
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ / สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา 
 HW332 การด าเนินงานและการจดัการธุรกิจสายการบนิ  
 (Airline Business Operations and Management) 

2.  จ านวนหน่วยกิต 
     3(3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว วิชาเอกเลือก 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
     อาจารย์ณฐัพล ธญัญาวินิชกลุ 
5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
     ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2559 /  ชัน้ปีท่ี 3 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไมมี่  
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไมมี่  
8.  สถานที่เรียน   
     คณะมนษุยศาสตร์ และประยกุต์ศลิป์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
9.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
     วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2559 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  1.  เพ่ือให้ทราบถึงประวตั ิความส าคญั ประวตัคิวามเป็นมาของธุรกิจการบนิ 
 2. เพ่ือให้ทราบถึงองค์ประกอบตา่งๆในอตุสาหกรรมการบนิ รวมถึงหนว่ยงานตา่งๆท่ี 
  เก่ียวข้อง  



 

 3.  เพ่ือให้ ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบคุลากรทางการบนิ 
 4. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอตุสาหกรรมการ 
  ทอ่งเท่ียวในอนาคตตอ่ไป  
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้  ความเข้าใจ  
และสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนของอตุสาหกรรมการบนิ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  
  

 วิวฒันาการการขนสง่ทางอากาศและธุรกิจสายการบนิ  ภมูิศาสตร์การบนิ กฎระเบียบการจราจรทางอากาศ 
ตารางเวลาการบนิ การบริการภาคพืน้ของทา่อากาศยาน  การบริการบนเคร่ืองบนิ  
การบริการงานคลงัสินค้าทางอากาศ ระบบส ารองท่ีนัง่และบตัรโดยสาร  พฤตกิรรมผู้บริโภค  

การขายและการตลาดในธุรกิจสายการบนิ หนว่ยงานและองค์การท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจสายการบนิ 
 
 
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. ตระหนกัในคณุธรรม จริยธรรม ความซ่ือสตัย์สจุริตและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
  2. มีทศันคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพ และแสดงออกซึง่คณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตังิานในธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง  
  กบัสายการบนิ  
  3. มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีมีวินยั มีความตรงตอ่เวลา ปฏิบตัติามกฎระเบียบและข้อบงัคบัขององค์กร  



 

  และสงัคม 
 1.2 วิธีการสอนท่ีจะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
  1.  อธิบายบรรยายเนือ้หา สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจ  
ระหวา่งการเรียนการสอน 

  2.  อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1.  ประเมินจากพฤตกิรรมการเรียน การสง่งานท่ีได้รับมอบหมายตรงตามก าหนดเวลา  
  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
  3.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านคณุธรรม  จริยธรรม และมนษุยสมัพนัธ์ 
2. ความรู้ 
     2.1 ความรู้ท่ีจะได้รับ  
  1.  นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจความหมาย ประวตั ิความส าคญั 
และองค์ประกอบของอตุสาหกรรมการบนิ 
  2.  นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจในองค์รวมเก่ียวกบัธุรกิจการบนิ 
  3.  นกัศกึษาสามารถน าความรู้ท่ีได้จากธุรกิจการบนิไปประยกุต์ใช้ในธุรกิจบริการอ่ืนๆได้  
 2.2 วิธีการสอน  
  1.  บรรยายอธิบายสอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจ  และให้ท าแบบฝึกหดั 
  2.  ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน  
 2.3 วิธีการประเมินผล 
  1.  ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นคว้ารายงานและการน าเสนอ 
  2.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบอตันยัท่ีเน้นถามข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในอตุสาหกรรมการบนิ 
3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  1.  สามารถน าความรู้ภาคทฤษฎีไปปฏิบตัใิช้ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 
  2.   นกัศกึษาเข้าใจในการค านวนเวลาของโลกได้อยา่งถกูต้อง 
  3.  นกัศกึษา สามารถประมวลและศกึษาข้อมลูเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจบุนัของธุรกิจการบนิได้ 
 3.2 วิธีการสอน 
  1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน  
  2.  ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน  
  3.  ฝึกทกัษะด้วยแบบทดสอบ  
 



 

