สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หน้ า
ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชันปี
้ ที่เรี ยน
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานที่เรี ยน
9. วันที่จดั ทาหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 2
ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ ตอ่ ภาคการศึกษา
3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
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หมวด 6

หมวด 7

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 10
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอิน
โดจีน

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
บธ 0405 การเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศในกลุม่ อินโดจีน
2. จานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอินโดจีน
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชันปี
้ ที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
พ.ศ. 2556

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจ ในหลักการและคุณลักษณะของการเป็ นผู้ประกอบการใน
ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ รวมทังขั
้ นตอนการจั
้
ดตังธุ
้ รกิจท่องเที่ยวและการบริการ

2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
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2.1 เพื่อให้ นกั ศึกษามีความเข้ าใจถึงบทบาทผู้ประกอบการรายใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ
2.2 นักศึกษาสามารถนาความรู้ ความเข้ าใจผู้ประกอบการายใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการไปประยุกต์ใช้ ตอ่ ไปได้
2.3 เพื่อให้ นกั ศึกษาสร้ างความเข้ าใจในการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจและกลยุทธ์
การตลาดสาหรับผู้ประกอบการรายใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและคุณลักษณะของการเป็ นผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ
รวมถึงขันตอนและการจั
้
ดตังธุ
้ รกิจท่องเที่ยวและการบริการ โดยจะเน้ นที่การศึกษาที่ภารกิจพื ้นฐานใน
การจัดตังธุ
้ ริกิจใหม่ของผู้ประกอบการที่ประกอบด้ วย การจาแนกโอกาสในการประกอบธุรกิจ และการ
เขียนแผนธุรกิจที่ประกอบด้ วยรายละเอียดของการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
45 ชัว่ โมง

ไม่มี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มี

การศึกษาด้ วยตนเอง
ไม่มี

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
3 ชัว่ โมง โดยระบุวนั เวลา ไว้ ในประมวลการสอน และแจ้ งให้ นกั ศึกษาทราบ ในชัว่ โมงแรกของการสอน

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. สามารถจัดการปั ญหาด้ านจริยธรรม และความขัดแย้ งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้ รับกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีทศั นคติที่ดีตอ่ อาชีพ และแสดงออกซึง่ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน
3. มีความรับผิดชอบในหน้ าที่ เป็ นสมาชิกที่ดี และมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
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4. มีวินยั มีความตรงต่อเวลา ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้ อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ ้นในธุรกิจ ระหว่างการเรี ยนการสอน
2. อภิปรายกรณีศกึ ษาร่วมกันในชันเรี
้ ยน
3. ให้ นกั ศึกษาแสดงบทบาทสมมุติ
4. ให้ นกั ศึกษาทางานกลุม่ โดยวิธีการสัมภาษณ์กลุม่ ประกอบการ และทางานวิจยั
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการอภิปรายร่วมกันในชันเรี
้ ยน
2. ประเมินจากการเข้ าเรี ยนและพฤติกรรมในชันเรี
้ ยนของนักศึกษา
3. ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานที่ได้ รับมอบหมาย
4. ประเมินจากคาตอบข้ อสอบเชิงวิเคราะห์
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
1. นักศึกษามึความรู้ความเข้ าใจบทบาทผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
2. นักศึกษาสามารถสร้ างความเข้ าใจในการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจและกล
ยุทธ์การตลาดสาหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการได้
2.2 วิธีการสอน
1. การบรรยายประกอบสื่อ Power Point
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษ
3. ให้ นกั ศึกษาแสดงบทบาทสมมุตแิ ละฝึ กปฏิบตั ใิ นชันเรี
้ ยน
4.ให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองและทารายงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากประสิทธิผลของการค้ นคว้ าและรายงาน
2. ประเมินจากประสิทธิผลของการแสดงบทบาทสมมุตแิ ละการฝึ กปฏิบตั ิ
3. ประเมินจากคาตอบข้ อสอบที่เน้ นถามข้ อมูลจาเป็ นในการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและกล
ยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
1. สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ไิ ปสูก่ ารวางแผนธุรกิจของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
2. สามารถประมวลและศึกษาข้ อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาในการเป็ นผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการได้
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3.2 วิธีการสอน
1. บรรยายและอภิปรายกรณีศกึ ษาร่วมกันในชันเรี
้ ยน
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ
3. ให้ นกั ศึกษาแสดงบทบาทสมมุตแิ ละฝึ กปฏิบตั ใิ นชันเรี
้ ยน
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชันเรี
้ ยน
2. ประเมินจากประสิทธิผลของการแสดงบทบาทสมมุตแิ ละการฝึ กปฏิบตั ิ
3. ประเมินจากคาตอบข้ อสอบเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ กรณีศกึ ษา
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. สามารถปฏิบตั แิ ละรับผิดชอบงานที่ได้ รับมอบหมายตามหน้ าที่และบทบาทของตนในกลุม่
งานได้ อย่างเหมาะสม รวมทังมี
้ สว่ นร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ ไขปั ญหากลุม่
2. สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพและจริยธรรมให้ เหมาะสมกับการเป็ น
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการได้
4.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ ้นในธุรกิจ ระหว่างการเรี ยนการสอน
2. อภิปรายกรณีศกึ ษาร่วมกันในชันเรี
้ ยน
3. ให้ นกั ศึกษาแสดงบทบาทสมมุติ
4. ให้ นกั ศึกษาทางานกลุม่ โดยสัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชันเรี
้ ยน
2. ประเมินจากการเข้ าเรี ยนและพฤติกรรมในชันเรี
้ ยนของนักศึกษา
3. ประเมินความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานที่ได้ รับมอบหมาย
4. ประเมินจากคาตอบข้ อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1.นักศึกษาสามารถใช้ ภาษาในการฟั ง พูด อ่าน เขียนได้ อย่างเหมาะสมและสื่อสารกับ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
2. นักศึกษาสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนาเสนอข้ อมูลในการอธิป
รายหน้ าชันเรี
้ ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
6

