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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3574701 ชื่อรายวิชา การบริหารงานขณะทางานจริงและผลกระทบ
Real-time Management and Impact
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง
อาจารย์ผู้สอน
ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ Online platforms (WBSC/Microsoft Teams/Zoom etc.)
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
19 มิถุนายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ พื้นฐานของการบริหารงานขณะทางาน ตารางการ
บริหารเวลา การลาดับความสาคัญ แผนภูมิควบคุม เทคนิคการควบคุมด้วยสายตา การวิเคราะห์
รายการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการตอบสนองขณะทางานจริง
2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์สภาพที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริง ในสถานการณ์
ปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานทั้งทางตรงและทางอ้อม การจัดวางโครงสร้างการ
ปฏิบัติงานจริงที่ได้ผล
3. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ตระหนักถึงความสาคัญของการแก้ปัญหาขณะทางานจริงในทุก
กระบวนการดาเนินงาน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อ ให้ แ ผนการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ สนั บ สนุ น การเรีย นรู้ มี ค วามเป็ น ปั จ จุ บั น และทั น ต่ อ
สถานการณ์

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
พี้นฐานของการบริหารงานขณะทางานจริง การลาดับความสาคัญ การบริหารกาลังคน การจัดการ
ผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ รั ก ษามาตรฐานการให้ บ ริ ก าร ตารางการบริ ห ารเวลา แผนภู มิ ค วบคุ ม
เทคนิคการควบคุมด้วยสายตา การวิเคราะห์รายการเปลี่ยนแปลง และการตอบสนองขณะทางานจริง
The basic knowledge of real-time management; prioritization; workforce
management; performance management to maintain service standard; time management
matrix; control chart; visual control technique; an analysis of transaction; and, 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) มีความซื่ อสัตย์สุจริต เสียสละไม่ เอารัดเอาเปรียบผู้ อื่น มี ความรับ ผิ ดชอบต่อหน้ าที่ข องตนเอง
สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
 2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน
 3) มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 4) มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการปัญหา
ทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
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) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ
 2) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจในสาระส าคั ญ ของศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ห ารธุ ร กิ จ ทั้ งทางด้ า น
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 3) มี ความรู้ และความเข้ าใจในสาระส าคั ญเกี่ ยวกั บกระบวนการบริ หารธุ รกิ จ ในด้ านการวางแผน
การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุง
แผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ รวมถึงเทคนิคและกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อแก้ไขปัญหา
วิชาชีพ
 4) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิช าการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจ
อย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.2 วิธีการสอน
1. ใช้วิธีการสอนแบบหลากรูปแบบ เน้นทฤษฎีผนวกกับภาคปฏิบัติ เน้นกรณีศึกษา กรณีตัวอย่าง
2. ฝึกปฏิบัติจริงในห้องเรียน อภิปรายกลุ่มแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
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3. ฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม จากการค้นคว้าด้วยตนเอง
4. ฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ความสามารถของตนเองและปรับปรุงแก้ไขพร้อมกับฝึกฝนให้เกิดความ
ชานาญ
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ทดสอบย่อยระหว่างการเรียน
2. ทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. ประเมินงานที่นักศึกษาจัดทาส่ง
4. ประเมินงานโครงการที่นาเสนอ
5. ประเมินการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 1) สามารถสื บ ค้ น ประเมิ น ข้ อ มู ล จากหลายแหล่ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยตนเอง เพื่ อ ให้ ได้
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาค
ธุรกิจและจากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่ อพัฒนาทักษะการทางานให้เกิดประสิทธิผล
 2) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู้
จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้อย่าง
เหมาะสม
 3) สามารถคิ ด ค้ น ทางเลื อ ก วิ เคราะห์ ท างเลื อ กและผลกระทบจากทางเลื อ กอย่ า งรอบด้ า น
มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทาให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ
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) สามารถทางานเป็นกลุ่มและมีทักษะในการทางานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นาสมาชิกของกลุ่มได้
อย่างเหมาะสมและสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคล เพื่อสร้างความ
ผูกพันที่ยั่งยืนในองค์กร
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2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม
รับผิดชอบงานตามหน้าที่และบทบาทที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม
3) มีความรับผิดชอบในการทางานกับผู้อื่นและรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ตนเองและอาชีพ สามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
และแก้ไขปัญหากลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
1. ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
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) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ เทคนิคพื้นฐานและสถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ใน
การวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
 2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จาเป็นต่อการทาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสมสาหรับ
กลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันตามสถานการณ์และวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
 4) สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ สนับสนุนการดาเนินงานของธุรกิจ
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
Online 1. ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
2. แนวคิดและบทบาทของการบริหารงาน
ขณะทางานและผลกระทบ
- Learning Outcome
เข้าใจภาพรวมของการบริหารงานขณะ
ทางานและผลกระทบ
2 - 3 - หัวข้อการสอน
Online พืน้ ฐานของการบริหารงานขณะทางานจริง
- Learning Outcome
สามารถอธิบายพื้นฐานของการบริหารงาน
ขณะทางานจริง

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3
แนะนาบทเรียนและ
รายละเอียดในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์
หนังสือเรียน และเกณฑ์การ
วัดผล
บรรยายโดยผู้สอน
อภิปรายโดยผู้เรียน
สะท้อนการเรียนรู้โดย
ผู้เรียน
ถอดบทเรียนโดยผู้เรียน
6
บรรยายโดยผู้สอน
อภิปรายโดยผู้เรียน
สะท้อนการเรียนรู้โดย
ผู้เรียน
ถอดบทเรียนโดยผู้เรียน

