
 

1. แผนการสอน 

รายละเอียดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจดัการ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

   3432112    วิชาศลิปะการขาย 

2. จาํนวนหน่วยกติ 

    3(3-0-6)  หนว่ยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 

    หลกัสตูรการบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

   อาจารย์ผู้สอน         อาจารย์กรวิทย์  ตา่ยกระทกึ 

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีท่ีเรียน 

    ภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2560 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

     ไมมี่ 

7. รายวชิาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

    ไมมี่ 

8. สถานท่ีเรียน 

    คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ 

9. วันท่ีจัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

    26  มิถนุายน  2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1.  เพ่ือให้ผู้ศกึษาเกิดความรู้  ความเข้าใจในความหมายและความสําคญัของงานด้านการขาย  

2.  เพ่ือให้ผู้ศกึษาเกิดความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกบัหน้าท่ีและวิธีการดําเนนิการทางการขาย  

3.  เพ่ือให้ผู้ศกึษาสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการขายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

4.  เพ่ือให้ผู้ศกึษาสามารถนําเอาความรู้และหลกัทฤษฎีทางด้านการขายมาประยกุต์ใช้กบั

ชีวิตประจําวนั 

5.  เพ่ือให้ผู้ศกึษาสามารถเข้าใจและเรียนรู้ถึงประสบการณ์ในการอยูร่่วมกนัในสงัคม  

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1.  เพ่ือให้ผู้ศกึษาเกิดความรู้  ความเข้าใจในหน้าท่ีและวิธีการดําเนินการทางการขายได้ 

2.  เพ่ือให้ผู้ศกึษาสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการขายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

3.  เพ่ือให้ผู้ศกึษาสามารถนําเอาความรู้และหลกัทฤษฎีทางด้านการขายมาประยกุต์ใช้กบั

ชีวิตประจําวนัได้ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาํเนินการ 
1. คาํอธิบายรายวิชา 

     ศกึษาถึงกระบวนการขาย ศลิปะการขายและการใช้ศลิปะการขาย พฤตกิรรมของลกูค้าและ

เทคนิคในการแก้ปัญหาตา่งๆ  เก่ียวกบัลกูค้า  ใช้จติวิทยาและมนษุยสมัพนัธ์ในการประกอบอาชีพขาย  

การปรับปรุงตนเองให้มีคณุสมบตัขิองนกัขายท่ีดี   ตลอดจนเรียนรู้ถึงจรรยาบรรณและเจตคตท่ีิดีของนกั

ขาย 
 

2. จาํนวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศกึษา 

บรรยาย การฝึก 

 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ่

ภาคการศกึษา 

 

ไมมี่ 

 

ไมมี่การฝึกปฏิบตังิาน

ภาคสนาม 

การศกึษาด้วยตนเอง   

6 ชั่วโมงตอ่สปัดาห์ 

 

3. จาํนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   

    รายบุคคล 

     จํานวนเวลาให้คําปรึกษาท่ีเก่ียวข้องกบัรายวิชาท่ีสอน 3 ชั่วโมงตอ่สปัดาห์  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

   1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

          พฒันาผู้ เรียนให้มีความรับผดิชอบ มีวินยั มีความซ่ือสตัย์ในด้านการขาย โดยมีคณุธรรมจริยธรรม

ตามคณุสมบตั ิดงันี ้

1.1.1  ตระหนกัในคณุคา่และคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสตัย์สจุริต 

1.1.2  มีวินยั ตรงตอ่เวลา และความรับผดิชอบตอ่ตนเองและสงัคม 

1.1.3  มีภาวะความเป็นผู้ นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขดัแย้งและ

ลําดบัความสําคญั 

1.1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน  รวมทัง้เคารพในคณุคา่และศกัดิศ์รีของความ

เป็นมนษุย์ 

1.1.5   เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ขององค์กรและสงัคม 

   1.2 วิธีการสอน 

 1.2.1  วิธีสอนแบบบรรยาย  เร่ิมจากการนําเข้าสูบ่ทเรียนด้วยส่ือหรือเสนอปัญหาและตัง้คําถาม

