
มคอ. 3 

มคอ .   คณะบริ หา รธุ รกิจ  มหาวิทยา ลัย หอการค้ าไ ทย  

รายละเอียดของรายวชิา 
 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะบริหารธุรกิจ 

 

หมวดที 1  ข้อมูลทัวไป 

1. รหัสและชือรายวิชา  

 BM411 ทกัษะผู้บริหาร (Management Skills for Executives) 

. จาํนวนหน่วยกิต 

      3 (3-0) 

. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาจดัการ 

ประเภทรายวิชากลุม่วิชาเอก 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร.พนิตา สรุชยักลุวฒันา 

 อาจารย์ผู้สอน   ดร.พนิตา สรุชยักลุวฒันา 

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน 

 ภาคต้นปีการศกึษา 255  ชนัปีที   

6.  รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

  - 

. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน 

  - 

. สถานทีเรียน 

  ห้อง 7902 อาคาร  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

. วันทีจดัทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด 

   สงิหาคม 2558   
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หมวดที 2 จดุมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์ 

1. เพือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจคณุลกัษณะของผู้บริหารทีมีประสทิธิภาพ เพือจะได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับ

พฤติกรรมของตนให้เหมาะสม 

2. เพือให้นกัศกึษาได้เรียนรู้เทคนิคในการเสริมสร้างศกัยภาพให้แก่ตนเองทีถกูต้อง และเหมาะสม 

3. เพือเป็นแนวทางให้นกัศกึษาได้ปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองในการทํางานร่วมกบัผู้อืนให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ

ยิงขนึ 

4. เพือให้นกัศกึษาได้ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกนั ซงึจะเป็นการฝึกฝนการใช้ทกัษะสาํหรับผู้บริหารในภาคปฏิบติั โดยจะเป็น

ลกัษณะการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง 

5. เพือให้นกัศกึษาได้เรียนรู้เกียวกบัการประยกุต์ใช้ทกัษะต่างๆทีจําเป็นสาํหรับการบริหารงาน เพือจะได้นําไปใช้

ประโยชน์ในการทํางานต่อไปในอนาคต 

6. เพือให้นกัศกึษาเห็นความสําคญัของการพฒันาทางด้านจิตใจควบคู่ไปกบัความรู้ด้านทฤษฎี 

7. เพือให้นกัศกึษาได้มีการเตรียมความพร้อมเพือเป็นผู้บริหารทีน่าชืนชมในอนาคต 

 

หมวดที  ลักษณะและการดําเนินการ 

. คําอธิบายรายวิชา  

การเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารให้เป็นผู้นําทีเพียบพร้อมด้วยคณุสมบติัต่างๆทีจําเป็น อาทิเช่น ทกัษะการ

เข้าใจตนเองและผู้อืน (self-awareness) ทกัษะการแก้ปัญหา (problem-solving) ทกัษะการสร้างแรงจงูใจ (motivation) 

ทกัษะการเข้าสงัคม (Social Skills) การพฒันาบุคลกิภาพ มารยาทสงัคม การพูดในทีชมุชน (Public Speaking) ทกัษะ

การนําเสนอ (Presentation Skills) ความฉลาดทางอารมณ์ เทคนิคการประชุม การบริหารเวลาตลอดจนคุณธรรมและ

จรรยาบรรณสาํหรับผู้บริหาร โดยเน้นทังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

 

2. จาํนวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา      

บรรยาย 

(ชวัโมง) 

สอนเสริม 

(ชวัโมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชวัโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ชวัโมง) 

 ชวัโมงต่อภาค

การศึกษา 

ตามความต้องการของ

นกัศกึษาเฉพาะรายและ

ข้อตกลงของกลุม่เรียน 

0 ชวัโมงต่อภาค

การศึกษา 

ศกึษาด้วยตนเอง  

 ชวัโมงต่อภาคการศึกษา 
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หมวดที 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านทีมุ่งหวงั มีดงัต่อไปนี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1. คณุธรรม จริยธรรม ทีต้องพฒันา 

