
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา 
 HB 202 การด าเนินงานและการจดัการธุรกิจการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั   
                   (Incentive Travel Business Operations and Management) 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
     3(3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต วิชาเอก 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
     อาจารย์เสาวลกัษณ์  สดุประเสริฐ 
5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
     ภาคการศกึษาต้น2559 ชัน้ปีท่ี 2 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไมมี่  
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไมมี่  
8.  สถานที่เรียน   
     คณะมนษุยศาสตร์ และประยกุต์ศลิป์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
9.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
     วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  1. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความหมาย ความส าคญั  
องค์ประกอบและประเภทของการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 
 2. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหนว่ยงานผู้ใช้บริการธุรกิจการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 
 3. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีผู้ให้บริการด้านการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 
 4. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั ขัน้ตอนการวางแผน การจดัท าโครงการ 
ขัน้ตอนการด าเนินงานโครงการจงูใจด้วยรางวลัการทอ่งเท่ียว 
 5. เพ่ือให้นกัศกึษาเป็นผู้ ท่ีมี ความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวธุรกิจการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลัทัง้ระบบเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้  ความเข้าใจ  
สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบัการ ท างานในธุรกิจการจดัการประชมุ นิทรรศการ 
และกิจกรรมพิเศษในอนาคตได้  
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  
 ความส าคญัของการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั ประเภทของการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 
ปัจจยัสูค่วามส าเร็จของธุรกิจการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั หนว่ยงานผู้ใช้บริการธุรกิจทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 
บทบาทของผู้วางแผนการตอบแทนด้วยรางวลั 
บทบาทผู้ให้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 
ขัน้ตอนในการพฒันาการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั กระบวนการด าเนินงานการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 
แนวทางและขัน้ตอนการจดัท าโครงการจงูใจด้วยรางวลัการทอ่งเท่ียว 
กลยทุธ์การจดัท าข้อเสนอรายการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั จดัการด้านการเงินและบญัชี การตลาด 
รวมถึงการสร้างความประทบัใจแก่ผู้ใช้บริการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 
ความคดิสร้างสรรค์และการออกแบบรูปแบบงานสงัสรรค์ส าหรับการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั  
2.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

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



 

          
 
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     3  ชัว่โมง โดยแจ้งให้นกัศกึษาทราบในชัว่โมงแรกของการสอน 

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.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจ  ระหวา่งการเรียนการสอน 

  2.  อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
  3. แสดงบทบาทสมมติ 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
  3.  ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
  4.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านคณุธรรม  จริยธรรม และมนษุยสมัพนัธ์ 
2. ความรู้ 
     2.1 ความรู้ท่ีจะได้รับ  
  1.  นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความหมาย ความส าคญั 
องค์ประกอบและประเภทของการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 
  2. นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหนว่ยงานผู้ใช้บริการธุรกิจการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 
  3. นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีผู้ให้บริการด้านการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 
  4. นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัขัน้ตอนการวางแผน การจดัท าโครงการ 
ขัน้ตอนการด าเนินงานโครงการจงูใจด้วยรางวลัการทอ่งเท่ียว 



 

  5. นกัศกึษาเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวธุรกิจการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลัทัง้ระบบ  
สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 2.2 วิธีการสอน  
  1.  บรรยายแล้วให้ท าแบบฝึกหดัและแสดงความคดิเห็น 
  2.  ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน  
 2.3 วิธีการประเมินผล 
  1.  ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นคว้าและรายงาน 
  2.  
 ประเมินจากค าตอบข้อสอบอตันยัท่ีเน้นถามข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง กบัธุรกิจการจดัการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั  
3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  1.  สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีได้ 
  2.   นกัศกึษาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ธุรกิจการจดัการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั กบัสงัคม 
วฒันธรรมเศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อมได้ 
  3. 
 สามารถประมวลและศกึษาข้อมลูเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการท างานในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ี
ยวและการบริการ 
 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 างานในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ 
 4.2 วิธีการสอน 



 

  1.  อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ใหน้กัศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและท ารายงานรว่มกบัเพื่อนในชัน้เรยีน 
 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  เชน่ 
การใช้ iPad ในการน าเสนองาน ผา่นApplication Keynote หรือ Slide Shark 
 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. แนะน ารายวิชา 
และเกณฑ์การวดัและประเมินผล 
 

3 1. iHybrid  
2. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 

อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 

 

 

 

 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

2. การจงูใจบคุลากรในการท างาน 
- แนวคดิทัว่ไปเก่ียวกบัการจงูใจ 
- แนวทางการจงูใจ 
- การจงูใจด้วยรางวลัการทอ่งเท่ียว 

3 1. iHybrid  
2. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
3. การอภิปรายร่วมกนั 
4. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
5. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 

3. แนวทางการจดัการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นร
างวลั 
- การจงูใจการปฏิบตังิานด้วยการให้
รางวลั 

- แนวคดิเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียวเพ่ือเ
ป็นรางวลั 

- ปัจจยัสนบัสนนุด้านการทอ่งเท่ียวเ
พ่ือเป็นรางวลั 

3 1. iHybrid   
2. บรรยายโดยใช้เอกสาร 
ประกอบการสอน ส่ือ Power  
Point และรูปภาพประกอบ 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Clip 
VDO) และอภิปราย 
5. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 



 

4. หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจการทอ่ง
เท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 

