
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ / สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว  
 

หมวดที่ 1ข้อมูลท่ัวไป 
 
1.  รหัสและช่ือรายวิชา  
  HQ 403สมัมนาทางการทอ่งเท่ียว(Seminar on Tourism) 
2.  จ านวนหน่วยกิต  
  3(3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
  อาจารย์วริยา  ภทัรภิญโญพงศ์  
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน  
  ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2559 / ชัน้ปีท่ี 4 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
  ไมมี่  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
  ไมมี่  
8.  สถานที่เรียน   
  คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด  
  วนัท่ี27กรกฎาคม 2559 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 1. เพ่ือให้นกัศกึษาได้ทราบถึงสถานการณ์ และแนวโน้มการพฒันาในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว  
 2. เพ่ือให้นกัศกึษาทราบและสามารถวิเคราะห์ประเดน็และปัญหาตา่งๆในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว  



 

 3. เพ่ือให้นกัศกึษาร่วมน าเสนอ อภิปราย 
และแลกเปล่ียนความคดิเห็นในประเดน็หรือหวัข้อร่วมสมยัด้านการทอ่งเท่ียว  
 4. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ในอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว 
เพ่ือให้เกิดการพฒันาในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนของอตุส
าหกรรมการทอ่งเท่ียว 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

 การน าเสนอ 
การอภิปรายและการแลกเปล่ียนความคดิเห็นในประเดน็หรือหวัข้อร่วมสมยัท่ีเก่ียวข้องกบัการทอ่งเท่ียว การวิเครา
ะห์ปัญหาและแนวทางปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาด้านการทอ่งเท่ียวการแลกเปล่ียนความคดิเห็นกบัผู้ มีประสบการณ์
ในวิชาชีพท่ีได้รับเชิญเข้าร่วมการสมัมนา 
 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

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

          
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
 3 ชัว่โมง/สปัดาห์ 

 
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 
  3.    การบรรยายพิเศษโดยผู้ มีประสบการณ์ 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน  
  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
  3.  ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
  4.    ท างานเป็นกลุม่ และรายงานผล  
  5.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านคณุธรรมจริยธรรมและมนษุยสมัพนัธ์  
2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ท่ีจะได้รับ  
  1.  นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวอยา่งกว้างขวาง เป็นระบบ 
และทนัสมยัตอ่สถานการณ์โลก 
  2.  นกัศกึษามีความรู้ท่ีเกิดจากการบรูณาการศาสตร์ตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง  
  3.  นกัศกึษามีความรู้เก่ียวกบักระบวนการ และเทคนิคการวิจยัเพ่ือสามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหา 
และน าความรู้ท่ีได้รับไปตอ่ยอดองค์ความรู้ในการศกึษาตอ่ หรือการประกอบอาชีพ  
 2.2 วิธีการสอน  
  1.  บรรยาย อภิปรายและการถาม-ตอบ  
  2.  ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงานทัง้เด่ียวและกลุม่  
 2.3 วิธีการประเมินผล  
  1.  ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นคว้าและรายงาน  
  2.  ประเมินจากการสอบข้อเขียน  
3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  1.  สามารถประมวลและศกึษาข้อมลูเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการทอ่งเท่ียวได้  
  2 .  สามารถประมวล และวิเคราะห์ สาเหตขุองปัญหา 
รวมทัง้หาแนวทางปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสม  



 

  3.   
สามารถประยกุต์ใช้ความรู้จากศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องมาพฒันาทกัษะการท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
 3.2 วิธีการสอน 
  1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน  
  2.  ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน  
 
 3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน  
  2.    การเขียนรายงาน และงานมอบหมาย  
  3.  ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา 
  1. 
 สามารถปฏิบตัแิละรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายตามหน้าท่ีและบทบาทของตนในกลุม่งานได้อยา่งเหมาะ
สมรวมทัง้มีสว่นร่วมในการชว่ยเหลือผู้ ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุม่ 
  2. 
 สามารถพฒันาทกัษะมนษุยสมัพนัธ์บคุลิกภาพและจริยธรรมให้เหมาะสมส าหรับการท างานในอตุสาหกรรมก
ารทอ่งเท่ียว 
 4.2 วิธีการสอน 
  1.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจระหวา่งการเรียนการสอน  
  2.  อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน  
  3.    มอบหมายงานเป็นกลุม่ยอ่ย และแบง่หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 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 และการน าเสนองาน 
  3.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์  

