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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4203314 การสารวจและเก็บตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อมเมือง
Survey and sampling for urban and industrial environment

2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
3.2 ประเภทของรายวิชา วิเชาเฉพาะ

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร. ยุวรัตน์ พจน์พิศุทธิพงศ์
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
ผศ.ดร.ยุวรัตน์ พจน์พิศุทธิพงศ์
ผศ.ดร.ปริศนา เพียรจริง
ดร.ศรีสุดา หาญภาคภูมิ

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี

8. สถานที่เรียน
อาคารเฉลิมประเกียรติ ฯ ห้อง 505 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิริธร เขตบางพลัด กทม.

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
17 กรกฏาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอนการสารวจ และเก็บตัวอยางทางดาน
สิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม
2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการใชเทคโนโลยี และเครื่องมือในการเก็บตัวอยางทางสิ่งแวดลอมด้านน้า
ดิน พืช ขยะ อากาศ เสียง และความรอนที่
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนการสารวจและเก็บตัวอย่างไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บทความ ขาวสาร ความกาวหนาของเทคโนโลยีทที่ ันสมัย
ต่อสถานการณ์เพื่อให้การสารวจและเก็บตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และจัด
กิจกรรมการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ มีความยืดหยุน และหลากหลายเพื่อสนองตอบตอความตอง
การของผูเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ ในการส ารวจและเก็ บ ตั ว อยางทางดานสิ่ ง แวดลอมเมื อ งและ
อุตสาหกรรม ไดแก น้า ดิน พืช ขยะ อากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ความรอน และวางแผนการสารวจ
และเก็บตัวอย่าง ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30

ไม่มี

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
30

การศึกษาด้วยตนเอง
60

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
เวลาให้ ค าปรึ ก ษาและแนะน าทางวิ ช าการแก่นั ก ศึ ก ษานอกชั้ น เรีย นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ รายวิ ช า
อาจารย์ผู้สอนให้คาปรึกษานักศึกษา ตามความต้องการของนักศึกษาเป็นรายบุคคล หรือ เป็นรายกลุ่ม 1
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่
ระบุ ไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรั บผิ ดชอบต่อ มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลั กสู ตรสู่รายวิช า
(Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดใน มคอ. 2 โดยระบุตามความรับผิดชอบหลัก  และรับผิดชอบ
รอง  ตามแต่ละรายวิชากาหนด
2. วิธีการสอน วิธีการประเมินผล ให้เลือกใช้จากกลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล
ที่กาหนดไว้ในแต่ละมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ใน มคอ. 2 และควรเพิ่มเติมวิธีการ/รายละเอียดให้
เหมาะสม สอดคล้องกับรายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้ง
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน
1.2.1 อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดี
1.2.3 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
1.2.4 มอบหมายให้นักศึกษารับผิดชอบงานในหน้าที่ โดยฝึกให้รู้การเป็นผู้นา และการเป็น
สมาชิกกลุ่ม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดที่
ได้ตกลงกันไว้ และ การสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
1.3.2 ประเมินจากการมีวินัย และ พร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ (คัดลอกจากที่ทา Mapping ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)
หมวดที่ 4 ข้อ 3 ของรายวิชานี้ (ไม่จำเป็นต้องยกมำทั้งหมดอำจเลือกบำงประโยคที่สอดคล้องกับรำยวิชำ
นี้มำ)
 2.1.1 ความรู้และความเข้าใจหลักการและทฤษฎีทางด้านสิ่งแวดล้อม
2.1.4 มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมได้ดี
2.2 วิธีการสอน
2.2.2 การสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยเน้นให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือ
ตารา และทางอินเทอร์เน็ต
2.2.4 การสอนโดยเน้นฝึกทักษะปฏิบัติ
2.3 วิธีการประเมินผล
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1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
3) การจัดทาและนาเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย
4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานและโครงการหน้าชั้นเรียน
5) ประเมินจากผลปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแสดงความทั้งในและนอกชั้นเรียนได้
3.1.2 นาความรู้และทฤษฎีปฏิบัติไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 3.1.3 สามารถศึกษาเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ประมวลและทบทวนเอกสารทาง
วิชาการ วิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ การเขียนเรียบเรียงงานทางวิชาการ
3.2 วิธีการสอน
1) การใช้กรณีศึกษา
2) การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3) การศึกษาจากประสบการณ์จริงในภาคสนาม
4) การใช้ตัวแบบที่ดีในการสร้างความรู้ความเข้าใจในความหมายและขั้นตอนวิธี
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการนาเสนอผลงาน
2) ประเมินจากผลจากการนาเสนองานของนักศึกษาและการทดสอบ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 มีความรับผิดชอบในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
 4.1.2 สามารถปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกในสถานภาพ
4.2 วิธีการสอน
4.1.1 ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การเรียนแบบมีส่วนร่วม
ปฏิบัติการ
4.1.2 กาหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทางานกลุ่มอย่างชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมิน จากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอผลงานหรือ
รายงานกลุ่ม และการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน
4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
4.3.3 พิจารณาจากความสมบูรณ์ครบถ้วน ความถูกต้องชัดเจน และตรงประเด็นของผลงาน
กับงานที่ได้รับมอบหมาย