- หนว่ยงานผู้ใช้บริการและหนว่ยงาน
ผ้สง่เสริมธุรกิจการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็น
รางวลั 

- หนว่ยงานผู้ รับจ้างจดับริการการทอ่
งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 

- หนว่ยงานผู้ให้บริการธุรกิจท่ีเก่ียวข้อ
งกบัการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 

3 1. iHybrid  
2. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point 
และรูปภาพประกอบ 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 

 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

5. กระบวนการจดัการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็น
รางวลั 

- การด าเนินโครงการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็
นรางวลัโดย End-User 

- การด าเนินโครงการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็
นรางวลัโดย DMC 

3 1. iHybrid   
2. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ  
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 

4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 



 

6. การวางแผนและผลตอบแทนของผู้ใช้
บริการ 
- การวางแผนโครงการจงูใจของผู้ใช้บ
ริการ 

- การส่ือสาร การประเมินผลงาน 
และบริหารโครงการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็
นรางวลั 

- แนวคดิเก่ียวกบัการวดัผลตอบแทน
การทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 

- แนวทางในการวดัผลตอบแทนการล
งทนุด้วยวตัถปุระสงค์และกรณีศกึษ
า 

3 1. iHybrid   
2. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ  
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 

4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 

7. การวางแผนและแผนการเงินของผู้ให้
บริการจดัการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 
- การวางแผนของผู้ให้บริการจดัการท่
องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 

- แผนการเงินของผู้ให้บริการจดัการท่
องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 

3 1. iHybrid   
2. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ  
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 

4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 

8. สอบกลางภาค 2  คณะกรรมการคมุสอบ 
 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 



 

9. การตดัสินใจเก่ียวกบัสถานท่ี 
- สถานท่ีส าหรับการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็
นรางวลั 

- ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจ 
- การตรวจสถานท่ี 
และพิจารณามลูคา่และความคุ้มคา่ 

 
 

3 1. iHybrid  
2. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 

10. การตดัสินใจเก่ียวกบัซพัพลายเออร์ 
- องค์ประกอบส าคญัในการตดัสินใจเ
ก่ียวกบัซพัพลายเออร์ 

- องค์ประกอบในการตดัสินใจเก่ียวกั
บท่ีพกัแรม 

- องค์ประกอบในการตดัสินใจเก่ียวกั
บภตัตาคาร งานบนัเทิง 
และการคมนาคมขนสง่ 

- การจดัท าข้อเสนอ 

3 1. iHybrid  
2. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
3. กรณีศกึษา 
4. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
5. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 

11. การเตรียมความพร้อมของซพัพลายเอ
อร์ 
- ผู้ให้บริการการคมนาคมขนสง่ 
- ผู้ให้บริการท่ีพกั อาหาร 
และเคร่ืองดื่ม 

- ผู้ให้บริการการจดัประชมุ 
แหลง่ทอ่งเท่ียว และกิจกรรมพิเศษ 

3 1. การบรรยาย โดยใช้ส่ือ 
Power Point 
รูปภาพประกอบ 
และส่ืออิเล็คทรอนิกส์ 

ถามตอบข้อสงสยั 

อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 

 

 

 



 

 

 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

12. การสร้างความประทบัใจ 
- แนวคดิทัว่ไปในการสร้างความประ
ทบัใจแก่ผู้ เดนิทางทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็น
รางวลั 

- แนวทางการสร้างความประทบัใจแก่
ผู้ เดนิทางทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 

- การคดิสร้างสรรค์เพ่ือสร้างความปร
ะทบัใจ 

3 1. iHybrid  
2. น าเสนองาน 
3. 
ประเมินผลโดยอาจารยผ์ูส้อ
น 

อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 

13. ทศันศกึษานอกสถานท่ี 3  อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 

14 ปัญหาและกรณีตวัอยา่งการจดัการธุร
กิจการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 

3 1. iHybrid  
2. 
บรรยายโดยใชเ้อกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพ ClipVDOประกอบ  
3. 
น าเสนอตวัอยา่ง(กรณีศึกษา)
และซกัถามขอ้สงสัย  

อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 

15 น าเสนองานกลุม่ 3 1. iHybrid  
2. 
ประเมินผลโดยอาจารย์ผู้สอ
น 

อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 



 

16. ทบทวนบทเรียน เนือ้หาสปัดาห์ท่ี     
9-15 
บอกคะแนนเก็บ 70% 

3 1. iHybrid  
2. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point   
3. ซกัถามข้อสงสยั 

อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 

17. การสอบปลายภาค 3  คณะกรรมการคมุสอบ 
2.   แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรร
มที่ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ประเ

มิน 

สัดส่วนข
อง 

การประเ
มินผล 

1 คณุธรรม จริยธรรม การเข้าเรียนและพฤตกิรร
มในชัน้เรียน 
การสง่งานตรงเวลา 

ตลอดภาคกา
รศกึษา 

 
 

2-15 

10% 
 

2 
3 

ความรู้ 
ทกัษะทางปัญญา 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

8 
17 

20% 
40% 

4 
 
5 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและคว
ามรับผิดชอบ 
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารแ
ละการใช้เทคโนโลยี 

การท างานกลุม่และน าเส
นอ 
 

15 
 
 

30% 
 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. (2552). การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล. กรุงเทพฯ:  
  ส านกัพิมพ์สโุขทยัธรรมาธิราช. 
 2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 -  
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 Application : iTunes U การด าเนินงานและการจดัการธุรกิจการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั  (DBL-LNW-DYH) 



 

 
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 


