4. ประเมินจากคําตอบขอสอบเชิงวิเคราะหดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ งพัฒนา
1. นิสิตสามารถสามารถใชภาษาในการฟง พูด อาน เขียนไดอยางเหมาะสมและสือ่ สารกับ
นักทองเทีย่ วตางกลุมอยางมีประสิทธิภาพ
2. นิสิตสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลในการอธิบายนําชมได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. วิธีการสอน
1. บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน
2. เชิญผูเชีย่ วชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ
3. ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาทสมมุติและฝกปฎิบตั ิในชั้นเรียน
4. ฝกปฏิบตั ิการนําชมในสถานที่ทอ งเที่ยวจริง
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3. วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากประสิทธิผลของการแสดงบทบาทสมมุติและการฝกปฏิบตั ิ
3. ประเมินจากคําตอบขอสอบเชิงวิเคราะห

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
ความหมาย ประเภท หนาทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของมัคคุเทศกตาม
กฎหมายและตามลักษณะ
การปฏิบัติงาน
2

คุณสมบัติ คุณลักษณะ/บุคลิก
ลักษณะของมัคคุเทศกและการ
พัฒนาบุคลิกภาพ

3

บทบาท ความสําคัญและผลกระทบ
ของมัคคุเทศกตออุตสาหกรรมการ
ทองเทีย่ วและตอเกียรติภูมิของ
ประเทศ

4

มารยาท การวางตัวและจรรยาบรรณ
ของมัคคุเทศก
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จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอนและสื่อที่ใช
3
บรรยาย อภิปราย และ
มอบหมายงานคนควา
แตละหัวขอเปนกลุม
สําหรับการเรียนในครั้ง
ตอไป
3
ทุกกลุมสงงานคนควา
ดวยตนเอง โดยสุมเลือก
กลุม 2 กลุมเพือ่ นําเสนอ
งานคนควา อภิปราย
บรรยาย
3
อภิปรายกรณีศึกษา
บรรยาย

3

ผูสอน
รศ. ดร. ฉลองศรี
พิมลสมพงศ

รศ. ดร. ฉลองศรี
พิมลสมพงศ

รศ. ดร. ฉลองศรี
พิมลสมพงศ

บรรยายโดยการ
รศ. ดร. ฉลองศรี
สอดแทรกกรณีตัวอยาง พิมลสมพงศ
และอภิปรายกรณีศึกษา
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สัปดาห
จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
5,6,7 วิธีปฏิบตั ิงานของมัคคุเทศก : การรับ
9
งาน การเตรียมตัวกอนออกปฏิบัติ
หนาที่ การรับเขาและสงออกที่
สนามบิน ทาเรือ สถานีรถไฟ และ
รถยนต การปฏิบัติงานระหวางการ
นําเที่ยว เทคนิคการนําชมสถานที่
การอธิบายใหขอมูล การอํานวย
ความสะดวกในระหวางการเดินทาง
และการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ
วิชาชีพของมัคคุเทศกในระดับ
อาเซียน
8
ศิลปะการพูดและการแสดงออก
3
สําหรับมัคคุเทศก พฤติกรรม
การแสดงออกของมนุษย การสราง
มนุษยสัมพันธ เทคนิคในการติดตอ
และสือ่ สาร
9
สอบกลางภาค
3
10
กฎหมายที่เกี่ยวของในงาน
3
มัคคุเทศก ระเบียบพิธีการเขาออก
ราชอาณาจักร
11

การจัดกิจกรรมนันทนาการเพือ่ การ
นําเที่ยว
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กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอนและสื่อที่ใช
เชิญมัคคุเทศกอาชีพมา วิทยากร :
บรรยาย ศึกษาเอกสาร มัคคุเทศกอาชีพ
อภิปรายกรณีตัวอยาง
และฝกการอธิบายนําชม
ตามหัวขอที่กาํ หนดใน
ชั้นเรียน

บรรยาย แสดงบทบาท
สมมุติ ศึกษาและ
อภิปรายกรณีตัวอยาง

รศ. ดร. ฉลองศรี
พิมลสมพงศ

บรรยาย ศึกษาเอกสาร
อภิปรายกรณีตัวอยาง
และมอบหมาย
งานคนควาดวยตนเอง
สงงานที่ไดรับ
มอบหมาย บรรยาย
ศึกษาและอภิปรายกรณี
ตัวอยาง

รศ. ดร. ฉลองศรี
พิมลสมพงศ

รศ. ดร. ฉลองศรี
พิมลสมพงศ
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
12
การปองกันอุบัติเหตุ ขอควรปฏิบัติ
เพื่อปองกันและเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ
การปฐมพยาบาล

