
           มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ 
 

หมวดที ่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา  
 รหัสวิชา     4143502 
   ชื่อวิชาภาษาไทย   การวิจัยด าเนินงาน   

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Operation Research 
 

2.  จ านวนหนววยิิต 
 3 หน่วยกิต (2-2-5) 
 

3.  หลัิสูตรและประเภทของรายวิชา 
 

          /   เปิดสอนให้กับหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์  
              เปิดสอนให้กับหลายหลักสูตร (กรณีที่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี) 
 

     ประเภทของรายวิชา 
          หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
   บังคับ                             เลอืก 

                        

              กลุ่มวิชา  
                        ภาษาและการสื่อสาร               มนุษยศาสตร์ 
                        สังคมศาสตร์                         วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   
    /   หมวดวิชาเฉพาะ  

    กลุ่มวิชา                       
             แกน   บังคับ   เลือก 

     เฉพาะด้าน         บังคับ   เลือก 
     พ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ         บังคับ    เลือก 
     เอก         บังคับ    เลือก 
     โท          บังคับ    เลือก 
     อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………..……………… 
          หมวดวชิาเลือกเสรี 
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4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา    อ.ไกยสิทธิ์  อภิระติง  
    อาจารย์ผู้สอน  อ.มนัสนิต  ใจดี 
5. ภาคิารศึิษา /ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่  2/2558   ชั้นปีที่ 2 
 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาิวอน (Pre-requisite( (ถ้ามี(   
  ไม่มี 

   มี     รายวชิา …………………………………..  
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมิัน  (Co-requisites( (ถ้ามี( 
   ไม่มี 
    มี    รายวชิา…………………………………… 
 

8. สถานที่เรียน   
    ห้องบรรยาย 
   ห้องปฏิบัติ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลวาสุด 
   วันที่จัดท ารายวิชา    วันที่   ........... เดือน ............... ........................   พ.ศ .  ..............  
   วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  วันที่  .....เดือน .............พ.ศ... ............... 
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หมวดที ่ 2   จุดมุวงหมายและวัตถุประสงค ์
 

1.  จุดมุวงหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา) 

1) สามารถสร้าง อา่น แปลความหมาย และแก้ปัญหาตัวแบบต่าง ๆ ได้ 
2)  สามารถใช้/เขียน โปรแกรมสร้าง หาค าตอบ  ของตัวแบบต่าง ๆ ได้ 
3)  สามารถที่จะน าตัวแบบต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการท างานต่าง ๆ ได้ 

 

2.  วัตถุประสงค์ในิารพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กรณีเปิดสอนเป็นครั้งที่ 2 เป็นต้นไปควรน าข้อมูลาากมคอ5    
     หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง มาระบุไว้ในข้อนี้) 
                 เพ่ือให้นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้น 

 
หมวดที่  3   ลัิ ษณะและิารด าเนินิาร 

 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  
(ภาษาไทย)  การโปรแกรมเชิงเส้น  ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน การบริหารโครงการด้วย 

PERT และ CPM ทฤษฎีแถวคอย ปัญหาสินค้าคงคลัง  ทฤษฎีเกม การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปหรือการเขียน
โปรแกรมเพ่ือการวิจัยด าเนินงาน 

 
2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ตวอภาคิารศึิษา 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ศึิษาด้วยตนเอง ิิจิรรมเพิ่มเติม 

บรรยาย  28 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

 

ฝึกปฏิบัติ  28 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา   

 

การศึกษาด้วยตนเอง   

5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

 

 

 
3.  จ านวนชั่วโมงตวอสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึิษาและแนะน าทางวิชาิารแิวนัิศึิษาเป็นรายบุคคล 
      2  ชั่วโมง/สัปดาห ์  
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หมวดที ่ 4   ิารพัฒนาผลิารเรียนรู้ของนัิศึิษา 
 
ผลิารเรียนรู้แตวละด้านที่มุวงหวังจะพัฒนานัิศึิษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

ผลิารเรียนรู้ ิลยุทธ์ิารสอน ิลยุทธ์ิารประเมินผล 
มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 
 
 
 

