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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต / คณะ / สาขา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ สาขาการโรงแรมและการ       
    ท่องเที่ยว   
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 
1.  รหัสและชื่อวิชา 
 08-112-307 หลักงานศิลป์ในธุรกิจโรงแรม 

(Principles of Art in Hotel Business) 
2.  จํานวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต3(2-2-5) 
 
3.  หลักสูตรและกลุ่ม(กลุ่มความรู้/กลุ่มทักษะ/กลุ่มวิชา/วิชาเลือกเสรี) 
  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต   สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
  หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาชีพบังคับการโรงแรม 
 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์นัยนา คํากันศิลป์  โทรศัพท์ 085-6194599 
อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์นัยนา  คํากันศิลป์     โทรศัพท์ 085-6194599 
อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์กฤตชญา เทพสุริวงค์  โทรศัพท์ 089-5319584 
   อาจารย์ประจําวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
   อาจารย์ประจําวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 / นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและ
    การท่องเที่ยว ช้ันปีที่ 3 (พ้ืนที่ตรัง) 
    ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 / นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและ
    การท่องเที่ยว ช้ันปีที่ 2 (พ้ืนที่ขนอม) 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 
 ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisite) 
 ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน 
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  วิทยาเขตตรัง  
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) 
 
9.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ 16 มิถุนายน 25 
 
หมวดท่ี 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.1มีความรู้เก่ียวกับความหมายความสําคัญ และองค์ประกอบงานศิลปะ 

1.2 มีความรู้เก่ียวกับหลักการออกแบบและการตกแต่ง 
1.3 มีความรู้เก่ียวกับทฤษฎีสี 
1.4 มีความรู้เก่ียวกับสร้างสรรค์งานออกแบบ และการจัดวางอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานโรงแรม 

 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับความหมายความสําคัญ และองค์ประกอบงานศิลปะหลักการออกแบบ 
และการตกแต่งทฤษฎีสีสร้างสรรค์งานออกแบบ และการจัดวางอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานโรงแรม 
  

หมวดท่ี 3  ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1.  คําอธิบายรายวิชา 
หลักการตกแต่งและการออกแบบ  องค์ประกอบของศิลปะ  ทฤษฎีสี  แนวทางพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์

งานออกแบบการจัดวางอุปกรณ์ในโรงแรม 

Principles of decoration and design; elements of art; theory of colors; elementary 
methods for design creation; equipment setting in hotel 

2.  จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย ปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 
30ช่ัวโมง 30ช่ัวโมง 5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตามความต้องการของ

นักศึกษาเฉพาะราย 

 

3.  จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
การดําเนินงานของพ้ืนที่ตรัง 
- ช่ัวโมงการสอน 5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์    
- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  

 - อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาและการให้คําปรึกษาผ่านอีเมลล์      
     naiyanakumgunsilp@hotmail.com 

การดําเนินงานของพ้ืนที่ขนอม 
 - ช่ัวโมงการสอน 5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์    
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 - อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษา ในระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการ
    โรงแรมและการท่องเที่ยว อาคารอํานวยการ 
 -  อาจารย์ให้คําปรึกษาผ่าน อีเมลล์ tkritchaya@gmail.com 
 
4.แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา  
    (Curriculum Mapping) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

                             

ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 
 
 5.   แผน การบูรณาการ โครงการบริการวิชาการกับการเรยีนการสอน (ถ้ามี)  
(บูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ดําเนินการ ก่อนหรือพร้อม กับการดําเนินโครงการบริการวิชาการ ) 

ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ รายละเอียดแผนการบูรณาการ 
 (ส่วนของของตรังใส่เพ่ิมเติมแล้วแต่ความ
เหมาะสมของโครงการ ส่วนของขนอมไม่มี
โครงการที่บูรณาการกับรายวิชาน้ีได้ ) 
  
 
 

 
 

6.  แผนการนาํความรู้และประสบการณ์จากโครงการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
      (พัฒนา คอื กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยทีดํ่าเนินการ หลัง จากการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการเสร็จสิ้นแล้ว และเสร็จสิ้นภายในปีการศึกษาน้ัน) 
 

ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ รายละเอียดแผนการพัฒนาการเรียนการสอน 
1. ช่ือโครงการ:  
2.วันดําเนินโครงการ:  
3.ผลการประเมิน :  

ประเด็น ร้อยละ 
1.ด้านความพึงพอใจ  
2.ด้านความรู้ความเข้าใจ  
3.ด้านการนําความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ 

 

 

1.ประเด็นที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอน:  
2.หัวข้อที่สอน/กิจกรรมทีส่อน/ประเด็นเรื่อง: 
หน่วยที่ 2  
3.รายละเอียด:  
4.รายช่ือผู้สอน:  
5.สัปดาห์ที่สอน:  
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หมวดท่ี 4  การพัฒนาการเรียนรูข้องนักศึกษา 
1.  คุณธรรมจริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

  1.1.2มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างสม่ําเสมอ 

 1.1.4  มีวินัยในการทํางานและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
1.2 วิธีสอน 

  1.2.1 ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่
ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

  1.2.2 กําหนดงานเป็นกลุ่มย่อย เน้นความมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็น 
  1.2.3ให้การยกย่องชมเชยผู้ที่มีความซื่อสัตย์เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี 
  1.2.4กําหนดระเบียบลงโทษผู้ทุจริตการสอบ 

 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1.3.1 ประเมินจากเวลาการเข้าช้ันเรียนของนักศึกษาและเวลาการส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย  

1.3.2ประเมินจากผลงานกลุ่มและความมีส่วนร่วมในการนําเสนอผลงาน 
1.3.3ความเอ้ือเฟ้ือหรือความมีนํ้าใจต่อเพ่ือนและครูอาจารย์ 

2.  ความรู ้
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
  2.1.2มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 
 2.2 วิธีสอน 
  2.2.1 ใช้การเรยีนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีควบคู่กับการ
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 
 2.3 วิธีการประเมินผล 
  2.3.1 การทดสอบย่อย 
  2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
  2.3.3 ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา 
  2.3.4 ประเมินจากการนําเสนอผลงาน  
3.  ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

3.1.3มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตร์์อ่ืนๆที่เก่ียว 
ข้องเพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานให้เกิดประสิทธิผล 
 3.2 วิธีการสอน 
  3.2.1 กรณีศึกษาทางการโรงแรมและการทอ่งเที่ยวโครงงานงานวิจัย และกําหนดให้นักศึกษา
วางแผนการทํางานเป็นทีม 
  3.2.2 มีการอภิปรายเพ่ือสรุปประเด็นผลการศึกษาและปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเสนอแนว
ทางการแก้ไข 
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  3.2.3 เน้นถึงศาสตร์และศิลป์ รวมถึงรูปแบบในการนําเสนอผลงาน และให้นักศึกษาได้มีการ
นําเสนอผลงานจริง 
 3.3 วิธีการประเมินผล 
  3.3.1 ประเมินจากการนําเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย อภิปรายกรณีศึกษา 
  3.3.2 ประเมินจากการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ โดยออกข้อสอบที่ใหนั้กศึกษาแก้ปัญหา 
อธิบายแนวคิดการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา ซึ่งจะต้องหลีกเลี่ยงข้อสอบที่
เป็นการเลือกตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุ่มคําตอบที่ใหม้า 
  3.3.3 ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการ 

   4.1.2 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมยัอย่างต่อเน่ือง  

และตรงตามมาตรฐานสากล 
 4.2 วิธีการสอน 

   4.2.1 มอบหมายงานที่ต้องใช้การติดต่อประสานงานกับบุคคลอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษา 

   4.2.2 มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคลทั้งภายใน
สถาบันการศึกษาและภายนอกสถาบันการศึกษา 

   4.3.3 มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้การระดมความคิดและรว่มกันทํางาน 
 4.3 วิธีการประเมินผล 

   4.3.1ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมระหว่างนักศึกษาในกลุม่ 

