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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม

1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป

วิชา 4203317 การจัดการและควบคุมของเสียอันตราย

2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผศ. ดร. ปารินดา สุขสบาย
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
4.2.1 ผศ.ดร. ปารินดา สุขสบาย

กลุมเรียน A4

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 4

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

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

8. สถานที่เรียน

ศูนยวิทยาศาสตร ถนน สิรินธร

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
15 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุง หมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่ อให นั กศึ กษามี ความรูความเขา ใจประเภทของเสีย อัน ตราย ปญ หาของเสีย อัน ตราย
หลักการในการการบําบัดและการกําจัดของเสียอันตราย ตลอดจนการฟนฟูสภาพพื้นที่การปนเปอน
1.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชแนวทางการจัดการและควบคุมของเสียอันตรายที่เกิดขึ้น
ในสิ่งแวดลอมจริงได

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่ อปรั บ ปรุ งเนื้ อหาสอดคล อ งกับ สอดคล อ งกั บ TQF บริ บ ทของสั ง คมป จ จุ บั น บั ณฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค และเปนการสรางทักษะและองคความรูในการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต

1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

ศึกษานิยามของเสียอันตราย แหลงกําเนิด องคประกอบ ลักษณะสมบัติ และความเปนพิษของ
ของเสียอันตราย การวางแผนการจัดการ การรวบรวม การขนสงและเทคโนโลยีการบําบัดและการกําจัด
ของเสียอันตรายดวยวิธีทางเคมีและฟสิกสและชีววิทยา การลดปริมาณของเสียอันตรายโดยการใชซ้ําและ
การหมุนเวียนกลับมาใช กฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวกับของเสียอันตราย การฟนฟูสภาพพื้นที่ปนเปอน
และปฏิบัติการ

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
30 ชั่วโมง
(2 ชั่วโมงx 1 สัปดาห x
15)

สอนเสริม
ไมมี

การฝกปฏิบัติ/
การศึกษาดวยตนเอง
งานภาคสนาม/การฝกงาน
30 ชั่วโมง
90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา
(2 ชั่วโมง x1 สัปดาหx15) (6 ชั่วโมง x1 สัปดาห x 15)

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตสาขาวิชา/Social Media
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- อาจารย จั ดเวลาให คํา ปรึกษาเปน รายบุคคล หรื อ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่ว โมงต อ
สัปดาห (เฉพาะรายบุคคลที่ตองการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มี ความตระหนั ก ในคุ ณค า และคุ ณธรรม จริย ธรรม เสีย สละ มีจิตอาสา และ
ซื่อสัตยสุจริต
1.1.2 มีมีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.1.3 มี จ รรยาบรรณทางวิ ช าการแล ะวิ ช าชี พ มี จิ ต สํ า นึ ก ในการอ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรที่ดีใหแกนักศึกษา โดยสรางเสริมใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงตอเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 มุงเนนใหนักศึกษาตระหนักถึงหนาที่ของการเปนผูนํากลุม การเปนสมาชิกกลุมที่ดี
และการมีความรับผิดชอบในการทํางานกลุม
1.2.3 สงเสริมความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกงานและ
การบานของผูอื่น
1.2.4 สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รูจักเคารพทรัพยสินทาง
ปญญาของผูอื่น ตระหนักถึงความสําคัญของศาสตรที่เรียน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เชน การยกยองชมเชยนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละและประกาศเกียรติคุณ
ดานคุณธรรมจริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
1.3.2 ประเมิ น จากการมีวินัย และพรอมเพีย งของนักศึกษาในการเขารว มกิจ กรรมเสริม
หลักสูตร
1.3.3 ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับการมอบหมายงาน
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฏี เกี่ยวกับเทคโนโลยีการบําบัด
และการจัดการของเสียอันตราย
2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหาของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดลอม และสามารถ
อธิบายได
2.1.3 มีทักษะการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรดานของเสียอันตรายไดดี
2.2 วิธีการสอน

