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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4203319 การจัดการคอา่ปัดแยไงทางสิ่งแอดลไว่
Environmental conflict management

2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรอิทยาศาสตรบัณฑิต สาปาอิชาสิ่งแอดลไว่เ่ืวงและวุตสาหกรร่
3.2 ประเภทปวงรายอิชา ห่อดอิชาเฉพาะ อิชาเลืวก

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ว. วาภาพรรณ สัตยาอิบูล
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
4.2.1 ว. วาภาพรรณ สัตยาอิบูล
4.2.2 ผศ.ดร. ยุอรัตน์ พจน์พิศุทธิพงศ์

กลุ่่เรียน A4
กลุ่่เรียน A4

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 4

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

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

8. สถานที่เรียน
ศูนย์อิทยาศาสตร์ ถนน สิรินธร แปองบางพลัด เปตบางพลัด กท่.

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
20 พฤศจิกายน 2560
2
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1เพื่วใหไนักศึกษา่ีคอา่รูไคอา่เปไาใจทฤษฏีเกี่ยอกับคอา่ปัดแยไง รอ่ถึงปัญหาคอา่ปัดแยไงใน
ลักษณะต่างๆ
1.2. เพื่วใหไนักศึกษา่ีทักษะในการกระบอนการเจรจาและไกล่เกลี่ยและการอางแผนในการแกไไป
ปัญหาคอา่ปัดแยไงดไานการจัดการทรัพยากรและสิ่งแอดลไว่
1.3 เพื่วใหไนักศึกษาสา่ารถอิเคราะห์และแกไไปปัญหาคอา่ปัดแยไงดไานการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแอดลไว่ ในรูปแบบที่่ีคอา่แตกต่างกันตา่สภาพที่เป็นจริง

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพืว่ ใหไนักศึกษา่ีคอา่รูไคอา่เปไาใจเกี่ยอกับปัญหาคอา่ปัดแยไง รอ่ถึงสา่ารถนาไปประยุกต์ใชไ
ในสถานการณ์คอา่ปัดแยไงทางดไานสิ่งแอดลไว่ เป็นการสรไางทักษะและวงค์คอา่รูไในการประกวบวาชีพ
ปวงนักศึกษาในวนาคต

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาพื้นฐานปวงการจัดการคอา่ปัดแยไง คอา่ห่ายปวงคอา่ปัดแยไง ปัญหาและที่่าปวง
คอา่ปัดแยไง ทฤษฏีทั่อไปปวงคอา่ปัดแยไงทางสิ่งแอดลไว่ การตวบสนวงต่วคอา่ปัดแยไงทางสิ่งแอดลไว่
ทีเ่ กิดปึ้น ทฤษฏีการประนีประนว่ กระบอนการเจรจาและไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง และการ่ีส่อนร่อ่ปวง
ชุ่ชน
Study the foundation of conflict management, the meaning of conflicts, the
problems and background of conflicts and the general theory on environmental
conflicts and the responses to occurred environmental conflicts, compromise theory,
negotiation and mediation processes by the mediator and community participation.

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่อโ่ง
(3 ชั่อโ่งx 1 สัปดาห์ x 15)

ไ่่่ี

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
ไ่่่ี

3

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่อโ่ง/ภาคการศึกษา
(6 ชั่อโ่ง x1 สัปดาห์ x 15)
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
- วาจารย์ประจารายอิชา ประกาศเอลาใหไคาปรึกษาผ่านเอ็บไซต์สาปาอิชา/Social Media
- วาจารย์ผูไสวนจัดเอลาใหไคาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรืว รายกลุ่่ตา่คอา่ตไวงการ 1 ชั่อโ่งต่ว
สัปดาห์ ตา่คอา่ตไวงการปวงนักศึกษา โดยสา่รถติดต่วไดไทาง E-mail: mooknet@hotmail.com
หรืว muayyai@hotmail.com

