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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา หลักสูตรสิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม
หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4204901 สัมมนาสิ่งแวดลอม
Seminar in environment

2. จํานวนหนวยกิต
1 (0-2-1)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม
3.2 ประเภทของรายวิชา วิเชาเฉพาะ

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อ.อาภาพรรณ สัตยาวิบูล
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
ผศ.ดร. สิรวัลย เรืองชวย ตูประกาย
ผศ.ดร.ปารินดา สุขสบาย
ผศ.ดร. ศรีสุดา หาญภาคภูมิ
ผศ. แทนทัศน เพียกขุนทด
ผศ.ดร. พุทธิธร แสงรุงเรือง
ดร. ประวรดา โภชนจันทร
อ. อาภาพรรณ สัตยวิบูล
ดร. พันชัย เมนฉาย
ดร. วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ
ผศ.ดร.ยุวรัตน พจนพิศุทธิพงศ

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 4

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
“ไมมี”

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
“ไมมี”

8. สถานที่เรียน
2
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อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ หอง 505 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิริธร เขตบางพลัด กทม.

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุง หมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1.1 พุทธิพิสัย
1) เพื่อใหผเู รียนมีความรู ในการจัดเตรียมขอมูลทางดานสิ่งแวดลอมเพื่อการนําเสนอ
2) เพื่อใหผเู รียนมีความรูเกี่ยวกับการคนควา งานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
1.2 จิตพิสัย
1) เพื่อใหผูเรียนมีความตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของนักสิ่งแวดลอม ตอ ความสําคัญของ
การศึกษาคนควาและคิดวิเคราะห ทางดานสิ่งแวดลอม
2) เพื่อใหผเู รียนมีความตระหนักตอจรรยาบรรณทางวิชาชีพทางดานสิ่งแวดลอม
1.3 ทักษะพิสัย
1) ผูเรียนสามารถคนควาและเรียบเรียงผลงานเชิงวิชาการทางดานสิ่งแวดลอมไดอยางมีระบบ
2) ผูเรียนสามารถนําเสนองาน ใชทักษะการสื่อสาร และการตอบขอซักถามตางๆได
3) ผูเรียนสามารถ วิเคราะห ขมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาและสามารถนํ าเสนอตลอดจน
วิพากษสิ่งที่สนใจตอผูอื่นได

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

ปรับปรุงใหสอดคลองกับ TQF บริบทของสังคมปจจุบันและบัณฑิตที่พึงประสงค

เพื่ อออกแบบการเรี ย นการสอน และจัดกิจ กรรมการเรีย นรู ที่เน น ผู  เรีย นเปน สําคัญ มีความ
ยืดหยุน และหลากหลายเพื่อสนองตอบตอความตองการของผูเรียน ปรับปรุงการใชสื่อและเทคโนโลยีใน
การสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรู จัดเนื้อหาใหมีการติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยี ขาวสาร บทความ
ที่สอดคลองกับ เนื้อหาที่สอนในบทเรียน และปรับปรุงการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
สภาพการเรียนรูที่จัดใหผเู รียน และอิงพัฒนาการของผูเรียน

1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

การเสนอรายงานเกี่ยวกับปญหาทางสิ่งแวดลอม การใชเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐใหมๆ แนวความคิด
ผลงาน ขอมูล หรือสภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่อาจจะมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตและสุขภาพ
อนามั ย ของมนุ ษย โดยการศึ กษาและค น ควา จากแหลง ตา งๆ แลว นํามาอภิป ราย เพื่อประโยชน ใ น
การศึกษาเพิ่มเติม หรือนําไปประยุกตใชตอไป
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Presentation on environmental problem. Technology and innovative concept regarding
social dynamic in relation to the way of life and human health. Study from the academic
resources for discussion.

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

-

-

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝกงาน
30

การศึกษาดวยตนเอง
15

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
จํานวนเวลาใหคําปรึกษาที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่สอน 6 ชั่วโมงตอสัปดาห อาจารยผูสอนใหคําปรึกษา
นักศึกษา ตามความตองการของนักศึกษาเปนรายบุคคล หรือ เปนรายกลุม
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา คือพัฒนาไปสูการเปนพลเมืองที่ดีของสังคม นักศึกษาจึง
ตองมีคุณสมบัติตางๆจากการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดคุณลักษณะสําคัญในการสรางคุณธรรมและ
จริยธรรมดังตอไปนี้
1.1.1 ตระหนักในคุณคา และคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ มีจิตอาสา และซื่อสัตยสุจริตมีวินัย
1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
 1.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและแกไขขอขัดแยง
 1.1.4 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม
 1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน โดยเฉพาะประเด็นคุณธรรม จริยธรรมทาง
วิชาการ
1.2.1 อาจารยเปนแบบอยางที่ดี
1.2.3 ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัยโดยการสงงานตามที่นัดหมายกับอาจารยที่ปรึกษา
สัมมนาใหตรงเวลา
1.2.4 มอบหมายใหนักศึกษารับผิดชอบงานในหนาที่ โดยฝกใหรูการเปนผูนํา และการเปน
สมาชิกกลุม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดที่
ไดตกลงกันไว
1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยในการสงงานและการทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย

2. ความรู

2.1 ความรูที่ตองไดรับ

 2.1.1 ความรูและความเขาใจหลักการและทฤษฎีทางดานสิ่งแวดลอม
2.1.2 สามารถเขาใจวิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอม และสามารถอธิบายได
2.1.3 มีทักษะในการบูรณาการความรูดานสิ่งแวดลอมรวมกับศาสตรอื่นๆ
2.1.4 มีทักษะในการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรดานสิ่งแวดลอมไดดี
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 สอนโดยใหคนควาเนื้อหาตางในเรืองที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและใหจัดทําเปน
เอกสารเชิงวิชาการ
5
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2.2.2 การสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเนนใหนักศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมจาก
หนังสือ ตํารา และทางอินเทอรเน็ต ตลอดจนบทความวิจัยจากระบบฐานขอมูลที่เชื่อถือได
2.2.3 การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
2.2.4 การสอนโดยเนนฝกทักษะปฏิบัติการคนควา การวิเคราะหขอมูล การเขียนงานเชิง
วิชาการ
2.3 วิธีการประเมินผล
1การ (ประเมินผลงานจากเนื้อหาในเอกสารที่จัดทํา
2การ (ตอบคําถามในที่ประชุมในการนําเสนอผลงานสัมมนา
3การจัดทําและนําเสนอรายงานที่ไดรับมอบหมาย (
4 (ประเมินจากการนําเสนอรายงานและโครงการหนาชั้นเรียน

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1 สามารถวิเคราะหปญหา และแสดงความทั้งในและนอกชั้นเรียนได
3.1.2 นําความรูและทฤษฎีปฏิบัติไปใชไดอยางถูกตองเหมาะสม
 3.1.3 สามารถศึกษาเขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการ ประมวลและทบทวนเอกสารทาง
วิชาการ วิเคราะหขอมูลทางวิชาการ การเขียนเรียบเรียงงานทางวิชาการ
3.1.4 สามารถคิดอยางมีระบบและมีเหตุผล
3.2 วิธีการสอน
1การใชกรณีศึกษา (จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2 (การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน การใชแนวคิดทฤษฎีมาอธิบายสิ่งตางๆได
3ใชการเสริมแรง การใหขอมูลยอนกลับ และการใหความรูเพิ่มเติม (
6การสงเสริมใหลงมือปฏิบัติภายใตสถานการณที่หลากหลายจนมีความชํานาญ (
3.3 วิธีการประเมินผล
1 (ประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการนําเสนอผลงาน
2ประเมินจากผล (จากการนําเสนองานของนักศึกษาและการแกปญหาเฉพาะหนาเวลาตอบ
คําถามในที่ประชุมสัมมนา

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 มีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
 4.1.2 สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่นไดทุกในสถานภาพ
 4.1.3 วางตัวและรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมไดอยางเหมาะสม
6
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4.2 วิธีการสอน
4.1.1 ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการเขารวมการนําเสนอผลงานสัมมนาใน
หองประชุมที่จัดใหเสมือนจริงและ การเรียนแบบมีสวนรวมในการสัมมนา
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอผลงานหรือ
และการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชั้นเรียน
4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการมีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆ
4.3.3 พิจารณาจากความสมบูรณครบถวน ความถูกตองชัดเจน และตรงประเด็นของ
ผลงานกับงานที่ไดรับมอบหมาย

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 5.1.1 สามารถใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและการนําเสนอ
รายงานตามที่ไดรับมอบหมาย
5.1.2 สามารถคนหาขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถคํานวณสมการและสื่อสารนําเสนอผลที่ไดในเชิงตัวเลขได

