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รายวชิา                       การบริหารการจดัซ้ือ       
 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาการจดัการ โปรแกรมการจดัการโลจิสติกส์  
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 
รหสัวชิา        (ช่ือวชิาภาษาไทย)       การบริหารการจดัซ้ือ      3612104   
        (ช่ือวชิาภาษาองักฤษ)      (Purchasing Management)  
2. จ านวนหน่วยกติ 
 …3…หน่วยกิต 3(3-0-6) 
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
 3.1  หลกัสูตร  
  บริหารธุรกิจบณัฑิต         
 3.2  ประเภทของรายวชิา  
  บงัคบัเอก 
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  4.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา 
  วา่ท่ี รต ธนาณัติ กลา้หาญ 
 4.2  อาจารยผ์ูส้อน  
  วา่ท่ี รต ธนาณัติ กลา้หาญ 
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี..1./2557....ชั้นปีท่ี  .....3......... 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................................... 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................................... 
8. สถานทีเ่รียน 
 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 วนัท่ี....4... เดือน ...........กรกฎาคม.............. พ.ศ.  .........2557............... 
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หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา(วตัถุประสงค์การเรียนรู้) 
              1.  สามารถอธิบายระบบการจดัการคลงัสินคา้ดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งครบถว้น 
 2.  สามารถอธิบายทกัษะในการปฏิบติังานและการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัการ
คลงัสินคา้ 
 3.  เกิดแนวทางการประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัการบริหารคลงัสินคา้ 
ในองคก์ร 
                    4.  เกิดแนวทางสุจริตและมีผลิตภาพ (Productivity) ในการปฏิบติังานและการบริหาร
คลงัสินคา้ 

 
 

 
2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 หลงัจากสอนไปแลว้ มีการบนัทึกในมคอ.5 เอาไวเ้ป็นหลกัฐานในการพฒันา 
............................................................................................................................................................. 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.  ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเทคนิคขั้นพื้นฐานการผลิตรายการวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ ศึกษาปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการผลิตรายการ การใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆใกเ้หมาะสมกบัลกัษณะการผลิต
รายการวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 
 
2.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  45 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา
เฉพาะราย   

 การฝึกปฏิบติังาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดว้ยตนเอง   
1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์   
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3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น 
     รายบุคคล 
     -  อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์   
 
 

 
หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
  
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องการพฒันาการ 
 พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์ มีวนิยั มีจรรยาบรรณวชิาชีพ เคารพในคุณค่า
ของสถาบนั คุณค่าในตนเอง เคร่ืองแบบนกัศึกษา และคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวชิาชีพ
ของนกัโลจิสติกส์ 

1.2  วธีิการสอน  
วเิคราะห์กรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั  การผลิตและการจดัการ

จดัการคลงัสินคา้และสินคา้คงคลงั       
- อภิปรายกลุ่ม 
 

1.3 วธีิการประเมินผล 
- พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บหมายตรงเวลา 
- สังเกตการท างานเป็นกลุ่มของนกัศึกษา 
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
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2.  ความรู้ (ตรงกบัในมคอ.2) 
  

 1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องการพฒันาการ 
 พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์ มีวนิยั มีจรรยาบรรณวชิาชีพ เคารพในคุณค่า
ของสถาบนั คุณค่าในตนเอง เคร่ืองแบบนกัศึกษา และคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวชิาชีพ
ของนกัโลจิสติกส์ 

1.4  วธีิการสอน  
วเิคราะห์กรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั  การผลิตและการจดัการ

จดัการคลงัสินคา้และสินคา้คงคลงั       
- อภิปรายกลุ่ม 
 

1.5 วธีิการประเมินผล 
- พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บหมายตรงเวลา 
- สังเกตการท างานเป็นกลุ่มของนกัศึกษา 
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
 

 
3.  ทกัษะทางปัญญา 
  

3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
 - พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ คิดเป็นระบบ คิดเพื่อการแกไ้ขปัญหา
อยา่งสร้างสรรค ์
3.2  วธีิการสอน 
 - อภิปรายกลุ่ม / - วเิคราะห์กรณีศึกษา/  - การสะทอ้นคิด/ การศึกษาคน้ควา้รายบุคคล 
3.3  วธีิการประเมินผล 
 - สอบกลางภาคและปลายภาค โดยขอ้สอบเนน้การใชส้ถานการณ์ 
             - การน าเสนอการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
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4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  

