มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สดุ
2. จํานวนหน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) : 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ห้องเรียนรวม อาคาร 81 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รายละเอียดข้อมูลห้องเรียนในแต่ละตอนดูได้
จากตารางสอนในแต่ละภาคการศึกษา)
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาทราบถึง การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้กําหนดการเชิงเส้น
และ แบบจําลองข่ายงาน ปัญหาโปรแกรมไม่เป็นเชิงเส้น การปรับเส้นโค้ง วิธีการหาค่าด้านฮิวริสติก ขั้นตอน
การหาค่าที่เหมาะสม ด้วยวิธีเชิงพันธูกรรม แบบฝูงมด กําหนดการเฟ้นสุ่ม ความหมายขั้นตอนของกําหนดการ
เชิงพลวัตทั้งในส่วนของภาค Deterministic และ Stochastic และการประยุกต์กําหนดการเชิงพลวัตสําหรับ
ปั ญ หาในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น ตั ว แบบปั ญ หาโครงข่ า ย (Network Model) ปั ญ หาการจั ด สรรงาน(Job
Assignment) ตั ว แบบสิ น ค้ าคงคลั ง (Inventory Model) ตั ว แบบการทดแทนทรั พ ย์ สิ น (Replacement
Model) เป็นต้น
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคทางกําหนดการเชิงพลวัต และ สโตคาสติก ในการแก้ปัญหา
ทางอุตสาหกรรมได้
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาทราบถึง การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้กําหนดการเชิงเส้น
และ แบบจําลองข่ายงาน ปัญหาโปรแกรมไม่เป็นเชิงเส้น การปรับเส้นโค้ง วิธีการหาค่าด้านฮิวริสติก ขั้นตอน
การหาค่าที่เหมาะสม ด้วยวิธีเชิงพันธูกรรม แบบฝูงมด กําหนดการเฟ้นสุ่ม ความหมายขั้นตอนของกําหนดการ
เชิงพลวัตทั้งในส่วนของภาค Deterministic และ Stochastic และการประยุกต์กําหนดการเชิงพลวัตสําหรับ
ปั ญ หาในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น ตั ว แบบปั ญ หาโครงข่ า ย (Network Model) ปั ญ หาการจั ด สรรงาน(Job
Assignment) ตั ว แบบสิ น ค้ าคงคลั ง (Inventory Model) ตั ว แบบการทดแทนทรั พ ย์ สิ น (Replacement
Model) เป็นต้น
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รวมทั้งสิ้น 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

การฝึกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ขึ้นอยู่กับกลุม่ นักศึกษา รายวิชานี้เป็นวิชาเชิงทฤษฎี
หากนักศึกษามีปัญหา
ทั้งนี้นักศึกษาสามารถทํา
หรือไม่เข้าใจในบางหัวข้อ ความเข้าใจเพิ่มเติมเชิง
สามารถขอให้ผู้สอน
ปฏิบัติจากแบบฝึกหัดที่
อธิบายเพิ่มเติมนอกเวลา ได้รับจากอาจารย์ผู้สอน
เรียนปกติได้

