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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา                มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา             คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูโดยทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
 NP414 การจดัการและอนุรักษพ์ลงังาน (Energy Management and Conservations) 
2. จ านวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน 
4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกษม อุทยัไขฟา 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี1 / ชั้นปีท่ี 3 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้าม)ี 

ไม่มี 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ  

จดัท ารายละเอียดรายวชิา วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบั ระบบพลงังานเบ้ืองตน้ 

สถานภาพ ของ พลงังาน และ ปริมาณความตอ้งการพลงังาน ของโลกและในประเทศ  
นโยบายการจดัหาพลงังาน ของโลกและในประเทศ  
กฎหมายและขอ้บงัคบั ดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้มของโลกและในประเทศ  
หลกัการและระบบการอนุรักษพ์ลงังาน ไฟฟ้าและความร้อน  การอนุรักษพ์ลงังานในอาคารและอุสาหกรรม 
การตรวจสอบและก าหนดมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน ไฟฟ้าและความร้อนตามมาตรฐานสากล  หลกัการท ารายงาน 
หลกัการเก็บและวเิคราะห์ขอ้มูล 
การออกแบบทางวศิวกรรมส าหรับโครงการและการวเิคราะห์ทางดา้นเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน  
โดยการวเิคราะห์ และค านวณ พร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพวศิวกรรมดว้ย 
2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

เพื่อใหต้อบสนองต่อการเรียนรู้ของรายวชิา และ  
ปรับปรุงเน้ือหาเพื่อใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบัการววิฒันาการทางวศิวกรรมและเทคโนโลย ี
และขอ้ก าหนดของสภาวศิวกร 

 
หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ระบบพลงังานเบ้ืองตน้ สถานภาพพลงังาน ปริมาณความตอ้งการพลงังาน นโยบายการจดัหาพลงังาน 

กฎหมายและขอ้บงัคบั  หลกัการและระบบการอนุรักษพ์ลงังาน การอนุรักษพ์ลงังานในอาคารและอุสาหกรรม 
การตรวจสอบและก าหนดมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน หลกัการท ารายงาน หลกัการเก็บและวเิคราะห์ขอ้มูล 
การออกแบบทางวศิวกรรมส าหรับโครงการและการวเิคราะห์ทางดา้นเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน 
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงา
น 

การศึกษาด้วยตนเ
อง 

45 ชัว่โมง  / 
ภาคการศึกษ

า 

สอนเสริมตามความตอ้งการของนกัศึกษาเฉพา
ะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบติั 84 ชัว่โมง / 
ภาคการศึกษา 
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3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล  
- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

(เฉพาะนกัศึกษาท่ีตอ้งการ) 
 

 

หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 
1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

            พฒันานกัศึกษาใหมี้ความรับผดิชอบ มีวนิยั มีจรรยาบรรณวชิาชีพ 
เพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมีคุณธรรม 
จริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี 

1.1.1 เขา้ใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย ตระหนกัในคุณค่าของระบบ คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซ่ือสัตยสุ์จริต 

1.1.2 มีวนิยั ตรงต่อเวลา รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฏระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ 
ขององคก์รและสังคม 

1.1.3 ภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ 
สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ตามล าดบัความส าคญั เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

1.1.4 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ และมีความรับผดิชอบในฐานะผูป้ระกอบวชิาชีพรวมถึง 
เขา้ใจถึงบริบททางสังคมของวชิาชีพวศิวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
 

1.2. วิธีการสอน 
ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั โดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงต่อเวลา 

ตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
นกัศึกษาตอ้งมีความรับผดิชอบโดยในรายวชิามีการก าหนดใหมี้การท างานเป็นกลุ่ม 
เพื่อฝึกใหน้กัศึกษารู้หนา้ท่ีของการเป็นผูน้ ากลุ่ม และการเป็นสมาชิกของกลุ่ม 
มีความซ่ือสัตยโ์ดยตอ้งไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบา้นของผูอ่ื้น 
และอาจารยผ์ูส้อนมีการสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกสัปดาห์ 
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1.3. วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน  
- ประเมินผลจากการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา  
- ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
- ประเมินผลจากปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบกลางภาค และปลายภาค  
 
 

2. ความรู้ 
2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ท่ีต้องพฒันา  
นกัศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัรายวชิาน้ี โดยมาตรฐานความรู้ครอบคลุมดงัน้ี 

2.1.1 มีความรู้และเขา้ใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วทิยาศาสตร์พื้นฐาน วศิวกรรมพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ 
และ บริหาร 
เพื่อการประยกุตใ์ชก้บังานทางดา้นวศิวกรรมไฟฟ้าและพลงังานท่ีเก่ียวขอ้งและการสร้างนวตักรรมท
างเทคโนโลย ี

2.1.2 มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท่ีส าคญั ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบติั 
ในเน้ือหาของสาขาวชิาเฉพาะดา้นทางวศิวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน 