2.2.1 ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆ ดังนี้
2.3.1 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.2 ประเมินจากใบกิจกรรม
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 สามารถมองเห็นความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ในงานดานสิ่งแวดลอม
3.1.2 สามารถนําความรูทางทฤษฎีปฏิบัติไปใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม/
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 จัดการเรียนการสอนกรณีศึกษาทางปญหาของเสียอันตรายสิ่งแวดลอมและ
เทคโนโลยีการบําบัดของเสียอันตรายตลอดจนการปองกันของเสียอันตรายที่จะเกิดขึ้น
3.2.2 สงเสริมใหนักศึกษามีการอภิปรายกลุม
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 มีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ใชบทบาทสมมุติเพื่อฝกทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น
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4.2.2 การมอบหมายงานกลุมเพื่อใหเกิดภาวะผูนํา
4.2.3 ใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติมแลวอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากจากพฤติกรรมการทํางานรวมกับผูอื่นและรวมกิจกรรรมกับเพื่อนนักศึกษา
4.3.2 ประเมินจากผลจากการแสดงออกทางภาวะการเปนผูนําของนักศึกษา
4.3.3 ประเมินจาก การมีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม เคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 มีทักษะในการใชเทคโนโลยีที่จําเปนตอการทํางานที่เกี่ยวของ
5.1.2 สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบ
ของสื่อการนําเสนอไดอยางถูกตอง
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การสื บ ค น ประเด็น สําคัญ ของเสีย อัน ตรายต อป ญ หาสิ่ ง แวดล อมโดยใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.2.2 ฝกปฏิบัติการใชสถิติเพื่อการวิจัย แปรผลขอมูลทางคณิตศาสตรหรือสถิติ
5.2.3 มอบหมายงานที่มีการนําเสนอทั้งการเรียบเรียงเปนภาษาเขียน และการนําเสนอดวยวาจา
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลจากการเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.2 ประเมิ น ผลจากความสามารถในการอธิ บ ายเหตุ ผ ลในการเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ ทาง
คณิตศาสตรหรือสถิติเชิงตัวเลข และขอจํากัดตาง ๆ
5.3.3 ประเมินผลจากการอภิปรายหรือการนําเสนอกรณีศึกษาตาง ๆ ในชั้นเรียน
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1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

หัวขอ/รายละเอียด

1

1. แนะนํา มคอ. 3
2. ของเสียอันตราย

2

พิษวิทยา

จํานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ผูสอน
ใช
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ. ดร. ปารินดา สุขสบาย
- สรางเสริมใหนักศึกษามี
บุคลิกภาพที่ดี มีระเบียบวินัย
และแตงกายตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัย กําหนด เนนความ
ตรงตอเวลาของนักศึกษา
- มุงเนนทฤษฎี หลักการ ของเสีย
อันตราย
- บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ
สื่อที่ใช
1. เอกสาร มคอ. 3 ของรายวิชา
2. เอกสารประกอบการสอน
3. Power point
4. VDO/VCD
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ. ดร. ปารินดา สุขสบาย
-มุงเนนทฤษฎี และหลักการของ
พิษวิทยา
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง
-ทํากิจกรรมตามใบงานของ
ปฏิบัติการในชั้นเรียน
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน
2. Power point
3. VDO/VCD
4. ใบกิจกรรม

3

กระบวนการบําบัดทาง
กายภาพ-เคมี

8

กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง

7

ผศ. ดร. ปารินดา สุขสบาย

มคอ. 3
- จัดกิจกรรม Active learning
ใหนักศึกษาแบงกลุม กลุมละ
3-4 คน เพื่อโดยคนงานวิจัย
ม า จ า ก international
journal (เท า นั้ น ) แล ว ผ า น
ก า ร ป ร ะ ชุ ม ร ว ม กั น เ พื่ อ
คัดเลือกงานวิจัยมา 1 เรื่อง
ด า นเทคโนโลยี /แนวทาง
เกี่ ย วกั บ การบํ า บั ด ของเสี ย
อั น ตรายตลอดจนการฟ น ฟู
พื้นที่ปนเปอน แลวนําเสนอใน
รูปรายงาน และ นําเสนอผาน
สื่ อ Power point โดยให ม า
นําเสนอในการเรียนการสอน
ค รั้ ง ที่ 6 โ ด ย ต อ ง มี
กระบวนการถามตอบในชั้ น
เรียน
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน
2. Power point
3. VDO/VCD
4. ตัวอยาง journal งานวิจัย
4