การศึกษาด้วยตนเอง
นักศึกษาควรใช้เวลาใน
การศึกษาและทบทวน
หัวข้อต่าง ๆ ทีเ่ รียนไป
แล้ว โดยใช้เวลาอย่าง
น้อย 6 ชั่วโมง/สัปดาห์
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3. จํานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนมีชั่วโมงทําการ สําหรับให้คําแนะนําทางด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษาที่มีขอ้ สงสัย
อย่างน้อย 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ชั่วโมงทําการสําหรับอาจารย์ผู้สอนสามารถดูรายละเอียดได้จากภาควิชา
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ หรือดูที่ตารางทําการหน้าห้องอาจารย์ผู้สอน
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (รอง)
(2) แสดงความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรมอย่างสม่ําเสมอ (รอง)
(3) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (หลัก)
(4) เคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม (รอง)
(5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (รอง)
1.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
(2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
(3) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
(4) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
(5) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่างกรณีศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(3) ประเมินจากการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ตอ้ งได้รับ
(1) มี ค วามรู้ ห ลั ก การและทฤษฎี ที่ สั ม พั น ธ์ กั น รวมทั้ งสามารถทํ า งานวิ จั ย ขั้ น สู ง
ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ (หลัก)
(2) มีความรู้ในการจัดการด้านต่างๆ อันอาจต้องไปทํางานร่วมกันกับความรู้ในสาขา
อื่นๆ ได้แก่ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ด้านวิศวกรรมเครื่องกล ด้านวิศวกรรมโยธา เป็นต้น (รอง)
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(3) มีความคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยขั้นสูง
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ (หลัก)
(4) ตระหนั ก ในธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ กฎระเบี ย บ ข้ อ กํ า หนดทางเทคนิ ค รวมถึ ง
การปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (รอง)
2.2 วิธีการสอน
(1) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้ําความรู้ใหม่หลังบทเรียน
พร้อมกับเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น
การเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
(2) ใช้ ก ารสอนหลายรู ป แบบ ตามลั ก ษณะของเนื้ อ หาสาระ ได้ แ ก่ การบรรยาย
การทบทวน การฝึกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เช่น การเรียนแบบร่วมมือ
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากวิทยากรจากภาคอุตสาหกรรมนอกสถาบัน
ในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย
(4) การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น การบ้าน การเขียนรายงาน การสอบย่อย
การนําเสนอรายงาน การค้นคว้าหน้าชั้น
(2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ
(3) ประเมินความรู้ของบัณฑิตโดยการสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
(1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและประเมินข้อมูลแนวคิด
และหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรืองานวิจัยได้โดยไม่
ต้องอาศัยคําแนะนํา (หลัก)
(2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดย
คํานึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
(หลัก)
(3) สามารถนําหลักการและความรู้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับภาคปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (หลัก)
(4) มีทักษะภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝน ตามเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา (รอง)
3.2 วิธีการสอน
(1) การแนะนําและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้าศึกษา เริ่มจาก
โจทย์ที่ง่าย และเพิ่มความยากตามระดับ ในรายวิชาที่เหมาะสม
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(2) การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณ์
จําลอง
(3) การสอดแทรกการเสริม สร้างการพั ฒ นาทั กษะทางเชาวน์ ปั ญ ญา ให้ ได้ ฝึ กคิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ใหม่จากความรู้เดิมด้านต่างๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา เข้าไปในรายวิชาต่างๆ
ในหลักสูตร
(4) การสอนแบบผู้เรียนเป็นสําคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ได้มากขึ้น
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
(2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา
(3) ประเมินรายงานผลการวิจัยในรายวิชา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
(1) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม (รอง)
(2) สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่มได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (หลัก)
(3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
(หลัก)
(4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง (หลัก)
4.2 วิธีการสอน
(1) ใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะนํ ากฎ กติกา มารยาท บทบาทความ
รับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน
(2) มอบหมายการทํางานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่มและตําแหน่ง
หน้าที่ในกลุ่ม
(3) ยกตั ว อย่ า งผลกระทบของทั ก ษะด้ า นนี้ ที่ มี ต่ อ ตนเองและสั งคมสอดแทรกใน
เนื้อหาวิชาเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้
เสียงส่วนใหญ่
(2) อาจารย์ประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถระบุ แ ละนํ าเทคนิ ค ทางสถิ ติ ห รือ คณิ ต ศาสตร์ที่ เกี่ ยวข้ อ งมาใช้ ในการ
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วิเคราะห์แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการทําวิจัยได้อย่างสร้างสรรค์ (รอง)
(2) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(หลัก)
(3) สามารถระบุ เข้ าถึง และคัด เลือ กแหล่งข้อ มู ลความรู้ท่ี เกี่ยวข้ องกั บวิศวกรรม
ขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ การทําวิจัย และความรู้ที่สนใจ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ (หลัก)
(4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมและใช้
อย่างสม่ําเสมอ เพื่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด (รอง)
(5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม (รอง)
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือคํานวณในรายวิชาที่ต้องฝึก
ทักษะ โดยผู้สอนต้องแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อมให้คําแนะนํา
(2) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงนําเสนอเป็น ภาษาเขียน และที่ต้องมีการ
นําเสนอด้วยวาจาพร้อมสื่อประกอบการนําเสนอ
(3) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) การจั ด รายวิช าสั ม มนาให้ นั ก ศึ ก ษาสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เรี ยบเรีย งเป็ น รายงาน และ
นําเสนอด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการบรรยาย
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมิน จากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค้น
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล
(2) ประเมินจากการสอบข้อเขียนในการแก้โจทย์ปัญหาเชิงตัวเลข การประมวลข้อมูล
และการวิเคราะห์ผลการทดลอง
(3) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงาน
กลุ่มในส่วนที่นักศึกษานั้นรับผิดชอบ
(4) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดทั้งภาษาไทยและอังกฤษ จากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การนําเสนอสัมมนา การนําเสนอนิทรรศการงานวิจัยต่อผู้เยี่ยมชมด้วยวาจา
(5) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)
1
Algorithm Dynamic
3
Programming
2
Application of Dynamic
3
Programming (1) -Assignment
Problem
3
Application of Dynamic
3
Programming (2) -Inventory
Problem
4
Application of Dynamic
3
Programming (3) –Integer
Programming
5
Application of Dynamic
3
Programming (4) –Non Linear
Programming
6
Application of Dynamic
3
Programming (5) – Linear
Programming
7
สอบกลางภาค
3
8
กําหนดการเชิงเส้น (Linear
3
Programming) ครั้งที่ 1
9
กําหนดการเชิงเส้น (Linear
3
Programming) ครั้งที่ 2
10 กําหนดการเชิงเส้น (Linear
3
Programming) ครั้งที่ 3
11 วิธีเมต้าฮิวรีสติก (Meta
3
Heuristic)
12 อัลกอริทึมเชิงพันธูกรรม
3
(Genetic Algorithms) ครั้งที่ 1
13 อัลกอริทึมเชิงพันธูกรรม (Genetic 3
Algorithms) ครั้งที่ 2

