สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หน้ า
ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชันปี
้ ที่เรี ยน
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานที่เรี ยน
9. วันที่จดั ทําหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใช้ ตอ่ ภาคการศึกษา
3. จํานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้

มคอ. 3
หมวด 6

หมวด 7

ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริการ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3571311 ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริ การ
(Introduction to Tourism and Hospitality)
2. จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิชาพื ้นฐานวิชาชีพ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชันปี
้ ที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
29 มีนาคม 2555

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ทางวิชาการ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริ การ มีทกั ษะความรู้
การปฏิบตั งิ านขันพื
้ ้นฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการ มีเจตคติที่ดีตอ่ ธุรกิจบริ การ และมี
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ รวมทังมี
้ ทกั ษะมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และจริ ยธรรมที่เหมาะสม
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2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
1. ให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับความเป็ นมาของการท่องเที่ยว และวิวฒ
ั นาการของที่พกั แรม
ประเภทและระดับของโรงแรม รวมถึงภัตตาคารและร้ านขายของที่ระลึก
2. ให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจในโครงสร้ างขององค์กร ในสายงานบริ การ และมีทกั ษะการ
ปฏิบตั งิ านขันพื
้ ้นฐานเพียงพอที่จะออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพต่อไป
3. ให้ ผ้ เู รี ยนมีเจตคติที่ดีตอ่ ธุรกิจการบริ การ และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
4. ให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสศึกษาหาความรู้ จากการศึกษาดูงานของโรงแรมที่มีระบบการบริ หารที่มี
มาตรฐาน หรื อแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญๆ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นมาของการท่องเที่ยวและการบริการ ความหมายและความสําคัญของ
การท่องเที่ยวและการบริ การ การจัดการการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ประเภทของนักท่องเที่ยว โครงสร้ าง
ของการปฏิบตั งิ านในโรงแรม การดําเนินงานของแผนกและฝ่ านต่างๆ ภัตตาคารและร้ านขายของที่
ระลึก
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
บรรยาย 45 ชัว่ โมง
สอนเสริ มตามความ
30 ชัว่ โมง
การศึกษาด้ วยตนเอง
ต่อภาคการศึกษา
ต้ องการของนักศึกษา
ตามที่ได้ รับมอบหมาย
เฉพาะราย

