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1มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

รายละเอียดของรายวชิา 
Course Specification 

 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะ/ภาควิชา  :วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 
 

หมวดที1่ขอมูลทัว่ไป 
 

1.รหสัและชื่อรายวิชา:3413303      การเปนผูประกอบการ 
  (Introduction to Entrepreneurship)  
2.จํานวนหนวยกิต:3 หนวยกิต (3-0-6) 
3.หลักสูตรและประเภทของรายวชิา: 

เปนรายวชิา  บังคับ ในหมวด วิชาเฉพาะ กลุมวชิา แกนในหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑติ 
สาขาวิชา การจัดการทั่วไป 

4.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน : 
 4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
  1)อาจารยสชุีลา  ศักดิเ์ทวิน 

สถานทีต่ดิตออาจารย  : สํานักงานคณะ 
  โทร.081-498-4517  E-mail.  Pikul-su@hotmail.com 
 4.2อาจารยผูสอนรายวิชา 
  1)  อาจารยสชุีลา  ศกัดิ์เทวิน 
  สถานทีต่ดิตออาจารย  :  สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
  โทร.0817149845  E-mail.  Pikul-su@hotmail.com 
   
5.ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน : ภาคการศกึษา 2/2559 ช้ันปที่ 2 
6.รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี 
7.รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน :ไมมี 
8.สถานที่เรียน:คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
9.วันทีจ่ัดทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด:2556 
 
 
 
 
 
 
 



2มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 
1.จุดมุงหมายของรายวิชา: ผูเรียนมีความรูเกีย่วกับกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ การแสวงหา
โอกาสในการทําธุรกิจ และมคีวามรูความเขาใจในแผนธุรกิจ 
2.วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา: 
 เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการเรียนรูของนักศึกษา  ตลอดจนการปรับประยุกตใหมีความเชื่อมโยง
กับบริบททางดานการสรางธุรกิจใหม วีธีการเขยีนแผนธุรกิจเพ่ือการเปนผูประกอบการ การประเมิน
ความเปนไปไดของจัดตัง้องคกรและการประกอบการ  
 

หมวดที3่ลักษณะและการดําเนินการ 
1.คําอธิบายรายวิชา 

ความหมายและความสําคัญ คุณลักษณะของผูประกอบการ การวิเคราะหปญหาและโอกาส
ของผูประกอบการ การศึกษาความเปนไปไดและการแสวงหาโอกาสใหมทางธุรกิจ การซื้อธุรกิจ การ
จัดตั้งธุรกิจใหม การเขียนแผนธุรกิจ และการจัดหาเงินทุน 

Definitions, important roles and characteristics of the entrepreneur, SWOT 
analysis, business viability studies and opportunity assessment ; merger and 
acquisition, start-up writing a business plan and acquiring funds. 

 
2.จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา: 
จํานวนชั่วโมงบรรยาย  45ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงฝกปฏบิตัิการ  ชั่วโมง/ภาคการศกึษา 
 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สปัดาห 
 จํานวนชั่วโมงที่สอนเสริมในรายวิชา  ตามความตองการของนักศึกษาเฉพาะรายชั่วโมงภาค
การศึกษา 
 
3.จํานวนช่ัวโมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคําปรกึษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปน
รายบุคคล 
 3.1อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบคุคล หรือกลุมในวันจันทร พุธ ศกุร เวลา 15.00 -  
 16.30 น. หอง 3201  โทร...3022  
 3.2  อาจารยแจงวันและเวลาใหคําปรึกษาทางโทรศัพทและ e-mail; pikul-su@hotmail.com
  เวลา 18.00 - 21.00 น. ทุกวัน



3มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรยีนรูของนักศึกษา 
- จาก curriculum Mapping  

1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธกีารสอน 3.วิธกีารวัดและประเมินผล 
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม(Ethics and Moral) 
1.1 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผดิชอบตอ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม  
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.3ตระหนักในคุณคาของความมคีุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละและซื่อสตัยสุจริต 
1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน 
1.5  เคารพและปฏิบตัติามกฎระเบยีบขอบงัคบัของ
องคกรและสังคม 
 

1.อาจารยประพฤตตินเปนแบบอยาง (Role Model) 
2. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา case study 
3.การเรียนรูโดยการปฏบิตัิ Performance Based Learning 
4.การเรียนรูโดยการใชสือ่ Media Learning 
5.การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลกัProblem Based 
Learning 

