
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ / สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
1.  รหัสและช่ือรายวิชา  
 HQ 334 การจดัการการทอ่งเท่ียวโดยชมุชน (Community-Based Tourism Management) 
2.  จ านวนหน่วยกิต  
     3(3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว วิชาเอกเลือก 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
     อาจารย์  ดร. มนรัตน์  ใจเอือ้ 
5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน  
     ภาคการศกึษาภาค ต้น ปีการศกึษา 2559 / ชัน้ปีท่ี 4 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไมมี่  
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไมมี่  
8.  สถานที่เรียน   
     คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
9.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด  
     วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  1. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัความหมาย ความส าคญั หลกัการ 
และความเป็นมาของการทอ่งเท่ียวโดยชมุชน 
 2. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพของชมุชน การสร้างเครือขา่ย 
ตลอดจนการมีสว่นร่วมของชมุชนในการจดัการการทอ่งเท่ียว 
 3. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทของหนว่ยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนตอ่การสง่เสริมการทอ่งเท่ียวโดยชมุชน 
 4. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถวิเคราะห์ศกัยภาพของชมุชน ปัญหา 
และข้อจ ากดัในการจดัการการทอ่งเท่ียวโดยชมุชน 
 5. เพ่ือให้นกัศกึษาน าทฤษฎีความรู้ท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ในชมุชนทอ่งเท่ียว และอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว 
เพ่ือให้เกิดการพฒันาการทอ่งเท่ียวท่ียัง่ยืนตอ่ไป 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ ความเข้าใจ หลกัการของการทอ่งเท่ียวโดยชมุชน 
ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพของชมุชน และการสร้างเครือขา่ยของการทอ่งเท่ียวโดยชมุชน  
ซึง่สามารถน าไปเป็นพืน้ฐานสูก่ารพฒันาและประยกุต์ใช้ในอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวตอ่ไป 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1.  ค าอธิบายรายวิชา  
 ความหมาย ความส าคญัของการทอ่งเท่ียวโดยชมุชน 
การวิเคราะห์บทบาทและความส าคญัของชมุชนในแหลง่ทอ่งเท่ียว การสร้างจิตส านกึ 
การพฒันาศกัยภาพของชมุชน การสร้างเครือขา่ยและการมีสว่นร่วมของชมุชนในการจดัการการทอ่งเท่ียว 
บทบาทของหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนตอ่การสง่เสริมและพฒันาการทอ่งเท่ียวโดยชมุชน ปัญหา 
ข้อจ ากดัของการจดัการการทอ่งเท่ียวโดยชมุชน กรณีศกึษา 
 

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.  มีความซ่ือสตัว์สจุริต ซ่ือตรงตอ่หน้าท่ี ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 
และแสดงออกซึง่คณุธรรมจริยธรรมในการปฏิบตังิาน 
  2.  มีทศันคตท่ีิดีตอ่อาชีพ และมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัตินตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  3.  มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี  เป็นสมาชิกท่ีดี และมีสว่นร่วมในกิจกรรมเพื่อการพฒันา 
  4.  มีวินยั  มีความตรงตอ่เวลา ปฏิบตัติามกฎระเบียบและข้อบงัคบัขององค์กรและสงัคม  
 1.2 วิธีการสอนท่ีจะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
  1.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงระหวา่งการเรียนการสอน  

  2.  อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน  
  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
  3.  ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
  4.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านคณุธรรม  จริยธรรม และมนษุยสมัพนัธ์ 
2. ความรู้  
     2.1 ความรู้ท่ีจะได้รับ  
  1.  นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความหมาย ลกัษณะส าคญั 
และหลกัการของการทอ่งเท่ียวโดยชมุชน 
 2.  นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพของชมุชน 
และการสร้างเครือขา่ยทางการทอ่งเท่ียวส าหรับการทอ่งเท่ียวโดยชมุชน 
  3.  นกัศกึษาสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัการทอ่งเท่ียว โดยชมุชน 
และน าไปประยกุต์ใช้ในอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวได้อยา่งเหมาะสม  
 2.2 วิธีการสอน  
  1.  บรรยายและวิเคราะห์กรณีศกึษา  