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
หลังการเรี ยนการสอนทุกครัง้ และสามารถเข้ าปรึกษาได้ โดยระบุวนั เวลา การนัดหมายล่วงหน้ า
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 เคารพในสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น พร้ อมกับปฏิบตั ติ อ่ ผู้อื่นได้ อย่างเหมาะสม
1.1.2 ให้ ผ้ เู รี ยนมีเจตคติที่ดีตอ่ ธุรกิจการบริการ และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
1.1.3 เคารพกฎระเบียบ กติกา และข้ อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย คณะและสังคม
1.1.4 มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.5 มีภาวะความเป็ นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็ นทีมได้
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ ้นในธุรกิจ ระหว่างการเรี ยนการสอน
1.2.2 กําหนดให้ นกั ศึกษาทํางานกลุม่ โดยสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารระดับกลางของสถานประกอบการ
และนําเสนอรายงาน
1.2.3 ให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองและทํารายงาน และฝึ กปฏิบตั ใิ นห้ องเรี ยน
1.2.4 การศึกษานอกสถานที่
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆในชันเรี
้ ยน
1.3.2 การประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้ นกั ศึกษา เช่น การทํารายงาน
1.3.3 การประเมินจากการปฏิบตั ิ เช่น พับผ้ าเช็ดปาก พากษ์ บรรยาย
1.3.4 การทดสอบความรู้ โดยการสอบย่อย
1.3.5 การศึกษานอกสถานที่จากสถานประกอบการธุรกิจที่พกั แรม/แหล่งท่องเที่ยว
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ีต้องได้ รับ
2.1.1 ให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับความเป็ นมาของการท่องเที่ยว และวิวฒ
ั นาการของ
ที่พกั แรม ประเภทและระดับของโรงแรม รวมถึงภัตตาคารและร้ านขายของที่ระลึก
2.1.2 ให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจในโครงสร้ างขององค์กร ในสายงานบริ การ และมีทกั ษะ
การปฏิบตั งิ านขันพื
้ ้นฐานเพียงพอที่จะออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพต่อไป
2.1.3 ให้ ผ้ เู รี ยนมีเจตคติที่ดีตอ่ ธุรกิจการบริ การ และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
2.1.4 ให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสศึกษาหาความรู้ จากสถานประกอบการที่มีระบบการบริหารที่มี
มาตรฐาน หรื อแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญๆ
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2.2 วิธีการสอน
2.2.1 สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ ้นในธุรกิจ ระหว่างการเรี ยนการสอน
2.2.2 กําหนดให้ นกั ศึกษาทํางานกลุม่ โดยสัมภาษณ์ผ้ บู ริหารระดับกลางของสถานประกอบการ
และนําเสนอรายงาน
2.2.3 ให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และฝึ กปฏิบตั ใิ นห้ องเรี ยน
2.2.4 การศึกษานอกสถานที่
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆในชันเรี
้ ยน
2.3.2 การประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้ นกั ศึกษา เช่น การทํารายงาน
2.3.3 การประเมินจากการปฏิบตั ิ เช่น พับผ้ าเช็ดปาก พากษ์ บรรยาย
2.3.4 การทดสอบความรู้ โดยการสอบย่อย
2.3.5 การศึกษานอกสถานที่จากสถานประกอบการโรงแรมแรม/แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ
3.1.2 สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ไิ ปสูก่ ารอธิบายและนําเสนอรายงาน
3.1.3 มีทกั ษะทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ได้ อย่างเหมาะสมกับภูมิปัญญาของตน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ ้นในธุรกิจ ระหว่างการเรี ยนการสอน
3.2.2 กําหนดให้ นกั ศึกษาทํางานกลุม่ โดยสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารระดับกลางของสถานประกอบการ
และนําเสนอรายงาน
3.2.3 ให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และฝึ กปฏิบตั ใิ นห้ องเรี ยน
3.2.4 การศึกษานอกสถานที่จากสถานประกอบการโรงแรม/แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมต่างๆในชันเรี
้ ยน
3.3.2 การประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้ นกั ศึกษา เช่น การทํารายงาน
3.3.3 การประเมินจากการปฏิบตั ิ เช่น พับผ้ าเช็ดปาก พากษ์บรรยาย
3.3.4 การทดสอบความรู้ โดยการสอบย่อย
3.3.5 การศึกษานอกสถานที่จากสถานประกอบการโรงแรม/แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 ทักษะการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน
4.1.2 ทักษะความเป็ นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็ นทีม
4.1.3 ทักษะการเรี ยนด้ วยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย ครบถ้ วนทันเวลา
4.1.4 ทักษะในการปฏิสมั พันธ์กบั บุคคล สถานภาพในสังคมระดับต่างๆ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ ้นในธุรกิจ ระหว่างการเรี ยนการสอน
4.2.3 กําหนดให้ นกั ศึกษาทํางานกลุม่ โดยสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารระดับกลางของสถานประกอบการ
และนําเสนอรายงาน
4.2.4 ให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และฝึ กปฏิบตั ใิ นห้ องเรี ยน
4.2.5 การศึกษานอกสถานที่จากสถานประกอบการโรงแรม/แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆในชันเรี
้ ยน
4.3.2 การประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้ นกั ศึกษา เช่น การทํารายงาน
4.3.3 การประเมินจากการปฏิบตั ิ เช่น พับผ้ าเช็ดปาก พากษ์ บรรยาย
4.3.4 การทดสอบความรู้ โดยการสอบย่อย
4.3.5 การศึกษานอกสถานที่จากสถานประกอบการโรงแรม/แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 พัฒ นาทักษะการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล จากกรณี สัม ภาษณ์ ผ้ ูบ ริ ห ารระดับ กลางของสถาน
ประกอบการ
5.1.2 พัฒนาทักษะด้ านการสื่อสารทัง้ การฟั ง การพูด การอ่าน โดยจัดทําเป็ นรายงานและ
นําเสนอในชันเรี
้ ยน
5.1.3 พัฒนาทักษะด้ านการสืบค้ นข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ ้นในธุรกิจ ระหว่างการเรี ยนการสอน
5.2.2 กําหนดให้ นกั ศึกษาทํางานกลุม่ โดยสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารระดับกลางของสถานประกอบการ
และนําเสนอรายงาน
5.2.3 ให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และนําเสนอในห้ องเรี ยน
5.2.4 การศึกษานอกสถานที่จากสถานประกอบการโรงแรม/แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ
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5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆในชันเรี
้ ยน
5.3.2 การประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้ นกั ศึกษา เช่น การทํารายงานกลุม่ และงานเดี่ยว
5.3.3 การประเมินจากการปฏิบตั ิ เช่น พับผ้ าเช็ดปาก พากษ์บรรยาย
5.3.4 การทดสอบความรู้ โดยการสอบย่อย
5.3.5 การศึกษานอกสถานที่จากสถานประกอบการโรงแรม/แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี
หัวข้ อ/รายละเอียด
1

จํานวน
ชั่วโมง

วัตถุประสงค์แนวการสอน ,
การวัดผลและประเมินผล
ความเป็ นมาของการ
ท่องเที่ยว
ความหมายและความสําคัญ
ของการท่องเทีย่ ว
การจัดการการท่องเที่ยว

3

11
12

ประเภทของนักท่องเที่ยว
การจัดการธุรกิจที่พกั แรม
โครงสร้ างการบริ หารงานของ
ธุรกิจโรงแรม
ฝ่ ายห้ องพัก
การจัดการธุรกิจภัตตาคาร
การจัดการธุรกิจร้ านขาย
สินค้ าที่ระลึก
งานอุตสาหกรรมบริ การ
งานอุตสาหกรรมบริ การ

