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จัดทําโดย 
 

นายหาญณรงค< บํารุงศิริ 
 

สาขาวิชาโลหะการ 
 

ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปBการศึกษา 2561 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
      มหาวิทยาลัยนครพนม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

หมวดที ่ ๑  ขMอมูลโดยทัว่ไป 
 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา 
    ๓๐๒๐๙๒๐๒ การบริหารงานอุตสาหกรรม 
๒. จํานวนหนQวยกิต 
     3  หน#วยกิต       3(3-0-6) 
๓. หลักสูตร  และประเภทของรายวิชา 
     ๓.๑  หลักสูตร 
            อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     ๓.๒  ประเภทของรายวิชา 

    อุตสาหกรรม 
๔. อาจารย<ผูMรับผิดชอบรายวิชา 
    นายหาญณรงค,  บํารุงศิริ 
๕. ภาคการศึกษา  ช้ันปBท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี  ๑  ชั้นป5ท่ี  3 
๖. รายวิชาท่ีตMองเรียนมากQอน  (pre-requisite) 
     ไม#มี 
๗.รายวิชาท่ีตMองเรียนพรMอมกัน 
     ไม#มี 
๘. สถานท่ีเรียน 
     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๙. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา  ครั้งลQาสุด 
     ไม#มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๓ 

 

หมวดที ่ ๒  จุดมุQงหมายและวัตถุประสงค< 
 

๑. จุดมุQงหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให:เข:าใจหลักการการบริหารงานในองค,กร 
2. เพ่ือให:สามารถจําแนกรูปแบบการจัดระบบองค,กร 
3. เพ่ือให:มีความรู:ความเข:าใจในการวางแผนและควบคุมงานในระบบอุตสาหกรรม 
4. เพ่ือให:เข:าใจเทคนิควิธีการเพ่ิมผลผลิตในงานอุตสาหกรรม 
5. เพ่ือให:สามารถเรียนรู:การบริหารโครงการ 
6. เพ่ือให:มีความรู:และเข:าใจในการบริหารงานคุณภาพ 

    
๒. วัตถุประสงค<ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา 
    ไม#มี 
 

หมวดที ่ ๓  ลักษณะและการดําเนินการ 
 
๑. คําอธิบายรายวิชา 

การจัดองค,กรท่ีประกอบด:วย อํานาจหน:าท่ีและความรับผิดชอบ การจัดการบุคลากรในงานอุตสาหกรรม 
การวางวางแผนและควบคุมในงานอุตสาหกรรม การเพิม่ผลิต เทคนิคบริหารโครงการ และการประเมินโครงการ 
ระบบบริการคุณภาพ 

 
Organizing with authority and responsibility, industrial personnel management, industrial 

planning and control, productivity improvement, purchasing technique and inventory 
management, marketing, financial and accounting, industrial system management, project 
management and evaluation, and quality management system 

 
๒.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชMตQอภาคการศึกษา 

บรรยาย 
32  ชั่วโมง 

สอนเสริม 
ไม#มี 

การฝaกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การ
ฝaกงาน 

16 ชั่วโมง 

การศึกษาด:วยตนเอง 
 ๕๑  ชัว่โมง 

 
๓.  จํานวนชั่วโมงต#อสัปดาห,ท่ีอาจารย,ให:คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก#นักศึกษาเปeนรายบุคคล 
      ๑  ชั่วโมง/สัปดาห, 
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หมวดที ่ ๔  การพัฒนาผลการเรียนรูMของนักศึกษา 
 
๑.  คุณธรรม  จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม  จริยธรรม  ท่ีต:องพัฒนา 
               พัฒนาผู:เรียนให:มีความรับผิดชอบ ปลูกฝgงความมีวินัย ใฝhรู: มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพใน
สิทธิของข:อมูลส#วนบุคคล โดยมีคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 
           ๑.๑.๑  ตระหนักในคุณค#าและคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ และซ่ือสัตย,สุจริต 
           ๑.๑.๒  มีวินัย ตรงต#อเวลา และมีความรับผิดชอบต#อตนเองและสังคม 
           ๑.๑.๓  มีภาวะความเปeนผู:นําและผู:ตาม สามารถทํางานเปeนทีมและสามารถแก:ไขข:อขัดแย:งและ
ลําดับ 
                     ความสําคัญได: 
           ๑.๑.๔  เคารพสิทธิและรับฟgงความคิดเห็นของผู:อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค#าและศักด์ิศรีของความเปeน 
                     มนุษย, 
           ๑.๑.๕  เคารพกฎระเบียบและข:อบังคับต#าง ๆ ขององค,กรและสังคม 
           ๑.๑.๖  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

