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รายละเอียดของรายวิชา
Course Specification
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา

วิทยาเขต/ คณะ / ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา THM 2207 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริ การ
2. จานวนหน่ วยกิต 3 (3 – 0 -6 )
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา

วิชาบังคับ

4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อ.นริ นทร์ ยืนทน (ผูร้ ับผิดชอบหลัก)
อ.เบญจพร แย้มจ่าเมือง,
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคเรี ยนที่ 2 / ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน ( Pre – Requisite ) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน ( Co- Requisite ) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
15 ธันวาคม 2558

1

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2.1 เข้าใจและรับรู ้ถึงระเบียบ กฎหมายและพระราชบัญญัติอนั เกี่ยวข้องกับธุ รกิจท่องเที่ยวและ
ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.2 รับรู ้สิทธิ และปฏิบตั ิตามหน้าที่ในวิชาชีพของตนเองได้อย่างถูกต้อง
2.3 ปฏิบตั ิตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและขั้นตอนการดาเนินธุ รกิจท่องเที่ยวอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้
2.4 นาไปปฏิบตั ิต่อนักท่องเที่ยวอย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
นักศึกษารั บรู ้ และทราบเกี่ ยวกับสิ ทธิ หน้าที่ ความรั บผิดชอบ ตามกฎหมายแพระราชบัญญัติ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนนาไปใช้ประกอบวิชาชีพได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
บทบาท และความรั บผิดชอบของธุ รกิ จการท่องเที่ ยวและโรงแรมและธุ รกิ จบริ ก ารที่ ส าคัญใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีต่อลูกค้าและสังคม แนวคิดเกี่ยวกับจริ ยธรรมทางธุ รกิจ พระราชบัญญัติ กฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ในอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว ปั ญ หาทางจริ ยธรรมของธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุ รกิจบริ การที่สาคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แนวทางการแก้ไขและการพัฒนา
ศึกษากฎหมายที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบัติ/ งานภาคสนาม/ การศึกษาด้ วยตนเอง
การฝึ กงาน
(3 ชัว่ โมง x17 ครั้ง ) ตามความต้องการ

มี

ของนักศึกษาเฉพาะ
ราย
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6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์จดั เวลาที่ให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล/ กลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์( เฉพาะ
รายที่ตอ้ งการปรึ กษา)

