
เอกสารหมายเลข มคอ.3/1 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา1 
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1 
คณะวิทยาการจดัการ  

 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
 

1. รหสัและช่ือรายวิชา1 
3211101           ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัอตุสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว 
 
2. จ านวนหน่วยกิต1 
3(2-2-5) 
 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา1 
หลกัสตูรศลิปศาสตรบ์ณัฑติ  สาขาอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว  
 
4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน1 
อาจารยจ์รยิา  ตนัตวิราชยั 
 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน1 
1/2558  ชัน้ปีที ่1  
 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน(Pre- requisites) (ถ้ามี) 1 
ไมม่ ี
 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 1 
ไมม่ ี
 
8. สถานท่ีเรียน1 
ศนูยอ์ดุมศกึษาสมทุรปราการ 
 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ1 
พฤษภาคม 2558  
 

 



เอกสารหมายเลข มคอ.3/2 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา1 
1. ให้ผู้ เรียนมคีวามรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัความหมาย ขอบเขต และคณุลกัษณะเฉพาะของอตุสาหกรรมบริการและการ
ทอ่งเที่ยว 
2. ให้ผู้ เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจในเร่ืองปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งการทอ่งเที่ยวกบัการวางแผน การจดัการ โฆษณา          
การประชาสมัพนัธ์ รวมถึงการด าเนินธุรกิจบริการและการทอ่งเทีย่ว 
3. ให้ผู้ เรียนสามารถแสดงทกัษะเบือ้งต้นในการวางแผนและจดัระบบธุรกิจทอ่งเที่ยวได้  
4. ให้ผู้ เรียนสามารถอธิบายผลกระทบที่เกิดจากอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยวและแนวโน้มของอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยวได้  
5. ผู้ เรียนได้ทศันศกึษาแหลง่ทอ่งเที่ยวจริงเพื่อน ากลบัมาพฒันาทกัษะการเรียนรู้อยา่งยัง่ยืน 
6. มีเจตคติที่ดีเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริการ ในสถานะท่ีเป็นมคัคเุทศก์ 
7. มีความรับผิดชอบในด้านคณุธรรม และจริยธรรมในสายวิชาชีพ  
 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา1 
            เพื่อให้นกัศกึษามคีวามรู้พืน้ฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ ความเข้าใจ ใน
ระบบการพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการพฒันาหลกัสตูรและการจดัการ
เรียนการสอน ทัง้นี ้ ควรมกีารเปลีย่นแปลง ตวัอยา่งอ้างอิง การปฏิบตัิกิจกรรมให้สอดคล้องกบัการปฏิรูปการศกึษา 
รอบ 2 ของไทยในด้านการปฏิบตัิงานด้านการจดัการเรียนรู้และการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาในสภาพการณ์ที่เป็น
จริง 

 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา1 
ความหมายและความส าคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ต้นก าเนิดและพัฒนาการของการท่องเที่ยว สิ่ง

อ านวยความสะดวกในการทอ่งเที่ยว ความสมัพนัธ์ระหวา่งทรัพยากรธรรมชาติกบัการทอ่งเที่ยว แนวโน้มการทอ่งเที่ยว 
และปัญหาสิ่งแวดล้อม บทบาทของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจัดน าเที่ยว ธุรกิจ
ร้านอาหารและภัตตาคาร ธุรกิจขายของที่ระลึก และบทบาทของนักท่องเที่ยวในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
สิง่แวดล้อม และปัญหาทางด้านอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว 

2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา1 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

1บรรยาย 30 ชัว่โมง 
ตอ่ภาคการศกึษา 

ศกึษาดงูานภายนอก 
 8 ชม. 

