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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
       3512103       วิชาทักษะงานธุรการและงานสารบรรณ    
                            (Documentation Skill)  
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3(3-0-6)  หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  อาจารย์ปวีณา  สปิลเลอร์ 
    อาจารย์ผู้สอน          อาจารย์ปวีณา   สปิลเลอร์  ตอนเรียน   A1 , B1  
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี  1 / 2559   นักศึกษาชั้นปีที่  2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
     ห้อง วิทย์ 504 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ศูย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    3  สิงหาคม  2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในความหมาย ความส าคัญของการบริหารส านักงาน อุปกรณ์
ส านักงาน ระเบียบงานธุรการและงานสารบรรณ  

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถร่างและการเขียนหนังสือราชการ บันทึกภายใน
และการเขียนรายงานการประชุม การเขียนจดหมายธุรกิจ ทักษะการพิมพ์จดหมายราชการ  
จดหมายทางธุรกิจ  รายงานทางการแพทย์และเอกสารต่าง ๆ ในการด าเนินงานในองค์การ 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดรูปแบบเอกสารการประชุม   การจัดการ
เดินทางเมื่อไปประชุมสัมมนาได ้

4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงหลักการส าคัญของงานธุรการและงานสารบรรณได้  
5. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพิมพ์หนังสือในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
6. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในงานธรการและงานสารบรรณ 
7. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารจัดการงานธุรการและงานสารบรรณ  
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 1.  เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสาร

บรรณได ้
 2.  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์งานธุรการและงานสารบรรณในวิชาชีพของเลขานุการทาง

การแพทยท์ี่เหมาะสมได ้
 3.  เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของทักษะงานธุรการและงานสารบรรณในองค์การ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
                ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารส านักงาน อุปกรณ์ส านักงาน ระเบียบงานธุรการและงาน
สารบรรณ (เอกสารเข้า-ออก น าเสนอเพ่ือลงนามต่าง ๆ งานการจัดเก็บเอกสาร) การร่างและการเขียน
หนังสือราชการ บันทึกภายในและการเขียนรายงานการประชุม การเขียนจดหมายธุรกิจ ทักษะการพิมพ์
จดหมายราชการ  จดหมายทางธุรกิจ  รายงานทางการแพทย์และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การ
จัดรูปแบบเอกสารการประชุม   การจัดการเดินทางเม่ือไปประชุมสัมมนา  
                Basic knowledge of office management; office equipment; documentation 
regulations; incoming and outgoing document; filing; drafting and writing memorandum; 
writing memorandum and writing meeting minutes; business correspondences; typing 
skills in different formal documents; medical reports and related documents; preparing 
documents for various meetings; business trip arrangement. 
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

ไม่มี 
 

12 ชั่วโมง 90 ชั่วโมง 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 
     3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ใช้วิธีการสื่อสารกับนักศึกษาโดยแจ้งในชั้นเรียน ก าหนด Office hour ล่วงหน้า 
และติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ที่บอร์ดประจ าหลักสูตร 
 
 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม  
     1)   มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจโลก และเคารพกฎ ระเบียบ  
ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี ได้   
     2)   มีจิตส านึกท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
     3)   มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ   
     4)   มีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน  
2.  ความรู้   
     1)   มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ  
     2)   มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ทั้งทางด้าน 
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
      3)  มีความรู้กว้างและเป็นระบบเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการ 
รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก  
      4)  มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ  
การควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
ทางธุรกิจ  
3.  ทักษะทางปัญญา  



มคอ. 3 

 4 

      1)  สามารถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งได้ด้วยตนเอง มีความคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตาม
สถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ  
      2)  สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและ
ประสบการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ท่ัวไปได้อย่างเหมาะสม  
      3)  มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน  
      4)  สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี 
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท าให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ  
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
      1)  สามารถแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อ่ืน และแสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ในการกระท าของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  
      2)  สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ และความคิดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
      3)  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน แสดงภาวะผู้น า ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ และมี
ทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์ และ
ตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน  
     2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นต่อการท าธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     3)  สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด  การเขียนที่เหมาะสมส าหรับ
กลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอ่ืน  
    4)  สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม  มาใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการแปลความหมาย และการสื่อข้อมูล 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช ้(ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

