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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  :   3213109   การส ารองท่ีนั่งและจัดจ าหน่ายบัตรโดยสาร         

    (Reservation and Ticketing) 
2. จ านวนหน่วยกิต  :   3(2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป็นรายวิชาในหลักสูตร ในหมวดวิชาเฉพาะด้านเลือก กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ ในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  

อาจารย์อนุชิต จันทรโรทัย 
สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้อง 9101-5      

  โทร.  0846665426   E-mail.  anuchit.aj@hotmail.com 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษา 1 ชั้นปีที ่ 3   
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
8. สถานที่เรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ศูนย์อุดมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ                                               
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  :   พฤศจิกายน 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   :   
  เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการท าการส ารองที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยหลังจากจบการเรียน นักศึกษาสามารถท าการจองบัตรโดยสาร
เครื่องบินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :  เพ่ือเป็นการปรับเนื้อหาของรายวิชาให้มีความ
ทันสมัยมากขึ้น   

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา   

ความรู้เกี่ยวกับการส ารองที่นั่งบนเครื่องบิน เช่น การอ่านตารางการบิน เส้นทางการบินของ
สายการบินต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ การอ่านบัตรโดยสารเครื่องบิน การบันทึก
ข้อมูลของผู้โดยสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Passenger name record) การจองโรงแรมและการ
บริการผู้โดยสารภาคพ้ิน ระบบตั๋วอีเทคโทรนิคส์ 

Airplane seat reservation, e.g. reading the flight schedule, domestic and 
international flight routes and air ticket; recording the passenger’s information via the 
computer system; reservation of the hotel room and sevice for the ground 
passenger, and e-ticketing system. 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จ านวนชั่วโมงบรรยาย                   30  ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ    30  ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง  75  ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา  : สอนเสริม / ให้ค าปรึกษาตามความต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย  
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล   

- อาจารย์ประจ าวิชาให้ค าปรึกษาตามที่มีนัดหมายเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามต้องการ
ของนักศึกษา 

- อาจารย์ประจ าวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านทางอีเมล์ของอาจารย์ผู้สอน 
anuchit.aj@hotmail.com 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
      

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
  1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการ
ปัญหาด้านจริยธรรม และความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
  1.2 มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพ และแสดงออกซ่ึง
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตนต่อผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 
 1.3 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาเป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อผู้อ่ืน และมีภาวะผู้น า 
 1.4 มีวินัย มีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
 
 

1. สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในบทเรียน 
2. ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี 

1. พิจารณาจากการเข้าเรียน การแต่งกาย และการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน  
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา 
3. ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมและท ากิจกรรม
กลุ่มหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
2. ด้านความรู้ (Knowledge) 
 2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง กว้างขวาง 
เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
 2.2 มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.3 มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัย
เพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 
 

 
1. การบรรยายในชั้นเรียน และการถาม 
2. ฝึกท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
3. ฝึกปฏิบัติด้วยระบบส ารองที่นั่งจริง 
 

 
1. ทดสอบโดยการสอบข้อเขียน 
 2. ประเมินผลจากการท างานที่ได้รับมอบหมายและ
รายงาน 
3. ประเมินจากผลการอบรมภาคปฏิบัติจะต้องผ่าน
การอบรมด้วยคะแนนไม่ต่ ากว่า 70% 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
 3.1 มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ข้อโต้แย้งและสังเคราะห์ได้
อย่างถูกต้องตามหลักการ และตามขั้นตอนเชิง
วิทยาศาสตร์ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 
 3.2 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ ไปสู่การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และ
การปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

 
1. กรณีศึกษา 
2. การอภิปรายกลุ่ม 
3. การท างานที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
1. ประเมินจากการอภิปราย การบรรยาย การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
2. ประเมินผลจากการท างานที่ได้มอบหมาย 
3. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา 
4. ใช้วิธีการสอบด้วยระบบส ารองที่นั่งด้วย
คอมพิวเตอร์จริง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
 3.3 สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ 
และจากศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง มาพัฒนาทักษะการ
ท างานให้เกิดประสิทธิผล 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
 4.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้
อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 
 4.2 สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และตรงตามมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. มอบหมายงานรายงานกลุ่ม และแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
2. การน าเสนอรายงาน 

 
 