การฝึกปฏิบตัิ 30 ชัว่โมง
ตอ่ภาคการศกึษา 

การศกึษาด้วยตนเอง  
3 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบคุคล1 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผา่นเว็บไซต์คณะ 
- อาจารย์จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุม่ตามความต้องการ 1 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ) 
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หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คณุธรรม  จริยธรรม 
     1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา1 
พฒันาผู้ เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวชิาชีพครูโดยมีคณุธรรม จริยธรรมตามคณุสมบตัิหลกัสตูร 
ดงันี ้
- ตระหนกัในคณุคา่และคณุธรรม จริยธรรม เสยีสละ และซื่อสตัย์สจุริต 
- มีวินยั ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเอง หน้าที่และสงัคม 
- มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขดัแย้งและล าดบัความส าคญั 
- เคารพสทิธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทัง้เคารพในคณุคา่และศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ 
- เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่งๆ ขององค์กรและสงัคม 
- สามารถวเิคราะห์ผลกระทบความผิดด้านจรรยาบรรณตอ่บคุคลองค์กรและสงัคม 
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
     1.2 วิธีการสอน1 
- บรรยายเก่ียวกบัแหลง่ทอ่งเที่ยว ทัง้ในและตา่งประเทศ และยกตวัอยา่งอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยวในภมูิภาคเอเชีย 
- อภิปรายกลุม่ 
- ก าหนดให้นกัศกึษาน าเสนอตวัอยา่งทีเ่ก่ียวข้อง/วิเคราะห์ 
- ศกึษาดงูานนอกสถานท่ี 
- แบง่กลุม่น าเสนอแหลง่ทอ่งเที่ยวทัง้ในและตา่งประเทศ 
     1.3 วิธีการประเมินผล1 
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และสง่งานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
- มีการอ้างองิเอกสารที่ได้น ามาท ารายงาน อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศกึษา 
- ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมา 
-ประเมินภาคปฏิบตัิ และทดสอบยอ่ย 
2. ความรู้ 
     2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั1 
          มีความรู้และสามารถจดัโครงสร้างการบริหารงาน การด าเนินงานโรงแรมประเภทตา่งๆได้อยา่งเหมาะสม 
รวมทัง้มีความรู้และทกัษะในการบริหารงานในแตล่ะฝ่าย หรือระหวา่งโรงแรมและประเภทธุรกิจบริการ และเคราพใน
วิชาชีพ โดยค านงึถึงหลกัคณุธรรม จริยธรรม ความสือ่สตัย์ตอ่ลกูค้า 

     2.2 วิธีการสอน1 
            บรรยาย อภิปราย การท าใบงาน การท างานกลุม่ การน าเสนอรายงาน การวเิคราะห์กรณีศกึษา และ
มอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมลูที่เก่ียวข้อง โดยน ามาวเิคราะห์สรุปและน าเสนอ การศกึษาโดยใช้ปัญหา และ
โครงงาน Problem-Learning และ เน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง 
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     2.3 วิธีการประเมินผล1 
- ทดสอบย่อย สอบปลายภาค ด้วยโดยใช้แบบทดสอบท่ีเน้นการวดัหลกัการทฤษฎีและการน าไปใช้ 
- ประเมินจากการน าเสนอผลการค้นคว้าข้อมลู กรณีศกึษา หรือโจทย์จาก Problem-based Learning และ
โครงงาน 
3. ทกัษะทางปัญญา 
     3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา1 
         พฒันาความสามารถในการคิดตา่งๆ อย่างเป็นระบบ เช่น คิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
เพ่ือการป้องกนัและแก้ไขปัญหาด้านการจดัการเรียนการสอนและการน าหลกัสตูรไปใช้ 
     3.2 วิธีการสอน1 

- การบรรยาย/อภิปราย/ซกัถาม 
- การสอนแบบ Co-operative Learning 
- วิเคราะห์กรณีศกึษา การน าเสนอผลงาน 

   - การสรุปบทเรียนด้วย Mind Mapping 
     3.2 วิธีการประเมินผล1 
- สอบย่อยและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์ แนวคิดในการประยกุต์
ระบบการพฒันาหลกัสตูรและการสอน 
- วดัผลจากการประเมินโครงการ  การน าเสนอผลงาน 
- สงัเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา 
4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
     4.1 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 
- พฒันาทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนั 
- พฒันาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
- พฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา 
     4.2 วิธีการสอน1 
- จดักิจกรรมกลุม่ในการวิเคราะห์กรณีศกึษา 
- ปฏิบตัิกิจกรรมเป็นรายบคุคลและกลุม่  
- การน าเสนอผลงาน 
     4.3 วิธีการประเมินผล1 

- ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
- ประเมินจากรายงานท่ีน าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นกลุม่ 

   - ประเมินจากรายงานการศกึษาด้วยตนเอง 
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 
- ทกัษะการคิดค านวณ เช่น จดัเวลาในการเสนองาน ค านวณต้นทนุในเดินทางท่องเท่ียว จดุคุ้มทนุในการ
ด าเนินธุรกิจ 
- พฒันาทกัษะในการสื่อสารทัง้การพดู การฟัง การเขียน โดยการท ารายงาน และน าเสนอในชัน้เรียน 
- พฒันาทกัษะในการวิเคราะห์ความต้องการลกูค้า 
- พฒันาทกัษะในการสบืค้น ข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต 
- ทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การสง่งานทางอีเมล์  
- ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
     5.2 วิธีการสอน1 
- มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง และท ารายงานโดยเน้นทกัษะและความคิดสร้างสรรค์ 
- น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
- เชิญวิทยากรบรรยาย 
- ด ูVCD  
- ทศันศกึษานอกสถานท่ี 
     5.3 วิธีการประเมินผล1 
- ประเมินจากรายงานโครงงาน และรูปแบบการน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีและรูปเลม่ 
- ประเมินจากการมีสว่นร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
- ทดสอบย่อย 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สปัดาห ์