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อทีใ่ ช้
บรรยาย/กระดาน

ผู้สอน
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี

บรรยาย/กระดาน
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี
บรรยาย/กระดาน
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี
บรรยาย/กระดาน
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี
บรรยาย/กระดาน
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี
บรรยาย/กระดาน
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี
บรรยาย/กระดาน
บรรยาย/กระดาน
บรรยาย/กระดาน
บรรยาย/กระดาน
บรรยาย/กระดาน
บรรยาย/กระดาน

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี
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สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)
14 อัลกอริทึมเชิงพันธูกรรม (Genetic 3
Algorithms) ครั้งที่ 3
15 Paper Presentation
3
16 สอบปลายภาค
3

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อทีใ่ ช้
บรรยาย/กระดาน

ผู้สอน
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี

บรรยาย/กระดาน ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1.

1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 แสดงความซือ่ สัตย์สุจริตและยุติธรรม
อย่างสม่ําเสมอ
1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
1.4 เคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร
และสังคม
1.5 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น
2.1 มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์
กัน รวมทั้งสามารถทํางานวิจัยขั้นสูงที่
เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อย่างเป็นระบบ
2.2 มีความรู้ในการจัดการด้านต่างๆ อัน
อาจต้องไปทํางานร่วมกันกับความรู้ในสาขา
อื่นๆ ได้แก่ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ด้านวิศวกรรมเครื่องกล
ด้านวิศวกรรมโยธา เป็นต้น
2.3 มีความคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทาง
วิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยขั้นสูง
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อ
ยอดองค์ความรู้