๑.๒  วธิีการสอน 
๑.๒.๑  ปลูกฝgงให:เห็นถึงความสําคัญในเรื่องการตรงต#อเวลา เช#น มีคะแนนการเข:าชั้นเรียน ไม#มีการ   

                     เช็คชื่อให:สําหรับผู:ท่ีเข:าเรียนสาย ไม#ให:คะแนนการบ:านสําหรับผู:ท่ีส#งช:ากว#ากําหนดส#ง  
๑.๒.๒  สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม ในระหว#างการสอน เน:นความรับผิดชอบต#องาน วินัย  

                     จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความซ่ือสัตย,ต#อตนเองและต#อหน:าท่ีในกลุ#ม ความมีน้ําใจต#อเพ่ือน  
                     ร#วมงาน การเคารพและเชื่อฟgงครูอาจารย, พร:อมท้ังอาจารย,ต:องปฏิบัติตนให:เปeนตัวอย#าง 

๑.๒.๓  อาจารย,ปฏิบัติตนเปeนตัวอย#าง  ให:ความสําคัญต#อจรรยาบรรณวิชาชีพ  การมีวินัยเรื่องเวลา   
         การเปqดโอกาสให:นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟgงความคิดเห็นของนักศึกษา           

๑.๓  วธิีการประเมินผล 
๑.๓.๑  พฤติกรรมการเข:าเรียน และส#งงานท่ีได:รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให:และตรงเวลา 
๑.๓.๒  การตรวจสอบการมีวินัยต#อการเรียน  การตรงต#อเวลาในการเข:าชั้นเรียนและการส#งรายงาน 
๑.๓.๓  ประเมินการรับฟgงความคิดเห็นของผู:อ่ืน  โดยนักศึกษาอ่ืนๆ ในรายวิชา  ประเมินผลการ       
             นําเสนอรายงานผลท่ีได:รับมอบหมาย 
๑.๓.๔  นักศึกษาประเมินตนเอง 

๒. ความรูM 
๒.๑  ความรู:ท่ีต:องได:รับ 

- มีความรู:ความเข:าใจเก่ียวกับหลักการและแนวคิดทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
      - สามารถวิเคราะห,ปgญหา และอธิบายความต:องการของผู:ปฏิบัติงานในงานอุตสาหกรรม 
        และการหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการแก:ปgญหา 
      - สามารถวิเคราะห, และออกแบบแนวทางท่ีใช:อยู#ร#วมกันในองค,กรอุตสาหกรรมได: 
      - มีความรู:ความเข:าใจในการสร:างแรงจูงใจและสัมพันธภาพท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

           - มีความรู:การและมีจิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัย ความร#วมมือในการทํางาน 
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๒.๒  วิธีการสอน 
๒.๒.๑   บรรยาย ให:แบบฝaกหัด สอนเสริม ให:นําเสนอ และเขียนรายงาน  

๒.๓  วิธีการประเมินผล 
๒.๓.๑  การสอบย#อย  สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค 
๒.๓.๒  ประเมินจากผลงานโครงการ 

๓. ทักษะทางป̂ญญา 
             พัฒนาความสามารถในการคิดอย#างมีระบบ สามารถวิเคราะห,และแก:ไขปgญหาโจทย,ได:เปeนอย#างดี 
นอกจากนี้ นักศึกษาจะมีทักษะทางปgญญาท่ีสอดคล:องกับคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้ 