ท่ี 
หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชัว่โมง 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือท่ีใช้ 

ผู้สอน 

111 
 
 

ข้อแนะน าเบื อ้งต้น ความเข้าใจและ
ข้อตกลงเบือ้งต้น ระเบียบการเข้าเรียน 
การประเมินผลการเรียน    

4 
 

 

- ปฐมนิเทศ 
- ศกึษาวิเคราะห์ผู้ เรียน 
- บรรยาย/อภิปราย 

อาจารย์จริยา 
ตนัติวราชยั 

2 
 

 

ภาพลกัษณ์และการทอ่งเที่ยวของไทย  
ความส าคญัตอ่ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

4 - ศกึษาวิเคราะห์ผู้ เรียน 
- บรรยาย/อภิปราย 

 

อาจารย์จริยา 
ตนัติวราชยั 
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สปัดาห ์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือท่ีใช้ 

ผู้สอน 

13 
 
 
 
 

 

ประวตัิและพฒันาการของอตุสาหกรรมบริการ
และการทอ่งเที่ยว  
ปัจจยัสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว 

4 - ศกึษาวิเคราะห์
ผู้ เรียน 
- บรรยาย/อภิปราย 
- สรุปบทเรียนและ
ท างานกลุม่ 

- ด ูVCD 

อาจารย์จริยา 
ตนัติวราชยั 

14 
 
 

 

ความหมายและองค์ประกอบของการ
ทอ่งเที่ยว  
รูปแบบการทอ่งเที่ยวแตล่ะประเภท 

4 - ศกึษาวิเคราะห์
ผู้ เรียน 
- บรรยาย/อภิปราย 
- สรุปบทเรียนและ
ท างานกลุม่ 

อาจารย์จริยา 
ตนัติวราชยั 

5 
 
 
 
 

 

แหลง่ทอ่งเทีย่วแตล่ะภมูิภาคในประเทศไทย  
 สิง่ดงึดดูใจทางการทอ่งเที่ยว 

4 - ศกึษาค้นคว้า 
- แบง่กลุม่จดัท า Mind 
Mapping 
- น าเสนองานกลุม่ 
- สรุปบทเรียน/  
ท าแบบฝึกหดั 

อาจารย์จริยา 
ตนัติวราชยั 

66 
 
 
 
 

 

แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติ  
แหลง่ทอ่งเทีย่วทางโบราณสถาน  
ศิลปวฒันธรรม 
  

4 - ศกึษาวิเคราะห์จาก
กรณีศกึษา (Case 
Study) 
ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

อาจารย์จริยา 
ตนัติวราชยั 

777 สอบกลางภาค 4  อาจารย์จริยา 
ตนัติวราชยั 

18 - 9 
 
 
 
 
 
 

การคมนาคมขนสง่เพื่อการทอ่งเที่ยว 
การคมนาคมขนสง่เบือ้งต้น   
การเดินทางการทอ่งเที่ยวทางรถไฟ   
การเดินทางการทอ่งเที่ยวทางรถยนต์  
การเดินทางการทอ่งเที่ยวทางอากาศ 
การเดินทางการทอ่งเที่ยวทางเรือ 

4 -ศกึษาจาก VCD  
- น าเสนองานกลุม่ 
- สรุปบทเรียน/  
ท าแบบฝึกหดั 
- ศกึษาดงูานนอก
สถานท่ี 

อาจารย์จริยา 
ตนัติวราชยั 
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สปัดาห ์

ท่ี 
หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชัว่โมง 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือท่ีใช้ 

ผู้สอน 

710ๅจ 
 
 
 
 
 

การด าเนินงานธุรกิจการทอ่งเทีย่ว   
และธุรกิจบริการ  
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

4 - ศกึษาวิเคราะห์จาก
กรณีศกึษา (Case 
Study) 
- ฝึกปฏิบตัิการจดั
เนือ้หาสาระ/
ประสบการณ์ 
การเรียนรู้ 

อาจารย์จริยา 
ตนัติวราชยั 

11 - 12 
 
 
 
 
 
 

การตลาดอตุสาหกรรมบริการ 
ธุรกิจที่พกัและโรงแรม   
ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัโรงแรมเบือ้งต้น   

4 - ศกึษาวิเคราะห์จาก
กรณีศกึษา (Case 
Study) 
- สรุปบทเรียน/ 
ท าแบบฝึกหดั 
- เชิญวิทยากร 