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

กําหนดเวลา
สัดส่วนของการ
วิธกี ารประเมิน การประเมิน
ประเมินผล
(สัปดาห์ท)ี่
สังเกตุและ
5%
ทุกสัปดาห์
สัมภาษณ์
5%
สังเกตุและ
ทุกสัปดาห์
สัมภาษณ์
สังเกตุและ
5%
ทุกสัปดาห์
สัมภาษณ์
สังเกตุและ
5%
ทุกสัปดาห์
สัมภาษณ์
สังเกตุและ
5%
ทุกสัปดาห์
สัมภาษณ์
สังเกตุและ
5%
ทุกสัปดาห์
สัมภาษณ์
สังเกตุและ
สัมภาษณ์

ทุกสัปดาห์

5%

สังเกตุและ
สัมภาษณ์

ทุกสัปดาห์

5%
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9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบ ข้อกําหนดทางเทคนิค รวมถึง
การปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3.1 มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง
ทําความเข้าใจและประเมินข้อมูลแนวคิด
และหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย และใช้ข้อสรุปทีไ่ ด้ในการแก้ไข
ปัญหาหรืองานวิจัยได้โดยไม่ตอ้ งอาศัย
คําแนะนํา
3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและ
เสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
โดยคํานึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบ
ที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
3.3 สามารถนําหลักการและความรู้
ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับ
ภาคปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 มีทักษะภาคปฏิบัติที่ได้รบั การฝึกฝน
ตามเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
4.2 สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่น
ทั้งในฐานะผู้นาํ และสมาชิกกลุ่มได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง

สังเกตุและ
สัมภาษณ์

ทุกสัปดาห์

5%

สังเกตุและ
สัมภาษณ์

ทุกสัปดาห์

5%

สังเกตุและ
สัมภาษณ์

ทุกสัปดาห์

5%

สังเกตุและ
สัมภาษณ์

ทุกสัปดาห์

5%

สังเกตุและ
สัมภาษณ์

ทุกสัปดาห์

5%

สังเกตุและ
สัมภาษณ์
สังเกตุและ
สัมภาษณ์

ทุกสัปดาห์

5%

ทุกสัปดาห์

5%

สังเกตุและ
สัมภาษณ์

ทุกสัปดาห์

5%

สังเกตุและ
สัมภาษณ์

ทุกสัปดาห์

5%
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18.

19.

20.

21.

22.

5.1 สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ
วิเคราะห์แปลความหมายและเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและการทําวิจัย
ได้อย่างสร้างสรรค์
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสือ่ สารทั้งการ
พูดและการเขียน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการนําเสนอที่
เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟ้ ังที่แตกต่าง
กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือก
แหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
อุตสาหการ การทําวิจัย และความรู้ที่สนใจ
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทัง้ ในระดับชาติ
และนานาชาติ
5.4 มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารที่เหมาะสมและ
ใช้อย่างสม่ําเสมอ เพื่อการรวบรวมข้อมูล
แปลความหมาย และสือ่ สารข้อมูลข่าวสาร
และแนวความคิด
5.5 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการ
กับข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม

สังเกตุและ
สัมภาษณ์

ทุกสัปดาห์

5%

สังเกตุและ
สัมภาษณ์

ทุกสัปดาห์

5%

สังเกตุและ
สัมภาษณ์

ทุกสัปดาห์

2%

สังเกตุและ
สัมภาษณ์

ทุกสัปดาห์

2%

สังเกตุและ
สัมภาษณ์

ทุกสัปดาห์

1%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสาร
กําหนดการเชิงพลวัต พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล
การวิจัยการดําเนินงาน เล่ม 2 รศ.วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง
Applied Probability and Stochastic Process ของ Richard M.Feildman และ Ciriaco ValdezFlores
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
ไม่มี

11
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลในรายวิ ช านี้ ที่ จั ด ทํ า โดยนั ก ศึ ก ษา ได้ จั ด กิ จ กรรมในการนํ าแนวคิ ด และ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่ า งกระบวนการสอนรายวิ ช า มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ในรายหั ว ข้ อ ตามที่ ค าดหวั งจาก
การเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพือ่ ให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม ข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา
จากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ