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 สามารถใช้เครื่องมื อ ทางเทคโนโลยีส ารสนเทศในการสื่ อสารและการนาเสนอ
รายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 5.1.2 สามารถค้นหาข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถคานวณสมการและสื่อสารนาเสนอผลที่ได้ในเชิงตัวเลขได้
5.2 วิธีการสอน
5.2.1) จั ดกิ จ กรรมการเรีย นการสอนในรายวิช าต่างๆโดยส่ งเสริมให้ นั ก ศึก ษาได้ ติ ดตาม
วิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษา กรณีศึกษาเชิงวิชาการที่น่าสนใจ ประเด็น
หรือกรณีศึกษาที่สังคมให้ความสนใจ
5.2.2) จัดกิจกรรมกาหนดให้มีสถานการณ์จาลอง โดยให้นักศึกษาได้มีการทดลอง ฝึกปฏิบัติ
และนาเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
5.3.3) มอบหมายงานให้ นักศึกษาได้สื บค้นข้อมูล และนาเสนอรายงานประเด็น สาคัญ ที่ มี
ความเกี่ยวข้องกับการเรียนและด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
3) การจัดทาและนาเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย
4) การจัดทาและนาเสนอแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
เนื้อหา
จานวน กิจกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
ที่
ชัว่ โมง
สอน
1
แนะนาบทเรียน บทที่ 1 หลักการ
4
บรรยาย ด้วยสื่อ power ผศ. ดร.ปริศนา
เก็บตัวอยาง ดัชนีชี้วัดสิ่งแวดลอม
point และ VDO/VCD เพียรจริง
มิติสิ่งแวดลอม การเก็บตัวอยาง
ดัชนีชี้วัดสิ่งแวด
ลอมเพื่อเปน ตัวแทนของระบบ
สิ่งแวดลอม นั้นๆ

สัปดาห์
ที่

เนื้อหา

จานวน
ชั่วโมง
6

กิจกรรมการเรียนการ
สอน

ผู้สอน
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2

3
4
5

6

7
8
9
10
11
12

บทที่ 2 หลักการเก็บตัวอยาง
ดัชนี ชี้วัดทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรกายภาพ และ
ทรัพยากรชีวภาพ
บทที่ 3 หลักการเก็บตัวอยางดัชนี
ชี้วัดสิ่งแวดล้อมทางด้านมิติมนุษย์
และสังคม
บทที่ 4 หลักการสารวจและเก็บ
ตัวอยางดัชนีชี้วัดทางด้านจุลชีพ
ในสิ่งแวดล้อม
บทที่ 5 หลักการสารวจและเก็บ
ตัวอยาง ดัชนีชี้ วัดมิติสิ่งแวด
ลอมทางเทคโนโลยี ทางดาน ซอ
ฟแวร และ ฮารดแวร
บทที่ 6 หลักการเก็บตัวอยาง
ดัชนีชี้วัดมิติ สิ่งแวดลอมทาง
ดาน มลพิษ น้าเสีย อากาศ
ขยะมูลฝอย
บทที่ 7 คามาตรฐานทางดาน สิ่ง
แวดลอมในดานตางๆ

