
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวชิา 
 
 
 

รหัสวชิา 08-113-410  ชื่อวชิา การวางแผนและการจัดรายการนาํเที่ยว 
      (Tour Planning and Organizing) 

หลกัสตูร ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 
หมวดวชิาเฉพาะ  กลุมวชิาชีพการทองเที่ยว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรับผดิชอบรายวชิา นางสาวสุญาพร  สอตระกูล 
ผูสอน  นางสาวน้ําฝน จันทรนวล 

สาขา การโรงแรมและการทองเที่ยว 
 

วทิยาลยัการโรงแรมและการทองเทีย่ว (พื้นทีต่รงั) 
วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นทีข่นอม) 

 

    



 

 

 

สารบญั 
 

  หนา 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 1 
หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 2 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 2 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 3 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 6 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 7 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 8 
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รายละเอยีดของรายวชิา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
วิทยาเขต / คณะ / สาขา  วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว   

สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว(พ้ืนที่ตรัง) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พ้ืนที่ขนอม) 

 

หมวดที ่1  ขอมลูทัว่ไป 
 
1.  รหัสและชื่อวิชา 
 08-113-410  การวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว Tour Planning and Organizing 
 
2.  จํานวนหนวยกิต 
 3 หนวยกิต  3(2-2-5) 
 
3.  หลักสูตรและกลุม (กลุมความรู/กลุมทักษะ/กลุมวิชา/วิชาเลือกเสรี) 
  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 
  หมวดวิชาเฉพาะ       กลุมวิชาชีพการทองเที่ยว 
 
4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  อาจารยสุญาพร  สอตระกูล เบอรโทรศัพท 081 787 2606 
อาจารยประจําสาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว  พ้ืนที่ตรัง 

 อาจารยผูสอน  อาจารยนํ้าฝน  จันทรนวล           เบอรโทรศัพท 088-3996498 
     อาจารยประจําวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ (พ้ืนที่ขนอม) 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 / ช้ันปที่ 2 และช้ันปที่ 1 หลักสูตรเทียบโอน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 / ช้ันปที่ 4 
 
6.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (Pre-requisite) 
 ไมมี 
 
7.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisite) 
 ไมมี 
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8.  สถานที่เรียน 
อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ    วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย  พ้ืนที่ตรัง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ (พ้ืนที่ขนอม) 

 
9.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุง มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 วันที่ 8 ธันวาคม 2558 
 

หมวดที ่2  จดุมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 
 1.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบการทองเที่ยว การจัดการทองเที่ยว 

1.2 มีความรูความเขาใจในธุรกิจนําเที่ยวและการวางแผนจัดนําเที่ยว   
1.3 มีทักษะมนุษยสัมพันธ คุณธรรมและจริยธรรมตอที่เหมาะสม 
1.4 มีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยว รวมทั้งจรรยาบรรณของบริษัทนําเที่ยว  
1.5 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายระหวางประเทศดานการทองเที่ยว 

 

2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับ ตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนดและสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพ.ศ. 
2552 โดยเนนใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และประยุกตความรูทางดานวิชาชีพดานการทองเที่ยวไปใชใหเกิด
ประโยชน 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดาํเนนิการ 
 

1.  คําอธิบายรายวิชา 
องคประกอบของการจัดการทองเที่ยว  การสํารวจเสนทางเพ่ือกําหนดแหลงทองเที่ยว  การจัดการ

ทองเที่ยว  การวางแผนการใชงบประมาณ  การดําเนินการ  ผลกําไรทางธุรกิจ  การจัดแผนการทองเที่ยว  ความ
ปลอดภัย และปญหาอุปสรรค  กฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับการทองเที่ยว 

 Elements of tourism management; route survey to the destination; tourism 
management; planning of expenditure; principles of operation; profits of the business; tourism 
plan; safety and problems, and treat; international laws for tourism 
 
 
2.  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา  

ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ การศกึษาดวยตนเอง สอนเสรมิ 
30 ช่ัวโมง 30 ช่ัวโมง 75 ช่ัวโมง ไมม ี
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3.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห  

 - อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษา ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หองสาขาการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว  

- นอกเวลาราชการสามารถปรึกษาผานทาง ระบบอิเล็กทรอนิกส ทั้งทาง Facebook และ e mail: 
nuchsingto@gmail.com 
 
4.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสูตรสูรายวิชา  
    (Curriculum Mapping) 

1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทกัษะทางปญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ
ระหวางบคุคลและความ

รบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะหเชงิ
ตัวเลข การสือ่สารและ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                         

ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 
 

5.  แผน การบรูณาการ โครงการบริการวชิาการกบัการเรยีนการสอน (ถาม)ี 
  (บูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีดําเนินการ กอนหรือพรอม กับการดําเนินโครงการบริการวิชาการ) 
 

ขอมลูโครงการบริการวชิาการ รายละเอียดแผนการบรูณาการ 

1.ช่ือกิจกรรม: บริษัททัวรจําลอง 
2.วันที่ดําเนินโครงการ: มีนาคม เมษายน 2558 
 
 

1. ประเด็นที่นํามาบูรณาการ:  
  1.1 เปนการเรียนภาคทฤษฏี เกี่ยวกับการวางแผน สํารวจ 
การคิดราคา การขาย และการจําหนาย เพ่ือมาประยุตกใชใน
การเขียนโปรแกรมการนําเที่ยว และชายโปรแกรมนําเที่ยว
ใหกับลูกคาได 
2. หัวขอที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง:  
  2.1 การเขียนรายการเพ่ือการจัดนําเที่ยว 
  2.2 องคประกอบในการวางแผนจัดรายการนําเที่ยว 
3. รายละเอียด:  
  3.1 การเขียนรายการนําเที่ยวและการใชสํานวนในการเขียน
รายการนําเที่ยว การใชกําหนดเสนทางในการนําเที่ยว 
   3.2 องคประกอบที่สําคัญในการวางแผนการจัดรายการนํา
เที่ยว ขอควรคํานึงที่จะตองปฏิบัติในการเขียนรายการนําเที่ยว 
4. รายช่ือผูสอน: อาจารยสุญาพร  สอตระกูล 
5.สัปดาหที่สอน: สัปดาหที่ 7 -9 

 

6.  แผน การนาํความรูและประสบการณจากโครงการบรกิารวิชาการมาพัฒนาการเรยีนการสอน (ถาม)ี 
      (พัฒนา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยท่ีดําเนินการ หลัง จากการดําเนินโครงการบริการวิชาการเสร็จ
สิ้นแลว และเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น) 
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 ขอมลูโครงการบริการวชิาการ รายละเอียดแผน การพฒันาการเรียนการสอน 

1. ช่ือโครงการ: โครงการอบรมมัคคุเทศกทาง
ทะเล 
2.วันดําเนินโครงการ : 9-10 สิงหาคม 2557 
3.ผลการประเมิน : 
ประเด็น รอยละ 
1.ดานความพึงพอใจ 80.20    
2.ดานความรูความเขาใจ 94.60 
3 . ด า น ก า ร นํ า ค ว า ม รู แ ล ะ
ประสบการณไปใชประโยชน 

91.60   

 

1.ประเด็นที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอน:  
  1.1 การเขียนรายการเพ่ือการจัดนําเที่ยว 
2.หัวขอที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง:  
  2.1 การเขียนรายการเพ่ือการจัดนําเที่ยว 
3.รายละเอียด:  
  3.1 พัฒนาการเขียนเสนทางนําเที่ยวใหหลากหลาย 
  3.2 ฝกใหนักศึกษาเขียนเสนทางนําเที่ยวในเสนทาง
ตางประเทศ 
4.รายช่ือผูสอน: อาจารยปยภัทร อินทวิสัย 
5.สัปดาหที่สอน: สัปดาหที่ 4 , 5และ 6 

 
หมวดที ่4  การพฒันาการเรยีนรูของนกัศกึษา 

  
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

1.1.1 เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคณุคาของระบบคุณธรรม จรยิธรรม
เสียสละและซือ่สัตยสุจริต 

1.1.4 มีความรับผิดชอบ และมีวินัยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณคาและ
ศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

 
1.2 วิธีสอน 

   1.2.1 สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการทํางานเปนทีม ในการสอน 
   1.2.2 กําหนดเขาช้ันเรียนใหตรงเวลา การสงงาน การแตงกายตามระเบียบ 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1.3.1 ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 

1.3.2 จํานวนการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 
 

2.  ความรู 
 2.1 ความรูที่ตองไดรับ 

2.1.2 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคญั ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเน้ือหา
ของสาขาวิชาเฉพาะดานการวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว 

2.1.3 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

 2.2 วิธีสอน 
     2.2.1 บรรยาย อภิปราย ความรู เกี่ยวของการวางแผนเสนทางการทองเที่ยวและการคํานวณ 