มคอ. 3
1. บรรยายและอภิปรายกรรี ศกึ ษาร่วมกันในชันเรี
้ ยน
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ
3. ให้ นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุตแิ ละฝึ กปฏิบัตใิ นชัน้ เรียนวิธีการประเมินผล
5.3
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชันเรี
้ ยน
2. ประเมินจากประสิทธิผลของการแสดงบทบาทสมมุตแิ ละการฝึ กปฏิบตั ิ
3. ประเมินจากคาตอบข้ อสอบเชิงวิเคราะห์

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี
หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
อธิบายและบรรยายพร้ อม
สังเกตพฤติกรรมการให้
ความสนใจรับฟั งการ
บรรยาย
อธิบายและบรรยายพร้ อม
สังเกตพฤติกรรมการให้
ความสนใจรับฟั งการ
บรรยาย

1

แนะนารายวิชา แนวการเรี ยนการสอน
การให้ คะแนนและกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน

3

2

ความหมาย ,คุณสมบัต,ิ คุณลักษณะ
ของการเป็ นผู้ประกอบการที่ประสบ
ความสาเร็จและการควบคุมคุณภาพ
เบื ้องต้ นสาหรับผู้ประกอบการ

3

3

ความหมาย,หน้ าที่,ความสาคัญ,ปั จจัย,
รูปแบบ,ประเภท,ความเสี่ยง ,จริยธรรม
ทางธุรกิจ

3

อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี
และกรณีศกึ ษา พร้ อมสังเกต
พฤติกรรมการให้ ความสนใจ
รับฟั งการบรรยาย

4

บทบาทของธุรกิจต่อเศรษฐกิจและสังคม และ
ความรับผิดชอบที่ธุรกิจควรมีตอ่ สังคม

3

อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี
และกรณีศกึ ษา แลกเปลีย่ น

ผู้สอน

แสดงความคิดเห็น

5

องค์การสมัยใหม่,บทบาทการจัดการ
และคุณสมบัตขิ องนักบริหารที่ประสบ
ความสาเร็จ

3

อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี
และกรณีศกึ ษา พร้ อมสังเกต
พฤติกรรมการให้ ความสนใจ
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รับฟั งการบรรยาย

6

ทรัพยากรมนุษย์,การจัดการ,การ
วางแผน และความจาเป็ นในการ
วางแผน (กรณีศกึ ษา) ภาค 1

3

7

ทรัพยากรมนุษย์,การจัดการ,การ
วางแผน และความจาเป็ นในการ
วางแผน (กรณีศกึ ษา) ภาค 2

3

8

ความหมาย องค์ประกอบของ
อุตสาหกรรมบริการ

3

9

ธุรกิจโรงแรม, ธุรกิจร้ านอาหาร

3

10

ธุรกิจท่องเที่ยว

3

11

ทาความรู้จกั แผนธุรกิจ ,องค์ประกอบที่
สาคัญแผนธุรกิจ และตัวอย่างการเขียน
แผนธุรกิจ

3

12

หลักการสาคัญในการจัดการลูกค้ า
สัมพันธ์ (CRM)

3

อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี
และกรณีศกึ ษา พร้ อมสังเกตุ
พฤติกรรมการให้ ความสนใจ
รับฟั งการบรรยาย
อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี
และกรณีศกึ ษา พร้ อมสังเกตุ
พฤติกรรมการให้ ความสนใจ
รับฟั งการบรรยาย
อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี
และกรณีศกึ ษา พร้ อมสังเกตุ
พฤติกรรมการให้ ความสนใจ
รับฟั งการบรรยาย
บรรยาย แสดงบทบาทสมมุติ
ศึกษาและอภิปราย
กรณีศกึ ษาด้ วยตนเอง
อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี
และกรณีศกึ ษา พร้ อมสังเกตุ
พฤติกรรมการให้ ความสนใจ
รับฟั งการบรรยาย
อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี
และกรณีศกึ ษา พร้ อมสังเกตุ
พฤติกรรมการให้ ความสนใจ
รับฟั งการบรรยาย

ทุกกลุม่ ส่งงานค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง โดยสุม่ เลือกกลุม่
เพื่อนาเสนองานค้ นคว้ า
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13

