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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3574701 ชื่อรายวิชา การบริหารงานขณะทํางานจริงและผลกระทบ
Realtime Management and Impact
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ดร.ราเชนทร บุญลอยสง
อาจารยผูสอน
ดร.ราเชนทร บุญลอยสง ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
22 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจลักษณะโครงสรางพื้นฐานของการบริหารงานขณะทํางาน ตารางการบริหาร
เวลา การลําดับความสําคัญ แผนภูมิควบคุม เทคนิคการควบคุมดวยสายตา การวิเคราะหรายการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการตอบสนองขณะทํางานจริง
2. นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะหสภาพที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริง ในสถานการณปจจุบันที่
มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานทั้งทางตรงและทางออม การจัดวางโครงสรางการปฏิบัติงานจริงที่
ไดผล สามารถศึกษาคนควา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนปฏิบัติงานขณะทํางานจริง การจัดการ
ตารางเวลา การลําดับความสําคัญในการทํางาน รูจักแผนภูมควบคุมการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
สามารถวิเคราะหรายการเปลี่ยนแปลง มีเทคนิคการควบคุมและการตอบสนองขณะทํางานให
เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา (ระบุทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
พี้น ฐานของการบริหารงานขณะทํ างาน ตารางการบริหารเวลา การลําดับความสําคั ญ แผนภู มิ
ควบคุม เทคนิคการควบคุมดวยสายตา การวิเคราะหรายการเปลี่ยนแปลง และการตอบสนองขณะทํางาน
จริง
Basics of realtime management, time management matrix, prioritization, control
chart, visual control technique, analysis of transaction, real time reaction.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
สอนเสริมเพื่อทดแทน
45
90
ชั่วโมงเรียนทีไ่ มสามารถ
ทําการสอนไดจริงหรือ
ตามที่ผูเรียนรองขอ เพื่อ
ทบทวนความรูความเขาใจ
ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
สั ป ดาห ล ะ 1 ชั่ ว โมงต อ รายบุ ค คลหรื อ ตามความเหมาะสมโดยประกาศให ผู เรี ย นทราบ ทั้ งนี้
นั ก ศึ ก ษาต อ งนั ด หมายวั น เวลาล ว งหน า เป น รายบุ ค คล และนอกจากนั้ น ยั งเพิ่ ม ช อ งทางให นั ก ศึ ก ษา
ติดตอสื่อสารกับผูสอนผานทางโทรศัพทมือถือ Social Media (Line Application) และ e-mail สวนตัวได
ตลอดเวลาตามความเหมาะสม
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1. ความซื่อสัตย สุจริต ไมเอารัดเอาเปรียบ และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนที่ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 2. มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตนตอผูอื่นอยางสม่ําเสมอ
 3. ความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนามีภาวะผูนํา
และเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
 4. วินัยในการทํางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1. บรรยายพรอมยกตัวอยางสอดแทรกในเนื้อหาสาระที่เปนจริยธรรมในการสอน ยกตัวอยางที่ดีใช
บทบาทสมมติในการอธิบาย รวมกันอภิปรายกรณีศึกษา
2. ใหนักเรียนเขาชั้นเรียนตรงเวลา และการแตงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. มอบหมายงานใหรับผิดชอบโดยแบงงานใหทํารวมกัน ฝกการเปนหัวหนาทีมการทํางาน ให
นักศึกษาจัดกลุมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายหนาชั้นเรียนรวมกันทุกคน
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมาย การรวมกิจกรรมและ
สังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน
2. ประเมินการมีวินัยและพรอมเพรียงในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ประเมินความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายรายบุคคล
4. ประเมินผลจากงานที่ไดรับมอบหมาย กลุมเพื่อน และสุมสอบถาม
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 1. มีความรูในสาขาวิชาการบริการลูกคาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวางเปนระบบ
เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก
 2. มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
 3. มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแกไขปญหาและตอยอดองคความรูในงาน
อาชีพ
2.2 วิธีการสอน
1. ใชวิธกี ารสอนแบบหลากรูปแบบ เนนทฤษฎีผนวกกับภาคปฏิบัติ เนนกรณีศึกษา กรณีตัวอยาง
2. ฝกปฏิบัติจริงในหองเรียน อภิปรายกลุมแสดงความคิดเห็นรวมกัน
3. ฝกทักษะในการแสวงหาความรูเพิ่มเติม จากการคนควาดวยตนเอง
4. ฝกใหผูเรียนคิดวิเคราะหความสามารถของตนเองและปรับปรุงแกไขพรอมกับฝกฝนใหเกิดความ
ชํานาญ
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2.3 วิธีการประเมินผล
1. ทดสอบยอยระหวางการเรียน
2. ทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. ประเมินงานที่นักศึกษาจัดทําสง
4. ประเมินงานโครงการที่นําเสนอ
5. ประเมินการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 1. มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความขัดแยง
รวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ทั้งเชิงกวางและเชิงลึก
 2. มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝก
ประสบการณภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม
 3. มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนา
ทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล
3.2 วิธีการสอน
1. สอนโดยใชกรณีศึกษา ฝกปฏิบัติจริงเปนกรณีตัวอยางในหองเรียน
2. อภิปรายกลุม แสดงความคิดเห็นรวมกัน
3. การศึกษาคนควาเพิ่มเติม
4. ปฏิบัติจริงในหองเรียนบอยๆ จนเกิดความชํานาญ
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และงานนําเสนอในชั้นเรียน
2. การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ
3. ประเมินโดยผูเรียน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 1. มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาทของ
ตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหากลุม
 2. มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอื่น
และปรับตัวเชิงวิชาชีพได
 3. มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่องและตรงตาม
มาตรฐานสากล
4.2 วิธีการสอน
1. ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ
4
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2. มอบหมายงานทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูลจากบุคคลอื่น หรือผูมี
ประสบการณในวิชาชีพ
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมในการรวมกลุมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุม
ในชั้นเรียน
2. พิจารณาจากผลงานที่ไดรับจากการปฏิบัติจริงในชั้นเรียน
3. พิจารณาจากผลงาน ความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่ไดมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 1. มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การอาน การเขียน
และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ
 2. มีความสามารถในการสื่อสารกับลูกคา หรือผูรับบริการไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและ
วัฒนธรรม
 3. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร รูจักเลือกรูปแบบของการ
นําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่อง และผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
 4. มีความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลการแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล
5.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะห จากกรณีศึกษาการเรียนรูเทคนิค
และประยุกตใชในสถานการณตางๆ
2. การทดลอง การฝกปฏิบัติ นําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม
3. มอบหมายงานใหผูเรียนสืบคนและนําเสนอรายงานในประเด็นที่มีความเกี่ยวของ กับการเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
1. การทดสอบยอย
2. สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4. ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่ไดรับมอบหมาย
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1. แผนการสอน