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 ่ีคอา่ตระหนักในคุณค่าและคุณธรร่ จริยธรร่ เสียสละ ่ีจิตวาสา และ
ซื่วสัตย์สุจริต
1.1.2 ่ีอินัย ตรงต่วเอลาและคอา่รับผิดชวบต่วตนเวงและสังค่
1.1.3 ่ีภาอะคอา่เป็นผูไนาและผูไตา่ สา่ารถทางานเป็นที่และสา่ารถแกไไปปไว
ปัดแยไง
1.1.4 ่ีคอา่เคารพกฎระเบียบและปไวบังคับต่าง ๆ ปวงวงค์กรและสังค่
1.1.5
่ี จ รรยาบรรณทางอิ ช าการและอิ ช าชี พ ่ี จิ ต ส านึ ก ในการวนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรร่ชาติและสิ่งแอดลไว่
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลูกฝังอัฒนธรร่วงค์กรที่ดีใหไแก่นักศึกษา โดยสรไางเสริ่ใหไนักศึกษา่ีระเบียบ
อินัย โดยเนไนการเปไาชั้นเรียนใหไตรงต่วเอลา ตลวดจนการแต่งกายที่เป็นไปตา่ระเบียบปวง่หาอิทยาลัย
1.2.2 ุ่่งเนไนใหไนักศึกษาตระหนักถึงหนไาที่ปวงการเป็นผูไนากลุ่่ การเป็นส่าชิกกลุ่่ที่ดี
และการ่ีคอา่รับผิดชวบในการทางานกลุ่่
1.2.3 ส่งเสริ่คอา่ซื่วสัตย์ โดยตไวงไ่่กระทาการทุจริตในการสวบหรืวลวกงานและ
การบไานปวงผูไวื่น
1.2.4 สวดแทรกเรื่วงคุณธรร่จริยธรร่ในการสวน รูไจักเคารพทรัพย์สินทางปัญญาปวง
ผูไวื่น ตระหนักถึงคอา่สาคัญปวงศาสตร์ที่เรียน รอ่ทั้ง่ีการจัดกิจกรร่ส่งเสริ่คุณธรร่จริยธรร่ เช่น
การยกย่วงช่เชยนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่อนรอ่ เสียสละและประกาศเกียรติคุณดไานคุณธรร่
จริยธรร่
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเ่ินจากการตรงต่วเอลาปวงนักศึกษาในการเปไาชั้นเรียน การส่งงานตา่กาหนด
ระยะเอลาที่่วบห่าย และการร่อ่กิจกรร่
1.3.2 ประเ่ินจากการ่ีอินัยและพรไว่เพียงปวงนักศึกษาในการเปไาร่อ่กิจกรร่เสริ่
หลักสูตร
1.3.3 ประเ่ินจากปริ่าณการกระทาทุจริตในการสวบ
4
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1.3.4 ประเ่ินจากคอา่รับผิดชวบในหนไาที่ที่ไดไรับการ่วบห่ายงาน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 ่ีคอา่รูไและคอา่เปไาใจเกี่ยอกับหลักการและทฤษฏีดไานสิ่งแอดลไว่
2.1.2 ่ีคอา่สา่ารถอิเคราะห์ปัญหา เปไาใจ และวธิบายทางสิ่งแอดลไว่
2.1.3 ่ีทักษะในการบูรณาการคอา่รูไดไานสิ่งแอดลไว่ร่อ่กับศาสตร์วื่น ๆ ไดไ
2.1.4 ่ีทักษะในการใชไเครื่วง่ืวอิทยาศาสตร์ดไานสิ่งแอดลไว่ไดไดี
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใชไการสวนในหลากหลายรูปแบบ ทัง้ ทฤษฎีและปฏิบัติในสภาพแอดลไว่จริง
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเ่ินจากผลสั่ฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติปวงนักศึกษาในดไานต่างๆ ดังนี้
2.3.1 การทดสวบย่วย
2.3.2 การสวบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.3 ประเ่ินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญา
3.1.1 สา่ารถ่วงเห็นคอา่สั่พันธ์ปวงวงค์ประกวบต่างๆ ในงานดไานสิ่งแอดลไว่
3.1.2 สา่ารถนาคอา่รูไทางทฤษฏีและปฏิบัติไปใชไวย่างถูกตไวงเห่าะส่
3.1.3 ่ีคอา่คิดวย่าง่ีอิจารณญาณและเป็นระบบเพื่วช่อยแกไปัญหาสิ่งแอดลไว่ที่วาจ
เกิดปึ้น
3.1.4 สา่ารถรูไเท่าทันสถานการณ์ดไานสิ่งแอดลไว่ ่วงเห็นคอา่เปลี่ยนแปลงวย่าง
เปไาใจ ลง่ืวปฏิบัติก่วนเกิดปัญหาสิ่งแอดลไว่ที่รุนแรง่ากปึ้น
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 จัดการเรียนการสวนกรณีศึกษาทางสิ่งแอดลไว่
3.2.2 ส่งเสริ่ใหไนักศึกษา่ีการวภิปรายกลุ่่
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเ่ินจากการนาเสนวรายงานในชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สา่ารถทางานร่อ่กับผูไวื่นไดไเป็นวย่างดี
4.1.2 ่ีภาอะผูไนา และเคารพสิทธิปวงตนเวงและผูไวื่น
4.1.3 ่ีคอา่รับผิดชวบต่วตนเวงและสังค่
5
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4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ใชไบทบาทสุ่่ติเพื่วฝึกทักษะการทางานร่อ่กับผูไวื่น
4.2.2 การ่วบห่ายงานกลุ่่เพื่วใหไเกิดภาอะผูไนา
4.2.3 ใหไนักศึกษาคไนคอไาเพิ่่เติ่แลไอวภิปรายร่อ่กันในชั้นเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเ่ินจากจากพฤติกรร่การทางานร่อ่กับผูไวื่นและร่อ่กิจกรรร่กับเพื่วนนักศึกษา
4.3.2 ประเ่ินจากผลจากการแสดงววกทางภาอะการเป็นผูไนาปวงนักศึกษา
4.3.3 ประเ่ินจาก การ่ีคอา่รับผิดชวบต่วตนเวง สังค่ เคารพสิทธิปวงตนเวงและผูไวื่น
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ต้องพัฒนา
5.1.1. ่ีทักษะในการใชไเทคโนโลยีที่จาเป็นต่วการทางานที่เกี่ยอปไวง
5.1.2. สา่ารถอิเคราะห์ปไวู่ลโดยใชไหลักคณิตศาสตร์หรืวสถิติไดไวย่างถูกตไวงเห่าะส่
5.1.3 สา่ารถสื่วสารไดไวย่าง่ีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเปียน เลืวกใชไรูปแบบ
ปวงสื่วการนาเสนวไดไวย่างถูกตไวง
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การ่วบห่ายงานใหไนักศึกษาคไนคอไาเพิ่่เติ่แลไอวภิปรายร่อ่กันในชั้นเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเ่ินผลจากการเลืวกใชไสื่วนาเสนวไดไวย่างถูกตไวง
5.3.2 ประเ่ิน ผลจากคอา่สา่ารถในการวธิบายเหตุผลในการเลื วกใชไเครื่วง่ืวทาง
คณิตศาสตร์หรืวสถิติเชิงตัอเลป และปไวจากัดต่าง ๆ
5.3.2 ประเ่ินผลจากการวภิปรายหรืวการนาเสนวกรณีศึกษาต่าง ๆ ในชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

