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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต / คณะ / สาขา วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว  สาขาการโรงแรมและ 

การทองเที่ยว 
 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
 
1.  รหัสและชื่อวิชา 
 08-115-403 สัมมนาการโรงแรมและการทองเที่ยว   
                    Seminar in Hotel and Tourism 
 
2.  จํานวนหนวยกิต 
 1 หนวยกิต  1(0-2-1) 
 
3.  หลักสูตรและกลุม(กลุมความรู/กลุมทักษะ/กลุมวิชา/วิชาเลือกเสรี) 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว  
 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ   กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 
 

4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน   
 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยฟาพิไล  ทวีสินโสภา โทรศัพท 089-4645023 
 อาจารยผูสอน      อาจารยฟาพิไล  ทวีสินโสภา  โทรศัพท 089-4645023 
                 อาจารยประจําวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว  

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา  2558/ ชั้นปที่ 4   
 
6.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (Pre-requisite) 
 ไมมี 
 
7.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisite) 
 ไมมี 
 
8.  สถานที่เรียน          
วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง 
 

9.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุง มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 วันที่  3  ธันวาคม  2558 
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หมวดที่ 2  จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 
 
1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 
 1.1 รูและเขาใจกระบวนการจัดสัมมนา 
 1.2 สามารถใชภาษาในการสื่อสารและใชเทคโนโลยสีารสนเทศไดเหมาะสมกบัสถานการณ 
 1.3 สามารถวิเคราะหหัวขอของโครงการที่จัดทาํในรายวิชาได 
 
2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุมฝกประสบการณ
วิชาชีพ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2552 โดยเนนใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และ
ประยุกตความรูทางการทองเที่ยวที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนได 
 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการดําเนินการ 
 
1.  คําอธิบายรายวิชา 
 การนําเสนอและอภปิรายปญหาในหัวขอทีน่าสนใจทางการโรงแรมและการทองเทีย่ว การ
นําเสนอโดยการบรรยายและการเขียนรายงาน 
 Presentation and discussion of current interest topics in hotel and tourism, 
oral presentation and written reports will be required 
 
2.  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา  
 

ทฤษฎี ปฏบิตั ิ การศกึษาดวยตนเอง สอนเสริม 
ไมมี 30 ชั่วโมง 15  ชั่วโมง ไมมี 

 
3.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

- ชั่วโมงการสอน 3 ชั่วโมงตอสัปดาห    
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอ

สัปดาห  
 - อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาและการใหคําปรึกษาผานเว็บไซตวิทยาลัยฯ 
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4.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสตูรสูรายวิชา  
    (Curriculum Mapping) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
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 

 O                  O O      O   

ความรบัผดิชอบหลกั Oความรบัผดิชอบรอง 
 
5.  แผน การบรูณาการ โครงการบริการวิชาการกบัการเรียนการสอน (ถามี) 
     (บูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการสอน ทีด่ําเนินการ กอนหรือพรอม กบัการดําเนนิ
โครงการบรกิารวิชาการ)  

ขอมูลโครงการบรกิารวิชาการ รายละเอียดแผนการบูรณาการ 
1.ชื่อโครงการ: .......................................                  
2.วันที่ดําเนินโครงการ: ........................... 
 
 

1. ประเด็นที่นํามาบูรณาการ: ....................................... 
2. หัวขอที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง:  
........................................................................................ 
3. รายละเอียด: .......................................................... 
4. รายชื่อผูสอน: .......................................................... 
5.สปัดาหทีส่อน: .........................................................  

 
6.  แผน การนําความรูและประสบการณจากโครงการบริการวิชาการมาพฒันาการเรียนการสอน      
(ถามี) 
      (พัฒนา คอื กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยทีด่าํเนินการ หลัง จากการดําเนนิ
โครงการบรกิารวิชาการเสรจ็สิ้นแลว และเสร็จสิน้ภายในปการศกึษานั้น) 
  

ขอมูลโครงการบรกิารวิชาการ รายละเอียดแผน การพฒันาการเรียนการสอน 
1. ชื่อโครงการ: …………………………… 
2.วันดําเนินโครงการ :…………………. 
3.ผลการประเมิน : 

ประเดน็ รอย
ละ 

1.ดานความพงึพอใจ .......... 
2.ดานความรูความเขาใจ .......... 
3.ดานการนาํความรูและ
ประสบการณไปใช
ประโยชน 

.......... 