1. มีความซือสตัย์สจุริต ซือตรงต่อหน้าที ต่อตนเองและต่อผู้อืน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อืน มีความอดทน 

เสยีสละและเพียรพยายาม 

2. มีความพอเพียงเป็นหลกัในการดําเนินชีวิต โดยยดึแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตผุล และการ

สร้างภูมิคุ้มกนั 

3. มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ ขององค์กรและและมีความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยรวม 

และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

4. มีจิตสาํนกึและมีมโนธรรมทีจะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชัว 

1.2. วิธีการสอน 

1. สอนคณุธรรมและจริยธรรมโดยแทรกในเนือหาการบรรยายในแต่ละหวัข้อ และสอนคุณธรรมและ

จริยธรรมในการบริหารโดยเฉพาะในหวัข้อเรือง EQ, MQ และค่านิยมทีควรปฏิบติั (values and ethics) 

เช่น ความซือสตัย์สจุริต ความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนและการตระหนกัถงึผลกระทบต่อผู้อืนและ

สงัคม 

2. ให้อภิปรายและแลกเปลยีนความคิดเห็นระหว่างนกัศกึษาและอาจารย์ผู้สอนในด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และหลกัการปฏิบติังานและการดํารงชีวิตทีดี เช่น การตรงต่อเวลาและหน้าที การเคารพกฎระเบียบของ

องค์กรและสงัคม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

1.3. วิธีการประเมินผล 

1. พฤติกรรมการเข้าห้องเรียน การสง่งานทีได้รับมอบหมายตามเวลาทีกําหนด 

2. แนวคิดของนกัศกึษาทีแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนและในผลงานจากการทํากิจกรรมกลุม่ทงัในและ

นอกห้องเรียน 

3. มีการอ้างอิงเอกสารทีนกัศึกษาใช้มาทํารายงานได้ถูกต้องและเหมาะสม และดรูายงานของนักศกึษาว่า

เป็นผลงานของนกัศึกษาเอง เพือป้องกนัปัญหา plagiarism 

4. พฤติกรรมความร่วมมือของสมาชิกกลุม่ในการทํางานร่วมกนั 

2. ความรู้ 

2.1. ความรู้ทีต้องได้รับ 

1. ความรู้เรืองบุคลิกภาพของการเป็นนกัธุรกิจและการเข้าสงัคม การเข้าใจตนเองและผู้อืน 

2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาํคญัของศาสตร์ทีเป็นพืนฐานทีจําเป็นสาํหรับการเรียนด้าน

บริหารธุรกิจ ทีครอบคลมุทัง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สงัคมศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

3. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาํคญัของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลติและ

การดําเนินงาน การจดัการองค์กรและทรัพยากรมนษุย์ รวมทงัการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาํคญัเกียวกบักระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การ

ปฏิบติัการ การควบคมุและการประเมินผลการดําเนินงานรวมทงัการปรับปรุงแผนงานในสาขาทีศกึษา 
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5. มีความรู้เกียวกบัความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทังมีความเข้าใจใน

สถานการณ์ทีเปลียนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทนั 

2.2. วิธีการสอน 

1. บรรยาย และยกตวัอย่างในหัวข้อเรือง ทกัษะการเข้าใจตนเองและผู้อืน (self-awareness) และบคุลกิของ

นกัธุรกิจใจการเข้าสงัคม (social manner) โดยเฉพาะ 

2. แบ่งปันประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น และอภิปราย ทงัองค์ความรู้เดิม และความรู้เกียวกบัการ

บริหารธุรกิจในทางทฤษฎีและทางปฏิบติัใหม่ๆในปัจจบุนั โดยความรู้ใหม่ๆทีคดัเลอืกมาบรรยายและ

อภิปรายร่วมกบันักศกึษานีนํามาจากทงัทฤษฎีและแนวคิดใหม่ทีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการในปัจจบุนั 