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรี ยนในกลุ่มมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่มุ่งหวัง
1. 1.คุณธรรม จริยธรรม
1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
1. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ท้ งั การเรี ยนและการทารายงานที่ได้รับมอบหมาย
3. มีส่วนร่ วมในงานของหน่วยงานและคณะ เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
4. มีภาวะเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี สามารถทางานเป็ นทีมได้และแก้ไขข้อขัดแย้งได้ในการทางาน
เป็ นกลุ่ม
2. วิธีการสอน
1. บรรยายเนื้อหาที่สอดแทรกเกี่ยวกับด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมเข้าไปในระหว่างการสอน
2. ใหนักศึกษาวิเคราะห์ประเด็นด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมที่สืบเนื่องกับวิชาที่สอน
3. วิธีการประเมินผล
1. พฤติกรรมการเข้าเรี ยน และส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2. ประเมินผลจากการวิเคราะห์ในการทารายงานและการนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
3. สังเกตจากฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
2. 2.ความรู้
1. ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
1. เข้าใจถึ งบทบาทของพ.ร.บ. ต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จนาเที่ยวและบริ การ เพื่อนามาใช้ใน
วิชาชีพ
2. รับรู ้ สิ ทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจน บทลงโทษ ตามกฎหมายและ พ.ร.บ.นั้นๆบัญญัติ
3. รับรู้ ถึงจรรยาบรรณในสายวิชาชี พุตสาหกรรมท่องเที่ ยวและบริ การ ตลอดจนนาไปปฏิ บตั ิ
ใช้ได้อย่างถูกต้อง
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4. สามารถนาความรู ้ไปบูรณาการต่อยอดกับวิชาหรื องานสาขาวิชาชีพได้
2. วิธีสอน
1. บรรยายประกอบสื่ อการสอนและเอกสารประกอบการเรี ยนรู้
2. มอบหมายให้จดั ทารายงานกลุ่มและเดี่ยว
3. เปิ ดอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้
3. วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากคุณภาพของรายงานการค้นคว้าด้วยตนเองและงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
2. ประเมินจากประสิ ทธิ ภาพในการนาเสนองานกลุ่มและรายบุคคล
3. ประเมินจากข้อสอบย่อย ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
3.ทักษะทางปัญญา
1. ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
1. สามารถแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต เกี่ยวกับรายวิชาดังกล่าวได้
2. สามารถแก้ปัญหาและมีไหวพริ บปฎิภาณในการตอบปั ญหาตามกรณี ศึกษาที่กาหนดขึ้น
3. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึ กประสบการณ์ได้
2. วิธีการสอน
1. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณี ศึกษาหรื อเนื้อหาที่กาหนดขึ้นหรื อซักถามในชั้นเรี ยน
2. มอบหมายงานทารายบุคคลโดยปฏิบตั ิงานตามที่กาหนด
3. วิธีประเมินผล
1. ประเมินจากคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานทดสอบย่อย สอบกลางภาค และปลายภาค
แบบอัตนัยในคาถามเชิงวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
2. ประเมินจากแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่กาหนดและตอบคาถามในชั้นเรี ยนอันแสดงให้
เห็นการคิดวิเคราะห์
4.ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1 . ความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
1. ผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลภายในและภายนอก
2. ผูเ้ รี ยนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2 . วิธีการสอน
1. มอบหมายงานกลุ่ มและเดี่ ยวให้ศึกษาค้นคว้า โดยสัมภาษณ์ มคั คุ เทศก์และผูป้ ระกอบการ
ทางธุ รกิจนาเที่ยวและบริ การ
2. สอดแทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอนโดยการยกตัวอย่างเป็ นกรณี ศึกษา
3. พุดคุยกับนักศึกษาในความจาเป็ นต่อการเรี ยนวิชานี้
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3. วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการเข้าชั้นเรี ยนและพฤติกรรมในการทางานร่ วมกันเป็ นทีม
2. ประเมินจากการส่ งงานตรงเวลาและประสิ ทธิ ภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย
5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
1. สามารถสื่ อสารด้านการพูดในการนาเสนองานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและการสื่ อสารด้านการ
เขียนอย่างมีคุณภาพและเหมาะสม ถูกต้อง
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่ อสารและการนาเสนอได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. วิธีสอน
1. มอบหมายงานโดยอนุโลมให้ใช้ขอ้ มูลโดยสื่ อสารสนเทศอย่างระมัดระวังและถูกต้อง
เหมาะสม
2 . มอบหมายให้นาเสนอรายงานหรื อกรณี ศึกษาเป็ นรู ปเล่มและแผ่นข้อมูลโดยใช้สื่อผสม
3. วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากคุณภาพรายงานที่ได้รับมอบหมายโดยดูความเหมาะสมในการเลือกสรรข้อมูล
และการเรี ยบเรี ยงรายงาน
2. ประเมินจากประสิ ทธิภาพในการเลือกใช้สื่อสารสนเทศในการนาเสนอรายงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ครั้งที่
1

หัวข้ อ

-อธิบายขอบข่ ายและแนวการสอน

จานวน กิจกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
ชั่วโมง
สอนและสื่ อทีใ่ ช้
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1.บรรยายโดยใช้
อ.ดร. อัญ ภัค ร์ ประพัน ธ์

รายวิชากฎหมายเพือ่ การท่องเทีย่ ว

Power Point
2. ยกประเด็น

-เกริ่นนาเกีย่ วกับกฎหมายเบือ้ งต้ น

เนติวฒ
ุ ิ,
อ.เบญจพร แย้ม จ่ า เมื อ ง,

กรณี ศึกษาและอภิปราย อ.นริ นทร์ ยืนทน
ร่ วมกัน

และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
อุตสาหกรรมท่ องเที่ยวและบริการ
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2

