
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ / สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว  
 

หมวดที่ 1ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา  
  HW202ทรัพยากรการทอ่งเท่ียวและการพฒันา 
 HQ202 การจดัการทรัพยากรการทอ่งเท่ียว 
  (TourismResources and Development) 
2.  จ านวนหน่วยกิต  
  3(3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
  อาจารย์วริยา  ภทัรภิญโญพงศ์ 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน  
  ภาคการศกึษาต้นปีการศกึษา 2559 /ชัน้ปีท่ี 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
  ไมมี่  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
  ไมมี่  
8.  สถานที่เรียน   
  คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด  
  วนัท่ี21กรกฎาคม2559 
 
 
 
 
 
 



 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความหมาย ความส าคญั คณุลกัษณะ 
และประเภทของทรัพยากรการทอ่งเท่ียว 
 2.
 เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัลกัษณะเดน่ของทรัพยากรการทอ่งเท่ียวในแตล่ะภมูิภาคข
องประเทศไทย 
 3. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัปัจจยัทางภมูิศาสตร์ 
และสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบตอ่ทรัพยากรการทอ่งเท่ียว 
 4. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ในอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว 
เพ่ือให้เกิดการพฒันาและการอนรัุกษ์ทรัพยากรการทอ่งเท่ียว 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบัอตุสาหกรรมการท่
องเท่ียวเพ่ือให้เกิดการพฒันาควบคูไ่ปกบัการอนรัุกษ์ทรัพยากรการทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืน 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ความหมายความส าคญัประเภทและลกัษณะของทรัพยากรการทอ่งเท่ียว 
เอกลกัษณ์และคณุคา่ของทรัพยากรการทอ่งเท่ียวทางธรรมชาต ิทางประวตัศิาสตร์ ศลิปะ โบราณสถาน 
ศาสนสถาน และทางศลิปวฒันธรรม ประเพณีและกิจกรรม ปัจจยัทางภมูิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม 
และอปุสงค์ของการทอ่งเท่ียวท่ีมีผลกระทบตอ่ทรัพยากรการทอ่งเท่ียวของไทยและของโลกการพฒันา 
และการอนรัุกษ์ทรัพยากรการทอ่งเท่ียว มีการศกึษานอกสถานท่ี 

 

2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 
42 - - 84 

          
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
 3 ชัว่โมงโดยระบวุนัเวลาไว้ในประมวลการสอนและแจ้งให้นกัศกึษาทราบในชัว่โมงแรกของการสอน  

 



 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1.  คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
  1.  มีความตระหนกัและเห็นคณุคา่ ของทรัพยากรการทอ่งเท่ียวในประเทศไทย 
  2.  มีวินยั ตรงตอ่เวลา และมีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง และสงัคม  
  3.  มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีเป็นสมาชิกท่ีดีและมีสว่นร่วมในกิจกรรมเพื่อการพฒันา  
  4.  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
 1.2 วิธีการสอนท่ีจะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

1. บรรยาย 
2. วิเคราะห์กรณีศกึษา/บทความ 
3. ก าหนดให้มีการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
4. ฝึกปฏิบตั ิ

 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน  
  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
  3.  ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
  4.  ประเมินจากความถกูต้องและความเหมาะสมในการอ้างอิงเอกสารหรือข้อมลูในการท างาน  
2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ท่ีจะได้รับ  
 1. นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัแนวคดิและหลกัการของ ทรัพยากรการทอ่งเท่ียว 
และการพฒันาทรัพยากรการทอ่งเท่ียว 
 2. นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัทางภมูิศาสตร์ 
และสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลตอ่การทอ่งเท่ียว 
 3.  
 นกัศกึษาสามารถน าหลกัการการจดัการทรัพยากรการทอ่งเท่ียว ไปประยกุต์ใช้ในอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว 
เพ่ือให้เกิดการพฒันาการทอ่งเท่ียวควบคูไ่ปกบัการอนรัุกษ์ได้ 
 2.2 วิธีการสอน  
  1.  บรรยาย อภิปราย และท างานตามท่ีได้รับมอบหมายในชัน้เรียน  
  2.  ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  



 

 
 
 2.3 วิธีการประเมินผล  
  1.  ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นคว้าและรายงาน  
  2.  การมีปฏิสมัพนัธ์โต้ตอบกบัอาจารย์ในชัน้เรียน  
  3. ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  1.  สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีได้ 
  2.   นกัศกึษาสามารถคดิ วิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
สามารถน าความรู้เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรการทอ่งเท่ียวไปประยกุต์ใช้ได้อยา่งเหมาะสม 
  3. 
 สามารถประยกุต์ใช้ความรู้มาจดัการอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวเพ่ือให้เกิดการพฒันา ทรัพยากรการทอ่งเท่ียวควบ
คูไ่ปกบัการอนรัุกษ์อยา่งยัง่ยืน 
 3.2 วิธีการสอน 
  1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน  
  2.  การมอบหมายงานให้นกัศกึษาท าการค้นคว้า และจดัท าเป็นชิน้งานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน  
  2.  ประเมินผลจากการทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค และปลายภาค  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา 
  1.  สามารถพฒันาทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้ เรียน  
  2. 
 สามารถพฒันาทกัษะมนษุยสมัพนัธ์บคุลิกภาพและจริยธรรมให้เหมาะสมส าหรับการท างานในอตุสาหกรรมก
ารทอ่งเท่ียว 
  3. พฒันาการศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 4.2 วิธีการสอน 
  1. 
 สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวระหวา่งการเรียนการสอน  
  2.  อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน  



