
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ / สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา  
  HW331 การด าเนินงานและการจดัการธุรกิจท่ีพกัแรมและบริการอาหาร  
      HO 106 การจดัการธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั 
  ( Accommodation and Food Service Business Operations and Management) 
2.  จ านวนหน่วยกิต  
      3(3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
   หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว วิชาแกน  
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
      อาจารย์จนัทร์จิตต์ ฐนะศริิ  
  อาจารย์ภริูพฒัน์  สธุรรมกิตระ 
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 21 กรกฎาคม 2559 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  1.1  เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจถึงความส าคญัและองค์ประกอบของธุรกิจท่ีพกัแรมและบริการอาหาร 



 

 1.2 เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานของธุรกิจท่ีพกัแรม 
 1.3  เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจถึงการด าเนินงานของแผนกตา่งๆ ของธุรกิจการบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
 1.4  เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้เก่ียวกบัรูปแบบการบริการ ประเภทอาหารและเคร่ืองดื่มประเภทตา่งๆ 
 1.5 เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการประกอบอาชีพในภายภาคหน้า 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้  ความเข้าใจ  
และสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจท่ีพกัแรมและบริการอาหาร  
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  
 ความเป็นมา วิวฒันาการ และความส าคญัของธุรกิจท่ีพกัแรมและบริการอาหาร ประเภทของท่ีพกัแรม 
รูปแบบการด าเนินงานและการจดัการท่ีพกัแรม  โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานของธุรกิจท่ีพกัแรม 
การก าหนดหน้าท่ีการด าเนินงานของฝ่ายและแผนกตา่งๆ ประเภทของธุรกิจการบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
ประเภทของอาหารและเคร่ืองดื่ม รูปแบบการบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
แนวโน้มของธุรกิจท่ีพกัแรมและบริการอาหารในอนาคต 
2.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

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

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

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1.   คุณธรรม จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
  1.  สามารถจดัการปัญหาด้านจริยธรรม  
และความขดัแย้งระหวา่งผลประโยชน์ท่ีได้รับกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.  มีทศันคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพ  และแสดงออกซึง่คณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตังิาน 
  3.  มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี  เป็นสมาชิกท่ีดี และมีสว่นร่วมในกิจกรรมเพื่อการพฒันา 
  4.  มีวินยั  มีความตรงตอ่เวลา ปฏิบตัติามกฎระเบียบและข้อบงัคบัขององค์กรและสงัคม  



 

 1.2 วิธีการสอนท่ีจะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
  1.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจ  ระหวา่งการเรียนการสอน 

  2.  อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน  
  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
  3.  ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
  4.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านคณุธรรม  จริยธรรม และมนษุยสมัพนัธ์ 
 
2. ความรู้  
     2.1 ความรู้ท่ีจะได้รับ  
  1.  นกัศกึษาเข้าใจถึงประวตัคิวามเป็นมา รูปแบบโครงสร้างและการด าเนินงานในฝ่ายตา่ง ๆ 
ของธุรกิจท่ีพกัแรมและบริการอาหาร 
  2.  นกัศกึษาเข้าใจโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานของธุรกิจท่ีพกัแรม  
 3. นกัศกึษาเข้าใจถึงการด าเนินงานของแผนกตา่งๆ ของธุรกิจการบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  
 4. นกัศกึษามีความรู้เก่ียวกบัรูปแบบการบริการ ประเภทอาหารและเคร่ืองดื่มประเภทตา่งๆ  
 2.2 วิธีการสอน  
  1.  บรรยายและให้ท าแบบฝึกหดั  
  2.  ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน  
 2.3 วิธีการประเมินผล  
  1.  ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นคว้าและรายงาน  
  2.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบอตันยัท่ีเน้นถามข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในธุรกิจท่ีพกัแรมและบริการอาหาร  
 
3. ทักษะทางปัญญา  
    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  1.  ทกัษะการเรียนด้วยตนเอง และความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
  2.  
 สามารถประมวลและศกึษาข้อมลูเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจท่ีพกัแรมและบริการอาหา
รได้ 
 3.2 วิธีการสอน 
  1.  บรรยายและอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน  