กฎหมายเบือ้ งต้ น

3

-กฎหมายอาญา
-กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

1.บรรยายโดยใช้

อ.ดร. อัญ ภัค ร์ ประพัน ธ์

Power Point
2. ยกประเด็น

เนติวฒ
ุ ิ,
อ.เบญจพร แย้ม จ่ า เมื อ ง,

กรณี ศึกษาและอภิปราย อ.นริ นทร์ ยืนทน
ร่ วมกัน
3-4

กฎหมายเกี่ยวข้ องกับธุรกิจนาเทีย่ ว

3

-ทาความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ธุ รกิจนาเที่ยว พ.ศ.๒๕๕๑
-การควบคุมและบทลงโทษ
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-สิ ทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ
-การควบคุมและบทลงโทษ
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1.บรรยายโดยใช้

สถานบริ การ
-สิ ทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ
-การควบคุมและบทลงโทษ
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อ.ดร. อัญ ภัค ร์ ประพัน ธ์

อ.ดร. อัญ ภัค ร์ ประพัน ธ์

เนติวฒ
ุ ิ,
Power Point
2 . ย ก ป ร ะ เ ด็ น อ.เบญจพร แย้ม จ่ า เมื อ ง,
กรณี ศึกษาและอภิปราย อ.นริ นทร์ ยืนทน
ร่ วมกัน

-ทาความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.

-ขั้นตอนการทาธุ รกิจสถาน
บริ การ
สอบกลางภาค

อ.เบญจพร แย้ม จ่ า เมื อ ง,

เนติวฒ
ุ ิ,
Power Point
2 . ย ก ป ร ะ เ ด็ น อ.เบญจพร แย้ม จ่ า เมื อ ง,
กรณี ศึกษาและอภิปราย อ.นริ นทร์ ยืนทน
ร่ วมกัน

ธุ รกิจนาเที่ยว พ.ศ.๒๕๕๑
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เนติวฒ
ุ ิ,

11.บรรยายโดยใช้

-ทาความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.

-ขั้นตอนการทาธุ รกิจโรงแรม
กฎหมายเกี่ยวข้ องกับสถานบริการ

Power Point
2. ยกประเด็น

3.มอบหมายรายงาน

-ขั้นตอนการทาธุ รกิจนาเที่ยว
กฎหมายเกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม

อ.ดร. อัญ ภัค ร์ ประพัน ธ์

กรณี ศึกษาและอภิปราย อ.นริ นทร์ ยืนทน
ร่ วมกัน

-สิ ทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ

5-6

1.บรรยายโดยใช้

3

ปรนัยและอัตนัย

อ.ดร. อัญ ภัค ร์ ประพัน ธ์
เนติวฒ
ุ ิ,

6

อ.เบญจพร แย้ม จ่ า เมื อ ง,
อ.นริ นทร์ ยืนทน
9

กฎหมายเกี่ยวกับองค์ กรต่ างๆที่

3

เกีย่ วข้ องกับการท่องเที่ยว
-โครงสร้างขององค์กรที่เกี่ยวข้อง

1.บรรยายโดยใช้

อ.ดร. อัญ ภัค ร์ ประพัน ธ์

Power Point
2. ยกประเด็น

เนติวฒ
ุ ิ,
อ.เบญจพร แย้ม จ่ า เมื อ ง,

กรณี ศึกษาและอภิปราย อ.นริ นทร์ ยืนทน
ร่ วมกัน

กับการท่องเที่ยว
-ขอบข่ายและหน้าที่ขององค์กรที่

3.ส่ งรายงานที่ได้รับ

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

มอบหมาย
10

กฎหมายภาษีอากรเกีย่ วกับการทา

3

1.บรรยายโดยใช้

อ.ดร. อัญ ภัค ร์ ประพัน ธ์
เนติวฒ
ุ ิ,

3

Power Point
2 . ย ก ป ร ะ เ ด็ น
กรณี ศึกษาและอภิปราย
ร่ วมกัน
ปรนัยและอัตนัย

ธุรกิจการนาเทีย่ วและทีเ่ กี่ยวข้ อง
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พระราชบัญญัติคนเข้ าเมือง