5.2 วิธีการสอน
5.2.1จั ด ( กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในรายวิ ช าโดยส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษาได ติ ด ตาม
วิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษา กรณีศึกษาเชิงวิชาการที่นาสนใจ ประเด็น
หรือกรณีศึกษาที่สังคมใหความสนใจ
5.2.2จัดกิจกรรมกําหนดใหมีสถานการณจําลอง โดยใหนักศึกษาไดมีการทดลอง ฝก (
ปฏิบัติ และนําเสนอแนวทางในการแกปญหาที่เหมาะสม
5.3.3มอบหมายงานใหน (ักศึกษาไดสืบคนขอมูลและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญที่มี
ความเกี่ยวของกับการเรียนและดานการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
1การจัดทําและนําเสนอรายงานที่ไดรับมอบหมาย (
2 (การมี ส ว นร ว มในการอภิ ป รายและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ ผลงานที่ ไ ด มี ก าร
นําเสนอนั้น

7
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1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาหที่

เนื้อหา

1

แนะนํารายวิชา
ใหนักศึกษาพบที่ปรึกษาในแตละ
คนโดยให นักศึกษาเลือกที่ปรึกษา
ตามความสนใจของหัวเรื่องที่แตละ
ที่ปรึกษาแจงไว
พบ ที่ปรึกษา ในแตละกลุม เพื่อ
กําหนด หัวขอเรื่อง และ กําหนด
รายละเอียดในเอกสาร

2
3
4

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค แ ล ะ ข อ บ เ ข ต
การศึกษา

จํานวน
ชั่วโมง
1

1

กิจกรรมการเรียนการสอน

บรรยาย ดวยเอกสาร สื่อ
อ.อาภาพรรณ
power point และ VDO/VCD สัตยาวิบลู

อภิปรายกลุม
ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ด ว ย ต น (Active
learning)
อภิปรายกลุม
ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ด ว ย ต น (Active
learning)
ระบุ แ นวคิ ด รวบยอดในเรื่ อ งที่
สนใจศึกษาโดยเขียนเปนบทนํา
ความยาวประมาณ 1 – 2
หนากระดาษ A4 และ สามารถ
ตั้ ง วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ไ ด ชั ด เ จ น
ประมาณ ) 1-3 ข อ แล ว แต ดุลย
พินิจของอาจารยที่ปรึกษา)
ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ด ว ย ต น (Active
learning)

1
1

8

ผูสอน

อ.ที่ปรึกษา ของ
นักศึกษาแตละ
คน

อ.อาภาพรรณ
สัตยาวิบลู

Á¤Í. 3
5

6
7
8

อบรมการเขียนงานเชิงวิชาการ
การอ า งอิ ง ผลงานผู อื่ น ในงาน
วิชาการที่จัดทํา การจัดทําเอกสาร
ตามรู ป แบบที่ ถู ก แบบมาตรฐาน
จากสถาบันวิจัยและพัฒนา
ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วของ

1

บ ร ร ย า ย ด ว ย เ อ ก ส า ร สื่ อ
power point และ VDO/VCD
ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ด ว ย ต น (Active
learning)

1

9
10
11

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1

12
13

การจัดทําเอกสารสัมมนา

1

14
15

การจัดทําสื่อ power point

1

16

การสอบปลายภาค

20
นาที/คน

9

อ.อาภาพรรณ
สัตยาวิบลู และ
วิทยากรจาก
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
คนควาในเรื่องเกี่ยวกับแนวคิด อ. ที่ปรึกษา
ทฤษฎี และ เนื้อหาที่เกี่ยวของ ของนักศึกษาแต
กับหัวขอสัมมนาโดยครอบคลุม ละคน
เนื้อหาใหไดมากที่สดุ ประมาณ
10 หนา โดยใหอาจารยที่
ปรึกษาพิจารณาความสมบูรณ
ของเนื้อหา
ปฏิบัติจริงดวยตน (Active
learning)
คนควาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ อ.ที่ปรึกษา ของ
กับเรื่องที่ศึกษาโดยหาจาก
นักศึกษาแตละ
เอกสารงานวิจัยทีม่ ีการเผยแพร คน
ยอนหลังไมเกิน 5 ป โดย
สามารถใชไดทั้งภาษาไทย 3
ฉบับและภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ
ฝกทําการปฏิบัติจริงดวยตน
(Active learning)
จัดทําเอกสารตามรูปแบบ
อ.ที่ปรึกษา ของ
)format) เขาเลมและสงให
นักศึกษาแตละ
อาจารยที่ปรึกษาตรวจแก
คน
ทันเวลาที่นัดหมาย
ปฏิบัติจริงดวยตน (Active
learning)
จัดทําสื่อ power point พรอม อ.ที่ปรึกษา ของ
สง เอกสาร print out ให
นักศึกษาแตละ
อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ
คน
กอนการจัดการสัมมนานําเสนอ
ผลการคนควา
ปฏิบัติจริงดวยตน (Active
learning)
โดยการนําเสนอผลงานสัมมนา อ.ที่ปรึกษา ของ
ในหองประชุมจําลองเสมือน
นักศึกษาแตละ
จริงในการสัมมนา
คน
ปฏิบัติจริงดวยตน (Active
learning)
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

