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คำนํา
เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการ
การใชนวัตกรรมในการ
บริการเพือนำมาใชแกไขปญหาการบริการในองคกร การสรางรูปแบบธุรกิจใหม แนวโนมกระแส
โลกกับทิศทางการบริการ ปจจัยทีผลักดันนวัตกรรมการบริการ ทัศนคติตอนวัตกรรมดานบริการ
นวัตกรรมกับการแกปญหาการบริการเครืองมือวิชา นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) ได
จัดการเรียนการสอนขึนเพือใหนักศึกษาใน หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา
ไดท าการศึกษาทิศทางและแนวโนมของการบริการ ในปจจุบัน แนวทางการสรางการบริการใหมๆ
ตางๆ ในการแกปญหา การสรางตนแบบการบริการที่ แกไขปญหาและสรางโอกาสทางธุรกิจ การ
พัฒนาระบบการบริการ ชองทางการใหบริการ กระบวนการ ใหบริการ อีกทั้งมีความรู
ความสามารถพัฒนารูปแบบธุรกิจใหเหมาะสมกับสภาพการแขงขัน
และสามารถนำความรู
ความสามารถเหลานี้ไปปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณตางๆ ทั้งในปจจุบัน และในอนาคต อีกทั้งมี
ความรูความสามารถเพียงพอในการประกอบอาชีพตอไป ในการจัดทำ มคอ.3 นี้ก็เพื่อเปนประโยชนใน
การ วางแผนการเรียน การสอน อีกทั้งเพื่อใชในการประเมินผลการเรียนการสอน อันจะเปนประโยชน
ตอตัวผูเรียน สืบไป
ดร. สิรินาถ แพทยังกุล
15 ตุลาคม 2561
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิตสาขาการบริการลูกคา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชือรายวิชา
3573708
นวัตกรรมการบริการ
(Service Innovation)
2. จำนวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรประเภทของรายวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอน
อาจารย ดร.สิรินาถ แพทยังกุล

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
15 ตุลาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1) เพื่อใหนักศึกษาเขาใจทิศทางและแนวโนมของการบริการในปจจุบัน แนวทางการสรางการ
บริการใหมๆ การใชนวัตกรรมการบริการเพื่อแกไขปญหาในองคกร การสรางรูปแบบธุรกิจ
ใหม แนวโนมกระแสโลกกับทิศ ทางการบริการปจจัยผลักดันและทัศนคติตอนวัตกรรมการ
บริการ เครืองมือตางๆในการแกไขปญหา การพัฒนา ระบบการบริการและชองทางการ
ใหบริการ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหเหมาะสมกับการแขงขันในปจจุบัน
2) นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะหทิศทางและแนวโนมของการบริการในปจจุบัน การสราง
งานบริการ ใหมๆ การใชนวัตกรรมแกไขปญหาในองคกร การพัฒนาระบบการบริการและชอง
ทางการใหบริการ การพัฒนา รูปแบบธุรกิจโดยสามารถศึกษาคนควาขอมูลจากสื่อตาง ๆ
และน าความรูไปประยุกตใชในการสรางงานบริการได
3) นักศึกษามีความสามารถวิเคราะหเพือ น าเสนอรูปแบบของนวัตกรรมการบริการไดอยาง
เหมาะสม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการในปจจุบัน การใชนวัตกรรมการ
บริการ แกไขปญหาดานการบริการในองคกร การสรางตนแบบการบริการทีแกไขปญหาและสรางโอกาส
ทางธุรกิจ การ พัฒนาระบบบริการและชองทางการใหบริการ การพัฒนารูปแบบทางธุรกิจใหเหมาะสมกับ
สถานการณในปจจุบัน
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คำอธิบายรายวิชา
ทิศทางและแนวโนมของการบริการในปจจุบัน แนวทางการสรางงานบริการใหมๆ เพื่อ
ตอบสนอง ความพึงพอใจของผูใชบริการ การใชนวัตกรรมการบริการเพื่อนำมาใชแกไขปญหาการบริการใน
องคกร การสราง รูปแบบธุรกิจใหม แนวโนมกระแสโลกกับทิศทางการบริการ ปจจัยผลักดัน
นวัตกรรมการบริการ ทัศนคติตอ นวัตกรรมดานการบริการ นวัตกรรมกับการแกไขปญหาและสราง
โอกาสทางธุรกิจ เครืองมือตางๆ ในการแกไข ปญหา การสรางตนแบบดานการบริการที่จะแกไขปญหา
และสรางโอกาสทางธุรกิจ การพัฒนาระบบการบริการ ชองทางการใหบริการ กระบวนการใหบริการ
และการพัฒนารูปแบบทางธุรกิจที่เหมาะสมในการใหบริการใน สภาวะแวดลอมที่ตองแขงขันในยุคโลกา
ภิวัตน
2. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
45