เทคโนโลยีที่จาเป็ นต้ องใช้ ,ความหมาย
ประโยชน์ และความเชื่อมโยงของ CRM
กับ CEM

3

14

ความหมาย,ประโยชน์,ความจาเป็ น ,
ปั ญหาอันเนื่องมาจากการขาด
จริยธรรมในธุรกิจ และจรรยาบรรณของ
นักการตลาดไทย ภาค 1
ความหมาย,ประโยชน์,ความจาเป็ น ,
ปั ญหาอันเนื่องมาจากการขาด
จริยธรรมในธุรกิจ และจรรยาบรรณของ
นักการตลาดไทย ภาค 2

3

15

3

อภิปราย บรรยาย
อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี
และกรณีศกึ ษา พร้ อมสังเกต
พฤติกรรมการให้ ความสนใจ
รับฟั งการบรรยาย
อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี
และกรณีศกึ ษา พร้ อมสังเกต
พฤติกรรมการให้ ความสนใจ
รับฟั งการบรรยาย
อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี
และกรณีศกึ ษา พร้ อมสังเกต
พฤติกรรมการให้ ความสนใจ
รับฟั งการบรรยาย

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม
ผลการ
วิธีการประเมิน
ที่
เรี ยนรู้
1
3.2
การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายในชันเรี
้ ยน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
ทุกสัปดาห์

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
5%

2

1.1,1.2

การมีสว่ นร่วมในการแสดงบทบาทสมมุติ

9-11

5%

3
4

5.1,5.2
4.1,4.2

12-13
10-13

5%
10%

5
6

1.3,1.4
2.1,2.2

การค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
การทารายงานกลุม่ โดยการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการฯ
การฝึ กปฏิบตั ใิ นชันเรี
้ ยนและสถานที่จริง
การสอบ

ทุกสัปดาห์
8,16

15%
60%

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
จินตนา บุญบงการ.(2549) จริยธรรมทางธุรกิจ.เอกสารประกอบการบรรยาย คณะพาณิชยศาสตร์
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และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2542), การวางแผนและพัฒนาตลาดท่องเที่ยว, กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชิดชม กันจุฬา (2553) , การเป็ นผู้ประกอบการในการจัดการท่องเที่ยวและบริการ , สานักพิมพ์ห้าง
หุ้นส่วนจากัด เฟิ ร์นข้ าหลวง พริน้ ติ ้งแอนพับลิชชิ่ง
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
พระราชบัญญัตธิ ุรกิจนาเที่ยว พ.ศ.2551
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
www.tourism.go.th
www.tat.or.th

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. ในวันแรกของการเรี ยนการสอน อาจารย์ผ้ สู อนอธิบายให้ นกั ศึกษาเข้ าใจถึงการปรับปรุง
รายวิชานี ้จากการเรี ยนการสอนในภาคการศึกษาที่ผา่ นมา และประโยชน์จากข้ อคิดเห็นของนักศึกษาต่อ
การพัฒนารายวิชาเพื่อส่งเสริมให้ นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนารายวิชาในช่วงปลายของ
ภาคการศึกษา
2.
.ให้ นกั ศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรี ยบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวล/คิด
วิเคราะห์ก่อนและหลังการเรี ยนรายวิชานี ้
3. ส่งเสริมให้ นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรี ยนการสอน และการพัฒนารายวิชาผ่าน
ระบบการประเมิน on line ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
อาจารย์ผ้ สู อนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรี ยนของนักศึกษา และทารายงานสรุป
พัฒนาการของนักศึกษา ปั ญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ ไขหรื อการเปลี่ยนแปลง/ ปรับปรุงรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
1. การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปั ญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ ไขเมื่อสิ ้นสุดการสอน เพื่อเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นในการปรับปรุงรายวิชาในภาค
การศึกษาต่อไป
2. การวิจยั ในชันเรี
้ ยน เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการเรี ยนการสอน และวิธีการฝึ กปฏิบตั นิ อกสถานที่
3. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
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1. ให้ อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2. ให้ กรรมการทวนสอบโดยการสุม่ ตรวจสอบการให้ คะแนนให้ รายวิชาหรื อรายงานของผู้เรี ยน
3. เปรี ยบเทียบการให้ คะแนนข้ อสอบแต่ละข้ อในรายวิชา ตามเกณฑ์ที่กาหนด
4. สารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคาถามในข้ อสอบจากผู้ใช้ บณ
ั ฑิต เพื่อปรับมาตรฐานข้ อสอบ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. นาข้ อคิดเห็นของนักศึกษาจากข้ อ 1 มาประมวล เพื่อจัดกลุม่ เนื ้อหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธี
การศึกษา ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และรูปแบบของการศึกษาการปฏิบตั งิ านนอกสถานที่ ผลจากการประมวล
จะนาไปปรับปรุงการจัดการเรี ยนการสอนรุ่นต่อไป
2. นาผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้ อ 2 มาจัดกลุม่ เทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของ
นักศึกษา เพื่อพัฒนาเนื ้อหาสาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธีการเรี ยนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ ตรงกับ
ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
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