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รายละเอียดของรายวิชา ฟส 180 ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ทวั ่ ไป
ภาควิชา ฟิ สิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา ฟส 180 ปฏิบัติการฟิ สิกส์ท่วั ไป
2. จานวนหน่วยกิต
1 หน่วยกิต 1(0-2-1)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
4. อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ ูสอน
 สอนประสานมิตร
ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ ทองนา
ผู้ประสานงาน
อ.ดร.วาสุเทพ หลวงทิพย์
อ.อิทธิศักด์ ลัชชานนท์
อ.ARR
 สอนองครักษ์
อ.ดร.นพมณี ศุภนาม
ผู้ประสานงาน
ผศ.ดร.สุพจน์ มุศิริ
อ.ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์
อ.ดร.สุรวุฒิ วิจารณ์
อ.ดร.วาสุเทพ หลวงทิพย์
อ.ARR
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน :
ภาคการศึกษาที่ 2/ ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน ประสานมิตร
ห้ อง 10-307 และ 10-309
องครักษ์
ห้ อง 02-23-0203 และ 02-23-0210
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
5 มกราคม 2559
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้ ผ้ ูเรียน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1. มีความรู้ความเข้ าใจกระบวนการของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ นิสติ มีทกั ษะใน
กระบวนการทดลอง และการใช้ เครื่องมือ
2. มีทกั ษะการทดลอง การใช้ เครื่องมือและการเสนอผลการทดลองทางด้ านฟิ สิกส์
3. สามารถเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีพ้ ืนฐานทางฟิ สิกส์กบั ภาคปฏิบัติ
4. มีประสบการณ์ในการทางานเป็ นกลุ่ม การมีส่วนร่วมและการอภิปรายกลุ่มย่อย
5. มีเจตคติท่ดี ีทางวิทยาศาสตร์
6. ตระหนักในความเป็ นผู้มีวินัยต่อตนเองและส่วนรวม เช่น การตรงต่อเวลา การรับผิดชอบงานที่
ได้ รับมอบหมาย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
7. จัดการเรียนการสอนโดยเน้ นนิสติ เป็ นศูนย์กลาง กล่าวคือนิสติ สามารถเรียนรู้ และทาการ
ทดลองได้ ด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์เป็ นที่ปรึกษา
8. ให้ นิสติ มีทกั ษะการสื่อสาร
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ รายวิชามีเนื้อหาสาระสอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และสามารถพัฒนานิสติ ให้ มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
เนื้อหาสอดคล้ องกับรายวิชา ฟส 100 ฟิ สิกส์ท่วั ไป
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้วย
ตนเอง

ไม่มีการบรรยาย

ไม่มีการสอนเสริม

มีการทาปฏิบัติงาน 2
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ หรือ
15 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
ให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้ องการของนิสติ ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความรับผิดชอบ
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1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
หลัก
2. มีระเบียบวินัย
หลัก
3. มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
รอง
4. เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่นื
รอง
5. มีจิตสาธารณะ
รอง
1.2 วิธกี ารสอน
1. กาหนดเกณฑ์การเข้ าชั้นเรียนตรงเวลาและสม่าเสมอ
2. กาหนดเกณฑ์การส่งรายงานผลการทดลอง
3. ให้ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย และสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
ซื่อสัตย์ในการทาการทดลอง
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สังเกตและประเมินพฤติกรรมระหว่างการปฏิบัติงานตลอดจนการนาเสนอผลปฎิบัติงานที่ได้
2. การเข้ าชั้นเรียนตรงเวลาและสม่าเสมอ
3. การส่งรายงานผลการทดลองได้ ตรงตามกาหนดเวลา
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
ความรับผิดชอบ
1. มีความรู้พ้ ืนฐานทาง ฟิ สิกส์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่จี ะนามาอธิบายหลักการ
หลัก
และ ทฤษฏีในศาสตร์เฉพาะ
2. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางฟิ สิกส์ วิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์
หลัก
3. สามารถติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ โดยเฉพาะด้ านฟิ สิกส์
รอง
และฟิ สิกส์ประยุกต์
4. มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะสามารถนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
รอง
2.2 วิธกี ารสอน
1. การสอบย่อยก่อนทาการทดลอง
2. การบรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับการทดลอง และการใช้ เครื่องมือโดยอาจารย์
3. ทาการทดลองและเก็บข้ อมูลด้ วยตนเอง ตามกลุ่มการทดลองโดยมีอาจารย์คอยให้ คาปรึกษา
4. นิสติ จัดทารายงานผลการทดลองหลังจากเสร็จการทดลองทุกครั้งและส่งในสัปดาห์ถัดไป
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบย่อยก่อนทาการทดลอง
2. รายงานผลการทดลองมีความถูกต้ องชัดเจน
3. สอบภาคปฏิบัติ (สอบปลายภาค)

