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อาจารยNอมุ าวดี เดชธํารงคN

คํานํา
รายวิชา 1097202 หลักและนโยบายการลงทุน (Principles and Policies of Investment) มุQงเนRนใหR
ผูRเรียนมีความรูRความเขRาใจเกี่ยวกับมูลเหตุและปUจจัยชักจูงใหRเกิดการลงทุน การลงทุนในสินทรัพยNทางการเงิน
ประเภทตQางๆ บทบาทและหนRาที่ของตลาดซื้อขายหลักทรัพยN ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน หลัก
จริยธรรมของผูRจัดการกองทุนและนักลงทุน การวิเคราะหNปUจจัยพื้นฐานในการลงทุน รวมถึงการประเมินราคาและ
มูลคQาการลงทุน
รายละเอียดรายวิชานี้จึงเป]นสQวนสําคัญตQอผูRเรียน ที่เนRนทั้งการเรียนการสอนที่เป]นทฤษฎีและการศึกษา
คRนควRาดRวยตนเอง เพื่อใหRผูRเรียนไดRแนวทางในการจัดการเรียนรูRทฤษฎีและกรณีศึกษาตQาง ๆ จากกิจกรรมการ
เรียนการสอนภายในหRองเรียน โดยใชRทักษะการคRนควRาเพิ่มเติมจากการเรียนภายในหRอง ผูRเรียนสามารถนําความรูR
ที่ไดRจากรายวิชานี้ไปประยุกตNใชRในอนาคตไดR

อาจารยNอุมาวดี เดชธํารงคN
อาจารยNผูRประสานงาน รายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มกราคม 2559

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา หลักและนโยบายการลงทุน (Principles and Policies of Investment)
Investment)
คณะบริ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
หมวดที่ 1 ขRอมูลทัว่ ไป
1. รหัสวิชาและชื่อวิชา
1097202

หลักและนโยบายการลงทุน
(Principle and Policies of Investment)

2. จํานวนหนQวยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรประเภทของรายวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต หมวดวิชาเอกบังคับ
4. อาจารยNผูRรับผิดชอบรายวิชาและผูRสอน
อาจารยNอุมาวดี เดชธํารงคN
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปKที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2558
นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ชั้นปKที่ 2
6. รายวิชาที่ตRองเรียนมากQอน
รหัสวิชา 1106003
วิชาการเงินธุรกิจ
7. รายวิชาที่ตRองเรียนพรRอมกัน
ไมQมี
8. สถานที่เรียน
อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
9. ครั้งที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลQาสุด
1 มกราคม 2559

หมวดที่ 2 จุดมุQงหมายและวัตถุประสงคN
1. จุดมุQงหมายของรายวิชา
เพื่อใหRนักศึกษามีความรูRความเขRาใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานการลงทุนในหลักทรัพยN สามารถอธิบายถึง
ความสัมพันธNระหวQางราคาหลักทรัพยN ผลตอบแทน และความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยN ทราบวิธีการ
วิเคราะหNหลักทรัพยNและจังหวะการลงทุน แนวทางการลงทุนในหลักทรัพยN สามารถนําความรูR ความเขRาใจที่ไดRรับ
การศึกษาในรายวิชา ไปใชRในการตัดสินใจในการลงทุนไดR ตลอดจนการวิเคราะหNขRอมูลเพื่อการลงทุนและสามารถ
หาแหลQงขRอมูลเพื่อการลงทุนไดRดRวยตนเอง และนําความรูRไปใชRใหRเกิดประโยชนNตQอไปไดR
2. วัตถุประสงคNในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหRสอดคลRองกับหลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เพิ่มศักยภาพในการเรียนรูR
ของนักศึกษา ตลอดจนการปรับประยุกตNใหRมีความเชื่อมโยงกับบริบททางดRานการเงิน เพื่อใหRนักศึกษาสามารถ
วิเคราะหNขRอมูลเพื่อการลงทุน และนําความรูRไปใชRใหRเกิดประโยชนNตQอไปไดR
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
มูลเหตุและปUจจัยชักจูงใหRเกิดการลงทุน การลงทุนในสินทรัพยNทางการเงินประเภทตQางๆ บทบาทและ
หนRาที่ของตลาดซื้อขายหลักทรัพยN ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน หลักจริยธรรมของผูRจัดการกองทุน
และนักลงทุน การวิเคราะหNปUจจัยพื้นฐานในการลงทุน รวมถึงการประเมินราคาและมูลคQาการลงทุน
Contributory factors that influence investment, investing in various financial assets, the
role and function of securities markets, risk and return on investment, ethics of fund managers
and investors, fundamental analysis to invest, valuation and investment.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชRตQอภาคการศึกษา
บรรยายตQอ
ฝpกปฏิบัติ
(คาบ)
(คาบ)
45
-