สื่อการสอน
เอกสารผลิตร่วมกับ
คู่ความร่วมมือทาง
วิชาการ

เอกสารผลิตร่วมกับ
คู่ความร่วมมือทาง
วิชาการ

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)
3
ดร.ราเชนทร์
บุญลอยสง

1–3

ดร.ราเชนทร์
บุญลอยสง
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สัปดาห์
หัวข้อการสอน /
ที่
Learning Outcome
4 - 5 - หัวข้อการสอน
Online ตารางการบริหารเวลา
- Learning Outcome
สามารถประยุกต์ความรู้ใช้บริหารเวลาด้วย
เครื่องมือ
6 - 7 - หัวข้อการสอน
Online การลาดับความสาคัญ
Operations Scheduling
- Learning Outcome
สามารถประยุกต์ใช้การลาดับความสาคัญ
ในการบริหารงานขณะทางานจริง
8 – 9 - หัวข้อการสอน
Online 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

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
ชั่วโมง
6
บรรยายโดยผู้สอน
เอกสารผลิตร่วมกับ
อภิปรายโดยผู้เรียน
คู่ความร่วมมือทาง
สะท้อนการเรียนรู้โดย
วิชาการ
ผู้เรียน
ถอดบทเรียนโดยผู้เรียน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)
1–3
ดร.ราเชนทร์
บุญลอยสง

6

บรรยายโดยผู้สอน
อภิปรายโดยผู้เรียน
สะท้อนการเรียนรู้โดย
ผู้เรียน
ถอดบทเรียนโดยผู้เรียน

เอกสารผลิตร่วมกับ
คู่ความร่วมมือทาง
วิชาการ

1–3

ดร.ราเชนทร์
บุญลอยสง

6

บรรยายโดยผู้สอน
อภิปรายโดยผู้เรียน
สะท้อนการเรียนรู้โดย
ผู้เรียน
ถอดบทเรียนโดยผู้เรียน

เอกสารผลิตร่วมกับ
คู่ความร่วมมือทาง
วิชาการ

1–3

ดร.ราเชนทร์
บุญลอยสง
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
- Learning Outcome
สามารถประยุกต์ใช้แผนภูมิควบคุมในการ
บริหารงานขณะทางานจริง
10 – 11 - หัวข้อการสอน
เทคนิคการควบคุมด้วยสายตา
1.Visual Control : Understanding
2.Visual Control : Advantages
3.Visual Control : Limitations
- Learning Outcome
สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการควบคุมด้วย
สายตาในการบริหารงานขณะทางานจริง
12 – 13 - หัวข้อการสอน
การวิเคราะห์รายการเปลี่ยนแปลง
- Learning Outcome
สามารถตอบสนองจากการวิเคราะห์
รายการที่เปลี่ยนแปลง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

6

บรรยายโดยผู้สอน
อภิปรายโดยผู้เรียน
สะท้อนการเรียนรู้โดย
ผู้เรียน
ถอดบทเรียนโดยผู้เรียน

เอกสารผลิตร่วมกับ
คู่ความร่วมมือทาง
วิชาการ

1–3

ดร.ราเชนทร์
บุญลอยสง

6

บรรยายโดยผู้สอน
อภิปรายโดยผู้เรียน
สะท้อนการเรียนรู้โดย
ผู้เรียน
ถอดบทเรียนโดยผู้เรียน

เอกสารผลิตร่วมกับ
คู่ความร่วมมือทาง
วิชาการ

1–3

ดร.ราเชนทร์
บุญลอยสง
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สัปดาห์
หัวข้อการสอน /
ที่
Learning Outcome
14 – 15 - หัวข้อการสอน
การตอบสนองขณะทางานจริง
Queue Management
- Learning Outcome
สามารถประยุกต์ใช้การบริหารแถวคอยใน
การบริหารงานขณะทางานจริง

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
ชั่วโมง
6
บรรยายโดยผู้สอน
เอกสารผลิตร่วมกับ
อภิปรายโดยผู้เรียน
คู่ความร่วมมือทาง
สะท้อนการเรียนรู้โดย
วิชาการ
ผู้เรียน
ถอดบทเรียนโดยผู้เรียน

โครงงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ขณะทางานจริงและผลกระทบ

1

การสอบปากเปล่า

สอบปลายภาค

1.5

ทดสอบข้อเขียน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)
1–3
ดร.ราเชนทร์
บุญลอยสง

หมายเหตุ : 1. อาจมีวิทยาการผู้เชี่ยวชาญจากคู่ความร่วมมือทางวิชาการร่วมบรรยายและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามความเหมาะสม
2. ร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ระดับ มหาวิทยาลัย และ/หรือ คณะ และ/หรือ หลักสูตร อาทิ การฝึกปฏิบัติงาน ณ SDU Service Center
3. แผนการสอนในแต่ละสัปดาห์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
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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
ประเมินผลงานที่มอบหมาย และ
การนาเสนอผลงาน

1 - 15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
(ร้อยละ)
10

1 - 15

50

ประเมินผลงานโครงงานพิเศษที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขณะ
ทางานจริงและผลกระทบ

8

20

ประเมินผลสอบปลายภาค

16

20

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ณัฐพล อู่ทรัพย์เจริญชัย เอกชัย ท้วมบริบูรณ์ ราเชนทร์ บุญลอยสง และ คณะ. (2563). 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 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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