
 

1. แผนการสอน 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
   3432112    วิชาศิลปะการขาย 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3(3-0-6)  หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
   อาจารย์ผู้สอน         อาจารยก์รวิทย์  ต่ายกระทึก 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน 
    คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    7  มถิุนายน  2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.  เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้  ความเข้าใจในความหมายและความส าคัญของงานด้านการขาย  
2.  เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และวิธีการด าเนินการทางการขาย  
3.  เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4.  เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถน าเอาความรู้และหลักทฤษฎีทางด้านการขายมาประยุกต์ใช้กับ

ชีวิตประจ าวัน 
5.  เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจและเรียนรู้ถึงประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม  

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1.  เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้  ความเข้าใจในหน้าที่และวิธีการด าเนินการทางการขายได้ 
2.  เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.  เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถน าเอาความรู้และหลักทฤษฎีทางด้านการขายมาประยุกต์ใช้กับ

ชีวิตประจ าวันได้ 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
     ศึกษาถึงกระบวนการขาย ศิลปะการขายและการใช้ศิลปะการขาย พฤติกรรมของลูกค้าและ
เทคนิคในการแก้ปัญหาต่างๆ  เกี่ยวกับลูกค้า  ใช้จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการประกอบอาชีพขา ย  
การปรับปรุงตนเองให้มีคุณสมบัติของนักขายที่ดี   ตลอดจนเรียนรู้ถึงจรรยาบรรณและเจตคติที่ดีของนัก
ขาย 
 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย การฝึก 

 
สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

 

ไม่ม ี
 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง   
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 
     จ านวนเวลาให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  



มคอ. 3 

 3 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ในด้านการขาย  โดยมีคุณธรรมจริยธรรม
ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.1.1  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
1.1.2  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.1.3  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ล าดับความส าคัญ 
1.1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความ

เป็นมนษุย์ 
1.1.5   เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

   1.2 วิธีการสอน 
 1.2.1  วิธีสอนแบบบรรยาย  เริ่มจากการน าเข้าสู่บทเรียนด้วยสื่อหรือเสนอปัญหาและตั้งค าถาม
น าเพื่อน าเข้าสู่การบรรยายของเนื้อหาในแต่ละบท  
 1.2.2  วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยมอบหมายให้ผู้เรียนได้อ่านบทเรียนมาก่อน
ล่วงหน้า  เพื่อให้ผู้เรียน  เรียนรู้ข้อมูลส่วนหนึ่งด้วยตนเองและมีความสามารถในการตอบค าถามและ
แสดงความคิดเห็นขณะเรียนและสามารถสรุปเนื้อหา  จัดเป็นความคิดรวบยอดได้หลังจากการเรียน 

 1.2.3   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  ให้ ผู้เรียนค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อประกอบกับเนื้อหาที่เรียน
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางมากขึ้น  โดยใช้แหล่งข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น  อินเตอร์เน็ต  ห้องสมุด  
ตลอดจนสถานประกอบการ 
 1.2.4   วิธีสอนแบบอภิปราย  จากการต้ังค าถามจากการสอนเนื้อหาของผู้สอนและการน าเสนอ
ข้อมูลจากการค้นคว้าเพิ่มเติมของผู้เรียนจะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  
เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่กว้างขวางมากขึ้น 
   1.3 วิธีการประเมินผล 
          1.3.1  สังเกตจากการตอบค าถามและการยกตัวอย่างในชั้นเรียน 

1.3.2  สังเกตจากการ มีส่วนร่วมในการอภิปราย  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันใน
ชั้นเรียน  
            1.3.3  สังเกตจากการน าความรู้ที่เรียนไปใช้ในการตอบค าถามทบทวนท้ายบทเรียนและกิจกรรม
ใบงาน   
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2. ความรู้ 
    2.1  ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
         มีความรู้ในเรื่อง กระบวนการขาย ศิลปะการ ขายและการใช้ศิลปะการขาย พฤติกรรมของลูกค้า
และเทคนิคในการแก้ปัญหาต่างๆ  เกี่ยวกับลูกค้า  ใช้จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการประกอบอาชีพ
ขาย  การปรับปรุงตนเองให้มีคุณสมบัติของนักขายที่ดี   ตลอดจนเรียนรู้ถึงจรรยาบรรณและเจตคติที่ดี
ของนักขาย 
    2.2  วิธีการสอน 
          บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมาย
ให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  โดยน ามาสรุปและน าเสนอการศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา 
   2.3  วิธีการประเมินผล 

