รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 2/2560

รหัสวิชา 3663212 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการคุณภาพ
(ภาษาอังกฤษ) Quality Management

อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐพันธ เขจรนันทน

คํานํา
เอกสารแบบ มคอ.3 การจัดการคุณภาพ รหัสวิชา 3663212 เปนการจัดรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนของอาจารยผูสอนในภาคการศึกษา เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนตลอดภาค
การศึกษา โดยแบงออกเปนการเรียนการสอนในแตละสัปดาหภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนวาได

ดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่วางไวในรายละเอียดของรายวิชาพรอมทั้งใหเหตุผล
และขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะ
ครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหาร
จัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา เพื่อใหขอเสนอแนะ
ตอผูประสานงานและผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชาตอไป

นายณัฏฐพันธ เขจรนันทน
อาจารยผูสอนรายวิชา
การจัดการคุณภาพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6

หนา
ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

4
4
5
6
9
13
2

หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3663212 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการคุณภาพ
(ภาษาอังกฤษ) Quality Management
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ เขจรนันทน
3

อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ เขจรนันทน ตอนเรียน C1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 / ชั้นปที่
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานที่เกี่ยวของ
2. เพื่อใหผูเรียนไดเขาใจถึงหลักการที่สําคัญของการจัดการคุณภาพ
3. เพื่อใหผูเรียนนําความรูเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพมาใชแกปญหาอยางเหมาะสม
4. เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตหลักการจัดการคุณภาพในการแกปญหาในงานจริงได
5. เพื่อใหผูเรียนสามารถวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบและทําการตัดสินใจ โดยใชขอมูลเปนฐาน
ในการจัดการ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนมีความรูพื้นฐาน เปนการเตรียมความพรอมใหผูเรียนสามารถพัฒนาหลักการจัดการ
คุณภาพมาแกไขปญหาในดานการปฏิบัติการในสภาวะการณที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และการ
ทํางานมีความซับซอนมากขึ้นในทางธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ย วกั บ การควบคุ มคุ ณ ภาพ การบริ ห ารคุณ ภาพ เครื่อ งมื อในการควบคุ มและปรั บ ปรุ ง
คุณภาพ แผนภูมิควบคุมคุณภาพ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
48 ชั่วโมง

ไมมีการสอนเสริม

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง
3 ชม/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
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อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลําดับความสําคัญ
1.1.4 เคารพในสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคการและสังคม
1.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ใชการสอนแบบสื่อสารสองทาง โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีการตั้งคําถาม หรือตอบคําถาม
และแบบฝกหัดเพิ่มเติมใหผูเรียน หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนใน
โอกาสตางๆ
1.2.2 อภิปรายกลุม
1.2.3 ศึกษากรณีตัวอยางจากการนําเสนอ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมาย
1.3.3 การตรวจสอบการมีวินัยตอการเรียนพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน และการตรงตอเวลา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของการจัดการคุณภาพ
2.1.2 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับหลักการจัดการคุณภาพ และสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
2.1.3 การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ดวยการประยุกตความรูที่ไดจากการจัดการคุณภาพ
2.1.4 การบูรณาการความรูที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใชการสอนหลายรูปแบบ โดยเนนการฝกปฏิบัติจากกรณีศึกษา เพื่อใหผูเรียนเกิดองคความรู
2.2.2 การจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.2.3 การใชสื่อ Power point ประกอบการบรรยายหัวขอรายละเอียดตางๆ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
- การทํางานกลุม และการนําเสนอรายงาน
5

- การวิเคราะหกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่เรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ และเปนระบบ
3.1.2 สามารถสื บค น วิเคราะห และสั งเคราะหขอมูล เพื่ อให ไดซึ่งขอมู ลที่เปนประโยชน ในการ
แกไข และตัดสินใจอยางเหมาะสม
3.1.3 สามารถคิดคนทางเลือกใหมๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะหทางเลือก และผลกระทบที่เปนผล
จากทางเลือกรอบดาน โดยการประยุกตความรูและประสบการณที่มี
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 มอบหมายงานใหนักศึกษา และวิเคราะห กรณี ศึกษา พรอมนํ าเสนอผลงานในรูปของการ
อภิปรายกลุม
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการวิเคราะห และแกปญหาจากโจทยในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุม
3.3.2 การสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ สามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอื่น
ดวยพื้นฐานความเขาใจถึงความแตกตางของผูที่เกี่ยวของอยางมีจิตวิทยา
4.1.2 มีความสามารถในการทํางานเปนกลุม การประสานงาน การมอบหมายบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบพรอมทั้งใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกตอเพื่อนรวมงาน ซึ่งเปนการแสดงออก
ถึงความเปนผูนําที่มีความรับผิดชอบ
4.1.3 มีความกระตือรือรน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความรับผิดชอบ รวมถึงการรับ
ฟง และเคารพความคิดเห็นของผูอื่น
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายใหทํารายงานรวมกันเปนกลุมโดยเนนความรูที่เรียนในวิชากับปญหาที่กําหนด
4.2.2 การนําเสนอหนาชั้นเรียน และการอภิปรายกลุม
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินการนําเสนองานหนาชั้นเรียนโดยผูสอน และผูเรียนรวมในชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุมของนักศึกษา พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 สามารถวิเคราะหโดยการใชหลักทางคณิตศาสตร หรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่
เกี่ยวของอยางสรางสรรค
5.1.2 สามารถสื่ อ สารอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ปากเปล า และการเขี ย น ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รวมถึงเลือกใชรูปแบบของสื่อ การนําเสนออยางเหมาะสม
5.1.3 สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน
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5.1.4 พั ฒ นาทั กษะในการวิ เคราะห สืบ ค น ขอ มู ล และสามารถคัด เลื อกแหลงขอ มู ล ที่ มี ค วาม
ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
5.1.5 สามารถนํ าเทคโนโลยี ไปเปน เครื่องมือในการสนั บ สนุน ในการดํ าเนิน งาน และทราบถึ ง
ขอจํากัดของเทคโนโลยี
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ใช Powerpoint ที่นาสนใจ ชัดเจน งายตอการติดตามทําความเขาใจ ประกอบการสอนใน
ชั้นเรียน
5.2.2 มอบหมายงานให นั ก ศึ ก ษาโดยการวิเคราะห และจั ด ทํ าโจทย กรณี ศึ กษา พรอ มทั้ งมีก าร
นําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม
5.2.3 การแนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูลและแหลงขอมูล
5.2.4 การมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ

7

มคอ. 3

1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห หัวขอการสอน / Learning Outcome จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
1 -ชี้ แจ งแผ น ก ารส อ น แ ล ะแ น ะนํ า
3
บทเรียน
บทที่ 1 ความหมายของคุ ณ ภาพ
แนวคิดในการจัดการคุณภาพ
- Learning Outcome
สามารถตอบคําถาม และวิเคราะหได
ถูกตองครบถวน
2 บทที่ 2 แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพและ
3
ตนทุนคุณภาพ
- Learning Outcome
สามารถตอบคําถาม และวิเคราะหได
ถูกตองครบถวน

สัปดาห หัวขอการสอน / Learning Outcome
ที่
3 บทที่ 3 ประวัติและพัฒนาการของการ
จัดการคุณภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย ผู ส อนแนะนํ าตั ว และอธิบ าย
เนื้อหารายวิชา จุดประสงค และเปาหมาย
ข อ งราย วิ ช า เก ณ ฑ ก ารวั ด ผ ล แ ล ะ
ประเมิ น ผล แนะนํ า หนั ง สื อ แหล ง การ
เรียนรู และWebsite เพิ่มเติม
2. เขาสูเนื้อหาบทที่ 1
1. การบรรยาย และการทํางานกลุม
2. สรุปและซักถาม

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3
1. การบรรยาย และการทํางานกลุม
2. สรุปและซักถาม

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)
1, 2 และ 3
ผศ.ดร.ณัฏฐ
1.เอกสารประกอบการ
พันธ เขจร
สอน
นันทน
2.สื่อคอมพิวเตอร
Power point