ตลอดจนข่าวและวารสารทางการบริหารธุรกิจและเศรษฐกิจทีทนัสมยั 

2.3. วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินพฤติกรรมในชนัเรียน 

2. ประเมินผลของกิจกรรมและรายงานทงัในและนอกชนัเรียน 

3. การสอบปลายภาค 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1. ทกัษะทางปัญญา ทีต้องพฒันา 

1. สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 

2. มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทีศึกษาและ

ประสบการณ์เพือให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ 

3. สามารถสบืค้น จําแนก และวิเคราะห์ข้อมูล อย่างเป็นระบบเพือให้ได้มาซึงสารสนเทศทีเป็นประโยชน์ใน

การแก้ไขปัญหา และตดัสนิใจอย่างเหมาะสม 

4. สามารถคิดค้นทางเลอืกใหม่ๆ วิเคราะห์ทางเลอืกและผลกระทบทีเป็นผลจากทางเลอืกอย่างรอบด้าน มี

ความกล้าในการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีสอดคล้องกบัสถานการณ์ 

3.2. วิธีการสอน 

1. สอนโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบท้าทาย (challenge-based learning) โดยการตงัคําถามและให้อ่าน

กรณีศกึษาก่อนการบรรยาย เพือกระตุ้นนกัศกึษาได้คิดวิเคราะห์ ตลอดจนหาข้อมลูเพิมเติมด้วยตนเอง 

และมีการตงัคําถามเป็นระยะๆระหว่างการบรรยายในชนัเรียน  

2. ใช้กรณีศกึษาเพือเสริมความเข้าใจในเชิงปฏิบติั สามารถนําความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจําวนัผ่านการ

วิเคราะห์กรณีศกึษา นอกจากนีการใช้กรณีศกึษาช่วยกระตุ้นให้เกิดการคิดเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์ 

และเชือมโยงความรู้ทีเรียนมาทงัจากวิชานีและวิชาอืนๆ เพือให้เกิดความรู้ความเข้าใจทีต่อยอดจาก

ความรู้ในห้องเรียน 

3. สนบัสนนุให้นกัศึกษาหาแหล่งข้อมลูอืนๆ รู้จกัเลอืกแหล่งข้อมูลทีหลากหลายและทีเชือถือได้ และประมวล

ข้อมลูมาใช้ในการเรียนและทํากิจกรรม เพือฝึกให้นกัศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูลอย่างมี

ประสทิธิภาพ เพือนําทกัษะนีไปใช้ในชีวิตประจําวนั และการทํางานในอนาคตได้ 

3.3. วิธีการประเมินผล 

1. พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น และการถาม-ตอบในชนัเรียน 

2. ประเมินผลของกิจกรรมและรายงานทงัในและนอกชนัเรียน 

3. การสอบปลายภาค 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพฒันา 

1. สามารถประสานงาน มีมนษุยสมัพนัธ์และสร้างสมัพนัธภาพอนัดีกับผู้อืน 

2. สามารถทํางานเป็นกลุม่ และแสดงภาวะผู้นําผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ 

3. สามารถแสดงความคิดริเริมและความคิดเห็นทีมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์และรับฟังความคิดเห็น

ของผู้อืน 

4. สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์และวฒันธรรมทีหลากหลาย 

5. มีบคุลิกภาพทีดีทงัภายในและภายนอก รวมทังมีความสามารถในการเข้าสงัคม 

4.2. วิธีการสอน 

1. บรรยาย อภิปรายและใช้กรณีศกึษาในหวัข้อทีเกียวข้องกบัทกัษะด้านนีโดยเฉพาะ อาทิ เรืองการสร้าง

มนษุยสมัพนัธ์ทีดีกบัผู้อืน โดยใช้การสอืสารในเชิงสนบัสนุน (supportive communication) เรืองการ

สร้างทีมและการทํางานเป็นทีม (team and teamwork) เรืองภาวะผู้นํา (leadership) เรืองการพฒันา

บคุลกิภาพและทกัษะการสอืสาร (personality and communication skills)  

