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มคอ.  3  

 คณะบริ หา รธุ รกิจ  มหาวิทยา ลัย หอการค้ าไ ทย  

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา  คณะบริหารธุรกิจ 

 

หมวดที 1  ข้อมูลทัวไป 

1. รหัสและชือรายวชิา  

 BT333 ธุรกิจการบิน (Airline Business) 

2. จาํนวนหน่วยกติ 

            3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต ประเภทรายวิชาเอกเลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา อาจารยช์นิตวปิ์ยา แสงเยน็พนัธุ ์

 อาจารย์ผู้สอน   อาจารยช์นิตวปิ์ยา แสงเยน็พนัธุ ์

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน 

 ภาคการศึกษาที 1 / ชนัปีที 3, 4 

6.  รายวชิาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

 ไม่มี 

7.  รายวชิาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) 

 ไม่มี 

8.  สถานทีเรียน  

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

9.  วนัทีจดัทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครังล่าสุด 

   สิงหาคม 2558 
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หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 1. นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัประวติัและววิฒันาการ โครงสร้างและการดาํเนินการ 

องคป์ระกอบของอุตสาหกรรมการบิน ลกัษณะงานและหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจการบินและขอ้ตกลง

ระหว่างประเทศ   

 2. นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัภูมิศาสตร์การบิน การเปรียบเทียบเวลาและเวลามาตรฐาน

โลก 

              3. นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการใหบ้ริการผูโ้ดยสารภาคพืนดิน การใหบ้ริการผูโ้ดยสาร

บนเครืองบิน พิธีการเขา้-ออกประเทศ การจดัการคลงัสินคา้ และระบบศุลกากร  

 4. นกัศึกษาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ของธุรกิจการบินได ้

 5. นกัศึกษามีเจตคติทีดีต่อธุรกิจการบิน  

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 เพือใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบัการ

เปลียนแปลงของธุรกิจการบิน 

 

หมวดที 3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คาํอธบิายรายวชิา  

 ประวติัและววิฒันาการของธุรกิจการบิน ลกัษณะงานทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจการบิน โครงสร้างการ

ดาํเนินการ ภูมิศาสตร์การบิน การเปรียบเทียบเวลาและเวลามาตรฐานโลก การใหบ้ริการผูโ้ดยสาร

ภาคพืนดิน การใหบ้ริการผูโ้ดยสารบนเครืองบิน พิธีการเขา้-ออกประเทศ การจดัการคลงัสินคา้ ระบบ

ศุลกากร หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจการบินและขอ้ตกลงระหว่างประเทศ   

2. จาํนวนชัวโมงทใีช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย 

(ชวัโมง) 

สอนเสริม 

(ชวัโมง) 

การฝึกปฏิบตังิาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชวัโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ชวัโมง) 

45   -  - 90 

3. จาํนวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทอีาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

 3 ชวัโมง โดยระบุวนั เวลา ไวใ้นประมวลการสอน และแจง้ใหน้กัศึกษาทราบในชวัโมงแรกของ

การสอน 
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หมวดที 4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นทีมุ่งหวงั   มีดงัต่อไปนี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพฒันา 

1.1.1. มีความซือสตัยสุ์จริต ซือตรงต่อหนา้ที ต่อตนเอง และต่อผูอื้น ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอื้น มี

ความอดทน เสียสละและเพียรพยายาม 

1.1.2. มีความพอเพียงเป็นหลกัในการดาํเนินชีวิต โดยยดึแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

และการสร้างภูมิคุม้กนั 

1.1.3. มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและและมีความรับผดิชอบต่อสงัคม

โดยรวม และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

1.1.4. มีจิตสาํนึกและมีมโนธรรมทีจะแยกแยะความถูกตอ้ง ความดี และความชวั 

1.1.5.  มีทศันคติทีดีต่ออาชีพและแสดงออกซึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติังานและการ

  ปฏิบติัตนต่อผูอื้นอยา่งสมาํเสมอ 

 1.2 วธิีการสอน 

  1.2.1. สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์ทีเกิดขึนในธุรกิจระหว่างการเรียนการสอน 