1.การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอ/ 
   การตอบคําถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพ่ือรวมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
วิธีการวัดและประเมินผล 
1.งานท่ีใหปฏบิตัติามสภาพจริง 
2.โครงการกลุม 
3.การสังเกต 
4.การนําเสนองาน 
5.ขอสอบอตันยั 
6.ขอสอบปรนัย 
7.แบบทดสอบวัดดานการปฏิบตั ิ
8.การประเมินตนเอง 
9.การประเมินโดยเพ่ือน 

2.ดานความรู (Knowledge) 
2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแทในหลกัการและ
ทฤษฎ ี
2.2 สามารถวิเคราะหและเขาใจปญหาทางดานธุรกิจ 
และสามารถ หาแนวทางปรับปรุงแกไข 
2.3 สามารถนําความรูในการบริหารธุรกิจประยุกตใช
รวมกันกับความรูในศาสตรอื่น ๆ  

 
1. บรรยาย 
2. ศกึษาดวยตนเอง Self Directed Learning 
3. เขากลุมแลกเปลีย่นเรียนรูCo-operative Learning 
4. การเรียนรูโดยใชหลักฐานเชงิประจักษ Evidence Based  
Learning 

 
1. การสอบวัดระดับความรู ความจํา ความเขาใจ 
2. การนําเสนองานปากเปลา 
3. การรายงานการศึกษาคนควาและการอางอิง 



4มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธกีารสอน 3.วิธกีารวัดและประเมินผล 
2.4สามารถพัฒนาองคความรูใหมในการ
บริหารธุรกิจ และสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง 
2.5 สามารถตดิตามความกาวหนาทางวิชาการและองค
ความรูใหมทีเ่กิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 
3.ดานทกัษะทางปญญา(CognitiveSkills) 
3.1 สามารถวิเคราะหสาเหตขุองปญหา 
3.2 มคีวามสามารถสาธิตในการแกแกปญหา 
3.3 มคีวามสามารถนําความรูในเชิงทฤษฎสีูการปฏิบตั ิ
3.4สามารถประยุกตความรูและทักษะในศาสตรตาง ๆท่ี
เก่ียวของ 
 

 
1.การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลกัProblem Based 
Learning 
2.การเรียนรูโดยใชโครงงาน Project Based Learning 
3. การสาธิต  
4. การเรียนรูโดยการปฏิบตั ิ Performance Based 
Learning 
5. การทดลอง 

 
1.การสอบขอเขยีนในระดับการวิเคราะห  
สังเคราะห การนําไปใช การประเมินคา 
2.ผลงานกลุมในการวิเคราะหปญหา การแกไข 
  ปญหา และเสนอแนวทางใหมในการแกไข 
  ปญหา 
3. การนําเสนอปากเปลา 
4. โครงงานกลุม/บุคคล 

4.ดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
4.1 มีความรับผดิชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
4.2 มคีวามรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และทางวิชาชพี 
4.3 สามารถทํางานกบัผูอ่ืนไดอยางด ี
 4.4 สามารถพัฒนาทักษะมนษุยสมัพันธทีด่ีๆ 
 
 
 

 
 
 
1.การเรียนรูโดยใชกรณีศกึษา case study 
2.การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลกัProblem Based 
Learning 
3.การเรียนรูโดยการปฏบิตัิ  Performance Based 
Learning 
4.การเรียนรูโดยการใชสือ่ Media Learning 
5.การเรียนรูโดยใชชุมชนเปนหลัก Community Based 
Learning 

 
 
 
1. การอภปิราย/รายงาน/การนําเสนอและ 
   การตอบคําถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพ่ือรวมกลุมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินสือ่ 
5. ประเมนิการปฏิบตั ิ(พฤติกรรม ทัศนคต ิจริยธรรม) 
 



5มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธกีารสอน 3.วิธกีารวัดและประเมินผล 
5.  ดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร  
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  
Analysis, Communicationand Information 
Technology Skills) 
5.1 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
สื่อสารและนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
5.2 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศใน
การสื่อสาร 
5.3 มคีวามสามารถในการวิเคราะหเชิงสถิตฯิ 
5.4 สามารถนําความรูและเคร่ืองมือทางการ
บริหารธุรกิจมาประยุกตใชในการสื่อสาร 

 
 
1.บรรยาย 
2.การเรียนรูโดยการปฏบิตัิ  Performance Based 
Learning 
3.ศึกษาดวยตนเอง self Directed Learning 
4.การเรียนรูโดยใชโครงงาน Project Based Learning 