 

1.ประเด็นที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอน: ................... 
........................................................................................ 
2 . หั ว ข อ ที่ ส อ น / กิ จ ก ร ร ม ที่ ส อ น / ป ร ะ เ ด็ น
เรื่อง:........................................................................................ 
3.รายละเอียด: .............................................................. 
............................................................................... 
4.รายชื่อผูสอน: ………………………………………………........ 
5.สปัดาหทีส่อน: …………………………………………………… 



 

4 
 

หมวดที่ 4  การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรมจริยธรรมที่ตองพัฒนา 
         O1.1.1 มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยางสม่ําเสมอ 

1.2  วิธีสอน 
  1.2.1 ปลูกฝงใหนักศึกษามีวินัยโดยเนนการเขาเรียนใหตรงตอเวลา ตลอดจนการแตง
กายที่ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

  1.2.2  กําหนดงานเปนกลุมยอย เนนความมีสวนรวม และแสดงความคิดเห็น 
  1.2.3  จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกในการมีคุณธรรม  จริยธรรม 
  1.2.4  ใหการยกยองชมเชยผูที่มีความซื่อสัตย เพื่อเปนแบบอยางที่ดี  
  1.2.5  กําหนดระเบียบลงโทษผูทุจริตการสอบ 
  1.2.6  มีกิจกรรมที่สงเสริมในเรื่องความเสียสละเพือ่สวนรวมและบาํเพญ็ประโยชนตอ

สังคม 
 1.3  วิธีการประเมินผล 

  1.3.1 ประเมินจากเวลาการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาและเวลาการสงงานที่ไดรับ
มอบหมาย  
   1.3.2  ประเมินจากผลงานกลุมและความมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน 

  1.3.3  จํานวนการเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน
ตางๆ  

  1.3.4  ความเอ้ือเฟอหรือความมีน้ําใจตอเพื่อนและครูอาจารย 

2.  ความรู 
 2.1  ความรูที่ตองไดรับ 
  2.1.1  มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ 
 2.2  วิธีสอน 

  2.2.1  ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยใหความรูทางดานทฤษฎีควบคู
กับการปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง 

  2.2.2  จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ 

  2.2.3  จัดการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 2.3  วิธีการประเมินผล 

  2.3.1  การทดสอบยอย 
   2.3.2  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
  2.3.3  ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา 
   2.3.4  ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 
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3.  ทกัษะทางปญญา 
 3.1  ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

   3.1.1  มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตรอ่ืนๆที่
เกี่ยวของเพื่อพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล  
 3.2  วิธีการสอน 

3.2.1 กรณีศึกษาทางการโรงแรมและการทองเที่ยว โครงงานงานวิจัย และกําหนดให 
นักศึกษาวางแผนการทํางานเปนทีม 

           3.2.2 ใชสถานประกอบการฝกปฏิบัติงานจริง 
           3.2.3  มีการอภิปรายเพื่อสรุปประเด็นผลการศึกษาและปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการ

เสนอแนวทางการแกไข 
           3.2.4  เนนถึงศาสตรและศิลป รวมถึงรูปแบบในการนําเสนอผลงาน และใหนักศึกษา

ไดมีการนําเสนอผลงานจริง 
 3.3  วิธกีารประเมินผล 

    3.3.1  ประเมินจากการนําเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย อภิปรายกรณีศึกษา 
    3.3.2   ประเมินจากการทดสอบโดยใชแบบทดสอบ โดยออกขอสอบที่ใหนักศึกษา

แกปญหา อธิบายแนวคิดการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา ซึ่ง
จะตองหลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา 
          3.3.3  ประเมินจากผลงานและการปฏบิตังิานของนักศกึษา 
 
4.  ทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผดิชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรบัผดิชอบทีต่องการ 

 O4.1.1 ความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ 
บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสมรวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือ ผูรวมงานและแกไข    
ปญหากลุม  

 O4.1.2  มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
และตรงตามมาตรฐานสากล 
 4.2  วิธกีารสอน 

        4.2.1  มอบหมายงานที่ตองใชการติดตอประสานงานกับบุคคลอ่ืน ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันการศึกษา 

  4.2.2  มีการมอบหมายงานที่ตองใชทักษะดานการสื่อสารระหวางบุคลทั้งภายใน
สถาบันการศึกษาและภายนอกสถาบันการศึกษา 