  1.2.2. อภิปรายกรณีศึกษาร่วมกนัในชนัเรียน 

  1.2.3. ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและทาํรายงานกลุ่ม 

  1.2.4. ศึกษาดูงานนอกสถานที 

 1.3 วธิีการประเมนิผล 

  1.3.1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชนัเรียน 

  1.3.2. ประเมินจากการเขา้เรียน การศึกษาดูงานนอกสถานทีและพฤติกรรมในชนัเรียนของนกัศึกษา 

  1.3.3. ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานทีไดรั้บมอบหมาย 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้องได้รับ 

2.1.1 ความรู้เรืองบุคลิกภาพของการเป็นนกัธุรกิจและการเขา้สงัคม การเขา้ใจตนเองและผูอื้น 

             2.1.2. มีความรู้และความเขา้ใจในศาสตร์พืนฐานทีจาํเป็นสาํหรับการเรียนดา้นบริหารธุรกิจที         

 ครอบคลุมทงั การบญัชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

             2.1.3.มีความรู้และความเขา้ใจในสาระสาํคญัของศาสตร์ดา้นบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน     

 การผลิตและการดาํเนินงาน การจดัการองคก์รและทรัพยากรมนุษย ์รวมทงัการจดัการ

 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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2.1.4.มีความรู้และความเขา้ใจในสาระสาํคญัเกียวกบักระบวนการบริหารธุรกิจ ในดา้นการวางแผน  

การปฏิบติัการ การควบคุมและการประเมินผลการดาํเนินงานรวมทงัการปรับปรุงแผนงาน

ในสาขาทีศึกษา 

2.1.5.มีความรู้เกียวกบัความกา้วหนา้ทางวิชาการและวิชาชีพดา้นบริหารธุรกิจ รวมทงัมีความเขา้ใจ 

  ในสถานการณ์ทีเปลียนแปลงและผลกระทบอยา่งเท่าทนั 

 2.2 วธิีการสอน 

  2.2.1. บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกนัในชนัเรียน 

  2.2.2. ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและทาํรายงาน 

2.3 วธิีการประเมนิผล 

 2.3.1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชนัเรียน 

 2.3.2. ประเมินจากคาํตอบขอ้สอบเชิงวิเคราะห์ 

 2.3.4. ประเมินจากการประสิทธิผลของงานทีไดรั้บมอบหมาย 

3. ทักษะทางปัญญา 

 3.1 ทักษะทางปัญญาทีต้องพฒันา 

3.1.1.สามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

   3.1.2.มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที  

         ศึกษาและประสบการณ์เพือใหเ้กิดนวตักรรมกิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ 

3.1.3.สามารถสืบคน้ จาํแนก และวิเคราะห์ขอ้มูล อยา่งเป็นระบบเพือใหไ้ดม้าซึงสารสนเทศทีเป็น    

ประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหา และตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 

3.1.4.สามารถคิดคน้ทางเลือกใหม่ ๆ วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ มีความกลา้ในการตดัสินใจ

เลือกทางเลือกทีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

 3.2 วธิีการสอน 

  3.2.1. บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกนัในชนัเรียน 

  3.2.2. ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและทาํรายงานตามทีไดรั้บมอบหมาย 

 3.3 วธิีการประเมนิผล 

 3.3.1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชนัเรียน 

 3.3.2. ประเมินจากคาํตอบขอ้สอบเชิงวิเคราะห์โดยใชข้อ้มูลจากสถานการณ์จริงและกรณีศึกษา 

       3.3.3. ประเมินจากการประสิทธิผลของงานทีไดรั้บมอบหมาย 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

 4.1 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้องพฒันา 

4.1.1.สามารถประสานงาน มีมนุษยสมัพนัธ ์และสร้างสมัพนัธภาพอนัดีกบัผูอื้น 
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4.1.2.สามารถทาํงานเป็นกลุ่ม และแสดงภาวะผูน้าํผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีความรับผดิชอบ 

4.1.3สามารถแสดงความคิดริเริมและความคิดเห็นทีมีความแตกต่างอยา่งสร้างสรรคแ์ละรับฟังความ