๓.๑ ทักษะทางปgญญาท่ีต:องพัฒนา 
๓.๑.๑ คิดอย#างมีวิจารณญาณ และเปeนระบบ 
๓.๑.๒ สามารถสืบค:น ตีความ ประเมินผล เพ่ือใช:ในการแก:ปgญหาอย#างสร:างสรรค, 

                      - สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห, และสรุปประเด็นปgญหาความต:องการ 
                      - สามารถประยุกต,ความรู: และทักษะกับการแก:ปgญหาได:อย#างเหมาะสม 

๓.๒ วธิีการสอน 
๓.๒.๑  ให:สร:างแนวคิดท่ีเปeนของตัวเอง และนําเสนอในชั้นเรียน  
๓.๒.๒  ฝaกแก:ปgญหาจากกรณีศึกษา ตามประเด็นปgญหาท่ีกําหนดไว:แล:ว โดยแบ#งนักศึกษาเปeนกลุ#ม     
         ภายในกลุ#มจะต:องเสนอ แนวทางไปสู#การแก:ปgญหา 

๓.๓ วธิีการประเมินผล 
๓.๓.๑ ประเมินจากการตอบปgญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ท้ังรายบุคคลและกลุ#ม  
๓.๓.๒ แบบฝaกหัด  
๓.๓.๓ การสอบข:อเขียน  กลางภาคและปลายภาค  

๔.  ทักษะความสัมพันธ<ระหวQางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ,ระหว#างบุคคลและความรับผิดชอบ  ท่ีต:องพัฒนา 

๔.๑.๑ มีความรับผิดชอบในการทํางานท่ีได:รับมอบหมายท้ังรายบุคคลและงานกลุ#ม   
๔.๑.๒ สามารถปรับตัวในการทํางานร#วมกับผู:อ่ืนได:ในทุกสถานภาพ   
๔.๑.๓ วางตัวและร#วมแสดงความคิดเห็นในกลุ#มได:อย#างเหมาะสม   

๔.๒ วิธีการสอน 
๔.๒.๑ จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนท่ีนักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธ,กับนักศึกษา อ่ืนๆ 

และบุคคลภายนอก 
๔.๒.๒ มอบหมายงานกลุ#มและมีการเปลี่ยนกลุ#มทํางานตามกิจกรรมท่ีมอบหมาย  เพ่ือให:นักศึกษา  
        ทํางานได:กับผู:อ่ืน  โดยไม#ยึดติดกับเฉพาะเพ่ือนท่ีใกล:ชิด 
๔.๒.๓ กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต#ละคนในการทํางานกลุ#ม  อย#างชัดเจน 

๔.๓ วิธีการประเมินผล 
๔.๓.๑ ประเมินการมีส#วนร#วมในชั้นเรียน 
๔.๓.๒ ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ#มของนักศึกษา   ให:นักศึกษาประเมินสมาชิกใน  
         กลุ#มท้ังด:านทักษะความสัมพันธ,ระหว#างบุคคลและด:านความรับผิดชอบ 
 
 



มคอ.๓ 

 

๕.๑  ทักษะการวิเคราะห<เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใชMเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห,ตัวเลข การสื่อสารและการใช:เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต:องพัฒนา 

- มีทักษะในการใช:เครื่องมือท่ีจําเปeนทีมีอยู#ในปgจจุบันต#อการทํางานเก่ียวกับงานอุตสาหกรรม 
- สามารถใช:สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได:อย#างเหมาะสม 
- สามารถสื่อสารอย#างมรประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 

         ๕.๒ วิธีการสอน 
๕.๒.๑ ใช: power point ท่ีน#าสนใจ ชัดเจน ง#ายต#อการติดตามทําความเข:าใจ ประกอบการสอน 

             ในชั้นเรียน 
๕.๒.๒ การสอนโดยมีการนําเสนอข:อมูลจากการค:นคว:าทางอินเตอร,เน็ต เพ่ือเปeนตัวอย#างกระตุ:น    

             ให:นักศึกษาเห็นประโยชน,จากการใช:เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบค:น  
             ข:อมูล 

