
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนุษยศาสตร์ / สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 HY 201 การดำเนินงานและการจัดการท่าอากาศยาน  (Airport operation and Management) 
2.  จำนวนหน่วยกิต 
     3(3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน  
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
     อาจารย์ดิศเณศวร์  อัครเศรษฐ์ศิริ 
5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษา 1 / ชั้นปีที่ 2 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     HO 111 ธุรกิจสายการบิน (Airline Business) 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน   
     คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  1.  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของท่าอากาศยาน 
 2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการองค์รวมของท่าอากาศยาน 
 3. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการทำงานระหว่างอากาศยานและท่าอากาศยานได้ 
 4. นักศึกษามีความรู้จากการค้นคว้าผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ในเรื่องของอุตสาหกรรมการบิน และสามารถ
   
    มานำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้ในชั้นเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการบินในอนาคตได้ 
 6. นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อธุรกิจสายการบิน และเข้าใจระบบงานบริการของท่าอากาศยาน 



2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ในปัจจุบันการเดินทางด้วยอากาศยานจะเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยและสะดวกสบายที่สุด ดังนั้น จึงปฏิเสธไม่ได้
ว่า จำนวนผู้โดยสาร และนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยอากาศยานเพิ่มขึ้นทุกปี รวมไปถึงนวัตกรรมใหม่ๆในการผลิต
เครื่องบินเพื่ออำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร เป็นเหตุจูงใจที่ทำให้มีผู้ประสงค์เดินทางเพิ่มขึ้น จึงทำให้เกิด
สนามบิน ตามหัวเมืองต่างๆเพิ่มขึ้นด้วย รวมไปถึงรัฐบาลแต่ละประเทศมีนโยบายในการขยายสนามบิน เพื่อรองรับ
การขยายตัวของนักท่องเที่ยวและเครื่องบินรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา การดำเนิน
งานและการจัดการท่าอากาศยาน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนของอุตสาหกรรมการบิน 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1.  คำอธิบายรายวิชา  
  องค์ประกอบและการดำเนินงานบริการของท่าอากาศยาน การจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รายได้
และรายจ่ายในการดำเนินงาน ระบบการขนส่งและระบบปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่างๆในการบริการท่าอากาศยาน 

2.  จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

          
3.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยระบุวัน เวลา ไว้ในประมวลการสอน และแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.   คุณธรรม จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  1.  สามารถจัดการปัญหาด้านจริยธรรม และความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและ 
   จรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.  มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  3.  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
  4.  มีวินัย มีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝกึงาน การศึกษาด้วยตนเอง

42 ชั่วโมง - - 84 ชั่วโมง



 1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
  1.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ระหว่างการเรียนการสอน 
  2.  อภิปรายกรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน 

 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา 
  3.  ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
  4.  ประเมินจากคำตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ 

2. ความรู้ 
     2.1 ความรู้ที่จะได้รับ  
  1.  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของท่าอากาศยาน 
  2.  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารท่าอากาศยาน 
  3.  นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการทำงานระหว่างอากาศยานและท่าอากาศยานได้ 
 2.2 วิธีการสอน 
  1.  บรรยายและให้ทำแบบฝึกหัด 
  2.  ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและทำรายงาน 
  3. ใช้สื่อนำเสนอ Keynote 
  4. การร่วมกันอภิปรายในห้องเรียน 
 2.3 วิธีการประเมินผล 
  1.  ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นคว้าและรายงาน 
  2.  ประเมินจากคำตอบข้อสอบอัตนัยที่เน้นถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน 

3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  1.  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีได้ 
   2.   นักศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างท่าอากาศยานและอากาศยานได้ 
  3.  สามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจสายการบินได้ 
 3.2 วิธีการสอน 
  1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน 
  2.  ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและทำรายงาน 
 3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
  2.  ประเมินจากคำตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลจากสถานการณ์จริง และกรณีศึกษา 



4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  
  1.  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่าง
   เหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 
  2.  สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพและจริยธรรมให้เหมาะสมสำหรับการทำงานใน 
   อุตสาหกรรมการบิน 
 4.2 วิธีการสอน 
  1.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ระหว่างการเรียนการสอน 
  2.  อภิปรายกรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน 