13

14

การใหความปลอดภัยแก
นักทองเทีย่ ว รูปแบบตางๆ ของ
ปญหา การแกไขปญหาเฉพาะหนา
ในการนําเที่ยวและการติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานตางๆ
การนําชมสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ
ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอนและสื่อที่ใช
3
เชิญผูเชี่ยวชาญมา
บรรยาย ศึกษาและ
อภิปรายกรณีสมมุติ
แสดงบทบาทสมมุติ
มอบหมายใหทํางาน
กลุมโดยสัมภาษณ
มัคคุเทศก
3
บรรยายสรุป ศึกษาและ
อภิปรายกรณีสมมุติ

ผูสอน
รศ. ดร. ฉลองศรี
พิมลสมพงศ

รศ. ดร. ฉลองศรี
พิมลสมพงศ

ฝกการอธิบายนําชม
รศ. ดร. ฉลองศรี
หนาชั้น และ/หรือ ณ
พิมลสมพงศ
สถานทีจ่ ริงโดยมีการ
ประเมินตามแบบฟอรม
ที่กําหนด
15 - 16 การนําชมสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ
6
ฝกการอธิบายนําชม
รศ. ดร. ฉลองศรี
ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด
หนาชั้น และ/หรือ ณ
พิมลสมพงศ
สถานทีจ่ ริงโดยมีการ
ประเมินตามแบบฟอรม
ที่กําหนด
หมายเหตุ: ทัศนศึกษา และการฝกปฏิบตั ิในสถานที่จริงจะกําหนดในภายหลังตามความพรอมของ
นิสิต โดยนับเปนชั่วโมงการเรียนการสอน ซึ่งจะมีจํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัตใิ นชั้นเรียนและนอกชัน้
เรียนทั้งหมดไมนอยกวา 30 ชัว่ โมง ดังนั้นจะทําใหมีการปรับชัว่ โมงการบรรยายในชั้นเรียนให
เหมาะสมและมีเนื้อหาครบถวน
17
สอบปลายภาค
3
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการ
เรียนรู

วิธีการประเมิน

3.2
1.1, 1.2
5.1, 5.2
4.1, 4.2

การมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน
การมีสวนรวมในการแสดงบทบาทสมมุติ
การคนควาดวยตนเอง
การทํารายงานกลุมโดยการสัมภาษณมัคคุเทศกและ
นักทองเทีย่ ว
1.3, 1.4 การฝกปฏิบตั ใิ นชั้นเรียนและสถานทีจ่ ริง
2.1, 2.2 การสอบ

สัปดาหที่
สัดสวนของการประเมิน
ประเมิน
ทุกสัปดาห
8,13
1,11
13

5%
5%
5%
10%

7,14,15
9,17

15%
60%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราหรือเอกสารหลัก
ฉลองศรี พิมลสมพงศ. 2550. งานมัคคุเทศก. เอกสารคําสอน ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ฉลองศรี พิมลสมพงศ และคณะ. 2542. คูม ือการอบรมมัคคุเทศกทั่วไป (ตางประเทศ). กรุงเทพฯ:
ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เสนอตอการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย.
สํานักงานการศึกษาตอเนื่อง. คูมือการอบรมมัคคุเทศก. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
จุลสารการทองเที่ยว ของการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยว และมัคคุเทศก พ.ศ. 2551
ระเบียบพิธีการเขาออกราชอาณาจักร
วารสารธุรกิจการทองเทีย่ ว และวารสารที่เกี่ยวของทั้งของไทย และตางประเทศ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
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
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1. ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารยผูสอนอธิบายใหนิสิตเขาใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้จากการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผานมา และประโยชนจากขอคิดเห็นของนิสิตตอการพัฒนารายวิชา
เพือ่ สงเสริมใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนารายวิชาในชวงปลายของภาคการศึกษา
2. ใหนิสิตประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะหกอน
และหลังการเรียนรายวิชานี้
3. สงเสริมใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผานระบบการประเมิน
on line ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนิสิต และทํารายงานสรุปพัฒนาการของนิสิต
ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
1. การประมวลความคิดเห็นของนิสิต การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปญหา อุปสรรค แนวทาง
แกไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพือ่ เปนขอมูลเบือ้ งตนในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป
2. การวิจยั ในชั้นเรียน เพือ่ พัฒนารูปแบบ วิธกี ารเรียนการสอน และวิธีการฝกปฏิบตั ินอกสถานที่
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. นําขอคิดเห็นของนิสติ จากขอ 1 มาประมวล เพือ่ จัดกลุมเนื้อหาความรูที่ตองปรับปรุง วิธีการศึกษา
คนควาดวยตนเอง และรูปแบบของการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ผลจากการประมวลจะนําไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุนตอไป
2. นําผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ 2 มาจัดกลุมเทียบเคียงกับขอคิดเห็นของนิสติ เพื่อ
พัฒนาเนือ้ หาสาระใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหตรงกับผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง
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