กระบวนการบําบัดทางชีวภาพ

4

5

กระบวนการปรับเสถียรและการ
ทําใหแข็งตัว

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
-มุงเนนทฤษฎี และหลักการ
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง
-ทํากิจกรรมฝกปฏิบัติการในชั้น
เรียน
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน
2. Power point
3. ใบกิจกรรม
4. VDO/VCD
กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง
-ทํากิจกรรมฝกปฏิบัติการในชั้น
เรียน
สื่อที่ใช

8

ผศ. ดร. ปารินดา สุขสบาย

ผศ. ดร. ปารินดา สุขสบาย

มคอ. 3

6

การบําบัดโดยกระบวนการ
ความรอน

4

1. เอกสารประกอบการสอน
2. Power point
3. ใบกิจกรรม
4. VDO/VCD
5.ใบกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอน
-มุงเนนทฤษฎี และหลักการ
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง
- นําเสนอ งานวิจัย
international journal ของแต
ละกลุม โดยทุกคนตองมีสวนรวม
ในการนําเสนอและตอบคําถามที่
ไดมีการมอบหมายงานจากการ
เรียนการสอนครั้งที่ 3
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน
2. Power point
3. งานวิจัยจาก international
journal ของแตละกลุม
-พานักศึกษาไปดูงานการจัดการ
ของเสียอันตราย ณ GENGO
แสมดํา
-มอบหมายใหนักศึกษาทํา
รายงานการศึกษาดูงาน

7

-ใหนักศึกษาดูงานดานการ
จัดการกากของเสียอันตราย

8

สอบกลางภาค

4

9-10

การกําจัดของเสียอันตรายโดย
การฝงกลบ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง
- ทํากิจกรรมตามใบงานของ
ปฏิบัติการในชั้นเรียน
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน
2. Power point
3. VDO/VCD
4. ใบกิจกรรม

-ผศ. ดร. ปารินดา สุขสบาย

11-12

กระบวนการลดปริมาณของเสีย
อันตรายโดยการใชซ้ําและการ
หมุนเวียนกลับมาใชใหม

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
-มุงเนนทฤษฎี และหลักการ
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง

-ผศ. ดร. ปารินดา สุขสบาย

9

-ผศ. ดร. ปารินดา สุขสบาย

-ผศ. ดร. ปารินดา สุขสบาย

มคอ. 3

13

14-15

16

กฎหมายและขอกําหนดเกี่ยวกับ
ของเสียอันตราย

8

การฟนฟูสภาพพื้นที่ปนเปอน

4

สอบปลายภาค

4

สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน
2. Power point
3. VDO/VCD
กิจกรรมการเรียนการสอน
-มุงเนนทฤษฎี และหลักการ
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน
2. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง
-ทํากิจกรรมตามใบงานของ
ปฏิบัติการในชั้นเรียน
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน
2. Power point
3. ใบกิจกรรม
4. VDO/VCD
ขอสอบปลายภาค

-ผศ. ดร. ปารินดา สุขสบาย

-ผศ. ดร. ปารินดา สุขสบาย

ผศ. ดร. ปารินดา สุขสบาย

1.3.1 ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
1.3.2 ประเมิ น จากการมีวินัย และพรอมเพีย งของนักศึกษาในการเขารว มกิจ กรรมเสริม
หลักสูตร
1.3.3 ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับการมอบหมายงาน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
1.1.1,
1.1.2,1.1.3

