
 

สารบัญ 
 

หมวด                หน้า 
 
หมวด 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา       1 
2. จ านวนหนว่ยกิต        1 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา      1  
4. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     1 
5. ภาคการศกึษา/ชัน้ปีท่ีเรียน      1 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)    1  
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี)    1 
8. สถานท่ีเรียน        1 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลา่สดุ    1 

หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์       
1. จดุมุง่หมายของรายวิชา       2 
2. วตัถปุระสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา    2 

หมวด 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา       2  
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ตอ่ภาคการศกึษา     2 
3. จ านวนชัว่โมงตอ่สปัดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่  

นกัศกึษาเป็นรายบคุคล       3 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คณุธรรม จริยธรรม       3 
2. ความรู้         3  
3. ทกัษะทางปัญญา       3 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ    4 
5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 

หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน        5 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้      7 
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หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลกั       8 
2. เอกสารและข้อมลูส าคญั       8 
3. เอกสารและข้อมลูแนะน า       9 

หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศกึษา   10  
2. กลยทุธ์การประเมินการสอน      10 
3. การปรับปรุงการสอน       10 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาในรายวิชา    10 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 10 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   วิทยาลยัชมุชนมกุดาหาร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอิน

โดจีน 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    บธ 0405  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศในกลุม่อินโดจีน  
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3(3-0-6) หนว่ยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอินโดจีน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
    ภาคการศกึษาท่ี 2 / ชัน้ปีท่ี 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไมมี่ 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไมมี่ 
8. สถานที่เรียน 
    วิทยาลยัชมุชนมกุดาหาร   
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
    พ.ศ. 2556  
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ ความเข้าใจ ในหลกัการและคณุลกัษณะของการเป็นผู้ประกอบการใน
ธุรกิจการทอ่งเท่ียวและบริการ รวมทัง้ขัน้ตอนการจดัตัง้ธุรกิจทอ่งเท่ียวและการบริการ  
 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
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2.1 เพ่ือให้นกัศกึษามีความเข้าใจถึงบทบาทผู้ประกอบการรายใหมใ่นอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวและ
บริการ  
2.2 นกัศกึษาสามารถน าความรู้ ความเข้าใจผู้ประกอบการายใหมใ่นอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวและ
บริการไปประยกุต์ใช้ตอ่ไปได้  
2.3 เพ่ือให้นกัศกึษาสร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจและกลยทุธ์
การตลาดส าหรับผู้ประกอบการรายใหมใ่นอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวและบริการได้   
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
     ศกึษาหลกัการและคณุลกัษณะของการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการทอ่งเท่ียวและการบริการ 
รวมถึงขัน้ตอนและการจดัตัง้ธุรกิจทอ่งเท่ียวและการบริการ โดยจะเน้นท่ีการศกึษาท่ีภารกิจพืน้ฐานใน
การจดัตัง้ธุริกิจใหมข่องผู้ประกอบการท่ีประกอบด้วย การจ าแนกโอกาสในการประกอบธุรกิจ และการ
เขียนแผนธุรกิจท่ีประกอบด้วยรายละเอียดของการจดัการทรัพยากรตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย การฝึก 

 
สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง 
 
 