ศึกษาดRวยตนเอง
(คาบ)
90

สอนเสริม
ตามความตRองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

3. จํานวนชั่วโมงตQอสัปดาหNที่อาจารยNใหRคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกQนักศึกษารายบุคคล
- อาจารยNประจําวิชา จัดเวลาใหRคําปรึกษาอยQางนRอย 1 ชั่วโมงตQอสัปดาหNตQอกลุQมเรียน โดยประกาศ
เวลาและการใหRคําปรึกษาโดยแจRงในชั่วโมงเรียน หรือติดประกาศเวลาใหRคําปรึกษาหนRาหRองอาจารยN

4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูRจากหลักสูตรสูQรายวิชา (Curriculum Mapping)
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรูR

5

1

3. ทักษะทางปUญญา

4. ทักษะความสัมพันธN
5. ทักษะการวิเคราะหNเชิงตัวเลข การ
ระหวQางบุคคล
สือ่ สาร และการใชRเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความรับผิดชอบ

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4
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4
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หลักและนโยบายการ
ลงทุน

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูRของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมและจริยธรรมทีต่ Rองพัฒนา
1.1.1 เป]นผูRมีความซื่อสัตยNสุจริตซื่อตรงตQอหนRาที่ตQอตนเอง และตQอผูRอื่น ไมQเอารัดเอาเปรียบผูRอื่น
และมีความรับผิดชอบตQอสังคมโดยรวม
1.1.2 มีความพอเพียงเป]นหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสรRางภูมิคุRมกัน
1.1.3 มีความเคารพตQอกฎ ระเบียบ และขRอบังคับตQาง ๆ ขององคNกร และสังคม
1.1.4 มีจิตสํานึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกตRอง ความดี และความชั่ว
1.1.5 มีความกตัญtู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม
1.2 วิธสี อนและกิจกรรม
1.2.1 บรรยายเรื่องจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยการสอดแทรกทฤษฎีพรRอมยกตัวอยQาง
1.2.2 ถาม-ตอบ และใหRนักศึกษารQวมแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวขRองกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
1.2.3 ฝpกปฏิบัติงานเดี่ยว-งานกลุQม เพื่อใหRเกิดความสามัคคี มีสQวนรQวมและมีวินัยในชั้นเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมการเขRาเรียน การสQงงานที่ไดRรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหRและตรงเวลา
1.3.3 ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรูR
2.1 ความรูRทตี่ RองไดRรบั
2.1.1 มีความรูRและประสบการณNเรียนรูRทั้งในวิชาการ วิชาชีพดRานบริหารธุรกิจ ระดับทRองถิ่น ระดับ
สากลที่ทันสมัย และรูRจักสืบเสาะแสวงหาความรูRอยูQเสมอ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรูR ใฝvเรียนรูRและ
พัฒนาตนอยQางตQอเนื่องตลอดชีวิต
2.1.2 มี ความรูRและความเขR าใจในสาระสํ า คัญ ของศาสตรN ดR า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ทั้ งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติอยQางกวRางขวาง เป]นระบบ เป]นสากล และทันสมัยตQอสถานการณNโลก
2.1.3 มีความรูRและความเขRาใจที่เกิดจากการบูรณาการความรูRในศาสตรNอื่น ๆ ที่เกี่ยวขRองมุQงเนRน
การประยุกตNใชRเพื่อพัฒนาทRองถิ่น
2.1.4 มีความรูRเกี่ยวกับความกRาวหนRาทางวิชาการ และวิชาชีพดRานบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความ
เขRาใจในสถานการณNที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอยQางเทQาทัน
2.2 วิธีสอน
2.2.1 ใชRการสอนที่เนRนผูRเรียนเป]นสําคัญ ไดRแกQ การสอนบรรยายรQวมกับสื่อสารสองทาง โดยเนRนใหR
นักศึกษาหาทางคRนควRาขRอมูลเพิ่มเติม การสอนแบบรQวมมือกันเรียนรูR การสอนแบบศึกษาดRวยตนเอง การคRนควRา
ทางอินเตอรNเน็ต
2.2.2 อภิปรายหลังการทํากิจกรรม เกม หรือสถานการณNจําลอง
2.2.3 การทํางานกลุQมและนําเสนอรายงานจากการคRนควRา

