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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/เขต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

4011311 ฟสิกส (Physics)

2. จํานวนหนวยกิต

3 (2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา จากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูชวยศาสตราจารยสทุ ัศน จันบัวลา
อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารยสุทัศน จันบัวลา และคณะ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) ไมมี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

ธันวาคม 2554

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตใชหลักการทางฟสิกสในดานที่เกี่ยวกับสุขภาพและพยาบาลได
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมกับการประยุกตใชในสาขาวิชาชีพการพยาบาล
2.2 เพื่อปรับกระบวนรายวิชาใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตรี
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
หนวยและการวัดทางชีวภาพ การเคลื่อนที่จลนศาสตรและพลศาสตรของวัตถุ สมดุลของแรง งาน
และพลังงาน กลศาสตรของของไหล และของแข็ง หลักการของอุณหพลศาสตร การเคลื่อนที่ของคลื่นและ
เสียง ทัศนศาสตร อิเล็กทรอนิกสและเครื่องมือ นิวเคลียรฟสิกส รังสี และการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
และงานบริการสุขภาพ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมง
ตามความตองการของนักศึกษา
เปนกลุมและเฉพาะราย

การฝกทดลอง
30 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
5 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.1 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่
ตองการ)
3.2 นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาหรือมาพบตามเวลา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 ตระหนักถึงจรรยาบรรณใน
ฐานะนักวิชาการ
4.1.3 รับฟงการแสดงความคิดเห็น
ของเพื่อนในชั้นเรียน ทั้งในกลุมและ
นอกกลุม
4.1.5 มีวินยั ตอการเรียน สงมอบงาน

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. ใชการสอนแบบสื่อสารสอง
ทาง เปดโอกาสใหนักศึกษามี
การตั้งคําถามหรือตอบคําถาม
หรือแสดงความคิดเห็นที่
เกี่ยวของกับคุณธรรม
จริยธรรม ในโอกาสตางๆ

1. ประเมินผลจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในชั้นเรียนและใน
โอกาสที่หลักสูตร/คณะจัด
กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ
ทางดานคุณธรรมและ
จริยธรรม การมีสัมมาคารวะ
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ผลการเรียนรู
ที่มอบหมายตามเวลาที่กําหนด

2. ความรู
4.2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและความหมายของปริมาณ
หนวยในการวัดทางชีวภาพ
4.2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและความหมายของปริมาณ
ตางๆ ของพลศาสตรได
4.2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการประยุกตใชแรงสมดุล
ของแรงได
4.2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการของความรอนและการ
ประยุกตใชงานทางการแพทยได
4.2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการของคลื่นและเสียงและการ
ประยุกตไดทางการแพทยได
4.2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการของไฟฟาสถิตและ
สนามแมเหล็กสถิตและการประยุกตได
4.2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการของทัศนศาสตรและการ
ประยุกตได
4.2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการของรังสีและการประยุกตได
4.2.1 มีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการของนิวเคลียรและการ
ประยุกตได
3. ทักษะทางปญญา

วิธีการสอน
2. ยกตัวอยางกรณีศึกษา
ตัวอยางที่ขาดความรับผิดชอบ
ตอหนาที่และการประพฤติที่
ผิดจรรยาบรรณนักนักวิชาการ

วิธีการประเมินผล
ตอผูอาวุโส และอาจารย
2. การตรวจสอบการมีวินัยตอ
การเรียน การตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียนและการสง
รายงาน
3. ประเมินการรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น โดยนักศึกษา
อื่นๆ ในรายวิชา
4. นักศึกษาประเมินตนเอง

1. ใชการสอนที่เนนผูเ รียน
เปนสําคัญ ไดแก การสอน
บรรยายรวมกับการสื่อสารสอง
ทาง โดยเนนใหนักศึกษา
คนควาหาความรูและขอมูล
เพิ่มเติม การสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรู (Co-operative
Learning) การสอนแบบ
ศึกษาดวยตนเอง การคนควา
จากหนังสือ ตํารา และทาง
อินเตอรเน็ต

