
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ 
          สาขาวิชาการจดัการการประชมุ นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ 

 
หมวดที่ 1ข้อมูลท่ัวไป 

 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา 
  HO 108 อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและบริการ (Tourism Industry) 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
  3(3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการประชมุ นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ วิชาแกน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  อาจารย์รุจิภาส บญุส าเร็จ 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
  ภาคการศกึษาต้นชัน้ปีท่ี 1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
  ไมมี่ 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites) (ถ้ามี) 
  ไมมี่ 
8.  สถานที่เรียน   
  คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
  วนัท่ี11กรกฎาคม 2559 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.  นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความหมาย ประวตัคิวามเป็นมา ความส าคญั 
และองค์ประกอบของอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว 
 2. นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัทรัพยากรการทอ่งเท่ียวของไทย 



 

 3. นกัศกึษาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวกบัสงัคม วฒันธรรม 
เศรษฐกิจการเมือง และสิ่งแวดล้อมได้ 
 4. นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว 
 5. นกัศกึษาสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวได้ 
 6. นกัศกึษามีเจตคตท่ีิดีตอ่อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนของอตุส
าหกรรมการทอ่งเท่ียว 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ความหมายและความส าคญัของการทอ่งเท่ียว ประวตัคิวามเป็นมา 
และองค์ประกอบของอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว นโยบายการทอ่งเท่ียว ทรัพยากรการทอ่งเท่ียวของไทย 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวกบัสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม 
องค์กรการทอ่งเท่ียวภายในและภายนอกประเทศ แนวโน้มอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 
45 - - 90 

          
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 3 ชัว่โมงโดยระบวุนัเวลาไว้ในประมวลการสอนและแจ้งให้นักศกึษาทราบในชัว่โมงแรกของการสอน 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  1. 
 สามารถจดัการปัญหาด้านจริยธรรมและความขดัแย้งระหวา่งผลประโยชน์ท่ีได้รับกบัจริยธรรมและจรรยาบรร
ณวิชาชีพ 
  2.  มีทศันคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพและแสดงออกซึง่คณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตังิาน  
  3.  มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีเป็นสมาชิกท่ีดีและมีสว่นร่วมในกิจกรรมเพื่อการพฒันา  



 

  4.  มีวินยัมีความตรงตอ่เวลาปฏิบตัติามกฎระเบียบและข้อบงัคบัขององค์กรและสงัคม  
 
 1.2 วิธีการสอนท่ีจะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
  1.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจระหวา่งการเรียนการสอน  

  2.  อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
  3.  ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
  4.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านคณุธรรมจริยธรรมและมนษุยสมัพนัธ์  
2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ท่ีจะได้รับ  
  1.  นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจความหมาย ประวตั ิความส าคญั 
และองค์ประกอบของอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว 
  2.  นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัทรัพยากรการทอ่งเท่ียวของไทย  
  3.  นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัองค์กรในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว  
 2.2 วิธีการสอน  
  1.  บรรยายและให้ท าแบบฝึกหดั 
  2.  ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน  
 2.3 วิธีการประเมินผล 
  1.  ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นคว้าและรายงาน 
  2.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบอตันยัท่ีเน้นถามข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว  
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  1.  สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีได้ 
  2.   นกัศกึษาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวกบัสงัคม 
วฒันธรรมเศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อมได้ 
  3.  สามารถประมวลและศกึษาข้อมลูเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการทอ่งเท่ียวได้  
 3.2 วิธีการสอน 
  1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน  
  2.  ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน  



 

 
 3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์โดยใช้ข้อมลูจากสถานการณ์จริงและกรณีศกึษา  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา 
  1. 
 สามารถปฏิบตัแิละรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายตามหน้าท่ีและบทบาทของตนในกลุม่งานได้อยา่งเหมาะ
สมรวมทัง้มีสว่นร่วมในการชว่ยเหลือผู้ ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุม่ 
  2. 
 สามารถพฒันาทกัษะมนษุยสมัพนัธ์บคุลิกภาพและจริยธรรมให้เหมาะสมส าหรับการท างานในอตุสาหกรรมก
ารทอ่งเท่ียว 
 4.2 วิธีการสอน 
  1.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจระหวา่งการเรียนการสอน 
  2.  อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
 4.3 วิธีการประเมิน 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
  3.  ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
  4. 
 ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  

  1. 
 นกัศกึษาสามารถสามารถใช้ภาษาในการฟังพดูอา่นเขียนได้อยา่งเหมาะสมและน าเสนองานกลุม่อยา่งมีประ
สิทธิภาพ 

  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. แนะน ารายวิชา และเกณฑ์การวดัผล 
ขอบขา่ยและความหมายของอตุสาหก
รรมการทอ่งเท่ียว 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอนและส่ือ Power 
Point 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์รุจิภาส 
บญุส าเร็จ 

2. บทบาทและความส าคญัของอตุสาหก
รรมการทอ่งเท่ียว 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอนและส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์รุจิภาส 
บญุส าเร็จ 



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

3. ประเภทและวตัถปุระสงค์ของการทอ่ง
เท่ียว 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอนส่ือ Power Point 
และรูปภาพประกอบ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์รุจิภาส 
บญุส าเร็จ 

4. ระบบการทอ่งเท่ียวและองค์ประกอบข
องอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอนส่ือ Power Point 
และรูปภาพประกอบ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์รุจิภาส 
บญุส าเร็จ 