 
1. ประเมินจากผลงานของกลุ่ม 
2. ประเมินตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 
3. สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  
Analysis, Communication  and Information 
Technology Skills) 
 5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  5.2 สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม 
 5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารและการน าเสนอข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5.4 สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
สถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. สอนโดยมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก
เว็บไซต์ 
2. สอนโดยน าข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมน่าสนใจ
และทันสมัย 
 

 
 
1. การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
2. การสื่อสารและการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping)   
 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมก่ าหนดผลการเรียนรู้ 
 

หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 
 

2. ความรู ้
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

การบริหารงานในธุรกิจจัดน า
เที่ยว 

     -     -  -     -       -    -               
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู ้  

 

สัปดาห์ที/่ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 
Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 

บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

สัปดาห์ที ่1 
 

- ปฐมนิเทศรายวิชา 
- อธิบายแนวการสอน การวัดผลและ
เกณฑ์การประเมินผล 

- ปฐมนิเทศ  
- ชี้แจงกจิกรรมและแนวการประเมินผล  
 

ต ารา สไลด์ 
จากคอมพวิเตอร ์

2 2 5 การสังเกต การซักถาม การปฏบิัติ 
การติดตามจากการประเมิน 

อาจารย์อนุชิต  
จันทรโรทัย 

สัปดาห์ที ่2 การอ่านตารางการบิน 
การอ่านตารางการบินพรอ้มจ านวนที่
นั่ง 
การบันทึกขอ้มูลผู้โดยสาร 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง อภิปรายกลุ่ม ต ารา สไลด์ 
จากคอมพวิเตอร ์

2 2 5 การสังเกต การซักถาม การปฏบิัติ 
การติดตามจากการประเมิน 

อาจารย์อนุชิต  
จันทรโรทัย 

สัปดาห์ที ่3 การบริการภาคพิ้น - บรรยาย ยกตวัอยา่ง อภิปรายกลุ่ม ต ารา สไลด์ 
จากคอมพวิเตอร ์

2 2 5 การสังเกต การซักถาม การปฏบิัติ 
การติดตามจากการประเมิน 

อาจารย์อนุชิต  
จันทรโรทัย 

สัปดาห์ที ่4 ค าย่อที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
- City codes 
- Airport codes 
- Airline codes 
- Country codes 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง อภิปรายกลุ่ม ต ารา สไลด์ 
จากคอมพวิเตอร ์

2 2 5 การสังเกต การซักถาม การปฏบิัติ 
การติดตามจากการประเมิน 

อาจารย์อนุชิต  
จันทรโรทัย 

สัปดาห์ที ่5 การค านวณอัตราค่าโดยสารแบบ
เท่ียวเดียว 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง อภิปรายกลุ่ม ต ารา สไลด์ 
จากคอมพวิเตอร ์

2 2 5 การสังเกต การซักถาม การปฏบิัติ 
การติดตามจากการประเมิน 

อาจารย์อนุชิต  
จันทรโรทัย 

สัปดาห์ที ่6 การค านวณอัตราค่าโดยสารแบบไป
กลับ 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง อภิปรายกลุ่ม 
 

ต ารา สไลด์ 
จากคอมพวิเตอร ์

2 2 5 - รายงานรูปเล่มของนักศึกษา 
- การน าเสนอของนักศึกษา 

อาจารย์อนุชิต  
จันทรโรทัย 

สัปดาห์ที ่7 สอบกลางภาค        



10                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาห์ที/่ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 

บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

สัปดาห์ที่ 8 Global distribution system 
- Galileo history and 
background 
- Basic Galileo Focalpoint 
- Sign on / Sign off 
- Encode / Decode/ information 
- Check local time / Check 
country map 
- Check minimum connecting 
time Calculation and date 
calculation  
 

       

สัปดาห์ที ่9  Galileo information system 
- Time table 
- Availability 
- Days of arrival indicator 
- Flight and Service information 
 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง อภิปรายกลุ่ม 
 

ต ารา สไลด์ 
จากคอมพวิเตอร ์

2 2 5 การสังเกต การซักถาม การปฏบิัติ 
การติดตามจากการประเมิน 

อาจารย์อนุชิต  
จันทรโรทัย 

สัปดาห์ที ่10 Booking file 
- Itinerary 
- Availability 
- Segment sell 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง อภิปรายกลุ่ม ต ารา สไลด์ 
จากคอมพวิเตอร ์