ราคา 
  2.2.2 นําความรูภาคทฤษฎีมาใชในการฝกปฏิบัติการจัดนําเที่ยวและการขายทัวรจริง  
 2.2.3 โครงงาน การวางแผนและเขียนรายการนําเที่ยวเพ่ือเสนอขาย และเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
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 2.3 วิธีการประเมินผล 
   2.3.1 ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 

2.3.2 ประเมินจากแบบฝกหดัการเขียนโปรแกรมทัวร การคิดราคาและการนําเสนอขายและ 
กรณีศึกษาที่ไดรับมอบหมาย 

   2.3.3 ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปรายในช้ันเรียน 
   2.3.4 รายงานการทัศนศึกษาตามเสนทางบังคับของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
 
3.  ทกัษะทางปญญา 
 3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
  3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาการวางแผนเสนทาง และการคํานวณราคาได
อยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.2 วิธีการสอน 
     3.2.1 มอบหมายแบบฝกหัด หรือกรณีศึกษาและนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน 
  3.2.2 การนําเสนอการฝกปฏิบัติการจัดนําเที่ยว 
  3.2.3 อภิปรายแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับแบบฝกหัด หรอืกรณีศึกษา 

 3.3 วิธีการประเมินผล 
  3.3.1 ประเมินจากรายงานจากการนําเสนอแบบฝกหัด หรือกรณีศึกษา 
  3.3.2 ประเมินจากการฝกปฏิบัติจัดนําเที่ยวจริง 
  3.3.3 ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
 

4.  ทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการ 
   4.1.1 มีความสามารถในการทํางานเปนทีม มทีักษะในการติดตอประสานงานเพ่ือใหไดขอมูลที่
ไดรับมอบหมาย มีการแบงแยกหนาที่อยางชัดเจน      
   4.1.5 มีจิตสาํนึกความรับผิดชอบในการทํางาน และซื่อสตัยตอหนาที่และการจัดรายการนํา
เที่ยว 
  4.2 วิธีการสอน 
   4.2.1 สอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ระหวางการสอน 
   4.2.2 อภิปรายกรณีศึกษารวมกันในช้ันเรียน 
   4.2.3 ใหนักศกึษาทํางานกลุม 

 4.3  วิธีการประเมินผล 
   4.3.1 ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในช้ันเรียน 
   4.3.2 ประเมินจากการสงงานตามกําหนด 
   4.3.3 ประเมินจากการรายงานผลความกาวหนางานที่มอบหมายเปนระยะ 
   4.3.4 ประเมินจากผลการประเมินตนเองและกลุม 
 
 



 

8 

 

5.  ทกัษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
   ไมม ี

 5.2 วิธีการสอน 
   ไมม ี

  5.3 วิธีการประเมินผล 
   ไมม ี
 
 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
สปัดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กจิกรรมการเรยีน  

การสอน สื่อทีใ่ช(ถาม)ี 
ผูสอน 

1-2 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับธุรกิจนํา
เที่ยวและการวางแผนจัดรายการ
นําเที่ยว 

8 
 
 
 
 
 
  

กจิกรรม 
- บรรยาย  
- ฝกทักษะปฏิบัติการ
วางแผนจัดรายการนํา
เที่ยว 
สือ่การสอน 
- โปรแกรมนําเสนอ 

อาจารยสญุาพร  
สอตระกลู 

3 ประเภทของการจัดนําเที่ยว 4 
 
 

 
 

กจิกรรม 
- บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ 
- ฝกทักษะการแยก
ประเภทการจัดนําเที่ยว 
สือ่การสอน 
- โปรแกรมนําเสนอ 

อาจารยสญุาพร  
สอตระกลู 

4 องคประกอบในการวางแผนจัด
รายการนําเที่ยว 

4 กจิกรรม 
- บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ  
- ทดสอบยอยครั้งที่ 1 
สือ่การสอน 
- โปรแกรมนําเสนอ 

อาจารยสญุาพร  
สอตระกลู 

5-6 การเขียนรายการเพ่ือการจัดนํา
เที่ยว 

8 
 
 

 
 

กจิกรรม 
- บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ  
- ฝกทักษะการเขียน
รายการนําเที่ยว 

อาจารยสญุาพร  
สอตระกลู 
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สือ่การสอน 
- โปรแกรมนําเสนอ 

7 กลยุทธในการจัดนําเที่ยว 4 
 

- โปรแกรมนําเสนอ อาจารยสญุาพร  
สอตระกลู 

8 การคิดราคาขาย 4 กจิกรรม 
- บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ 
- ฝกการคิดราคาขาย
จากรายการนําเที่ยว 