5. การคมนาคมขนสง่ในอตุสาหกรรมกา
รทอ่งเท่ียว 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอนส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบส่ืออิเล็กทรอ
นิกส์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์รุจิภาส 
บญุส าเร็จ 



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

6. ธุรกิจท่ีพกัแรมกบัอตุสาหกรรมการทอ่
งเท่ียว 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอนส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบส่ืออิเล็กทรอ
นิกส์ 
2. กรณีศกึษา 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์รุจิภาส 
บญุส าเร็จ 

7. ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอนส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
2. กรณีศกึษา 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์รุจิภาส 
บญุส าเร็จ 

8. ทดสอบยอ่ย 
และทบทวนความรู้ก่อนการสอบกลาง
ภาค 

3 1 .
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอนส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
2 .
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3  .ทดสอบความเข้าใจ  

อาจารย์รุจิภาส 
บญุส าเร็จ 

9. สอบกลางภาค 2   



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

10. ทรัพยากรการทอ่งเท่ียว 3 1 .
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอนส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบส่ืออิเล็กทรอ
นิกส์ 
2. กรณีศกึษา 
3 .
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4  .ทดสอบความเข้าใจ  

อาจารย์รุจิภาส 
บญุส าเร็จ 

11. ธุรกิจบริการทอ่งเท่ียวและมคัคเุทศก์ 3 1 .
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอนส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบส่ืออิเล็กทรอ
นิกส์ 
2 .
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3  .ทดสอบความเข้าใจ  

อาจารย์รุจิภาส 
บญุส าเร็จ 

13. ธุรกิจสินค้าของท่ีระลกึ 
ธุรกิจการจดัประชมุ นิทรรศการ 
และการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 
ธุรกิจนนัทนาการเพ่ือการทอ่งเท่ียว 
ธุรกิจการทอ่งเท่ียวเชิงสขุภาพ 

3 1 .
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอนส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
2 .
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3  .ทดสอบความเข้าใจ  

อาจารย์รุจิภาส 
บญุส าเร็จ 



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

14. หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรม
การทอ่งเท่ียว 

 1 .
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอนส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
2. 
ชมภาพยนต์โฆษณาสง่เสริม
การทอ่งเท่ียวไทย 
3 .
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4  .ทดสอบความเข้าใจ  

อาจารย์รุจิภาส 
บญุส าเร็จ 

15. การน าเสนองานกลุม่ 3 1.นกัศกึษาน าเสนองานกลุม่ 

2.ประเมินผลโดยอาจารย์ผู้ส
อน 

อาจารย์รุจิภาส 
บญุส าเร็จ 

16. การน าเสนองานกลุม่ (ตอ่) 3 1.นกัศกึษาน าเสนองานกลุม่ 

2.ประเมินผลโดยอาจารย์ผู้ส
อน 

อาจารย์รุจิภาส 
บญุส าเร็จ 

17. สถานการณ์แนวโน้มด้าน 
การทอ่งเท่ียวและยทุธศาสตร์การพฒั
นาการทอ่งเท่ียวไทย 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอนส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
2. อภิปรายร่วมกนั 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์รุจิภาส 
บญุส าเร็จ 

17. การสอบปลายภาค 3   
 

 



 

 
 
 
 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรร
มที่ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ประเ

มิน 

สัดส่วนข
อง 

การประเ
มินผล 

1 คณุธรรม จริยธรรม การเข้าเรียนและพฤตกิรร
มในชัน้เรียน 
การสง่งานตรงเวลา 

ตลอดภาคกา
รศกึษา 
ตลอดภาคกา
รศกึษา 

15 

10% 
 

2 
3 

ความรู้ 
ทกัษะทางปัญญา 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

8 
17 

20% 
40% 

4 
 
5 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและคว
ามรับผิดชอบ 
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารแ
ละการใช้เทคโนโลยี 

การทดสอบยอ่ย 
การท างานกลุม่และน าเส
นอ 
 

8, 15-16 
 
 

30% 
 
 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 ทิพวรรณ พุม่มณี. (2557). อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. มหาวิทยาลยัรามค าแหง. ส านกัพิมพ์ 
   มหาวิทยาลยัรามค าแหง. กรุงเทพฯ 
 นิศา ชชักลุ. (2555). อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว พิมพ์ครัง้ท่ี 4. ส านกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
 ธนกฤต  สงัข์เฉย( .2550 .)อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ.  นครปฐม: โรงพิมพ์ 
   มหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์. 



 

 ศรัญยา วรากลุวิทย์( .2546 .)ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว .กรุงเทพฯ: สามลดา. 
 กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา( .2555 .)แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาต ิพ .ศ.  2555 - 2559 
    กรุงเทพฯ: กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 จลุสารการทอ่งเท่ียวของการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

 วารสารธุรกิจการทอ่งเท่ียวและวารสารท่ีเก่ียวข้องทัง้ของไทยและตา่งประเทศ  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 www.tourismthailand.org 

 www.mots.go.th 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1. 
 ในวนัแรกของการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นกัศกึษาเข้าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานีจ้ากการเรียน
การสอนในภาคการศกึษาท่ีผา่นมาและประโยชน์จากข้อคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การพฒันารายวิชาเพ่ือสง่เสริมให้
นกัศกึษาแสดงความคดิเห็นตอ่การพฒันารายวิชาในชว่งปลายของภาคการศกึษา 
 2. 
 ให้นกัศกึษาประเมินพฒันาการของตนเองโดยเปรียบเทียบความรู้ทกัษะในการประมวล /คดิวิเคราะห์ก่อนและ
หลงัการเรียนรายวิชานี ้

 3. 
 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 


