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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ  
 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  

3611201 การจัดการและพฤติกรรมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอินโดจีน ( Management 
and Organizational Behavior) 
2. จ านวนหน่วยกิต  

3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 3  / ชั้นปีที่ 1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ( Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน ( Co-requisite) (ถ้าม)ี 

ไม่มี 
8. สถานที่เรียน  
 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  

พ.ศ. 2556 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

1.1   เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเก่ียวกับแนวคิด หลักการ วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการ
จัดการและพฤติกรรมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอินโดจีน  

1.2   เพ่ือให้มีทักษะในการวางระบบการจัดการและพฤติกรรมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอิน
โดจีนได้   

1.3   มีความตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการและพฤติกรรมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศใน
กลุ่มอินโดจีนและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์การได้  
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา  

เพ่ือให้นักศึกษา น าความรู้จากการค้นคว้าอินเทอร์เน็ต และแหล่งอ่ืนๆ เพื่อให้มีองค์ความรู้ใหม่ๆ ใน
การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการและพฤติกรรมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอินโดจีน  
ให้กับนักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาถึงกระบวนการในการบริหาร ได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์การ การอ านวยการ และการ
ควบคุมงาน พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ ภาวะผู้น า การจูงใจ ลักษณะของกลุ่ม การท างานในทีม การ
ติดต่อสื่อสาร การรับรู้ การเรียนรู้ และการตัดสินใจ 
 Study of the administrative process which are planning, organizing, directing and 
controlling. This course also includes the employees’ behavior in the organization which 
covers leadership, motivation, characteristic, team-work, communication, responding, 
studying, and decision making. 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 90 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

    
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา  เป็นรายบุคคล  

3 ชั่วโมง โดยระบุวัน เวลา ไว้ในประมวลการสอน และแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืนและมี

ความส านึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 (2) มีกตัญญู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม  
 (3) มีความเพียงพอเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวความคิดความพอประมาณ ความมี

เหตุผล และความสร้างภูมิคุ้มกัน 
 (4) มีความเคารพต่อกฏ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
 (5) มีจิตส านึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี ความชั่ว 
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1.2 วิธีการสอน 
 สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในระหว่างการเรียนการสอน โดยพูดคุยกับนักศึกษาเน้นความ

รับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ในกลุ่ม ความถ่อมตัวและความมีน้ าใจต่อเพ่ือน
ร่วมงาน และความซื่อสัตย์ 

1.3 วิธีการประเมินผล 
 สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักศึกษาที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอนภายในห้องเรียนเป็นการ

ทดสอบว่าวิธีสอนข้างต้นมีประสิทธิผลต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมหรือไม่ 
 

2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
 (1) มีความรู้ ความเข้าใจถึงกระบวนการในการบริหาร ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การ
อ านวยการ และการควบคุมงาน พฤติกรรมของบุคคลในองคืการ ภาวะผู้น า การจูงใจ ลักษณะของกลุ่ม การ
ท างานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การรับรู้ การเรียนรู้ และการตัดสินใจ 
 (2) มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ในสาขาอ่ืนที่สัมพันธ์กับความรู้ด้านการจัดการและ
พฤติกรรมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอินโดจีน โดยสามารถบูรณาการ และน ามาประบุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

2.2 วิธีการสอน 
 บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่างๆ โดยสื่อ Power Point ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างในการศึกษา อภิปรายโต้ตอบ
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน และการวิเคราะห์กรณีศึกษา  

2.3 วิธีการประเมินผล 
 (1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ  
 (2) น าเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
 (3) การน าเสนอการวิเคราะห์กรณ๊ศึกษา  

 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
 (1) มีความคิดริเริ่มสร้างสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกัน 
 (2) สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้ซึ่งสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการ

แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม 
 (3) สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจาก

ทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการน าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้  
3.2 วิธีการสอน 
 มอบหมายงานให้นักศึกษาท ารายงานหรือกรณีศึกษาท่ีก าหนดโดยใช้ความรู้วิชานี้ไปสังเกต 

วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล และการน าเสนอผลงานในรูปของการอภิปรายกลุ่ม 
3.3 วิธีการประเมินผล 
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 ทดสอบ สอบกลางและสอบภาคปลาย โดยเน้นข้อสอบที่การวิเคราะห์และการประยุกต์ความรู้ที่
ศึกษา และสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
 (1) มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น ด้วย
พ้ืนฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้เกี่ยวข้องมีจิตวิทยา 
 (2) มีความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกต่อเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความ
เป็นผู้น าที่มีความรับผิดชอบ 
 (3) มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับ
ฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม 
 (4) มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ที่อาจมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ 