คิดเห็นของผูอื้น 

4.1.4.สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมทีหลากหลาย 

4.1.5.มีบุคลิกภาพทีดีทงัภายในและภายนอก รวมทงัมีความสามารถในการเขา้สงัคม 

 4.2 วธิีการสอน 

  4.2.1. สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงทีเกิดขึนในธุรกิจระหว่างการเรียนการสอน 

  4.2.2. ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและทาํรายงานกลุ่ม 

  4.2.3. ศึกษาดูงานนอกสถานที  

 4.3 วธิีการประเมนิผล 

  4.3.1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชนัเรียน 

  4.3.2. ประเมินจากการเขา้เรียน การศึกษาดูงานและพฤติกรรมในชนัเรียนของนกัศึกษา 

  4.3.3. ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานทีไดรั้บมอบหมาย 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 5.1 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้องพฒันา 

5.1.1.สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใชใ้นการวิเคราะห์  

และตดัสินใจทางธุรกิจ 

5.1.2.สามารถสือสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.1.3.สามารถสือสารเพืออธิบายและสร้างความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง ทงัในรูปแบบการเขียนรายงาน 

 และการนาํเสนอดว้ยวาจา 

5.14. สามารถนาํเทคโนโลยแีละสารสนเทศไปเป็นเครืองมือในการสนบัสนุนในการดาํเนินงาน 

 5.2 วธิีการสอน 

  5.2.1. บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกนัในชนัเรียน 

  5.2.2. ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและทาํรายงานตามทีไดรั้บมอบหมาย 

 5.3 วธิีการประเมนิผล 

 5.3.1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชนัเรียน 

 5.3.2. ประเมินจากการประสิทธิผลของงานทีไดรั้บมอบหมาย 
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หมวดที 5  แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สัปดา

ห์ที 
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จาํนวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

และสือทใีช้ 
ผู้สอน 

1 

 

- แนะนาํรายวิชา  

- กิจกรรมเตรียมความพร้อม 

     กิจกรรม: 

-  บอกรายละเอียดการเรียนการ

สอน 

 -  การบรรยาย 

 สือการสอน: 

 -  เอกสารการสอน 

 -  PowerPoint 

-  วีดีโอคลิป 

อ.ชนิตวปิ์ยา          

แสงเยน็พนัธุ ์

2 

 

-ประวติัและววิฒันาการของ

ธุรกิจการบิน 

- หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจ

การบิน 

 

     กิจกรรม: 

  -  การบรรยาย 

สือการสอน: 

- เอกสารการสอน 

 - PowerPoint 

- วีดีโอคลิป 

อ.ชนิตวปิ์ยา          

แสงเยน็พนัธุ ์

 

 

 

3 

 

- ธุรกิจสายการบิน 

 

     กิจกรรม: 

  - การบรรยาย,การแบ่งกลุ่ม

ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

สือการสอน: 

    - เอกสารการสอน 

    - PowerPoint 

    - กรณีศึกษา/แบบฝึกหดั 

อ.ชนิตวปิ์ยา        

แสงเยน็พนัธุ ์

 

 

 

 

4 

 

- อากาศยาน 3 กิจกรรม: 

  - การบรรยาย 

สือการสอน: 

    - เอกสารการสอน 

    - PowerPoint 

อ.ชนิตวปิ์ยา         

แสงเยน็พนัธุ ์
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สัปดา

ห์ที 
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จาํนวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

และสือทใีช้ 
ผู้สอน 

    - กรณีศึกษา/แบบฝึกหดั 

   - วีดีโอคลิป 

5 

 

-ท่าอากาศยาน 3 กิจกรรม: 

  - การบรรยาย 

สือการสอน: 

    - เอกสารการสอน 

    - PowerPoint 

   - แบบฝึกหดั 

อ.ชนิตวปิ์ยา         

แสงเยน็พนัธุ ์

6 

 

- ภูมิศาสตร์การบิน 3 กิจกรรม: 

  - การบรรยาย 

สือการสอน: 

