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มคอ . 3   คณะบ ริหารธุรกิ จ  มหาวิทยาลั ยหอก ารค้า ไทย  

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะบริหารธุรกิจ 

 
หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  
  BT334 การจัดการธุรกิจสปา (Spa Business Management)                 
2. จ านวนหน่วยกิต 
      3(3-0-6)        
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการการโรงแรม ประเภทวิชา เอกเลือก 

      บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว ประเภทวิชา เอกเลือก 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา รัชดา ธูปทอง 
 อาจารย์ผู้สอน รัชดา ธูปทอง  
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษา เทอมตน้ / ชั้นปีท่ี 3 และ 4 
6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

  - 
7.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) 

 - 
8.  สถานท่ีเรียน  

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย   
9.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 15 สิงหาคม 2559 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 -  เพื่อให้นักศึกษาไดมี้ความรู้ประวติัความเป็นมา ประเภทและรูปแบบของการบริการของธุรกิจสปา 

-  เพื่อให้นักศึกษาไดมี้ความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างการด  าเนินงานและหลกัการบริหารจัดการของธุรกิจสปา รวมทั้ ง
การเลือกใชอุ้ปกรณแ์ละเทคโนโลย ี

-  เพื่อให้นักศึกษาไดมี้ความรู้ในเร่ืองกลยุทธท์างการตลาด กฎหมายและขอ้บังคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบ
ธุรกิจ 

-  เพื่อให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้จากสถานประกอบการจริง 
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และ หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว ได้มีความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจหน่ึงท่ีมีความส าคญัในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว นั่นคือ ธุรกิจสปา ซ่ึงมีอตัราเจริญเติบโตและถือเป็นแหลง่รายไดข้องภาคบริการ และธุรกิจน้ีถือเป็นอีก
หน่ึงการประกอบการท่ีเป็นกลไกในการขบัเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

ประวติัความเป็นมา ความหมาย และประเภทของธุรกิจสปา โครงสร้างการด  าเนินงาน หลกัการบริหารจัดการ 
รูปแบบการให้บริการ การเลือกใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลยี กลยทุธท์างการตลาด กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการประกอบธุรกิจ มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมง) 

45 - - 90 
 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
  1 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แตล่ะดา้นท่ีมุ่งหวงั   มีดงัตอ่ไปน้ี 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

 ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย ์ สุจริต  มีวินยั ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบ
ตอ่ตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผูน้  าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล  าดบั
ความส าคญั มีทัศนคติท่ีดีตอ่วิชาชีพ เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัตา่งๆขององคก์รและสังคม สามารถวเิคราะห์
ผลกระทบจากการใชค้วามรู้ในวิชาชีพตอ่บุคคล องคก์รและสังคม อีกทั้งยงัตอ้งมีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ  

1.2 วิธีการสอน 
 บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบั ประเดน็ ทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั บทเรียน การท างานเป็นกลุม่ 
และการท างานอิสระของผูเ้รียนแตล่ะคนดว้ยการคน้ควา้ดว้ยตนเอง ไม่ลอกหรือเลยีนแบบผูอ้ื่น  การวิเคราะห์และ
อภิปรายในชั้นเรียนร่วมกนั     

         1.3  วิธีการประเมินผล 
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พฤติกรรมการ เข้าเรียนอย่าสม ่ าเสมอ การ ส่งงานตรงต่อเวลา และการแต่งกายถูกระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยั พฤติกรรมการศึกษาเอกสารตามท่ีอาจารย์มอบหมาย และค้นควา้หาความรู้เพิ่มเติมตามประเด็น
ปัญหานั้นๆ ดว้ยตนเอง ศึกษากรณีศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจสปาตามท่ีผูส้อนมอบหมายทุกคร้ัง พฤติกรรมใน
การรายงาน อภิปรายในชั้นเรียน จัดทา รายงาน และความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นกลุม่  
  