1. แนะนา ่คว. 3
2. คอา่รูไพื้นฐานเกี่ยอกับคอา่
ปัดแยไง

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ผู้สอน
ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
ว.วาภาพรรณ สัตยาอิบูล
- สรไางเสริ่ใหไนักศึกษา่ี
บุคลิกภาพที่ดี ่ีระเบียบอินัย
และแต่งกายตา่ระเบียบที่
่หาอิทยาลัย กาหนด เนไนคอา่
ตรงต่วเอลาปวงนักศึกษา
- ุ่่งเนไนทฤษฎี หลักการ
- บรรยายพรไว่ยกตัอวย่าง
ประกวบ

6

มคอ. 3

2-3

หลั ก การและแนอคอา่คิ ด
เกี่ยอกับปัญหาคอา่ปัดแยไง

3

4

กระบอนการบริหารคอา่
ปัดแยไง

3

5-6

คอา่ปัดแยไงทางดไานทรัพยากร
และสิ่งแอดลไว่ การจัดการ
และแนอทางแกไไป

3

7-8

กรณีศึกษาปัญหาคอา่ปัดแยไง
ทางทรัพยากรธรร่ชาติและ
สิ่งแอดลไว่ตลวดจนปไวพิพาท
ทางสิ่งแอดลไว่