ไมมี่ 
 

ไมมี่ 
 

ไมมี่ 

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น    
    รายบุคคล 
  3 ชัว่โมง โดยระบวุนั เวลา ไว้ในประมวลการสอน และแจ้งให้นกัศกึษาทราบ ในชัว่โมงแรกของการสอน  
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
         1. สามารถจดัการปัญหาด้านจริยธรรม และความขดัแย้งระหวา่งผลประโยชน์ท่ีได้รับกบั
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. มีทศันคตท่ีิดีตอ่อาชีพ และแสดงออกซึง่คณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตังิาน  
 3. มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี เป็นสมาชิกท่ีดี และมีสว่นร่วมในกิจกรรมเพื่อการพฒันา  
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 4. มีวินยั มีความตรงตอ่เวลา ปฏิบตัติามกฎระเบียบและข้อบงัคบัขององค์กรและสงัคม  
   1.2 วิธีการสอน 
          1. สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจ ระหวา่งการเรียนการสอน  
  2. อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน  
  3. ให้นกัศกึษาแสดงบทบาทสมมตุิ  
  4. ให้นกัศกึษาท างานกลุม่ โดยวิธีการสมัภาษณ์กลุม่ประกอบการ และท างานวิจยั 
   1.3 วิธีการประเมินผล 
          1. ประเมินผลจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
 2. ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
 3. ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
 4. ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์  
2. ความรู้ 
    2.1  ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
          1. นกัศกึษามคึวามรู้ความเข้าใจบทบาทผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวและบริการ  
 2. นกัศกึษาสามารถสร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจและกล
ยทุธ์การตลาดส าหรับผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวและบริการได้  
    2.2  วิธีการสอน 
          1. การบรรยายประกอบส่ือ Power Point 
 2. เชิญผู้ เช่ียวชาญมาบรรยายพิเศษ 
 3. ให้นกัศกึษาแสดงบทบาทสมมตุแิละฝึกปฏิบตัใินชัน้เรียน  
 4.ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน  
   2.3 วิธีการประเมินผล 
          1. ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นคว้าและรายงาน 
 2. ประเมินจากประสิทธิผลของการแสดงบทบาทสมมตุแิละการฝึกปฏิบตัิ  
 3. ประเมินจากค าตอบข้อสอบท่ีเน้นถามข้อมลูจ าเป็นในการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและกล
ยทุธ์การตลาดของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและบริการ  
3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
         1. สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัไิปสูก่ารวางแผนธุรกิจของ
ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและบริการ 
 2. สามารถประมวลและศกึษาข้อมลูเพื่อวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหาในการเป็นผู้ประกอบการ
อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและบริการได้  
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   3.2 วิธีการสอน 
         1. บรรยายและอภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน  
 2. เชิญผู้ เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ  
 3. ให้นกัศกึษาแสดงบทบาทสมมตุแิละฝึกปฏิบตัใินชัน้เรียน  
   3.3 วิธีการประเมินผล 
         1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
 2. ประเมินจากประสิทธิผลของการแสดงบทบาทสมมตุแิละการฝึกปฏิบตัิ  
 3. ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กรณีศกึษา  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
            1. สามารถปฏิบตัแิละรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายตามหน้าท่ีและบทบาทของตนในกลุม่
งานได้อยา่งเหมาะสม รวมทัง้มีสว่นร่วมในการชว่ยเหลือผู้ ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุม่  
 2. สามารถพฒันาทกัษะมนษุยสมัพนัธ์ บคุลิกภาพและจริยธรรมให้เหมาะสมกบัการเป็น
ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและบริการได้  
    4.2 วิธีการสอน 
            1. สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจ ระหวา่งการเรียนการสอน  
 2. อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน  
 3. ให้นกัศกึษาแสดงบทบาทสมมตุิ  
 4. ให้นกัศกึษาท างานกลุม่โดยสมัภาษณ์ผู้ประกอบอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและบริการ  
    4.3 วิธีการประเมินผล 
            1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
 2. ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
 3. ประเมินความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
 4. ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความ
รับผิดชอบ  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
            1.นกัศกึษาสามารถใช้ภาษาในการฟัง พดู อา่น เขียนได้อยา่งเหมาะสมและส่ือสารกบั
ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและบริการ  
 2. นกัศกึษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิตอ่ส่ือสารและน าเสนอข้อมลูในการอธิป
รายหน้าชัน้เรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
    5.2 วิธีการสอน 
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            1. บรรยายและอภิปรายกรรีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน  
 2. เชิญผู้ เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ  

 
    5.3 
 3. ให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุตแิละฝึกปฏิบัตใินชัน้เรียนวิธีการประเมินผล

 
            1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
 2. ประเมินจากประสิทธิผลของการแสดงบทบาทสมมตุแิละการฝึกปฏิบตัิ  
 3. ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์  

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 แนะน ารายวิชา แนวการเรียนการสอน 
การให้คะแนนและกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

3 อธิบายและบรรยายพร้อม
สงัเกตพฤตกิรรมการให้
ความสนใจรับฟังการ
บรรยาย 

 

2 
 
 

ความหมาย ,คณุสมบตั,ิคณุลกัษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จและการควบคมุคณุภาพ
เบือ้งต้นส าหรับผู้ประกอบการ 

 
 

3 
 
 

อธิบายและบรรยายพร้อม
สงัเกตพฤตกิรรมการให้
ความสนใจรับฟังการ
บรรยาย 

 
 

 

3 

 

