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เอกสารแบบ มคอ.3 การจัดการคุณภาพ รหัสวิชา 3663212 เปนการจัดรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนของอาจารยผูสอนในภาคการศึกษา เพ่ือแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการเรียนการสอนตลอดภาค
การศึกษา โดยแบงออกเปนการเรียนการสอนในแตละสัปดาหภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนวาได



ดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนท่ีวางไวในรายละเอียดของรายวิชาพรอมท้ังใหเหตุผล
และขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะ
ครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหาร
จัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา เพ่ือใหขอเสนอแนะ
ตอผูประสานงานและผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายวิชาตอไป 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ   คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
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 
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    อาจารยผูสอน  ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน ตอนเรียน C1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 / ชั้นปท่ี  
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
     - 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
     - 
8. สถานท่ีเรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
     - 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

     1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรม
พ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานท่ีเก่ียวของ 

 2. เพ่ือใหผูเรียนไดเขาใจถึงหลักการท่ีสําคัญของการจัดการคุณภาพ 
 3. เพ่ือใหผูเรียนนําความรูเก่ียวกับการจัดการคุณภาพมาใชแกปญหาอยางเหมาะสม 
 4. เพ่ือใหผูเรียนสามารถประยุกตหลักการจัดการคุณภาพในการแกปญหาในงานจริงได 

 5. เพ่ือใหผูเรียนสามารถวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบและทําการตัดสินใจ โดยใชขอมูลเปนฐาน
ในการจัดการ 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพ่ือใหผูเรียนมีความรูพ้ืนฐาน เปนการเตรียมความพรอมใหผูเรียนสามารถพัฒนาหลักการจัดการ

คุณภาพมาแกไขปญหาในดานการปฏิบัติการในสภาวะการณท่ีเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และการ
ทํางานมีความซับซอนมากข้ึนในทางธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพ การบริหารคุณภาพ เครื่องมือในการควบคุมและปรับปรุง
คุณภาพ แผนภูมิควบคุมคุณภาพ  
   
2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝก 
 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

48 ชั่วโมง ไมมีการสอนเสริม ไมมีการฝกปฏิบัติ 3 ชม/สัปดาห 
 
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
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 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรยีนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา  

1.1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 1.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลําดับความสําคัญ 
 1.1.4 เคารพในสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย  
 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคการและสังคม 
 1.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
   1.2 วิธีการสอน  
 1.2.1 ใชการสอนแบบสื่อสารสองทาง โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีการตั้งคําถาม หรือตอบคําถาม 
และแบบฝกหัดเพ่ิมเติมใหผูเรียน หรือแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนใน
โอกาสตางๆ 
 1.2.2 อภิปรายกลุม 
 1.2.3 ศึกษากรณีตัวอยางจากการนําเสนอ 
   1.3 วิธีการประเมินผล     

1.3.1 สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน 
 1.3.2 สังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน การสงงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 1.3.3 การตรวจสอบการมีวินัยตอการเรียนพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน และการตรงตอเวลา  
2. ความรู 
    2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

2.1.1 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของการจัดการคุณภาพ 
 2.1.2 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญเก่ียวกับหลักการจัดการคุณภาพ และสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 2.1.3 การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ดวยการประยุกตความรูท่ีไดจากการจัดการคุณภาพ 
 2.1.4 การบูรณาการความรูท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
    2.2 วิธีการสอน  

2.2.1 ใชการสอนหลายรูปแบบ โดยเนนการฝกปฏิบัติจากกรณีศึกษา เพ่ือใหผูเรียนเกิดองคความรู  
 2.2.2 การจัดกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 2.2.3 การใชสื่อ Power point ประกอบการบรรยายหัวขอรายละเอียดตางๆ  
    2.3 วิธีการประเมินผล 
 2.3.1 การทดสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
  - การทํางานกลุม และการนําเสนอรายงาน 
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  - การวิเคราะหกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาท่ีเรียน 
3. ทักษะทางปญญา 
   3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา    