2 2 5 การสังเกต การซักถาม การปฏบิัติ 
การติดตามจากการประเมิน 

อาจารย์อนุชิต  
จันทรโรทัย 



11                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาห์ที/่ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 

บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

- Name field 
- Phone field 
- Time limit field 
- End of transaction 
- Exercise 
 

สัปดาห์ที ่11 Booking file (exercise) 
- Rebooking 
- Retrieve booking 
- Devide booking 
- Vendor remark 
- Other service information  
- Special service request 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง อภิปรายกลุ่ม 
 

ต ารา สไลด์ 
จากคอมพวิเตอร ์

2 2 5 การสังเกต การซักถาม การปฏบิัติ 
การติดตามจากการประเมิน 

อาจารย์อนุชิต  
จันทรโรทัย 

สัปดาห์ที ่12 Booking file display & Retrieve 
booking 
- mileage status 
- update status 
- delete 
- Exercise booking 
- Advance seat reservation 
- Review booking file 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง อภิปรายกลุ่ม ต ารา สไลด ์
จากคอมพวิเตอร ์

2 2 5 การสังเกต การซักถาม การปฏบิัติ 
การติดตามจากการประเมิน 

อาจารย์อนุชิต  
จันทรโรทัย 



12                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาห์ที/่ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 

บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

สัปดาห์ที ่13 View point 
- Cloning booking file 
- Itinery remark 
- UMNR form 
Advance passenger information 

  2 2 5 - รายงานและการน าเสนอของ
นักศึกษา 

อาจารย์อนุชิต  
จันทรโรทัย 

สัปดาห์ที ่14 Viewtrip & Review 
- Global distribution system 
- Galileo information system 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง อภิปรายกลุ่ม ต ารา สไลด์ 
จากคอมพวิเตอร ์

2 2 5 การสังเกต การซักถาม การปฏบิัติ 
การติดตามจากการประเมิน 

อาจารย์อนุชิต  
จันทรโรทัย 

สัปดาห์ที ่15 -Booking File 
- Booking file display & Retrieve 
booking 
- View point 

       

สัปดาห์ที่ 16 สอบปลายภาค        

รวมจ านวนชั่วโมง      

 



13                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้    
  

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 
2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 
4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 
 

การเข้าชั้นเรียน  
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

1-15 10% 

1.1, 1.4, 2.1, 2.2, 5.4 สอบการจองตั๋วด้วยระบบคอมพิวเตอร์   30% 

1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 
3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 
5.1, 5.3 

สอบย่อย 4 10% 

1.1, 1.4, 2.1, 2.2, 5.4 VDO Presentation (การสอบกลาง
ภาค) 
การสอบปลายภาค 

8 
 

16 

20% 
 

30% 

รวม 100% 
 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน   
รองศาสตาจารย์บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.2551.ธุรกิจการบิน : ศูนย์หนังสือท่องเที่ยวไทย, กรุงเทพฯ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ วัฒนากลมชัย.2557.ธุรกิจสายการบิน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,  
    ปทุมธานี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัฒนชัย ชูมาก.2551.เอกสารประกอบการสอนรายวิชาธุรกิจการบิน :   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพฯ 
เอกสารคู่มือการฝึกปฏิบัติการส ารองที่นั่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญที่นักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม   

- Introductory to fares & ticketing. Bangkok. Airline Training Center. (2546). 
- Fare Manual. Bangkok. Galileo Thailand. (2006). 
- A Practical Guide to Fares and Ticketing. Semer-Purzycki, Jeanne. (2001). 
- International Travel, Fares, and Ticketing. Semer-Purzycki, Jeanne. (1997).  

 



14                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในรายวิชา 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิด 

และความคิดเห็นจากนักศึกษา ได้ดังนี้  
-  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  
-  แบบประเมินผู้สอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน :   
 - การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน 
 - ผลการเรียนของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน  :   

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน เช่น การวิจัย
ในและนอกชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :   

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง 
จากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษารวมถึง
พิจารณาผลสอบของนักศึกษา  
 5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :   

จากผลการประเมิน ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิด 
คุณภาพมากขึ้น โดยเปลี่ยนสลับอาจารย์ผู้สอนหรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง 
เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้เพ่ือน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       
 
ลงช่ือ                                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        (..................................................) 
 
ลงช่ือ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 

อาจารย์อนุชิต  จันทรโรทัย 

อาจารย์อนุชิต  จันทรโรทัย 