 3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมลูจากสถานการณ์จริง และกรณีศกึษา 
  3.  ประเมินจากแบบทดสอบยอ่ย  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  
  1. 
 สามารถปฏิบตัแิละรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายตามหน้าท่ีและบทบาทของตนในกลุม่งานได้อยา่งเหมาะ
สม รวมทัง้มีสว่นร่วมในการชว่ยเหลือผู้ ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุม่ 
  2.  สามารถพฒันาทกัษะมนษุยสมัพนัธ์ บคุลิกภาพและจริยธรรมให้เหมาะสม 
 4.2 วิธีการสอน 
  1.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจ ระหวา่งการเรียนการสอน 
  2.  อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
  3.  การฝึกปฏิบตัเิป็นกลุม่ยอ่ย และน าเสนอหน้าชัน้เรียน  
 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 เขียนได้อยา่งเหมาะสม 

  2.  นกัศกึษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในค้นคว้าและน าเสนอข้อมลูได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3. นกัศกึษาสามารถใช้เทคโนโลยีในการ น าเสนองานกลุม่อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5.2 วิธีการสอน 

  1. 
 บรรยายและสอดแทรกประสบการณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจและอภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
  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 
  

3 1. 
การสอนแบบบรรยายโดยใช้เ
อกสารประกอบการสอน/ 
power point /  website  
2. 
ใช้กรณีศกึษาประกอบการบ
รรยาย 
3. 
อภิปรายและแสดงความคดิเ
ห็นร่วมกนั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ณฐัพล 
ธญัญาวินิชกลุ 

2. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบั 
ธุรกิจสายการบนิ 
การค านวณเวลามาตรฐานโลก 

3 1. 
การสอนแบบบรรยายโดยใช้เ
อกสารประกอบการสอน/ 
power point /  website  
2. 
ใช้กรณีศกึษาประกอบการบ
รรยาย 
3. 
อภิปรายและแสดงความคดิเ
ห็นร่วมกนั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ณฐัพล 
ธญัญาวินิชกลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

3. ความเป็นมา ความส าคญั 
และประเภทของธุรกิจสายการบนิ 

3 1. 
การสอนแบบบรรยายโดยใช้เ
อกสารประกอบการสอน/ 
power point /  website  
2. 
ใช้กรณีศกึษาประกอบการบ
รรยาย 
3. 
อภิปรายและแสดงความคดิเ
ห็นร่วมกนั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ณฐัพล 
ธญัญาวินิชกลุ 

4. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการจดัการทา่
อากาศยาน (1) 

3 1. 
การสอนแบบบรรยายโดยใช้เ
อกสารประกอบการสอน/ 
power point /  website  
2. 
ใช้กรณีศกึษาประกอบการบ
รรยาย 
3. 
อภิปรายและแสดงความคดิเ
ห็นร่วมกนั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ณฐัพล 
ธญัญาวินิชกลุ 



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

5. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการจดัการทา่
อากาศยาน (2) 

3 1. 
การสอนแบบบรรยายโดยใช้เ
อกสารประกอบการสอน/ 
power point /  website  
2. 
ใช้กรณีศกึษาประกอบการบ
รรยาย 
3. 
อภิปรายและแสดงความคดิเ
ห็นร่วมกนั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ณฐัพล 
ธญัญาวินิชกลุ 

6. ระเบียบพิธีการเข้าออกและพิธีการศลุ
กากรท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมการบิ
น 

3 1. 
การสอนแบบบรรยายโดยใช้เ
อกสารประกอบการสอน/ 
power point /  website  
2. 
ใช้กรณีศกึษาประกอบการบ
รรยาย 
3. 
อภิปรายและแสดงความคดิเ
ห็นร่วมกนั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ณฐัพล 
ธญัญาวินิชกลุ 



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

7. การส ารองท่ีนัง่และตัว๋เคร่ืองบนิ 
เทคนิคการอา่นตัว๋เคร่ืองบนิ 

3 1. 
การสอนแบบบรรยายโดยใช้เ
อกสารประกอบการสอน/ 
power point /  website  
2. 
ใช้กรณีศกึษาประกอบการบ
รรยาย 
3. 
อภิปรายและแสดงความคดิเ
ห็นร่วมกนั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ณฐัพล 
ธญัญาวินิชกลุ 

8. สอบกลางภาค 2  คณะกรรมการคุ
มสอบ 

9. ลกัษณะงานของพนกังานท่ีให้บริการ
ภาคพืน้ 

 1. 
การสอนแบบบรรยายโดยใช้เ
อกสารประกอบการสอน/ 
power point /  website  
2. 
ใช้กรณีศกึษาประกอบการบ
รรยาย 
3. 
อภิปรายและแสดงความคดิเ
ห็นร่วมกนั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ณฐัพล 
ธญัญาวินิชกลุ 