 4.3 วิธีการประเมิน 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา 
  3.  ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
  4.  ประเมินจากคำตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  1.  นักศึกษาสามารถสามารถใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างเหมาะสมและนำเสนองานกลุ่ม 
   อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.  นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนำเสนอข้อมูลได้อย่างมี  
   ประสิทธิภาพ 
 5.2 วิธีการสอน 
  1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน 
  2.  ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและทำรายงาน 
 5.3 วิธีการประเมิน  
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
  2.  ประเมินจากประสิทธิผลของรายงาน 
  3.  ประเมินจากคำตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ 



หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.   แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ รายละเอียด/หัวข้อ
*จำนวน  
ชั่วโมง))

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้

ผู้สอน

1. • แนะนำรายวิชา  
• เกณฑ์การวัดผลการศึกษา  
• และความหมายของท่า ขอบข่าย
การ อากาศยานในรายวิชา HY201
ดำเนินงานและการจัดการท่า
อากาศยาน

3 1. บรรยายโดยใช้เอกสาร
และสื่อ ประกอบการสอน 
Keynote 
2. นำเสนอตัวอย่างและซัก
ถามข้อสงสัย 
3. ชี้แจง Course Syllabus 
ตลอดทั้งภาคการศึกษา

อาจารย์      
ดิศเณศวร์  
อัครเศรษฐ์ศิริ

2. • องค์ประกอบของท่าอากาศยาน  
• สถิติและข้อมูลรางวัลระดับโลกของ
ท่าอากาศยานและสายการบิน 

• พันธมิตรสายการบิน 
• แนะนำแนวคิดของอาคารผู้โดยสาร
ท่าอากาศยาน

3 1. บรรยายโดยใช้เอกสาร
และสื่อ ประกอบการสอน 
Keynote 
2. การอภิปรายร่วมกัน 
3. นำเสนอตัวอย่างและซัก
ถามข้อสงสัย 
4. ทดสอบความเข้าใจ

อาจารย์      
ดิศเณศวร์  
อัครเศรษฐ์ศิริ

3. • ข้อเท็จจริงของสถิติในอุตสาหกรรม
การบินตามด้านต่างๆ 

• การบริการของท่าอากาศยาน 
• การควบคุมท่าอากาศยาน 
• แนวคิดการเป็นดำเนินงานทางด้าน
ท่าอากาศยาน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

3 1. บรรยายโดยใช้เอกสาร
สื่อ ประกอบการสอน 
Keynote 
และรูปภาพประกอบ 
2. นำเสนอตัวอย่างและซัก
ถามข้อสงสัย 
3. ทดสอบความเข้าใจ

อาจารย์      
ดิศเณศวร์  
อัครเศรษฐ์ศิริ

4. • บุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน 
พร้อมทั้งหน้าที่ การบริการของท่า
อากาศยาน  

• ที่มาของรายรับและรายจ่ายของการ
ดำเนินงานท่าอากาศยาน

3 1. บรรยายโดยใช้เอกสาร
สื่อ ประกอบการสอน 
Keynote 
 และรูปภาพประกอบ 
2. นำเสนอตัวอย่างและซัก
ถามข้อสงสัย 
3. ทดสอบความเข้าใจ

อาจารย์      
ดิศเณศวร์  
อัครเศรษฐ์ศิริ



สัปดาห์ที่ รายละเอียด/หัวข้อ
*จำนวน  
ชั่วโมง))

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

5. ✦การนำเสนองานกลุ่มของนักศึกษา 
    (นำเสนอข้อมูลของสนามบินที่ใหญ่
ที่สุดในโลก / สนามบินที่มีการจราจรหนา
แน่นที่สุดในโลก / สนามบินที่กำลังสร้าง
ในต่างประเทศ และ สนามบินที่อยู่บน
เกาะ)  