 

  2.  ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน  
 2.3 วิธีการประเมินผล  
  1.  ประเมินจากประสิทธิผลของงานท่ีมอบหมาย  
  2. ประเมินจากความสม ่าเสมอในการท ากิจกรรมในชัน้เรียน 
  3.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบอตันยั  
3. ทักษะทางปัญญา  
    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  1.  สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีได้ 
  2.   นกัศกึษามีความเข้าใจในหลกัการของการจดัการการทอ่งเท่ียวโดยชมุชน 
  3.  สามารถสืบค้น และรวบรวมข้อมลูมาน าเสนอ เพ่ือความเข้าใจในการทอ่งเท่ียว โดยชมุชน 
 3.2 วิธีการสอน 
  1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน  
  2.  ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน  
 3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน  
  2.  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) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

1. - อธิบายเนือ้หาวิชา 
และเกณฑ์การวดัผล 
- สถานการณ์ 
แนวโน้มของการทอ่งเท่ียว 
และการทอ่งเท่ียวโดยชมุชน 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์มนรัตน์ 
ใจเอือ้ 



 

2. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียวโ
ดยชมุชน 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. กรณีศกึษา 

อาจารย์มนรัตน์ 
ใจเอือ้ 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

3. 

การศกึษาศกัยภาพ 
และความเป็นไปได้ของชมุชนในการจั
ดการการทอ่งเท่ียว 

3 

1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 

2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 

3. กรณีศกึษา 

อาจารย์มนรัตน์ 
ใจเอือ้ 

4. การวางแผนจดัการการทอ่งเท่ียวโดยชุ
มชน 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. กรณีศกึษา 

อาจารย์มนรัตน์ 
ใจเอือ้ 

5. การจดัการทรัพยากรการทอ่งเท่ียวโด
ยชมุชน 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. กรณีศกึษา 

อาจารย์มนรัตน์ 
ใจเอือ้ 



 

6. รูปแบบการทอ่งเท่ียวและการจดักิจกร
รมการทอ่งเท่ียวโดยชมุชน 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. กรณีศกึษา 

อาจารย์มนรัตน์ 
ใจเอือ้ 

7. การบริหารจดัการท่ีพกัสมัผสัวฒันธรร
มชนบท (Home Stay) 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. กรณีศกึษา 

อาจารย์มนรัตน์ 
ใจเอือ้ 

8. สอบกลางภาค 2 เนือ้หาสปัดาห์ท่ี 1-7 คณะกรรมการคุ
มสอบ 

 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

9. การจดัการความรู้ส าหรับการทอ่งเท่ีย
วโดยชมุชน 

3 1. 

บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 

2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 

3. กรณีศกึษา  

อาจารย์มนรัตน์ 
ใจเอือ้ 



 

10. การส่ือความหมายเพ่ือการจดัการการ
ทอ่งเท่ียวโดยชมุชน 

3 1. 

บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 

2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 

3. กรณีศกึษา  

อาจารย์มนรัตน์ 
ใจเอือ้ 

11. รูปแบบการตลาดท่ีเหมาะสมกบัการท่
องเท่ียวโดยชมุชน 

3 1. 

บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 

2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 

3. กรณีศกึษา  

อาจารย์มนรัตน์ 
ใจเอือ้ 

12. เกณฑ์มาตรฐาน 
และการตดิตามประเมินผลการจดัการ
การทอ่งเท่ียวโดยชมุชน 

3 1. 

บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 

2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 

3. กรณีศกึษา  

อาจารย์มนรัตน์ 
ใจเอือ้ 

13. การมีสว่นร่วมของชมุชน 
และการบริหารจดัการองค์กรการทอ่งเ
ท่ียวโดยชมุชน 

3 1. 

บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 

2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 

3. กรณีศกึษา  

อาจารย์มนรัตน์ 
ใจเอือ้ 

     

 



 

 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

14. ภาคีท่ีเก่ียวข้อง 
และเครือขา่ยการทอ่งเท่ียวโดยชมุชน 

3 1. 

บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 

2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 

3. กรณีศกึษา  

อาจารย์มนรัตน์ 
ใจเอือ้ 

15. การจดัการการทอ่งเท่ียวโดยชมุชนอย่
างยัง่ยืน 

3 1. 

บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน 

2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 

3. กรณีศกึษา  

อาจารย์มนรัตน์ 
ใจเอือ้ 

16. น าเสนอรายงานการจดัการการทอ่งเท่ี
ยวโดยชมุชน 

3 1. 
น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 
2. 
ประเมินผลโดยอาจารย์ผู้สอ
น 

อาจารย์มนรัตน์ 
ใจเอือ้ 

17. การสอบปลายภาค 3 เนือ้หาสปัดาห์ท่ี 9-15 คณะกรรมการคุ
มสอบ 

 
 
2.   แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรร
มที่ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ประเ

มิน 

สัดส่วนข
อง 

การประเ



 

มินผล 
1 คณุธรรม จริยธรรม การเข้าเรียนและพฤตกิรร

มในชัน้เรียน 
การสง่งานตรงเวลา 

ตลอดภาคกา
รศกึษา 
ตลอดภาคกา
รศกึษา 

 
16 

10% 
 

2 
3 

ความรู้ 
ทกัษะทางปัญญา 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 
 

8 
17 

20% 
40% 

กิจกรร
มที่ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ประเ

มิน 

สัดส่วนข
อง 

การประเ
มินผล 

4 
 
5 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและคว
ามรับผิดชอบ 
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารแ
ละการใช้เทคโนโลยี 

การท างานกลุม่และน าเส
นอ 
 

16 
 
 

30% 
 
 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 พจนา สวนศรี. (2546). คู่มือการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน. กรุงเทพฯ: 

โครงการทอ่งเท่ียวเพ่ือชีวิตและธรรมชาติ. 
 สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. (2549). 

คู่มือการจัดการการท่องเท่ียวชุมชนและบ้านพักโฮมสเตย์. เชียงใหม ่: บริษัท นพบรีุการพิมพ์ 
จ ากดั. 

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
เทิดชาย ชว่ยบ ารุง. (2552). 

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน .กรุงเทพฯ : 
ส านกัพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานเุบกษา. 

พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสตัย์. (2553). การท่องเที่ยวชุมชน. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์โอเดียนสโตร์. 



 

สถาบนัการทอ่งเท่ียวโดยชมุชน. (2554). CBT มีมิต.ิ ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั. เชียงใหม:่ 
นพบรีุการพิมพ์. 

ส านกัทอ่งเท่ียวโดยชมุชน. (2555). คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน. 
กรุงเทพฯ : ส านกัทอ่งเท่ียวโดยชมุชน 
องค์การบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพ่ือการทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืน (องค์การมหาชน).  

ส านกัพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียว. (2550). คู่มือเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน. กรุงเทพฯ : 
กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา. 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 www.tourismthailand.org 
 www.dasta.or.th/ 
 cbt-i.org/ 
 
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1.  ในวนัแรกของการเรียนการสอน  อาจารย์ผู้สอนแนะน ารายวิชา เกณฑ์การประเมินผล  
และประโยชน์จากข้อคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การพฒันารายวิชาเพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษาแสดงความคดิเห็นตอ่การ
พฒันารายวิชาในชว่งปลายของภาคการศกึษา 
 2.  ให้นกัศกึษาประเมินพฒันาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ  ความรู้  
ทกัษะในการประมวล/คดิวิเคราะห์ก่อนและหลงัการเรียนรายวิชานี ้

 3.  สง่เสริมให้นกัศกึษาแสดงความคดิเห็นตอ่การเรียนการสอน  
และการพฒันารายวิชาผา่นระบบการประเมิน online ของมหาวิทยาลยั 
 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง  ดผูลการเรียนของนกัศกึษา  
และท ารายงานสรุปพฒันาการของนกัศกึษาปัญหา  อปุสรรค  
และแนวทางแก้ไขหรือการเปล่ียนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา 
 
3.  การปรับปรุงการสอน 

http://www.dasta.or.th/


 

 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 