สอนเสริม
มีความตองการของ
ผูเรียนเฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน ภาคสนาม/
การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
6

3. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหท่อี าจารยใหคำปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3 ชั่วโมง

6

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
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1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติ ตนตอผูอื่นอยางสม่ําเสมอ
2) มีวินัยในการทำงาน และปฎิบัติตามกฏระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
3) มีความซื่อสัตยสจุ ริต ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น และสามารถจัดการปญหาความ
ขัดแยงระหวาง ผลประโยชนที่ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4) มีความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนา มีภาวะผูน า และเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) บรรยายพรอมยกตัวอยางสอดแทรกในเนื้อหาสาระที่เปนจริยธรรมในการสอน
ยกตัวอยางที่ดีใช บทบาทสมมติในการอธิบาย รวมกันอภิปรายกรณีศึกษา
2) ใหนักเรียนเขาชั้นเรียนตรงเวลา และการแตงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) มอบหมายงานใหรับผิดชอบโดยแบงงานใหทํารวมกัน ฝกการเปนหัวหนาทีมการ
ทํางาน ให นักศึกษาจัดกลุมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายหนาชั้นเรียน
รวมกันทุกคน
1.3 กลยุทธในการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมาย การ
รวมกิจกรรมและ สังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน
2) ประเมินการมีวินัยและพรอมเพรียงในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายรายบุคคล
4) ประเมินผลจากงานที่ไดรับมอบหมาย กลุมเพื่อน และแบบสอบถาม แบบสังเกต
แบบวัดเจตคติ
2. ความรู

2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรูในสาขาวิชาการบริการลูกคาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยาง
กวางขวางเปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก
2) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ
3) มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแกไขปญหาและตอยอดองค
ความรูในงานอาชีพ
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2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) ใชวิธีการสอนแบบหลากรูปแบบ เนนทฤษฎีผนวกกับภาคปฏิบัติ เนนกรณีศึกษา
กรณีตัวอยาง
2) ฝกปฏิบัติจริงในหองเรียน อภิปรายกลุมแสดงความคิดเห็นรวมกัน
3) ฝกทักษะในการแสวงหาความรูเพิ่มเติม จากการคนควาดวยตนเอง
4) จัดหาวิทยากร หรือผูเชี่ยวชาญพิเศษมาบรรยายใหความรูเพิ่มเติมในสวนที่
เกี่ยวของ
5) ฝกใหผูเรียนคิดวิเคราะหความสามารถของตนเองและปรับปรุงแกไขพรอมกับ
ฝกฝนใหเกิดความชํานาญ
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรุดานความรู
1) ทดสอบยอยระหวางการเรียน
2) ทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินงานที่นักศึกษาจัดท าสง
4) ประเมินงานโครงการที่น าเสนอ
5) ประเมินการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน
3.

ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการ
ฝกประสบการณ ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยาง
เหมาะสม
2) มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรอื่นๆที่
เกี่ยวของเพื่อพัฒนา ทักษะการท างานใหเกิดประสิทธิผล
3) มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความ
ขัดแยงรวมทั้ง หาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ทั้งเชิง
กวางและเชิงลึก
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สอนโดยใชกรณีศึกษา ฝกปฏิบัติจริงเปนกรณีตัวอยางในหองเรียน
2) อภิปรายกลุม แสดงความคิดเห็นรวมกัน รวมกันคนควาขอมูลจากแหลงอื่นๆ
3) ปฏิบัตจิ ริงในหองเรียนบอยๆ จนเกิดความชํานาญ
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และงานน าเสนอในชั้นเรียน
2) การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ
3) ประเมินโดยผูเรียน
8
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ
บทบาทของ ตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและ
แกไขปญหากลุม
2) มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอื่น
และปรับตัวเชิงวิชาชีพได
3) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนืองและตรงตาม
มาตรฐานสากล
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความ
รับผิดชอบ
1) ใชการสอนทีมีการก าหนดกิจกรรมใหมีการท างานเปนกลุม การเรียนแบบมี สวนรวม
ปฏิบัติการ
2) มอบหมายงานท างานที่ตองประสานงานกับผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูล จากบุคคลอื่น
หรือผูมีประสบการณในวิชาชีพ
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ รับผิดชอบ
1) ประเมินจากพฤติกรรมในการรวมกลุมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงาน
กลุมในชัน้ เรียน
2) พิจารณาจากผลงานทีไ ดรับจากการปฏิบัตจิ ริงในชั้นเรียน
3) พิจารณาจากผลงานความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลทีไ ดมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถในการสื่อสารกับลูกคา หรือผูรับบริการไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
และ วัฒนธรรม
2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร รูจักเลือกรูปแบบของ
การ น าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่อง และผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) มีความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลการแปล
ความหมายและการวิเคราะหขอมูล
4) มีความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลการแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล
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5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ สื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะห จากกรณีศึกษาการเรียนรู
เทคนิค และประยุกตใชในสถานการณตางๆ
2) การทดลอง การฝกปฏิบัติ น าเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม
3) มอบหมายงานใหผูเรียนสืบคนและน าเสนอรายงานในประเด็นที่มีความเกี่ยวของ กับการ
เรียน
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ53
1) การทดสอบยอย
2) สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า
4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่มอบหมาย
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1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิน

สัปดาห หัวขอ / Learning Outcome จํานวน ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน*
ที่
1 ความหมาย ความสําคัญของ
3
บรรยาย/อภิปราย/
นวัตกรรมการบริการ
ถาม-ตอบ
LO: เขาใจความหมาย ความสําคัญ
รวมถึงประโยชนของนวัตกรรมใน
งานบริการ
2 การพัฒนาการออกแบบการบริการ
3
บรรยายยกตัวอยาง / อภิปราย กลุม
LO: ความสําคัญเกี่ยวของของการ
/วิเคราะหกรณีตัวอยาง
ออกแบบในการบริการ
7P’s: Product, Price, Place,
3
บรรยาย ยกตัวอยาง / อภิปราย /
3 Promotion, People, Process,
เชื่อมโยงความเกี่ยวของใน
Physical Evidence
องคประกอบของกระบวนการทาง
LO: เห็นความเชื่อมโยงของการ
การตลาด
นําไปใชในกระบวนการทาง
การตลาด 7 P’s
4 แนวโนมการออกแบบการบริการ
3
บรรยาย/กรณีศึกษา/อภิปราย/ถามLO: ไดแนวคิด มุมมองการบริการ
ตอบ
ที่แตกตาง หลากหลาย

สื่อการสอน
e-book,
powerpoint, VDO

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน
ดร.สิรินาถ
แพทยังกุล

e-book,
powerpoint, VDO
e-book,
powerpoint, VDO

e-book,
powerpoint, VDO
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5
6

นําเสนอแนวคิดการคิดเพื่อการ
ออกแบบ
LO: รับฟงแนวคิดจากชั้นเรียน
ระดับของการออกแบบ
LO: เห็นความสําคัญของการ
ออกแบบในแตละระดับ

3

อภิปรายผลของความรูที่ไดรับ

มคอ. 3

e-book,
powerpoint, VDO

3

บรรยาย/กรณีศึกษา/อภิปราย/ถาม- e-book,
ตอบ/อภิปรายผล
powerpoint, VDO

พื้นฐานการออกแบบการบริการ
LO: หาความเชื่อมโยงกับ
เครื่องมือทางการตลาด
8 กระบวนการออกแบบ
กระบวนการ: ขั้นสํารวจและเก็บ
9 กระบวนการออกแบบ
กระบวนการ: ขัน้ สํารวจและเก็บ
10 นําเสนอสิ่งที่ไดจาก field
research
11 กระบวนการออกแบบ
กระบวนการ: การสรางแนวคิด
การบริการ (creation)
12 กระบวนการออกแบบกระบวนการ:

3

อภิปรายกลุม/ทดสอบ

3

บรรยาย/ยกตัวอยาง/อภิปรายผล
ความรูที่ไดรับ
บรรยาย/ยกตัวอยาง/อภิปรายผล
ความรูที่ไดรับ
อภิปราย นําเสนอ
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3

7

การสรางแนวคิดการบริการ (creation)
กระบวนการออกแบบกระบวนการ:
การนําแนวคิดไปทดสอบและปฏิบตั ิ
(Reflection & Implementation)

3
3
3
3

e-book,
powerpoint, VDO

e-book,
powerpoint, VDO
e-book,
powerpoint, VDO
e-book,
powerpoint, VDO
บรรยาย/ยกตัวอยาง / อภิปราย กลุม e-book,
นําเสนอความคิดเห็น รวมกัน
powerpoint, VDO
บรรยาย/ยกตัวอยาง / อภิปราย กลุม e-book,
นําเสนอความคิดเห็นรวมกัน
powerpoint, VDO
บรรยาย/ยกตัวอยาง/อภิปรายผล e-book,
powerpoint, VDO
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14 กระบวนการออกแบบกระบวนการ:

3

บรรยาย/กรณีศึกษา/อภิปรายผล

15

3

บรรยาย/อภิปรายกลุม/นําเสนอความ
คิดเห็น

การนําแนวคิดไปทดสอบและปฏิบตั ิ
(Reflection & Implementation)
สรุปการเรียนรู

หมายเหตุ: รายวิชานี้เนนการเรียนรูดว ยตนเอง การออกไปพบกับผูประกอบการ ลูกคา เพื่อใหมปี ระสบการณตรง และ
นํามาใชในการเรียนรูที่สอดคลองกับความเปนจริง ดังนั้นการเรียน หรือศึกษาดูงานนอกสถานที่จึงมีความสําคัญ บาง class จะมี
การออกนอกสถานที่
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมิน
5%

1.

การเขาชัน้ เรียน มีการเขาชั้นเรียนสม่ําเสมอ

สังเกตพฤติกรรม

ตลอดภาค
การศึกษา

2.

การอภิปราย
แสดงความ
คิดเห็น
การคนควาและ
การนำเสนอ
รายงาน
ทดสอบกลาง
ทดสอบปลาย

ประเมินผลการแสดง
ความคิดเห็น

ตลอดภาค
การศึกษา

10 %

ประเมินผลงานนำเสนอ

ตลอดภาค
การศึกษา

15 %

8
16

30 %
40 %

3.

4.
5.

มีความคิดริเริมสรางสรรค มี
ความรูความเขาใจ มีการแสดง
ความคิดเห็นรวม
มีความรูความเขาใจ มี
ความสามารถในการคนควา มี
วีธีการนำเสนอที่ดี
ผานตามเกณฑ
ผานตามเกณฑ

ผลการสอบ
ผลการสอบ
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1. เอกสารและตําาราหลัก
ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ TCDC (2557) คูมือการออกแบบบริการ Service Design Workbook
http://www.tcdc.or.th/upload/downloads/Service%20Design%20Workbook%20by%20TC
DC.pdf
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ดร.นพดล เหลืองภิรมย. (2554). การจัดการนวัตกรรม. กรุงเทพมหานคร. ดวงกมลบุคส ดิสทริบิวเตอร
Makoto USUI. (2554). Service Innovation (นวัตกรรมการบริการ). ส านักพิมพ สสท. กรุงเทพมหานคร.
แปลโดย ชไมพร สุธรรมวงศ และ ดร.บัณฑิต โรจนอารยานนท.
พงษ ผาวิจิตร. (2555). 42 นวัตกรรมทางธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร. ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
Jena McGregor. (2008). Most’ Innovation companies. Business Week.
http://www.businessweek.com and http://www.techmeme.com
http://www.arit.dusit.ac.th/ เว็ปไซตสํานักหอสมุดของสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานตางๆ ที่มี
ผลงานวิจัย
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา แหลงเรียนรู
1) แหลงเรียนรูตาง ๆ ในชุมชนและทองถิ่น เพื่อรวบรวมขอมูลดานตาง ๆ ของชุมชนและทองถิ่นในการ
วิเคราะหประเด็นปญหาตาง ๆ ในหลักการตลาด
2) เว็บไซดที่เกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา,นิตยสาร,หนังสือพิมพ
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1.

กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัย ดังนี้
1) การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
2) การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
3) แบบประเมินผูส อน และประเมินรายวิชา

2.

กลยุทธการประเมินการสอน การเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธดังนี้
1) แบบประเมินผลการเรียนการสอน
2) ผลการเรียนของนักศึกษา
3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3.

การปรับปรุงการสอน
เมื่อไดผลประเมินการสอน น าขอมูลมาวิเคราะหหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น โดย
การสัมมนาการจัดการเรียนการสอนระหวางกลุมผูสอน การทำวิจัยในชั้นเรียน

4.

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
กระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากการเรียนรูในวิชา ที่ได
จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบความรู ความ
เขาใจ และหลังออกผลการเรียนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชาไดดังนี้
1) การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือ ผูทรงคุณวุฒิที่ไมใช
อาจารยประจ าหลักสูตร
2) มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาเพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอเขียน รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมกี ารวางแผนปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
1) ปรับปรุงรายวิชาเปนประจำอยางนอยทุก 2 ป หรือตามขอเสนอแนะ
2) เรียกประชุมผูที่เกี่ยวของเพื่อนำาผลมาประมวล เสนอแนะแนวทางแกไข ปรับปรุง รวมถึงการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนใหดีขึ้น
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