4

4

สอบกลางภาค
บทปฏิบัติการที่ 1 การสารวจ
เก็บ ตัวอยาง น้า
บทปฏิบัติการที่ 2 การสารวจและ
เก็บตัวอยาง ดิน และ จุลินทรีย์
ในดิน
การเก็บตัวอยางขยะมูลฝอย
การเก็บตัวอยางทรัพยากร
ชีวภาพในระบบสิ่งแวดลอมเมือง

สัปดาห์
เนื้อหา
ที่
12 การเก็บตัวอยางทรัพยากร

บรรยาย ด้วยสื่อ power ดร.ศรีสุดา
point และ VDO/VCD หาญภาคภูมิ
บรรยายเนื้ อหา ด้ว ยสื่ อ
power point แ ล ะ
VDO/VCD
4 บรรยายเนื้อหา ด้วยสื่อ
power point และ
VDO/VCD
4 บรรยายเนื้อหา ด้วยสื่อ
power point และ
VDO/VCD

ผศ. ดร.ปริศนา
เพียรจริง

4 บรรยายเนื้อหา ด้วยสื่อ
power point และ
VDO/VCD

ผศ.ดร.ยุวรัตน์
พจน์พิศุทธิพงศ์

4 บรรยายเนื้อหา ด้วยสื่อ
power point และ
VDO/VCD

ผศ. ดร.ปริศนา
เพียรจริง

4

ปฏิบัติการ

4

ปฏิบัติการ

ผศ.ดร.ยุวรัตน์
พจน์พิศุทธิพงศ์
ดร.ศรีสุดา
หาญภาคภูมิ

4

ปฏิบัติการ

4

ปฏิบัติการ

จานวน
ชั่วโมง
4
7

กิจกรรมการเรียนการ
สอน
ปฏิบัติการ

ดร.ศรีสุดา
หาญภาคภูมิ
ผศ. ดร.ปริศนา
เพียรจริง

ผศ.ดร.ยุวรัตน์
พจน์พิศุทธิพงศ์
ผศ. ดร.ปริศนา
เพียรจริง
ผู้สอน
ผศ. ดร.ปริศนา
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13

ชีวภาพในระบบสิ่งแวดลอมเมือง
การเก็บตัวอย่างคุณค่าการใช้
ประโยชน์ และ คุณภาพชีวิต
มลพิษทางทัศนียภาพ

4

14

นาเสนอผลปฏิบัติการมลพิษ

4

15

นาเสนอผลปฏิบัติการ

4

บรรยายเนื้อหา
ด้วยสื่อ power
point และ
VDO/VCD
บรรยายเนื้อหา
ด้วยสื่อ power
point และ
VDO/VCD
บรรยายเนื้อหา
ด้วยสื่อ power
point และ
VDO/VCD

เพียรจริง
ผศ. ดร.ปริศนา
เพียรจริง
ผศ.ดร.ยุวรัตน์
พจน์พิศุทธิพงศ์
ผศ. ดร.ปริศนา
เพียรจริง

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1.1.2

2.1.14
3.1.1, 3.1.2
4.1.1
5.1.1

วิธีการประเมิน
ส่งงานตรงเวลา
ตรวจสอบการเข้า
ห้องเรียนและ เข้าทันเวลา
การช่วยเหลือเพื่อนในการ
ทางานกลุ่ม
การทดสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค
การทารายงาน และการ
นาเสนอ
รายงานบทปฏิบัติการ