1.1.2

สงงานตรงเวลา
ทุกสัปดาห
และทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย
ครบถวน

2.1.2, 2.1.3,
2.1.4
3.1.2

การพิจารณาการ
เนื้อหาในเอกสาร
สัมมนาที่เขียนให
ตรงตามหลักการ
แนวคิดและทฤษฎี
โดยตองบูรณาการ
หลายศาสตรใน
การอธิบาย
ปรากฏการณตางๆ
ในหัวขอเรื่องที่
สนใจ
การเขารวมสัมมนา
และมีการถามตอบ
มีสวนรวมในการ
สัมมนา
การนําเสนอ
ผลงานสัมมนาของ
ตนเองโดยใช
คอมพิวเตอร

4.1.1, 4.1.3

5.1.2

สัดสวนของการ
ประเมินผล
5%

ประเมินทุก
สัปดาหโดยเริ่ม
จากสัปดาหที่ 2

วิธีการทวน
สอบ
ตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา
ที่สงงานตรง
ตามกําหนด

65%

ตรวจสอบผล
คะแนนสอบ

30%

ตรวจสอบผล
คะแนน

สัปดาหที่ 16

สัปดาหที่ 16

1. เกณฑการใหคะแนน
ระบบการใหคะแนน แบงเปน คะแนนระหวางภาค รอยละ
คะแนนปลายภาค
10

70
30
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1.การใหคะแนนในแตละสวน
1.1 คะแนนระหวางภาค รอยละ 70 แบงเปน
ผลงานแตละสวนของสัมมนารอยละ 50 โดยอาจารยที่ปรึกษาสัมมนาของ
นักศึกษาแตละคนเปนผูประเมินโดยแบงเปน
สัปดาห
หัวขอ
รายละเอียด
1-2
3-4

หัวขอสัมมนา และบท
นํา
วัตถุประสงค และ
ขอบเขตการศึกษา

5-8

ทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ

9-11

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

12-13

การจัดทําเอกสาร

14-15

การจัดทําสื่อ power
point

ทุกสัปดาห

ความตรงตอเวลา

สามารถตั้งหัวขอสัมมนา และ ระบุเนื้อหาโดยภาพรวมของ
การสัมมนาที่ตองคนควาได
ระบุแนวคิดรวบยอดในเรื่องที่สนใจศึกษาโดยเขียนเปนบทนํา
ความยาวประมาณ 1 – 2 หนากระดาษ A4 และ สามารถตั้ง
วัตถุประสงคไดชัดเจน (ประมาณ 1-3 ขอแลวแตดุลยพินิจ
ของอาจารยที่ปรึกษา)
คนควาในเรื่องเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ เนื้อหาที่
เกี่ยวของกับหัวขอสัมมนาโดยครอบคลุมเนื้อหาใหไดมากที่สุด
ประมาณ 10 หนา โดยใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาความ
สมบูรณของเนื้อหา
คนควาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาโดยหาจาก
เอกสารงานวิจัยที่มีการเผยแพรยอนหลังไมเกิน 5 ป โดย
สามารถใชไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จัดทําเอกสารตามรูปแบบ (format) เขาเลมและสงให
อาจารยที่ปรึกษาตรวจแกทันเวลาที่นัดหมาย
จัดทําสื่อ power point พรอมสง เอกสาร print out ให
อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ กอนการจัดการสัมมนานําเสนอ
ผลการคนควา
ความตรงตอเวลาตามที่นัดหมาย และการสงงานตามกําหนด

รอยละ 20 ในสวนของเอกสารสัมมนาที่สงกอนการสอบ โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหลักเปนผูให
คะแนน โดยเกณฑที่ใหคือ
เกณฑ
คะแนน

11

ระดับ
คะแนน
5
5

15

10

5
5

5
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1.ความสมบูรณของรูปแบบ โดยเนื้อหามีสวนของ
บทนํา วัตถุประสงค ขอบเขตการศึกษา แนวคิด
และทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุป และ
เอกสารอางอิง ตรงตามรูปแบบที่ไดตกลง
2. ความครบถวนของเนื้อหา โดยมีการเรียบเรียง
ไดตรงตามวัตถุประสงค มีการนําเสนอขอมูลที่
เชื่อถือได และ ใหรายละเอียดในเรื่องที่ศึกษาได
อยางครอบคลุม ตลอดจนมีการเรียบเรียงงานวิจัย
ที่เกี่ยวของที่ตรงตามวัตถุประสงคและแสดง
ตัวอยางการวิจัยที่มีความชัดเจนทั้ง วิธีการวิจัย
ผลการศึกษา และ การวิเคราะหขอมูล

