ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

รายละเอียดของรายวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2514303 จิตวิทยาการจูงใจ (Psychology of Motivation)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยปทุมพร โพธิ์กาศ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
9 มิถุนายน 2553
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการในการจูงใจ
2. เพื่อใหผูเรียนมีความรูเ กี่ยวกับกระบวนการ และวิธีการในการจูงใจ
3. เพื่อใหผูเรียนมีความรูเ กี่ยวกับความสําคัญของการจูงใจ
4. เพื่อใหผูเรียนไดรูจกั วิเคราะหสถานการณเพือ่ เลือกหลักในการจูงใจใหบุคคลกระทําพฤติกรรม
ไปสูเปาหมายที่กําหนด
5. เพื่อใหผูเรียนใหความรวมมือ ชวยเหลือ รับผิดชอบในการทํางานรวมกัน
6. เพื่อใหผูเรียน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ตรงตอเวลา และเคารพกฎระเบียบในการเรียน
7. เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตความรูความเขาใจในการศึกษาไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
และในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวของในอนาคต
8. เพื่อใหผูเรียนมีการคนควาขอมูลจากสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนมีความรูในทางทฤษฎีและรูหลักการทางจิตวิทยาการจูงใจและนําไปประยุกตใชในการ
ทํางาน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดหลักการและกระบวนการในการจูงใจ ทฤษฎีการจูงใจตามแนวคิดของกลุม
นักจิตวิทยา ความสําคัญของการจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แนวทางในการวิเคราะหสถานการณ
และสิง่ แวดลอม เพื่อเลือกหลักการและกระบวนการในการจูงใจใหบุคคลกระทําพฤติกรรมไปสูเ ปาหมายที่
กําหนด
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
บรรยาย 48 ชั่วโมงตอ สอนเสริมตามความ
ไมมีการฝกปฏิบัติ
การศึกษาดวยตนเอง 90
ภาคการศึกษา
ตองการของนักศึกษา
ชั่วโมงตอสัปดาห
เปนรายบุคคลและใน
กรณีที่มเี หตุจําเปน
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาการใหคําปรึกษาผานทาง Web site ของคณะ/หลักสูตร/
ระบบบริหารการศึกษา
- อาจารยผูสอนจัดเวลาการใหคําปรึกษากับนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม ตามความ
ตองการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1. ความตระหนักถึงบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ มีความซือ่ สัตยและมีวินัยในตนเอง
1.1.2. มีการปฏิบัติตนที่ดเี มื่ออยูร วมกับผูอื่นในสังคม มีการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ผูอื่น รวมทัง้ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของคนอื่น
1.1.3. มีการเคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ และ คํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1. การบรรยายเกี่ยวกับหนาที่ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และวินัยในตนเองใหกับ
นักศึกษา รวมทั้งอธิบายถึงขอควรตระหนักในเรือ่ งของการกฎระเบียบและเคารพสิทธิของผูอ ื่น
2
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1.2.2. การอภิปราย โดยมีการเปดโอกาสใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นใน
ประเด็น ที่เกี่ยวของกับจริยธรรม รวมทั้งจรรณยาบรรณของวิชาชีพของบุคคลที่เกี่ยวของกับงาน
บริการ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน ความมีวินัย ความรับผิดชอบ โดยดูจาก
การสงงานที่ไดรับมอบหมาย
1.3.2. ประเมินผลจากการรวมกิจกรรมการอภิปราย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1. มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล
2.1.2. มีความรูถึงหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาการจูงใจ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1. การบรรยายเนื้อหาในรายวิชา รวมถึงการถาม ตอบในชั้นเรียน
2.2.2. การอภิปรายกลุม โดยอาจารยผูสอนกระตุนใหผูเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2.2.3. การมอบหมายกิจกรรมการทํางานกลุม ใหกลุม ไดมีการคนควา คิดวิเคราะหและรวมกัน
ทํางาน มีการนําเสนอรายงาน
2.2.4. การมอบหมายใหผูเรียนไดมีการคนควาขอมูลตามทีไ่ ดรับมอบหมายจากหนังสือหรือ