3 1. นำเสนองานกลุ่ม 
2. ประเมินผลโดยอาจารย์ผู้
สอน 
3. ทดสอบความเข้าใจ

อาจารย์      
ดิศเณศวร์  
อัครเศรษฐ์ศิริ

6. • คุณภาพของการดำเนินงานท่า
อากาศยาน 

• การจัดการหลุมจอด 

• ความสัมพันธ์ระหว่างสายการบิน และ
ท่าอากาศยาน

3 1. บรรยายโดยใช้เอกสาร
สื่อ ประกอบการสอน 
Keynote พร้อม 
 สื่อ รูปภาพประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
2. กรณีศึกษา 
3. นำเสนอตัวอย่างและซักถาม
ข้อสงสัย 
4. ทดสอบความเข้าใจ

อาจารย์      
ดิศเณศวร์  
อัครเศรษฐ์ศิริ

7. • การบริหารรายรับรายจ่ายในด้าน
ต่างๆ ของท่าอากาศยาน 

3 1. บรรยายโดยใช้เอกสาร
สื่อ ประกอบการสอน 
Keynote 
 สื่อ รูปภาพประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
2. นำเสนอตัวอย่างและซักถาม
ข้อสงสัย 
3. ทดสอบความเข้าใจ 
ชมวิดีทัศน์ .4

อาจารย์      
ดิศเณศวร์  
อัครเศรษฐ์ศิริ

8. สอบกลางภาค 2



สัปดาห์ที่ รายละเอียด/หัวข้อ
*จำนวน  
ชั่วโมง))

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้

ผู้สอน

9. • การบริหารรายรับรายจ่ายในด้าน
ต่างๆ ของท่าอากาศยาน 

• การบริหารจัดการร้านค้าภายในท่า
อากาศยาน

3 1. บรรยายโดยใช้เอกสาร
สื่อ ประกอบการสอน 
Keynote 
 รูปภาพประกอบ  
2. นำเสนอตัวอย่างและซัก
ถามข้อสงสัย 
3. ทดสอบความเข้าใจ

อาจารย์      
ดิศเณศวร์  
อัครเศรษฐ์ศิริ

10. • การเตรียมตัวก่อนการเดินทางใน
ฐานะผู้โดยสาร  

• ช่องทางการสำรองที่นั่ง 
• ตั๋วโดยสาร  
• ให้กรณีศึกษาและอภิปรายกลุ่ม

3 1. บรรยายโดยใช้เอกสาร
สื่อ ประกอบการสอน 
Keynote 
  สื่อ รูปภาพประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
2. กรณีศึกษา 
3. นำเสนอตัวอย่างและซัก
ถามข้อสงสัย 
4. ทดสอบความเข้าใจ

อาจารย์      
ดิศเณศวร์  
อัครเศรษฐ์ศิริ

11. ✦การนำเสนองานกลุ่มของนักศึกษา                                    
(การแข่งขันการทำธุรกิจท่า
อากาศยาน และคิดค้นนวตกรรม
ใหม่เพื่อชนะใจผู้โดยสาร)

3 1. นำเสนองานกลุ่ม 
2. ประเมินผลโดยอาจารย์ผู้
สอน

อาจารย์      
ดิศเณศวร์  
อัครเศรษฐ์ศิริ

12. • สมาคมผู้ขนส่งทางอากาศระหว่าง
ประเทศ [IATA] 

• กฏระเบียบต่างๆของการดำเนิน
งานภาคพื้น

3 1. บรรยายโดยใช้เอกสาร
สื่อ ประกอบการสอน 
Keynote 
  สื่อ รูปภาพประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
2. นำเสนอตัวอย่างและซัก
ถามข้อสงสัย 
3. ทดสอบความเข้าใจ

อาจารย์      
ดิศเณศวร์  
อัครเศรษฐ์ศิริ



สัปดาห์ที่ รายละเอียด/หัวข้อ
*จำนวน  
ชั่วโมง))

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้

ผู้สอน

13. • ขั้นตอนจาก Check-in สู่ 
Departure 

• การ Boarding ผู้โดยสาร 

• การจัดการกระเป๋าผู้โดยสาร 

3 1. บรรยายโดยใช้เอกสาร
สื่อ ประกอบการสอน 
Keynote 
 รูปภาพประกอบ 
2. นำเสนอตัวอย่างและซัก
ถามข้อสงสัย 
3. ทดสอบความเข้าใจ

