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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
วิชา 4203317 การจัดการและควบคุมของเสียอันตราย

2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ. ดร. ปารินดา สุขสบาย
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
4.2.1 ผศ.ดร. ปารินดา สุขสบาย

กลุ่มเรียน A4

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 4

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

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

8. สถานที่เรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนน สิรินธร

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 สิงหาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่ อให้ นั กศึ ก ษามีค วามรู้ค วามเข้าใจประเภทของเสี ยอั น ตราย ปั ญ หาของเสี ยอั น ตราย
หลักการในการการบาบัดและการกาจัดของเสียอันตราย ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การปนเปื้อน
1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการและควบคุมของเสียอันตรายที่เกิดขึ้น
ในสิ่งแวดล้อมจริงได้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อ ปรั บ ปรุ งเนื้ อ หาสอดคล้ อ งกับ สอดคล้ อ งกับ TQF บริบ ทของสั งคมปั จจุ บั น บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค์ และเป็นการสร้างทักษะและองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษานิยามของเสียอันตราย แหล่งกาเนิด องค์ประกอบ ลักษณะสมบัติ และความเป็นพิษของ
ของเสียอันตราย การวางแผนการจัดการ การรวบรวม การขนส่งและเทคโนโลยีการบาบัดและการกาจัด
ของเสียอันตรายด้วยวิธีทางเคมีและฟิสิกส์และชีววิทยา การลดปริมาณของเสียอันตรายโดยการใช้ซ้าและ
การหมุนเวียนกลับมาใช้ กฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวกับของเสียอันตราย การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ปนเปื้อน
และปฏิบัติการ

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมง
(2 ชั่วโมงx 1 สัปดาห์ x 15)

ไม่มี

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมง
(2 ชั่วโมง x1 สัปดาห์x15)

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา
(6 ชั่วโมง x1 สัปดาห์ x 15)

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา/Social Media
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- อาจารย์ จั ดเวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุ คคล หรือ รายกลุ่ มตามความต้องการ 1 ชั่ว โมงต่ อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายบุคคลที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มี ค วามตระหนั กในคุ ณ ค่ าและคุ ณ ธรรม จริย ธรรม เสี ยสละ มี จิต อาสา และ
ซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีมีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.3 มี จรรยาบ รรณ ท างวิ ช าก ารแ ล ะวิ ช าชี พ มี จิ ต ส านึ ก ใน ก ารอ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้แก่นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 มุ่งเน้นให้นักศึกษาตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่ม การเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
และการมีความรับผิดชอบในการทางานกลุ่ม
1.2.3 ส่งเสริมความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกงานและ
การบ้านของผู้อื่น
1.2.4 สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รู้จักเคารพทรัพย์สิน ทาง
ปัญญาของผู้อื่น ตระหนักถึงความสาคัญของศาสตร์ที่เรียน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณ ธรรม
จริยธรรม เช่น การยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละและประกาศเกียรติ
คุณด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
1.3.2 ประเมิ น จากการมีวินั ยและพร้อมเพี ยงของนักศึ กษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
1.3.3 ประเมินจากปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายงาน
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฏี เกี่ยวกับเทคโนโลยีการบาบัด
และการจัดการของเสียอันตราย
2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม และสามารถ
อธิบายได้
2.1.3 มีทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ดา้ นของเสียอันตรายได้ดี
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ ทัง้ ทฤษฎีและปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้
2.3.1 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.2 ประเมินจากใบกิจกรรม
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในงานด้านสิ่งแวดล้อม
3.1.2 สามารถนาความรู้ทางทฤษฎีปฏิบัติไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม/
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 จัดการเรียนการสอนกรณีศึกษาทางปัญหาของเสียอันตรายสิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยีการบาบัดของเสียอันตรายตลอดจนการป้องกันของเสียอันตรายที่จะเกิดขึ้น
3.2.2 ส่งเสริมให้นักศึกษามีการอภิปรายกลุ่ม
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ใช้บทบาทสมมุติเพื่อฝึกทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น
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4.2.2 การมอบหมายงานกลุ่มเพื่อให้เกิดภาวะผู้นา
4.2.3 ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากจากพฤติกรรมการทางานร่วมกับผู้อื่นและร่วมกิจกรรรมกับเพื่อนนักศึกษา
4.3.2 ประเมินจากผลจากการแสดงออกทางภาวะการเป็นผู้นาของนักศึกษา
4.3.3 ประเมินจาก การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่จาเป็นต่อการทางานที่เกี่ยวข้อง
5.1.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนาเสนอได้อย่างถูกต้อง
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การสื บ ค้ น ประเด็น ส าคั ญ ของเสี ยอั น ตรายต่ อปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อมโดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.2.2 ฝึกปฏิบัติการใช้สถิติเพื่อการวิจัย แปรผลข้อมูลทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ
5.2.3 มอบหมายงานที่มีการนาเสนอทั้งการเรียบเรียงเป็นภาษาเขียน และการนาเสนอด้วยวาจา
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลจากการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.2 ประเมิ น ผลจากความสามารถในการอธิ บ ายเหตุ ผ ลในการเลื อ กใช้ เครื่ อ งมื อ ทาง
คณิตศาสตร์หรือสถิติเชิงตัวเลข และข้อจากัดต่าง ๆ
5.3.3 ประเมินผลจากการอภิปรายหรือการนาเสนอกรณีศึกษาต่าง ๆ ในชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