คนควาผานทางเครือขายคอมพิวเตอร (อินเตอรเน็ต)
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1. ประเมินจากการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
2.3.2. ประเมินจากการสังเกตการณการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
2.3.3. ประเมินผล การนําเสนอผลงานรายงาน หรืองานตามที่มอบหมาย
รายบุคคลและรายกลุม
3. ทักษะทางปญญา
3.1. ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 มีความสามารถในวิเคราะหลักษณะพฤติกรรมของบุคคล
3.1.2. มีความสามารถและรูจักวิธีในการจูงใจ
3.1.3. มี ความสามารถในการประยุกตใชความรูเ พื่อเปนจูง ใจใหบุคคลกระทําพฤติก รรมไปสู
เปาหมายที่กําหนด
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนเนือ้ หาโดยการบรรยายเนื้อหา และฝกทักษะในดานตางๆ (เชน ทักษะในการพูด
จูงใจ ทักษะในการคิดแกปญหา) พรอมกับใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นทัง้ รายกลุมและรายบุคคล
3.2.2. การอภิปราย รวมกันในชั้นเรียน พรอมทั้งรวมกันวิเคราะหปญหาตาง ๆ ในงานบริการและ
วิธีการแกไขปญหาดังกลาว
3.2.3. การมอบหมายใหผูเรียนไดมีการคนควาขอมูลตามทีไ่ ดรับมอบหมายจากหนังสือหรือคนควา
ผานทางเครือขายคอมพิวเตอร (อินเตอรเน็ต)
3
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3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1. การสอบ โดยใชขอสอบที่วัดทักษะดานการใชปญ
 ญาในการคิดวิเคราะห
3.3.2. ประเมินผลจากผลงาน การนําเสนอผลงานของนักศึกษา
3.3.3. ประเมินจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปราย ตอบขอซักถาม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1. มีพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตาม
กําหนดเวลา
4.1.2. พัฒนาทักษะในการสรางความสัมพันธที่ดรี ะหวางผูเ รียน ตลอดจนพัฒนาบทบาทของ
ความเปนผูนํา ผูตามในการทํางานเปนทีม
4.1.3. มีความสามารถในการปรับตัวและสามารถอยูร วมกับผูอื่นได
4.2 วิธีการสอน
4.2.1. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม และมอบหมายงานในการจัดเรียนการ
สอน
4.2.2. เปดโอกาสใหนักศึกษาไดทํางานและแลกเปลี่ยนบทบาทในการทํางานรวมกัน
4.2.3. บรรยายและใหนักศึกษารวมกันอภิปรายเกี่ยวกับการปรับตัวและการอยูร วมกับผูอื่นใน
สังคม
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1. ประเมินจากการสงงาน รายงาน ความเรียบรอยครบถวนของงาน และการนําเสนอ
ผลงาน รายบุคคลและรายกลุม
4.3.2. สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
4.3.3. การสังเกตการณรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1. พัฒนาทักษะในการสือ่ สาร การพูด การฟง การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอใน
ชั้นเรียน
5.1.2. พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตและ
แหลงขอมูลตางๆ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1. มอบหมายงานใหนกั ศึกษาทําเพื่อพัฒนาทักษะดานตางๆของนักศึกษาและใหนกั ศึกษา
คนควาขอมูลดวยตนเองจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื่อถือ และทํารายงานเพือ่ นําเสนอดวยวิธีการและ
เครื่องมือทีเ่ หมาะสม
5.2.2. การสอนดวยการบรรยายในชั้นเรียนและใหมีการฝกปฏิบัติ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1. ประเมินจากงาน รายงาน วิธีการนําเสนอ และรูปแบบในการนําเสนอ
5.3.2. สังเกตพฤติกรรมในการเรียน และผลการประเมินการฝกปฏิบัติในชั้นเรียน
4
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
1
ชี้แจงรายละเอียดวิชา ดังนี้
3
1. คําอธิบายรายวิชา ความสําคัญ
ของรายวิชา จุดมุงหมายและ
วัตถุประสงครายวิชาจิตวิทยาการ
จูงใจ
2. การจัดการเรียนการสอน
การวัด การประเมินผล
การเก็บคะแนน การสอบ
3. การประเมินเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. การประเมินพฤติกรรมการ
มีวินัย และพฤติกรรมการมี
สวนรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
2
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
3
แรงจูงใจ
- ความสําคัญของแรงจูงใจกับ
การทํางาน
- ความหมายของแรงจูงใจ
- แนวความคิดทางจิตวิทยา
เกี่ยวกับแรงจูงใจ