อาจารยสญุาพร  
สอตระกลู 

 

   - มอบหมายงาน 
สือ่การสอน 
- โปรแกรมนําเสนอ 

 

9 สอบกลางภาค 3   
10 การจัดรายการและการคิดราคา

ขาย 
4 กจิกรรม 

- บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ 
- ฝกการคิดราคา และ
การลดตนทุนการจัดนํา
เที่ยว 
- มอบหมายงาน 
สือ่การสอน 
- โปรแกรมนําเสนอ 

อาจารยสญุาพร  
สอตระกลู 

11-12 การตลาดและการขายในธุรกิจนํา
เที่ยว 

8 กจิกรรม 
- บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ 
- ฝกทักษะการวางแผน
การตลาดของธุรกิจนํา
เที่ยว 
- ทดสอบยอยครั้งที่ 2  
สือ่การสอน 
- โปรแกรมนําเสนอ 
บรรยาย  

อาจารยสญุาพร  
สอตระกลู 

13 ปญหาและการวางแผนปองกัน
ปญหา 

4 กจิกรรม 
- บรรยาย  
อภิปรายโดย กรณี
ตัวอยาง 
– มอบหมาย
งานคนควาดวยตนเอง 

อาจารยสญุาพร  
สอตระกลู 
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สือ่การสอน 
- โปรแกรมนําเสนอ 
บรรยาย 

14-16 การฝกปฏิบัติจัดนําเที่ยว 12 นักศึกษาฝกปฏิบัติจัด
นําเที่ยวโดยแบงเปน
กลุมๆ และดําเนินการ 

อาจารยสญุาพร  
สอตระกลู 

17 สอบปลายภาค 3   
 รวมชั่วโมงสอน 60   

 
2.  แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 
กจิกรรม

ที ่
ผลการเรยีนรู วิธกีารประเมิน 

สปัดาหที่
ประเมิน 

สดัสวนของการ
ประเมินผล 

1 คุณธรรม จริยธรรม - การเขาช้ันเรียน 
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

2 ความรู - ทดสอบยอยครั้งที่ 1 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 
- สอบปฏิบัติ 

4 
9 
17 

10-16 

5% 
30% 
30%  
20% 

3 ทักษะทางปญญา - ทดสอบยอยครั้งที่ 2  12 5% 
4 ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา 
การนําเสนอรายงานกลุมและผลงาน
การอานและสรุปบทความการสงงาน
ตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
10% 

5 ทักษะวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ไมม ี ไมม ี
 

ไมม ี
 

หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 
 
1.  เอกสารและตําราหลกั 

 ฉันทัช วรรณถนอม. 2548. การวางแผนจัดนําเที่ยว. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. 
บังอร ฉัตรรุงเรือง. 2551. การวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว. กรุงเทพฯ: วิรัตน เอ็ดดูเคช่ัน จํากัด. 
สุธาสินี วิยาภรณ. 2555. การวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว.กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

 
2.  เอกสารขอมลูสาํคญั 
 พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
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3.  เอกสารและขอมลูแนะนาํ 
 www.tourism.go.th 

www.tourismthailand.org 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา 
 

1. กลยทุธการประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ีไดใหนักศึกษาเขาประเมินผลการเรียนการสอนทางเว็บไซตโดยการ
นําแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาไดดังน้ี 

- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผานเว็บบอรดใน LMS ประจํารายวิชาที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับ

นักศึกษา 
 

2.  กลยทุธการประเมนิการสอน 
 ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอนไดมีกลยุทธ ดังน้ี 

- ผลการเรียนของนักศึกษา 
- ผลจากโครงงานยอย ใบงานกลุมหรือบุคคล 

 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- ประชุม และจดัแลกเปลี่ยนเรียนรู งานดานหลักสูตร 

  
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวิชา   
 ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ  ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในรายวิชา  ไดจาก  การสอบถามนักศึกษา  หรือสุมตรวจผลงานของนักศึกษา  รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอย  และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดดังน้ี 

- การทวนสอบการใหคะแนนจาการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือ ผูทรงคุณวุฒิ  ทีไ่มใช
อาจารยประจําหลักสูตร 

- มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ  
รายงาน  วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

 
5.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสทิธผิลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน  และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 
และรายละเอียดรายวิชาเพ่ือใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ 4  
 

http://www.tourism.go.th/
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