2.3.1  สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี  
2.3.2  วิเคราะห์กรณีศึกษา 

3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
        พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขาย 
     3.2 วิธีการสอน 

     3.2.1  การมอบหมายให้นักศึกษาท างานกลุ่ม และน าเสนอผลงาน 
     3.2.2  อภิปรายกลุ่ม 

           3.2.3  วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการแก้ปัญหาในการขาย 
    3.3 วิธีการประเมินผล 

สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

      4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
      4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
      4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม

ก าหนดเวลา 
     4.2 วิธีการสอน 

      4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
      4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล  

            4.2.3   การน าเสนอรายงาน 
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     4.3 วิธีการประเมินผล 
            4.3.1  ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 

      4.3.2  รายงานที่น าเสนอ  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
            4.3.3  รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

5.1.1  พัฒนาทักษะในการสื่อสารท้ังการพูด การฟัง  การเขียน โดยการท ารายงาน และน าเสนอ
ในชั้นเรียน 
5.1.2  พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
5.1.3  พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  
5.1.4  ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์  
5.1.5  ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

    5.2 วิธีการสอน 
5.2.1  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท า
รายงาน  
5.2.2  น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

    5.3 วิธีการประเมินผล 
5.3.1  การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
5.3.2  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 3 

 6 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ท่ี 

 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน     

การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 แนะน าบทเรียนและเป็น
การสอบถามความรู้
พื้นฐานทางด้านงานขาย 

  3  ชั่วโมง 1.อาจารย์ผู้สอนแนะน าตัว
และอธิบายเนื้อหารายวิชา 
จุดประสงค์และเป้าหมาย
ของรายวิชาเกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล 
แนะน าหนังสือ แหล่งการ
เรียนรู้ และwebsite 
เพิ่มเติม 
2. ถามตอบความรู้พื้นฐาน
ทางด้านงานขาย และร่วม
แสดงความคิดเห็น 

อาจารย์กรวิทย์  
ต่ายกระทึก 

2 

 
 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ศิลปะการขาย 

  3  ชั่วโมง 1. กิจกรรมใบงาน  เพื่อให้
นักศึกษาฝึกคิด  ฝึก
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน   
2. สื่อการสอนPower point   
3. เอกสารประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขาย 

อาจารย์กรวิทย์  
ต่ายกระทึก 

3-4 

 

ประเภทของงานขาย 
 

  6  ชั่วโมง 1.  กิจกรรม “ศึกษาข้อมูล
ของงานขายในแต่ละ
ประเภท” เพื่อการก าหนด
สินค้าและตลาด โดยการ
อภิปรายและแสดงบทบาท
สมมุติของพนักงานขาย
ประเภทต่าง ๆ โดยการ 
แบ่งกลุ่มในชั้นเรียน 

 

อาจารย์กรวิทย์  
ต่ายกระทึก 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน     
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

   2. สื่อการสอนPower point   
3. วีดิทัศน์ เรื่องลักษณะ
ของงานขายและช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายสินค้า 
4. เอกสารประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขาย 

 

5-6 

 
 

บุคลิกภาพส าหรับ
พนักงานขาย                                         

  6  ชั่วโมง 1.  กิจกรรม “ศึกษาข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์พนักงาน
ขายและสังเกตบุคลิกภาพ
ของพนักงานขาย”   แล้ว
น ามาอภิปราย  แสดงความ
คิดเห็น  ตลอดจนการน ามา
ปรับปรุงบุคลิกภาพของ
ตนเองและเพื่อนร่วมชั้น
เรียน 

2. สื่อการสอนPower point 
3. วีดิทัศน์  เรื่องบุคลิกภาพ
ส าหรับพนักงานขาย   
4. เอกสารประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขาย 

อาจารย์กรวิทย์  
ต่ายกระทึก 

 

7 

 
 
 

การศึกษาพฤติกรรมลูกค้า 
 

  3  ชั่วโมง 1.  กิจกรรม “ศึกษาข้อมูล
ของพฤติกรรมลูกค้าในแต่
ละประเภท” เพื่อการ 
ก าหนดสถานการณ์การซื้อ
ขายของลูกค้า แล้วน ามา
อภิปรายและแสดงบทบาท
สมมุติ โดยการแบ่งกลุ่ม
ย่อยในชั้นเรียน 
 

อาจารย์กรวิทย์  
ต่ายกระทึก 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน     
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

   2. สื่อการสอนPower point 
3. วีดิทัศน์  เรื่องการศึกษา
พฤติกรรมลูกค้า 
4. เอกสารประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขาย 

