
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวชิา 
 
 
 

รหัสวชิา 08-114-201 ชือ่วชิา ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยว 1  

หลกัสตูร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา การโรงแรมและการทองเที่ยว 
หมวดวชิาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรับผดิชอบรายวชิา นางสาวดวงพร  โสมสุข 
สาขา ศึกษาทั่วไป 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจัดการ 

    



 

 

 

สารบญั 
 

  หนา 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 2 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 2 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 4 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 6 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 9 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 10 

 



วิทยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจดัการ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั        มคอ.3 

1 

 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต / คณะ / สาขา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
 

หมวดที ่1  ขอมลูทัว่ไป 
 
1.  รหัสและชื่อวิชา 
  08-114-201    ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรมและการทองเที่ยว 1 
          English for Hotel and Tourism I 
 
2.  จํานวนหนวยกิต  
  3 หนวยกิต   (3-0-6) 
 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 
           หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
  
4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา นางสาวดวงพร  โสมสุข 
 อาจารยผูสอน      นางสาวดวงพร  โสมสุข          

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559/ ช้ันปที่ 2     
 
6.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (Pre-requisite) 
   - 
 
7.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisite) 
  ไมมี 
 
8.  สถานที่เรียน 

อาคารเรียนรวมชางอุตสาหกรรมและการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
 
9.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 
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หมวดที ่2  จดุมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 
1.1 รูและเขาใจเกี่ยวกับการใชสํานวนภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ  

 1.2 สามารถนําโครงสรางภาษามาประยุกตใชในงานที่เกี่ยวของ 
 1.3 สามารถวิเคราะหรูปแบบ และสํานวนภาษาที่นํามาใชในสถานการณตาง ๆ  
 

2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
  ไมมี 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดาํเนนิการ 
 

1.  คําอธิบายรายวิชา 
คําศัพท สํานวนภาษา และการสนทนาโตตอบเกี่ยวกับการโรงแรมและการทองเที่ยว  การทักทาย การตอนรับ 

การขอรอง การขอบคุณ การแสดงความเสียใจ การปฏิเสธ การนัดหมาย การฟงเพ่ือจับใจความสําคัญ และการตอบ
คําถาม  

Vocabulary, idioms, and dialogue in the context of hotel and tourism; the greet, 
welcome, invocation, thanks, regret expression, denial, appointments, listening for gist, and 
answer the questions 
  

2.  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา  
บรรยาย ปฏบิัต ิ การศกึษาดวยตนเอง สอนเสรมิ 

  45 ไมม ี  90  ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

3.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
- ช่ัวโมงการสอน 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห    
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห  

 - อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาและการใหคําปรึกษาผานหองเรียนเสมือน (LMS) 

4.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสูตรรายวชิา  
    (Curriculum Mapping) 

1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4. ทกัษะความ 
สัมพนัธระหวาง

บคุคลและ
ความ

รบัผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

 O O  • • O  O  O  O O   

ความรับผดิชอบหลกั ความรับผดิชอบรอง 
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5.  แผน การบรูณาการ โครงการบริการวชิาการกบัการเรยีนการสอน (ถาม)ี 
     (บูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ดําเนินการ กอนหรือพรอม กับการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการ  
 

ขอมลูโครงการบรกิารวิชาการ รายละเอยีดแผนการบรูณาการ 
1.ช่ือโครงการ: ............................................... 
...................................................................... 
2.วันที่ดําเนินโครงการ: ................................... 
 
 

1. ประเด็นที่นํามาบูรณาการ: ........................................... 
2. หัวขอที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง: ................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
3. รายละเอียด: ................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
4. รายช่ือผูสอน: ................................................................ 
5.สัปดาหที่สอน: ................................................................ 

 
6.  แผน การนาํความรูและประสบการณจากโครงการบรกิารวิชาการมาพัฒนาการเรยีนการสอน (ถาม)ี 
      (พัฒนา คอื กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยทีดํ่าเนินการ หลัง จากการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการเสร็จสิ้นแลว และเสร็จสิ้นภายในปการศึกษาน้ัน) 
  

ขอมลูโครงการบรกิารวิชาการ รายละเอยีดแผน การพฒันาการเรียนการสอน 
1. ช่ือโครงการ: ............................................... 
........................................................................ 
2.วันดําเนินโครงการ :................................... 
3.ผลการประเมิน : 

ประเด็น รอยละ 
1.ดานความพึงพอใจ ........... 
2.ดานความรูความเขาใจ ........... 
3.ดานการนําความรูและ
ประสบการณไปใชประโยชน 

........... 