  4.2.3  มีการมอบหมายงานที่ตองใชการระดมความคิดและรวมกันทํางาน 
  4.2.4  มีกิจกรรมสงเสริมมนุษยสัมพันธ เชน ยกยองชมเชยนักศึกษาที่มีมนุษยสัมพันธ

ดีเดน 
 4.3  วิธกีารประเมินผล 

          4.3.1  ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมระหวางนักศึกษาในกลุม 
      4.3.2  ประเมินจากผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุม 
      4.3.3  มีการรวมประเมินทั้งอาจารยและนักศึกษา 
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5.  ทกัษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

   O5.1.1  มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตาม
สถานการณและวัฒนธรรม 
    5.1.2  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารรูจักเลือก
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5.2  วิธีการสอน 

          5.2.1  จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณ
จําลองหรือสถานการณเสมือนจริง และนําเสนอแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม 

     5.2.2  ใหนักศึกษาไดเรียนรูเทคนิคการประยุกต การวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
ในสถานการณตาง ๆ ได 

     5.2.3  มีการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.3  วิธกีารประเมินผล 

  5.3.1  ประเมินจากการอธิบายหลักการเขาถึงขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.3.2  ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ไดรับมอบหมายรวมกัน 
  5.3.3  ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.3.4  ประเมินจากการทดสอบ 

 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน 
 
สปัดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กจิกรรมการเรยีน  

การสอน สื่อทีใ่ช(ถาม)ี 
ผูสอน 

1 ปฏบิัต ิ
- ใบงานที1่.1 การเขียน

โครงรายงาน 

2 กจิกรรม 
-แนะนําเน้ือหาวิชา  วัตถุประสงคของ
วิชา   
และการประเมินผล 
-ใชสื่อ PowerPoint     ประกอบการ
บรรยายโดยใหนักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู 
สือ่การสอน 
- สื่อมัลติมีเดีย 
- เอกสารประกอบการสอน 
- แนวการสอน 

อาจารยฟาพิไล 
 

2-3 ปฏบิัต ิ
- ใบงานที่1.2-2.2  การ

4 
 

กจิกรรม 
- บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ 

อาจารยฟาพิไล 
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เขียนโครงรายงานและ
การเลือกหัวขอในการ
จัดทําสมมุติฐานทางการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม 

 
 
 

 

- แบบฝกหัด ทําโจทยปฏิบัติการจริง  
สือ่การสอน 
- โปรแกรมนําเสนอ 

4-7 ปฏบิัต ิ
- ใบงานที3่.1 การหา
ขอมูลการคนคว าในการ
ทํารายงาน 
-ใบงานที่  3.2 การเขียน
โครงรายงาน 
-ใบงานที่  4.1  รูปแบบ
การจัดการสัมมนา 
-ใบงานที่  4.2  การ
ออกแบบการสัมมนา 
- ใบงานที่  4.3  จัด
สัมมนายอย 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กจิกรรม 
-บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ  
-แบบฝกหัด ทาํโจทยโปรแกรม 
ทดลองปฏิบัติการจริง สรุปผลการจัด
งานสัมมนา 
-ทดสอบยอยครั้งที่1 
สือ่การสอน 
- โปรแกรมนําเสนอ 

อาจารยฟาพิไล 

8 ปฏบิัต ิ
- ใบงานที5่.1 การคนควา
การทําโครงการ 
-  ใบงานที่  5.2  การ
เขียนโครงงาน 
 

2 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม 
-บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ  
-แบบฝกหัด ทาํโจทยฝกเขียนและ
สรุปผลการเขยีน 
- มอบหมายโครงงานกลุม สงกอน
สอบปลายภาค 
สือ่การสอน 
- โปรแกรมนําเสนอ 

อาจารยฟาพิไล 
           

9 สอบกลางภาค (2)   
10-11 ปฏบิัต ิ

- ใบงานที5่.3  การ
วิเคราะหเอกสาร 
- ใบงานที่  5.4  การ
แปลเอกสารอางอิง 
-ใบงานที่  5.5  การ
ประยุกตเอกสารอางอิง
เขากับโครงงาน 

4 
 
 
 
 
 

 

กจิกรรม 
-บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ  
-แบบฝกหัด ทาํโจทยโปรแกรม 
ทดลองปฏิบัติการจริง สรุปผลการ
ทดลอง  
สือ่การสอน 
- โปรแกรมนําเสนอ 

อาจารยฟาพิไล 
           

12-14 ปฏบิัต ิ
- ใบงานที5่.3  การเขียน
โครงงาน 
- ใบงานที่  5.4  การ
วิเคราะหโครงงาน 
- -ใบงานที่  5.5  การ