นําเพ่ือนําเข้าสูก่ารบรรยายของเนือ้หาในแตล่ะบท  

 1. 2.2  วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยมอบหมายให้ผู้ เรียนได้อา่นบทเรียนมาก่อน

ลว่งหน้า  เพ่ือให้ผู้ เรียน  เรียนรู้ข้อมลูสว่นหนึง่ด้วยตนเองและมีความสามารถในการตอบคําถามและ

แสดงความคดิเหน็ขณะเรียนและสามารถสรุปเนือ้หา  จดัเป็นความคดิรวบยอดได้หลงัจากการเรียน 

 1.2.3   วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  ให้ผู้ เรียนค้นคว้าหาข้อมลูเพ่ือประกอบกบัเนือ้หาท่ีเรียน

ให้เกิดการเรียนรู้อยา่งกว้างขวางมากขึน้  โดยใช้แหลง่ข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ เชน่  อินเตอร์เน็ต  ห้องสมดุ  

ตลอดจนสถานประกอบการ 

 1.2.4   วิธีสอนแบบอภิปราย  จากการตัง้คําถามจากการสอนเนือ้หาของผู้สอนและการนําเสนอ

ข้อมลูจากการค้นคว้าเพิ่มเตมิของผู้ เรียนจะกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการอภิปรายแลกเปล่ียนความคดิเห็นกนั  

เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ท่ีกว้างขวางมากขึน้ 

   1.3 วธีิการประเมนิผล 

          1.3.1  สงัเกตจากการตอบคําถามและการยกตวัอยา่งในชัน้เรียน 

1.3.2  สงัเกตจากการ มีสว่นร่วมในการ อภิปราย  การแลกเปล่ียนความคดิเห็นซึง่กนัและกนัใน

ชัน้เรียน  

            1.3.3  สงัเกตจากการนําความรู้ท่ีเรียนไปใช้ในการตอบคําถามทบทวนท้ายบทเรียน และกิจกรรม

ใบงาน   

 

 



มคอ. 3 

 4 

2. ความรู้ 

    2.1  ความรู้ท่ีต้องได้รับ 

         มีความรู้ในเร่ือง กระบวนการขาย ศลิปะการขายและการใช้ศลิปะการขาย พฤตกิรรมของลกูค้า

และเทคนิคในการแก้ปัญหาตา่งๆ  เก่ียวกบัลกูค้า  ใช้จิตวิทยาและมนษุยสมัพนัธ์ในการประกอบอาชีพ

ขาย  การปรับปรุงตนเองให้มีคณุสมบตัขิองนกัขายท่ีดี   ตลอดจนเรียนรู้ถึงจรรยาบรรณและเจตคตท่ีิดี

ของนกัขาย 

    2.2  วิธีการสอน 

          บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม่ การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศกึษา แล ะมอบหมาย

ให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง  โดยนํามาสรุปและนําเสนอการศกึษาโดยใช้กรณีศกึษา  

   2.3  วธีิการประเมนิผล 

2.3.1  สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นการวดัหลกัการและทฤษฎี  

2.3.2  วิเคราะห์กรณีศกึษา 

3. ทักษะทางปัญญา 

    3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

        พฒันาความสามารถในการคดิอยา่งมีการคดิอยา่งเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพ่ือการป้องกนัและ

แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการขาย 

     3.2 วิธีการสอน 

     3.2.1  การมอบหมายให้นกัศกึษาทํางานกลุม่ และนําเสนอผลงาน 

     3.2.2  อภิปรายกลุม่ 

           3.2.3  วิเคราะห์กรณีศกึษา ในการแก้ปัญหาในการขาย 

    3.3 วธีิการประเมนิผล 

สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีมีการวิเคราะห์สถานการณ์  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