    - เอกสารการสอน 

    - PowerPoint 

    - แบบฝึกหดั 

อ.ชนิตวปิ์ยา           

แสงเยน็พนัธุ ์

7 

 

-การเปรียบเทียบเวลาและเวลา

มาตรฐานโลก 

-การจดัตารางการบิน 

3 กิจกรรม: 

  - การบรรยาย 

สือการสอน: 

    - เอกสารการสอน 

    - PowerPoint 

    - แบบฝึกหดั 

อ.ชนิตวปิ์ยา         

แสงเยน็พนัธุ ์

8 

 

 

- การสาํรองทีนงั 
 
 
 
 
 
 

 3       กิจกรรม: 

  - การบรรยาย 

สือการสอน: 

    - เอกสารการสอน 

    - PowerPoint 

    - แบบฝึกหดั 

อ.ชนิตวปิ์ยา               

แสงเยน็พนัธุ ์

 

 

 

 

9 สอบกลางภาค    

10 

 

 

บตัรโดยสาร 3 กิจกรรม: 

  - การบรรยาย 

สือการสอน: 

อ.ชนิตวปิ์ยา               

แสงเยน็พนัธุ ์
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สัปดา

ห์ที 
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จาํนวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

และสือทใีช้ 
ผู้สอน 

    - เอกสารการสอน 

    - PowerPoint 

    - แบบฝึกหดั 

11 

 

พิธีการเขา้-ออกประเทศ 

การใหบ้ริการผูโ้ดยสาร

ภาคพืนดิน 

3 กิจกรรม: 

  - การบรรยาย 

สือการสอน: 

    - เอกสารการสอน 

    - PowerPoint 

   -  วีดีโอคลิป 

    - แบบฝึกหดั 

อ.ชนิตวปิ์ยา          

แสงเยน็พนัธุ ์

12 

 

การใหบ้ริการผูโ้ดยสาร

ภาคพืนดิน (ต่อ) 

ระบบศุลกากร 

3 กิจกรรม: 

  - การบรรยาย 

สือการสอน: 

    - เอกสารการสอน 

    - PowerPoint 

    - แบบฝึกหดั 

อ.ชนิตวปิ์ยา              

แสงเยน็พนัธุ ์

13 

 

การจดัการคลงัสินคา้ 3 กิจกรรม: 

  - การบรรยาย 

สือการสอน: 

    - เอกสารการสอน 

    - PowerPoint 

    - แบบฝึกหดั 

    - วีดีโอคลิป 

อ.ชนิตวปิ์ยา        

แสงเยน็พนัธุ ์

14 

 

ศึกษาดูงานนอกสถานที 3 กิจกรรม: 

ศึกษาดูงานนอกสถานที 

อ.ชนิตวปิ์ยา        

แสงเยน็พนัธุ ์

 

15 

 

การใหบ้ริการผูโ้ดยสารบน

เครืองบิน 

3 กิจกรรม: 

  - การบรรยาย 

สือการสอน: 

    - เอกสารการสอน 

อ.ชนิตวปิ์ยา               

แสงเยน็พนัธุ ์
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สัปดา

ห์ที 
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จาํนวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

และสือทใีช้ 
ผู้สอน 

    - PowerPoint 

    - วีดีโอคลิป 

    - กรณีศึกษา/แบบฝึกหดั 

16 

 

นาํเสนอผลงานการศึกษาคน้ควา้

ดว้ยตนเอง 

 

 

3 กิจกรรม: 

- การบรรยายนาํเสนอผลงาน 

สือการสอน: 

  - PowerPoint/Handout 

 - รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ย

ตนเอง 

อ.ชนิตวปิ์ยา               

แสงเยน็พนัธุ ์

17 สอบปลายภาค    

 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม

ที 
ผลการเรียนรู้ วธิีการประเมนิผลการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที

ประเมนิ 

สัดส่วนของการ

ประเมนิผล 

1 ความรู้ 

ทกัษะทางปัญญา 

การสอบกลางภาค 

                                                            

          9 

         

30% 

 