6 
 

 

กจิกรรม 
-บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ  
-แบบฝกหัด ทาํโจทยโปรแกรม 
ทดลองปฏิบัติการจริง สรุปผลการ
ทดลอง  
- ทดสอบยอยครั้งที่ 2 

อาจารยฟาพิไล 
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ประยุกตโครงงานเขากับ
งานวิจัย 

สือ่การสอน 
- โปรแกรมนําเสนอ 

15-16 ปฏบิัต ิ
- ใบงานที ่8.1 การเตรียม
งานสัมมนา 
- ใบงานที่  8.2  การจัด
งานสัมมนา 

4 กจิกรรม 
-ศึกษาขั้นตอนการเตรียมงาน  
-การจัดงานสัมมนา 
- สรุปผลการจดังาน 
สือ่การสอน 
- เอกสารการออกแบบงานสัมมนา 
- เอกสารประกอบการสัมมนา 

อาจารยฟาพิไล 
 

17 สอบปลายภาค (2)   
 รวมชั่วโมงสอน 30   

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู  
 
กจิกรรม

ที ่
ผลการเรยีนรู วิธกีารประเมิน สปัดาหที่ประเมนิ 

สดัสวนของการ
ประเมินผล 

1 คุณธรรม 
จริยธรรม 

- การเขาช้ันเรียน 
การมีสวนรวม อภิปราย 
เสนอความคิดเห็นในช้ัน
เรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

2 ความรู - ทดสอบยอยครั้งที่ 1 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 
- โครงงาน 

4 
9 
17 

9-16 

5% 
10% 
10%  
10% 

3 ทักษะทาง
ปญญา 

- ทดสอบยอยครั้งที่ 2 
 12 10% 

4 ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

- วิเคราะหกรณีศึกษา 
คนควา 
-การนําเสนอรายงานกลุม
และผลงานการอานและ
สรุปบทความการสงงาน
ตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาคการศึกษา 
 

10% 

5 ทักษะวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- การเขาถึงสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือการจัด
สัมมนา 

ตลอดภาคการศึกษา 
 

 
30% 

 
 

6 ทักษะพิสัย - พฤติกรรมการใชงาน ตลอดภาคการศึกษา 5% 
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หองปฏิบัติการ 

 
หมวดที่  6  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.  เอกสารและตําราหลกั 
 พงษสนัติ์ สีจันทร. 2527. การเตรียมบทสัมมนาและการพดู. คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตร- ศาสตร กรุงเทพฯ .  

อรจิต ภูแพ. 2536. สัมมนา. คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ. 
ไพฑูรย สินลารัตน และ สําลี ทองทิว (บรรณาธิการ). (2538). การวิจัยทางการศกึษา : หลัก

และวิธกีารสาํหรบันกัวิจัย. (พิมพครั้งที่   5). กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สมหวัง พธิิยานุวัฒน. (2525). การวิจัยเชิงบรรยาย. กรุงเทพมหานคร : บารมีการพิมพ. 
  

2.  เอกสารขอมูลสําคญั 
สมพงษ พนัธรุัตน. (2547). การประยกุตใชคอมพิวเตอรสําหรบัวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพือ่

การวิจัยทางการศกึษา. (เอกสารประกอบการสอน รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา). 
ขอนแกน : คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
3.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 

ไมมี 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 
1. กลยุทธการประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนกัศกึษา 
 การประเมินประสทิธผิลในรายวิชานี้ ที่จัดทาํโดยนกัศกึษา ไดจัดกิจกรรมในการนาํแนวคดิและ
ความเหน็จากนักศกึษาไดดังนี้ 
   - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรยีน 
   - การสังเกตการณจากพฤตกิรรมของผูเรียน 
   - แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
   - ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทาํเปนชองทางการสื่อสารกบันักศกึษา 
2.  กลยุทธการประเมินการสอน 
 ในการเกบ็ขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยทุธ ดังนี ้
   - การสังเกตการณการสอนของผูรวมทมีการสอน 
   - ผลการสอบ 
   - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 
 
 
 
3.  การปรบัปรุงการสอน 
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 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
   - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
   - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา   
 ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่คาดหวังจาก
การเรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา
ไดดังนี้ 
   - การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 
   - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนกัศกึษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤตกิรรม 
 
5.  การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสทิธผิลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
   - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ 4 
  