2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 

ความรู้เก่ียวกับประวติัความเป็นมา ความหมาย และประเภทของธุรกิจสปา โครงสร้างการด  าเนินงาน ความรู้ใน
แนวคิดทฤษฎีทางบริหารจัดการธุรกิจ มาประยุกต์ใชก้ับการบริหารจัดการการธุรกิจสปา  ความรู้ท่ีใชว้ิเคราะห์
กรณีศึกษาการจัดการธุรกิจสปา ความรู้ในดา้นการคน้หาแหลง่ความรู้เชิงเอกสารประเภทตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารจัดการธุรกิจสปา 

 2.2 วิธีการสอน 
การบรรยายโดยใชส่ื้อน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint ประกอบและ iHybrid Learning ใชก้รณีศึกษา
ประกอบการเรียนการสอน การซักถาม/ยกตวัอยา่งสถานการณ์จริง/แสดงความคิดเห็น  ให้คน้ควา้เพิ่มเติม และ
อา่นงานท่ีมอบหมายเพื่อมาอภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็น การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-
Learning)  การเรียนรู้ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต (Online Learning/Internet-based-Learning)  การรายงานและ
การน าเสนอรายงานโครงการของนักศึกษาในชั้นเรียน  

         2.3 วิธีการประเมินผล  
ประเมินจากรายงานการอ่านและวิเคราะห์กรณีศึกษาของนักศึกษาท่ีจัดท าส่ง  ประเมินจากการน าเสนอโครงการ
ธุรกิจสปาท่ีไดรั้บมอบหมายหน้าห้องเรียนของนักศึกษา การแสดงศักยภาพในการวิเคราะห์และประยุกต์ใน
ห้องเรียน ตามสาระในบทเรียน  การแสดงศักยภาพในการคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตหรือแล่งอื่นๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย และสอบปลายภาค  
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

พฒันาให้มีการคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ  มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางใน
การด  าเนินการจัดการธุรกิจสปาได ้

 3.2 วิธีการสอน 
การมอบหมายให้อา่นและวเิคราะห์กรณีศึกษา การอภิปรายกลุม่ และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในชั้นเรียน การ
วิเคราะห์และประยุกตส์าระในบทเรียนให้ครอบคลุมการบริหารจัดการธุรกิจสปา การมอบหมายงานจัดโครงการ
ธุรกิจสปาพร้อมน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 

 3.3 วิธีการประเมินผล 
  สอบปลายภาค เป็นการทบทวนความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสปาและการด  าเนินธุรกิจสปาและสามารถน าเสนอ
รูปแบบธุรกิจสปาท่ีส่งเสริมเอกลกัษณ์ไทยได ้ 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
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พฒันาทักษะในการท างานเป็นทีม  พฒันาสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัและกบัผูส้อน พฒันาการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี มีความซ่ือสัตย ์และมีน ้าใจตอ่เพื่อนร่วมชั้นเรียนในทางท่ีถูกตอ้ง  

4.2 วิธีการสอน 
  มอบหมายแบบฝึกหัด การแสดงความคิดเห็นและร่วมอภิปราย 
 4.3 วิธีการประเมินผล 
  แบบฝึกหัดท่ีส่งในชั้นเรียน และพฤติกรรมการเขา้เรียน 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

การค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอิน เตอร์เน็ต การสอน โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แบบ Active-Learning และ 
YouTube เป็นตน้ การน าเสนอขอ้มูลเชิงสถิติและการน าเสนอขอ้มูลให้เขา้ใจง่าย โดยเสนอเป็นกราฟแบบตา่งๆ 
แสดงคา่เฉลี่ย โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการท างาน การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่งๆในการน าเสนองาน
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 5.2 วิธีการสอน 
มีการน าบทเรียน upload ไว้ใน ITuneU ของ website มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต มอบหมายให้ท  ารายงานและให้น าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน โดยให้อ้างอิงแหลง่ท่ีมาของข้อมูล
อยา่งถูกตอ้งและมีการใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการน าเสนอรายงาน   

        5.3 วิธีการประเมินผล 
จ านวนคร้ังในการเขา้สู่บทเรียนใน ITuneU การจัดท ารายงานและการน าเสนอในระบบ ITuneU และหน้าชั้นเรียน
ดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
 

หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือท่ีใช้ 

ผู้สอน 

1 บทท่ี 1 บทน า 
ประวติัความเป็นมา ความหมาย และ
ภาพรวมธุรกิจ องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 
สปา สถานการณ์สปาในตลาดโลก 
(15/8/16) 

3 บรรยาย แนะน าการ 
เรียนการสอน / powerpoint  

รัชดา ธูปทอง 

2 บทท่ี 2 องคป์ระกอบหลกัในสปา ประเภท
ของธุรกิจสปาและโครงสร้างของธุรกิจ
สปา  
(22/8/16) 

3 บรรยาย อภิปราย และ 
ร่วมกนัวิเคราะหป์ระเดน็ โดยใช้
กรณีศึกษา / powerpoint  

รัชดา ธูปทอง 

3 บทท่ี 3 เอกลกัษณส์ปาไทย วเิคราะห์จุดแขง็ 
จุดออ่นของสปาไทย  สถาณการณ์สปาใน
ประเทศไทย 

3 บรรยาย อภิปราย และ 
ร่วมกนัวิเคราะหป์ระเดน็ โดยใช้
กรณีศึกษา / powerpoint 

รัชดา ธูปทอง 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือท่ีใช้ 

ผู้สอน 

(29/8/16) 
4 บทท่ี 4 กฎหมายและขอ้บังคบัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการประกอบธุรกิจสปา 
(5/9/16) 

3 บรรยาย อภิปราย และ 
ร่วมกนัวิเคราะหป์ระเดน็ โดยใช้
กรณีศึกษา / powerpoint 

วิทยากร 

5 บทท่ี 5 การจัดการสปาเพื่อสุขภาพ (Health 
Wellness & Holistic Approach) 
(12/9/16) 
 

3 สอบเกบ็คะแนน (10%) 
บรรยาย อภิปราย ทาง ItuneU 
เพื่อเตรียมดูงานสถาน
ประกอบการจริง 

รัชดา ธูปทอง 

6 การศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
(19/9/16)  

3 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  วิทยากรจากสถาน
ประกอบการ 

7 บทท่ี 6 ขั้นตอนการเปิดธุรกิจสปา การ
ออกแบบสปาเมนู   การเลือกผลิตภณัฑ ์ 
เคร่ืองมือ และอปุกรณท่ี์ใชใ้นสปา 
(26/9/16) 

3 บรรยาย อภิปราย และ 
ร่วมกนัวิเคราะหป์ระเดน็ โดยใช้
กรณีศึกษา / powerpoint 

วิทยากร 

8 บทท่ี 7 ประเภทการบริการในสปา 
ประเภททรีทเมน้ตแ์ละการนวด  
Hydrotherapy and Aromatherapy   
(3/10/16) 

3 สอบเกบ็คะแนน (10%) 
บรรยาย อภิปราย และ 
ร่วมกนัวิเคราะหป์ระเดน็ โดยใช้
กรณีศึกษา / powerpoint 

รัชดา ธูปทอง 

9 บทท่ี 8 การก  าหนดกลยทุธ์ธุรกิจสปา
ประเภทการบริการในสปา 
(17/10/16) 

3 บรรยาย อภิปราย และ 
ร่วมกนัวิเคราะหป์ระเดน็ โดยใช้
กรณีศึกษา / powerpoint 

รัชดา ธูปทอง 

10 บทท่ี 9 การพฒันาคุณภาพธุรกิจสปา 
(24/10/16) 

3 บรรยาย อภิปราย และ 
ร่วมกนัวิเคราะหป์ระเดน็ โดยใช้
กรณีศึกษา / powerpoint 

รัชดา ธูปทอง 

11 บทท่ี 10 การตลาดธุรกิจสปา   
(31/10/16) 

3 บรรยาย อภิปราย และ 
ร่วมกนัวิเคราะหป์ระเดน็ โดยใช้
กรณีศึกษา / powerpoint 

รัชดา ธูปทอง 

12 บทท่ี 11 โครงการธุรกิจสปา 
(7/11/16) 

3 สอบเกบ็คะแนน (10%) 
บรรยาย อภิปราย และ 
ร่วมกนัวิเคราะหป์ระเดน็ โดยใช้
กรณีศึกษา / powerpoint 

