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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3574701 ชื่อรายวิชา การบริหารงานขณะทางานจริงและผลกระทบ
Realtime Management and Impact
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง
อาจารย์ผู้สอน
ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
26 ตุลาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของการบริหารงานขณะทางาน ตารางการบริหาร
เวลา การลาดับความสาคัญ แผนภูมิควบคุม เทคนิคการควบคุมด้วยสายตา การวิเคราะห์รายการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการตอบสนองขณะทางานจริง
2. นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์สภาพที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริง ในสถานการณ์ปัจจุบันที่
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานทั้งทางตรงและทางอ้อม การจัดวางโครงสร้างการปฏิบัติงานจริงที่
ได้ผล สามารถศึกษาค้นคว้า
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนปฏิบัติงานขณะทางานจริง การจัดการ
ตารางเวลา การลาดับความสาคัญในการทางาน รู้จักแผนภูมควบคุมการทางานให้มีประสิทธิภาพ
สามารถวิเคราะห์รายการเปลี่ยนแปลง มีเทคนิคการควบคุมและการตอบสนองขณะทางานให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
พี้น ฐานของการบริหารงานขณะทางาน ตารางการบริหารเวลา การลาดับความสาคัญ แผนภูมิ
ควบคุม เทคนิคการควบคุมด้วยสายตา การวิเคราะห์รายการเปลี่ยนแปลง และการตอบสนองขณะทางาน
จริง
Basics of realtime management, time management matrix, prioritization, control
chart, visual control technique, analysis of transaction, real time reaction.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
สอนเสริมเพื่อทดแทน
45
90
ชั่วโมงเรียนทีไ่ ม่สามารถ
ทาการสอนได้จริงหรือ
ตามที่ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบทวนความรู้ความเข้าใจ
ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
สั ป ดาห์ ล ะ 1 ชั่ ว โมงต่ อ รายบุ ค คลหรื อ ตามความเหมาะสมโดยประกาศให้ ผู้ เรีย นทราบ ทั้ งนี้
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งนั ด หมายวั น เวลาล่ ว งหน้ า เป็ น รายบุ ค คล และนอกจากนั้ น ยั งเพิ่ ม ช่ อ งทางให้ นั ก ศึ ก ษา
ติดต่อสื่อสารกับผู้สอนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ Social Media (Line Application) และ e-mail ส่วนตัวได้
ตลอดเวลาตามความเหมาะสม
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1. ความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 2. มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตนต่อผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
 3. ความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนามีภาวะผู้นา
และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
 4. วินัยในการทางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื้อหาสาระที่เป็นจริยธรรมในการสอน ยกตัวอย่างที่ดีใช้
บทบาทสมมติในการอธิบาย ร่วมกันอภิปรายกรณีศึกษา
2. ให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนตรงเวลา และการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. มอบหมายงานให้รับผิดชอบโดยแบ่งงานให้ทาร่วมกัน ฝึกการเป็นหัวหน้าทีมการทางาน ให้
นักศึกษาจัดกลุ่มแสดงความคิดเห็นและอภิปรายหน้าชั้นเรียนร่วมกันทุกคน
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การร่วมกิจกรรมและ
สังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
2. ประเมินการมีวินัยและพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรายบุคคล
4. ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มเพื่อน และสุ่มสอบถาม
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 1. มีความรู้ในสาขาวิชาการบริการลูกค้าทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางเป็นระบบ
เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
 2. มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงาน
อาชีพ
2.2 วิธีการสอน
1. ใช้วิธีการสอนแบบหลากรูปแบบ เน้นทฤษฎีผนวกกับภาคปฏิบัติ เน้นกรณีศึกษา กรณีตัวอย่าง
2. ฝึกปฏิบัติจริงในห้องเรียน อภิปรายกลุ่มแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
3. ฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม จากการค้นคว้าด้วยตนเอง
4. ฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ความสามารถของตนเองและปรับปรุงแก้ไขพร้อมกับฝึกฝนให้เกิดความ
ชานาญ
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2.3 วิธีการประเมินผล
1. ทดสอบย่อยระหว่างการเรียน
2. ทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. ประเมินงานที่นักศึกษาจัดทาส่ง
4. ประเมินงานโครงการที่นาเสนอ
5. ประเมินการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 1. มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง
รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
 2. มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
 3. มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
ทักษะการทางานให้เกิดประสิทธิผล
3.2 วิธีการสอน
1. สอนโดยใช้กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติจริงเป็นกรณีตัวอย่างในห้องเรียน
2. อภิปรายกลุ่ม แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
3. การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
4. ปฏิบัติจริงในห้องเรียนบ่อยๆ จนเกิดความชานาญ
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และงานนาเสนอในชั้นเรียน
2. การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
3. ประเมินโดยผู้เรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 1. มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของ
ตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
 2. มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น
และปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
 3. มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตาม
มาตรฐานสากล
4.2 วิธีการสอน
1. ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
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2. มอบหมายงานทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากบุคคลอื่น หรือผู้มี
ประสบการณ์ในวิชาชีพ
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมในการรวมกลุ่มและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน
2. พิจารณาจากผลงานที่ได้รับจากการปฏิบัติจริงในชั้นเรียน
3. พิจารณาจากผลงาน ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้มอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 1. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. มีความสามารถในการสื่อสารกับลูกค้า หรือผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และ
วัฒนธรรม
 3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการ
นาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลการแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล
5.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ จากกรณีศึกษาการเรียนรู้เทคนิค
และประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
2. การทดลอง การฝึกปฏิบัติ นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
3. มอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นและนาเสนอรายงานในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้อง กับการเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
1. การทดสอบย่อย
2. สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
4. ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย

5

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์
หัวข้อการสอน /
ที่
Learning Outcome
1
- หัวข้อการสอน
1. ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
2. แนวคิดและบทบาทของการบริหารงาน
ขณะทางานและผลกระทบ
- Learning Outcome
เข้าใจภาพรวมของการบริหารงานขณะ
ทางานและผลกระทบ
2-3

4-5

- หัวข้อการสอน
พื้นฐานของการบริหารงานขณะทางานจริง
- Learning Outcome
สามารถอธิบายพื้นฐานของการบริหารงาน
ขณะทางานจริง
- หัวข้อการสอน
ตารางการบริหารเวลา
- Learning Outcome
สามารถประยุกต์ความรู้ใช้บริหารเวลาด้วย

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3
แนะนาบทเรียนและ
รายละเอียดในการจัดการ
เรียนการสอน หนังสือเรียน
และเกณฑ์การวัดผล
บรรยายโดยผู้สอน
อภิปรายโดยผู้เรียน
สะท้อนการเรียนรู้โดย
ผู้เรียน
ถอดบทเรียนโดยผู้เรียน
6
บรรยายโดยผู้สอน
อภิปรายโดยผู้เรียน
สะท้อนการเรียนรู้โดย
ผู้เรียน
ถอดบทเรียนโดยผู้เรียน
6

บรรยายโดยผู้สอน
อภิปรายโดยผู้เรียน
สะท้อนการเรียนรู้โดย
ผู้เรียน

สื่อการสอน
เอกสารผลิตร่วมกับ
คู่ความร่วมมือทาง
วิชาการ

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)
1–2
ดร.ราเชนทร์
บุญลอยสง
ผศ.ดร.
ณัฏฐพันธ์
เขจรนันทน์

เอกสารผลิตร่วมกับ
คู่ความร่วมมือทาง
วิชาการ

เอกสารผลิตร่วมกับ
คู่ความร่วมมือทาง
วิชาการ

1–2

1–2

ดร.ราเชนทร์
บุญลอยสง
ผศ.ดร.
ณัฏฐพันธ์
เขจรนันทน์
ดร.ราเชนทร์
บุญลอยสง
ผศ.ดร.
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