2.1.3 สามารถวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหา ดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสม  
2.1.4 สามารถใชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน 

ในการประยกุตแ์กไ้ขปัญหาในงานจริงได ้
2.2. วิธีการสอน 
บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวเิคราะห์กรณีศึกษา 

และมอบหมายใหค้น้ควา้หาบทความ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ 
รวมทั้งมีการศึกษาดูงานเก่ียวกบัการจดัการและอนุรักษพ์ลงังาน 

2.3. วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบยอ่ยจากกรน าเสนอแต่ละกลุ่ม สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้หลกัการและทฤษฎี 
- ประเมินจากการน าเสนอผลการคน้ควา้ขอ้มูล กรณีศึกษา 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา  
พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ มีการ รวบรวมขอ้มูล การ วเิคราะห์ 



  มคอ.3 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 

5 

เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชเ้ทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
3.1.1 มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีดี 
3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 
3.1.3 สามารถคิด วเิคราะห์ และแกไ้ขปัญหาดา้นวศิวกรรมไฟฟ้าและพลงังานไดอ้ยา่งมีระบบ 

รวมถึงการใชข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจในการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.1.4 สามารถสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง 

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติและทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ 
3.2. วิธีการสอน 
- การมอบหมายใหน้กัศึกษาท ารายงานเก่ียวกบั การจดัการและอนุรักษพ์ลงังาน  
โดยท่ีใหว้เิคราะห์และแกไ้ขปัญหา และการน าเสนอผลงาน และมีการอภิปรายกลุ่ม 

- วเิคราะห์กรณีศึกษา ในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัมาใชใ้นปัจจุบนั 
3.3. วิธีการประเมินผล 
- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวเิคราะห์สถานการณ์ 
หรือวเิคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการและอนุรักษพ์ลงังาน 

- วดัผลจากการประเมินรายงาน การน าเสนอผลงาน และการตอบค าถามของนกัศึกษา 
4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

4.1. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างตวับคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 
นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบครอบคลุมดงัน้ี 
4.1.1 สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์ เชิงสร้างสรรค ์ทั้งส่วนตวัและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

4.1.2 รู้จกับทบาท หนา้ท่ี และมีความรับผดิชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย ทั้งานบุคคลและงานกลุ่ม 
สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความรับผดิชอบ 

4.1.3 มีจิตส านึกความรับผดิชอบดา้นความปลอดภยัในการท างาน และการรักษาสภาพแวดลอ้มต่อสังคม 
4.2. วิธีการสอน 
- จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษาเก่ียวกบั การจดัการและอนุรักษพ์ลงังาน 
- มอบหมายรายงานกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การศึกษาเก่ียวกบั การจดัการและอนุรักษพ์ลงังาน  
คน้ควา้เก่ียวกบัเทคโนโลยใีนการจดัการและอนุรักษพ์ลงังาน หรืออ่านบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
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- การน าเสนอรายงาน 
 
4.3. วิธีการประเมินผล 
- ประเมินตนเอง และเพื่อน ดว้ยแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
- ประเมินจากรายงานท่ีน าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม  
- ประเมินจากรายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 
  

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 
นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ครอบคลุมดงัน้ี 
5.1.1 มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ ส าหรับท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพไดดี้ 
5.1.2 มีทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ ทางสถิติประยกุต ์

ต่อการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
5.1.3 สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการส่ือสารท่ีทนัสมยัไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5.1.4 มีทกัษะในการส่ือสารขอ้มูลทั้งทางการพูด การเขียน และการส่ือความหมายโดยใชส้ัญลกัษณ์ 
5.1.5 สามารถใชเ้คร่ืงอมือการค านวณและเคร่ืองมือทางวศิวกรรม 

เพื่อประกอบวชิาชีพในสาขาวศิวกรรมท่ีเก่ียวขอ้งได ้
5.2. วิธีการสอน 
- มอบหมายงานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จากเวบ็ไซตส่ื์อการสอน Learning Management System 
(LMS) และการท ารายงาน โดยเนน้การน าตวัเลข หรือมีสถิติอา้งอิงจากแหล่งท่ีมาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 

- น าเสนอโดยใชรู้ปแบบสถานการณ์จ าลอง และน าเสนอการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม 
5.3. วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี  
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย  

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

1. แผนการสอน 
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สปัด
าหท่ี์ 

หวัข้อ/รายละเอียด จ า
นว
น 
ชัว่โ
มง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/ส่ือท่ีใช้ 

ผูส้อ
น 

1 อธิบาย การเรียนการสอน คะแนน 
ความส าคญัของวชิาและเน้ือหาเก่ียวกบัระบบพลงังานเบ้ืองตน้  