2. มอบหมายงานกลุม่ให้กบันกัศึกษาทงัในและนอกห้องเรียน 

4.3. วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินพฤติกรรมในชนัเรียน 

2. ประเมินผลของกิจกรรมและรายงานทงัในและนอกชนัเรียน 

3. การสอบปลายภาค 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสอืสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีต้องพฒันา 

1. สามารถประยกุต์ใช้หลกัคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสนิใจ

ทางธุรกิจ 

2. สามารถสอืสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

3. สามารถสอืสารเพืออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทงัในรูปแบบการเขียนรายงานและการ

นําเสนอด้วยวาจา 

4. สามารถนําเทคโนโลยีและสารสนเทศไปเป็นเครืองมือในการสนบัสนนุในการดําเนินงาน 

5.2. วิธีการสอน 

1. ใช้เอกสารประกอบการสอนทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

2. บรรยายและให้นกัศึกษาทํากิจกรรมด้านการนําเสนอในทีสาธารณะ (presentation)  

3. ให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพือการค้นหาข้อมลูมาใช้ในการแสดงความคิดเห็น

และอภิปรายในห้องเรียน 

5.3. วิธีการประเมินผล 

1. การถาม-ตอบในชนัเรียน 

2. ประเมินจากการนําเสนอรายงานหน้าชนัเรียนและเอกสารรายงานของนกัศกึษา 
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หมวดที   แผนการสอนและการประเมินผล 

 

. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จํานวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอนและสือทใีช้ 
ผู้สอน 

1 - แนะนํารายละเอียดวิชา 

- นิยามทักษะบริหาร และบทบาทผู้บริหาร 

- วิธีการเรียนการสอน และการประเมิรผล 

3  

 

ดร.พนิตา 

2 ส่วนที 1 

บทที 1 

ทักษะบริหารระดับตนเอง (personal skills) 

เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อืน: การพฒันา EQ การศกึษา

รูปแบบการคิด และการประเมินแก่นแท้ของตนเอง 

(developing self-awareness and valuing 

differences: EQ, values, cognitive style, and 

core self-evaluation) 

3 - บรรยาย 

- แบบวดัประเมินผล 

- การแสดงความคิดเห็น 

ดร.พนิตา 

3 บทที 2 แนวทางการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม 

(developing MQ) 

การพฒันาบุคลิกภาพ (developing personality) 

3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 

- การแสดงความคิดเห็น 

ดร.พนิตา 

4 บทที 3 การบริหารความเครียดและเวลา (managing stress 

and time) 

3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 

- การแสดงความคิดเห็น 

ดร.พนิตา 

5 บทที 4 การแก้ไขปัญหาเชิงวิเคราะห์และเชิงสร้างสรรค์ 

(solving problems analytically and creatively) 

3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 

- การแสดงความคิดเห็น 

ดร.พนิตา 

6 ส่วนที 2 

 

บทที 5 

ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพ (interpersonal 

skills) 

การสร้างมนษุยสมัพนัธ์ และเทคนิคการสร้างการ

ยอมรับ (human relations and acceptance) 

3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 

- การแสดงความคิดเห็น 

ดร.พนิตา 

7 บทที 6 การบริหารความขัดแย้ง (managing conflicts) 3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 

- การแสดงความคิดเห็น 

ดร.พนิตา 

สอบกลางภาค 

8 บทที 7 ศิลปะการจูงใจ (motivating others) 3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 

- การแสดงความคิดเห็น 

ดร.พนิตา 

9 ส่วนที 3 

บทที 8 

ทักษะในการบริหารกลุ่ม (group skills) 

การสร้างภาวะผู้นํา (developing leadership) 

3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 

- การแสดงความคิดเห็น 

ดร.พนิตา 
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สัปดาห์

ที 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จํานวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอนและสือทใีช้ 
ผู้สอน 

10 บทที 9 การมอบอํานาจ สงังาน และมอบหมายงาน 

(empowering, directing and delegating) 

3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 

- การแสดงความคิดเห็น 

ดร.พนิตา 

11 บทที 10 การสร้างทีม (building teams and teamwork) 3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 