   4.3.2ประเมินจากผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

   4.3.3มีการร่วมประเมินทั้งอาจารย์และนักศึกษา 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
   5.1.3มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารรู้จักเลือก รูปแบบ
ของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2 วิธีการสอน 
   5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จําลองหรือ
สถานการณ์เสมือนจริง และนําเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
   5.2.2 ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
   5.2.3 มีการนําเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.3 วิธีการประเมินผล 
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   5.3.1 ประเมินจากการอธิบายหลักการเข้าถึงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.3.2 ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน 
   5.3.3 ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.3.4 ประเมินจากการทดสอบ 
 

หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อทีใ่ช้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 ทฤษฎี 
บทที่ 1 ความหมาย ความสาํคัญ 
และองค์ประกอบของงานศิลปะ 
- ประเภทของงานศิลปะ 
ปฏิบัติ 
- บอกประเภทของศิลปะ 
- ทฤษฎีความงามทางศิลปะ 

2 
 
 

2 

กิจกรรม 
- บรรยาย 
- ร่วมแสดงความคิดเห็น 
สื่อการสอน 
- power point 
- ใบงาน 

อาจารย์นัยนา  คํา
กันศิลป์ 
อาจารย์กฤตชญา 
เทพสรุิวงค ์
 
 

2-3 ทฤษฎี 
บทที่ 2 องค์ประกอบพ้ืนฐานของ
ศิลปะ 
- จุด เส้น ระนาบ รูปร่าง & 
รูปทรง 
- ขนาด ระยะ สัดส่วน 
- พ้ืนผิว ความโปร่งทึบ 
- 

4 
 
 
 
 
 

4 

กิจกรรม 
- บรรยาย 
- ร่วมแสดงความคิดเห็น 
- ทดสอบย่อยคร้ังที่ 1 
สื่อการสอน 
- เอกสาร 
- power point 
- แบบแปลน 

อาจารย์นัยนา  คํา
กันศิลป์ 
อาจารย์กฤตชญา 
เทพสรุิวงค ์
 

4-5 ทฤษฎี 
บทที่ 3 ทฤษฏีสี 
- ทฤษฏีส ี
- แสง และเงา 
 

4 
 
 
 
 
 
 

4 

กิจกรรม 
- บรรยาย 
- แสดงความคิดเห็น 
- ฝึกปฏิบัติ 
สื่อการสอน 
- power point 
- สีโปสเตอร ์

อาจารย์นัยนา  คํา
กันศิลป์ 
อาจารย์กฤตชญา 
เทพสรุิวงค ์
 

6-7 ทฤษฎี 
บทที่ 4 การจัดวางองค์ประกอบ
ศิลป์ 

- เอกภาพ สมดุล จุดเด่น 
- พ้ืนที่บวก ลบ 

4 
 
 
 

4 

กิจกรรม 
- บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติ 
สื่อการสอน 
- power point 

อาจารย์นัยนา  คํา
กันศิลป์ 
อาจารย์กฤตชญา 
เทพสรุิวงค ์
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- จังหวะ นัยยะ และ
ความสัมพันธ์ 

8 ทฤษฎี 
บทที่ 5 เทคนิคการจัดวาง
องค์ประกอบศิลป์ 
- มองภาพรวม 
-เลือกวางตําแหน่งและขนาด 
-การซ้ํา 
-การทําเชิงตรงข้าม 
-การลบความคลุมเครือ 
-การถ่ายภาพ 
 

2 
 
 
 

2 

กิจกรรม 
- บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติ 
สื่อการสอน 
- power point 

อาจารย์นัยนา  คํา
กันศิลป์ 
อาจารย์กฤตชญา 
เทพสรุิวงค ์
 

9 สอบกลางภาค (3)   

10 ทฤษฎี 
บทที่ 6 ทัศนศลิป์ 
- การมองภาพรวม 
-ทําไมถึงสวย 
-ความงามในศลิปะมุมมองของ
ศิลปิน 
 

4 
 
 
 

4 

กิจกรรม 
- บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติ 
สื่อการสอน 
- power point 