ความหมาย,หน้าท่ี,ความส าคญั,ปัจจยั,
รูปแบบ,ประเภท,ความเส่ียง ,จริยธรรม
ทางธุรกิจ  

3 

 

อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี 
และกรณีศกึษา พร้อมสงัเกต
พฤตกิรรมการให้ความสนใจ
รับฟังการบรรยาย 

 

 

4 บทบาทของธุรกิจตอ่เศรษฐกิจและสงัคม และ
ความรับผิดชอบท่ีธุรกิจควรมีตอ่สงัคม 

 

3 อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี 
และกรณีศกึษา แลกเปลีย่น
แสดงความคิดเห็น 

 

5 

 
 

องค์การสมยัใหม,่บทบาทการจดัการ 
และคณุสมบตัขิองนกับริหารท่ีประสบ
ความส าเร็จ 

3 

 
 

อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี 
และกรณีศกึษา พร้อมสงัเกต
พฤตกิรรมการให้ความสนใจ
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รับฟังการบรรยาย 

 
 

6 ทรัพยากรมนษุย์,การจดัการ,การ
วางแผน และความจ าเป็นในการ
วางแผน (กรณีศกึษา) ภาค 1 

3 อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี 
และกรณีศกึษา พร้อมสงัเกตุ
พฤตกิรรมการให้ความสนใจ
รับฟังการบรรยาย 

 

7 

 
 

ทรัพยากรมนษุย์,การจดัการ,การ
วางแผน และความจ าเป็นในการ
วางแผน (กรณีศกึษา) ภาค 2 

3 

 
 

อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี 
และกรณีศกึษา พร้อมสงัเกตุ
พฤตกิรรมการให้ความสนใจ
รับฟังการบรรยาย 

 

8 ความหมาย องค์ประกอบของ
อตุสาหกรรมบริการ  

3 อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี 
และกรณีศกึษา พร้อมสงัเกตุ
พฤตกิรรมการให้ความสนใจ
รับฟังการบรรยาย 

 

9 ธุรกิจโรงแรม, ธุรกิจร้านอาหาร 3 บรรยาย แสดงบทบาทสมมตุ ิ
ศกึษาและอภิปราย
กรณีศกึษาด้วยตนเอง 

 

10 ธุรกิจทอ่งเท่ียว 3 อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี 
และกรณีศกึษา พร้อมสงัเกตุ
พฤตกิรรมการให้ความสนใจ
รับฟังการบรรยาย 

 

11 ท าความรู้จกัแผนธุรกิจ ,องค์ประกอบท่ี
ส าคญัแผนธุรกิจ และตวัอยา่งการเขียน
แผนธุรกิจ 

3 อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี 
และกรณีศกึษา พร้อมสงัเกตุ
พฤตกิรรมการให้ความสนใจ
รับฟังการบรรยาย 
 
 

 

12 หลกัการส าคญัในการจดัการลกูค้า
สมัพนัธ์ (CRM) 

3 ทกุกลุม่สง่งานค้นคว้าด้วย
ตนเอง โดยสุม่เลือกกลุม่ 
เพ่ือน าเสนองานค้นคว้า 
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อภิปราย บรรยาย  
13 เทคโนโลยีท่ีจ าเป็นต้องใช้ ,ความหมาย 

ประโยชน์ และความเช่ือมโยงของ CRM 
กบั CEM 

3 
  

อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี 
และกรณีศกึษา พร้อมสงัเกต
พฤตกิรรมการให้ความสนใจ
รับฟังการบรรยาย 

 

14 ความหมาย,ประโยชน์,ความจ าเป็น ,
ปัญหาอนัเน่ืองมาจากการขาด
จริยธรรมในธุรกิจ และจรรยาบรรณของ
นกัการตลาดไทย ภาค 1 

3 อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี 
และกรณีศกึษา พร้อมสงัเกต
พฤตกิรรมการให้ความสนใจ
รับฟังการบรรยาย 

 

15 ความหมาย,ประโยชน์,ความจ าเป็น ,
ปัญหาอนัเน่ืองมาจากการขาด
จริยธรรมในธุรกิจ และจรรยาบรรณของ
นกัการตลาดไทย ภาค 2 

3 อธิบายและบรรยาย ทฤษฎี 
และกรณีศกึษา พร้อมสงัเกต
พฤตกิรรมการให้ความสนใจ
รับฟังการบรรยาย 

 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ที่ 

ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 

 
 