 

  2.  ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน  
 
 3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน  
  2.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมลูจากสถานการณ์จริง และกรณีศกึษา 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  
  1. 
 สามารถปฏิบตัแิละรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายตามหน้าท่ีและบทบาทของตนในกลุม่งานได้อยา่งเหมาะ
สม รวมทัง้มีสว่นร่วมในการชว่ยเหลือผู้ ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุม่ 
  2.  สามารถพฒันาทกัษะมนษุยสมัพนัธ์  
บคุลิกภาพและจริยธรรมให้เหมาะสมส าหรับการท างานในธุรกิจท่ีพกัแรมและบริการอาหาร 
 4.2 วิธีการสอน 
  1.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจ  ระหวา่งการเรียนการสอน 
  2.  อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน  
 4.3 วิธีการประเมิน 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
  3.  ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
  4.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล  
และความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  

  1.  นกัศกึษาสามารถสามารถใช้ภาษาในการฟัง  พดู  อา่น  
เขียนได้อยา่งเหมาะสมและน าเสนองานกลุม่อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  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. อธิบายเนือ้หาวิชา 
และเกณฑ์การวดัผล 
ประวตัคิวามเป็นมาเก่ียวกบัธุรกิจท่ีพั
กแรม รูปแบบของธุรกิจท่ีพกัแรม 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์จนัทร์จิต
ต์ ฐนะศริิ 
อาจารย์ภริูพฒัน์  
สธุรรมกิตระ 

2. โครงสร้างองค์กรของธุรกิจท่ีพกัแรม 3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. ท ากิจกรรมกลุม่  

อาจารย์จนัทร์จิต
ต์ ฐนะศริิ 
อาจารย์ภริูพฒัน์  
สธุรรมกิตระ 

3. การบริหารงานในธุรกิจท่ีพกัแรม 3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 

อาจารย์จนัทร์จิต
ต์ ฐนะศริิ 
อาจารย์ภริูพฒัน์  
สธุรรมกิตระ 

4. การจดัการงานในสว่นหน้าของธุรกิจท่ี
พกัแรม 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 

อาจารย์จนัทร์จิต
ต์ ฐนะศริิ 
อาจารย์ภริูพฒัน์  
สธุรรมกิตระ 



 

5. การจดัการงานในสว่นหลงัของธุรกิจท่ี
พกัแรม 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 

อาจารย์จนัทร์จิต
ต์ ฐนะศริิ 
อาจารย์ภริูพฒัน์  
สธุรรมกิตระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

6. การบริหารงานบคุคลในธุรกิจท่ีพกัแร
ม 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 

อาจารย์จนัทร์จิต
ต์ ฐนะศริิ 
อาจารย์ภริูพฒัน์  
สธุรรมกิตระ 

7. การจดัการด้านความปลอดภยั 
ปัญหาในธุรกิจท่ีพกัแรม 
และแนวโน้มของธุรกิจท่ีพกัแรมและบ
ริการอาหาร  

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 

อาจารย์จนัทร์จิต
ต์ ฐนะศริิ 
อาจารย์ภริูพฒัน์  
สธุรรมกิตระ 

8. สอบกลางภาค 2   

9. บทน าและโครงสร้างองค์กรเก่ียวกบัก
ารบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. ท ากิจกรรมกลุม่ 

อาจารย์จนัทร์จิต
ต์ ฐนะศริิ 
อาจารย์ภริูพฒัน์  
สธุรรมกิตระ 



 

10. บคุลากรในการให้บริการอาหารและเ
คร่ืองดื่ม 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 

อาจารย์จนัทร์จิต
ต์ ฐนะศริิ 
อาจารย์ภริูพฒัน์  
สธุรรมกิตระ 

11. อปุกรณ์เคร่ืองใช้ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริ
การ 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 

อาจารย์จนัทร์จิต
ต์ ฐนะศริิ 
อาจารย์ภริูพฒัน์  
สธุรรมกิตระ 

12. การให้บริการอาหาร 
รายการอาหาร – เมน ู

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์จนัทร์จิต
ต์ ฐนะศริิ 
อาจารย์ภริูพฒัน์  
สธุรรมกิตระ 