๕.๒.๓ การแนะนําเทคนิคการสืบค:นข:อมูลและแหล#งข:อมูล 
๕.๒.๔ การมอบหมายงานท่ีต:องมีการสืบค:นข:อมูลด:วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๒.๕ การมอบหมายงานท่ีต:องมีการนําเสนอท้ังในรูปเอกสารและด:วยวาจาประกอบสื่อ   

เทคโนโลยี 
         ๕.๓ วิธีการประเมินผล 

๕.๓.๑ ประเมินทักษะการคํานวณจากเอกสาร และการสอบต#างๆ 
๕.๓.๒ ประเมินทักษะการใช:สื่อและการใช:ภาษาพูดจากการนําเสนอรายงานหน:าชั้นเรียน 
๕.๓.๓ ประเมินรายงานการสืบค:นข:อมูลด:วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

๕.๑  แผนการสอน 
สัปดาห, 

ท่ี 
หัวข:อ/รายละเอียด 

 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน  และสื่อท่ีใช: 

ผู:สอน 
 

 
 

๑ แนะนํารายวิชา 
หนQวยท่ี ๑ บทนําการ
บริหารงานอุตสาหกรรม 

 
 

๓ 

(๑) นําเข:าสู#บทเรียน 
(2) ชี้แจงหลักเกณฑ,การสอน 
(๓) ชี้แจงเก่ียวกับรายละเอียดเค:า
โครงการสอน 
(4) เปqดประเด็นเนื้อหาสาระการ
เรียนรู: 
 

อ.หาญณรงค,   
 

๒ หนQวยท่ี 2 การจัดองค<กรใน
งานอุตสาหกรรม 
2.1 วิวัฒนาการการจัด
องค,การ 
2.2 กระบวนการของการ
จัดการ 
2.3 บทสรุป 

๓ (๑) นําเข:าสู#บทเรียน 
(๒) เปqดประเด็นเนื้อหาสาระการ
เรียนรู: 
(๓) การสรุปและขยายผลประเด็น
เนื้อหาสาระการเรียนรู: และการให:
ข:อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
(4) การเรียนการสอน ใช:วิธีการ
บรรยาย ซักถามต้ังคําถาม 
(5) มอบหมายให:นักศึกษาทํา
แบบฝaกหัด/การบ:าน 
 

อ.หาญณรงค,   
 

๓-4 หนQวยท่ี 2 การจัดองค<กรใน
งานอุตสาหกรรม 
2.4 ลักษณะขององค,กร 
2.5 ประเภทขององค,กร 
2.6 โครงสร:างองค,กร 
2.7 บทสรุป 
 
 

6 (๑) นําเข:าสู#บทเรียน 
(๒) เปqดประเด็นเนื้อหาสาระการ
เรียนรู: 
(๓) สรุปและขยายผลประเด็นเนื้อหา
สาระการเรียนรู: และการให:
ข:อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
(4) การเรียนการสอน ใช:วิธีการ
บรรยาย ซักถามต้ังคําถาม 
(5) มอบหมายให:นักศึกษาทํา
แบบฝaกหัด/การบ:าน 
 
 
 
 
 

อ.หาญณรงค,   
 



มคอ.๓ 

 

สัปดาห, 
ท่ี 

หัวข:อ/รายละเอียด 
 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน  และสื่อท่ีใช: 

ผู:สอน 
 

๕-6 หนQวยท่ี ๓ บทบาทหนMาท่ีของ
บุคคลในองค<กร 
3.๑ บทนํา 
3.๒ การบริหารงาน
ทรัพยากรณ,บุคคล 
3.3 การจัดแผนกงาน 
3.4 กาวิเคราะห,องค,กร 
3.5 บทสรุป 

6 (๑) นําเข:าสู#บทเรียน 
(๒) เปqดประเด็นเนื้อหาสาระการ
เรียนรู: 
(๓) สรุปและขยายผลประเด็นเนื้อหา
สาระการเรียนรู: และการให:
ข:อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
(4) การเรียนการสอน ใช:วิธีการ
บรรยาย ซักถามต้ังคําถาม 
(5) มอบหมายให:นักศึกษาเตรียม
ข:อมูลนําเสนอหน:าชั้นเรียน 
 