      4.1.1   พฒันาทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนั 

      4.1.2   พฒันาความเป็นผู้ นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม 

      4.1.3   พฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้ครบถ้วนตาม

กําหนดเวลา 

     4.2 วิธีการสอน 

      4.2.1   จดักิจกรรมกลุม่ในการวิเคราะห์กรณีศกึษา 

      4.2.2   มอบหมายงานรายกลุม่ และรายบคุคล  

            4.2.3   การนําเสนอรายงาน 
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     4.3 วธีิการประเมนิผล 

            4.3.1  ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มท่ีกําหนด 

      4.3.2  รายงานท่ีนําเสนอ  พฤตกิรรมการทํางานเป็นทีม 

            4.3.3  รายงานการศกึษาด้วยตนเอง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

5.1.1  พฒันาทกัษะในการส่ือสารทัง้การพดู การฟัง  การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอ

ในชัน้เรียน 

5.1.2  พฒันาทกัษะในการวิเคราะห์ข้อมลูจากกรณีศกึษา 

5.1.3  พฒันาทกัษะในการสืบค้น ข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต  

5.1.4  ทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร เชน่ การสง่งานทางอีเมล์  

5.1.5  ทกัษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

    5.2 วิธีการสอน 

5.2.1  มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website ส่ือการสอน e-learning และทํา

รายงาน  

5.2.2  นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

    5.3 วธีิการประเมนิผล 

5.3.1  การจดัทํารายงาน และนําเสนอด้วยส่ือเทคโนโลยี 

5.3.2  การมีสว่นร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี 

 

หัวข้อ/รายละเอียด จาํนวน 

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน     

การสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 แนะนําบทเรียนและเป็น

การสอบถามความรู้

พืน้ฐานทางด้านงานขาย 

  3  ชั่วโมง 1.อาจารย์ผู้สอนแนะนําตวั

และอธิบายเนือ้หารายวิชา 

จดุประสงค์และเป้าหมาย

ของรายวิชาเกณฑ์การ

วดัผลและประเมินผล 

แนะนําหนงัสือ แหลง่การ

เรียนรู้ และwebsite 

เพิ่มเตมิ 

2. ถามตอบความรู้พืน้ฐาน

ทางด้านงานขาย และร่วม

แสดงความคดิเหน็ 

อาจารย์กรวิทย์  

ตา่ยกระทกึ 

2 

 

 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั

ศลิปะการขาย 

  3  ชั่วโมง 1. กิจกรรมใบงาน  เพ่ือให้

นกัศกึษาฝึกคดิ  ฝึก

วิเคราะห์และแลกเปล่ียน

ความคดิเห็นกนั   

2. ส่ือการสอนPower point   

3. เอกสารประกอบการสอน

วิชาศลิปะการขาย 

อาจารย์กรวิทย์  

ตา่ยกระทกึ 

3-4 

 

ประเภทของงานขาย 

 

  6  ชั่วโมง 1.  กิจกรรม “ศกึษาข้อมลู

ของงานขายในแตล่ะ

ประเภท” เพ่ือการกําหนด

สนิค้าและตลาด โดยการ

อภิปรายและแสดงบทบาท

สมมตุขิองพนกังานขาย

ประเภทตา่ง ๆ โดยการ 

แบง่กลุม่ในชัน้เรียน 

 

อาจารย์กรวิทย์  

ตา่ยกระทกึ 

 

 

 

 

 



มคอ. 3 

 7 

สัปดาห์ท่ี 

 

หัวข้อ/รายละเอียด จาํนวน 

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน     

การสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

   2. ส่ือการสอนPower point   

3. วีดทิศัน์ เร่ืองลกัษณะ

ของงานขายและชอ่ง

ทางการจดัจําหนา่ยสนิค้า 

4. เอกสารประกอบการสอน

วิชาศลิปะการขาย 

 

5-6 

 

 