อาจารย์      
ดิศเณศวร์  
อัครเศรษฐ์ศิริ

14. ✦สอบการประกาศในสนามบิน 
ทั้งภาษาไทยและภาษา (รายบุคคล)
อังกฤษ

1. ทำการสอบการประกาศใน
สนามบิน 
2. ประเมินผลโดยอาจารย์ผู้
สอน

อาจารย์      
ดิศเณศวร์  
อัครเศรษฐ์ศิริ

15. • Aircraft Turnaround Process 
การจอดพักของเครื่องบินโดยสาร 
และการจัดการงานบริการของ
เครื่องบินพาณิชย์  

• การบริหารหลุมจอด  
• ความปลอดภัยของหลุมจอดภายใน
อากาศยาน 

3 1. บรรยายโดยใช้เอกสาร
สื่อ ประกอบการสอน 
Keynote 
  รูปภาพประกอบ 
2. นำเสนอตัวอย่างและซัก
ถามข้อสงสัย 
3. ทดสอบความเข้าใจ

อาจารย์      
ดิศเณศวร์  
อัครเศรษฐ์ศิริ

16. • SGHA 

• Jargons  

• Article 6 and 7 GH

3 1. บรรยายโดยใช้เอกสาร
สื่อ ประกอบการสอน 
Keynote 
 รูปภาพประกอบ 
2. เปิดพจนานุกรม แปล
ภาษา ศัพย์เฉพาะทาง 
3. นำเสนอตัวอย่างและซัก
ถามข้อสงสัย 
4. ทดสอบความเข้าใจ

อาจารย์      
ดิศเณศวร์  
อัครเศรษฐ์ศิริ

17. การสอบปลายภาค 3



2.   แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2551). การจัดการท่าอากาศยาน (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพ : ธรรมสาร. 
 Anne Graham. (2008). Managing Airports. New York : Routledge Publisher.  
  
2.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
 ข่าวสาร สื่อโซเชียลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน  
 วารสารธุรกิจการบิน และวารสารที่เกี่ยวข้องทั้งของไทย และต่างประเทศ 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
 http://portal.aviation.go.th/site/1352.jsp 
      https://www.iata.org/publications/pages/ahm.aspx 
      http://www.icao.int/ 
 http://www.airbus.com 
 http://www.miami-airport.com/pdfdoc/Fees_and_Charges_Book.pdf 
 http://www.aviation.go.th/rbm/airport_system.pdf 

กิจกรรม
ท่ี

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ประเมิน
สัดส่วนของ 
การประเมินผล

1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าเรียนและ
พฤติกรรมในชั้น
เรียน 
การส่งงานตรงเวลา

ตลอดภาคการศึกษา 
ตลอดภาคการศึกษา 

5/11/14

10% 

2 
3

ความรู้ 
ทักษะทางปัญญา

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค

8 
17

30% 
30%

4 

5

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

การทำงานกลุ่มและ
นำเสนอ รวมถึงการ
ทดสอบแบบ Oral 
Test  

5/10/11/14 30% 

http://portal.aviation.go.th/site/1352.jsp
https://www.iata.org/publications/pages/ahm.aspx
http://www.icao.int/
http://www.airbus.com
http://www.miami-airport.com/pdfdoc/Fees_and_Charges_Book.pdf
http://www.aviation.go.th/rbm/airport_system.pdf


หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1.  ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้จากการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา และประโยชน์จากข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อการพัฒนารายวิชาเพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนารายวิชาในช่วงปลายของภาคการศึกษา 
 2.  ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์ก่อน
และหลังการเรียนรายวิชานี้ 
 3.  ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผ่านระบบการประเมิน 
online ของมหาวิทยาลัย 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทำรายงานสรุปพัฒนาการของ
นักศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 1.  การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทาง
แก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
 2.  การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน  
 3.  ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 1.  ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ 
 2.  เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในรายวิชา ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
5.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1.  นำข้อคิดเห็นของนักศึกษาจากข้อ 1 มาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธีการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ผลจากการประมวลจะนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 
 2.  นำผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ 2 มาจัดกลุ่มเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อพัฒนา
เนื้อหาสาระให้ทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง