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการ
วิชาการทางวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความรับผิดชอบ
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2. นาความรู้ทางฟิ สิกส์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์
รอง
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
3. มีความใฝ่ รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ที่
รอง
หลากหลายได้ อย่างถูกต้ องและสร้ างสรรค์ โดยใช้ ความรู้ทางภาคทฤษฎีและ
ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ โดยคานึงถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้ อง
3.2 วิธกี ารสอน
1. การทดลองและการเชื่อมโยงกับทฤษฏี โดยนิสติ วิเคราะห์และทาการคานวณผลทางทฤษฎี
2. การเรียนรู้เป็ นรายบุคคล โดยนิสติ จัดทารายงานผลการทดลองของตนเองหลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง
ในรายงานนิสติ คานวณปริมาณทางฟิ สิกส์ วิเคราะห์ผลการทดลอง รวมทั้งใช้ กราฟประกอบตามความ
เหมาะสม
3.3 วิธกี ารประเมินผล
การตรวจสอบผลงาน โดยตรวจจากรายงานผลการทดลองให้ มีความถูกต้ องในการคิดวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
ความรับผิดชอบ
1. มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี
หลัก
2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
รอง
3. สามารถปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเอง
รอง
และพัฒนางานได้
4.2 วิธกี ารสอน
การทาการทดลองเป็ นกลุ่ม ทาให้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั
สมาชิกภายในกลุ่ม รวมทั้งเป็ นการฝึ กความรับผิดชอบต่อกลุ่มของตน
4.3 วิธกี ารประเมินผล
การสอบถามในชั้ นเรี ยน และการสังเกตพฤติกรรมโดยประเมิน จากการมีส่วนร่ วมแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน และการยอมรับเหตุผลของผู้ท่มี ีความคิดเห็นแตกต่าง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ
1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล
หลัก
การแก้ ปัญหาและนาเสนอข้ อมูลได้ อย่างเหมาะสม
2. มีทกั ษะในการสื่อสารภาษาไทยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้ รูปแบบ
รอง
การสื่อสารได้ อย่างเหมาะสม
3. มีทกั ษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้ นคว้ าได้ อย่าง
รอง
เหมาะสมและจาเป็ น
4. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นและเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ อย่างมี
รอง
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
5.2 วิธกี ารสอน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1. การเรียนรู้โดยใช้ เทคโนโลยีเป็ นฐาน มีการคานวณปริมาณทางฟิ สิกส์ในการทดลอง การ
ประมวลผลการทดลอง
2. การเรียนรู้จากการทางาน โดยการปฏิบัติการทดลองเป็ นกลุ่ม ทาให้ นิสติ ฝึ กทักษะสื่อสารกับ
สมาชิกในกลุ่ม อาจารย์ และมีปฏิสมั พันธ์กบั สมาชิกในห้ องเรียน
3. การเรียนรู้เป็ นรายบุคคล โดยนิสติ จัดทารายงานผลการทดลองของตนเองหลังจากเสร็จสิ้นการ
ทดลอง เป็ นการฝึ กทักษะการสื่อสารโดยการเขียน และการเรียบเรียงข้ อมูล ความรู้จากการ
ทดลอง
4. การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง โดยการสึบค้ นข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการทา
รายงานผลการทดลอง
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. การสังเกตพฤติกรรม
2. การตรวจสอบผลงาน โดยตรวจจากรายงานผลการทดลองมีการประมวลผลที่ถูกต้ องและ
สื่อสารได้ เหมาะสม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ท่ี
หัวข้ อ/รายละเอียด
1