อาจารย์จริยา 
ตนัติวราชยั 

8813 
 
 
 

 

องค์กรและหนว่ยงาน ที่ส าคญัในการสง่เสริม
การทอ่งเที่ยว 

4 - ศกึษาวิเคราะห์ผู้ เรียน 
- บรรยาย/อภิปราย 
- สรุปบทเรียนและ
ท างานกลุม่ 

อาจารย์จริยา 
ตนัติวราชยั 

1114 
 
 
 
 

ผลกระทบของอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว 
บทบาทของรัฐในการสง่เสริม 
การทอ่งเที่ยว 

4 - ศกึษาวิเคราะห์ผู้ เรียน 
- บรรยาย/อภิปราย 
- สรุปบทเรียนและ
ท างานกลุม่ 

อาจารย์จริยา 
ตนัติวราชยั 

15 ทบทวนและสรุป 4 - ศกึษาวิเคราะห์ผู้ เรียน 
- บรรยาย/อภิปราย 
- สรุปบทเรียนและ
ท างานกลุม่ 

อาจารย์จริยา 
ตนัติวราชยั 

16 สอบปลายภาค 4  อาจารย์จริยา 
ตนัติวราชยั 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม 

ท่ี 
ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สปัดาหท่ี์ 
ประเมิน 

สดัส่วนของ 
การประเมินผล 

1 2.1, 2.8 
2.2, 3.4 

- ทดสอบยอ่ย 
- ทดสอบปลายภาค 

4, 12  
15 

10% 
40% 

2 2.3, 2.7 
3.1, 3.4, 5.1 

- ตรวจผลงานศกึษาค้นคว้าและ
น าเสนอ 
- ตรวจผลงานโครงงาน  
(ปฏิบตัิกิจกรรมกลุม่) 

ตลอด 
ภาคเรียน 

40% 

3 1.1-4, 1.7 
2.4, 4.4, 4.6 

5.3 

- ประเมินจากการมีสว่นร่วมกิจกรรม
กลุม่ในชัน้เรียน 
- ประเมินความรับผิดชอบ ความตรง
ตอ่เวลาในงานท่ีได้รับมอบหมาย  

ตลอด 
ภาคเรียน 

10% 

 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลกั1 
1. เอกสารประกอบการสอนและการเรียน วิชาอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว  

2. เอกสารและข้อมลูส าคญั1 
1.พฤติกรรมนกัทอ่งเที่ยว :  ชีวานนัท์  วุฒิพนัธ์, พชัยา  ขอเพิ่มกลาง, สพุรรณตรี  อปุฮาต, สพุรรณตรี อุปฮาต 
2.อตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว :  นิศา ชชักลุ 2548 
3.อตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว :  มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด, นกุูล  เครือฟู, อคัรพงศ์  อัน้ทอง สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2548        
3. เอกสารและข้อมลูแนะน า1 
     เว็บไซต์ท่ีเก่ียวกบัหวัข้อในประมวลรายวิชา 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสทิธิผลในรายวชิานี ้ท่ีจดัท าโดยนกัศกึษา ได้จดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความคดิเห็นจาก

นกัศกึษาได้ดงันี ้
 - การสนทนากลุม่ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน 
 - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

 - ข้อเสนอแนะผา่นเวบบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จดัท าเป็นช่องทางการสือ่สารกบันกัศกึษา 
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2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมลูเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยทุธ์ ดงันี ้
 - การสงัเกตการณ์สอนของผู้ ร่วมทีมการสอน 
 - ผลการเรียนของนกัศกึษา 

 - การทวนสอนผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรบัปรงุการสอน 

หลงัจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จงึมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมลูเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงันี ้

 - สมัมนาการจดัการเรียนการสอน                      
       -  การวิจยัในและนอกชัน้เรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัข้อ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในวิชา 

ได้จาก การสอบถามนกัศกึษา หรือการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษา รวมถึงพจิารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และหลงั
การออกผลการเรียนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดงันี ้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคณุวฒุิ ที่ไมใ่ช่อาจารย์
ประจ าหลกัสตูร 
- มีการตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน 
วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสทิธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวชิา เพื่อให้เกิดคณุภาพมากขึน้ ดงันี ้
- ปรับปรุงรายวิชาทกุ 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิ    ตามข้อ 4 
- เปลีย่นสลบัอาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากรผู้ เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเพื่อให้นกัศกึษามีมมุมองในเร่ืองการ
ประยกุต์ความรู้นีก้บัปัญหาทีม่าจากงานวิจยัของอาจารย์ หรือผู้ เช่ียวชาญ ผู้ช านาญการตา่งๆ 
 