พระราชบัญญัติอุทยานแห่ งชาติ

อ.นริ นทร์ ยืนทน
3

1.บรรยายโดยใช้

อ.ดร. อัญ ภัค ร์ ประพัน ธ์

เนติวฒ
ุ ิ,
Power Point
2. ยกประเด็น
อ.เบญจพร แย้ม จ่ า เมื อ ง,
กรณี ศึกษาและอภิปราย อ.นริ นทร์ ยืนทน
ร่ วมกัน
3.มอบหมายงาน

-เข้าใจกฎ ระเบียบ และบทลงโทษ
การนาเที่ยวภายในอุทยานแห่ งชาติ
พระราชบัญญัติโบราณสถาน

อ.ดร. อัญ ภัค ร์ ประพัน ธ์
อ.เบญจพร แย้ม จ่ า เมื อ ง,

-ความหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ
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อ.นริ นทร์ ยืนทน

เนติวฒ
ุ ิ,

-ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ คนต่ า งด้า ว
ใ น ฐ า น ะ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ
บทลงโทษ
12

อ.เบญจพร แย้ม จ่ า เมื อ ง,

3

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ

1.บรรยายโดยใช้

อ.ดร. อัญ ภัค ร์ ประพัน ธ์

Power Point
2. ยกประเด็น

เนติวฒ
ุ ิ,
อ.เบญจพร แย้ม จ่ า เมื อ ง,

กรณี ศึกษาและอภิปราย อ.นริ นทร์ ยืนทน
7

ร่ วมกัน

-ความหมายเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
-เข้าใจกฎ ระเบียบ และ
บทลงโทษการนาเที่ยวภายใน
โบราณสถานและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ
-การนาเข้า-ออกโบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุ ตลอดจนบทลงโทษการ
ลักลอบนาโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ
ออกนอกประเทศ
14

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม

3

-ความหมายของสิ่ งแวดล้อมตาม
พ.ร.บ.ส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพ

1.บรรยายโดยใช้

อ.ดร. อัญ ภัค ร์ ประพัน ธ์

Power Point
2. ยกประเด็น

เนติวฒ
ุ ิ,
อ.เบญจพร แย้ม จ่ า เมื อ ง,

กรณี ศึกษาและอภิปราย อ.นริ นทร์ ยืนทน
ร่ วมกัน

สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ
-หน้าที่และบทลงโทษเกี่ยวกับ
การละเมิดกฎหมายสิ่ งแวดล้อมของ
ธุ รกิจอันเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
15

กฎหมายแรงงาน

3

-เข้าใจความหมายเกี่ยวกับ
แรงงานในพ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน

1.บรรยายโดยใช้

อ.ดร. อัญ ภัค ร์ ประพัน ธ์

Power Point
2. ยกประเด็น

เนติวฒ
ุ ิ,
อ.เบญจพร แย้ม จ่ า เมื อ ง,

กรณี ศึกษาและอภิปราย อ.นริ นทร์ ยืนทน
ร่ วมกัน

-สิ ทธิ หน้าที่ ประโยชน์ตาม
กฎหมายแรงงานและคุม้ ครอง
แรงงาน
-บทลงโทษ

8

16

นาเสนอรายงาน

3

-น าเส นอโด ย ใช้ สื่ อ อ.ดร. อัญ ภัค ร์ ประพัน ธ์
สื่ อสารสนเทศ
เนติวฒ
ุ ิ,
-ซักถามประเด็นในการ อ.เบญจพร แย้ม จ่ า เมื อ ง,
นาเสนอ
อ.นริ นทร์ ยืนทน

17

สอบปลายภาค

3

-ปรนัยและอัตนัย

อ.ดร. อัญ ภัค ร์ ประพัน ธ์
เนติวฒ
ุ ิ,
อ.เบญจพร แย้ม จ่ า เมื อ ง,
อ.นริ นทร์ ยืนทน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1,4
1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

