
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ / สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา 
 HW241 ภาษาองักฤษส าหรับอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ 

   HQ 241 ภาษาองักฤษเพ่ืออตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว  
  (English for Tourism and Hospitality Industry) 

2.  จ านวนหน่วยกิต 
      3(2-2-5) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
   หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว วิชาแกน  
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
      อาจารย์ ลดาวลัย์ รุจิพรวศนิ 
5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
      ภาคการศกึษาต้น  ปีการศกึษา 2559 / ชัน้ปีท่ี 2 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
      ไมมี่ 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไมมี่ 
8.  สถานที่เรียน   
      คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
9.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
      วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  นกัศกึษา สามารถประยกุต์ใช้ทกัษะการฟัง พดู อา่น 
และเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิบตังิานส าหรับธุรกิจตา่งๆในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว เชน่ ธุรกิจการขนสง่ 
ธุรกิจบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจเพื่อสขุภาพและความงาม ธุรกิจเพื่อการพกัผอ่นและบนัเทิง 
ธุรกิจการจ าหนา่ยสินค้าท่ีระลกึ เป็นต้น 
  

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ ความเข้าใจหลกัภาษาองักฤษและทกัษะในการส่ือสารภาษาองักฤษทัง้ 4 

ด้าน (ฟัง พดู อา่น เขียน) อยูใ่นระดบัดี 
2. เพ่ือให้นกัศกึษามีทกัษะในการสนทนาภาษาองักฤษขัน้สงูตามสถานการณ์ตา่งๆ 

ในงานทางด้านบริการและการทอ่งเท่ียว 
3. 

เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจถึงวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษอนัหลากหลายและมีความมัน่ใจในการท่ีจะน าภาษาองักฤ
ษไปประยกุต์ใช้ในการท างาน 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  
 ภาษาองักฤษท่ีใช้เพ่ือการปฏิบตังิานส าหรับธุรกิจตา่งๆในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว เชน่ ธุรกิจการขนสง่ 
ธุรกิจบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจเพื่อสขุภาพและความงาม ธุรกิจเพื่อการพกัผอ่นและบนัเทิง 
ธุรกิจการจ าหนา่ยสินค้าท่ีระลกึ เป็นต้น 
2.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 
60 - - 75 

          
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     3 ชัว่โมง โดยระบวุนั เวลา ไว้ในประมวลการสอน และแจ้งให้นกัศกึษาทราบในชัว่โมงแรกของการสอน 

 
 



 

 
 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.   คุณธรรม จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 1. 
นกัศกึษามีทศันคตท่ีิดีในการท่ีจะเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการพฒันาตนให้มีประสิทธิภาพในอาชีพงานด้านการบริ
การและทอ่งเท่ียว 

2. สามารถจดัการปัญหาด้านจริยธรรม  
และความขดัแย้งระหวา่งผลประโยชน์ท่ีได้รับกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 3. มีวินยั มีความตรงตอ่เวลาและปฏิบตัตินตามข้อบงัคบัขององค์กรและสงัคม 
       4. มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี เป็นสมาชิกท่ีดี และมีสว่นร่วมในกิจกรรมเพื่อการพฒันา 
 
 1.2 วิธีการสอนท่ีจะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
 1. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้วยการจ าลองสถานการณ์ด้วยบทสนทนาเสมือนจริงระหวา่งการสอน 
 2. สอดแทรกค าศพัท์ท่ีมกัจะใช้จริงในชีวิตประจ าวนัในการท างานและการด าเนินชีวิตในสงัคม 
 3. อภิปรายและแลกเปล่ียนความคดิเห็นกนัในชัน้ระหวา่งนกัศกึษาและผู้สอน 
      4. ให้นกัศกึษาแสดงบทบาทสมมติ 
 

 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1. ประเมินผลจากการเข้าชัน้เรียนและพฤตกิรรมในการเรียนของนกัศกึษา 
  2. ประเมินผลจากความตรงตอ่เวลา การแตง่กายและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.ประเมินผลจากการท าแบบทดสอบยอ่ยหลงัชัว่โมงการเรียน 
  4. ประเมินผลจากการพฒันาการทางด้านการส่ือสาร 
ความรู้รอบตวัในด้านการใช้ภาษาองักฤษเพ่ืองานด้านการบริการและทอ่งเท่ียว 
2. ความรู้ 
     2.1 ความรู้ท่ีจะได้รับ  
  1. 
นกัศกึษามีความรู้ในการใช้ภาษาองักฤษขัน้สงูอยา่งถกูต้องและเหมาะสมในด้านงานบริการและการทอ่งเท่ียวเสมื
อนจริง 