3.1.1 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ และเปนระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบคน วิเคราะห และสังเคราะหขอมูล เพ่ือใหไดซ่ึงขอมูลท่ีเปนประโยชนในการ
แกไข และตัดสินใจอยางเหมาะสม 
 3.1.3 สามารถคิดคนทางเลือกใหมๆ รวมท้ังสามารถวิเคราะหทางเลือก และผลกระทบท่ีเปนผล
จากทางเลือกรอบดาน โดยการประยุกตความรูและประสบการณท่ีมี 
   3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 มอบหมายงานใหนักศึกษา และวิเคราะหกรณีศึกษา พรอมนําเสนอผลงานในรูปของการ
อภิปรายกลุม 
   3.3 วิธีการประเมินผล 

3.3.1 ประเมินจากการวิเคราะห และแกปญหาจากโจทยในชั้นเรียน ท้ังรายบุคคลและกลุม  
 3.3.2 การสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค  
 4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา        
  4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ สามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอ่ืน 
ดวยพ้ืนฐานความเขาใจถึงความแตกตางของผูท่ีเก่ียวของอยางมีจิตวิทยา 
 4.1.2 มีความสามารถในการทํางานเปนกลุม การประสานงาน การมอบหมายบทบาทหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบพรอมท้ังใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกตอเพ่ือนรวมงาน ซ่ึงเปนการแสดงออก
ถึงความเปนผูนําท่ีมีความรับผิดชอบ 
 4.1.3 มีความกระตือรือรน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความรับผิดชอบ รวมถึงการรับ
ฟง และเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน  
    4.2 วิธีการสอน      
    4.2.1 มอบหมายใหทํารายงานรวมกันเปนกลุมโดยเนนความรูท่ีเรียนในวิชากับปญหาท่ีกําหนด  
  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 และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา  
     5.1.1 สามารถวิเคราะหโดยการใชหลักทางคณิตศาสตร หรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาท่ี
เก่ียวของอยางสรางสรรค 
  5.1.2 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รวมถึงเลือกใชรูปแบบของสื่อ การนําเสนออยางเหมาะสม 
  5.1.3 สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน 
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  5.1.4 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห สืบคนขอมูล และสามารถคัดเลือกแหลงขอมูลท่ีมีความ
ทันสมัยไดอยางเหมาะสม 
  5.1.5 สามารถนําเทคโนโลยีไปเปนเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน และทราบถึง
ขอจํากัดของเทคโนโลยี 
    5.2 วิธีการสอน 

5.2.1 ใช Powerpoint ท่ีนาสนใจ ชัดเจน งายตอการติดตามทําความเขาใจ ประกอบการสอนใน
ชั้นเรียน 
 5.2.2 มอบหมายงานใหนักศึกษาโดยการวิเคราะหและจัดทําโจทยกรณีศึกษา พรอมท้ังมีการ
นําเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม 
 5.2.3 การแนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูลและแหลงขอมูล 
 5.2.4 การมอบหมายงานท่ีตองมีการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.3 วิธีการประเมินผล     

  ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือคณิตศาสตรและสถิติท่ีเก่ียวของ  
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอการสอน / Learning Outcome จํานวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรยีนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

(ระบุลําดับ) 

1 -ชี้ แ จ งแผน การส อน  แล ะแน ะนํ า
บทเรียน  

บท ท่ี  1 ความหมายของคุณ ภาพ 
แนวคิดในการจัดการคุณภาพ  

- Learning Outcome 
    สามารถตอบคําถาม และวิเคราะหได
ถูกตองครบถวน 

3 1. อาจารยผูสอนแนะนําตัวและอธิบาย
เนื้อหารายวิชา จุดประสงค และเปาหมาย
ขอ งราย วิ ช า  เกณ ฑ ก ารวั ด ผ ล แล ะ
ประเมินผล แนะนําหนังสือ แหลงการ
เรียนรู และWebsite เพ่ิมเติม 
2. เขาสูเนื้อหาบทท่ี 1  

1.เอกสารประกอบการ
สอน 
2.สื่อคอมพิวเตอร 
Power point 

1, 2 และ 3 ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ เขจร
นันทน 

2 บทท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพและ
ตนทุนคุณภาพ 
- 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 