3

สวบกลางภาค
แนอคิดในการแกไไปปัญหาคอา่
ปัดแยไงในการจัดการ
ทรัพยากรธรร่ชาติและ
สิ่งแอดลไว่

3
3

การแกไปัญหาคอา่ปัดแยไงโดย

3

9

10

สื่อที่ใช้
1. เวกสาร ่คว. 3 ปวงรายอิชา
2. เวกสารประกวบการสวน
3. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
-ุ่่งเนไนทฤษฎี และหลักการ
-บรรยายพรไว่ยกตัอวย่าง
สื่อที่ใช้
1. เวกสารประกวบการสวน
2. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายพรไว่ยกตัอวย่าง
-ทากิจกรร่ตา่ใบงานปวง
ปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็น
รายบุคคล
สื่อที่ใช้
1. เวกสารประกวบการสวน
2. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
-ุ่่งเนไนทฤษฎี และหลักการ
-บรรยายพรไว่ยกตัอวย่าง
สื่อที่ใช้
1. เวกสารประกวบการสวน
2. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายพรไว่ยกตัอวย่าง
-ทารายงานพรไว่นาเสนวเป็น
รายกลุ่่
สื่อที่ใช้
1. เวกสารประกวบการสวน
2. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
-ุ่่งเนไนทฤษฎี และหลักการ
-บรรยายพรไว่ยกตัอวย่าง
สื่อที่ใช้
1. เวกสารประกวบการสวน
2. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน

7

ว.วาภาพรรณ สัตยาอิบูล

ว.วาภาพรรณ สัตยาอิบูล

ว.วาภาพรรณ สัตยาอิบูล

ว.วาภาพรรณ สัตยาอิบูล

ว.วาภาพรรณ สัตยาอิบูล
ผศ.ดร. ยุอรัตน์ พจน์พิศุทธิ
พงศ์

ผศ.ดร. ยุอรัตน์ พจน์พิศุทธิ

มคอ. 3
ทฤษฏีประนีประนว่

11

การแกไปัญหาคอา่ปัดแยไงโดย
การเจรจาไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง

3

12-13

เทคนิคการใหไประชาชน่ีส่อน
ร่อ่ในการแกไไปปัญหาคอา่
ปัดแยไง

3

14

กฎห่ายเกี่ยอกับการ่ีส่อนร่อ่
ปวงประชาชนในการจัดการ
สิ่งแอดลไว่

15

การนาเสนวผลการศึกษา
เกี่ยอกับการอางแผนและการ
จัดการปัญหาคอา่ปัดแยไงดไาน
ทรัพยากรธรร่ชาติและ
สิ่งแอดลไว่

3

สวบปลายภาค

3

-ุ่่งเนไนทฤษฎี และหลักการ
-บรรยายพรไว่ยกตัอวย่าง
สื่อที่ใช้
1. เวกสารประกวบการสวน
2. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
-ุ่่งเนไนทฤษฎี และหลักการ
-บรรยายพรไว่ยกตัอวย่าง
สื่อที่ใช้
1. เวกสารประกวบการสวน
2. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายพรไว่ยกตัอวย่าง
-ทากิจกรร่ตา่ใบงานปวง
ปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็น
รายบุคคล
สื่อที่ใช้
1. เวกสารประกวบการสวน
2. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
-ุ่่งเนไนทฤษฎี และหลักการ
-บรรยายพรไว่ยกตัอวย่าง
สื่อที่ใช้
1. เวกสารประกวบการสวน
2. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบ่งกลุ่่ทาปฏิบัติการ
2. ทารายงานพรไว่นาเสนวเป็น
รายกลุ่่
สื่อที่ใช้
1. เวกสารประกวบการสวน
2. Power point
ปไวสวบปลายภาค