 
 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

13. ความรู้เก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองดื่ม 
  

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 

อาจารย์จนัทร์จิต
ต์ ฐนะศริิ 
อาจารย์ภริูพฒัน์  
สธุรรมกิตระ 

14. การให้บริการเคร่ืองดื่ม 3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 

อาจารย์จนัทร์จิต
ต์ ฐนะศริิ 
อาจารย์ภริูพฒัน์  
สธุรรมกิตระ 



 

15. ความรู้เก่ียวกบัอาหารนานาชาติ 3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 

อาจารย์จนัทร์จิต
ต์ ฐนะศริิ 
อาจารย์ภริูพฒัน์  
สธุรรมกิตระ 

16. น าเสนองานกลุม่ 
 

3 1. น าเสนองานกลุม่ 
2. 
ประเมินผลโดยอาจารย์ผู้สอ
น 

อาจารย์จนัทร์จิต
ต์ ฐนะศริิ 
อาจารย์ภริูพฒัน์  
สธุรรมกิตระ 

17. สอบปลายภาค 3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรร
มที่ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ประเ

มิน 

สัดส่วนข
อง 

การประเ
มินผล 

1 คณุธรรม จริยธรรม การเข้าเรียนและพฤตกิรร
มในชัน้เรียน 
การสง่งานตรงเวลา 

ตลอดภาคกา
รศกึษา 
ตลอดภาคกา
รศกึษา 

10% 
 



 

 
16 

2 
3 

ความรู้ 
ทกัษะทางปัญญา 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

8 
17 

30% 
40% 

4 
 
5 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและคว
ามรับผิดชอบ 
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารแ
ละการใช้เทคโนโลยี 

การท างานกลุม่และน าเส
นอ 
 

16 
 
 

20% 
 
 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
- องค์การและการบริหาร โดย ธงชยั สนัตวิงษ์ 
- งานโรงแรม โดย ขจิต กอบเดช 
- การบริหารธุรกิจโรงแรม โดย ประสงค์ แสงพายพั 
- งานโรงแรม โดย สมศรี สกลุวานิชธนา 
- รวมความรู้เก่ียวกบังานโรงแรม โดย อนพุนัธ์ กิจพนัธ์พานิช 
- วิวฒันาการและศลิปะการจดัโต๊ะอาหาร เคร่ืองดื่ม และเมนอูาหาร โดย ขวญัแก้ว วชัโรทยั  
- งานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม โดย พิศมยั ปโชตกิาร 
- เอกสารการสอนชดุวิชาการจดัการและเทคนิคการบริการในโรงแรม ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
- การจดับริการอาหารและเคร่ืองดื่ม โดย รศ.ดร. ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
- Food & Beverage Management by Bernard Davis & Sally Stone 

Management of Food and Beverage Operations by Jack D.Ninemeier 
 

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 จลุสารการทอ่งเท่ียว ของการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

 วารสารธุรกิจการทอ่งเท่ียว และวารสารท่ีเก่ียวข้องทัง้ของไทย และตา่งประเทศ 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 www.tourismthailand.org 



 

 www.mots.go.th 
www.thaihotels.org 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1.  ในวนัแรกของการเรียนการสอน  
อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นกัศกึษาเข้าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานีจ้ากการเรียนการสอนในภาคการศกึษาท่ีผา่นมา  
และประโยชน์จากข้อคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การพฒันารายวิชาเพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษาแสดงความคดิเห็นตอ่การ
พฒันารายวิชาในชว่งปลายของภาคการศกึษา 
 2.  ให้นกัศกึษาประเมินพฒันาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ  ความรู้  
ทกัษะในการประมวล/คดิวิเคราะห์ก่อนและหลงัการเรียนรายวิชานี ้

 3.  สง่เสริมให้นกัศกึษาแสดงความคดิเห็นตอ่การเรียนการสอน  
และการพฒันารายวิชาผา่นระบบการประเมิน online ของมหาวิทยาลยั 
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 