1.เอกสารประกอบการ
สอน
2.สื่อคอมพิวเตอร
Power point

1, 2 และ 3

ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ เขจร
นันทน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)
1.เอกสารประกอบการ
1, 2 และ 3
ผศ.ดร.ณัฏฐ
สอน
พันธ เขจร
8
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4

5

- Learning Outcome
สามารถตอบคําถาม และวิเคราะหได
ถูกตองครบถวน
บทที่ 4 นักคิดในการจัดการคุณภาพ
- Learning Outcome
สามารถตอบคําถาม และวิเคราะหได
ถูกตองครบถวน
บทที่ 5 เครื่องมือในการจัดการคุณภาพ
- Learning Outcome
สามารถตอบคําถาม และวิเคราะหได
ถูกตองครบถวน

2.สื่อคอมพิวเตอร
Power point
3

1. การบรรยาย และการทํางานกลุม
2. สรุปและซักถาม

3

1. การบรรยาย และการทํางานกลุม
2. สรุปและซักถาม

สัปดาห หัวขอการสอน / Learning Outcome จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่
ชัว่ โมง
6 บทที่ 6 เทคนิคในการจัดการคุณภาพ
3
1. การบรรยาย และการทํางานกลุม
- Learning Outcome
2. สรุปและซักถาม
สามารถตอบคําถาม และวิเคราะหได
ถูกตองครบถวน

1.เอกสารประกอบการ
สอน
2.สื่อคอมพิวเตอร
Power point
1.เอกสารประกอบการ
สอน
2.สื่อคอมพิวเตอร
Power point

นันทน
1, 2 และ 3

ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ เขจร
นันทน

1, 2 และ 3

ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ เขจร
นันทน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)
1.เอกสารประกอบการ
1, 2 และ 3
ผศ.ดร.ณัฏฐ
สอน
พันธ เขจร
2.สื่อคอมพิวเตอร
นันทน
Power point
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7

8
9

บทที่ 7 กลุ ม คุ ณ ภาพและการควบคุ ม
คุณภาพทั้งองคการของญี่ปุน
- Learning Outcome
สามารถตอบคําถาม และวิเคราะหได
ถูกตองครบถวน
สอบกลางภาค

3

1. การบรรยาย และการทํางานกลุม
2. สรุปและซักถาม

1.เอกสารประกอบการ
สอน
2.สื่อคอมพิวเตอร
Power point

1, 2 และ 3

ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ เขจร
นันทน

บทที่ 8 ISO 9000
- Learning Outcome
สามารถตอบคําถาม และวิเคราะหได
ถูกตองครบถวน

3

1. การบรรยาย และการทํางานกลุม
2. สรุปและซักถาม

1.เอกสารประกอบการ
สอน
2.สื่อคอมพิวเตอร
Power point

1, 2 และ 3

ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ เขจร
นันทน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สัปดาห หัวขอการสอน / Learning Outcome จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
10 บทที่ 9 ปญหาของการประกันคุณภาพ
3
ตามแนวทาง ISO 90001 และระบบ
รางวัลคุณภาพ
- Learning Outcome
สามารถตอบคําถาม และวิเคราะหได
ถูกตองครบถวน
11 บทที่ 10 การประเมินและการ
3
ตรวจสอบการจัดการคุณภาพ

1. การบรรยาย และการทํางานกลุม
2. สรุปและซักถาม

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)
1.เอกสารประกอบการ
1, 2 และ 3
ผศ.ดร.ณัฏฐ
สอน
พันธ เขจร
2.สื่อคอมพิวเตอร
นันทน
Power point

1. การบรรยาย และการทํางานกลุม
2. สรุปและซักถาม

1.เอกสารประกอบการ
สอน

1, 2 และ 3

ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ เขจร
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- Learning Outcome
สามารถตอบคําถาม และวิเคราะหได
ถูกตองครบถวน
บทที่ 11 วัฒนธรรมองคกร
- Learning Outcome
สามารถตอบคําถาม และวิเคราะหได
ถูกตองครบถวน