1. การทดสอบยอย การสอบ
กลางภาค และการสอบปลาย
ภาค
2. การคนควาและจัดทํา
รายงานที่ไดรับมอบหมาย
3. การจัดทํารายงาน การ
นําเสนอรายงาน
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ผลการเรียนรู
4.3.2 สามารถศึกษาคนควา เขาถึง
แหลงขอมูลทางวิชาการ ประมวลและ
ทบทวนเอกสารทางวิชาการ การ
วิเคราะหขอมูลทางวิชาการ การเขียน
เรียบเรียงงานทางวิชาการ
4.3.4 สามารถคิดวิเคราะห แสดง
ความคิดเห็นตอบปญหาทั้งในและ
นอกชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.2 สามารถปรับตัวในการทํางาน
รวมกับผูอื่นไดในทุกสถานภาพ
4.4.3 วางตัวและรวมแสดงความ
คิดเห็นในกลุมไดอยางเหมาะสม

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.2 สามารถคัดเลือกแหลงขอมูล
4.5.3 สามารถใชภาษาไทยในการ
ซักถาม ตอบ และรายงานไดอยาง
เหมาะสม
4.5.5 สามารถใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการนําเสนอ
งานที่ไดรับมอบหมาย
4.5.5 สามารถคนควาหาขอมูล /
ติดตามการเปลี่ยนแปลงทาง

วิธีการสอน
1. การสอนโดยใชปญหาเปน
ฐาน (Problem Based
Learning : PBL)
2. ฝกตอบปญหาในชั้นเรียน
และการแสดงความคิดเห็น
ตอบปญหา และระดมสมองใน
การแกไขปญหา จาก
กรณีศึกษาตามประเด็นปญหา
ที่กําหนดไวแลว

วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการตอบปญหา
และการแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและ
กลุม
2. ความกาวหนาในการจัดทํา
รายงาน
3. รูปเลมรายงานฉบับสมบูรณ

1. จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียน
และนอกชั้นเรียนที่นักศึกษามี
โอกาสปฏิสัมพันธกับนักศึกษา
อื่น และบุคคลภายนอก
2. มอบหมายงานกลุมและมี
การเปลี่ยนกลุมทํางานตาม
กิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให
นักศึกษาทํางานไดกับผูอื่น โดย
ไมยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่
ใกลชิด
3. กําหนดความรับผิดชอบ
ของนักศึกษาแตละคนในการ
ทํางานกลุมอยางชัดเจน

1. ประเมินการมีสวนรวมใน
ชั้นเรียน
2. ประเมินความรับผิดชอบ
ของนักศึกษาจากงานที่ไดรับ
มอบหมาย
3. ใหนักศึกษาประเมินสมาชิก
ในกลุม ทั้งดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล
และดานความรับผิดชอบ
4. ใหนักศึกษาประเมิน
นักศึกษาอื่นๆในรายวิชา ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล

1. ใชสื่อและวิธีการสอนที่
นาสนใจ ชัดเจน งายตอ
การติดตามทําความเขาใจ
ประกอบการสอนในชั้นเรียน
2. การสอนโดยมีการนําเสนอ
ขอมูลและกระตุน ใหนักศึกษา
เห็นประโยชนจากการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
นําเสนอและสืบคนขอมูล

1. ประเมินการมีสว นรวมใน
ชั้นเรียน
2. ประเมินความรับผิดชอบ
ของนักศึกษาจากงานที่ไดรับ
มอบหมาย
3. ใหนักศึกษาประเมินสมาชิก
ในกลุม ทั้งดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล
และดานความรับผิดชอบ
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อินเตอรเน็ต

วิธีการสอน
3. การแนะนําเทคนิคการ
สืบคนขอมูลและแหลงขอมูล
4. การมอบหมายงานที่ตอ งมี
การสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. การมอบหมายงานที่ตอ งมี
การนําเสนอทั้งในรูปเอกสาร
และดวยวาจาประกอบสื่อ
เทคโนโลยี

วิธีการประเมินผล
4. ใหนักศึกษาประเมิน
นักศึกษาอื่นๆในรายวิชา ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
บทที่ 1 บทนํา
- รายละเอียดของเนื้อหาวิชา
- เกณฑการใหคะแนน
- ความหมายของฟสิกส และความสํา
พันธกับวิชาอื่นๆ
2
บทที่ 2 การวัดและระบบหนวย
- ระบบหนวยทางชีวภาพ
- วิธีการวัดและเลขนัยสําคัญ
- ความคลาดเคลื่อนในการวัด
3