 
 
1.การสอบในระดับความรู ความจํา ความเขาใจ 
2.การนําเสนอปากเปลา 
3.การรายงานศกึษาคนควาและการอางอิง 
4.การประเมินโครงงาน 

 
แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู(Curriculum Mapping) 

  หมายถงึ  ความรับผดิชอบหลัก    หมายถึง  ความรับผดิชอบรอง - หมายถงึไมกําหนดผลการเรียนรู 
 

หมวดวชิา รหสัและช่ือ
รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู 
 

3. ทกัษะทางปญญา 
 

4. ทกัษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเชิงตวัเลข 
การสือ่สาร และการ
ใชเทคโนโลย ี

6. ทกัษะ
ปฏิบัติ 
 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

3.
1 

3.2 3.
3 

3.
4 

3.
5 

4.1 4.2 4.3 4.4 5.
1 

5.
2 

5.3 5.4 6.1 6.2 

3413303   การเปน
ผูประกอบการ 

              -           



6มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

หมวดที5่ แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการจัดการเรียนรู 

 
สัปดาหที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู
(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกจิกรรมการ
เรียนรู(Method) 

(3) 

ส่ือการเรยีนรู 
(Media) 

(4) 

จํานวนช่ัวโมง(5) วิธกีารวดัและ
ประเมินผล 

(Evaluation) 
(6) 

ช่ือผูสอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบตักิาร ศึกษาดวย

ตนเอง 

สัปดาหที ่1 
 

- ปฐมนิเทศ 

- แนวการสอนการวัดและ
ประเมินผล 

 

- อธิบายแนวการสอน 

- อภิปรายและสรุปแนว
ทางการวัดและประเมินผล 

- การวิเคราะหผูเรียน 

แบบประเมินนักศึกษา
เปนรายบคุคล สไลด  

3 0  แบงงาน โครงการกลุม 
 การสังเกต 
 

อ.สชุีลา  
ศักดิ์เทวิน 

สัปดาหที ่2 
 

- ความหมายความสําคัญ
ของการเปนผูประกอบการ 

- บรรยายและอภิปราย 

-แบบฝกหัด 
- อภิปรายกลุม- สรุป 

 ภาพน่ิง  วิดีทัศน 
สไลด  

3 0  งานท่ีใหปฏบิัตติาม
สภาพจริง 

อ.สชุีลา  
ศักดิ์เทวิน 

สัปดาหที ่3 รูปแบบของธุรกิจ - บรรยายและอภิปราย 
ปฏิบัติการและใชกรณีศึกษา
ประกอบ 

-แบบฝกหัด 

 ภาพน่ิง  สไลด  3  3 งานท่ีใหปฏบิัตติาม
สภาพจริง 
 โครงการกลุม 
การนําเสนองานการฝก
ตคีวาม คําถามอัตนัย 
แบบทดสอบวัดดานการ
ปฏบิตั ิ
การประเมินตนเอง การ
ประเมินโดยเพ่ือน 
 

อ.สชุีลา  
ศักดิ์เทวิน 



7มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาหที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู
(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกจิกรรมการ
เรียนรู(Method) 

(3) 

ส่ือการเรยีนรู 
(Media) 

(4) 

จํานวนช่ัวโมง(5) วิธกีารวดัและ
ประเมินผล 

(Evaluation) 
(6) 

ช่ือผูสอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบตักิาร ศึกษาดวย

ตนเอง 

สัปดาหที ่4 
 

วิธีประกอบการธุรกิจขนาด
ยอม 

- บรรยายและอภิปราย 

- วิเคราะหกรณศึีกษา 
- อภิปรายกลุม 
- สรปุ 

 วิดทัีศน สไลด  3 0  งานท่ีใหปฏบิัตติาม
สภาพจริง 
สถานการณจําลอง 
โครงการกลุม 

อ.สชุีลา  
ศักดิ์เทวิน 

สัปดาหที ่5 
 

แผนงานธุรกิจ - ศึกษาหัวขอ 
- อภิปรายกลุม 

- แผนธุรกิจ 

- ปฏิบัติการและใชกรณีศึกษา
ประกอบ 

วิดีทัศน สไลด  3 0 3 งานท่ีใหปฏบิัตติาม
สภาพจริง 
สถานการณจําลอง 
โครงการกลุม 
  การนําเสนองานการ
ฝกตีความ คําถามอัตนยั 
แบบทดสอบวัดดานการ
ปฏบิตัิการประเมิน
ตนเอง การประเมินโดย
เพื่อน ฯลฯ 