การบรรยาย 
การถามตอบ 
การแก้ปัญหา 
การระดมความคิด 
การเรียนแบบร่วมมือ 

1. พฤติกรรมการเข้าเรียนและขณะ
เรียน 
2. การส่งงาน/แบบฝึกปฏิบัติที่ได้รับ
มอบหมาย 

3. การแต่งกาย 

 
2.  ความรู้ 

ผลิารเรียนรู้ ิลยุทธ์ิารสอน ิลยุทธ์ิารประเมินผล 
2.1 รู้จักตัวแบบต่าง ๆ ของการวิจัย
ด าเนินงาน  
2.2 ระบุได้ว่าปัญหาที่พบต้องใช้ตัว
แบบใด 
2.3 หาค าตอบของตัวแบบต่าง ๆ ได้ 

การบรรยาย 
การถามตอบ 
การท าชิ้นงาน 

1. แบบทดสอบ 
2. การท าใบงาน 
3. การท าชิ้นงาน 

 
3.  ทัิษะทางปัญญา 

ผลิารเรียนรู้ ิลยุทธ์ิารสอน ิลยุทธ์ิารประเมินผล 
 น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ 
 
 
 

กรณีศึกษา การท ากรณีศึกษา 

 
4.  ทัิษะความสัมพันธ์ระหววางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลิารเรียนรู้ ิลยุทธ์ิารสอน ิลยุทธ์ิารประเมินผล 
1. มีความรับผิดชอบในการกระท า
ของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 

การอภิปรายกลุ่ม 
การระดมความคิด 
กาเรียนแบบร่วมมือ 

1. การส่งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
ภายในเวลาที่ก าหนด 
2. การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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5.  ทัิษะิารวิเคราะห์เชิงตัวเลข ิารสื่อสาร และิารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลิารเรียนรู้ ิลยุทธ์ิารสอน ิลยุทธ์ิารประเมินผล 

มีทักษะการค านวณท่ีดี การบรรยาย 
การสาธิต 
การถามตอบ 
การแก้ปัญหา 

การท าแบบทดสอบ 
การท าใบงาน 
 

 
 
 
 

ควานิยม 12 ประิาร 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
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หมวดที่    5  แผนิารสอนและิารประเมินผล 
 

1. แผนิารสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

 
 

ิิจิรรมิารเรียนิาร
สอน 

ความสอดคล้อง 
มาตรฐานผลการ

เรียนรู้(TQF) 
ค่านิยม 

12 ประการ 

(ระบุข้อท่ี
สอดคล้อง) 

1 
-ช้ีแจงแนวการสอน 

-ประวัติและความหมายของการ
วิจัยด าเนินงาน 
-ขั้นตอนของการวิจัยด าเนินงาน 

-ตัวแบบต่าง ๆ ที่ของการวิจัย
ด าเนินงาน 

-บทบาทของการวิจัย 

 
4 

-แจกแนวการจัดการเรียนรู ้

-ค้นหาประวัติและ
ความหมายของการวิจยั
ด าเนินงาน,ขั้นตอนของการ
วิจัยด าเนินงาน, 
ตัวแบบต่าง ๆ ที่ของการวิจัย
ด าเนินงาน, 

บทบาทของการวิจัย 

1.1,1.2,1.3,1.4, 
1.5,2.1 

 

4,5,6,8,9,11 

2 

1. โปรแกรมเชิงเส้น (Linear 
programming) 

     1.  รูปแบบของปัญหาโปรแกรม
เชิงเส้นตรง 

  2.  การแปลงปัญหาให้อยู่ใน
รูปแบบโปรแกรมเชิงเส้นตรง 

 
4 

- สรา้งตัวแบบโปรแกรมเชิง
เส้นตามปัญหาที่ก าหนดให ้

1.1,1.2,1.3,1.4, 
1.5,2.1,3.1,4,4, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

4 

3 

3. การหาผลลัพธ์ 

 - วิธีกราฟ 

 -วิธีซิมเพลก 

4 
 

ก าหนดปัญหาโปรแกรมเชิง
เส้น จากนั้นหาค าตอบด้วย
วิธีกราฟ วิธีซิมเพลก 

1.1,1.2,1.3,1.4, 
1.5,2.1,3.1,4,4, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