บทที่ 3 การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง
- ปริมาณที่เกิดจาการเคลื่อนที่
- การเคลื่อนที่ในแนวระดับ
- การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
- กราฟของการเคลื่อนที่

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน สื่อที่ใช(ถามี)
4 ใหนักศึกษาสํารวจปรากฏการ
ฟสิกสที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวัน แลวอภิปราย
บรรยาย โดยใชพาวเวอร
พอยด นําเสนอวีดีโอ อภิปราย
4 ใหนักศึกษาสํารวจเครื่องมือวัด
ที่เคยใช ผูสอนบรรยาย
บรรยาย โดยใชพาวเวอร
พอยด นําเสนอวีดีโอ อภิปราย
ปฎิบัติการทดลอง
4 นักศึกษายกตัวอยาง
ปรากฏการณการเคลื่อนที่
แลวอภิปราย ผูสอนบรรยาย
เนื้อหาทฤษฎีบรรยาย โดยใช
พาวเวอรพอยด นําเสนอวีดีโอ
อภิปราย ปฏิบัติการทดลอง

ผูสอน
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
4
บทที่ 5 แรง และการเคลื่อนที่
- ชนิดของแรง
- กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
- แรงเสียดทาน
- สมดุลของแรง
- การประยุกตใชงานทางการแพทย
5

6

7

8
9

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน สื่อที่ใช(ถามี)
4 นักศึกษายกตัวอยาง
ปรากฏการณของแรง แลว
อภิปราย ผูสอนบรรยาย
เนื้อหาทฤษฎีบรรยาย โดยใช
พาวเวอรพอยด นําเสนอวีดีโอ
อภิปราย ปฏิบัติการทดลอง

บทที่ 6 งานและพลังงาน
- งาน
- พลังงาน
- กําลัง
- กฎการอนุรักษพลังงาน
- เครื่องกลอยางงาย
- การประยุกตใชงาน
งานและพลังงาน (ตอ)

4

นักศึกษาคนควาหาขอมูลของ
งานและพลังงานแลวอภิปราย
ผล ผูสอนบรรยายเนื้อหา
บรรยาย โดยใชพาวเวอร
พอยด นําเสนอวีดีโอ อภิปราย
ปฏิบัติการทดลอง

4

บทที่ 7 อุทกสถิตศาสตร
- ความหนาแนน
- แรงลอยตัว
- หลักของอาคีมิเดส
- การประยุกตใชงานทางการแพทย
สอบกลางภาค

4

นักศึกษาคนควาหาขอมูลของ
งานและพลังงานแลวอภิปราย
ผล ผูสอนบรรยายเนื้อหา
บรรยาย โดยใชพาวเวอร
พอยด นําเสนอวีดีโอ อภิปราย
ปฏิบัติการทดลอง
นักศึกษาสาธิตเรื่องที่เกี่ยวกับ
อุกทศาสตรสถิต ผูสอน
บรรยายบรรยาย โดยใชพาว
เวอรพอยด นําเสนอวีดีโอ
อภิปราย ปฏิบัติการทดลอง

บทที่ 8 ความรอน
- ปริมาณความรอน
- พังงานความรอนการถายเทความรอน
- การสงผานความรอน
- หลักการทํางานของตูเย็น
- การประยุกตใชงานทางการแพทย

4

นักศึกษาอภิปรายเกี่ยวกับ
ปรากฏการความรอนความ
รอนแลวอภิปรายบรรยาย โดย
ใชพาวเวอรพอยด นําเสนอ
วีดีโอ อภิปราย
ปฏิบัติการทดลอง

ผูสอน

95
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
10 บทที่ 10 ไฟฟา
- ไฟฟาสถิต
- การเหนี่ยวนําไฟา
- ไฟฟากระแส
- แรงระหวางประจุไฟฟา

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน สื่อที่ใช(ถามี)
4 นักศึกษาสํารวจวามี
เครื่องใชไฟฟาอะไรบาง แลว
พิจารณาหลักการทํางาน
ผูสอนบรรยายบรรยาย โดยใช
พาวเวอรพอยด นําเสนอวีดีโอ
อภิปราย ปฏิบัติการทดลอง

11

บทที่ 10 หลักการของเครื่องมือวัดทาง
การแพทย

4

12

4

13

บทที่ 12 กัมมันตภาพรังสี
- สารกัมมันตภาพรังสี
- ครึ่งชีวิต
- การสลายตัว
บทที่ 13 การใชรังสีในทางการแพทย

