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รายละเอียดของรายวิชา ฟส 181 ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์เบื้ องต้น 1
ภาควิชา ฟิ สิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ฟส 181 ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์เบื้ องต้น 1
2. จานวนหน่วยกิต
1 หน่วยกิต 1(0-3-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
รศ.พงษ์แก้ ว อุดมสมุทรหิรัญ
อ.สมศักดิ์ มณีรัตนะกูล
อ.จตุรงค์ สุคนธชาติ
ผศ.สุพจน์ มุศิริ
อ.ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ
ผศ.สิริ สิรินิลกุล
อ.เข้ ม พุ่มสะอาด
อ.โชคชัย พุทธรักษา
อ.ปฏิภาณ อุทยารัตน์
อ.สุรวุฒิ วิจารณ์
อ.เฉลิมวัฒน์ วงศ์วาณิชวัฒนา
อ.จามรี อมรโกศลพันธ์
อ.สุวรรณ พลายพิชิต
อ.สุพิชญ แขมมณี
ผู้ประสานงาน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน :
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
8. สถานทีเ่ รียน
องครักษ์ ห้ อง 23-203 23-207 23-210
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 3 สิงหาคม 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้ ผ้ ูเรียน
 มีความรู้ความเข้ าใจกระบวนการของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ นิสติ มีทกั ษะใน
กระบวนการทดลอง และการใช้ เครื่องมือ
 มีทกั ษะการทดลอง การใช้ เครื่องมือและการเสนอผลการทดลองทางด้ านฟิ สิกส์
 สามารถเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีพ้ ืนฐานทางฟิ สิกส์กบั ภาคปฏิบัติ
 มีประสบการณ์ในการทางานเป็ นกลุ่ม การมีส่วนร่วมและการอภิปรายกลุ่มย่อ ย มีทกั ษะการสื่อสาร
ที่ดี
 มีเจตคติท่ดี ีทางวิทยาศาสตร์
 ตระหนักในความเป็ นผู้มีวินัยต่อตนเองและส่วนรวม เช่น การตรงต่อเวลา การรับผิดชอบงานที่
ได้ รับมอบหมาย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
 จัดการเรียนการสอนโดยเน้ นนิสติ เป็ นศูนย์กลาง กล่าวคือนิสติ สามารถเรียนรู้ และทาการทดลองได้
ด้ วยตนเอง โดยมีอาจารย์เป็ นที่ปรึกษา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีทกั ษะการทดลอง การใช้ เครื่องมือและ
การเสนอผลการทดลองด้ านฟิ สิกส์ สามารถเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางฟิ สิกส์
และนิสติ สามารถเรียนรู้และทาการทดลองได้ ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์เป็ นผู้ให้ คาปรึกษา ตลอดจน
เป็ นผู้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับหมอบหมายและต่อส่วนรวม ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบของมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการสอดคล้ องกับรายวิชา ฟส 101
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้วย
ตนเอง

ไม่มีการบรรยาย

ไม่มีการสอนเสริม

มีการทาปฏิบัติการ 3
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ
45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

ไม่มี
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3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
ให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้ องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
ความรับผิดชอบ
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. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้ านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์
หลัก
2. มีความรู้พ้ ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่จี ะนามาอธิบายหลักการและ ทฤษฏีใน
หลัก
ศาสตร์เฉพาะ
3. สามารถติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านวิทยาศาสตร์และ
รอง
คณิตศาสตร์
4. มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
รอง
2.2 วิธกี ารสอน
1. การศึกษาเอกสาร โดยนิสิตศึกษาเอกสารจากคู่มือปฏิบัติการก่อนเข้ าเรียน
2. การทดลองและการเรียนรู้จากการทางาน โดยนิสติ ทาการทดลอง เก็บข้ อมูลด้ วยตนเองตามกลุ่มการ
ทดลอง โดยอาจารย์ทาหน้ าที่บรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับการทดลอง แนะนาการใช้ เครื่องมือ คอยควบคุม
และให้ คาปรึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 3

มคอ. 3

3. การเรียนรู้เป็ นรายบุคคล โดยนิสติ จัดทารายงานผลการทดลองของตนเองหลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง
ทุกครั้ง เพื่อประมวลผลและความความรู้ท่ไี ด้ จากการทดลอง
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. การใช้ แบบทดสอบ โดยการสอบย่อยก่อนทาการทดลอง
2. การตรวจสอบผลงาน โดยตรวจจากรายงานผลการทดลองให้ มีความถูกต้ องในเชิงความรู้
3. สอบภาคปฏิบัติ (สอบปลายภาค)
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
ความรับผิดชอบ
1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
หลัก
2. นาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กบั สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่าง
รอง
ถูกต้ องและเหมาะสม
3. มีความใฝ่ รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้
รอง
อย่างถูกต้ องและเพื่อนาไปสู่การสร้ างสรรค์นวัตกรรม
3.2 วิธกี ารสอน
1. การทดลองและการเชื่อมโยงประสบการณ์จริงกับทฤษฏี โดยนิสิตทาการทดลอง เก็บข้ อมูล ใช้ สตู รทาง
ทฤษฎีในการคานวณและวิเคราะห์การทดลอง เปรียบเทียบผลจากการทดลองและผลคานวณทาง
ทฤษฏี
2. การเรียนรู้เป็ นรายบุคคล โดยนิสติ จัดทารายงานผลการทดลองของตนเองหลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง
ในรายงานนิสติ คานวณปริมาณทางฟิ สิกส์ วิเคราะห์ผลการทดลอง รวมทั้งใช้ กราฟประกอบตามความ
เหมาะสม
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. การตรวจสอบผลงาน โดยตรวจจากรายงานผลการทดลองให้ มีความถูกต้ องในการคิดวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
ความรับผิดชอบ
1. มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี
หลัก
2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
รอง
3. สามารถปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร
รอง
4.2 วิธกี ารสอน
1. การทาการทดลองเป็ นกลุ่ม ทาให้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั
สมาชิกภายในกลุ่ม รวมทั้งเป็ นการฝึ กความรับผิดชอบต่อกลุ่มของตน
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. การสอบถามในชั้นเรียน และการสังเกตพฤติกรรมโดยประเมินจากการมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน และการยอมรับเหตุผลของผู้ท่มี ีความคิดเห็นแตกต่าง
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ
1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล การ
หลัก
แก้ ปัญหาและนาเสนอข้ อมูลได้ อย่างเหมาะสม
2. มีทกั ษะในการสื่อสารภาษาไทยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้ รูปแบบการ
รอง
สื่อสารได้ อย่างเหมาะสม
3. มีทกั ษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้ นคว้ าได้ อย่าง
รอง
เหมาะสมและจาเป็ น
4. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นและเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
รอง
และเหมาะสมกับสถานการณ์
5.2 วิธกี ารสอน
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