สัปดาห
หัวขอการสอน /
ที่
Learning Outcome
1
- หัวขอการสอน
1. ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
2. แนวคิดและบทบาทของการบริหารงาน
ขณะทํางานและผลกระทบ
- Learning Outcome
เขาใจภาพรวมของการบริหารงานขณะ
ทํางานและผลกระทบ
2-3

4-5

- หัวขอการสอน
พื้นฐานของการบริหารงานขณะทํางานจริง
- Learning Outcome
สามารถอธิบายพื้นฐานของการบริหารงาน
ขณะทํางานจริง
- หัวขอการสอน
ตารางการบริหารเวลา
- Learning Outcome
สามารถประยุกตความรูใชบริหารเวลาดวย
เครื่องมือ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3
แนะนําบทเรียนและ
รายละเอียดในการจัดการ
เรียนการสอน หนังสือเรียน
และเกณฑการวัดผล
บรรยายโดยผูสอน
อภิปรายโดยผูเรียน
สะทอนการเรียนรูโดย
ผูเรียน
ถอดบทเรียนโดยผูเรียน
6
บรรยายโดยผูสอน
อภิปรายโดยผูเรียน
สะทอนการเรียนรูโดย
ผูเรียน
ถอดบทเรียนโดยผูเรียน
6
บรรยายโดยผูสอน
อภิปรายโดยผูเรียน
สะทอนการเรียนรูโดย
ผูเรียน
ถอดบทเรียนโดยผูเรียน