3.2 

 
 

การมีสว่นร่วมในการอภิปรายในชัน้เรียน ทกุสปัดาห์ 

 
 

5% 

 
 

2 1.1,1.2 

 

การมีสว่นร่วมในการแสดงบทบาทสมมตุิ 9-11 

 

5% 

3 5.1,5.2 การค้นคว้าด้วยตนเอง 12-13 5% 

4 4.1,4.2 การท ารายงานกลุม่โดยการสมัภาษณ์
ผู้ประกอบการฯ 

10-13 10% 

5 1.3,1.4 การฝึกปฏิบตัใินชัน้เรียนและสถานท่ีจริง ทกุสปัดาห์ 15% 
6 2.1,2.2 การสอบ 8,16 60% 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 

จินตนา บญุบงการ.(2549) จริยธรรมทางธุรกิจ.เอกสารประกอบการบรรยาย คณะพาณิชยศาสตร์     
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     และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ฉลองศรี  พิมลสมพงศ์ (2542), การวางแผนและพฒันาตลาดทอ่งเท่ียว, กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
ชิดชม  กนัจฬุา (2553) , การเป็นผู้ประกอบการในการจดัการทอ่งเท่ียวและบริการ , ส านกัพิมพ์ห้าง

หุ้นสว่นจ ากดั เฟิร์นข้าหลวง พริน้ติง้แอนพบัลิชชิ่ง 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     พระราชบญัญตัธิุรกิจน าเท่ียว พ.ศ.2551  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    www.tourism.go.th 
 www.tat.or.th 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    1. ในวนัแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นกัศกึษาเข้าใจถึงการปรับปรุง
รายวิชานีจ้ากการเรียนการสอนในภาคการศกึษาท่ีผา่นมา และประโยชน์จากข้อคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่
การพฒันารายวิชาเพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษาแสดงความคดิเห็นตอ่การพฒันารายวิชาในชว่งปลายของ
ภาคการศกึษา 
 2. .ให้นกัศกึษาประเมินพฒันาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู้ ทกัษะในการประมวล/คดิ
วิเคราะห์ก่อนและหลงัการเรียนรายวิชานี  ้
 3. สง่เสริมให้นกัศกึษาแสดงความคดิเห็นตอ่การเรียนการสอน และการพฒันารายวิชาผา่น
ระบบการประเมิน on line ของมหาวิทยาลยั  
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดผูลการเรียนของนกัศกึษา และท ารายงานสรุป
พฒันาการของนกัศกึษา ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไขหรือการเปล่ียนแปลง/ ปรับปรุงรายวิชา  
3. การปรับปรุงการสอน 
     1. การประมวลความคดิเห็นของนกัศกึษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา 
อปุสรรค แนวทางแก้ไขเม่ือสิน้สดุการสอน เพ่ือเป็นข้อมลูเบือ้งต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาค
การศกึษาตอ่ไป 
 2. การวิจยัในชัน้เรียน เพ่ือพฒันารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน และวิธีการฝึกปฏิบตันิอกสถานท่ี  
 3. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบันกัศกึษารุ่นตอ่ไป 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

http://www.tourism.go.th/
http://www.tat.or.th/
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     1. ให้อาจารย์แสดงตวัอยา่งการประเมินผลในรายวิชาเพ่ือการทวนสอบ  
 2. ให้กรรมการทวนสอบโดยการสุม่ตรวจสอบการให้คะแนนให้รายวิชาหรือรายงานของผู้ เรียน  
 3. เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแตล่ะข้อในรายวิชา ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
 4. ส ารวจความคดิเห็นเก่ียวกบัค าถามในข้อสอบจากผู้ใช้บณัฑิต เพ่ือปรับมาตรฐานข้อสอบ  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     1. น าข้อคดิเห็นของนกัศกึษาจากข้อ 1 มาประมวล เพื่อจดักลุม่เนือ้หาความรู้ท่ีต้องปรับปรุง วิธี
การศกึษา ค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของการศกึษาการปฏิบตังิานนอกสถานท่ี ผลจากการประมวล
จะน าไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนรุ่นตอ่ไป  
 2. น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ 2 มาจดักลุม่เทียบเคียงกบัข้อคดิเห็นของ
นกัศกึษา เพ่ือพฒันาเนือ้หาสาระให้ทนัสมยั ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกบั
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  
 
 
 
 
 
 

 


