
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ 
          สาขาการจดัการประชมุ นิทรรศการ และกิจกรรมพเิศษ  

 
หมวดที่ 1ข้อมูลท่ัวไป 

 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา 
 HO307 การจดัการและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ส าหรับธุรกิจการจดัการประชมุ นิทรรศการ และกิจกรรม  
พิเศษ(Human Resources Management and Development for Convention Exhibition and Event) 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
 3(3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาการจดัการประชมุ นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 อาจารย์ธนวฒัน์ เพชรพนัธ์ 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
 ภาคการศกึษาต้นชัน้ปีท่ี 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไมมี่  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไมมี่  
8.  สถานที่เรียน   
 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 วนัท่ี29 พฤษภาคม 2558 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1. นกัศกึษาสามารถอธิบายแนวคดิและหน้าท่ีของการจดัการทรัพยากรมนษุย์เพ่ือธุรกิจการจดัประชมุฯ ได้ 
 2. นกัศกึษาสามารถวิเคราะห์งาน การวางแผน การสรรหา การคดัเลือก การบรรจแุตง่ตัง้ทรัพยากรมนษุย์ 
การบริหารคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในธุรกิจการจดัประชมุฯ ได้ 
 3. นกัศกึษามีความรู้และทกัษะในการจงูใจ 
การพฒันาและฝึกอบรมในการจดัการทรัพยากรมนษุย์ส าหรับธุรกิจการจดัประชมุฯ 
 4. นกัศกึษาสามารถอธิบายการประเมินผลการปฏิบตังิานทรัพยากรมนษุย์ 
สขุภาพและความปลอดภยัในธุรกิจการจดัประชมุฯ ได้ 
 5. นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรมนษุย์ภายใต้ความหลากหลายทางวฒันธรรม 
ตลอดจนการพฒันาคณุภาพทรัพยากรมนษุย์ในธุรกิจการจดัประชมุฯ 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบัการประกอบอาชีพใ
นอตุสาหกรรมการจดัการประชมุ นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษได้ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 แนวคดิเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรมนษุย์ในธุรกิจการจดัการประชมุ นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 
การวิเคราะห์งาน การวางแผน การสรรหาและการคดัเลือก การฝึกอบรมและการพฒันาบคุลากร 
การบริหารคา่ตอบแทน การประเมินผลการปฏิบตังิาน วินยัและการร้องทกุข์ 
ความปลอดภยัและสขุภาพในการท างาน การจดัการแรงงานสมัพนัธ์ 
การบริหารทรัพยากรมนษุย์ภายใต้ความหลากหลายทางวฒันธรรมตลอดจนการพฒันาคณุภาพทรัพยากรมนษุย์ใ
นธุรกิจการจดัการประชมุ นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 
 

2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

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

          
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.
 นกัศกึษาสามารถอธิบายแนวคดิและหน้าท่ีของการจดัการทรัพยากรมนษุย์เพ่ือ ธุรกิจ การจดัการประชมุ 
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษได้ 
  2. นกัศกึษาสามารถวิเคราะห์งาน การวางแผน การสรรหา การคดัเลือก 
การบรรจแุตง่ตัง้ทรัพยากรมนษุย์ การบริหารคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ใน ธุรกิจการจดัการประชมุ นิทรรศการ 
และกิจกรรมพิเศษได้ 
  3. นกัศกึษามีความรู้และทกัษะในการจงูใจ การพฒันาและฝึกอบรมในการจดัการทรัพยากรมนษุย์ได้ 
  4. นกัศกึษาสามารถอธิบายการประเมินผลการปฏิบตังิานทรัพยากรมนษุย์ 
สขุภาพและความปลอดภยัในธุรกิจธุรกิจการจดัการประชมุ นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษได้ 
 2.2 วิธีการสอน  



 

  1.  บรรยายและให้ท าแบบฝึกหดั 
  2.  ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน  
 
 
 2.3 วิธีการประเมินผล 
  1.  ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นคว้าและรายงาน 
  2.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบอตันยัท่ีเน้นถามข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง  
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  การน าเอาความรู้และความเข้าใจไปวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ตา่งๆ ได้
 3.2 วิธีการสอน 
  - ฟังค าบรรยายในชัน้เรียน  
               - ศกึษาค้นคว้าด้วยตวัเองนอกเวลาเรียน  
               - ยกตวัอยา่งกรณีศกึษา 
               - การท างานรายงานเด่ียว และรายงานกลุม่ 
               - การอภิปรายในชัน้เรียน 
 3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์โดยใช้ข้อมลูจากสถานการณ์จริงและกรณีศกึษา  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา 
  1. 
 สามารถปฏิบตัแิละรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายตามหน้าท่ีและบทบาทของตนในกลุม่งานได้อยา่งเหมาะ
สมรวมทัง้มีสว่นร่วมในการชว่ยเหลือผู้ ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุม่ 
  2. 
 สามารถพฒันาทกัษะมนษุยสมัพนัธ์บคุลิกภาพและจริยธรรมให้เหมาะสมส าหรับการท างานใน ธุรกิจการจดัก
ารประชมุ นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษได้ 
 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 