4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
  - มีทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
                            - บูรณาการทฤษฎีสู่การปฏิบติัโดยฝึกการสร้างสัมพนัธภาพกบัชุมชน 
  - แสดงความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 
  - รับผิดชอบในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และท างานท่ีมอบหมายให้แลว้เสร็จตรงตาม
เวลาท่ีก าหนด 

4.2  วธีิการสอน 
  - จดักิจกรรมเป็นกลุ่ม 
  - มอบหมายงานดา้นการจดัการคลงัสินคา้และสินคา้คงคลงั       
4.3  วธีิการประเมินผล 
  - ประเมินตนเองและเพื่อนประเมินเพื่อน ดว้ยแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
  - รายการศึกษาดว้ยตนเอง (รายงานสรุปรวบยอดความรู้) 
5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  

 5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีทีต้่องพฒันา 
  - ทกัษะในการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการท ารายงานและเสนอใน
ชั้นเรียน 
  - ทกัษะในการวเิคราะห์และแปลความหมายขอ้มูลจากสถานการณ์จ าลอง 
  - ทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อหาขอ้มูล 
  - มีทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
5.2  วธีิการสอน 
  - อภิปราย 
  - มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากเวบ็ไซต/์ และท า 
รายงาน 
  -   มอบหมายงานให้เตรียมและน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 5.3  วธีิการประเมิน 
  - การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและคุณภาพการอภิปราย 
  - รายงาน / - การน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ 



มคอ.3 

หมวดที ่5  แผนการจัดการเรียนรู้สอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
คาบ 

กจิกรรมการเรียนรู้  
ส่ือการเรียนรู้ ภาระงาน/

ผลงาน/ช้ินงาน 
การประเมินผล
การเรียนรู้ 

1 แจกแนวการจัดการเรียนรู้ 
  

    3 1.  แจกแนวการจดัการเรียนรู้ 
2.  อธิบายแนวการจดัการเรียนรู้โดย   
     อาจารยผ์ูส้อน 
3.  ซกั – ถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็น  
     ระหวา่งผูส้อนกบันกัศึกษา 
 
 
 
 
 

1. แนวการ
จดัการเรียนรู้ 
2.  บรรยาย
ประกอบการใช ้ 
Power Point 
3. เอกสารการ
สอน  
 
 
 

 1. ซกัถาม 
2. สังเกต 

2 บทที ่1 
บทน าของการจัดซ้ือ 

3 1.  อธิบายเน้ือหาโดยอาจารยผ์ูส้อน 
2.  อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาซกั-ถาม 
     แลกเปล่ียนความคิดเห็นและร่วมกนั 
      สรุปประเด็นส าคญั 

1. PowerPoint 
Presentation 
2. ต าราหลกั 
3. แบบฝึกหดั 

1.ช้ินงาน 1.ซกัถาม 
        2.สังเกต 
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3.  กิจกรรมเสริมบทเรียน 
 
 

3 บทท่ี 2 
ความส าคญัของการจดัซ้ือ 

    3 1.  อธิบายเน้ือหาโดยอาจารยผ์ูส้อน 
2.  อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาซกั-ถาม 
     แลกเปล่ียนความคิดเห็นและร่วมกนั 
      สรุปประเด็นส าคญั 
3.  กิจกรรมเสริมบทเรียน 
 
 

1. PowerPoint 
Presentation 
2. ต าราหลกั 
3. แบบฝึกหดั 

 1.ซกัถาม 
        2.สังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.3 

 8 

 
 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
คาบ 

กจิกรรมการเรียนรู้  
ส่ือการเรียนรู้ ภาระงาน/

ผลงาน/ช้ินงาน 
การประเมินผล
การเรียนรู้ 

4 บทที ่3 
การจ าแนกประเภทของ
การจัดซ้ือ 

         3 1.  อธิบายเน้ือหาโดยอาจารยผ์ูส้อน 
2.  อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาซกั-ถาม 
     แลกเปล่ียนความคิดเห็นและร่วมกนั 
      สรุปประเด็นส าคญั 
3.  กิจกรรมเสริมบทเรียน 
 
 

1. PowerPoint 
Presentation 
2. ต าราหลกั 
3. แบบฝึกหดั 

1.ช้ินงาน 1.ซกัถาม 
        2.สังเกต 

5 บทที ่4 
ปัจจัยพจิารณาการ
วางแผนจัดซ้ือ 

    3 1.  อธิบายเน้ือหาโดยอาจารยผ์ูส้อน 
2.  อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาซกั-ถาม 
     แลกเปล่ียนความคิดเห็นและร่วมกนั 
      สรุปประเด็นส าคญั 

3. กิจกรรมเสริมบทเรียน 
 

 
 

1. PowerPoint 
Presentation 
2. ต าราหลกั 
3. แบบฝึกหดั 

1.ช้ินงาน 1.ซกัถาม 
        2.สังเกต 



มคอ.3 

 9 

   6 บทที ่5 
การเลือกแหล่งจัดซ้ือ 

    3 1.  อธิบายเน้ือหาโดยอาจารยผ์ูส้อน 
2.  อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาซกั-ถาม 
     แลกเปล่ียนความคิดเห็นและร่วมกนั 
      สรุปประเด็นส าคญั 
3.  กิจกรรมเสริมบทเรียน 
 
 

1. PowerPoint 
Presentation 
2. ต าราหลกั 
3. แบบฝึกหดั 

1.ช้ินงาน 1.ซกัถาม 
        2.สังเกต 

 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

คาบ 
กจิกรรมการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้ ภาระงาน/

ผลงาน/ช้ินงาน 
การประเมินผล
การเรียนรู้ 

7 บทที ่6 
กลยุท์การจัดการจัดซ้ือ 

        3  1.  อธิบายเน้ือหาโดยอาจารยผ์ูส้อน 
2.  อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาซกั-ถาม 
     แลกเปล่ียนความคิดเห็นและร่วมกนั 
      สรุปประเด็นส าคญั 
3.  กิจกรรมเสริมบทเรียน 
 
 

1. PowerPoint 
Presentation 
2. ต าราหลกั 
3. แบบฝึกหดั 

1.ช้ินงาน 1.ซกัถาม 
        2.สังเกต 

8 สอบกลางภาค  ขอ้สอบการวิเคราะห์คลงัสินคา้ 1. ขอ้สอบกลาง   
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9 บทที ่7 
การจัดตั้งฝ่ายจัดซ้ือ 

    3 1.  อธิบายเน้ือหาโดยอาจารยผ์ูส้อน 
2.  อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาซกั-ถาม 
     แลกเปล่ียนความคิดเห็นและร่วมกนั 
      สรุปประเด็นส าคญั 
3.  กิจกรรมเสริมบทเรียน 
 
 

1. PowerPoint 
Presentation 
2. ต าราหลกั 
3. แบบฝึกหดั 

1.ช้ินงาน 1.ซกัถาม 
        2.สังเกต 

10 บทที ่8 
มาตรการควบคุมการ
ด าเนินงาน 

    3 1.  อธิบายเน้ือหาโดยอาจารยผ์ูส้อน 
2.  อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาซกั-ถาม 
     แลกเปล่ียนความคิดเห็นและร่วมกนั 
      สรุปประเด็นส าคญั 
3.  กิจกรรมเสริมบทเรียน 
 
 

1. PowerPoint 
Presentation 
2. ต าราหลกั 
3. แบบฝึกหดั 

1.ช้ินงาน 1.ซกัถาม 
        2.สังเกต 

11 บทที ่9 
สัญญาในการจัดซ้ือ 

    3 1.  อธิบายเน้ือหาโดยอาจารยผ์ูส้อน 
2.  อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาซกั-ถาม 
     แลกเปล่ียนความคิดเห็นและร่วมกนั 
      สรุปประเด็นส าคญั 
3.  กิจกรรมเสริมบทเรียน 

1. PowerPoint 
Presentation 
2. ต าราหลกั 
3. แบบฝึกหดั 

1.ช้ินงาน 1.ซกัถาม 
        2.สังเกต 
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12 บทที ่10 
พืน้ฐานของการ
ด าเนินงานด้านการจัดหา 