14

นําเสนองาน

4

15

นําเสนองาน

4

16

4

ผูสอน

นักศึกษาสํารวจวามี
เครื่องใชไฟฟาที่เกี่ยวกกับการ
วัดทางการแพทยมอี ะไรบาง
แลวพิจารณาหลักการทํางาน
ผูสอนบรรยายบรรยาย โดยใช
พาวเวอรพอยด นําเสนอวีดีโอ
อภิปราย ปฏิบัติการทดลอง
บรรยาย โดยใชพาวเวอร
พอยด นําเสนอวีดีโอ อภิปราย
ผูเรียนคนควาความหมายและ
ชนิดของกัมมันตรังสี
บรรยาย โดยใชพาวเวอร
พอยด นําเสนอวีดีโอ อภิปราย
ปฏิบัติการทดลอง
บรรยาย โดยใชพาวเวอร
พอยด นําเสนอวีดีโอ อภิปราย
บรรยาย โดยใชพาวเวอร
พอยด นําเสนอวีดีโอ อภิปราย

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1
2
3

ผลการเรียนรู
ผลลัพธการเรียนรูที่ 1 - 4
ผลลัพธการเรียนรูที่ 1- 10
ผลลัพธการเรียนรูที่ 5-10

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

สอบกลางภาค
นําเสนองาน
สอบปลายภาค

8
14 - 15
16

สัดสวนของการ
ประเมินผล
40
20
40
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3. แนวทางการชวยเหลือผูเรียนทีเ่ รียนออน
3.1 มอบหมายใหมีอาจารยจากคณะพยาบาลศาสตร เปนผูป ระสานรายวิชา ทําหนาที่ป ระสานงาน
ระหวาง อาจารยผูสอนและนักศึกษา
3.2 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาติดตามผลการเรียนและรับทราบปญหาและแนวทางแกไขรวมกัน
3.3 ใหนักศึกษาพบอาจารยผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย
3.4 มีการทบทวน และสอนเสริมในแตละหัวขอใหแกนักศึกษากอนการเรียนปฏิบัติการ การสอบกลางภาค
และการสอบปลายภาค
3.5 มีการสอบซอมนักศึกษาในกรณีคะแนนสอบกลางภาคไมผานตามเกณฑ
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สุทัศน จันบัวลา ตระกูล รัมมะฉัตร, ชาติ ทีฆะ, และรังสันต จอมทะรักษ. (2551). ฟสิกสสําหรับพยาบาล:
เอกสารประกอบการสอน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี . (2548). หนังสืออิเล็กทรอนิกส
ฟสิกส 1: กลศาสตร. (พิมพครั้งที่ 1). ปทุมธานี: ผูแตง.
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี . (2548). หนังสืออิเล็กทรอนิกส
ฟสิกส 2: ไฟฟา-แมเหล็ก. (พิมพครั้งที่ 1). ปทุมธานี: ผูแตง.
กองกัญจน ภัทรากาญจน และ ธนกาญจน ภัทรากาญจน. (2550). ฟสิกส 1: ตัวอยางและโจทยพรอมคํา
เฉลย. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Halliday D., Resnick R., and Walker J. (2005). Fundamentals of Physics. United States of
America: John Wiley & Sons.
Serway R. A., and Jewett J. W. (2004). Physics for Scientists and Engineers. 6th ed.,
Thomson,

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
หองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับและเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงรายวิชาดวยการประเมินการจัดการเรียนการสอนประจําภาคเรียน และการประเมินผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ทําการการประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร จากการสังเกตขณะสอน และทําการสัมภาษณ ตัวแทนนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กําหนดทุกภาคการศึกษาภาควิชา
3.2 กําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอน/การวิจัยในชั้นเรียน และมอบหมายให
อาจารยผูสอนรายวิชาที่มีปญ
 หา ทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา
3.3 มีการประชุมอาจารยผูสอนของหลักสูตรเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและหาแนวทางแกไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยการสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา
ภายในรอบเวลาของหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจาก
- ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
- ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร
- การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน
ภายหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน
และกลยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินงานของ
รายวิชาเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุง
สําหรับใชในปการศึกษาถัดไป