 

  3. มอบหมายงานรายงานกลุม่  
 
 
 
 4.3 วิธีการประเมิน 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
  3.  ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
  4. 
 ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  

  1. 
 นกัศกึษาสามารถใช้ภาษาในการฟังพดูอา่นเขียนได้อยา่งเหมาะสมและน าเสนองานกลุม่อยา่งมีประสิทธิภาพ  

  2.  นกัศกึษาสามารถพฒันาทกัษะในการวิเคราะห์ข้อมลู 
  3. นกัศกึษาสามารถพฒันาทกัษะในการสืบค้นข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต 
  4. นกัศกึษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
  5. นกัศกึษาสามารถพฒันาทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เคร่ืองมือ 
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 5.2 วิธีการสอน 

  1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน  
โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประกอบการเรียนการสอนในชัน้เรียน 
  2. 
 ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน ท่ีมีการสืบค้นข้อมลูด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีแหลง่อ้างอิ
งจากแหลง่ข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือ 
  3.
 การมอบหมายงานให้นกัศกึษาโดยมีการน าเสนอทัง้ในรูปเอกสารและด้วยวาจาประกอบส่ือโสตทศันปูกรณ์ 
 5.3 วิธีการประเมิน 

  1.  ประเมิน ผลการสืบค้นข้อมลูด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากการมอบหมายงานทัง้รายบคุคลและกลุม่ 



 

  2.  ประเมินจากประสิทธิผลของรายงาน 
  3.  ประเมินทกัษะการใช้ส่ือและการใช้ภาษาจากการน าเสนอหน้าชัน้เรียน  
 
 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน  
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

1. - แนะน ารายวิชา และเกณฑ์การวดัผล 
- 
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัทรัพยากรการ
ทอ่งเท่ียว 

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

อาจารย์วริยา 
ภทัรภิญโญพงศ์ 

2. ทรัพยากรการทอ่งเท่ียวเพ่ือจดุประสง
ค์เฉพาะ 
 
 

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

อาจารย์วริยา 
ภทัรภิญโญพงศ์ 



 

3. ปัจจยัทางภมูิศาสตร์ท่ีมีผลตอ่การทอ่
งเท่ียว 

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

อาจารย์วริยา 
ภทัรภิญโญพงศ์ 

4. ทรัพยากรการทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติ
ของประเทศไทย (ภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 

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

อาจารย์วริยา 
ภทัรภิญโญพงศ์ 

 
 
 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

5. ทรัพยากรการทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติ
ของประเทศไทย (ภาคตะวนัออก 
ภาคตะวนัตก ภาคใต้) 
 

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

อาจารย์วริยา 
ภทัรภิญโญพงศ์ 



 

6. ทรัพยากรการทอ่งเท่ียวทางประวตัศิา
สตร์ โบราณสถาน และ 
ศาสนสถานของประเทศไทย 
(ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
 

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

อาจารย์วริยา 
ภทัรภิญโญพงศ์ 

7. ทรัพยากรการทอ่งเท่ียวทางประวตัศิา
สตร์ โบราณสถาน และ 
ศาสนสถานของประเทศไทย 
(ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก 
ภาคใต้) 
 

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

อาจารย์วริยา 
ภทัรภิญโญพงศ์ 

8. สอบกลางภาค 2  คณะกรรมการคุ
มสอบ 

9. ทรัพยากรการทอ่งเท่ียวทางวฒันธรรม 
เทศกาล 
และงานประเพณีของประเทศไทย 
(ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
 

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

อาจารย์วริยา 
ภทัรภิญโญพงศ์ 



 

10. ทรัพยากรการทอ่งเท่ียวทางวฒันธรรม 
เทศกาล 
และงานประเพณีของประเทศไทย 
(ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก 
ภาคใต้) 

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

อาจารย์วริยา 
ภทัรภิญโญพงศ์ 

11. ผลกระทบจากการทอ่งเท่ียวท่ีมีตอ่ทรั
พยากรการทอ่งเท่ียว 

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

อาจารย์วริยา 
ภทัรภิญโญพงศ์ 

12. การอนรัุกษ์และการพฒันาทรัพยากร
การทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติ 
 

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

อาจารย์วริยา 
ภทัรภิญโญพงศ์ 

13. การอนรัุกษ์และการพฒันาทรัพยากร
การทอ่งเท่ียวทางประวตัศิาสตร์และวั
ฒนธรรม 
 

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

อาจารย์วริยา 
ภทัรภิญโญพงศ์ 



 