    3 1.  อธิบายเน้ือหาโดยอาจารยผ์ูส้อน 
2.  อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาซกั-ถาม 
     แลกเปล่ียนความคิดเห็นและร่วมกนั 
      สรุปประเด็นส าคญั 
3.  กิจกรรมเสริมบทเรียน 
 
 

1. PowerPoint 
Presentation 
2. ต าราหลกั 
3. แบบฝึกหดั 

1.ช้ินงาน 1.ซกัถาม 
        2.สังเกต 

13 บทที ่11 
ส่ิงอ านวยความสะดวกใน
การจัดหาและจัดซ้ือ 

    3 1.  อธิบายเน้ือหาโดยอาจารยผ์ูส้อน 
2.  อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาซกั-ถาม 
     แลกเปล่ียนความคิดเห็นและร่วมกนั 
      สรุปประเด็นส าคญั 
3.  กิจกรรมเสริมบทเรียน 
 
 
 
 
 

1. PowerPoint 
Presentation 
2. ต าราหลกั 
3. แบบฝึกหดั 

1.ช้ินงาน 1.ซกัถาม 
        2.สังเกต 
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14 บทที ่12 
การวางแผนการ
ด าเนินงานลดค่าใช้จ่าย 

    3 1.  อธิบายเน้ือหาโดยอาจารยผ์ูส้อน 
2.  อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาซกั-ถาม 
     แลกเปล่ียนความคิดเห็นและร่วมกนั 
      สรุปประเด็นส าคญั 
3.  กิจกรรมเสริมบทเรียน 
 
 
 

1. PowerPoint 
Presentation 
2. ต าราหลกั 
3. แบบฝึกหดั 

1.ช้ินงาน 1.ซกัถาม 
        2.สังเกต 

15 เทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรับจัดซ้ือ 

    3 1.  น าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 
2.  อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาซกั-ถาม 
     แลกเปล่ียนความคิดเห็นและร่วมกนั 
      วพิากษผ์ูน้ าเสนอรายงาน 
3.  อธิบายแนวข้อสอบปลายภาค 

1. PowerPoint 
Presentation 
2. ต าราหลกั 
3. แบบฝึกหดั 

 1.ซกัถาม 
        2.สังเกต 



มคอ.3 

2.  แผนการประเมินการเรียนรู้ 

การ
ประเมิน 

งานทีจ่ะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 
ทีก่ าหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

(1) สอบ   
     -  สอบกลางภาค ……….8……… ร้อยละ…30… 
  -  สอบปลายภาค ………15……… ร้อยละ…30… 

(2) การเขา้ชั้นเรียน ตลอดเทอม ร้อยละ…10… 
(3) การมีส่วนร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นใน

ชั้นเรียน 
ตลอดเทอม ………………… 

(4) วเิคราะห์กรณีศึกษาและการน าเสนอ ………………… ร้อยละ…10… 
(5) การท างานกลุ่มและผลงาน ………17……… ร้อยละ…30… 
(6) การอ่านและสรุปบทความวจิยั ………………… ………………… 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
       80 % ขึน้ไป   ระดับคะแนน   A  60  -  64   %  ระดับคะแนน   C   
                      75  -  79  %  ระดับคะแนน   B+  55  -  59   %  ระดับคะแนน   D+ 
                      70  -  74  %  ระดับคะแนน   B  50  -  54   %  ระดับคะแนน   D 
                      65  -  69  %  ระดับคะแนน      C+  ต ่ากว่า 50 %  ระดับคะแนน   E 
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หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  เอกสารและต าราหลกั 

  
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ……………………………………………………………………………………………... 
………..……………………………………………………………………………………………... 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ……………………………………………………………………………………………... 
………..……………………………………………………………………………………………... 
 

หมวดที ่7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิด
และความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
 -  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
 -  แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
 -  การสังเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน 
 -  ผลการสอบ 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
 -  สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
 -  การวจิยัในและนอกชั้นเรียน  
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
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 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามท่ี
คาดหวงัจากการเรียนรู้ในวิชา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา 
รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
 -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือ
ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
 -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
 -  ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 
 -  เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อให้นกัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบั
ปัญหาท่ีมาจากงานวจิยัของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 
 
 