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้

ผู้สอน

1

แจก course syllabus อธิบาย
เนื้อหารายวิชา และทาความตกลง
ร่วมกันระหว่างผู้สอนกับนิสติ
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน

3

บรรยายชี้แจงระเบียบ

คณาจารย์
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สัปดาห์ท่ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

2

การทดลองที่ 1

3

3

การทดลองที่ 2

3

4

การทดลองที่ 3

3

5

การทดลองที่ 4

3

6

การทดลองที่ 5

3

7

ซ่อมปฏิบัติการ ครั้งที่1

3

8

ซ้ อมปฏิบัติการ ครั้งที่1

3

9

สัปดาห์สอบกลางภาค

10

การทดลองที่ 6

3

11

การทดลองที่ 7

3

12

การทดลองที่ 8

3

13

การทดลองที่ 9

3

14

การทดลองที่ 10

3

15

ซ่อมปฏิบัติการ ครั้งที่2

3

16

ซ้ อมปฏิบัติการ ครั้งที่2

3

17-18

สอบปลายภาค

3

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

ผู้สอน
คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์

* แผนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความจาเป็ น
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1. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู้

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ท่ปี ระเมิน

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

สอบย่อย
รายงานผลการทดลอง

ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา

ร้ อยละ 10
ร้ อยละ 70

สอบปลายภาค

สัปดาห์ท่ี 16

ร้ อยละ 20

ด้ านทักษะทางปัญญา
1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ น
รายงานผลการทดลองและ
ระบบ และมีเหตุมผี ล ตาม
การสรุ ป อภิ ป รายผลการ
หลักการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ ทดลองถูกต้ องชัดเจน
2. นาความรู้ทางฟิ สิกส์ วิทยาศาสตร์
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
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คานึงถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้ อง

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

ตลอดภาคการศึกษา

-

ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สังเกตพฤติกรรมและความ
1..สามารถประยุกต์ความรู้ทาง
ถูกต้ องชัดเจนของรายงาน
คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการ
ผลการทดลอง
วิเคราะห์ ประมวลผล การ
แก้ ปัญหาและนาเสนอข้ อมูลได้
อย่างเหมาะสม
2. มีทกั ษะในการสื่อสารภาษาไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
เลือกใช้ รปู แบบการสื่อสารได้ อย่าง
เหมาะสม
3. มีทกั ษะและความรู้ภาษาอังกฤษ
หรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อ
การค้ นคว้ าได้ อย่างเหมาะสมและ
จาเป็ น
4. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้ นและเก็บรวบรวมข้ อมูล
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
 คู่มือปฏิบัติการฟิ สิกส์ท่วั ไป ภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
 คู่มือปฏิบัติการฟิ สิกส์ท่วั ไป บนระบบ A-Tutor
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การเปิ ดโอกาสให้ นิสติ ประเมินอาจารย์ผ้ ูสอนตามแบบประเมิน ปค 003 รวมถึงประเมินประสิทธิภาพ
การสอนจากผลการเรียนของนิสติ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
อาจารย์ผ้ ูสอนประเมินการสอนของตนเองจากสภาพจริงโดยพิจารณาจาก
1. การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยนิสติ ที่ลงทะเบียนเรียน
2. การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่วมกิจกรรมการเรียนของนิสติ ในชั้นเรียน
ทั้งนี้ให้ ยึดวิธกี ารและแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย รวมทั้งมีการประเมินหลายครั้ง เพื่อความน่าเชื่อถือของ
ผลที่ได้
3. การปรับปรุงการสอน
1. ใช้ ผลวิเคราะห์การประเมินการสอนเพื่อประมวลความคิดเห็นของนิสติ สรุปปัญหา และ แนว
ทางแก้ ไขในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
2. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและสอดคล้ องกับความสนใจของผู้เรียนรุ่นต่อไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสติ ให้
เป็ นไปตามเกณฑ์การประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ทาการสอน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. นาข้ อคิดเห็นของนิสติ จากข้ อ 1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสติ
มาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุง ผลจากการประมวลจะนาไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
2. นาผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้ อ 2 กลยุทธ์การประเมินการสอน มาจัดกลุ่ม
เทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสติ เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธกี ารเรียนการสอน
และวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
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