2.2.4 การวิเคราะหNกรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีตQางๆ ที่เรียน
2.2.5 การตรวจสอบการเรียนรูRของตนเอง การสะทRอนผลการเรียนรูRและปรับปรุง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบยQอย
2.3.2 สอบวัดผลกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
3. ทักษะทางปUญญา
3.1 ทักษะทางปUญญาทีต่ Rองพัฒนา
3.1.1 มีความคิดริเริ่มสรRางสรรคN ตQอยอดกรอบความรูRเดิม สามารถบูรณาการความรูRในสาขาวิชาที่
ศึกษา และประสบการณNใหRเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหมQ ๆ
3.1.2 สามารถสืบคRน จําแนก และวิเคราะหNขRอมูล เพื่อใหRไดRซึ่งสารสนเทศที่เป]นประโยชนNในการ
แกRไขปUญหา และตัดสินใจอยQางเหมาะสม
3.1.3 สามารถคิดคRนทางเลือกใหมQ ๆ วิเคราะหNทางเลือกและผลกระทบที่เป]นผลจากทางเลือกอยQาง
รอบดRาน มีความกลRาในการติดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลRองกับสถานการณN
3.2 วิธสี อน
3.2.1 ศึกษากรณีตัวอยQางพรRอมวิเคราะหN
3.2.2 สังเกตพฤติกรรมการแกRปUญหา
3.2.3 สังเกตการรQวมอภิปราย
3.2.4 ตรวจผลงานศึกษากรณีตัวอยQาง
3.2.5 ใหRนักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหRองเรียนมากขึ้น
3.3 วิธกี ารประเมินผล
3.3.1 สังเกตพฤติกรรมการแกRปUญหา สังเกตพัฒนาการในการคิด การวิเคราะหNจากงานที่ไดRรับ
มอบหมาย
3.3.2 ตรวจผลงาน
4. ทักษะความสัมพันธNระหวQางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธNระหวQางบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ Rองพัฒนา
4.1.1 สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธN และสรRางสัมพันธภาพอันดีกับผูRอื่น
4.1.2 สามารถทํางานเป]นกลุQม และแสดงภาวะผูRนําผูRตามไดRอยQางเหมาะสม มีความรับผิดชอบ
4.1.3 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกตQางอยQางสรRางสรรคN
4.2 วิธสี อน
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุQม
4.2.2 มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุQม
4.2.3 การนําเสนอผลงาน
4.3 วิธกี ารประเมินผล
4.3.1 ประเมินตนเองและเพื่อน ตามประเด็นกําหนด
4.3.2 สังเกตการนําเสนอผลงาน พฤติกรรมการทํางานเป]นทีม
4.3.3 ตรวจผลงาน รายงานการศึกษาคRนควRา

5. ทักษะการวิเคราะหNการใชRเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหNการใชRเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอR งพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกตNใชRหลักคณิตศาสตรN สถิติการวิเคราะหNเชิงปริมาณมาใชRในการวิเคราะหN และ
ตัดสินใจทางธุรกิจ
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย และภาษาตQางประเทศไดRอยQางมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสรRางความเขRาใจอยQางถูกตRองทั้งในรูปแบบการเขียน รายงาน
และการนําเสนอดRวยวาจา
5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีไปเป]นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.1.5 สามารถสื่ อสารดR ว ยบุ ค ลิ กภาพที่ นQ า เชื่ อถื อ และสามารถเลื อ กใชR รู ป แบบชองสื่ อ เทคนิ ค
วิธีการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลRองกับกลุQมบุคคลที่มีพื้นฐานและแนวคิดที่หลากหลาย
5.2 วิธีสอน
5.2.1 มอบหมายงานใหRศึกษาคRนควRาดRวยตนเอง
5.2.2 สอนโดยนําเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เชQนการคRนควRาทางอินเทอรNเน็ต Power Point
VDO สื่อ Multimedia ตามแตQโอกาส
5.2.3 นําเสนอผลงาน ดRวยวาจา หรือลายลักษณNอักษร โดยใชRรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
5.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสาร
5.3.2 ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชRสื่อเทคโนโลยี
5.3.3 ตรวจผลงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
มูลเหตุและปUจจัยชักจูงใหRเกิดการลงทุน การลงทุนในสินทรัพยNทางการเงินประเภทตQางๆ บทบาทและ
หนRาที่ของตลาดซื้อขายหลักทรัพยN ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน หลักจริยธรรมของผูRจัดการกองทุน
และนักลงทุน การวิเคราะหNปUจจัยพื้นฐานในการลงทุน รวมถึงการประเมินราคาและมูลคQาการลงทุน
1. แผนการสอน
สัปดาหNที่
หัวขRอ/รายละเอี
รายละเอียด

จํานวน
ชัว่ โมง
3

กิจกรรมการเรียน

สื่อการสอน

1

- ปฐมนิ เ ทศการเรี ย นการ
สอนของรายวิชา ภาระงาน
และการประเมิ น ผลโดย
นักศึกษามี สQวนรQ วมในการ
วางแผนประเมิ น ผลกQ อ น
การเรียนการสอน
- เทคนิคการนําเสนอ
- แนะนําหนังสือเรียน
เอกสารอRางอิงตQาง ๆ
พรRอมแหลQงสืบคRน

2

บทที่ 1 หลักและนโยบาย
การลงทุน

3

-ฟUงบรรยาย
-แบบฝpกหัด
-กรณีตัวอยQาง

ใชR Power Point
ในการสอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอยQาง

3

บทที่ 2 ตลาดหลักทรัพยN
และตลาดหลักทรัพยNแหQง
ประเทศไทย

3

-ฟUงบรรยาย
-แบบฝpกหัด
-กรณีตัวอยQาง

ใชR Power Point
ในการสอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอยQาง

4

บทที่ 3 การซื้อขาย
หลักทรัพยNในตลาด
หลักทรัพยNแหQงประเทศ
ไทย
บทที่ 4 ผลตอบแทนจาก
การลงทุน

3

-ฟUงบรรยาย
-แบบฝpกหัด
-กรณีตัวอยQาง

3

-ฟUงบรรยาย
-แบบฝpกหัด
-กรณีตัวอยQาง

ใชR Power Point
ในการสอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอยQาง
ใชR Power Point
ในการสอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอยQาง

5

พู ด คุ ย อ ภิ ป ร า ย
รQ ว มกั น เพื่ อ เสนอ
แนวทางปฏิบัติ วาง
แผนการเรี ย นการ
สอนและกิจกรรม

ชิน้ งาน

สัปดาหNที่

หัวขRอ/รายละเอี
รายละเอียด

จํานวน
ชัว่ โมง
6

6-7

บทที่ 5 ความเสี่ยงจาก
การลงทุน

8

ทบทวนเนื้อหากQอนสอบ
กลางภาค
บทที่ 6 การวิเคราะหN
ปUจจัยพื้นฐานในการลงทุน
- การวิเคราะหNเศรษฐกิจ
- การวิเคราะหN
อุตสาหกรรม
- การวิเคราะหNบริษัท
- การวิเคราะหNหลักทรัพยN
ทางเทคนิค

3

12-13

กิจกรรมการเรียน

สื่อการสอน

-ฟUงบรรยาย
-แบบฝpกหัด
-กรณีตัวอยQาง

ใชR Power Point
ในการสอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอยQาง

9

-ฟUงบรรยาย
-แบบฝpกหัด
-กรณีตัวอยQาง

ใชR Power Point
ในการสอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอยQาง

บทที่ 7 การประเมิน
หลักทรัพยNลงทุน

6

-ฟUงบรรยาย
-แบบฝpกหัด
-กรณีตัวอยQาง

ใชR Power Point
ในการสอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอยQาง

14

บทที่ 8 การสรRางกลุQม
สินทรัพยNลงทุน

3

-ฟUงบรรยาย
-แบบฝpกหัด
-กรณีตัวอยQาง

ใชR Power Point
ในการสอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอยQาง

15

กรณีศึกษาและนําเสนอ
ผลงาน

3

-กรณีตัวอยQางที่
Power point
เกิดขึ้นในปUจจุบัน
- ศึกษาดRวยตนเอง
- ตั้งประเด็น ถาม –
ตอบ
- สืบคRนขRอมูลทาง
Internet
-การนําเสนอ
รายงานหนRาชั้น

9-11

ชิน้ งาน

สัปดาหNที่

หัวขRอ/รายละเอี
รายละเอียด

จํานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียน

สื่อการสอน

เรียนของนักศึกษา
แตQละคน
16

ทบทวนเนื้อหากQอนสอบ
ปลายภาค

3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรูR
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูR

1
2

คุณธรรม จริยธรรม
ความรูR

3

ทักษะทางปUญญา

4

ทักษะความสัมพันธN
ระหวQางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหNเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชRเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5

วิธกี ารประเมิน
สังเกตพฤติกรรม
ทดสอบกลางภาคและปลาย
ภาค
การตรวจประเมินผลงานที่
มอบหมาย
การสังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกในหRองเรียน
การนําเสนองานเดี่ยว และ
กลุQม การมีสQวนรQวมในชั้น
เรียน
สังเกตการนําเสนอผลงาน
พฤติกรรมการทํางานเป]นทีม
ตรวจผลงาน

สัดสQวนของการ
ประเมินผล
10
60
10

10
10

ชิน้ งาน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
- จิรัตนN สังขNแกRว. การลงทุน. พิมพNครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพNมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรN (2544).
- เฉลิมขวัญ ครุฑบุญยงคN. หลักการลงทุ
การลงทุน. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) (2557).
2. เอกสารและขRอมูลแนะนํา
- ตลาดหลักทรัพยNแหQงประเทศไทย
- http://www.settrade.com

http://www.set.or.th

หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธNการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทําโดยนักศึกษา จากการจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาไดRดังนี้
1) การสนทนากลุQมระหวQางผูRสอนและผูRเรียน
2) การสังเกตการณNจากพฤติกรรมของผูRเรียน
3) แบบประเมินผูRสอนและประเมินรายวิชา
4) ใหRขRอเสนอแนะผQาน E-mail เพื่อเป]นชQองทางสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธNการประเมินการสอน
การเก็บขRอมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธN ดังนี้
1) การแลกเปลี่ยนสังเกตการณNสอนของอาจารยNประจําวิชานี้
2) ระดับผลการเรียนของนักศึกษา
3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรูR
3. การปรั
การปรับปรุงการสอน
เมื่อไดRผลประเมินการสอน นําขRอมูลมาวิเคราะหNหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใหRดีขึ้น
โดยการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) ในระหวQางกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในผลการเรียนรูRที่วัดและประเมินผล
ผQานแลRว
2) ในการสอบปลายภาคใหRมีการวัดและประเมินผลผลการเรียนรูRที่สําคัญๆ อีกครั้ง
3) การตรวจผลงานใหRมีการสุQมสัมภาษณNเพื่อประเมินผลงาน
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดRมีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหRเกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
1) ปรับปรุงรายวิชาอยQางนRอยทุก 4 ปK เชื่อตามขRอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
2) เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเป]นทีมหรือแบQงหัวขRอ/ผลการเรียนรูRในการสอนของอาจารยNประจํา
วิชา