พงศ์

ผศ.ดร. ยุอรัตน์ พจน์พิศุทธิ
พงศ์

ผศ.ดร. ยุอรัตน์ พจน์พิศุทธิ
พงศ์

ผศ.ดร. ยุอรัตน์ พจน์พิศุทธิ
พงศ์

ผศ.ดร. ยุอรัตน์ พจน์พิศุทธิ
พงศ์

ผศ.ดร. ยุอรัตน์ พจน์พิศุทธิ
พงศ์

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1.1.1, 1.1.2

วิธีการประเมิน
เปไาเรียนและส่งงานตรงตา่เอลา-ที่
กาหนด

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-16

8

สัดส่วนของการ
วิธีการทวนสอบ
ประเมินผล
10%
-งานที่่วบห่าย
-ใบเช็คเอลาเรียน

มคอ. 3
การเปไาร่อ่กิจกรร่-/จิตวาสา
ช่อยเหลืวงานปวงหลักสูตรและ
คณะฯ
-่ีคอา่รับผิดชวบ
2.1.1, 2.1.2,
-สวบกลางภาค
2.1.3
สวบปลายภา-ค
3.1.1,
-ใบงานปฏิบัติการในหไวงเรียน
3.1.2,3.13,3.14 -รายงานและการนาเสนว

-การสังเกตจากวาจารย์ผสูไ วน
-การเปไาร่อ่กิจกรร่
8
16
4,6,7,12,13,15

30%
30%
20%

-คะแนนสวบ

-ส่งงานตรงเอลา
-การแบ่งงานที่รับผิดชวบใน
กลุ่่
-ประเ่ินผลจากสื่ว เช่น
power point /วื่นๆ ที่ใชไ
ประกวบการนาเสนวรายงาน

4.1.1, 4.1.2,
4.1.3

-การทางานเป็นกลุ่่
การแบ่งงานรับผิดชวบ-

1-15

5%

5.1.1

-การใชไเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เห่าะส่ และ/หรืว่ีคอา่
สวดคลไวงกับงานที่ไดไรับ่วบห่าย

1-15

5%

-คอา่ถูกตไวงปวงใบงานและ
รายงานตลวดจนการนาเสนว

3. การประเมินผลการศึกษา
ประเ่ินผลโดยวิงกลุ่่

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
1.1ปาริ น ดา สุ ป สบาย . เอกสารประกอบการสอนวิ ช าพื้ น ฐานการจั ด การความขั ด แย้ ง ทาง
สิ่งแวดล้อม2555 .กรุงเทพ ฯ: ฝ่ายเวกสารตารา ่หาอิทยาลัยสอนดุสิต.

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
2.1 ชัยเสฏฐ์ พรห่ศรี. การจัดการความขัดแย้งในองค์กร.2550.กรุงเทพ:เว็กซ์เปวร์เน็ท.
2.2 ่นัส สุอรรณ. การจัดการสิ่งแวดล้อม: หลักการและแนวคิด. 2549.กรุงเทพ:โวเดียนสโตร์
2.3 นรินทร์ วงค์วินทรีย์ และธนิกานต์ ่าฆะศิรานนท์. การจัดการความขัดแย้ง .2549.กรุงเทพ:
เว็กซ์เปวร์เน็ท.
2.4 ส่ศักดิ์ สา่ัคคีธรร่. การพัฒนา การจัดการความขัดแย้ง การมีส่วนร่วม และสังคม
เข้มแข็ง.2537.กรุงเทพ:นิอเ่คเกวร์ จากัด.
.

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1Emphandhu, D. Land use conﬂict and public participation as a conﬂict
management tool in park management planning processes: a case study of Doi
Inthanon National Park in Thailand. Washington: Thesis; 1992.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- นั ก ศึก ษาประเ่ิ น การเรี ย นการสวนผ่ า นแบบประเ่ิ น วาจารย์ ผ่ า นระบบววนไลน์ ป วง
่หาอิทยาลัยปวงรายอิชา
- นักศึกษาประเ่ินประสิทธิผลปวงรายอิชาในภาพรอ่โดยประเ่ินการเรียนการสวนและวาจารย์
ผูไ ส วน และ่ี ก ารประเ่ิ น คอา่พึ งพวใจปวงผูไ เ รี ย นที่ ่ี ต่ วคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ยนการสวนและสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรูไทุกรายอิชา ทุกภาคการศึกษา โดยใชไแบบสวบถา่/แบบสั่ภาษณ์