 

1.ประเด็นที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอน: ................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
2.หัวขอที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง: ................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
3.รายละเอียด: ................................................................ 
 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
4.รายช่ือผูสอน: .............................................................. 
5.สัปดาหที่สอน: ................................................................ 
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หมวดที ่4  การพฒันาการเรยีนรูของนกัศกึษา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

         1.1.1 มีความซื่อสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชน 
       ที่ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  1.1.2 มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการ 
        ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ  

        1.1.3 มีความรับผิดชอบในหนาที่เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา  
        มีภาวะผูนําและเปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน 
         1.1.4 มีวินัยในการทํางานและปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม 
1.2 วิธีสอน 

   1.2.2 บรรยายสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และใหการยกยอง 
          ชมเชยผูที่ประพฤติ ปฏิบัติในทางที่ดีตอผูอ่ืน เพ่ือใหเปนแบบอยางที่ดีแกคนอ่ืนๆ อีกทั้ง 
          ยังเปนการสรางทัศนคติที่ดี และมีแรงจูงในในการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและ 
          จริยธรรม  
   1.2.3 กําหนดงานเปนกลุมยอย เนนความมีสวนรวม และแสดงความคิดเห็น 
 1.3 วิธีการประเมินผล  

1.3.2 สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของตนเอง และรวมกับผูอ่ืน 
1.3.3 สังเกตพฤติกรรมในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  

2.  ความรู 
 2.1 ความรูที่ตองไดรับ 

   2.1.1 มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและ 
        ภาคปฏิบัติอยางกวางขวางเปนระบบเปนสากลและทันสมัยตอสถานการณโลก  

    2.1.2 มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ  
    2.1.3 ประยุกตความรูและทักษะดานการโรงแรมและการทองเที่ยวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ 
         การทํางาน 

 2.2 วิธีสอน 
  2.2.1 ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยใหความรูทางดานทฤษฎีควบคูกับการ 
         ฝกปฏิบัติ  

    2.2.2 บรรยายสอดแทรกศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับเน้ือหาในบทเรียน 
    2.2.3 จัดการฝกปฏิบัติใชภาษาอังกฤษดานการโรงแรมและการทองเที่ยว โดยการแสดง 
           บทบาทสมมติ 

     2.3 วิธีการประเมินผล 
  2.3.1 การทดสอบยอย และแบบฝกปฏิบัติ 

    2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน    
    2.3.3 ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา 
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3.  ทักษะทางปญญา 

 3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
     3.1.1 มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความขัด 
         แยงรวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมทั้งเชิงกวางและเชิงลึก  
    3.1.2 ความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝก   

         ประสบการณภาคสนามและการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม  
     3.1.3 มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตรอ่ืนๆที่เกี่ยวของ 
         เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล 

 3.2 วิธีการสอน 
 3.2.2 ฝกใชภาษาในสถานการณจริง 

 3.3 วิธีการประเมินผล 
    3.3.2 สังเกตการณใชสํานวนภาษาในสถานการณที่กําหนดให 

4.  ทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการ 
        4.1.1 ความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาท 
         ของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสมรวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและ 
         แกไขปญหากลุม         

    4.1.2 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเน่ืองและตรง 
        ตามมาตรฐานสากล  

 4.2 วิธีการสอน 
  4.2.1 มอบหมายงานที่ตองใชการติดตอประสานงานกับบุคคลอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
         สถาบันการศึกษา 

 4.3 วิธีการประเมินผล 
  4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมระหวางนักศึกษาในกลุม   

5.  ทกัษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

   5.1.1 มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการฟงการพูดการ  
        อานการเขียนและการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ  

   5.1.2 มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ   
        และวัฒนธรรม  