1. แนะนา มคอ. 3
2. ของเสียอันตราย

2

พิษวิทยา

จานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ผู้สอน
ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ. ดร. ปารินดา สุขสบาย
- สร้างเสริมให้นักศึกษามี
บุคลิกภาพที่ดี มีระเบียบวินัย
และแต่งกายตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัย กาหนด เน้นความ
ตรงต่อเวลาของนักศึกษา
- มุ่งเน้นทฤษฎี หลักการ ของเสีย
อันตราย
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
สื่อที่ใช้
1. เอกสาร มคอ. 3 ของรายวิชา
2. เอกสารประกอบการสอน
3. Power point
4. VDO/VCD
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ. ดร. ปารินดา สุขสบาย
-มุ่งเน้นทฤษฎี และหลักการของ
พิษวิทยา
-บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
-ทากิจกรรมตามใบงานของ
ปฏิบัติการในชั้นเรียน
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. Power point
3. VDO/VCD
4. ใบกิจกรรม

3

กระบวนการบาบัดทาง
กายภาพ-เคมี

8

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ. ดร. ปารินดา สุขสบาย
-บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
- จัดกิจกรรม Active learning

7

มคอ. 3
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ
3-4 คน เพื่ อโดยค้น งานวิจั ย
ม า จ า ก international
journal (เท่ า นั้ น ) แล้ ว ผ่ า น
ก า ร ป ร ะ ชุ ม ร่ ว ม กั น เพื่ อ
คัดเลือกงานวิจัยมา 1 เรื่อง
ด้ า นเทค โนโลยี /แนวทาง
เกี่ ย วกั บ การบ าบั ด ของเสี ย
อั น ตรายตลอดจนการฟื้ น ฟู
พื้ น ที่ ป นเปื้ อ น แล้ ว น าเสนอ
ในรูป รายงาน และ น าเสนอ
ผ่ า น สื่ อ Power point โดย
ให้มานาเสนอในการเรียนการ
ส อน ค รั้ ง ที่ 6 โด ย ต้ องมี
กระบวนการถามตอบในชั้ น
เรียน
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. Power point
3. VDO/VCD
4. ตัวอย่าง journal งานวิจัย
4

กระบวนการบาบัดทางชีวภาพ

4

5

กระบวนการปรับเสถียรและการ
ทาให้แข็งตัว

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
-มุ่งเน้นทฤษฎี และหลักการ
-บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
-ทากิจกรรมฝึกปฏิบัติการในชั้น
เรียน
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. Power point
3. ใบกิจกรรม
4. VDO/VCD
กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
-ทากิจกรรมฝึกปฏิบัติการในชั้น
เรียน
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน

8

ผศ. ดร. ปารินดา สุขสบาย

ผศ. ดร. ปารินดา สุขสบาย

มคอ. 3

6

การบาบัดโดยกระบวนการ
ความร้อน

4

2. Power point
3. ใบกิจกรรม
4. VDO/VCD
5.ใบกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอน
-มุ่งเน้นทฤษฎี และหลักการ
-บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
- นาเสนอ งานวิจัย
international journal ของแต่
ละกลุม่ โดยทุกคนต้องมีส่วนร่วม
ในการนาเสนอและตอบคาถามที่
ได้มีการมอบหมายงานจากการ
เรียนการสอนครั้งที่ 3
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. Power point
3. งานวิจัยจาก international
journal ของแต่ละกลุ่ม
-พานักศึกษาไปดูงานการจัดการ
ของเสียอันตราย ณ GENGO
แสมดา
-มอบหมายให้นักศึกษาทา
รายงานการศึกษาดูงาน

7

-ให้นักศึกษาดูงานด้านการ
จัดการกากของเสียอันตราย

-ผศ. ดร. ปารินดา สุขสบาย

8

สอบกลางภาค

4

9-10

การกาจัดของเสียอันตรายโดย
การฝังกลบ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
- ทากิจกรรมตามใบงานของ
ปฏิบัติการในชั้นเรียน
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. Power point
3. VDO/VCD
4. ใบกิจกรรม

-ผศ. ดร. ปารินดา สุขสบาย

11-12

กระบวนการลดปริมาณของเสีย
อันตรายโดยการใช้ซ้าและการ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
-มุ่งเน้นทฤษฎี และหลักการ
-บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
สื่อที่ใช้