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือ
ที่ใช้ 

ผู้สอน 

1. -
แนะน ารายวิชาและเกณฑ์
การวดัผล 
-
ความหมายของการสมัมน
า 
 
 

3 1.บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบกา
รสอน 
2.น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม                
ข้อสงสยั 
3.บทความทางการทอ่งเท่ียว 
4.มอบหมายงานกลุม่ 

อาจารย์วริยา  
ภทัรภิญโญพงศ์ 
 



 

2. สถานการณ์และแนวโน้มท
างการทอ่งเท่ียว 
หลกัการจดัสมัมนา 
 

3 1.บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบกา
รสอน 
2.บทความทางการทอ่งเท่ียว 
3.น าเสนองานกลุม่ 
4.อภิปรายและซกัถามข้อสงสยั 

อาจารย์วริยา  
ภทัรภิญโญพงศ์ 
 

3. บทความวิจยัวิชาการทาง
การทอ่งเท่ียวกลุม่ท่ี 2 
หลกัการจดัสมัมนา(ตอ่) 

3 1.บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบกา
รสอน 
2.บทความทางการทอ่งเท่ียว 
3.น าเสนองานกลุม่ 
4.อภิปรายและซกัถามข้อสงสยั 

3. 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือ
ที่ใช้ 

ผู้สอน 

4. บทความวิจยัวิชาการทาง
การทอ่งเท่ียวกลุม่ท่ี 2 
 

3 1.บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบกา
รสอน 
2.บทความทางการทอ่งเท่ียว 
3.น าเสนองานกลุม่ 
4.อภิปรายและซกัถามข้อสงสยั 
5.รายงานความคืบหน้างานกลุม่ 

อาจารย์วริยา  
ภทัรภิญโญพงศ์ 
 

5. บทความวิจยัวิชาการทาง
การทอ่งเท่ียวกลุม่ท่ี 3 
 

3 1.บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบกา
รสอน 
2.บทความทางการทอ่งเท่ียว 
3.น าเสนองานกลุม่ 
4.อภิปรายและซกัถามข้อสงสยั 

5.รายงานความคืบหน้างานกลุม่ 

อาจารย์วริยา  
ภทัรภิญโญพงศ์ 

 

6. บทความวิจยัวิชาการทาง
การทอ่งเท่ียวกลุม่ท่ี 4 
 

3 1.บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบกา
รสอน 
2.บทความทางการทอ่งเท่ียว 
3.น าเสนองานกลุม่ 
4.อภิปรายและซกัถามข้อสงสยั 
5.รายงานความคืบหน้างานกลุม่ 

อาจารย์วริยา  
ภทัรภิญโญพงศ์ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ช่ัวโมง) 
กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ื

อที่ใช้ 
ผู้สอน 

7. บทความวิจยัวิชาการทางการ
ทอ่งเท่ียวกลุม่ท่ี 5 
 

3 1.บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบกา
รสอน 
2.บทความทางการทอ่งเท่ียว 
3.น าเสนองานกลุม่ 
4.อภิปรายและซกัถามข้อสงสยั 
5.รายงานความคืบหน้างานกลุม่ 
 

อาจารย์วริยา  
ภทัรภิญโญพงศ์ 
 

8. สอบกลางภาค    

9. ด้านท่ีพกั 

- สถานการณ์ แนวโน้ม 
ปัญหา  
- แนวทางแก้ไข/ แนวคดิ / 
ความคดิเห็น 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการส
อน 

2. น าเสนองานกลุม่ 
สมัภาษณ์ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในวิชาชีพในอุ
ตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว 
3. อภิปราย และซกัถามข้อสงสยั 

4. รายงานความคืบหน้างานกลุม่ 
 

อาจารย์วริยา  
ภทัรภิญโญพงศ์ 

 



 

10. ด้านสายการบนิ 

- สถานการณ์ แนวโน้ม 
ปัญหา  
- แนวทางแก้ไข/ แนวคดิ / 
ความคดิเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการส
อน 

2. น าเสนองานกลุม่ 
สมัภาษณ์ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในวิชาชีพในอุ
ตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว 
3. อภิปราย และซกัถามข้อสงสยั 

4. รายงานความคืบหน้างานกลุม่ 

 

อาจารย์วริยา  
ภทัรภิญโญพงศ์ 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือ
ที่ใช้ 