3

แนวความคิดเกี่ยวกับการเกิด
แรงจูงใจ
- ขั้นตอนของการเกิดแรงจูงใจ
- ชนิดของแรงขับที่กอใหเกิดการ
จูงใจ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
สื่อที่ใช
1. แจกเอกสารแผนการสอน
อาจารย
2. การบรรยายเกี่ยวกับหนาที่
ปทุมพร
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และ
โพธิ์กาศ
วินัย รวมทั้งอธิบายถึงขอควรตระหนัก
ในเรื่องของการเคารพกฎระเบียบ และ
เคารพสิทธิของผูอื่น
3. การอภิปราย โดยใหนกั ศึกษา
แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น
ในประเด็น ที่เกี่ยวของกับจริยธรรม
รวมทั้งจรรณยาบรรณวิชาชีพ
4. บรรยายสรุป รวมทัง้ ตอบขอซักถาม

1. การบรรยายเนือ้ หาเกี่ยวกับความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับแรงจูงใจ
2. แบงกลุม เพือ่ วิเคราะหแนวคิด
ทฤษฎี และการนําแนวคิดของ
นักจิตวิทยาทีเ่ กี่ยวของกับแรงจูงใจ
3. แตละกลุม นําเสนอผลการวิเคราะห
และใหทกุ คนในชั้นเรียนรวมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. บรรยายสรุป และสรุปผลการ
วิเคราะห รวมทั้งตอบขอซักถาม
1. การบรรยายเนือ้ หาเกี่ยวกับการเกิด
แรงจูงใจ
2. เปดวีดีทัศนเกี่ยวกับการจูงใจใน
ลักษณะตาง ๆ ใหนักศึกษาดู
3. นักศึกษารวมกันวิเคราะหจากที่ไดดู
วีดีทัศน

อาจารย
ปทุมพร
โพธิ์กาศ

อาจารย
ปทุมพร
โพธิ์กาศ
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ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการทํางาน
- ความสําคัญของการทํางาน
- ปญหาในการทํางาน
- ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของ
กับการงาน

5

แรงจูงใจกับการทํางาน
- ลักษณะงานที่กอใหเกิด
แรงจูงใจในการทํางาน
- การวิเคราะหการจูงใจในการ
ทํางาน
- การสรางแรงจูงใจบุคคลในการ
ทํางาน

6-๗

ทฤษฎีแรงจูงใจ
- ทฤษฎีลําดับขั้นของความ
ตองการ
- ทฤษฎีแรงจูงใจจากความสําเร็จ
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9-10

แรงจูงใจกับความพอใจ
- ความสําคัญของความพึงพอใจ
- สภาพที่เกี่ยวของในการทํางาน
กับความพึงพอใจ

4. อาจารยและนักศึกษารวมกันสรุปถึง
ชนิดของแรงขับทีท่ ําใหเกิดการจูงใจ
3 1. การบรรยายเนือ้ หาเกี่ยวกับทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับการทํางาน
2. อาจารยและนักศึกษารวมกัน
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นใน
หัวขอทฤษฎีที่เกี่ยวกับการทํางาน
3. บรรยายสรุป และสรุปผลการ
อภิปราย รวมทัง้ ตอบขอซักถาม
3 1. การบรรยายเนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วกั บ
แรงจูงใจกับการทํางาน
2. อาจารยและนักศึกษารวมกัน
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นใน
หัวขอลักษณะงานอยางไรทีจ่ ะทําให
เกิดการจูงใจในการทํา
3. บรรยายสรุ ป และสรุ ป ผลการ
รายงานของนักศึ กษา รวมทั้ งตอบข อ
ซักถาม
4. ม อ บ ห ม า ย ง า น ใ ห นั ก ศึ ก ษ า
แ ต ล ะ ก ลุ ม ค น ค ว า ศึ ก ษ า ข อ มู ล
จากอิ น เทอร เ น็ ต ในหั ว ข อ ทฤษฎี
แรงจูงใจเพื่อ นําเสนอหนาชั้ นเรี ยนใน
ครั้งตอไป
3 1. การบรรยายเนื้อ หาที่เกี่ยวของกับ
ทฤษฎีแรงจูงใจ
2. แตละกลุมนําเสนอรายงานที่ไดรับ
มอบหมายจากการเรียนครั้งที่แลวใน
หัวขอ ทฤษฎีแรงจูงใจและใหทุกคนใน
ชั้ น เรี ย นร ว มกั น แลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็น
4. บรรยายสรุป และสรุปผลการ
รายงานของนักศึกษา รวมทั้งตอบขอ
ซักถาม
สอบกลางภาค
3
1. การบรรยายเนือ้ หาเกี่ยวกับ
แรงจูงใจกับความพึงพอใจ
2. อาจารยและนักศึกษารวมกัน
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นใน