1 - แนะน าบทเรียนและเป็นการสอบ 
ถามความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงาน
ธุรการและงานสารบรรณ และแจง้
แนวการสอน (Course Syllabus) 

-  ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับการบริหาร
ส านักงาน  

- ความหมายและความส าคัญของ
ระบบงานส านักงานในองค์การ  
 

3  ช่ัวโมง 1.อาจารย์ผูส้อนแนะน าตัวและอธบิายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์และเปา้หมายของรายวิชา
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะน า
หนังสือ แหล่งการเรียนรู้ และwebsite 
เพิ่มเตมิ 
2. ถามตอบความรู้พื้นฐานและความส าคญั
เกี่ยวกับบุคลิกภาพและร่วมแสดงความคิดเห็น 
3. ทดสอบก่อนเรียน 
4. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรยีนและบรรยายเกี่ยวกับ
การบริหารส านักงาน 

อ.ปวีณา 
สปิลเลอร ์

2 - ความหมายและความส าคัญของงาน
ธุรการในองค์การ 

- ความหมายและความส าคัญของงาน
สารบรรณในองค์การ 

3  ช่ัวโมง 1. ผู้สอนบรรยายและอธิบายเนื้อหาและ
มอบหมายงานให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด 
2. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษา ศกึษาเนื้อหา
และร่วมกันอภิปรายประเด็นส าคญัที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้  
3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การด าเนินงานในส านักงาน 
4. สื่อการสอนPower point   
5. เอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะงาน
ธุรการและงานสารบรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ปวีณา 
สปิลเลอร ์

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช ้(ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

3-4 
 

- อุปกรณ์ส านักงาน ระเบยีบงาน
ธุรการและงานสารบรรณ (เอกสาร

6  ช่ัวโมง 1. ผู้สอนบรรยายและอธิบายเนื้อหารายวิชา 
2. มอบหมายให้นักศึกษาฝึกร่างหนังสือภายใน 

อ.ปวีณา 
สปิลเลอร ์
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เข้า-ออก น าเสนอเพื่อลงนามต่าง ๆ 
งานการจัดเก็บเอกสาร)  

และหนังสือภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 
3. ศึกษาเนื้อหาและร่วมกันอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกีย่วข้องกับสาระการเรียนรู้  
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การรับและส่งหนังสือเข้าและออกในองค์กร 
3. สื่อการสอนPower point   
4. เอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะงาน
ธุรการและงานสารบรรณ 

5-6 
 
 

- การร่างและการเขียนหนังสือ
ราชการ บันทึกภายใน 
 

6  ช่ัวโมง 1. ผู้สอนบรรยายและอธิบายเนื้อหารายวิชา 
2. มอบหมายให้นักศึกษาฝึกร่างหนังสือภายใน 
และหนังสือภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 
3. ศึกษาเนื้อหาและร่วมกันอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกีย่วข้องกับสาระการเรียนรู้  
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การรับและส่งหนังสือเข้าและออกในองค์กร 
3. สื่อการสอนPower point   
4. เอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะงาน
ธุรการและงานสารบรรณ 

อ.ปวีณา 
สปิลเลอร ์

7-8 - การเขียนรายงานการประชุม  
- การเขียนจดหมายธรุกิจ  

6  ช่ัวโมง 1. ผู้สอนบรรยายและอธิบายเนื้อหารายวิชา 
2. มอบหมายให้นักศึกษาฝึกการบนัทึก
รายงานการประชุม และการเขียนจดหมาย
ธุรกิจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
3. ศึกษาเนื้อหาและร่วมกันอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกีย่วข้องกับสาระการเรียนรู้ เกี่ยวกับ
วิธีการบันทึกรายงานการประชุม และการ
เขียนจดหมายธุรกิจ 
4. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ปัญหาในการจดัท ารายงานการประชุม และ
การเขียนจดหมายธรุกิจ 
5. สื่อการสอนPower point   
6. เอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะงาน
ธุรการและงานสารบรรณ 
 
 
 

อ.ปวีณา 
สปิลเลอร ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช ้(ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

9-10-11 
 
 
 
 
 

 

- ทักษะการพิมพ์จดหมายราชการ  
จดหมายทางธุรกจิ 
 

 
 
 
 

9  ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 

 