รัชดา ธูปทอง 

13 บทท่ี 12 โครงการธุรกิจสปา 
(14/11/16) 

3 บรรยาย อภิปราย และ 
ร่วมกนัวิเคราะหป์ระเดน็ โดยใช้
กรณีศึกษา / powerpoint 

รัชดา ธูปทอง 

14 นักศึกษาน าเสนอโครงการยอ่ย 3 น าเสนอโครงการผา่นมัลติมีเดีย รัชดา ธูปทอง 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือท่ีใช้ 

ผู้สอน 

(21/11/16) ตา่งๆ 
15 นักศึกษาน าเสนอโครงการสมบูรณ ์

อธิบายขอ้สอบปลายภาค 
(28/11/16 – 5/12/16) 

3 น าเสนอโครงการผา่นมัลติมีเดีย
ตา่งๆ 

รัชดา ธูปทอง 

16 สอบปลายภาค (พฤ., 15 ธันวาคม 2016, 09:00 น. – 12:00 น) 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

กิจกรรมท่ี 
ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1-3 สอบปลายภาค - 
16 

40 

2 1-5 - การคน้ควา้ การเขา้ชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย 
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 
- การสอบเกบ็คะแนน (ประมวลเน้ือหาวิชา กลางภาค
และปลายภาค, วทิยากร และ ศึกษาดูงาน) 
- เขา้กิจกรรมการดูงานนอกสถานท่ี และ ฟังวทิยากร 

ตลอดการศึกษา 
 

4/5/8/12 

 
 
20 
10* 

3 1-3 การคน้ควา้ การคิดวิเคราะห ์ท างานกลุม่ เสนอผล
โครงการธุรกิจสปา 

12 - 16 30 

ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ 
 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum  Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวชิา 
คณุธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
BT334 
การ
จัดการ
ธุรกจิ
สปา 

                          

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสารหลัก 

1. คูมื่อการสุขาภิบาลสถานประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ โดย ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร  
  2. การจัดการสปาเพื่อสุขภาพ โดย กระทรวงสาธารณสุข 

3. คูมื่อผูด้  า เนินการสปาเพื่อสุขภาพ โดย กระทรวงสาธารณสุข 
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 1. ธุรกิจบริการ: สปาและนวดไทย โดย กรมการคา้ระหวา่งประเทศ 
 2. รายงานการศึกษาขั้นสุดท้าย (Final Report) การจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง    
             และขนาดยอ่มรายสาขา โดยส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 1. คูมื่อธุรกิจสปา โดย กระทรวงสาธารณสุข 
        2.  เอกลกัษณ์สปาไทย โดย รศ. ดร.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่ 
 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ให้นักศึกษาทุกคนท าการประเมินการสอนของอาจารยผ์า่นเคร่ืองออนไลน์ของมหาวิทยาลยั และเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงหัวขอ้การเรียน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
อาจารยผ์ูส้อนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนักศึกษา และท ารายงานสรุปพฒันาการของนักศึกษา 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขเพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีความเหมาะสมมากข้ึน 

3. การปรับปรุงการสอน  
หลกัสูตรสาขาวิชาและอาจารยผ์ูส้อนทบทวนขอ้มูลท่ีทันสมยัของรายวิชาการสอนทุกภาคการศึกษา อาจารยป์ระชุม
หารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ไดมี้การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชาท่ีสอน โดยมีคณะกรรมการก  ากบัมาตรฐานวิชาการ 
เป็นผูต้รวจสอบในการออกขอ้สอบ การตรวจขอ้สอบ การตดัเกรดของนักศึกษา ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัค  าถามใน
ขอ้ สอบจากผูใ้ชบ้ัณฑิตเพื่อปรับปรุงมาตรฐานสอบให้เป็นไปตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง การสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน โดย ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ ตามขอ้ 4 และเชิญวิทยากรภายนอกเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยุกตค์วามรู้กับ
ปัญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารยห์รือวงการวิชาการและภาคธุรกิจตา่งๆ 

 