4.2 วิธีการสอน 
 (1) ให้ท าโครงการหรือการวิเคราะห์กรณีศึกษาร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชากับ

ปัญหาที่ก าหนด 
 (2) แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอนโดยผ่านการเล่าเรื่องต่างๆ  
 (3) พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจ าเป็นในวิชาที่เรียน ในระหว่างท าการสอน  
4.3 วิธีการประเมินผล 
 (1) ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 (2) ประเมินรายงานที่น าเสนอและพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
 (3) ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การท างานส่ง การมีส่วนร่วมกิจกกรรมใน

ชั้นเรียน 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์

และการตัดสินใจทางธุรกิจ 
 (2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 (3) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการ

ปฏิบัติงาน 
 (4) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องทั้งในรูปแบบการเขียนรายงาน

และน าเสนอด้วยวาจา 
 (5) สามารถสื่อสารด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือและสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อ เทคนิควิธีการ 

และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพ้ืนฐานและแนวคิดที่หลากหลาย 
 (6) สามารถน าเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการด าเนินงานนและทราบถึง

ข้อจ ากัดของเทคโนโลยี 
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5.2 วิธีการสอน 
 (1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจากเว็บไซต์ สื่อการสอน e-learning และท า

รายงานโดยเน้นการน าตัวเลขหรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
 (2) น าเสนอโดยใช้รูปและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 (3) เปิดให้มีการอภิปราย  
5.3 วิธีการประเมินผล 
 (1) การจัดท ารายงาน 
 (2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน  
 (3) การน าเสนองานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน  

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การสอน 

สื่อการสอน ผู้สอน 

1 แนะน ารายวิชาและเกณฑ์การประเมิน 3 - บรรยาย 
ประกอบเอกสาร 
- อภิปราย แสดง 
ความคิดเห็น 
 

เอกสาร 
ประกอบการ
สอน 
/ PowerPoint 

 

2 ความเข้าใจเบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการและ
องค์การ 

3 - บรรยาย 
ประกอบเอกสาร 
- อภิปราย แสดง 
ความคิดเห็น 
- ท าแบบฝึกหัด 

เอกสาร 
ประกอบการ
สอน 
/ PowerPoint 

 

3-4 แนวคิดพ้ืนฐานด้านการจัดการ 6 - บรรยาย 
ประกอบเอกสาร 
- อภิปราย แสดง 
ความคิดเห็น 
- ท าแบบฝึกหัด 

เอกสาร 
ประกอบการ
สอน 
/ PowerPoint 

 

5 การวางแผน 3 - บรรยาย 
ประกอบเอกสาร 
- อภิปราย แสดง 
ความคิดเห็น 
- ท าแบบฝึกหัด 

เอกสาร 
ประกอบการ
สอน 
/ PowerPoint 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การสอน 

สื่อการสอน ผู้สอน 

6 การจัดองค์กร 3 - บรรยาย 
ประกอบเอกสาร 
- อภิปราย แสดง 
ความคิดเห็น 
- ท าแบบฝึกหัด 

เอกสาร 
ประกอบการ
สอน 
/ PowerPoint 

 

7 การอ านวยการ 3 - บรรยาย 
ประกอบเอกสาร 
- อภิปราย แสดง 
ความคิดเห็น 
 

เอกสาร 
ประกอบการ
สอน 
/ PowerPoint 

 

8 การควบคุมงาน 3 - บรรยาย 
ประกอบเอกสาร 
- อภิปราย แสดง 
ความคิดเห็น 
 

เอกสาร 
ประกอบการ
สอน 
/ PowerPoint 

 

9 สอบกลางภาค     
10-11 ภาวะผู้น า 6 - บรรยาย 

ประกอบเอกสาร 
- อภิปราย แสดง 
ความคิดเห็น 
 

เอกสาร 
ประกอบการ
สอน 
/ PowerPoint 

 

12 การรับรู้ การเรียนรู้  และการตัดสินใจ 3 - บรรยาย 
ประกอบเอกสาร 
- อภิปราย แสดง 
ความคิดเห็น 
 

เอกสาร 
ประกอบการ
สอน 
/ PowerPoint 

 

13 การจูงใจพนักงาน 3 - บรรยาย 
ประกอบเอกสาร 
- อภิปราย แสดง 
ความคิดเห็น 
 

เอกสาร 
ประกอบการ
สอน 
/ PowerPoint 

 

14 พฤติกรรมของกลุ่มและการท างานเป็นทีม 3 - บรรยาย 
ประกอบเอกสาร 
- อภิปราย แสดง 
ความคิดเห็น 