1. ผู้สอนบรรยายและอธิบายเนื้อหารายวิชา 
2. มอบหมายให้นักศึกษาฝึกทักษะการพิมพ์
จดหมายราชการ และจดหมายธรุกิจ 
3. สื่อการสอนPower point   
4. เอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะงาน
ธุรการและงานสารบรรณ 

อ.ปวีณา 
สปิลเลอร ์

12-13 - รายงานทางการแพทย์และเอกสาร 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานทาง
การแพทย์และองค์การต่าง ๆ 

- การสืบค้นรายงานทางการแพทย ์
 

6  ช่ัวโมง 1. ผู้สอนบรรยายและอธิบายเนื้อหารายวิชา 
2. มอบหมายให้นักศึกษาท ากรณศีึกษา
เกี่ยวกับการสืบค้นและจัดท ารายงานทางการ
แพทย์  
3. สื่อการสอนPower point   
4. เอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะงาน
ธุรการและงานสารบรรณ 

อ.ปวีณา 
สปิลเลอร,์ 

 

14 
 
 

- การจัดรูปแบบเอกสารการประชุม    
- การจัดการเดินทางเมื่อไป

ประชุมสมัมนา 
 

3  ช่ัวโมง 1. ผู้สอนบรรยายและอธิบายเนื้อหารายวิชา 
2. มอบหมายให้นักศึกษาจัดท ารายงานหัวข้อ
การเตรียมเอกสารส าหรับการประชุม ใน
ประเภทต่าง ๆ  
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาท ากรณีศึกษา
เกี่ยวกับการจดัการเดินทางไปประชุมสัมมนา  
4. สื่อการสอนPower point   
5. เอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะงาน
ธุรการและงานสารบรรณ 
6. ทดสอบหลังเรียน (Post test) 

อ.ปวีณา 
สปิลเลอร ์

15 การน าเสนอรายงานของนักศึกษาใน
หัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะงานธุรการ
และงานสารบรรณ 

3  ช่ัวโมง 1. นักศึกษาน าเสนอรายงาน และอภิปราย
หัวข้อเกี่ยวกับทักษะงานธุรการและงานสาร
บรรณ ท่ีไดร้ับมอบหมาย เป็นรายกลุ่ม   
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนา
บุคลิกภาพและมารยาทสังคม 

อ.ปวีณา 
สปิลเลอร ์

16 สอบปลายภาค 
3 

ช่ัวโมง 
ข้อสอบอัตนัย 

อ.ปวีณา 
สปิลเลอร ์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ผลการ 

เรียนรู้ 
วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 

ประเมิน 
สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 

1 1.1.1, 1.1.3 , 1.1.4, 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 

3.1.2, 5.1.1 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

6 
16 

20% 
40% 

2 
 

1.1.1, 1.1.2 , 1.1.3, 
1.1.4 , 2.1.1, 3.1.2, 
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 

5.1.4 
 

พุทธิพิสัยทางการเรียน  
ความตั้งใจ ความร่วมมือใน

กิจกรรมที่มอบหมาย 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

 

 
 

10% 
 
 

3 1.1.1, 1.1.2 , 1.1.3, 
1.1.4 , 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.1.4, 3.1.1, 
3.1.2, 3.1.3, 4.1.1, 
4.1.2, 4.1.3, 5.1.1, 
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 

การค้นคว้ารายงานและการ
น าเสนอ 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

 

20% 

4 
 
 

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

5.1.2 

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 
 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์. (2555). เอกสารประกอบการ

สอนวิชาการทักษะงานธุรการและงานสารบรรณ กรุงเทพ ฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
วิชัย  โถสวุรรณจินดา. (2540). ระบบงานธุรการสมัยใหม่. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ดีไลท์. 257 หน้า. 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 http://president.uru.ac.th/ADministration 

http://pr.prd.go.th/mukdahan 
http://www.arit.rmutp.ac.th 

http://pr.prd.go.th/mukdahan/
http://www.arit.rmutp.ac.th/
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http://www.competency.mju.ac.th 
 http://www.onep.go.th 
 http://www.scribd.com 
 http://www.si.mahidol.ac.th 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาได้ดังนี้ 
  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 ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ    
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

4.2  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย  
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 
และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
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5.1  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม
ข้อ 4 

5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับ 
ปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 

------------------------------------ 
 
 

 