 

  2. 
นกัศกึษาเข้าใจค าศพัท์เทคนิคและศพัท์เฉพาะทัว่ไปในสายงานการบริการและการทอ่งเท่ียวท่ีมกัจะใช้จริงในชีวิต
ประจ าวนัในการท างาน 
  3. นกัศกึษามีการพฒันาภาษาองักฤษระดบัสงูอยา่งมีประสิทธิภาพในทกัษะการฟัง การพดู 
การอา่นและการเขียน 
 
 2.2 วิธีการสอน  
  1.  บรรยายและให้ท าแบบฝึกหดั 
  2.  ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน  
  3.  ให้นกัศกึษาท างานกลุม่และอภิปรายงานร่วมกนั 
 2.3 วิธีการประเมินผล 
  1.  ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นคว้าและรายงาน 
  2. 
 ประเมินจากค าตอบข้อสอบอตันยัท่ีเน้นถามข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะการใช้ภาษาองักฤษในอตุสาหกรรมกา
รทอ่งเท่ียว 
3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  1. สามารถน าเอาองค์ความรู้ทางด้านภาษาท่ีเรียนไปประยกุต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริง 
  2. นกัศกึษาสามารถเข้าใจค าศพัท์ท่ีเก่ียวข้องกบังานบริการและสามารถท าแบบทดสอบได้ 
 3.2 วิธีการสอน 
  1. บรรยายและอภิปรายรวมทัง้ยกตวัอยา่งด้วยการจ าลองสถานการณ์ให้ด ู
  2. ให้นกัศกึษาแสดงบทบาทสมมตใินการจ าลองเหตกุารณ์เสมือนจริง 
 3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
  1. ประเมินจากการอภิปรายและความเหมาะสมในการส่ือสารในชัน้เรียน 
  2. ประเมินจากข้อสอบอตันยัท่ีใช้การเขียนบรรยายในหวัข้อท่ีก าหนดและข้อสอบปรนยั 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  
  1. สามารถเข้าใจถึงวฒันธรรมและความเหมาะสมในการส่ือสารภาษาองักฤษในระดบัขัน้ท่ีเป็นทางการ 
  2. พฒันาบคุลิกภาพและประสิทธิภาพในการออกเสียงและลกัษณะทา่ทางท่ีเหมาะสม 
 4.2 วิธีการสอน 
  1. บรรยายเสริมในชัน้เรียนและให้ภาพตวัอยา่งหรือสาธิตให้นกัศกึษาด ู



 

  2. แสดงด้วยแถบบนัทกึภาพท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีถกูต้องแล้วให้นกัศกึษาพดูตามอยา่งเข้าใจ 
      3. อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
 
 
 
 
 
 4.3 วิธีการประเมิน 
    1.    ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
  3.  ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
  4.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล  
และความรับผิดชอบ 
    5.  สงัเกตจากนกัศกึษาเป็นรายบคุคลถึงพฒันาการท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะครัง้ท่ีเข้าชัน้เรียน 
    6. ทดสอบปากเปลา่ด้วยการเรียกช่ือแบบไมเ่จาะจงและเร่ิมบทสนทนาท่ีต้องการจะส่ือสาร 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  

  1.  นกัศกึษาสามารถสามารถใช้ภาษาในการฟัง  พดู  อา่น  
เขียนได้อยา่งเหมาะสมและน าเสนองานกลุม่อยา่งมีประสิทธิภาพ 

     2.    นกัศกึษาสามารถสืบค้นข้อมลูจากส่ือสารสนเทศได้ 
             3.    
นกัศกึษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิตอ่ส่ือสารและน าเสนอข้อมลูได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 5.2 วิธีการสอน 

  1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน 
    3.    จดัการศกึษานอกห้องเรียนโดยให้นกัศกึษาสืบค้นข้อมลูจากส่ือสารสนเทศ 
    4.    ก าหนดสถานการณ์เพ่ือให้นกัศกึษาได้ฝึกปฏิบตัใินการน าเสนองานในท่ีประชมุ 
โดยใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์อยา่งถกูต้องเหมาะสม 



 