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

1. แนะน ากระบวนการการเรียนการสอน
ภาพรวมความส าคญัของการจดัการท
รัพยากรมนษุย์ในธุรกิจการจดัการประ
ชมุ นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษได้ 

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

อาจารย์ธนวฒัน์ 
เพชรพนัธ์ 

2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการ
ทรัพยากรมนษุย์ในธุรกิจการจดัการป
ระชมุ นิทรรศการ 
และกิจกรรมพิเศษได้ 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอนและส่ือ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 

อาจารย์ธนวฒัน์ 
เพชรพนัธ์ 

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

อาจารย์ธนวฒัน์ 
เพชรพนัธ์ 



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

4. การวางแผนทรัพยากรมนษุย์ในธุรกิจ
การจดัการประชมุ นิทรรศการ 
และกิจกรรมพิเศษได้ 

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

อาจารย์ธนวฒัน์ 
เพชรพนัธ์ 

5. การสรรหาทรัพยากรมนษุย์ในธุรกิจกา
รจดัการประชมุ นิทรรศการ 
และกิจกรรมพิเศษได้ 

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

อาจารย์ธนวฒัน์ 
เพชรพนัธ์ 

6. การคดัเลือก 
การบรรจแุละแตง่ตัง้ทรัพยากรมนษุย์ใ
นธุรกิจการจดัการประชมุ นิทรรศการ 
และกิจกรรมพิเศษได้ 

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

อาจารย์ธนวฒัน์ 
เพชรพนัธ์ 



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

7. การบริหารคา่ตอบแทนและผลประโย
ชน์ 

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

อาจารย์ธนวฒัน์ 
เพชรพนัธ์ 

8. สอบกลางภาค 2   

9. การจงูใจทรัพยากรมนษุย์ในธุรกิจการ
จดัการประชมุ นิทรรศการ 
และกิจกรรมพิเศษได้ 

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

อาจารย์ธนวฒัน์ 
เพชรพนัธ์ 

10. การพฒันาและการฝึกอบรมทรัพยากร
มนษุย์ในธุรกิจการจดัการประชมุ 
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษได้ 

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

อาจารย์ธนวฒัน์ 
เพชรพนัธ์ 



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

11. การประเมินผลการปฏิบตังิานทรัพยา
กรมนษุย์ในธุรกิจการจดัการประชมุ 
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษได้ 

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

อาจารย์ธนวฒัน์ 
เพชรพนัธ์ 

12. สขุภาพและความปลอดภยัในธุรกิจกา
รจดัการประชมุ นิทรรศการ 
และกิจกรรมพิเศษได้ 

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

อาจารย์ธนวฒัน์ 
เพชรพนัธ์ 

13. การจดัการทรัพยากรมนษุย์ภายใต้คว
ามหลากหลายทางวฒันธรรม  

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

อาจารย์ธนวฒัน์ 
เพชรพนัธ์ 

14. น าเสนองานกลุม่ 3 1. น าเสนองานกลุม่ 
2. 
ประเมินผลโดยอาจารย์ผู้สอ
น 

อาจารย์ธนวฒัน์ 
เพชรพนัธ์ 



 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

15. น าเสนองานกลุม่ (ตอ่) 3 1. น าเสนองานกลุม่ 
2. 
ประเมินผลโดยอาจารย์ผู้สอ
น 

อาจารย์ธนวฒัน์ 
เพชรพนัธ์ 

16. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารทรั
พยากรมนษุย์ส าหรับการปฏิบตังิานใ
นธุรกิจการจดัการประชมุ นิทรรศการ 
และกิจกรรมพิเศษได้ 

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

อาจารย์ธนวฒัน์ 
เพชรพนัธ์ 

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 

 
11 

10% 
 

2 ความรู้ การสอบกลางภาค 8 20% 



 

3 ทกัษะทางปัญญา การสอบปลายภาค 17 40% 
4 
 
5 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและคว
ามรับผิดชอบ 
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารแ
ละการใช้เทคโนโลยี 

การท างานกลุม่และน าเส
นอ 
 

11 
 
 

30% 
 
 

 
 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 ราณี อิสิชยักลุ. (2550). การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว .กรุงเทพฯ :  
  ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 จิตตนินัท์ นนัทไพบลูย์. (2554).การจัดการทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว. พิมพ์ครัง้ท่ี 2.  
  กรุงเทพฯ :ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์. (2545). การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยเูคชัน่ 
 สมยศ นาวีการ. (2535). การบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพชิน 
  พฒันา 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 เสนาะ ตเิยาว์. (2542). หลักการบริการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
 
 

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 