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

เข า เรี ย นและส ง งานตรงตามเวลาที่กําหนด
การเขารวมกิจกรรม-/จิตอาสา
ชวยเหลืองานของหลักสูตรและ
คณะฯ
-มีความรับผิดชอบ

1-16

10

สัดสวนของ
วิธีการทวนสอบ
การประเมินผล
10%
-งานที่มอบหมาย
-ใบเช็คเวลาเรียน
-การสังเกตจากอาจารยผสู อน
-การเขารวมกิจกรรม

มคอ. 3
2.1.1, 2.1.2,
2.1.3
3.1.1, 3.1.2

-สอบกลางภาค
และสอบปลายภาค
-ใบงานปฏิบัติการในหองเรียน
-รายงานและการนําเสนอ

8
16
2,4,5,6,7,9,10,14,15

30%
30%
20%

-คะแนนสอบ

4.1.1

-การทํางานเปนกลุม
-การแบงงานรับผิดชอบ

1-15

5%

-การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม และ/หรือมีความ
สอดคลองกับงานที่ไดรับ
มอบหมาย

1-15

5%

-สงงานตรงเวลา
-การแบงงานที่รับผิดชอบใน
กลุม
-ประเมินผลจากสื่อ เชน
power point /อื่นๆ ที่ใช
ประกอบการนําเสนอรายงาน

5.1.1,5.12

-ความถูกตองของใบงานและ
รายงานตลอดจนการนําเสนอ

3. การประเมินผลการศึกษา
ประเมินผลโดยอิงเกณฑกลุม

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก

1.1ปารินดา สุขสบาย . เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดการและควบคุมของเสียอันตราย.
.2561. กรุงเทพ ฯ: ฝายเอกสารตํารา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
-

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

3.1 เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน .(2546). ของเสียอันตราย. กรุงเทพมหานคร.
3.2 ธเรศ ศรีสถิต .(2553). วิศวกรรมการจัดการมูลฝอยชุมชน. กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนผ า นแบบประเมิ น อาจารย ผ า นระบบออนไลน ข อง
มหาวิทยาลัยของรายวิชา
- นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในภาพรวมโดยประเมินการเรียนการสอนและอาจารย
ผู ส อน และมี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู เ รี ย นที่ มี ตอ คุ ณ ภาพการจัด การเรี ย นการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยใชแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ

2. กลยุทธการประเมินการสอน

- อาจารย ผู สอนประเมิ นประสิ ทธิ ผลการสอน โดยประเมิ นจากการผลการทดสอบ การสั ง เกต
พฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน
- คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
- อาจารยผูประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรวมสอน รวมกันประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน ระหวางภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

กํ า หนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรีย นรูของนักศึกษาเปน สว นหนึ่งของการประกั น
คุณภาพโดยมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทวนสอบในระดับรายวิชาตามความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
รายวิชาและรายละเอียดของรายวิชา
2. แต ง ตั้ ง กรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมของข อ สอบรายวิ ช าตามผลการเรี ย นรู
วัตถุประสงค และคําอธิบายรายวิชา
3. ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งในภาพรวมและรายบุคคล
4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อรับรองผลคะแนนของนักศึกษาในแตละรายวิชาของ
ภาคการศึกษานั้น

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ไดแก การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหมใหทันสมัยอยูเสมอ
(ในแตละภาคการศึกษา จะมีการนําผลการประเมินการสอน (มคอ.5) มาพิจารณาปรับปรุงแนว
ทางการสอนในภาคการศึกษาตอไป)
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- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ ขอคิดเห็นของอาจารยผูรวมสอน นํามาปรับปรุง
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาหนา ทั้งนี้ไดมีการนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร
- อาจารย ผู ส อน/อาจารยผู รับ ผิดชอบรายวิชา นําผลการประเมินประสิทธิผ ลของรายวิชาโดย
นักศึกษา ผลการประเมินการสอนโดยอาจารยผูรวมสอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัด การ
เรียนการสอน โดยนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อพิจารณาให
ความคิดเห็น
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถาม
นักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
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