เครื่องมือ
6-7

- หัวข้อการสอน
การลาดับความสาคัญ
Operations Scheduling
- Learning Outcome
สามารถประยุกต์ใช้การลาดับความสาคัญ
ในการบริหารงานขณะทางานจริง
8 – 9 - หัวข้อการสอน
แผนภูมิควบคุม
1.Basics of Statistical Process Control
2.Control Charts
3.Control Charts for Attributes
4.Control Charts for Variables
5.Control Chart Patterns
6.SPC with Excel
7.Process Capability
- Learning Outcome
สามารถประยุกต์ใช้แผนภูมิควบคุมในการ
บริหารงานขณะทางานจริง
10 – 11 - หัวข้อการสอน
เทคนิคการควบคุมด้วยสายตา

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ถอดบทเรียนโดยผู้เรียน
6

6

6

บรรยายโดยผู้สอน
อภิปรายโดยผู้เรียน
สะท้อนการเรียนรู้โดย
ผู้เรียน
ถอดบทเรียนโดยผู้เรียน

เอกสารผลิตร่วมกับ
คู่ความร่วมมือทาง
วิชาการ

บรรยายโดยผู้สอน
อภิปรายโดยผู้เรียน
สะท้อนการเรียนรู้โดย
ผู้เรียน
ถอดบทเรียนโดยผู้เรียน

เอกสารผลิตร่วมกับ
คู่ความร่วมมือทาง
วิชาการ

บรรยายโดยผู้สอน
อภิปรายโดยผู้เรียน

เอกสารผลิตร่วมกับ
คู่ความร่วมมือทาง

1–2

1–2

ผู้สอน
ณัฏฐพันธ์
เขจรนันทน์
ดร.ราเชนทร์
บุญลอยสง
ผศ.ดร.
ณัฏฐพันธ์
เขจรนันทน์
ดร.ราเชนทร์
บุญลอยสง
ผศ.ดร.
ณัฏฐพันธ์
เขจรนันทน์

1–2

ดร.ราเชนทร์
บุญลอยสง
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
1.Visual Control : Understanding
2.Visual Control : Advantages
3.Visual Control : Limitations
- Learning Outcome
สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการควบคุมด้วย
สายตาในการบริหารงานขณะทางานจริง
11 – 12 - หัวข้อการสอน
การวิเคราะห์รายการเปลี่ยนแปลง
- Learning Outcome
สามารถตอบสนองจากการวิเคราะห์
รายการที่เปลี่ยนแปลง

จานวน
ชั่วโมง

13 – 14 - หัวข้อการสอน
การตอบสนองขณะทางานจริง
Queue Management
- Learning Outcome
สามารถประยุกต์ใช้การบริหารแถวคอยใน
การบริหารงานขณะทางานจริง
15 - หัวข้อการสอน
ทบทวนความรู้ตลอดภาคการศึกษา
1.พี้นฐานของการบริหารงานขณะทางาน
2.ตารางการบริหารเวลา

6

6

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สะท้อนการเรียนรู้โดย
ผู้เรียน
ถอดบทเรียนโดยผู้เรียน

วิชาการ

บรรยายโดยผู้สอน
อภิปรายโดยผู้เรียน
สะท้อนการเรียนรู้โดย
ผู้เรียน
ถอดบทเรียนโดยผู้เรียน

เอกสารผลิตร่วมกับ
คู่ความร่วมมือทาง
วิชาการ

บรรยายโดยผู้สอน
อภิปรายโดยผู้เรียน
สะท้อนการเรียนรู้โดย
ผู้เรียน
ถอดบทเรียนโดยผู้เรียน

เอกสารผลิตร่วมกับ
คู่ความร่วมมือทาง
วิชาการ

บรรยายโดยผู้สอน
อภิปรายโดยผู้เรียน
สะท้อนการเรียนรู้โดย
ผู้เรียน

เอกสารผลิตร่วมกับ
คู่ความร่วมมือทาง
วิชาการ

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน
ผศ.ดร.
ณัฏฐพันธ์
เขจรนันทน์

1–2

1–2

1–2

ดร.ราเชนทร์
บุญลอยสง
ผศ.ดร.
ณัฏฐพันธ์
เขจรนันทน์
ดร.ราเชนทร์
บุญลอยสง
ผศ.ดร.
ณัฏฐพันธ์
เขจรนันทน์
ดร.ราเชนทร์
บุญลอยสง
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
3.การลาดับความสาคัญ
4.แผนภูมิควบคุม
5.เทคนิคการควบคุมด้วยสายตา
6.การวิเคราะห์รายการเปลี่ยนแปลง
7.การตอบสนองขณะทางานจริง
- Learning Outcome
สามารถตอบสนองต่อข้อคาถามเกี่ยวกับ
องค์ความรู้ด้านการบริหารขณะทางานจริง
และผลกระทบ
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ถอดบทเรียนโดยผู้เรียน
การนาเสนอผลงานของ
ผู้เรียน

1.5

ทดสอบข้อเขียน

2

ทดสอบข้อเขียน

ผู้สอน
ผศ.ดร.
ณัฏฐพันธ์
เขจรนันทน์

หมายเหตุ : 1. มีวิทยาการผู้เชี่ยวชาญจากคู่ความร่วมมือทางวิชาการร่วมบรรยายและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามความเหมาะสม
2. ร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ระดับ มหาวิทยาลัย และ/หรือ คณะ และ/หรือ หลักสูตร
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1
2

3

4

ผลการเรียนรู้ที่ได้
(ระบุข้อ)
1.1.2, 1.1.3,
4.1.1
1.1.1, 1.1.3, 1.1.4,
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
4.1.2, 4.1.3,
5.1.1, 5.1.2
1.1.1, 1.1.3, 1.1.4,
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
4.1.2, 4.1.3,
5.1.1, 5.1.2
1.1.1, 1.1.3, 1.1.4,
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
4.1.2, 4.1.3,
5.1.1, 5.1.2

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
เรียนรู้
ประเมินผลงานกลุ่ม และการ
นาเสนอผลงาน

1 - 15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
(ร้อยละ)
10

9 - 15

30

ประเมินผลสอบกลางภาค

8

30

ประเมินผลสอบปลายภาค

16

30

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ณัฐพล อู่ทรัพย์เจริญชัย เอกชัย ท้วมบริบูรณ์ ราเชนทร์ บุญลอยสง และ คณะ. (2561). เอกสาร
ประกอบการเรียน รายวิชา การบริหารขณะทางานจริงและผลกระทบ ร่วมผลิตกับคู่ความ
ร่วมมือทางวิชาการ. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. (2550) หลักการการควบคุมคุณภาพ (Principles of quality control).
สานักพิมพ์สมาคมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 760 หน้า. (บทที่ 7 และ 10)
ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์. (2555). การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective time
management). พิมพ์ครั้งที่ 7. บริษัท ดีโฟ คอนซัลแทนท์ จากัด: กรุงเทพมหานคร.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ข้อกาหนดตามมาตรฐาน Customer Operations Performance Center: COPC
Lientz Bennet P. (2010). Breakthrough strategic IT and process planning. World Scientific
Publishing Co. Pte. Ltd.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา การสอบย่อย สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
2.2 ผลการฝึกปฏิบัติ
2.3 รายงานการค้นคว้าต่างๆ ที่มอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หารือร่วมกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อหาแนวทางพัฒนารายวิชาร่วมกัน
3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ให้ข้อเสนอแนะแก่อาจารย์ผู้สอน เพื่อนาไปพัฒนาการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทาหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษาที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร
การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบใน
การทบทวนเนื้อหาที่สอน กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
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