อาจารย์นัยนา  คํา
กันศิลป์ 
อาจารย์กฤตชญา 
เทพสรุิวงค ์
 
 
 

11-15 ทฤษฎี 
บทที่ 7 การประยุกต์ใช้ศิลปะใน
ธุรกิจโรงแรม 
- ศิลปะการใช้สื่อเพ่ือนําเสนอ 
-โลโก้ 
-สินค้าที่เก่ียวขอ้งในธุรกิจที่พัก
แรม  
-ตกแต่งภายในที่พักแรมและการ
บริการที่เก่ียวข้อง เช่น ร้านขาย
ของที่ระลึก ร้านกาแฟ แกลอร่ี 
พิพิธภัณฑ์ 

20 
 
 
 

20 

กิจกรรม 
- บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ทดสอบย่อยคร้ังที่ 2 
สื่อการสอน 
- power point 

อาจารย์นัยนา  คํา
กันศิลป์ 
อาจารย์กฤตชญา 
เทพสรุิวงค ์
 
 
 
 

16 ทฤษฎี 
นําเสนอการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะเพ่ือธุรกิจโรงแรมโดยปรับ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีหลักงานศิลป์ 
 

2 
 
 
 

2 

กิจกรรม 
- บรรยาย 
- แสดงความคิดเห็น 
- การทํางานกลุ่ม 
สื่อการสอน 
- power point 

อาจารย์นัยนา  คํา
กันศิลป์ 
อาจารย์กฤตชญา 
เทพสรุิวงค ์
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17 สอบปลายภาค (3)   
 รวมชั่วโมงสอน 60   

 
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 
 

กิจกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู*้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
1 คุณธรรม จริยธรรม - การเข้าช้ันเรียน  ตลอดภาค

การศึกษา 
10% 

2 ความรู้ - นําเสนอช้ินงาน 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

3 
9 
17 

60% 
10% 
10% 

3 ทักษะทางปัญญา -ความคิดสร้างสรรค์ 1-14 10% 
4 ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- ประเมินจากพฤติกรรมในการทํา
กิจกรรมระหว่างนักศึกษาในกลุ่ม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 

5 ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- การสรุปนําเสนอและอภิปรายงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 

 
หมวดท่ี  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.  เอกสารและตําราหลัก 
กิตติคุณ วัฒนะ จูฑะวิภาต. 2556.ศิลปะการออกแบบตกแต่งภายใน. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์. 
ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ์. 2553.การออกแบบโรงแรม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร:์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์ .2557.ทฤษฏีความงาม.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ ArtprintCo.Ltd. 
ธวัชนานนท์ ตาไธสง.2549.หลักการศิลปะ.กรุงเทพฯ.บริษทั วาดศิลป์จํากัด. 
สุรชาติ เกษประสิทธ์ิ,สน่ัน คิ้วฮก.ความรู้พ้ืนฐานศิลปกรรม.กรุงเทพฯ.บริษัท สํานักพิมพ์ พี เอส พี จาํกัด. 

 
2.  เอกสารขอ้มูลสําคัญ 
การตกแต่งภายใน. [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก: http://www.Seeboonmuang.weloveshopping.com. (วันที่
สืบค้นข้อมูล: 19 พฤษภาคม 2557). 
ประเภทของการออกแบบ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.Advertising.clickingme.com.(วันที่สืบค้น
ข้อมูล: 19 พฤษภาคม 2557). 
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3.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
เว็บไซต์ที่เก่ียวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น wikipidia คําอธิบายศัพท์, เว็บไซต์เก่ียวกับงานศิลปะในการ
ออกแบบและตกแต่งโรงแรม 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาได้ดังน้ี 
   - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรยีน 
   - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
   - แบบประเมนิผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
   - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมลูเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังน้ี 
   - ผลการสอบ 
   - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 
   - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
   - การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา   
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังน้ี 
   - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร 
   - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 
5.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 
   - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 



วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมคอ.3 

12 
 

   - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผูส้อน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้น้ีกับปัญหาทีม่า
จากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 