         5.1.3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารรูจักเลือก รูปแบบของ 
        การนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  
      5.1.4 มีความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวล การ 
         แปลความหมายและการวิเคราะหขอมูล  

 5.2 วิธีการสอน 
  5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลองหรือสถานการณ 
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         เสมือนจริง และนําเสนอแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม 
   5.2.2 บรรยายการเรียบเรียงขอมูลและการนําเสนอผลงานโดยใชภาษาไทยและ 
            ภาษาตางประเทศ ใหผูอ่ืนเขาใจไดถูกตอง 
  5.3 วิธีการประเมินผล 
   5.3.1 ประเมนิจากการสรุปและอภิปรายงานที่ไดรับมอบหมายรวมกัน 
   5.3.2 สังเกตการใชภาษาในการนําเสนอผลงาน เพ่ือถายทอดความรูใหกับบุคคลอ่ืน 
 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
สปัดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
ท-ป 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สื่อทีใ่ช(ถาม)ี 

ผูสอน 

1 แนะนาํรายวชิา 
 

3-0 บรรยายแนะนํารายวิชา 
และเกณฑการประเมินผล 
 

อ.ดวงพร  โสมสุข 

2-3 Greeting and Introduction  
(การทกัทายและการแนะนาํ)  
- Greeting  ( การทักทาย ) 
- Parting ( การกลาวลา ) 
- Introduction (การแนะนํา) 
- Ways of greeting (รูปแบบ
การทักทาย) 
- Small talk  (สนทนา
สัพเพเหระ) 

 

6-0 - ใชสื่อ Ppt. ในการ
นําเสนอ 
ประกอบการแนะนํา
คําศัพทที่เกี่ยวของกับการ
ทักทาย การแนะนําตนเอง 
และการแนะนําคนอ่ืนให
รูจักกัน 
- ฝกปฏิบัติใชภาษาใน
หัวขอตาง ๆ 
- ทดสอบยอย 
 

อ.ดวงพร  โสมสุข 

4 Welcoming visitors   
(การกลาวตอนรับ) 
-   การกลาวตอนรับที่เปน
ทางการ 
-   การกลาวตอนรับที่ไมเปน
ทางการ 
 

3-0 - ใชสื่อ Ppt. ในการ
นําเสนอประกอบการ
อธิบายการใชสํานวนภาษา
ในการกลาวตอนรับ 
- ฝกใชภาษาในการกลาว
ตอนรับ 
 

อ.ดวงพร  โสมสุข 

5-6 Request (การขอรอง) 
-  คําศัพท และสํานวนภาษาที่ใช
ในการขอรอง 
-  การตอบรับ และการปฏิเสธ
การขอรอง 

6-0 - นักศึกษานําเสนอผลงาน 
- ใชสื่อ Ppt. ในการ
นําเสนอประกอบการ
แนะนําคําศัพท และ
สํานวนที่ใชในการขอรอง 

อ.ดวงพร  โสมสุข 
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    การตอบรับและปฏิเสธ
การขอรอง 
- นักศึกษาดูตัวอยางการ
สนทนาจากวีดีโอ 
- นักศึกษาจับคูฝกปฏิบัติ
ใชภาษา 
- นักศึกษาทําแบบฝกหัด 
 

7-8 Thank and Apology  
(การขอบคณุ และการขอโทษ) 
-  การขอบคุณ และการตอบรับ
การขอบคุณ 
- การขอโทษ และการตอบรับ
การขอโทษ 
 

6-0 -ใชสื่อ Ppt. ในการ
นําเสนอประกอบการ
อธิบายสํานวนการใชภาษา
ในการขอบคุณ และการ
ขอโทษ 
- นักศึกษาฝกปฏิบัติใช
ภาษา 
- มอบหมายใหแบงกลุม
สรุปเน้ือหาที่สาํคัญ 
 

อ.ดวงพร  โสมสุข 

9-10 Making an appointment   
(การนัดหมาย) 
-  คําศัพทและภาษาที่ใชในการ
นัดหมาย 
-  คําศัพทและภาษาที่ใชในการ
ตอบรับการนัดหมาย 
-  คําศัพทและภาษาที่ใชในการ
เลื่อน  การยกเลิกและการยืนยัน    
การนัดหมาย 
 