3 บรรยาย ยกตวัอยา่ง ผศ.ดร

.เกษม 

2 สถานภาพพลงังาน 
ปริมาณความตอ้งการพลงังานของโลกและภูมิภาค 

3 บรรยาย 
ยกตวัอยา่งประกอบ 

ผศ.ดร

.เกษม 

3 พลงังานหมุนเวยีนต่างๆ ประเภทและการน ามาใชง้าน 3 บรรยาย อภิปราย  ผศ.ดร

. เกษม 

4 พลงังานส ารองของโลก หลกัการและระบบการอนุรักษพ์ลงังาน 3 บรรยาย 
ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย  

ผศ.ดร

.เกษม 

5 นโยบายการจดัหาพลงังาน กฎหมายและขอ้บงัคบั   3 บรรยาย 
ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย 

ผศ.ดร

.เกษม 

6 การแปลงพลงังาน การผลิตพลงังานไฟฟ้า 
จากแหล่งพลงังานต่างประเภท 

3 บรรยาย 
ศึกษากรณีศึกษา  

ผศ.ดร

.เกษม 

7-8 การค านวณการใชพ้ลงังานและค่าพลงังาน 
การอนุรักษพ์ลงังานในอุสาหกรรม 

6 บรรยาย 
ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย  

ผศ.ดร

.เกษม 

 สอบกลางภาค    
9 การน าเสนอรายงาน1 3 อภิปราย งานกลุ่ม 

งานบุคคล 
ผศ.ดร

.เกษม 
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10 การตรวจสอบการอนุรักษพ์ลงังาน 
การก าหนดมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 

3 บรรยาย 
ศึกษากรณีศึกษา  

ผศ.ดร

.เกษม 

11 หลกัการท ารายงาน หลกัการเก็บและวเิคราะห์ขอ้มูล 3 บรรยาย 
ศึกษากรณีศึกษา  

ผศ.ดร

.เกษม 

12 การน าเสนอรายงาน2 3 อภิปราย งานกลุ่ม  ผศ.ดร

.เกษม 

13 การออกแบบทางวศิวกรรมส าหรับโครงการการออกแบบทางวศิ
วกรรมส าหรับโครงการการอนุรักษพ์ลงังานในอาคาร  

3 บรรยาย 
ศึกษากรณีศึกษา  

ผศ.ดร

.เกษม 

14 การวเิคราะห์ทางดา้นเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน  3 บรรยาย 
ศึกษากรณีศึกษา  

ผศ.ดร

.เกษม 

15 บรรยายสรุป อภิปรายกลุ่ม กิจกรรมอ่ืนๆตามความเหมาะสม 3 บรรยาย 
และการท ารายงานบุ
คคล  

ผศ.ดร

.เกษม 

                  
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี 
ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
สปัดาหท่ี์ 
ประเมิน 

สดัส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 
1.1.1, 2.1.1-2.1.4, 

3.1.1 
สอบกลางภาค 8 30% 

 
1.1.1, 2.1.1-2.1.4, 

3.1.1-3.1.3 
สอบปลายภาค 16 40% 

2 

2.1.4, 3.1.3-3.1.4, 
4.1.1, 5.1.3-5.1.5 

วเิคราะห์กรณีศึกษา คน้ควา้ 
การน าเสนอรายงาน 

ตลอดภาคการศึกษา 20% 

1.1.3, 2.1.1, 
2.1.3, 4.1.2, 5.1.1 

การท างานกลุ่มและผลงาน 
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3.1.4, 5.1.2 การอ่านและสรุปบทความ 
1.1.2 การส่งรายงานตามท่ีมอบหมาย 

3 1.1.1-1.1.2, 1.1.4 การเขา้ชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10% 

 
3.1.1-3.1.3, 4.1.3 การมีส่วนร่วม อภิปราย 

เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 
* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้  

 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. เอกสารและต าราหลกั 
-  

2. เอกสารและข้อมลูส าคญั (จ ำเป็นตอ้งศกึษำเพิม่เตมิหรอืไม ่
ถำ้จ ำเป็นใหใ้ส่ดว้ยค ำอธบิำยตวัสแีดงเขยีนดว้ยลำยมอื) 

- เอกสารประกอบการสอน วชิาการจดัการและอนุรักษพ์ลงังาน เกษม อุทยัไขฟ้า 
3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 

- มาตรฐานวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และ สภาวศิวกร 
 
 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา 

ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
- การสนทนากลุ่มระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษา 
- แบบประเมินอาจารยผ์ูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
- ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสาร (LMS) กบันกัศึกษา   

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
- ผลการเรียนของนกัศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
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- ผลการประเมินอาจารยผ์ูส้อน 
3. การปรบัปรงุการสอน 

หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 ทุกปีการศึกษา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา  

ใน สัปดาห์สุดทา้ยของการเรียนการสอนโดยการซกัถามระหวา่งการ ในรายหวัขอ้ 
ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในรายวชิา ไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ 
โดยผู ้ สอน หรือ คณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา 
ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 

- ปรับปรุงรายวชิาทุกปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 
- เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน 
เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีไดม้าจากงานวจิยัของอาจารยห์รืออุตสาห
กรรมต่างๆ 

 
 
 