4 

4 
 

-วิธีซิมเพลก(ต่อ)เทคนิคการ
แก้ปัญหาที่มีตัวแปรเทียม         

  - วิธี Big M 

4 -วิธีซิมเพลก(ต่อ) 

4. เทคนิคการแก้ปัญหาที่มี
ตัวแปรเทียม 

        - วิธี Big M 

1.1,1.2,1.3,1.4, 
1.5,2.1,3.1,4,4, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

4 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

 
 

ิิจิรรมิารเรียนิาร
สอน/ 

ความสอดคล้อง 
มาตรฐานผลการ

เรียนรู้(TQF) 
ค่านิยม 

12 ประการ 

5 

       - วิธี Big M (ต่อ) 

5. ลักษณะผลลัพธ์ของโปรแกรมเชิง
เส้น 

6. การหาค าตอบด้วยโปรแกรมเชิง
เส้น 

4 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปหา
ค าตอบ 

1.1,1.2,1.3,1.4, 
1.5,2.1,3.1,4,4, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

4 

6 
 

ปัญหาการขนส่ง (Transportation 

Problem) 

1. รูปแบบปัญหาการขนส่ง 

2. การหาผลลัพธ์ของปัญหา
การขนส่ง  
2.1 การหาผลลัพธ์เบื้องต้น 

          -Northwest Corner Rule 
          -North to South 

4 ก าหนดปัญหาขนส่ง จากนั้น
ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม  หา
ค าตอบเบื้องต้นด้วยวิธี 
northwest corner, north to 

south แล้วน ามาเปรยีบเทียบ
กัน  อภิปรายความแตกต่าง
ของผลลัพธ์ที่ได ้

1.1,1.2,1.3,1.4, 
1.5,2.1,3.1,4,4, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

4 

7 
 

2.1 การหาผลลัพธ์เบื้องต้น 
-Least Cost Method 

      - VAM (Vogel’s 
 Approximation Method)  

4 ก าหนดปัญหาขนส่ง จากนั้น
ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม  หา
ค าตอบเบื้องต้นด้วยวิธี least 

cost,VAM แล้วน ามา
เปรียบเทยีบกัน  อภิปราย
ความแตกต่างของผลลัพธ์ที่
ได ้

1.1,1.2,1.3,1.4, 
1.5,2.1,3.1,4,4, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

4 

8 สอบกลางภาค 6,11 

9 

2.2 ค านวณหาผลลัพธ์ที่ด ี

ที่สุด 

           -Stepping Stone 
           - Modified  Distribution Method  
(MODI) 

 3.  กรณีที่จ านวนสินค้าทีม่ีอยู่ไม่
เท่ากบัจ านวนสินค้าท่ีมีความ
ต้องการ 

 -ก าหนดปัญหาขนส่งท่ีได้
ค าตอบเบื้องต้น แสดงวิธีการ
หาค าตอบที่ดีท่ีสดุ    
-มอบหมายแบบฝึกหดัให้
นักศึกษาหาค าตอบท่ีดีทีสุ่ด 
โดยให้นักศึกษาทั้งห้องตกลง
กันว่าจะใช้วิธีใดในการหา
ค าตอบเบื้องต้นและค าตอบที่
ดีที่สุด 

1.1,1.2,1.3,1.4, 
1.5,2.1,3.1,4,4, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

4 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

 
 

ิิจิรรมิารเรียนิาร
สอน/ 

ความสอดคล้อง 
มาตรฐานผลการ

เรียนรู้(TQF) 
ค่านิยม 

12 ประการ 

10 ปัญหาการจัดสรร (Assignment 

Problem) 

1. ลักษณะของปัญหาการจัดสรร 
และการหาค าตอบ 

2. การหาค าตอบโดยวิธกีารฮัง
กาเรียน 

3. ปัญหาการจัดสรรกรณีเป้าหมาย
เป็น Minimize 

   -กรณีจ านวนแถวแนวนอน = จ านวน
คอลัมน์ 

 
4 

ก าหนดปัญหามอบหมายงาน 
ให้นักศึกษาหาค าตอบ 

 

1.1,1.2,1.3,1.4, 
1.5,2.1,3.1,4,4, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