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- วาจารย์ผูไสวนประเ่ินประสิทธิผลการสวน โดยประเ่ินจากการผลการทดสวบ การสังเกต
พฤติกรร่ปวงนักศึกษา การวภิปรายโตไตวบจากนักศึกษา การตวบคาถา่ปวงนักศึกษาในชั้นเรียน
- คณะกรร่การประจาหลักสูตร ประเ่ินการสวนจากผลการเรียนปวงนักศึกษา
- วาจารย์ผูไประสานงาน/รับผิดชวบรายอิชาและวาจารย์ผูไร่อ่สวน ร่อ่กันประเ่ินผลการจัดการ
เรียนการสวน ระหอ่างภาคการศึกษา / เ่ื่วสิ้นภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
กาหนดระบบการทอนสวบผลสั ่ฤทธิ์การเรีย นรูไปวงนักศึกษาเป็นส่ อ นหนึ่งปวงการประกั น
คุณภาพโดย่ีการทอนสวบ่าตรฐานผลสั่ฤทธิ์ปวงนักศึกษา ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรร่การเพื่วทอนสวบในระดับรายอิชาตา่คอา่สวดคลไวงกับอัตถุประสงค์ปวง
รายอิชาและรายละเวียดปวงรายอิชา
2. แต่ ง ตั้ง กรร่การเพื่ว พิจ ารณาคอา่เห่าะส่ปวงปไว สวบรายอิช าตา่ผลการเรีย นรูไ
อัตถุประสงค์ และคาวธิบายรายอิชา
3. ติดตา่และตรอจสวบผลการเรียนปวงนักศึกษาทั้งในภาพรอ่และรายบุคคล
4. วาจารย์ผูไรับผิดชวบหลักสูตรประชุ่เพื่วรับรวงผลคะแนนปวงนักศึกษาในแต่ละรายอิชาปวง
ภาคการศึกษานั้น

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเ่ิน และทอนสวบผลสั่ฤทธิ์ประสิทธิผลรายอิชา ไดไ่ีการอางแผนการปรับปรุงการ
สวนและรายละเวียดอิชา เพื่วใหไเกิดคุณภาพ่ากปึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสวน ตา่ปไวเสนวแนะและผลการทอนสวบ่าตรฐานผลสั่ฤทธิ์
ไดไแก่ การปรับปรุงสื่วการสวน และเนื้วหาให่่ใหไทันส่ัยวยู่เส่ว
(ในแต่ละภาคการศึกษา จะ่ีการนาผลการประเ่ินการสวน (่คว.5) ่าพิจารณาปรับปรุงแนอ
ทางการสวนในภาคการศึกษาต่วไป)
- วาจารย์ผูไสวน/วาจารย์ผูไรับผิดชวบรายอิชา ทบทอนประสิทธิผลปวงรายอิชา โดยพิจารณาจาก
ผลการประเ่ินการสวนโดยนักศึกษา ผลการสวบ ปไวคิดเห็นปวงวาจารย์ผูไร่อ่สวน นา่าปรับปรุง
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คุณภาพการจัดการเรียนการสวนในปีการศึกษาหนไา ทั้งนี้ไดไ่ีการนาเสนวต่วที่ประชุ่คณะกรร่การ
ประจาหลักสูตร
- วาจารย์ผูไสวน/วาจารย์ผูไรับผิดชวบรายอิชา นาผลการประเ่ินประสิทธิผลปวงรายอิชาโดย
นักศึกษา ผลการประเ่ินการสวนโดยวาจารย์ผูไร่อ่สวน ่าพิจารณาอางแผนเพื่วปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสวน โดยนาเสนวแนอทางในการปรับปรุงต่วคณะกรร่การประจาหลักสูตร เพื่วพิจารณาใหไ
คอา่คิดเห็น
่ีการทอนสวบผลสั่ฤทธิ์ในรายหัอปไว ตา่ที่คาดหอังจากการเรียนรูไในอิชา ไดไจาก การสวบถา่
นักศึกษา หรืวการสุ่่ตรอจผลงานปวงนักศึกษา รอ่ถึงพิจารณาจากผลการทดสวบย่วย และหลังการววก
ผลการเรียนรายอิชา ่ีการทอนสวบผลสั่ฤทธิ์โดยรอ่ในอิชาไดไดังนี้
- การทอนสวบการใหไคะแนนจากการสุ่่ตรอจผลงานปวงนักศึกษาโดยวาจารย์วื่น หรืว
ผูไทรงคุณอุฒิ ที่ไ่่ใช่วาจารย์ประจาหลักสูตร
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