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

10. การขนสง่สินค้าและพสัด ุ 3 1. 
การสอนแบบบรรยายโดยใช้เ
อกสารประกอบการสอน/ 
power point /  website  
2. 
ใช้กรณีศกึษาประกอบการบ
รรยาย 
3. 
อภิปรายและแสดงความคดิเ
ห็นร่วมกนั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ณฐัพล 
ธญัญาวินิชกลุ 

11. การบริการด้านความปลอดภยัในอาก
าศยาน (1) 

3 1. 
การสอนแบบบรรยายโดยใช้เ
อกสารประกอบการสอน/ 
power point /  website  
2. 
ใช้กรณีศกึษาประกอบการบ
รรยาย 
3. 
อภิปรายและแสดงความคดิเ
ห็นร่วมกนั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ณฐัพล 
ธญัญาวินิชกลุ 



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

12. การบริการด้านความปลอดภยัในอาก
าศยาน (2) 

3 1. 
การสอนแบบบรรยายโดยใช้เ
อกสารประกอบการสอน/ 
power point /  website  
2. 
ใช้กรณีศกึษาประกอบการบ
รรยาย 
3. 
อภิปรายและแสดงความคดิเ
ห็นร่วมกนั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ณฐัพล 
ธญัญาวินิชกลุ 

13. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัพนกังานต้อน
รับบนเคร่ืองบนิ 

3 1. 
การสอนแบบบรรยายโดยใช้เ
อกสารประกอบการสอน/ 
power point /  website  
2. 
ใช้กรณีศกึษาประกอบการบ
รรยาย 
3. 
อภิปรายและแสดงความคดิเ
ห็นร่วมกนั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ณฐัพล 
ธญัญาวินิชกลุ 



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

14. พนกังานบริการกบัการสร้างความประ
ทบัใจ  

 1. 
การสอนแบบบรรยายโดยใช้เ
อกสารประกอบการสอน/ 
power point /  website  
2. 
ใช้กรณีศกึษาประกอบการบ
รรยาย 
3. 
อภิปรายและแสดงความคดิเ
ห็นร่วมกนั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ณฐัพล 
ธญัญาวินิชกลุ 

15. ทกัษะท่ีเก่ียวข้องในการบริการอาหาร
และเคร่ืองดื่ม 

3 1. 
การสอนแบบบรรยายโดยใช้เ
อกสารประกอบการสอน/ 
power point /  website  
2. 
ใช้กรณีศกึษาประกอบการบ
รรยาย 
3. 
อภิปรายและแสดงความคดิเ
ห็นร่วมกนั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ณฐัพล 
ธญัญาวินิชกลุ 



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

16. การตลาดของธุรกิจสายการบนิ 
 

3 1. 
การสอนแบบบรรยายโดยใช้เ
อกสารประกอบการสอน/ 
power point /  website  
2. 
ใช้กรณีศกึษาประกอบการบ
รรยาย 
3. 
อภิปรายและแสดงความคดิเ
ห็นร่วมกนั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ณฐัพล 
ธญัญาวินิชกลุ 

17. การสอบปลายภาค 3 

 

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% 



 

4 
 
5 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและคว
ามรับผิดชอบ 
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารแ
ละการใช้เทคโนโลยี 

การท างานกลุม่และน าเส
นอ 
 

ตลอดภาคกา
รศกึษา 

 
 

30% 
 
 

 
 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการจดัการธุรกิจการบนิ 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
บญุเลิศ จิตตัง้วฒันา. (2548). ธุรกิจการบิน. กรุงเทพมหานคร. บริษัท เพรส แอนด์ ดีไซน์ จ ากดั. 
พรนพ พกุกะพนัธุ์. (2548). ธุรกิจการบิน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
สมยศ วฒันากมลชยั. (2557). ธุรกิจสายการบิน. ปทมุธานี: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 
บญุเลิศ จิตตัง้วฒันา. (2551). การจัดการท่าอากาศยาน. กรุงเทพมหานคร. บริษัทธรรมสารจ ากดั. 
ชลธิชา บนุนาค. (2558). งานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลยั.  
เลิศพร ภาระสกลุ. (2553). ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานสายการบิน. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ์แหง่ 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 http://suvarnabhumiairport.com/th 
 http://www.immigration.go.th 
 http://www.customs.go.th 
 http://ms.src.ku.ac.th/travel/cruise/Cruise.html 
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1.  ในวนัแรกของการเรียนการสอน  
อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นกัศกึษาเข้าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานีจ้ากการเรียนการสอนในภาคการศกึษาท่ีผา่นมา  

http://suvarnabhumiairport.com/th
http://www.immigration.go.th/nov2004/base.php
http://www.customs.go.th/


 

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 