-ผศ. ดร. ปารินดา สุขสบาย

-ผศ. ดร. ปารินดา สุขสบาย
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13

14-15

16

กฎหมายและข้อกาหนดเกี่ยวกับ
ของเสียอันตราย

8

การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ปนเปื้อน

4

สอบปลายภาค

4

1. เอกสารประกอบการสอน
2. Power point
3. VDO/VCD
กิจกรรมการเรียนการสอน
-มุ่งเน้นทฤษฎี และหลักการ
-บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
-ทากิจกรรมตามใบงานของ
ปฏิบัติการในชั้นเรียน
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. Power point
3. ใบกิจกรรม
4. VDO/VCD
ข้อสอบปลายภาค

-ผศ. ดร. ปารินดา สุขสบาย

-ผศ. ดร. ปารินดา สุขสบาย

ผศ. ดร. ปารินดา สุขสบาย

1.3.1 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
1.3.2 ประเมิ น จากการมีวินั ยและพร้อมเพี ยงของนักศึ กษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
1.3.3 ประเมินจากปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายงาน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1.1.1,
1.1.2,1.1.3

2.1.1, 2.1.2,

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

เข้ า เรี ย นและส่ ง งานตรงตามเวลาที่กาหนด
การเข้าร่วมกิจกรรม-/จิตอาสา
ช่วยเหลืองานของหลักสูตรและ
คณะฯ
-มีความรับผิดชอบ
-สอบกลางภาค

1-16

8

10

สัดส่วนของ
วิธีการทวนสอบ
การประเมินผล
10%
-งานที่มอบหมาย
-ใบเช็คเวลาเรียน
-การสังเกตจากอาจารย์ผสู้ อน
-การเข้าร่วมกิจกรรม
30%

-คะแนนสอบ

มคอ. 3
2.1.3
3.1.1, 3.1.2

และสอบปลายภาค
-ใบงานปฏิบัติการในห้องเรียน
-รายงานและการนาเสนอ

16
2,4,5,6,7,9,10,14,15

30%
20%

4.1.1

-การทางานเป็นกลุ่ม
-การแบ่งงานรับผิดชอบ

1-15

5%

5.1.1,5.12

-การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม และ/หรือมีความ
สอดคล้องกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย

1-15

5%

-ความถูกต้องของใบงานและ
รายงานตลอดจนการนาเสนอ
-ส่งงานตรงเวลา
-การแบ่งงานที่รับผิดชอบใน
กลุ่ม
-ประเมินผลจากสื่อ เช่น
power point /อื่นๆ ที่ใช้
ประกอบการนาเสนอรายงาน

3. การประเมินผลการศึกษา
ประเมินผลโดยอิงเกณฑ์กลุ่ม

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
1.1ปารินดา สุขสบาย . เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดการและควบคุมของเสียอันตราย .
.2560. กรุงเทพ ฯ: ฝ่ายเอกสารตารา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
-

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ .(2546). ของเสียอันตราย. กรุงเทพมหานคร.
3.2 ธเรศ ศรีสถิต .(2553). วิศวกรรมการจัดการมูลฝอยชุมชน. กรุงเทพมหานคร:สานักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนผ่ า นแบบประเมิ น อาจารย์ ผ่ า นระบบออนไลน์ ข อง
มหาวิทยาลัยของรายวิชา
- นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในภาพรวมโดยประเมินการเรียนการสอนและอาจารย์
ผู้ ส อน และมี ก ารประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้ เรีย นที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพการจัด การเรีย นการสอนและสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- อาจารย์ ผู้ สอนประเมิ น ประสิ ทธิ ผ ลการสอน โดยประเมิ นจากการผลการทดสอบ การสั งเกต
พฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน
- คณะกรรมการประจาหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
- อาจารย์ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอน ร่วมกันประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน ระหว่างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
กาหนดระบบการทวนสอบผลสั มฤทธิ์การเรียนรู้ของนัก ศึกษาเป็น ส่ ว นหนึ่ งของการประกั น
คุณภาพโดยมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทวนสอบในระดับรายวิชาตามความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
รายวิชาและรายละเอียดของรายวิชา
2. แต่ ง ตั้ ง กรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมของข้ อ สอบรายวิ ช าตามผลการเรี ย นรู้
วัตถุประสงค์ และคาอธิบายรายวิชา
3. ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งในภาพรวมและรายบุคคล
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อรับรองผลคะแนนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาของ
ภาคการศึกษานั้น

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ได้แก่ การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
(ในแต่ละภาคการศึกษา จะมีการนาผลการประเมินการสอน (มคอ.5) มาพิจารณาปรับปรุงแนว
ทางการสอนในภาคการศึกษาต่อไป)
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ ข้อคิดเห็นของอาจารย์ผู้ร่วมสอน นามาปรับปรุง
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คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า ทั้งนี้ได้มีการนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร
- อาจารย์ ผู้ ส อน/อาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบรายวิช า นาผลการประเมินประสิ ทธิผ ลของรายวิช าโดย
นักศึกษา ผลการประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน โดยนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงต่อคณะกรรมการประจาหลักสูตร เพื่อพิจารณาให้
ความคิดเห็น
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถาม
นักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร

13