2

จานวน
ชั่วโมง
แจก course syllabus พร้ อม
2
อธิบายเนื้อหารายวิชา และทา
ความตกลงร่วมกันระหว่าง
ผู้สอนกับนิสติ เกี่ยวกับเกณฑ์
การประเมิน
การทดลองที่ 1
2

3

การทดลองที่ 2

2

4

การทดลองที่ 3

2

5

การทดลองที่ 4

2

6

การทดลองที่ 5

2

7

การทดลองที่ 6

2
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และสื่อที่ใช้
บรรยายชี้แจงระเบียบ

สอบย่อย/ ทาการทดลอง/ ศึกษาด้ วย
ตนเอง
สอบย่อย/ ทาการทดลอง/ ศึกษาด้ วย
ตนเอง
สอบย่อย/ ทาการทดลอง/ ศึกษาด้ วย
ตนเอง
สอบย่อย/ ทาการทดลอง/ ศึกษาด้ วย
ตนเอง
สอบย่อย/ ทาการทดลอง/ ศึกษาด้ วย
ตนเอง
สอบย่อย/ ทาการทดลอง/ ศึกษาด้ วย
ตนเอง

ผู้สอน
คณาจารย์

คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
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สัปดาห์ท่ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

8

การทดลองที่ 7

จานวน
ชั่วโมง
2

9
10

สัปดาห์สอบกลางภาค
การทดลองที่ 8

2

11

การทดลองที่ 9

2

12

การทดลองที่ 10

2

13
14
15
16

ทาการทดลองชดเชย
ทาการทดลองชดเชย
ทบทวน LAB
สอบปลายภาค

2
2
2
2

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้
สอบย่อย/ ทาการทดลอง/ ศึกษาด้ วย
ตนเอง
สอบย่อย/ ทาการทดลอง/ ศึกษาด้ วย
ตนเอง
สอบย่อย/ ทาการทดลอง/ ศึกษาด้ วย
ตนเอง
สอบย่อย/ ทาการทดลอง/ ศึกษาด้ วย
ตนเอง
ศึกษาด้ วยตนเอง
ศึกษาด้ วยตนเอง
ศึกษาด้ วยตนเอง
สอบภาคปฏิบัติ

ผู้สอน
คณาจารย์

คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
นิสติ
นิสติ
นิสติ
คณาจารย์

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ท่ปี ระเมิน

ผลการเรียนรู้

สัดส่วนของ
การประเมินผล

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. มีระเบียบวินัย
3. มีจิตสานึกและตระหนักในการ
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
4. เคารพสิทธิและความคิดเห็นของ
ผู้อ่นื
5. มีจิตสาธารณะ

สังเกตพฤติกรรมการเข้ า ตลอดภาคการศึกษา
ชั้นเรียน การทาปฏิบตั กิ าร
และการส่งรายงานผลการ
ทดลอง

-

ด้ านความรู้
1. มีความรู้พ้ ืนฐานทาง ฟิ สิกส์
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่จี ะ
นามาอธิบายหลักการและทฤษฏี
ในศาสตร์เฉพาะ
2 . มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทาง
ฟิ สิกส์วิทยาศาสตร์และ/หรือ
คณิตศาสตร์
3. สามารถติดตามความก้ าวหน้ าทาง

สอบย่อย
รายงานผลการทดลอง

ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา

ร้ อยละ 10
ร้ อยละ 70

สอบปลายภาค

สัปดาห์ท่ี 16

ร้ อยละ 20
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วิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านฟิ สิกส์
และฟิ สิกส์
4. มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆที่จะ
นาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน

ด้ านทักษะทางปัญญา
1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ น
ระบบ และมีเหตุมผี ล ตาม
รายงานผลการทดลองและ
หลักการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ การสรุ ป อภิ ป รายผลการ
2. นาความรู้ทางฟิ สิกส์ วิทยาศาสตร์ ทดลองถูกต้ องชัดเจน
และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กบั
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้ อง
และเหมาะสม
3. มีความใฝ่ รู้ สามารถวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้ อมูล
ต่าง ๆ ที่หลากหลายได้ อย่าง
ถูกต้ องและสร้ างสรรค์ โดยใช้
ความรู้ทางภาคทฤษฎีและ
ประสบการณ์ทางภาคปฏิบตั ิ โดย
คานึงถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้ อง

ตลอดภาคการศึกษา

(คะแนนรวมอยู่ในรายงานผล
การทดลอง ร้ อยละ 70)

ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางาน
สังเกตพฤติกรรม
ร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและ
สมาชิกที่ดี
2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
องค์กร
3. สามารถปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้ง
พัฒนาตนเองและพัฒนางานได้

ตลอดภาคการศึกษา

(คะแนนรวมอยู่ในรายงานผล
การทดลอง ร้ อยละ 70)

ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สังเกตพฤติกรรมและความ ตลอดภาคการศึกษา
1..สามารถประยุกต์ความรู้ทาง
ถูกต้ องชัดเจนของรายงาน
คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการ
ผลการทดลอง
วิเคราะห์ ประมวลผล การ
แก้ ปัญหาและนาเสนอข้ อมูลได้
อย่างเหมาะสม
2. มีทกั ษะในการสื่อสารภาษาไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
เลือกใช้ รปู แบบการสื่อสารได้ อย่าง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เหมาะสม
3. มีทกั ษะและความรู้ภาษาอังกฤษ
หรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อ
การค้ นคว้ าได้ อย่างเหมาะสมและ
จาเป็ น
4. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้ นและเก็บรวบรวมข้ อมูล
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
1. คู่มือ ฟส 180 ปฏิบัติการฟิ สิกส์ท่วั ไป ภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
มีการเปิ ดโอกาสให้ นิสติ ประเมินอาจารย์ผ้ ูสอนตามแบบประเมิน ปค 003 รวมถึงประเมินประสิทธิภาพ
การสอนจากผลการเรียนของนิสติ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. ประเมินจากผลการประเมินผู้สอน (ปค.003) และผลการเรียนของนิสติ
2. สังเกตการสอนของอาจารย์โดยผู้ร่วมทีมสอนในกรณีรายวิชามีผ้ ูสอนหลายคน หรือส่งผู้
สังเกตการณ์เข้ าฟังการสอนของอาจารย์กรณีผ้ ูสอนเดี่ยว
3. อาจารย์ผ้ ูสอนประเมินการสอนของตนเองจากสภาพจริงโดยพิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรม
การเข้ าร่วมกิจกรรมการเรียนของนิสติ ในชั้นเรียน ทั้งนี้ให้ ยึดวิธกี ารและแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย
รวมทั้งมีการประเมินหลายครั้ง เพื่อความน่าเชื่อถือของผลที่ได้
3. การปรับปรุงการสอน
1. ใช้ ผลวิเคราะห์การประเมินการสอนเพื่อประมวลความคิดเห็นของนิสติ สรุปปัญหา และแนวทาง
แก้ ไขในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
2. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและสอดคล้ องกับความสนใจของผู้เรียนรุ่นต่อไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
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1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสติ ให้
เป็ นไปตามเกณฑ์การประเมินของ มคอ 3 ของรายวิชาที่ทาการสอน
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันประเมินการเรียนรู้ของนิสติ โดยการสุ่มตรวจข้ อสอบ
รายงาน วิธกี ารให้ คะแนนสอบ และการให้ คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. นาข้ อคิดเห็นของนิสิตจากข้ อ 1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต มาประมวล
เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุง ผลจากการประมวลจะนาไปปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนในรุ่นต่อไป
2. นาผลสังเกตการสอนจากข้ อ 2 กลยุทธ์การประเมินการสอน มาเปรียบเทียบข้ อมูลกับข้ อคิดเห็น
ของนิสิต เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้
ตรงกับผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
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