สื่อการสอน
เอกสารผลิตรวมกับ
คูความรวมมือทาง
วิชาการ

สอดคลองกับจุดมุงหมาย
ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)
1–2
ดร.ราเชนทร
บุญลอยสง

เอกสารผลิตรวมกับ
คูความรวมมือทาง
วิชาการ

1–2

ดร.ราเชนทร
บุญลอยสง

เอกสารผลิตรวมกับ
คูความรวมมือทาง
วิชาการ

1–2

ดร.ราเชนทร
บุญลอยสง
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สัปดาห
หัวขอการสอน /
จํานวน
ที่
Learning Outcome
ชัว่ โมง
6 - 7 - หัวขอการสอน
6
การลําดับความสําคัญ
Operations Scheduling
- Learning Outcome
สามารถประยุกตใชการลําดับความสําคัญ
ในการบริหารงานขณะทํางานจริง
8 – 9 - หัวขอการสอน
6
แผนภูมิควบคุม
1.Basics of Statistical Process Control
2.Control Charts
3.Control Charts for Attributes
4.Control Charts for Variables
5.Control Chart Patterns
6.SPC with Excel
7.Process Capability
- Learning Outcome
สามารถประยุกตใชแผนภูมิควบคุมในการ
บริหารงานขณะทํางานจริง
10 – 11 - หัวขอการสอน
6
เทคนิคการควบคุมดวยสายตา
1.Visual Control : Understanding
2.Visual Control : Advantages

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับจุดมุงหมาย
ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)
1–2
ดร.ราเชนทร
บุญลอยสง

บรรยายโดยผูสอน
อภิปรายโดยผูเรียน
สะทอนการเรียนรูโดย
ผูเรียน
ถอดบทเรียนโดยผูเรียน

เอกสารผลิตรวมกับ
คูความรวมมือทาง
วิชาการ

บรรยายโดยผูสอน
อภิปรายโดยผูเรียน
สะทอนการเรียนรูโดย
ผูเรียน
ถอดบทเรียนโดยผูเรียน

เอกสารผลิตรวมกับ
คูความรวมมือทาง
วิชาการ

1–2

ดร.ราเชนทร
บุญลอยสง

บรรยายโดยผูสอน
อภิปรายโดยผูเรียน
สะทอนการเรียนรูโดย
ผูเรียน

เอกสารผลิตรวมกับ
คูความรวมมือทาง
วิชาการ

1–2

ดร.ราเชนทร
บุญลอยสง
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สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน /
Learning Outcome
3.Visual Control : Limitations
- Learning Outcome
สามารถประยุกตใชเทคนิคการควบคุมดวย
สายตาในการบริหารงานขณะทํางานจริง
11 – 12 - หัวขอการสอน
การวิเคราะหรายการเปลี่ยนแปลง
- Learning Outcome
สามารถตอบสนองจากการวิเคราะห
รายการที่เปลี่ยนแปลง
13 – 14 - หัวขอการสอน
การตอบสนองขณะทํางานจริง
Queue Management
- Learning Outcome
สามารถประยุกตใชการบริหารแถวคอยใน
การบริหารงานขณะทํางานจริง
15 - หัวขอการสอน
ทบทวนความรูตลอดภาคการศึกษา
1.พี้นฐานของการบริหารงานขณะทํางาน
2.ตารางการบริหารเวลา
3.การลําดับความสําคัญ
4.แผนภูมิควบคุม
5.เทคนิคการควบคุมดวยสายตา

จํานวน
ชั่วโมง

6

6

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ถอดบทเรียนโดยผูเรียน

สอดคลองกับจุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

ผูสอน

บรรยายโดยผูสอน
อภิปรายโดยผูเรียน
สะทอนการเรียนรูโดย
ผูเรียน
ถอดบทเรียนโดยผูเรียน
บรรยายโดยผูสอน
อภิปรายโดยผูเรียน
สะทอนการเรียนรูโดย
ผูเรียน
ถอดบทเรียนโดยผูเรียน