อาจารย
ปทุมพร
โพธิ์กาศ

อาจารย
ปทุมพร
โพธิ์กาศ

อาจารย
ปทุมพร
โพธิ์กาศ

อาจารย
ปทุมพร
โพธิ์กาศ
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11-12

เงินกับแรงจูงใจ
- สิ่งเสริมแรง
- เครื่องลอใจ

13-14

แรงจูงใจกับความเปนผูนํา
- ผูนํากับแรงจูงใจ
- การปฏิบัติงานของผูนําที่
กอใหเกิดแรงจูงใจ

15

แรงจูงใจกับการจัดการ
- การใชหลักการจูงใจเพื่อจัดการ
เกี่ยวกับคน
- การใชหลักการจูงใจเพื่อจัดการ
เกี่ยวกับงาน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
ที่
1.
1. คุณธรรม จริยธรรม
การทํา 2. ความรู
กิจกรรม 3. ทักษะทางปญญา
กลุมใน 4. ทักษะความสัมพันธ
ชั้นเรียน ระหวางบุคคลความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห
การสือ่ สารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวขอเกี่ยวของกับความพึงพอใจ
3. บรรยายสรุป และสรุปผลการ
อภิปราย รวมทัง้ ตอบขอซักถาม
3
1. การบรรยายเนือ้ หาเกี่ยวกับ
แรงจูงใจและเงิน ที่เกี่ยวของกับการ
เสริมแรง และสิ่งลอใจ
2. อาจารยและนักศึกษารวมกัน
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นใน
หัวขอดังกลาว
3. บรรยายสรุป และสรุปผลการ
อภิปราย รวมทัง้ ตอบขอซักถาม
3
1. การบรรยายเนือ้ หาเกี่ยวกับ
แรงจูงใจกับความเปนผูนํา
2. อาจารยและนักศึกษารวมกัน
วิเคราะหถึงผูนําในลักษณะตางๆ
3. บรรยายสรุป ตอบขอซักถาม
3
1. การบรรยายเนือ้ หาเกี่ยวกับ
แรงจูงใจกับการจัดการ
2. อาจารยและนักศึกษารวมกันแสดง
ความคิดเห็น และวิเคราะหในหัวขอ
หลักการจูงใจเพื่อจัดการเกี่ยวกับคน
และเกี่ยวกับงาน
3. บรรยายสรุป และสรุปผลการ
วิเคราะห รวมทั้งตอบขอซักถาม
สอบปลายภาค
วิธีการประเมิน

1. สังเกตพฤติกรรมการเขา
เรียน ความมีวินัย ความ
รับผิดชอบและตรงเวลา
2. สังเกตจากการมีสวนรวมใน
การอภิปรายและทํากิจกรรม
ตางๆ ในชั้นเรียน
3. ประเมินจากงาน รายงาน
วิธีการนําเสนอ และรูปแบบใน
การนําเสนอ

สัปดาหที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา

อาจารย
ปทุมพร
โพธิ์กาศ

อาจารย
ปทุมพร
โพธิ์กาศ
อาจารย
ปทุมพร
โพธิ์กาศ

สัดสวนของการ
ประเมินผล
30%
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2.
การ
ทดสอบ
กลาง
ภาค
3.
การสอบ
ปลาย
ภาค

2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา

1. ประเมินจากการทดสอบ
กลางภาค

สัปดาหที่
8

30%

2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา

1. ประเมินจากการทดสอบ
ปลายภาค

สัปดาหที่
16

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
นงลักษณ โพธิ์ไพจิตร. (255๓). เอกสารประกอบการสอน จิตวิทยาธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
พวงเพชร วัชรอยู. (25๓7). แรงจูงใจกับการทํางาน. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เว็บไซตที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชา อาทิ
http://www.psychology.com. http://academics.rmu.edu.
http://ccwebsiteclass.net.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอน
- แบบประเมินผูส อนและแบบประเมินรายวิชา (ผานระบบบริหารการศึกษา)
ขอเสนอแนะผาน ระบบสารสนเทศ ที่อาจารยผสู อนจัดทําขึน้ เพื่อเปนชองทางหนึง่ ในการเรียนการสอนและ
สื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการณการเรียนการสอนในชั่วโมงสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยในหลักสูตร
- การวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใชการทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่นที่อยู
ภายในหรือภายนอกหลักสูตร หรือโดยผูทรงคุณวุฒิ
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- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีและเกณฑในการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก5 ปหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ 4
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