อ.สชุีลา  
ศักดิ์เทวิน 

สัปดาหที ่6 การเลือกทําเลที่ตั้งและการ
วางแผนผังของธุรกิจ 

- บรรยายและอภิปราย 
ปฏิบัติการและใชกรณีศึกษา
ประกอบ 

 3 2  งานท่ีใหปฏบิัตติาม
สภาพจริงสถานการณ
จําลอง โครงการกลุม 
  การนําเสนองานการ
ฝกตีความ คําถามอัตนยั 
แบบทดสอบวัดดานการ

อ.สชุีลา  
ศักดิ์เทวิน 
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สัปดาหที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู
(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกจิกรรมการ
เรียนรู(Method) 

(3) 

ส่ือการเรยีนรู 
(Media) 

(4) 

จํานวนช่ัวโมง(5) วิธกีารวดัและ
ประเมินผล 

(Evaluation) 
(6) 

ช่ือผูสอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบตักิาร ศึกษาดวย

ตนเอง 

ปฏบิตั ิ
สัปดาหที ่7 
 

การแสวงหาโอกาสทางธุรกจ - บรรยายและอภิปราย 
ปฏิบัติการและใชกรณีศึกษา
ประกอบ 

  วิดีทัศน สไลด  3 0   อ.สชุีลา  
ศักดิ์เทวิน 

สัปดาหที8่ สอบกลางภาค - บรรยายและอภปิราย 
- ทบทวนคําถามทายบท 

วิดีทัศน สไลด 0 2 0 สถานการณจําลอง 
โครงการกลุม 

อ.สชุีลา  
ศักดิ์เทวิน 

สัปดาหที9่ นโยบายผลิตภัณฑและราคา 

 
- การแบงกลุมศึกษาหัวขอ
และนําเสนอ 
- ทบทวนคําถามทายบท 
 

วิดีทัศน สไลด 3 0  สถานการณจําลอง 
โครงการกลุม 
  การนําเสนองานการ
ฝกตีความ คําถามอัตนยั 
แบบทดสอบวัดดานการ
ปฏบิตั ิ

อ.สชุีลา  
ศักดิ์เทวิน 

สัปดาหที1่0 การจัดจําหนายและการ
สงเสริมการตลาด 

- การแบงกลุมศึกษาหัวขอ
และนําเสนอ 
- ทบทวนคําถามทายบท 

วิดีทัศน สไลด 3 0   โครงการกลุม 
แบบทดสอบวัดดานการ
ปฏบิตั ิ

อ.สชุีลา  
ศักดิ์เทวิน 

สัปดาหที1่1-12 การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
ในธุรกิจขนาดยอม 

- การบรรยายและอภิปราย 
- ศึกษาหัวขอ 
- อภิปรายกลุม 

 

วิดีทัศน สไลด 6 0   โครงการกลุม 
  การนําเสนองาน 

อ.สชุีลา  
ศักดิ์เทวิน 

สัปดาหที1่2 การวิเคราะหการลงทุนและ
การตัดสินใจทางการเงิน 

- แบงกลุมศึกษาหัวขอ 
- อภิปรายกลุม   

วิดีทัศน สไลด 3   สถานการณจําลอง 
โครงการกลุม 

อ.สชุีลา  
ศักดิ์เทวิน 
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สัปดาหที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู
(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกจิกรรมการ
เรียนรู(Method) 

(3) 

ส่ือการเรยีนรู 
(Media) 

(4) 

จํานวนช่ัวโมง(5) วิธกีารวดัและ
ประเมินผล 

(Evaluation) 
(6) 

ช่ือผูสอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบตักิาร ศึกษาดวย

ตนเอง 

  การนําเสนองาน  
การประเมินตนเอง การ
ประเมินโดยเพ่ือน 

สัปดาหที1่3 การจัดการการผลิตในธุรกิจ
ขนาดยอมการจัดการสินคา
คงคลังและการสงกําลังบํารุง
ทางธุรกิจ 