- การแสดงความคิดเห็น 

ดร.พนิตา 

12 ส่วนที 4 

บทที 11 

ทักษะในการสือสาร (communication skills) 

ทกัษะการนําเสนอ (managing oral and written 

presentation) 

3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 

- การแสดงความคิดเห็น 

ดร.พนิตา 

13  กิจกรรมกลุ่ม นกัศกึษาฝึกทักษะการนําเสนอ และ

เสนอความคิดทางธุรกิจ 

3 - กิจกรรมกลุม่ ดร.พนิตา 

14 บทที , 

13 

ทกัษะการสมัภาษณ์ (conducting interviews) และ

ทกัษะในทีประชุม (conducting meetings) 

3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 

- การแสดงความคิดเห็น 

ดร.พนิตา 

15 ส่วนที 5 

บทที 14 

ทักษะด้านสังคม (social skills) 

มารยาทสมัคม ทกัษะการเข้าสงัคม (social manners 

and socialization) 

3 - บรรยาย 

- กิจกรรมกลุม่ 

- การแสดงความคิดเห็น 

ดร.พนิตา 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที 
ผลการ

เรียนรู้ 
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที

ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1  การเข้าชนัเรียนและคะแนนกิจกรรมในชนัเรียน 1-15 50% 

  คะแนนกิจกรรมนอกชนัเรียน 3, 8  10% 

  สอบปลายภาค 16 40% 
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หมวดที  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

1.1. ทองทิพภา วิริยะพนัธุ์. ทกัษะผู้บริหาร. พิมพ์ครังที 2. กรุงเทพมหานคร, 2550. 

1.2. สรุพนัธ์ ฉนัทแดนสวุรรณ. หลกัการบริหารธุรกิจ. กรุงเทพฯ : จดุทอง, 2550. 

1.3. เอกชยั กีสขุพนัธ์. การบริหาร ทกัษะและการปฏิบติั. รุ่งเรืองสาสน์การพิมพ์, 2530. 

1.4. Parker, C. and Stone, B. Developing Management Skills for Leadership. Pearson Education, 2003. 

1.5. Whetten, D.A. and Cameron, K.S. Developing Management Skills. 8th ed. Pearson Education, 2011. 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

3.1. Rasiel, E.M. The McKinsey Way. McGraw-Hill, 1999. 

 

หมวดที 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ให้นักศึกษาทุกคนทําการประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านเครืองออนไลน์ของมหาวิทยาลยั และเสนอแนะเพือการ

ปรับปรุงหวัข้อการเรียน 

2. การประเมินการสอน 

ทําการเปรียบเทียบผลการทดสอบตามบทเรียนหลงับรรยาย และพิจารณาจากผลการเรียนเฉลยีของนกัศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 

ได้นําผลการประเมินจากนักศึกษาของภาคต้นมาเป็นข้อมูลเพือพัฒนาการสอนต่อไป มีการสมัภาษณ์นักศึกษาบาง

รายถึงข้อดีของการสอนและข้อทีต้องปรับปรุงเพือนํามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป อาจารย์ผู้สอนทบทวนข้อมูลที

ทนัสมัยของรายวิชาการสอนทุกภาคการศกึษาโดยเน้นให้หัวข้อและเนือหาการสอนทนัสมยัสอดคล้องกบัสิงแวดล้อมทงัใน

ประเทศและต่างประเทศ มีการหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษากับอาจารย์ท่านอืนๆในสาขาวิชา และหาแนวทาง

ปรับปรุงพัฒนาการสอน และหาวิธีทางเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับปรุงการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา เพือให้บรรลุ

เป้าหมายของการสร้างห้องเรียนแบบ challenge-based learning และ student-centric อย่างแท้จริง  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิรายวิชาของนักศึกษา 

ภาควิชามีคณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทงัคะแนนดิบและระดบัขนัคะแนน 

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

อาจารย์ผู้ สอนรวบรวมผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา คะแนนสอบ พฤติกรรมของนักศึกษา มาใช้เพือเป็น

แนวทางปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพต่อไป 

 