วิธีการประเมิน
การเข้าชั้นเรี ยน
ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและสื่ อ
สารสนเทศประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
วิชา

ครั้งทีป่ ระเมิน
ทุกสัปดาห์
7

สั ดส่ วนของการประเมิน
10 %
5%

16

15%

8
17

30%
40%

รายงานการสัมภาษณ์มคั คุเทศก์
และผูป้ ระกอบการธุ รกิจนาเที่ยว
และบริ การ

1,2,3

- สอบกลางภาค
-สอบปลายภาค
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราหรือเอกสารหลัก
รวินท์ ลีละพัฒนะ.ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับกฎหมาย.กรุ งเทพ : วิญญูชน,2555.
2.เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
พ.ร.บ.คนเข้าเมืองพ.ศ.2522
พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงานพ.ศ.2541
พ.ร.บ.ธุ รกิจนาเที่ยวพ.ศ.2551
พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พ.ร.บ.โรงแรมพ.ศ.2547
พ.ร.บ.สถานบริ การพ.ศ. 2546
พ.ร.บ.ส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
เว็บไซค์ ที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 7 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. ต้องอธิบายแผนการสอนและการเรี ยนการสอนให้นกั ศึกษาถึ งการปรับปรุ งและพัฒนาเนื่องจากมีการ
ทาแบบประเมินอาจารย์ผสู ้ อนและแบบประเมินรายวิชา ทั้งนี้ การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเป็ น
แนวทางหนึ่งในการนามาปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรต่อไป
2. ให้นกั ศึกษาประเมินพัฒนาการการเรี ยนรู ้ของตนเองในวิชานี้ จากกการวัดระดับความรู ้และทัศนคติ
3. พุดคุ ยกับนักศึ กษารายบุ คคลเพื่อรั บฟั งและรั บทราบถึ งความคิ ดเห็ นเพื่อนามาปรั บปรุ งและพัฒนา
หลักสู ตร หรื ออาจเปิ ดช่องทางอื่นในการรับฟังความคิดเห็น เช่น สื่ ออิเล็คทรอนิค เป็ นต้น
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
1. ประเมินคุณภาพและประสิ ทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ผลการทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค
3. ประเมินจากการใส่ ใจในการเรี ยน การเข้าชั้นเรี ยนและการตอบคาถามในชั้นเรี ยน
4. ทารายงานการดาเนินการสอนเมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอน เพื่อรวบรวมปั ญหา อุปสรรคต่างๆในการ
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สอนนามาปรับปรุ งและพัฒนา
3. การปรับปรุ งการสอน
1. ประมวลความคิดเห็ นของนักศึกษา จากการประเมินการสอน และการประเมินผูส้ อนเองเพื่อสรุ ป
ปัญหา อุปสรรค ในการหาแนวทางแก้ไขในภาคเรี ยนต่อไป
2. ปรับปรุ งการนาเสนอข้อมูลที่ทนั สมัยเพื่อให้เหมาะสมกับนักศึกษารุ่ นต่อไป
3. ส่ งเสริ มให้นกั ศึ กษาใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นเพื่อให้รับทราบข่าวสารที่ทนั สมัยมากขึ้ น
และเปิ ดช่องทางการศึกษาหาข้อมูลที่เหมาะสมกับวิชา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การมีทดสอบผลสัมฤทธิ์ ในผลการเรี ยนรู ้ที่วดั และประเมินผ่านแล้วในระหว่างการเรี ยนการสอน
2. การตรวจผลงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยสัมภาษณ์จากผูท้ ารายงานชิ้นนั้นๆ
5. การดาเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
1. การจัดทารายงานผลรายวิชาเพื่อเป็ นแนวทางการวางแผนปรับปรุ งต่อไป
2. นาข้อมูลประเมินของนักศึกษาและแผนดาเนิ น การสอนของผูส้ อนมาเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์เพื่อ
หาทางปรับปรุ งและพัฒนา
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