14. น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 
 

3 1 .อภิปรายกลุม่ อาจารย์วริยา 
ภทัรภิญโญพงศ์ 

15. น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน (ตอ่) 
 

3 1 .อภิปรายกลุม่ อาจารย์วริยา 
ภทัรภิญโญพงศ์ 

16. สอบปลายภาค 
 

3  คณะกรรมการคุ
มสอบ 

 
 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 

กิจกรร
มที่ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ประเ

มิน 

สัดส่วนข
อง 

การประเ
มินผล 

1 คณุธรรม จริยธรรม การเข้าเรียนและพฤตกิรร
มในชัน้เรียน 
การสง่งานตรงเวลา 
ความมีระเบียบวินยั 

ตลอดภาคกา
รศกึษา 
ตลอดภาคกา
รศกึษา 

 
16 

10% 
 

2 
3 

ความรู้ 
ทกัษะทางปัญญา 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

8 
17 

20% 
40% 

4 
 
5 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและคว
ามรับผิดชอบ 
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารแ
ละการใช้เทคโนโลยี 

การท างานกลุม่ 
งานท่ีมอบหมายรายบคุค
ล 

16 
 

16 

30% 
 
 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 



 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.(2553). เอกสารการสอนชุดวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย 
หน่วยที่ 1-8. นนทบรีุ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 

 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.(2553). เอกสารการสอนชุดวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย 
หน่วยที่ 9-15. นนทบรีุ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.(2553). 
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน หน่วยที่ 1-8. 
นนทบรีุ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.(2553). 
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน หน่วยที่ 9-15. 
นนทบรีุ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 

 
 

 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย.(ม.ป.ป.). เที่ยวเมืองไทย. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์ พริน้ติง้แอนด์ พบัลิชชิ่ง 
จ ากดั (มหาชน). 

วรรณา วงษ์วานิช. (2539). ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
มหาวิทยาลยัศลิปากร คณะโบราณคดี. (2541). คู่มือมัคคุเทศก์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศลิปากร. 
สมยศ วฒันากมลชยั. (2553). ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย: จุลสารอิเล็กทรอนิกส์: http://www.etatjournal.com/ 
ส านกังานสถิตแิหง่ชาติ. (2555). เมืองไทย ใครใครก็อยากมา. สืบค้นเม่ือ 28 ธนัวาคม2557, จาก: 

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/citizen/news/news_travel.jsp. 
ส านกัอทุยานแหง่ชาต ิกรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุ์พืช. (2549). 

คู่มืออุทยานแห่งชาตเิพ่ือการอบรมเยาวชน ล าดับท่ี 1 ทรัพยากรดนิ หนิ น า้. กรุงเทพฯ: 
สว่นนนัทนาการและส่ือความหมาย ส านกัอทุยานแหง่ชาติ.  

อิโคโมสไทย (ICOMOS, Thailand). (2550). กฎบัตรอิโคโมสไทย 
ว่าด้วยการอนุรักษ์และบริหารจัดการโบราณสถานและมรดกวัฒนธรรมที่เก่ียวข้อง.  

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 



 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 สง่เสริมให้นกัศกึษาแสดงความคดิเห็นตอ่การเรียนการสอนและการพฒันารายวิชาผา่นระบบการประเมิน  
onlineของมหาวิทยาลยั 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเองดผูลการเรียนของนกัศกึษาและท ารายงานสรุปพฒันาการของนกัศึ
กษาปัญหาอปุสรรคและแนวทางแก้ไขหรือการเปล่ียนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา 
3. การปรับปรุงการสอน 
 1. 
 การประมวลความคดิเห็นของนกัศกึษาการประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหาอปุสรรคแนวทางแก้ไขเ
ม่ือสิน้สดุการสอนเพ่ือเป็นข้อมลูเบือ้งต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศกึษาตอ่ไป 

 2.  การวิจยัในชัน้เรียนเพ่ือพฒันารูปแบบวิธีการเรียนการสอน  
 3.  ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบันกัศกึษารุ่นตอ่ไป 
 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 
 1.  ให้อาจารย์แสดงตวัอยา่งการประเมินผลในรายวิชาเพ่ือการทวนสอบ  
 2.  เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแตล่ะข้อในรายวิชาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1.  น าข้อคดิเห็นของนกัศกึษาจากข้อ  1 
มาประมวลเพ่ือจดักลุม่เนือ้หาความรู้ท่ีต้องปรับปรุงวิธีการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองผลจากการประมวลจะน าไปปรั
บปรุงการจดัการเรียนการสอนในรุ่นตอ่ไป 
 2.  น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ  2 
มาจดักลุม่เทียบเคียงกบัข้อคดิเห็นของนกัศกึษาเพ่ือพฒันาเนือ้หาสาระให้ทนัสมยัปรับวิธีการเรียนการสอนและวิธี
การประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 