 
 

8 สอบกลางภาค   3  ชั่วโมง   
9-10 

 
 

จิตวิทยาและมนุษย
สัมพันธ์ในการประกอบ
อาชีพขาย 

  6  ชั่วโมง 1.  กิจกรรม “วิเคราะห์
กรณศึีกษาเกี่ยวกับจิตวิทยา
และมนุษยสัมพันธ์ในการ
ประกอบอาชีพขาย” แล้ว
น ามาอภิปราย  แสดงความ
คิดเห็น  โดยการแบ่งกลุ่ม
ย่อยในชั้นเรียน 
2. สื่อการสอนPower point 
3. วีดิทัศน์  เรื่องจิตวิทยา
และมนุษยสัมพันธ์ในการ
ประกอบอาชีพขาย 
4. เอกสารประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขาย 

อาจารย์กรวิทย์  
ต่ายกระทึก 

11 

 
ข้อมูลที่พนักงานขายควรรู้   3  ชั่วโมง 1. กิจกรรมใบงาน  เพื่อให้

นักศึกษาฝึกคิด  ฝึก
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน   
2. สื่อการสอนPower point  
3. วีดิทัศน์ เรื่องข้อมูลที่
พนักงานขายควรรู้ 
4. เอกสารประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขาย 
 

อาจารย์กรวิทย์  
ต่ายกระทึก 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน     
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

12-14 

 
กระบวนการขาย   9  ชั่วโมง 1.  กิจกรรม”วางแผน

กระบวนการขายเป็นกลุ่ม 

โดยให้สมมติบทบาทและ

สินค้าที่จะขาย  พร้อม

น าเสนอหน้าชั้นเรียน  

2. สื่อการสอนPower point 
3. วีดิทัศน์  เรื่อง
กระบวนการขาย   
4. เอกสารประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขาย 

อาจารย์กรวิทย์  
ต่ายกระทึก 

15 จรรยาบรรณส าหรับ
พนักงานขาย 

  3  ชั่วโมง 1.  กิจกรรม “ศึกษาข้อมูล
ของจรรยาบรรณส าหรับ
พนักงานขายในแต่ละด้าน  
โดยการอภิปรายถึงการ
น าเอาจรรยาบรรณไปใช้ 
ส าหรับงานขายได้อย่างไร 
โดยการแบ่งกลุ่มย่อยในชั้น
เรียน  
2. สื่อการสอนPower point 
3. วีดิทัศน์ เรื่อง
จรรยาบรรณส าหรับ
พนักงานขาย 

4. เอกสารประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขาย 

อาจารย์กรวิทย์  
ต่ายกระทึก 

16 สอบปลายภาค   3  ชั่วโมง  อาจารย์กรวิทย์  
ต่ายกระทึก 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ผลการ 

เรียนรู้ 
วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี 

ประเมิน 
สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 1.1.1, 1.1.2 , 1.1.5, 
2.1 ,3.1, 5.1.2 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
16 

30% 
30% 

2 
 

1.1.1, 1.1.2 , 1.1.3, 
1.1.4,  1.1.5 , 
2.1,3.1, 4.1.1, 

4.1.2, 4.1.3, 5.1.1, 
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 

พุทธิพิสัยทางการเรียน  
ความต้ังใจ ความร่วมมือ
ในกิจกรรมที่มอบหมาย 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

 

 
 

10% 
 
 

3 1.1.1, 1.1.2 , 1.1.3, 
1.1.4,  1.1.5 , 2.1 
,3.1, 4.1.1, 4.1.2, 

4.1.3, 5.1.1, 5.1.2, 
5.1.3, 5.1.4,5.1.5 

การค้นคว้ารายงานและ
การน าเสนอ 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

 

20% 

4 
 
 

1.1.1, 1.1.2 , 1.1.5, 
2.1 ,3.1, 4.1.3, 

5.1.2 

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 
 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
    ต ารา/เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์. (2550). ศิลปการขาย (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์. 
     ศศนันท์ วิวัฒนชาต. (2549). เทคนิคการขายอย่างมีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    ไม่ม ี
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
  1.1  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
  1.2  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
  1.3  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

2.1  การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
 2.2  ผลการสอบ 
 2.3  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
    หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
  3.1  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
  3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาด หวัง

จากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ     
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

4.2  มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย   
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 

5.1  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 4 

5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับ  
ปัญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ  

 
 
ลงช่ือ                                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
          (อาจารย์กรวิทย์  ต่ายกระทึก) 

 
 
 
 
 
 

 


