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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4023732 โปรแกรมประยุกต์สําหรับเทคโนโลยีเคมี (Application Program for Chemical
Technology)

2. จํานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ศิววิทย์ บัวสุวรรณ
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
อาจารย์ศิววิทย์ บัวสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกาญจน์ ชูตระกูล

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3

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

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

8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่ อ ให้ นั กศึ ก ษามี ความรู้ ความเข้ าใจในหลั ก การ และวิ ธีก ารใช้ โปรแกรมสํ า เร็จ รู ป ทางเคมี
สามารถนําเอาโปรแกรมสําเร็จรูปทางเคมีไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและแก้ปัญหารวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล
ทางเคมีได้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
 ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทของสังคมปัจจุบันและบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพิ่ม
การเรียนรู้โปรแกรมรูปแบบใหม่ ให้ทันสมัยต่อโลกยุคปัจจบัน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปในการแก้ปัญหาทาง
เคมี การวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมี โดยเน้นการฝึกใช้โปรแกรมสําเร็จรูปตามเนื้อหาของภาคบรรยาย
Introduction of the computertional program and use for analyzed of chemical
data, solve the critical problem in chemistry, using significant in chemistry software as
the following details of lecture section

2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมง

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเป็นกลุ่มและ
เฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
30 ชั่วโมง
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศให้คําปรึกษานอกเวลาเรียนผ่านทาง e–mail, line
- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

1.1.2 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น

1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ทํ า ความตกลงกั บ นั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บการแต่ ง กาย ตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยและระเบียบการแต่งกายเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การตรงต่อเวลาในการเข้า
เรียน การส่งงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม โดยกําหนดเกณฑ์คะแนนในการประเมินผลการเรียนรายวิชา ทั้งนี้ให้
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนการสอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
1.2.2 ผู้สอนปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพโดย
สอดแทรกในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรรับผิดชอบ โดยเฉพาะวิชาปฏิบัติการ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินผลจากการสังเกตการแต่งกาย การตรงต่อเวลาของนักศึกษา ในการเข้า
ชั้นเรียนการลงชื่อเข้าปฏิบัติการ การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
1.3.2 ประเมินจากการตรวจผลงานที่มอบหมาย เช่น การรายงานผลการทดลอง การ
ทดลอง และการวิจารณ์ผลการทดลอง เป็นต้น

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.3 มีความรู้ในแนวกว้างเกี่ยวกับเทคโนโลยีเคมี และสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้
ได้จริง
 2.1.4 มีความสามารถในการค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีแนวทางใน
การทําวิจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเคมี
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2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การเรียนรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร และเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมา
เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.2.2 สอดแทรกความรู้ และมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้ทางเทคโนโลยี
เคมี ที่สอดคล้องต่อโลกปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของโลก ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
2.3 วิธกี ารประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากผลงานที่มอบหมายให้วิเคราะห์และสรุปจากการรับรู้ต่างๆ
2.3.2 ประเมินผลงานที่มอบหมายให้ทําการค้นคว้า

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.2 สามารถนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
 3.1.4 สามารถบูรณาการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานและแก้ปัญกาในการทํางาน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ตั้งประเด็นปัญหาและมอบหมายให้นักศึกษาวิเคราะห์ พร้อมทั้งนําเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหา โดยใช้การเรียนการสอยแบบปัญหาเป็นพื้นฐาน(Problem-based Learning)
3.2.2 มอบหมายให้นักศึกษาฝึกการแก้ปัญหาที่พบระหว่างการทํางาน เช่น จากการ
ทดลอง การทําโครงการ โดยใช้การเรียนการสอนโดยโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning)
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินความสอดคล้อง ความมีเหตุผล ของแนวทางการแก้ปัญหา
3.3.2 ฟังการนําเสนอและซักถามแนวคิดและวิธีการในการแก้ปัญหาในการทํางาน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.2 มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมต่องานที่ได้รับมอบหมาย

4.1.6 มีความตรงต่อเวลา
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดแบ่งบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลในการทํางานกลุ่ม โดยใช้การเรียนการสอบ
แบบเน้นการทํางานเป็นทีม (Team-based Learning)
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4.2.2 ให้มีการเขียนแผนงานที่มีการกําหนดเวลาของการทํางานหรือกิจกรรมให้ชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินผู้เรียนในการทํางานกลุ่ม โดยพิจารณาบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมของ
แต่ละบุคคล
4.3.2 ตรวจสอบการส่งงานและความสําเร็จของงานตามกําหนดเวลาของแผนงานที่วาง
ไว้