อ.หาญณรงค,   
 

7 หนQวยท่ี ๓ บทบาทหนMาท่ีของ
บุคคลในองค<กร 
3.5 ผู:เรียนนําเสนอ 
3.6 บทสรุป 
 

๓ (๑) นําเข:าสู#บทเรียน 
(๒) ผู:เรียนนําเสนอหน:าชั้นเรียน 
(3) การเรียนการสอน ใช:วิธีการ   
บรรยาย ซักถามต้ังคําถาม 

อ.หาญณรงค,   
 

๘ สอบกลางภาค ๓  คณะกรรมการ 

๙-๑๐ หนQวยท่ี 4 การเพ่ิมผลผลิต 
4.1 บทนํา 
4.2 การเพ่ิมผลผลิต 
4.3 การพยากรณ, 
4.4 บทสรุป 

6 (๑) นําเข:าสู#บทเรียน 
(๒) เปqดประเด็นเนื้อหาสาระการ
เรียนรู: 
(๓) สรุปและขยายผลประเด็นเนื้อหา
สาระการเรียนรู: และการให:
ข:อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
(4) การเรียนการสอน ใช:วิธีการ
บรรยาย ซักถามต้ังคําถาม 
(5) มอบหมายให:นักศึกษาทํา
แบบฝaกหัด/การบ:าน 
 

รศ.ดร.คํารณ 
 

๑๑-๑2 หนQวยท่ี 5 เทคนิคการบริหาร
โครงการและการประเมิน
โครงการ 
5.๑ บทนํา 
5.๒ เทคนิคการบริหาร
โครงการ 
5.3 บทสรุป 

6 (๑) นําเข:าสู#บทเรียน 
(๒) เปqดประเด็นเนื้อหาสาระการ
เรียนรู: 
(๓) สรุปและขยายผลประเด็นเนื้อหา
สาระการเรียนรู: และการให:
ข:อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
(4) มอบหมายให:นักศึกษาเตรียม
ข:อมูลนําเสนอหน:าชั้นเรียน 

รศ.ดร.คํารณ 
 



มคอ.๓ 

 

สัปดาห, 
ท่ี 

หัวข:อ/รายละเอียด 
 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน  และสื่อท่ีใช: 

ผู:สอน 
 

๑3 หนQวยท่ี 5 เทคนิคการบริหาร
โครงการและการประเมิน
โครงการ 
5.4 เทคนิคการประเมิน
โครงการ 
5.5 บทสรุป 

๓ (๑) นําเข:าสู#บทเรียน 
(๒) ผู:เรียนนําเสนอหน:าชั้นเรียน 
(3) การเรียนการสอน ใช:วิธีการ   
บรรยาย ซักถามต้ังคําถาม 

รศ.ดร.คํารณ 
 

๑4-15 หนQวยท่ี 6 ระบบบริหาร
คุณภาพ 
6.๑ บทนํา 
6.๒ ระบบการบริหารคุณภาพ 
6.3 บทสรุป 

6 (๑) นําเข:าสู#บทเรียน 
(๒) เปqดประเด็นเนื้อหาสาระการ
เรียนรู: 
(๓) สรุปและขยายผลประเด็นเนื้อหา
สาระการเรียนรู: และการให:
ข:อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
(4) การเรียนการสอน ใช:วิธีการ
บรรยาย ซักถามต้ังคําถาม 
(5) มอบหมายให:นักศึกษาทํา
แบบฝaกหัด/การบ:าน 
 

รศ.ดร.คํารณ 
 

๑๖ สอบปลายภาค ๓  คณะกรรมการ  
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรูM 

กิจกรรมท่ี 
ผลการเรียนรูM 

Learning Outcome  
วิธีการประเมินผล 

ผูMเรียน 
สัปดาห< ท่ี
ประเมิน 

สัดสQวนของการ
ประเมินผล 

๑ ๑.2, 2.๒, 3.2, ๔.2, ๕.2, 6.๒ การสังเกต  ๑-๑๗ ๕% 
๒ ๑.2, 2.๒, 3.2, ๔.2, ๕.2, 6.๒ การเข:าชั้นเรียน ๑-๑๗ ๕% 
๓ 1.3, 2.3, ๔.3, 6.3 แบบฝaกหัด และงานท่ี