4 

11      - กรณีจ านวนแถวแนวนอน  จ านวน
คอลัมน์ 
      4.    ปัญหาการจัดสรรกรณี
เป้าหมายเป็น Maximize 

4 -ก าหนดปัญหามอบหมาย
งาน ให้นักศึกษาหาค าตอบ 

-มอบหมายแบบฝึกหดัปัญหา
มอบหมายงานให้นักศึกษาหา
ค าตอบ 

1.1,1.2,1.3,1.4, 
1.5,2.1,3.1,4,4, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

4 

12 

การบริหารโครงการด้วย CPM  ,PERT       

1. ความหมายของศัพท์ต่าง ๆ 

2. ความแตกต่างและ
เหมือนกันของ CPM ,PERT 

3. วัตถุประสงค์ของ CPM,PERT 

4. ประโยชน์ของ CPM,PERT 

5. กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการ
สร้างข่ายงาน 

6. เวลาและการค านวณเวลา
ต่างๆในข่ายงาน 

4 นักศึกษาช่วยกันก าหนด
โครงงาน งานย่อย เวลาใน
การท างาน จากนั้นน ามา
เขียนข่ายงานและค านวณหา
เวลาต่าง ๆ ในข่ายงาน 

1.1,1.2,1.3,1.4, 
1.5,2.1,3.1,4,4, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

4 

13 

การบริหารโครงการด้วย CPM  ,PERT       
      7.    PERT 

      8.    การเร่งโครงการ 

4 - ก าหนดโครงการให้
นักศึกษาหาค าตอบ
ด้วยวิธี pert  

- ก าหนดโครงการให้
นักศึกษาหาเวลาเสร็จ
และเร่งโครงการ 

1.1,1.2,1.3,1.4, 
1.5,2.1,3.1,4,4, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

4 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

 
 

ิิจิรรมิารเรียนิาร
สอน/ 

ความสอดคล้อง 
มาตรฐานผลการ

เรียนรู้(TQF) 
ค่านิยม 

12 ประการ 

14 
 

สินค้าคงคลัง  (Inventory) 

1. วัตถุประสงค์ของการบริหาร
สินค้าคงคลัง 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อสินค้าคงคลัง 

3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระบบ
สินค้าคงคลัง 

4. นโยบายสินค้าคงคลัง 

5. ตัวแบบสินค้าประเภทต่าง ๆ 

ทฤษฎีแถวคอย (Queuing Theory) 

1. รูปแบบการเขา้รับบริการ 
2. รูปแบบการใหบ้ริการ 
3. ค่าใช้จ่ายของระบบแถวคอย 
4. สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ใน

ระแบบแถวคอย 

4 -ก าหนดปัญหาสินค้าคงคลัง
ให้นักศึกษาค านวณหา
ค าตอบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

-ก าหนดแถวคอย ให้
นักศึกษาค านวณหาค าตอบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1.1,1.2,1.3,1.4, 
1.5,2.1,3.1,4,4, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

4 

15 ทฤษฎีแถวคอย 

5. ตัวแบบของคิว 

ทฤษฎีเกม (Game theory) 

   1.      เกมระหว่างผู้เล่นสองผ่ายที่
มีผลรวมเท่ากับศูนย ์

    2.     การหาค าตอบท่ีดีที่สุดโดย
ใช้กลยุทธ์แท้ 

    3.     การหาค าตอบที่ดีท่ีสุดโดย
ใช้กลยุทธ์ผสม 

4 ก าหนดปัญหา ให้นักศึกษา
หาค าตอบ 

1.1,1.2,1.3,1.4, 
1.5,2.1,3.1,4,4, 
5.1,5.2,5.3,5.4 

 

 
4 

       16 สอบปลายภาค 6,11 
หมายเหตุ  ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับ “ค่านิยมหลัก 12 ประการ” ทุกสัปดาห์
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2.  แผนิารประเมินผลิารเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลิารเรียนรู้ วิธีิารประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดสววนของิารประเมิน 