 
 
 
 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอการสอน / Learning Outcome จํานวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 
(ระบุลําดับ) 

3 บทท่ี 3 ประวัติและพัฒนาการของการ
จัดการคุณภาพ 

3 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 

2.สื่อคอมพิวเตอร 
Power point 

นันทน 

4 บทท่ี 4 นักคิดในการจัดการคุณภาพ 
- 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 

5 บทท่ี 5 เครื่องมือในการจัดการคุณภาพ 
- 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 

 
 
 
 
 
 
 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอการสอน / Learning Outcome จํานวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรยีนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 

(ระบุลําดับ) 

6 บทท่ี 6 เทคนิคในการจัดการคุณภาพ 
- 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 
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7 บทท่ี 7 กลุมคุณภาพและการควบคุม
คุณภาพท้ังองคการของญี่ปุน 
- 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 

8 สอบกลางภาค      

9 บทท่ี 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 

 
 
 
 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอการสอน / Learning Outcome จํานวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา 
ผูสอน 
(ระบุลําดับ) 

10 บทท่ี 9 ปญหาของการประกันคุณภาพ
ตามแนวทาง ISO 90001 และระบบ
รางวัลคุณภาพ 
- 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 

11 บทท่ี 10 การประเมินและการ
ตรวจสอบการจัดการคุณภาพ 

3 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 

2.สื่อคอมพิวเตอร 
Power point 

นันทน 

12 บทท่ี 11 วัฒนธรรมองคกร 
- 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 

 
 
 
 
 
สัปดาห

ที่ 
หัวขอการสอน / Learning Outcome จํานวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวชิา 
ผูสอน 
(ระบุลาํดับ) 

13 บทที่ 12 กระบวนการปฏิบัติ ปญหา และ
ปจจัยความสําเร็จของการจัดการคุณภาพ               
- 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 

14 บทที่ 13 การจัดการคุณภาพในประเทศ
ไทย 
- 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 
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15 บทที่ 14 แนวโนมของการจัดการคุณภาพ
ในอนาคต 
- 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 

16 สอบปลายภาค      

หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 
กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการ

ประเมิน 
สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนของการ 

ประเมินผล 
1 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 

2.3, 3.1, 4.1, 4.2, 5.2 
แบบฝกหัด/ 
งานนําเสนอ 

1-15 30% 

2 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5.1 การสอบ
กลางภาค 

8 30% 

3 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7 

การประเมิน
พฤติกรรม
ดาน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และความ
รับผิดชอบ 

1-15 10% 

4 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5.1 การสอบ
ปลายภาค 

16 30% 

 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลัก    
เรืองวิทย เกษสุวรรณ. (2545). การจัดการคุณภาพ : จาก TQC ถึง TQM, ISO 9000 และการประกัน
คุณภาพ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ    

- 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

- 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา  จากการจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้ 
 1. การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
 2. การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
 3. แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
 4. ใหขอเสนอแนะผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  ตามท่ีผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
2. กลยุทธการประเมินการสอน    
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การประเมินการสอนโดยผูสอนทําการประเมินในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ 
ดังนี้ 
 - การสังเกตการณของผูสอน 
 - ระดับผลการเรียนของนักศึกษา 
 - การทวนสอบผลประเมินการเรยีนรู 
3. การปรับปรุงการสอน     

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน กําหนดใหอาจารยผูสอน
ทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํา
รายงานรายวิชาตามรายละเอียดท่ี สกอ.กําหนดทุกภาคการศึกษา โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมองเพ่ือ
หารือปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไขและหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการ
สอน ดังนี้ 
 - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการ
เรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบกลางภาคและหลังการออกผลการเรียนรายวิชาความเหมาะสมของการใหคะแนน มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

 - การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย อ่ืน หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไมใชอาจารยประจําหลักสูตร  
 - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ไดมีการวางแผนปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา  เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึนดังนี้ 
 - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 
4 
 - เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเปนทีมหรือแบงหัวขอ/ผลการเรียนรูในการสอนของอาจารย
ประจําวิชานี้ 
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