2 ความรู้ 

ทกัษะทางปัญญา 

สอบปลายภาค 17 40% 

3 ความรู้ 

ทกัษะทางปัญญา 

การทาํแบบฝึกหดัและทดสอบยอ่ย ทุกสปัดาห์ % 

4 คุณธรรม 

จริยธรรม 

ความรู้ 

ทกัษะทางปัญญา 

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รับผดิชอบ 

การนาํเสนอรายงานการศึกษาคน้ควา้

ดว้ยตนเองเป็นกลุ่ม 

16 10% 
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กจิกรรม

ที 
ผลการเรียนรู้ วธิีการประเมนิผลการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที

ประเมนิ 

สัดส่วนของการ

ประเมนิผล 

ทกัษะการสือสาร  

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5 คุณธรรม 

จริยธรรม 

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

การเขา้ชนัเรียน 

การศึกษาดูงานนอกสถานที         

ทุกสปัดาห์ 

14 

% 

 

หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตาํราและเอกสารหลกั 

 เอกสารประกอบการสอนวิชา BT333 ธุรกิจการบิน (Airline Business) 

2. เอกสารและข้อมูลสําคญั 

 ชลวิช สุธญัญารักษ.์2557.การบริการผู้โดยสารภาคพืนดิน.กรุงเทพมหานคร:สาํนกัพิมพ์

มหาวิทยาลยั               กรุงเทพฯ. 

บุญเลิศ จิตตงัวฒันา.2535.อุตสาหกรรมการบนิ.กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยั

รามคาํแหง. 

บุญเลิศ จิตตงัวฒันา.2548.อุตสาหกรรมการบนิและการจาํหน่ายตวัเครืองบิน.กรุงเทพมหานคร: 

สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

บุญเลิศ จิตตงัวฒันา.2551.ธุรกจิการบิน.กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพศู์นยห์นงัสือท่องเทียวไทย. 

 สมยศ วฒันากมลชยั.2551.ธุรกจิสายการบิน.กรุงเทพมหานคร:สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยักรุงเทพฯ. 

              Interline Air Transportation Association.2008.Passenger Air Tariff. 

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 

 นิตยสาร/ วารสาร/ รายการ TV/ Internet เกียวกบัธุรกิจการบิน (Airline Business) 
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หมวดที 7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธผิลของรายวชิาโดยนกัศึกษา 

  1. ในวนัแรกของการเรียนการสอน อาจารยผ์ูส้อนอธิบายใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงการปรับปรุงรายวิชา

นีจากการเรียนการสอนในภาคการศึกษาทีผา่นมา และประโยชน์จากขอ้คิดเห็นของนกัศึกษาต่อการพฒันา

รายวิชาเพือส่งเสริมใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการพฒันารายวิชาในช่วงปลายของภาคการศึกษา 

  2. ใหน้กัศึกษาประเมินพฒันาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู้ ทกัษะในการประมวล/คิด

วิเคราะห์ก่อนและหลงัการเรียนรายวิชานี 

 3. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และการพฒันารายวิชาผา่นระบบ

การประเมินออนไลนข์องมหาวิทยาลยั 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

 อาจารยผ์ูส้อนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนกัศึกษา และทาํรายงานสรุป

พฒันาการของนกัศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขหรือการเปลียนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา 

3. การปรับปรุงการสอน  

 1. การประมวลความคิดเห็นของนกัศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา 

อุปสรรค แนวทางแกไ้ขเมือสินสุดการสอน เพือเป็นขอ้มูลเบืองตน้ในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษา

ต่อไป 

        2. การวจิยัในชนัเรียน เพือพฒันารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน  

  3. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบันกัศึกษารุ่นต่อไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธขิองนักศึกษาในรายวชิา 

 ตงักรรมการกาํกบัมาตรฐานการเรียนรู้ ตรวจสอบความถูกตอ้งการประเมินผลการเรียนรู้ของ

นกัศึกษา  

 สอบทานความตรงประเด็นของขอ้สอบ การวดัและการประเมินผลการสอบ 

 ทวนสอบจากแบบประเมินเพือทวนสอบผลสมัฤทธิทางการเรียน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวชิา 

 ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปี หรือตามขอ้เสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ 