สัปดาห์ที่
ประเมิน
ทุกสัปดาห์

สัดส่วนของ
วิธีการทวนสอบ
การประเมินผล
10%
ตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษาที่ส่งงาน
ตรงตามกาหนด
สังเกตพฤติกรรม

8
16
15

20
30
20

ประเมินใน
สัปดาห์ที่มีบท
ปฏิบัติการ

20

ตรวจสอบผลคะแนน
สอบ
ตรวจสอบเนื้อหาใน
รายงานและการบูร
ณาการกับความรู้
ความถูกต้อง การ
สรุปความ

3. การประเมินผลการศึกษา
การให้ระดับคะแนน คิดผลรวมของคะแนนดิบ แล้วให้เกรด อิงกลุ่มโดยใช้การตัดคะแนนด้วย ระบบ Tscore
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
-

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
-

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เกษม จันทรแกว. (2540). วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ : กองทุนตาราโครงการสหวิทยาการ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และภาควิชาอนุรักษวิทยา,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ.
สานักการจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ. (2553). คูมือการเก็บตัวอยาง
ตะกอน ดิน. บริษัท ฮีซ จากัด. กรุงเทพ.
สรายุทธ บุญชีวิน และ รุงสุริยา บัวสาลี. ปาชายเลน นิเวศวิทยาและพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และ พันธุพืช, กรุงเทพ. ิทยาการ th
Madigan, M.T., Martinko, J.M. & Parker, J. (2003). Brock biology of microorganism. 10 ed.
New York: Pearson Education.
Madson, E.L. (2008). Environmental microbiology. Hong Kong: Blackwell.
Maier, R.M., Pepper, I.L. and Gerba, C.P. (2009). Environmental microbiology. London:

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
• นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอนการจัดกิจกรรมในและ
นอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่ได้รับและ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย / โดย
การเขียนบรรยาย
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
• แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
• รับฟังความคิดเห็นผ่าน e-mail
• การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
• นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน ด้วยวิธีประเมินบนเว็บบอร์ด ประเมินผ่านระบบออนไลน์ มีตู้รับ
เอกสาร มีคณะกรรมการประเมินโดยการสัมภาษณ์ โดยการสังเกตการณ์สอน ประเมินจากผลการสอบ
อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง เป็นต้น
9
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• คณะกรรมการประจาหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา • อาจารย์ผู้
ประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอน ร่วมกันประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนต่อไป
- จัดประชุมผู้สอนในรายวิชา เพื่อพิจารณาและนาไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
- การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทาหน้าที่ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
- สุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดบและระดับคะแนนของ
รายวิชา
- สุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
- สุ่มสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อตรวจสอบความรู้นักศึกษาหลังจากส่งผลการเรียนแล้ว
- มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้อง ชัดเจนของข้อสอบกลางภาคและ/หรือ
ปลายภาค ข้อสอบภาคปฏิบัติ
- มีแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่
กาหนดไว้ หลังจากเรียนวิชานี้แล้ว
- สอบถามนักศึกษาในประเด็นต่อไปนี้
- การรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ใน
ชั่วโมงแรกของการเรียนรายวิชา
- ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบความรู้นักศึกษาอย่างสม่าเสมอ โดยการ
สอบถามและให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียน

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ได้แก่ การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
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(ในแต่ละภาคการศึกษา จะมีการนาผลการประเมินการสอน (มคอ.5) มาพิจารณาปรับปรุงแนว
ทางการสอนในภาคการศึกษาต่อไป)
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สรุปผลการดาเนนิ งานการจัดการเรียนการสอน
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และนาเสนอแนวทางการแก้ไข / ปรับปรุง /เพิ่มเติมต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ร่วมกันประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการ
สอนและนาข้อคิดเห็น / การประเมินจากนักศึกษามาเป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษาหน้า พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
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