บคุลกิภาพสําหรับ

พนกังานขาย                                         

  6  ชั่วโมง 1.  กิจกรรม “ศกึษาข้อมลู

โดยการสมัภาษณ์พนกังาน

ขายและสงัเกตบคุลกิภาพ

ของพนกังานขาย”   แล้ว

นํามาอภิปราย  แสดงความ

คดิเห็น  ตลอดจนการนํามา

ปรับปรุงบคุลกิภาพของ

ตนเองและเพ่ือนร่วมชัน้

เรียน 

2. ส่ือการสอนPower point 

3. วีดทิศัน์  เร่ืองบคุลกิภาพ

สําหรับพนกังานขาย   

4. เอกสารประกอบการสอน

วิชาศลิปะการขาย 

อาจารย์กรวิทย์  

ตา่ยกระทกึ 

 

7 

 

 

 

การศกึษาพฤตกิรรมลกูค้า 

 

  3  ชั่วโมง 1.  กิจกรรม “ศกึษาข้อมลู

ของพฤตกิรรมลกูค้าในแต่

ละประเภท” เพ่ือการ 

กําหนดสถานการณ์การซือ้

ขายของลกูค้า แล้วนํามา

อภิปรายและแสดงบทบาท

สมมตุ ิโดยการแบง่กลุม่

ยอ่ยในชัน้เรียน 

 

อาจารย์กรวิทย์  

ตา่ยกระทกึ 
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สัปดาห์ท่ี 

 

หัวข้อ/รายละเอียด จาํนวน 

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน     

การสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

   2. ส่ือการสอนPower point 

3. วีดทิศัน์  เร่ืองการศกึษา

พฤตกิรรมลกูค้า 

4. เอกสารประกอบการสอน

วิชาศลิปะการขาย 

 

 

8 สอบกลางภาค   3  ชั่วโมง   

9-10 

 

 

จติวิทยาและมนษุย

สมัพนัธ์ในการประกอบ

อาชีพขาย 

  6  ชั่วโมง 1.  กิจกรรม “วิเคราะห์

กรณีศกึษาเก่ียวกบัจิตวิทยา

และมนษุยสมัพนัธ์ในการ

ประกอบอาชีพขาย” แล้ว

นํามาอภิปราย  แสดงความ

คดิเห็น  โดยการแบง่กลุม่

ยอ่ยในชัน้เรียน 

2. ส่ือการสอนPower point 

3. วีดทิศัน์  เร่ืองจิตวิทยา

และมนษุยสมัพนัธ์ในการ

ประกอบอาชีพขาย 

4. เอกสารประกอบการสอน

วิชาศลิปะการขาย 

อาจารย์กรวิทย์  

ตา่ยกระทกึ 

11 

 

ข้อมลูท่ีพนกังานขายควรรู้   3  ชั่วโมง 1. กิจกรรมใบงาน  เพ่ือให้

นกัศกึษาฝึกคดิ  ฝึก

วิเคราะห์และแลกเปล่ียน

ความคดิเห็นกนั   

2. ส่ือการสอนPower point  

3. วีดทิศัน์ เร่ืองข้อมลูท่ี

พนกังานขายควรรู้ 

4. เอกสารประกอบการสอน

วิชาศลิปะการขาย 

 

อาจารย์กรวิทย์  

ตา่ยกระทกึ 
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สัปดาห์ท่ี 

 

หัวข้อ/รายละเอียด จาํนวน 

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน     

การสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

12-14 

 

กระบวนการขาย   9  ชั่วโมง 1.  กิจกรรม”วางแผน

กระบวนการขายเป็นกลุม่ 

โดยให้สมมตบิทบาทและ

สินค้าท่ีจะขาย  พร้อม

นําเสนอหน้าชัน้เรียน  

2. ส่ือการสอนPower point 

3. วีดทิศัน์  เร่ือง

กระบวนการขาย   

4. เอกสารประกอบการสอน

วิชาศลิปะการขาย 

อาจารย์กรวิทย์  

ตา่ยกระทกึ 

15 จรรยาบรรณสําหรับ

พนกังานขาย 

  3  ชั่วโมง 1.  กิจกรรม “ศกึษาข้อมลู

ของจรรยาบรรณสําหรับ

พนกังานขายในแตล่ะด้าน  

โดยการอภิปรายถึงการ

นําเอาจรรยาบรรณไปใช้ 

สําหรับงานขายได้อยา่งไร 

โดยการแบง่กลุม่ยอ่ยในชัน้

เรียน  

2. ส่ือการสอนPower point 

3. วีดทิศัน์ เร่ือง

จรรยาบรรณสําหรับ

พนกังานขาย 

4. เอกสารประกอบการสอน

วิชาศลิปะการขาย 

อาจารย์กรวิทย์  

ตา่ยกระทกึ 

16 สอบปลายภาค   3  ชั่วโมง  อาจารย์กรวิทย์  

ตา่ยกระทกึ 
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2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมท่ี ผลการ 

เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี 

ประเมิน 

สัดส่วนของการ 

ประเมนิผล 

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 

พทุธิพสิยัทางการเรียน  

ความตัง้ใจ ความร่วมมือ

ในกิจกรรมท่ีมอบหมาย 

 

ตลอดภาค

การศกึษา 

 

 

 

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

การนําเสนอ 

 

ตลอดภาค

การศกึษา 

 

20% 

4 

 

 

1.1.1, 1.1.2 , 1.1.5, 

2.1 ,3.1, 4.1.3, 

5.1.2 

แบบฝึกหดัท้ายบทเรียน 

 

ตลอดภาค

การศกึษา 

10% 

 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตาํราหลัก 

    ตํารา/เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ  

2. เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 

    ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย์. (2550). ศิลปการขาย (พมิพ์ครัง้ท่ี 2). กรุงเทพฯ : จามจรีุโปรดกัท์. 

     ศศนนัท์ วิวฒันชาต. (2549). เทคนิคการขายอย่างมีประสิทธิภาพ (พมิพ์ครัง้ท่ี 3). กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

    ไมมี่ 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสทิธิผลของรายวชิาโดยนักศกึษา 

    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ท่ีจดัทําโดยนกัศกึษา ได้จดักิจกรรมในการนําแนวคดิและ

ความเหน็จากนกัศกึษาได้ดงันี  ้

  1.1  การสนทนากลุม่ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน 

  1.2  การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผู้ เรียน 

  1.3  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

    ในการเก็บข้อมลูเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยทุธ์ ดงันี ้

2.1  การสงัเกตการณ์สอนของผู้ ร่วมทีมการสอน 

 2.2  ผลการสอบ  

 2.3  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  
 

3. การปรับปรุงการสอน 

    หลงัจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จงึมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดม

สมอง และหาข้อมลูเพิ่มเตมิในการปรับปรุงการสอน ดงันี  ้

  3.1  สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 

  3.2   การวิจยัในและนอกชัน้เรียน 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาในรายวชิา 

  ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัข้อ ตามท่ีคาดหวงั

จากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนกัศกึษา หรือการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษา รวมถึง

พจิารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ

โดยรวมในวิชาได้ดงันี ้

4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ    

ผู้ทรงคณุวฒุิ ท่ีไมใ่ชอ่าจารย์ประจําหลกัสตูร  

4.2  มีการตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรียนรู้ของนกัศกึษา โดย   

ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤตกิรรม  
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5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 

    จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสทิธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ

สอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคณุภาพมากขึน้ ดงันี ้

5.1  ปรับปรุงรายวิชาทกุ 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิ

ตามข้อ 4 

5.2   เปล่ียนหรือสลบัอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นกัศกึษามีมมุมองในเร่ืองการประยกุต์ความรู้นีก้บั 

ปัญหาท่ีมาจากงานวิจยัของอาจารย์หรืออตุสาหกรรมตา่ง ๆ  

 

 

ลงช่ือ                                       อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

          (อาจารยกรวิทย  ตายกระทึก) 

 

 

 

 

 

 

 