ผู้สอน 

11. ด้านธุรกิจน าเท่ียว 
- สถานการณ์ แนวโน้ม 
ปัญหา  
- แนวทางแก้ไข/ แนวคดิ / 
ความคดิเห็น 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการส
อน 

2. น าเสนองานกลุม่ 
สมัภาษณ์ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในวิชาชีพในอุ
ตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว 
3. อภิปราย และซกัถามข้อสงสยั 

4. รายงานความคืบหน้างานกลุม่ 

อาจารย์วริยา  
ภทัรภิญโญพงศ์ 

 

12. ด้านการทอ่งเท่ียวโดยชมุชน 
 -สถานการณ์ แนวโน้ม 

ปัญหา  
 -แนวทางแก้ไข /แนวคดิ  /

ความคดิเห็น 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการส
อน 

2. น าเสนองานกลุม่ 
สมัภาษณ์ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในวิชาชีพในอุ
ตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว 
3. อภิปราย และซกัถามข้อสงสยั 

4. รายงานความคืบหน้างานกลุม่ 

อาจารย์วริยา  
ภทัรภิญโญพงศ์ 
 



 

13. ด้านการทอ่งเท่ียวเชิงสขุภาพ 
 -สถานการณ์ แนวโน้ม 

ปัญหา  
 -แนวทางแก้ไข /แนวคดิ  /

ความคดิเห็น 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการส
อน 

2. น าเสนองานกลุม่ 
สมัภาษณ์ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในวิชาชีพในอุ
ตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว 
3. อภิปราย และซกัถามข้อสงสยั 

4. รายงานความคืบหน้างานกลุม่ 

อาจารย์วริยา  
ภทัรภิญโญพงศ์ 

 

 
 
 
 
 
 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ช่ัวโมง) 
กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

14. กิจกรรมสมัมนาประจ ารายวิชา 3 1ด าเนินการจดังานสมัมนา 
2เข้าร่วมสมัมนา 
3สอบถามและแลกเปล่ียนค
วามคดิเห็น 

อาจารย์วริยา  
ภทัรภิญโญพงศ์ 
 

15. สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมสมัมน
าประจ ารายวิชา 

3 1. น าเสนอสรุปผลงาน 
2. สอบถามและแลกเปล่ียน
ความคดิเห็น 
 

อาจารย์วริยา  
ภทัรภิญโญพงศ์ 
 

16. ทบทวนความรู้และตอบข้อซกัถามเก่ีย
วกบัเนือ้หาในรายวิชา 

3 ตอบข้อซกัถามเก่ียวกบัเนือ้ห
าในรายวิชา 

อาจารย์วริยา  
ภทัรภิญโญพงศ์ 
 

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 

 
11 

10% 
 

2 
3 

ความรู้ 
ทกัษะทางปัญญา 

การสอบปลายภาค 17 30% 
 

4 
 
5 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและคว
ามรับผิดชอบ 
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารแ
ละการใช้เทคโนโลยี 

การท างานกลุม่ 
งานเดี่ยวและน าเสนอ 
 

3-7 และ 9-14 
 
 

60% 
 
 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลัก 
 เอกสารประกอบการสอน รวบรวมโดย อาจารย์วริยา  ภทัรภิญโญพงศ์  
2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช( .25 46 .) เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจการประชุม หน่วยที่ 

1- 7 . นนทบรีุ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช( .25 46 .) เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจการประชุม หน่วยที่ 

8-15  .นนทบรีุ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 

สมเกียรต ิศรีจกัรวาล ( .2545 .) การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการ .
กรุงเทพมหานคร.มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  



 

 จลุสารการทอ่งเท่ียวของการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

 วารสารธุรกิจการทอ่งเท่ียวและวารสารท่ีเก่ียวข้องทัง้ของไทยและตา่งประเทศ  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 http://www.gstm.nida.ac.th/jitt/  
www.pata.org 
www.tatreviewmagazine.com 
http://www.tci-thaijo.org/index.php/jitt 
http://thai.tourismthailand.org/ 
www.trf.or.th 
www.world-tourism.org 
http://www.tci-thaijo.org/index.php/tourismtaat 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1. สง่เสริมให้นกัศกึษาแสดงความคดิเห็นตอ่การเรียนการสอนและการพฒันารายวิชาผา่นระบบการประเมิน  
onlineของมหาวิทยาลยั 
 2. การสนทนากลุม่ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน และการสะท้อนความคดิเห็นของผู้ เรียน  
 
 
 
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 