6-0 - ใชสื่อ Ppt. ในการ
นําเสนอประกอบการ
แนะนําคําศัพท และ
สํานวนที่ใชในการขอรอง 
การตอบรับและปฏิเสธ
การขอรอง 
- นักศึกษาดูตัวอยางการ
สนทนาจากวีดีโอ 
- นักศึกษาจับคูฝกปฏิบัติ
ใชภาษา 
- นักศึกษาทําแบบฝกหัด 
 

อ.ดวงพร  โสมสุข 

11-13 Listening for Gist, and 
Answer the questions 
(การฟงเพือ่จับใจความสาํคญั 
และตอบคาํถาม) 
- เทคนิคการฟงเพ่ือจับใจความ
สําคัญ 
- ฝกปฏิบัติทักษะการฟงจาก
เรื่องราวตาง ๆ 

9-0 - ใชสื่อ Ppt. ในการ
นําเสนอประกอบการ
บรรยายเทคนิคการฟงเพ่ือ
จับใจความสําคัญ 
- ใหนักศึกษาฝกทักษะการ
ฟงจากเรื่องราวตาง ๆ 
และจับใจความสําคัญที่ได
จากเรื่องราวที่ฟง 

อ.ดวงพร  โสมสุข 
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- ทดสอบการฟงเพ่ือจับ
ใจความสําคญั 
- มอบหมายใหนักศึกษา
แบงกลุมหาขอมูลเพ่ิมเติม 
 

14-15 Asking and Answering 
Question 
(การถามและตอบคาํถาม) 
- สํานวน และโครงสรางในการ
ถามคําถาม 
- สํานวนและโครงสรางในการ
ตอบคําถาม 

6-0 - ฝกฟงและจบัใจความ
สําคัญจากสถานการณจริง 
- อธิบายสํานวน และ
โครงสรางในการถาม และ
ตอบคําถาม 
- ฝกปฏิบัติจับคูสนทนา
ถาม-ตอบ 
 

อ.ดวงพร  โสมสุข 

 รวม 45    
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2.  แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 
 
กจิกรรม

ที ่
ผลการเรยีนรู* วิธกีารประเมิน สปัดาหที่ประเมนิ 

สดัสวนของ
การประเมนิผล 

1 คุณธรรม จริยธรรม - การเขาช้ันเรียน 
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การสงงานตามเวลาที่กําหนด 
- ความซื่อสัตยตอการทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 % 

2 ความรู - ทดสอบยอย 
- การนําเสนอผลงาน 
- ใบงาน 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

4,13 
5 

6,10 
 
 

10 %  
3 %  
3 %  
25 %  
25 %  

3 ทักษะทางปญญา - ใบงาน 
- การฝกปฏิบัติใชภาษา 

14 
2,4,6,8,10,12,15 

3 %  
5 %  

4 ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- ใบงานกลุม 
- การนําเสนอผลงาน 

8 
5 

3 %  
5 %  

5 ทักษะวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- การนําเสนอผลงาน 
- รายงาน 

5 
13 

3 %  
5 %  

 

 
หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 
1.  เอกสารและตําราหลกั 
 Bantao Permkasetwit, Yaowaret ketkaew, Tawatchai Chaisiri. English Conversation. 
Bangkok: Triple Education, 2011. 

2.  เอกสารขอมลูสาํคญั 
               ขนิษฐา  อุทวนิช.  Communicative English for Tourism. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2544. 

3.  เอกสารและขอมลูแนะนาํ 
 - 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา 
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1. กลยทุธการประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี จัดทําขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งไดให
นักศึกษาเขาประเมินการเรียนการสอนของรายวิชาผานทางเว็บไซต 
 
2.  กลยทุธการประเมนิการสอน 
 ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธดังน้ี 

- การทดสอบยอย  
- การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
- การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  
- การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา  
- การตอบคําถามของนักศึกษาในช้ันเรียน 

 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในช้ันเรียน 

 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวิชา 
 ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอตามที่คาดหวังในการเรียนรูใน
วิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา   
 
5.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสทิธผิลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 1 ป หรอืตามขอเสนอแนะตามผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิในรายวิชา 
- ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียน 