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ พัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติการ
คํานวณ การใช้เครื่องคํานวณตัวเลขสําหรับงานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล แก้ปัญหา
และนําเสนอข้อมูลในการทํางานได้อย่างเหมาะสม
 5.1.3 มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลและจัดทําข้อมูลสื่อสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานและแบบฝึกหัดที่มีการใช้คอมพิวเตอร์การคํานวณ การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.2.2 มอบหมายงานที่ต้องใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของการนําเสนองาน เช่น การสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทางอินเตอร์เน็ต การนําเสนอผลงาน
การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ หรืองานวิจัยด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ มอบหมายงานที่ต้องมีการ
สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ตรวจรายงานหรือแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์
การใช้เครื่องคิดเลข ในการคํานวณและเปลี่ยนหน่วย ส่งครบตามหัวข้อและเวลาที่กําหนด
5.3.2 ประเมินผลงานทีได้รบั มอบหมายให้สืบค้นข้อมูล และจัดทําข้อมูลสื่อสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตร์
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

2-4

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
ชั่วโมง
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทาง
นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
4
กําหนดการประเมินผล
คอมพิวเตอร์
Power point
บรรยาย
อภิปรายซักถาม
แบบฝึกหัดเป็นกลุ่ม
ทดสอบย่อย
ใช้กระบวนการ Active
learning
บทที่ 2 การนําโปรแกรม
12 Power point
บรรยาย
สําเร็จรูปมาใช้ในการคํานวณ
อภิปรายซักถาม
และสร้างกราฟ
ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้
- บทนําเกี่ยวกับโปรแกรม
โปรแกรมจริงจากที่ศึกษามา
ประยุกต์ประเภทสเปรดชีท
แบ่งกลุ่ม น.ศ. แก้ไขโจทย์
- การคํานวณโดยใช้สูตร
ปัญหาโดยใช้ฟังก์ชันต่างๆ
- การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เส้นด้วยฟังก์ชัน
ส่งงานในรูปแบบไฟล์ พร้อม
- การวิเคราะห์การถดถอย
นําเสนอหน้าชั้นเรียน
แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล
ใช้กระบวนการ Active
- การคํานวณค่าทางสถิติ
learning
พรรณนา
- Limit of detection และ
Limit of quantitation
- การทดสอบความมีนัยสําคัญ
7

ผู้สอน
อาจารย์ศิววิทย์
บัวสุวรรณ

อาจารย์ศิววิทย์
บัวสุวรรณ

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

ทางสถิติ
- การสร้างกราฟมาตรฐาน
ด้วย Chart Wizard
- การสร้างกราฟที่มีมาตรา
ส่วนแบบ Semi-logarithm
- การใส่แถบความผิดพลาดใน
กราฟ
- การคํานวณและสร้างกราฟ
สําหรับการวิเคราะห์แบบ
Standard addition
5-6

บทที่3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมSPSS และการแปล
ผล

8

7

บทที่4 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรม ANOVA และการ
แปลผล

4

ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับ
ซอฟแวร์ทางสถิติทีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน และแนะนํา
โปรแกรมSPSS พร้อมการ
ใช้วิเคราะห์ข้อมูลใน
เบื้องต้นกับสถิติพรรณา
ตลอดจนการแปลผล
ใช้กระบวนการ Active
learning
ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
พร้อมยกตัวอย่างข้อมูล
และการใช้ ANOVA ในกา
รวิเคราห์ข้อมูล พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบเพื่อ
ความเข้าใจ
ใช้กระบวนการ Active
8

ผศ.ดร.หทัยกาญจน์
ชูตระกูล

ผศ.ดร.หทัยกาญจน์
ชูตระกูล

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

8-9

10-13

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
learning
บทที่6 สถิติและการใช้
ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับฟรี
8
โปรแกรม R เพื่อการวิจัย
ซอฟแวร์ทางสถิติทีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน และแนะนํา
โปรแกรม R พร้อมการใช้
วิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้น
กับสถิติพรรณาตลอดจน
การแปลผล และบรรยาย
เกี่ยวกับการนําไปใช้ในการ
วิจัย
ใช้กระบวนการ Active
learning
บทที่7 การเรียนรู้โปรแกรม
16 กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยาย เรื่อง การเข้าใช้
ประยุกต์ที่เหมาะสมทางเคมี
งานโปรแกรม Chem Lab
- Chem Lab เบื้องต้น
ขั้นพื้นฐาน เช่น เรียนรู้การ
- การเรียนรู้โปรแกรม
ใช้คําสั่งต่างๆ ของโปรแกรม
Avogadro เพือ่ การประยุกต์ใช้
การเข้าใช้งานโปรแกรม
- Chem Office เพื่อการสร้าง
รูปแบบออฟไลน์ และแบบ
โครงสร้างทางเคมี
ออนไลน์
- การทําแบบฝึกหัดในชั้น
เรียน
- นักศึกษาอภิปราย
- สรุปบทเรียน
- มอบหมายงาน
- ใช้กระบวนการ Active
learning
สื่อที่ใช้
9

ผู้สอน

ผศ.ดร.หทัยกาญจน์
ชูตระกูล

ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม่

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

14-15

16
17

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ผู้สอน
ชั่วโมง
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
-กระดานขาว
- สื่อออนไลน์
- สาธิต
อาจารย์ศิววิทย์ บัว
บทที่ 8 การนําโปรแกรม
8
- อภิปรายซักถาม
สําเร็จรูปมาใช้ในการศึกษาหรือ
สุวรรณ
- ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้
คาดคะเนคุณสมบัติทางเคมี
โปรแกรมจริงจากที่ศึกษามา
ชีวเคมี รวมถึงคุณสมบัติทาง
แบ่งกลุ่ม น.ศ. แก้ไขโจทย์
โครงสร้างของสาร
ปัญหาโดยใช้ฟังก์ชันต่างๆ
- การศึกษาคุณสมบัติทาง
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โครงสร้างของสารด้วย
ส่งงานในรูปแบบไฟล์
โปรแกรม Autodock
- ใช้กระบวนการ Active
learning
สอบปฏิบัติการ
อาจารย์ศิววิทย์
สอบปฏิบัติการ 1-7
3
บัวสุวรรณ
สอบปลายภาค
3
ข้อสอบอัตนัย
อาจารย์ศิววิทย์
บัวสุวรรณ

หมายเหตุ : สัปดาห์ที่ 14 และ 15 มีการเชิญวิทยากรภายนอก ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน บรรยายพิเศษ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
ประเมิน

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1.2, 1.3

- ประเมิน ผลจากการสังเกตการแต่ งกาย
การตรงต่อเวลาของนักศึกษา ในการเข้า
ชั้ น เรียนการลงชื่ อเข้ าปฏิ บั ติการ การส่ ง
งานตามกํ า หนดระยะเวลาที่ ม อบหมาย
10

1-15

สัดส่วนของ
การ
วิธีการทวนสอบ
ประเมินผล
คณะกรรม
5%
การหลักสูตร
ตรวจสอบผลการ
ประเมินการ

มคอ. 3

2.3, 2.4
2.3, 2.4
3.2, 3.4

4.2, 4.6

5.1, 5.3

และการร่วมกิจกรรม
- ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร ต ร ว จ ผ ล งา น ที่
มอบหมาย เช่ น การรายงานผลการ
ทดลอง การทดลอง และการวิจ ารณ์ ผ ล
การทดลอง เป็นต้น
สอบภาคปฏิบัติ
สอบภาคทฤษฎี
- ประเมินความสอดคล้อง ความมีเหตุผล
ของแนวทางการแก้ปัญหา
- ฟังการนําเสนอและซักถามแนวคิดและ
วิธีการในการแก้ปัญหาในการทํางาน
- ประเมินผู้เรียนในการทํางานกลุ่ม โดย
พิจารณาบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมของ
แต่ละบุคคล
- ตรวจสอบการส่งงานและความสําเร็จ
ของงานตามกําหนดเวลาของแผนงานที่
วางไว้
- ตรวจรายงานหรือแบบฝึกหัดที่ได้รับ
มอบหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้
คอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องคิดเลข ในการ
คํานวณและเปลี่ยนหน่วย ส่งครบตาม
หัวข้อและเวลาที่กําหนด
- ประเมินผลงานทีได้รับมอบหมายให้
สืบค้นข้อมูล และจัดทําข้อมูลสื่อ
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
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เรียนรู้ของ
นักศึกษา

16
17
1-15

20 %
20 %
40 %

1-15

10 %

1-15

5%

มคอ. 3

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
ถอนรายวิชาเรียน
รอพิจารณาผลการเรียน

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
ประกายรัตน์ สุวรรณ และอมรวิทย์ วิเศษสงวน. (2555). การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรม SPSS. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ธีรศักดิ์ โรจนธารา. (2551). พื้นฐานการคํานวณในงานวิเคราะห์เชิงปริมาณ. นครปฐม: เพชร
เกษาการพิมพ์.
James B. Foresman and Aleen Frisch. (1993). Exploring Chemistry with Electronic
Structure Methods, 2nd Ed. Pittsburgh, USA, : Gaussian ,Inc.

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
ไม่มี

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
ไม่มี
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ดําเนินการดังนี้
• นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผ่านแบบประเมินอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย / ของรายวิชา
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
• คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
• การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน

3. การปรับปรุงการสอน
• จัดประชุมผู้สอนในรายวิชา เพื่อพิจารณาและนําไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทําหน้าที่ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
• สอบทวนการกรอกผลคะแนนสอบ รายงาน
• สุ่มตรวจผลการประเมินรายงาน
• มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา (คะแนน/เกรด)
ข้อสอบ รายงาน

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัย
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มคอ. 3
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ร่วมกันประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการ
สอนและนําข้อคิดเห็น / การประเมินจากนักศึกษา รวมทั้งผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา มาเป็น
ข้ อ พิ จ ารณาในการปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอนในปี ก ารศึ ก ษาหน้ า โดยนํ า ผลมาออกแบบ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) สําหรับปีการศึกษาถัดไป
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