สัปดาห หัวขอการสอน / Learning Outcome
ที่
13 บทที่ 12 กระบวนการปฏิบัติ ปญหา และ
ปจจัยความสําเร็จของการจัดการคุณภาพ
- Learning Outcome
สามารถตอบคําถาม และวิเคราะหได
ถูกตองครบถวน
14 บทที่ 13 การจั ด การคุ ณ ภาพในประเทศ
ไทย
- Learning Outcome
สามารถตอบคํ า ถาม และวิ เคราะห ไ ด
ถูกตองครบถวน

2.สื่อคอมพิวเตอร
Power point
3

จํานวน
ชั่วโมง
3

3

1. การบรรยาย และการทํางานกลุม
2. สรุปและซักถาม

1.เอกสารประกอบการ
สอน
2.สื่อคอมพิวเตอร
Power point

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. การบรรยาย และการทํางานกลุม
2. สรุปและซักถาม

1.เอกสารประกอบการ
สอน
2.สื่อคอมพิวเตอร
Power point

1. การบรรยาย และการทํางานกลุม
2. สรุปและซักถาม

1.เอกสารประกอบการ
สอน
2.สื่อคอมพิวเตอร
Power point

นันทน
1, 2 และ 3

ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ เขจร
นันทน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
1, 2 และ 3

ผูสอน
(ระบุลาํ ดับ)
ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ เขจร
นันทน

1, 2 และ 3

ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ เขจร
นันทน
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15

16

บทที่ 14 แนวโนมของการจัดการคุณภาพ
ในอนาคต
- Learning Outcome
สามารถตอบคํ า ถาม และวิ เคราะห ไ ด
ถูกตองครบถวน
สอบปลายภาค

3

1. การบรรยาย และการทํางานกลุม
2. สรุปและซักถาม

1.เอกสารประกอบการ
สอน
2.สื่อคอมพิวเตอร
Power point

1, 2 และ 3

ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ เขจร
นันทน

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1
2

ผลการเรียนรู
1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2,
2.3, 3.1, 4.1, 4.2, 5.2
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5.1

3

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
1.6, 1.7

4

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5.1

วิธีการ
ประเมิน
แบบฝกหัด/
งานนําเสนอ
การสอบ
กลางภาค
การประเมิน
พฤติกรรม
ดาน
คุณธรรม
จริยธรรม
และความ
รับผิดชอบ
การสอบ
ปลายภาค

สัปดาหที่ประเมิน
1-15

สัดสวนของการ
ประเมินผล
30%

8

30%

1-15

10%

16

30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
เรืองวิทย เกษสุวรรณ. (2545). การจัดการคุณภาพ : จาก TQC ถึง TQM, ISO 9000 และการประกัน
คุณภาพ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทําโดยนักศึกษา จากการจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
1. การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
2. การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
3. แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
4. ใหขอเสนอแนะผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามที่ผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
13
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ดังนี้

การประเมินการสอนโดยผูสอนทําการประเมินในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ

- การสังเกตการณของผูสอน
- ระดับผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
หลั งจากผลการประเมิ น การสอนในขอ 2 จึงมีการปรับ ปรุงการสอน กําหนดใหอาจารยผูส อน
ทบทวน และปรับ ปรุ งกลยุท ธ และวิ ธีการสอนจากผลการประเมิ น ประสิ ท ธิผ ลของรายวิช า แล วจั ด ทํ า
รายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กําหนดทุกภาคการศึกษา โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมองเพื่อ
หารือปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไขและหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการ
สอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบกลางภาคและหลังการออกผลการเรียนรายวิชาความเหมาะสมของการใหคะแนน มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการให ค ะแนนจากการสุ ม ตรวจผลงานของนั ก ศึ ก ษาโดยอาจารย อื่ น หรื อ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มี การตั้ งคณะกรรมการในสาขาวิ ช า ตรวจสอบผลการประเมิ น การเรี ย นรูข องนั กศึ กษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ
4
- เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเปนที มหรือแบงหัวขอ/ผลการเรียนรูในการสอนของอาจารย
ประจําวิชานี้
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