13
14
15

งานอุตสาหกรรมบริ การ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
สอบปลายภาค

2
3
4
5
6
7
8
9
10

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน
อ.สาติยา

3

อธิบายกิจกรรมการเรียนการ
สอน , มอบหมายงาน ,
บรรยาย

3

บรรยาย , Alphabet Code

อ.สาติยา

3

บรรยาย , สอนพับผ้ า

อ.สาติยา

3
3
3

บรรยาย , สอบพากษ์ บรรยาย
บรรยาย , สอบพากษ์ บรรยาย
บรรยาย, สอบย่อยในชัว่ โมง

อ.สาติยา
อ.สาติยา
อ.สาติยา

3
3

ดู VDO ส่วนหน้ า / แม่บ้าน
บรรยาย
บรรยาย

อ.สาติยา
อ.สาติยา
อ.สาติยา

นําเสนอรายงาน , สรุป
นําเสนอรายงาน , สรุป

อ.สาติยา
อ.สาติยา

นําเสนอรายงาน , สรุป
วิทยากรพิเศษ

อ.สาติยา

3
3

3
3
3
1.5

อ.สาติยา
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
วิธีการประเมิน
1
2

3

4
5

การมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ต่างๆในชันเรี
้ ยน
การประเมินผลจากงานที่
มอบหมายให้ นกั ศึกษา
เช่น การทํารายงานกลุม่
และงานเดี่ยว
การประเมินจากการ
ปฏิบตั ิ เช่น พับผ้ าเช็ด
ปาก,พากษ์ บรรยาย และ
ศึกษาดูงาน
การทดสอบความรู้ โดย
การสอบย่อย
สอบปลายภาค

วิธีการ
ประเมิน
-

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
ทุกสัปดาห์

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
10 คะแนน

-

8,9,10, 11,12,13

30 คะแนน

-

4,5,6,14

20 คะแนน

-

7

10 คะแนน

-

15

30 คะแนน

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-7
รองศาสตรจารย์บญ
ุ เลิศ จิตตังวั
้ ฒนา. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
รองศาสตรจารย์บญ
ุ เลิศ จิตตังวั
้ ฒนา. ธุรกิจนําเที่ยว
ธนกฤต สังข์เฉย. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ปิ ยพรรณ กลัน่ กลิ่น. การปฏิบตั งิ านและการจัดการส่วนหน้ าของโรงแรม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม
ดวงธิดา นันทาภิรัตน์. การจัดการโรงแรม
Alan T. Stutts , James F. Wortman (Conrad N. Hilton College of Hotel and Restaurant
Management University of Houston) . HOTEL and LODGING MANAGEMENT
William S. Gray. การบริ หารและการจัดการงานโรงแรม
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3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
www.tourismthailand.org
www.dnp.go.th
thaihotel.org
Hotelbusiness.com
ServiceHospitality.com
Hotels.com
ServiceMind.com

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. ในวันแรกของการจัดการเรี ยนการสอน อาจารย์อธิบายให้ นกั ศึกษาเข้ าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี ้
จากการเรี ยนการสอน ในหลักสูตรเดิมที่ผา่ นมา และประโยชน์จากข้ อคิดเห็นของนักศึกษาต่อการ
พัฒนารายวิชาเพื่อส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนารายวิชาในช่วงปลายภาคของ
การศึกษา
2. ให้ นกั ศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรี ยบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวล/คิด
วิเคราะห์ก่อนและหลังการเรี ยนรายวิชานี ้
3. ส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรี ยนการสอน และการพัฒนารายวิชาผ่านระบบ
ประเมิน on line ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
อาจารย์ผ้ สู อนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรี ยนของนักศึกษา และทํารายงานสรุป
พัฒนาการของนักศึกษา ปั ญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ ไขหรื อการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
3. การปรั บปรุ งการสอน
1. การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปั ญหา อุปสรรค
แนวทางแก้ ไขเมื่อสิ ้นสุดการสอน เพื่อเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
2. การวิจยั ในชันเรี
้ ยน เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการเรี ยนการสอน และวิธีการฝึ กปฏิบตั นิ อกสถานที่
3. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรี ยนรู้ในรายวิชา ได้ จาก การทําแบบสอบถามกับนักศึกษา หรื อ สุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในรายวิชา
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้ มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอน และรายละเอียดรายวิชา เพื่อให้ เกิดคุณภาพมากขึ ้น ดังนี ้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 1 ปี หรื อตามข้ อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้ อ 4
- เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผ้ สู อน เพื่อให้ นกั ศึกษามีมมุ มองในเรื่ องการประยุกต์ความรู้นี ้กับ
ปั ญหาที่มาจากงานวิจยั ของอาจารย์หรื ออุตสาหกรรมบริ การ
หมายเหตุ : ในกรณีที่นกั ศึกษาต้ องการตรวจสอบผลการประเมินในรายวิชาสามารถติดต่ออาจารย์
ผู้สอนเพื่อขอตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากสิ ้นสุดการเรี ยนการสอนในปี การศึกษานันๆ
้
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