(รวม 100%( 

สร้างตัวแบบการวิจัยการ
ด าเนินงานได้และสามารถ
หาค าตอบของตัวแบบได้
ถูกต้อง 

สอบกลางภาค 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

8 

14 

16 

20 

20 

30 

มีคุณธรรมจริยธรรม  การมีส่วนร่วมอภิปราย 
แสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน  การมาเรียน การ
แต่งกาย 

ตลอดเทอม 5 

มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวแบบของการ
วิจัยด าเนินงาน 

แบบฝึกหัด ตลอดเทอม 10 

มีความรับผิดชอบ  การท างานกลุ่มและผลงาน ตลอดเทอม 15 

หมายเหตุ ให้ระบุรายละเอียดของการประเมิน โดยไม่จ าเป็นต้องประเมินทุกสัปดาห์ 
 
เกณฑ์การประเมินผล 

80    -    100       คะแนน   ได้เกรด  A            50    -      59          คะแนน     ได้เกรด   C 

75    -      79       คะแนน   ได้เกรด  B+          41    -      49          คะแนน      ได้เกรด  D+ 

70    -      74       คะแนน   ได้เกรด  B            35     -     40          คะแนน      ได้เกรด  D 

60    -      69       คะแนน   ได้เกรด  C+           0    -      34           คะแนน      ได้เกรด  E 
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หมวดที ่ 6    ทรัพยาิรประิอบิารเรียนิารสอน 
 

1.  ต าราและเอิสารหลัิ 
     สุทธิมา ช านาญเวช,ิารวิจัยด าเนินงาน,กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์,2552 
2.  เอิสารและข้อมูลส าคัญ 
    วิจิตร ตัณฑสุทธิ์และคณะ,การวิจัยด าเนินงาน,กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,2527 
 กัลยา วานิชย์บัญชา,การวิจัยขั้นด าเนินงาน:การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 
 เกศินี  วิฑูรชาติและคณะ,การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 
 เอกสารการสอนชุดวิชา มสธ.,การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง,การวิจัยด าเนินงาน เล่ม 1,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,2538 
 อัจฉรา  จันทร์ฉาย,การจัดการเชิงปริมาณส าหรับนักบริหาร 
 สมเกียรติ  เกตุเอ่ียม,การวิจัยด าเนินการ : การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 
    วิชิต  หล่อจีระชุณห์กุล,ทฤษฎีสินค้าคงคลัง 

3.  เอิสารและข้อมูลแนะน า 
    http://www.vcharkarn.com/include/article/showarticle.php?aid=18966 
    http://e-book.ram.edu/e-book//inside/html/dlbook.asp?code=OR203 
    http://stat.kmitnb.ac.th/course%20outline/CourseOutline49_2/       
    http://en.wikipedia.org/wiki/Operations_research 
    http://www.me.utexas.edu/~jensen/models/network/net8.html 
    http://www2.kmutt.ac.th/news/newsdetail.aspx?ref=201203000102 

 
 

หมวดที ่ 7   ิารประเมินและปรับปรุงิารด าเนินิารของรายวิชา 
 

1.  ิลยุทธ์ิารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนัิศึิษา 
 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
 
 
 

http://www.vcharkarn.com/include/article/showarticle.php?aid=18966
http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/dlbook.asp?code=OR203
http://stat.kmitnb.ac.th/course%20outline/CourseOutline49_2/
http://www.me.utexas.edu/~jensen/models/network/net8.html
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2.  ิลยุทธ์ิารประเมินิารสอน 
          - ผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา  
 - ผลการสอบ 
 - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  ิารปรับปรุงิารสอน 
    หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และ
หาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
 -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 -  การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
4.  ิารทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนัิศึิษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้
ในวิชาได้จากการสอบถามนักศึกษา และการตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย 
และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
 -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  
 -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5.  ิารด าเนนิิารทบทวนและิารวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
 -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
 -  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา
จากงานวิจัยของอาจารย์หรือหน่วยงานต่าง ๆ 
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หมวดอื่นๆ  
 

1.  ิารบูรณาิาริระบวนิารวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ิับิระบวนิารจัดิารเรียนิารสอน   (ถ้ามี( 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.  ิารบูรณาิารงานบริิารวิชาิารแิวสังคมิับิระบวนิารเรียนิารสอน (ถ้ามี( 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 