เอกสารผลิตรวมกับ
คูความรวมมือทาง
วิชาการ

1–2

ดร.ราเชนทร
บุญลอยสง

เอกสารผลิตรวมกับ
คูความรวมมือทาง
วิชาการ

1–2

ดร.ราเชนทร
บุญลอยสง

บรรยายโดยผูสอน
อภิปรายโดยผูเรียน
สะทอนการเรียนรูโดย
ผูเรียน
ถอดบทเรียนโดยผูเรียน
การนําเสนอผลงานของ
ผูเรียน

เอกสารผลิตรวมกับ
คูความรวมมือทาง
วิชาการ

1–2

ดร.ราเชนทร
บุญลอยสง

8

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน /
Learning Outcome
6.การวิเคราะหรายการเปลี่ยนแปลง
7.การตอบสนองขณะทํางานจริง
- Learning Outcome
สามารถตอบสนองตอขอคําถามเกี่ยวกับ
องคความรูดานการบริหารขณะทํางานจริง
และผลกระทบ
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

1.5

ทดสอบขอเขียน

2

ทดสอบขอเขียน

สื่อการสอน

สอดคลองกับจุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

ผูสอน

หมายเหตุ : 1. มีวิทยาการผูเชี่ยวชาญจากคูความรวมมือทางวิชาการรวมบรรยายและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามความเหมาะสม
2. รวมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ระดับ มหาวิทยาลัย และ/หรือ คณะ และ/หรือ หลักสูตร
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1
2

3

4

ผลการเรียนรูท ี่ได
(ระบุขอ)

1.1.2, 1.1.3,
4.1.1
1.1.1, 1.1.3, 1.1.4,
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
4.1.2, 4.1.3,
5.1.1, 5.1.2
1.1.1, 1.1.3, 1.1.4,
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
4.1.2, 4.1.3,
5.1.1, 5.1.2
1.1.1, 1.1.3, 1.1.4,
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
4.1.2, 4.1.3,
5.1.1, 5.1.2

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
เรียนรู
ประเมินผลงานกลุม และการ
นําเสนอผลงาน

1 - 15

สัดสวนของการ
ประเมินผล
(รอยละ)
10

9 - 15

30

ประเมินผลสอบกลางภาค

8

30

ประเมินผลสอบปลายภาค

16

30

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
ณัฐพล อูทรัพยเจริญชัย ราเชนทร บุญลอยสง และ คณะ. (2561). เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา
การบริหารขณะทํางานจริงและผลกระทบ รวมผลิตกับคูความรวมมือทางวิชาการ.
กรุงเทพมหานคร: ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ.(2550) หลักการการควบคุมคุณภาพ (Principles of quality control).
สํานักพิมพสมาคมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน). 760 หนา. (บทที่ 7 และ 10)
ยงยุทธ พีรพงศพิพัฒน. (2555). การบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ (Effective time
management). พิมพครั้งที่ 7. บริษัท ดีโฟ คอนซัลแทนท จํากัด: กรุงเทพมหานคร.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ขอกําหนดตามมาตรฐาน Customer Operations Performance Center: COPC
Lientz Bennet P. (2010). Breakthrough strategic IT and process planning. World Scientific
Publishing Co. Pte. Ltd.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
1.2 แบบประเมินผูสอน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา การสอบยอย สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
2.2 ผลการฝกปฏิบัติ
2.3 รายงานการคนควาตางๆ ที่มอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา หารือรวมกับอาจารยผูสอน เพื่อหาแนวทางพัฒนารายวิชารวมกัน
3.2 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ใหขอเสนอแนะแกอาจารยผูสอน เพื่อนําไปพัฒนาการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนตอไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยการสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษาที่เรียนในแตละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร
การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารยผูสอนรับผิดชอบใน
การทบทวนเนื้อหาที่สอน กลยุทธที่ใชในการสอน และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตอไป
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