5

15

1.2 รอยละ 30 ในสวนของการสอบปลายภาคโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลัก (อาจารยที่
ปรึกษาชั้นป) เปนผูประเมิน
เกณฑ
คะแนน
1. การพูดภายในเวลาที่กําหนด คือ คนละ 15
5
นาที และ ตอบคําถาม 5 นาที
2. การทํา สื่อการนําเสนอโดยใชpower point
5
ความชัดเจนของตัวอักษร การใหสี การจัดเรียง
slide ความนาสนใจ ความเชื่อมโยงกับสิ่งที่
นําเสนอ
3. ทักษะการพูด การนําเสนอ ความชัดเจนในการ
10
พูดใหถูกตองการออกเสียงถูกตองทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ การใหจังหวะการพูด ทักษะ
การพูดในที่สาธารณะ และความฉะฉานของเสียง
4. การตอบคําถาม โดยสามารถตอบคําถามจาก
10
การถามโดยผูเขารวมสัมมนา การควบคุมอารมณ
การแกไขปญหาเฉพาะหนา

3. การประเมินผลการศึกษา

การใหระดับคะแนน คิดผลรวมของคะแนนดิบ แลวใหเกรด อิงเกณฑโดยใชเกณฑของ มหาวิทยาลัย โดย
หลักเกณฑในการประเมินมีดังนี้

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
12
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2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
-

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ดําเนินการดังนี้
• นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผานแบบประเมินอาจารย ผานระบบออนไลนของ
มหาวิทยาลัย / ของรายวิชา
• นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยาย
• นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การรจัดกิจกรรมในและ
นอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรูและผลการเรียนรูที่ไดรับและ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย / โดย
การเขียนบรรยาย
• การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
• แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
• รับฟงความคิดเห็นผาน e-mail
• การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
• การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา
• คณะใหมีการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา แตละชั้นป โดยตัวแทน
นักศึกษาแตละกลุม ประชุมแสดงความคิดเห็นรวมกัน (focus group) มีวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิที่มิใช
อาจารยผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นนั้นเปนผูดําเนินการ

2. กลยุทธการประเมินการสอน

• นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอน ดวยวิธีประเมินบนเว็บบอรด ประเมินผานระบบออนไลน มีตูรับ
เอกสาร มีคณะกรรมการประเมินโดยการสัมภาษณ โดยการสังเกตการณสอน ประเมินจากผลการสอบ
อาจารยผูสอนประเมินตนเอง เปนตน
• คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา • อาจารยผู
ประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผรู วมสอน รวมกันประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ระหวางภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
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- จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนตอไป
- จัดประชุมผูสอนในรายวิชา เพื่อพิจารณาและนําไปสูการปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
- การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทําหนาที่ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
- สุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดบและระดับคะแนนของ
รายวิชา
- สุมตรวจผลงานของนักศึกษา
- สุมสัมภาษณนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความรูนักศึกษาหลังจากสงผลการเรียนแลว
- มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกตอง ชัดเจนของขอสอบกลางภาคและ/หรือ
ปลายภาค ขอสอบภาคปฏิบัติ
- มีแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับระดับความรู ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาที่
กําหนดไว หลังจากเรียนวิชานี้แลว
- สอบถามนักศึกษาในประเด็นตอไปนี้
- การรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรูใน
ชัว่ โมงแรกของการเรียนรายวิชา
- ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบความรูนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ โดยการ
สอบถามและใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นระหวางการเรียน

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ไดแก การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหมใหทันสมัยอยูเสมอ
(ในแตละภาคการศึกษา จะมีการนําผลการประเมินการสอน (มคอ.5) มาพิจารณาปรับปรุงแนว
ทางการสอนในภาคการศึกษาตอไป)
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา สรุปผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน เมื่อ
สิ้นภาคการศึกษา และนําเสนอแนวทางการแกไข / ปรับปรุง /เพิ่มเติมตอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน

14

Á¤Í. 3
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา รวมกันประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการ
สอนและนําขอคิดเห็น / การประเมินจากนักศึกษามาเปนขอพิจารณาในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนในปการศึกษาหนา พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน
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