 
 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 ารายวิชาและบทเรียน 
 

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

อาจารย์ลดาวลัย์ 
รุจิพรวศนิ 

2. What is tourism? 4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ลดาวลัย์ 
รุจิพรวศนิ 



 

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

อาจารย์ลดาวลัย์ 
รุจิพรวศนิ 

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

อาจารย์ลดาวลัย์ 
รุจิพรวศนิ 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

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

อาจารย์ลดาวลัย์ 
รุจิพรวศนิ 



 

6. Travel agencies 4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. กรณีศกึษา 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ลดาวลัย์ 
รุจิพรวศนิ 

7. Transport in Tourism 4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ  
2. กรณีศกึษา 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ลดาวลัย์ 
รุจิพรวศนิ 

8. สอบกลางภาค 2   
 
 
 
 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 



 

9. Accommodation 4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ  
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ลดาวลัย์ 
รุจิพรวศนิ 

10. Marketing and Promotion  4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. กรณีศกึษา 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ลดาวลัย์ 
รุจิพรวศนิ 

11. The airline industry 4 1. น าเสนองานกลุม่ 
2. 
ประเมินผลโดยอาจารย์ผู้สอ
น 

อาจารย์ลดาวลัย์ 
รุจิพรวศนิ 



 

12. Holidays with a difference 4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ลดาวลัย์ 
รุจิพรวศนิ 

 
 
 
 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

13. Reservations and sales 
 

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

อาจารย์ลดาวลัย์ 
รุจิพรวศนิ 



 

14. Airport Departures 4 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
2. 
ชมภาพยนต์โฆษณาสง่เสริม
การทอ่งเท่ียวไทย 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์ลดาวลัย์ 
รุจิพรวศนิ 

15-16. Project Presentation 8 1. นศ. 
รายงานหน้าชัน้เรียนและถา
ม-ตอบ 
2. อาจารย์สรุป ทบทวน 
ก่อนสอบปลายภาค 

อาจารย์ลดาวลัย์ 
รุจิพรวศนิ 

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% 
 

กิจกรร ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ประเ สัดส่วนข



 

มที่ มิน อง 
การประเ
มินผล 

2 
3 

ความรู้ 
ทกัษะทางปัญญา 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

8 
17 

20% 
40% 

4 
 
5 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและคว
ามรับผิดชอบ 
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารแ
ละการใช้เทคโนโลยี 

การท างานกลุม่และน าเส
นอ 
 

11 
 
 

30% 
 
 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
Walker & Harding, TOURISM (1), OXFORD ENGLISH FOR CAREERS, Oxford University Press. 
2006. 

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
Francis O’Hara. (2002). Be My Guest English for the Hotel Industry. The United Kingdom at the 
University Press, Cambridge: print (2008). 
Erica J. Willaims. (2008). Presentation in English. Thailand: Macmillan. 
Kenneth Thomson. (2008). English for meetings express series. New York: Oxford University Press.   
Karl Nordvall, (2003). Talk about travel, Compass Publishing. 
Robin Walker and Keith Harding. (2007). Oxford English for Careers Tourism 2. Oxford University  
Press 
Peter Strutt. (2010). English for International Tourism. Pearson Education Limited. 
Jones Leo. (2005). Welcome! English for the travel and tourism industry. Cambridge Profeaaional 
English. Cambridge University Press. 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 www.tourismthailand.org 

 www.mots.go.th 

     http://www.youtube.com 
     http://www.google.com 



 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1. เม่ือเร่ิมต้นการเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้แนะน าให้นกัศกึษาเข้าใจถึงความส าคญัของวิชาท่ีจะเรียนและอธิบายถึงความส าคญัในกา
รปรับปรุงวิชาท่ีเรียนโดยเน้นท่ีตวันกัศกึษาเป็นส าคญั 
ซึง่ความเห็นของนกัศกึษาจะสง่ผลดีตอ่การพฒันาวิชาท่ีเรียน 
 2. 
แนะน าให้นกัศกึษาท าการประเมินผลการเรียนการสอนและแสดงความคดิเห็นปลายเปิดให้เยอะขึน้ตามความเห็น
ท่ีแท้จริงของนกัศกึษา 
 3. นกัศกึษาควรท าการประเมินตนเองไปด้วย 
ด้วยการเปรียบเทียบผลจากการเรียนท่ีได้กบัความสามารถในการท าแบบฝึกหดั 
 
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 