- แบงกลุมศึกษาหัวขอ 
- อภิปรายกลุม   

วิดีทัศน สไลด 3   - แบงกลุมศึกษาหัวขอ 
- อภิปรายกลุม   

อ.สชุีลา  
ศักดิ์เทวิน 

สัปดาหที1่5 การจัดองคการและบริหาร
บุคลากรในธุรกิจขนาดยอม 

- การวิเคราะหกรณีศึกษา  3 0  - การอภิปรายนําเสนอ
ผลลัพธของการศึกษา 

- การแบงกลุมนําเสนอดวย 
Power Point 

อ.สชุีลา  
ศักดิ์เทวิน 

สัปดาหที1่6 การรายงานและนําเสนอผล
การศึกษา 

- การบรรยายและอภิปราย 
- ศึกษาหัวขอ 
- อภิปรายกลุม 

วิดีทัศน สไลด 3 2  - การอภิปรายนําเสนอ
ผลลัพธของการศึกษา 

- การแบงกลุมนําเสนอดวย 
Power Point 

อ.สชุีลา  
ศักดิ์เทวิน 

รวมจํานวนช่ัวโมง 45 4 6   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรูใหระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่
ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบของรายวชิา (Curriculum Mapping)ตามที่
กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สปัดาหทีป่ระเมินและสดัสวนของการประเมิน 
 

ผลการเรียนรู 
Learning Outcome 

วิธกีารประเมินผล สัปดาห 
ที่ประเมิน 

สัดสวนของ
การประเมินผล 

1.1, 1.2, 1.3, 1,4 การเขาชั้นเรียน การสงรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคดิเห็นในชั้นเรียน 

1-15  5 % 

4.1 ,4.2, 4.3, 4.4 การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสปัดาห 5 % 
2.1, 2.2, 3.1, 3.3 การทดสอบยอย 3 คร้ัง 4,9,13 10 % 
2.1, 2.2, 3.1, 3.3 การสอบกลางภาค 8 30 % 
3.2, 3.3, 3.4 การนําเสนองาน/การรายงาน 16 10% 
2.1, 2.2, 3.1, 3.3 การสอบปลายภาค 17 40% 

รวม 100% 
 

หมวดที6่ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.ตําราและเอกสารหลกัที่ใชในการเรยีนการสอน 
 กตญัู  หิรัญญสมบูรณ การจัดการธุรกจิขนาดยอม 
 ยุวลักษณ  เวชวิทยาขลัง การเปนผูประกอบการ 
  หรือหนังสอืเลมอ่ืนที่มีเนือ้หาครอบคลุม 
2.เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพ่ิมเติม 
 ยุวลักษณ  เวชวิทยาขลัง การเปนผูประกอบการ 
3.เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 

สื่ออิเล็กทรอนิกส เง็บไซต กฎระเบยีบตาง ๆ  
 

หมวดที7่ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1.กลยทุธการประเมินประสทิธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษาการประเมินประสิทธิผล

รายวิชาน้ีที่จัดทําโดยนักศึกษา  จากการจัดกิจกรรมในการนําแนวคดิและความเห็นจากนักศกึษาได
ดังน้ี 

1.1  การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
1.2  การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
๑.๓ แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
๑.๔ ใหขอเสนอแนะผานสื่ออเิลก็ทรอนิกส  ตามทีผู่สอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสาร           
กับนักศึกษา 

2.กลยทุธการประเมินการสอน:การเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอนมีกลยุทธดงันี ้
1) การสังเกตการณสอนของอาจารยประจําวิชาน้ี 
2) ระดับผลการเรียนของนักศึกษา 
3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 
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3.การปรับปรุงการสอน :เม่ือไดผลประเมินการสอน นําขอมูลมาวิเคราะหหาแนวทางพัฒนาปรับปรุง
การเรียนการสอนใหดีขึ้น  โดยการสมัมนาการจัดการเรียนการสอน  การประชุมเชิงปฏบิตัิการเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา:ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา 
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากการเรียนรูในวิชา ไดจากการสอบถาม
นักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการ
ออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดดังน้ี 

-  การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือ
ผูทรงคุณวุฒิที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 

-  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
5.การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา : จากการประเมิน 
และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวชิา  ไดมีการวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอยีดวิชา  
เพ่ือใหเกดิคุณภาพมากขึ้นดังนี ้

1) ปรับปรุงรายวชิาอยางนอยทุก 3 ป  หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ ์

2) เปลีย่นหรือจัดการเรียนการสอนเปนทีมหรือแบงหัวขอ/ผลการเรียนรูในการสอนของ
อาจารยประจําวิชานี้ 
 
       
 
ลงช่ือ                                       อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
(อาจารยสชีุลา    ศกัดิ์เทวิน) 
 
ลงช่ือ     อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 
        (อาจารยจิระพงค  เรืองกุน) 