มอบหมาย 
๑-๑๗ ๒๕% 

๔ 3.3, 3.4, ๓.5, 5.3 การนําเสนอหน:าชั้น
เรียน 

7, 13 ๒๐% 

๔ 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4 การสอบกลางภาค ๙ ๒๐% 
๕ ๑.2, 2.๒, 3.2, ๔.2, ๕.2, 6.๒ การประเมินพฤติกรรม     

ด:านคุณธรรม จริยธรรม 
และความรับผิดชอบ 

๑-๑๗ ๕% 

๖ ๒.2, 3.๒, 4.2, 4.3, 6.2, 6.3 การสอบปลายภาค ๑๘ 2๐% 
 
 
 



มคอ.๓ 

 

 
หมวดที ่ ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. หนังสือ  และเอกสารประกอบการสอนหลัก 
     ๑. ตําราหลัก ดร. กานดา จันทร,แย:ม,จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค,การ. ซีเอ็ด, 2557 
     ๒. ตํารารอง ชูชัย สมิทธิไกร, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค,การ, 2557 
 
๒. หนังสือ  เอกสาร  และข:อมูลอ:างอิง  ท่ีสําคัญ  
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธ<การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
        การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนิสิต ได:จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็น
จากนิสิตได:ดังนี้ 

๑.๑ การสนทนากลุ#มระหว#างผู:สอนและผู:เรียน 
๑.๒ การสังเกตจากพฤติกรรมของผู:เรียน 
๑.๓ แบบประเมินผู:สอน และแบบประเมินรายวิชา 
๑.๔ ข:อเสนอแนะผ#านเว็บบอร,ด ท่ีอาจารย,ผู:สอนได:จัดทําเปeนช#องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

๒. กลยุทธ<การประเมินการสอน 
๒.๑ การสังเกตการสอนของผู:ร#วมทีมการสอน 
๒.๒ ผลการสอบ 
๒.๓ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู: 

๓. การปรับปรุงการสอน 
สาขาวิชากําหนดให:อาจารย,ผู:สอนทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ,และวิธีการสอนจากผลการประเมิน

ประสิทธิผลของรายวิชา  แล:วจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดท่ี สกอ. กําหนดทุกภาคการศึกษา 
สาขาวิชากําหนดให:อาจารย,ผู:สอนเข:ารับการฝaกอบรมกลยุทธ,การสอน  และมอบหมายให:อาจารย,ผู:สอน
รายวิชาท่ีมีปgญหา ทํารายงานต#อสาขาวิชา เพ่ือปรับเปลี่ยนกลยุทธ,หรือวิธีการสอนท่ีเหมาะสมต#อไป  
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

กระบวนการท่ีใช:ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู:ของ 
รายวิชา ทําได:โดย การทวนสอบจากคะแนนข:อสอบ หรือการสุ#มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย,อ่ืน มี
การต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู:ของนักศึกษา โดยมีการประเมินข:อสอบ
และความเหมาะสมของการให:คะแนน 

๔.๑ การทวนสอบการให:คะแนนจากการสุ#มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย,ท#านอ่ืน หรือ
ผู:ทรงคุณวุฒิ ท่ีไม#ใช#อาจารย,ประจําหลักสูตร 

๔.๒ มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู:ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข:อสอบ รายงาน วิธีการให:คะแนนสอบ และการให:คะแนนพฤติกรรม 
 
 



มคอ.๓ 

 

 
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
         สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษาจากท่ีคณะประเมินการสอนของรายวิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย,ผู:สอน หลังการทบทวน
ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย,ผู:สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาท่ีสอนและกลยุทธ,การสอนท่ีใช: และ
นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาเสนอต#อหัวหน:าสาขาวิชา 
เพ่ือนําเข:าท่ีประชุมอาจารย,ประจําหลักสูตรพิจารณาให:ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับ
ใช:ในป5การศึกษาถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