เอกสาร 
ประกอบการ
สอน 
/ PowerPoint 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การสอน 

สื่อการสอน ผู้สอน 

 
15 การติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีข่าวสารข้อมูล 3 - บรรยาย 

ประกอบเอกสาร 
- อภิปราย แสดง 
ความคิดเห็น 

เอกสาร 
ประกอบการ
สอน 
/ PowerPoint 

 

16 สอบปลายภาค 3    
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

งาน/กิจกรรมที่ใช้ในการประเมิน สัปดาห์ที่ สัดส่วนของคะแนน 
1. พฤติกรรมการเรียนรู้/เวลาเรียน 1-16 10 
3. การปฏิบัติงานกลุ่ม 
   3.1  รายงาน 

2-15 20 

4. สอบกลางภาค 9 30 
5. การทดสอบปลายภาค 16 40 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและต าราหลัก  
 1. ร็อบบินส์, สตีเฟนส์ พี. (255 3). การจัดการและพฤติกรรมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอินโด
จีน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 5. แปลและเรียบเรียงโดย วิรัช  สงวนวงศ์วาน. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
 1.  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2550). การจัดการและพฤติกรรมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในกลุ่ม
อินโดจีน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ดวงกมลสมัย. 
 2.  สุธรรม  รัตนโชติ. (2552). พฤติกรรมองค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ : บริษัท ส านักพิมพ์ท้อป 

จ ากัด 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า  
 1. พยอม  วงศ์สารศรี. (2550). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร. 
 2.  ณัฏฐพันธ์  เขจรนันท์. (2551). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดเอดูเคชั่น. 
 3. สุชาดา  นิภานันท์. (2551). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร. 
 4. DUBRIN J. Andrew. (2009). Essential of Management. Ohio: South-Western Cengage 
Learning. 
  
  

http://vtls.dusit.ac.th/cgi-bin/gw_48_1_12/chameleon?sessionid=2010060720595501769&skin=default&lng=th&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&elementcount=1&t1=%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c,%20%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c%20%e0%b8%9e%e0%b8%b5.&u1=1003&op1=0&pos=1&rootsearch=KEYWORD&beginsrch=1
http://vtls.dusit.ac.th/cgi-bin/gw_48_1_12/chameleon?sessionid=2010060720595501769&skin=default&lng=th&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&elementcount=1&t1=%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%af%20%3a%20%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%20%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%20%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2,%202552&u1=2009&op1=0&pos=1&rootsearch=KEYWORD&beginsrch=1
http://vtls.dusit.ac.th/cgi-bin/gw_48_1_12/chameleon?sessionid=2010060720595501769&skin=default&lng=th&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&elementcount=1&t1=%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%af%20%3a%20%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%20%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%20%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2,%202552&u1=2009&op1=0&pos=1&rootsearch=KEYWORD&beginsrch=1
http://vtls.dusit.ac.th/cgi-bin/gw_48_1_12/chameleon?sessionid=2010060720595501769&skin=default&lng=th&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&elementcount=1&t1=%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%20%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c&u1=1003&op1=0&pos=1&rootsearch=KEYWORD&beginsrch=1
http://vtls.dusit.ac.th/cgi-bin/gw_48_1_12/chameleon?sessionid=2010060720595501769&skin=default&lng=th&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&elementcount=1&t1=%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%af%20%3a%20%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a2,%202550&u1=2009&op1=0&pos=1&rootsearch=KEYWORD&beginsrch=1
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
  1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
  1.2 การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน  
  1.3 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  
  1.4 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บไวต์ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา การสอบย่อย สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
2.2 ผลการฝึกปฎิบัติ 
2.3 รายงานการค้นคว้าตาง ๆ ที่มอบหมาย 
2.4 การน าเสนอผลงาน การตอบค าถามของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน  
3.1 มีการท ามาตราฐานกรอบคุณวุฒิประจ ารายวิชา และด าเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน 
3.2 จัดประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
3.3 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
4.1 ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ในผลการเรียนรู้ที่วัดและ

ประเมินผลผ่านแล้ว 
4.2 ในการสอบปลายภาคให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ส าคัญอีกครั้ง  
4.3 ความถูกต้องของรายงานที่จัดท า 
4.4 การตรวจผลงานให้มีการสุ่มสัมภาษณ์เพ่ือประสิทธิผล 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
จากการประเมินผลและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา   ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวิชา   เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึนดังนี้ 
5.1 ปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อยทุก 4 ปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
5.2 เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเป็นทีม   หรือแบ่งหัวข้อรับผิดชอบ 


