
แบบ มคอ. ๓ 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

    ๕๓๘ ๓๑๑ เข่ือนและอางเก็บนํ้า (Dam and Reservoir) 

๒. จํานวนหนวยกิต 

    บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง  

    ๔ หนวยกิต (๔-๐-๘) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี เปนวิชาชีพเลือกบังคบัทางวิศวกรรมศาสตร 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

ผศ.ดร.เดโช  เผือกภูมิ 

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 

    ภาคการศึกษาที่ ๓ ชั้นปที่ ๔ 

๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (pre-requisite)  (ถามี) 

๕๓๘๓๐๙ กลศาสตรหิน (Rock mechanics) 

๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (co-requisites)  (ถามี) 

    -ไมมี- 

๘. สถานที่เรียน   

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปการศึกษานี้เรียนออนไลน) 

๙. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครั้งลาสุด 

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 



 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการการสํารวจ เก็บขอมูล และออกแบบเขื่อนและอางเก็บนํ้า  

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

มีการปรับปรุงเน้ือหาของรายวิชาใหสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมธรณีในปจจุบัน มีการเพ่ิมการใช

เทคโนโลยีเขามาใชในการสอน และการออกแบบ 

 

 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑. คําอธิบายรายวิชา 

การสํารวจพื้นท่ี การเก็บขอมูล และการออกแบบเข่ือนและอางเก็บนํ้า โดยเนนท่ีเข่ือนดิน การคํานวณการซึมผาน และการยกตัว

ของเข่ือน การวิเคราะหเสถียรภาพของฐานรากและอาบัตเมนต ทัศนะศึกษา 1 คร้ัง 

๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

  

 บรรยาย   สอนเสริม    การฝกปฏิบัติ/งาน   การศึกษาดวยตนเอง 

       ภาคสนาม/การฝกงาน 

  

 ๔๘ ชั่วโมง  สอนเสริมความตองการ  -          ๙๖ ชั่วโมง 

   ตองการของนักศึกษาเปน 

   กลุมและเฉพาะราย 

 ๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

 แตตองไมนอยกวา ๔ ช่ัวโมง/สัปดาห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศกึษา 

 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

  พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ ปลูกฝงความมีวินัย ใฝรู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิ 

ของขอมูลสวนบุคคล โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังน้ี 

-  เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

 และซื่อสัตยสุจรติ 

-  มีวินัย ตรงตอเวลา และ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

-  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ 

 ความสําคญั 

-  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน 

 มนุษย 

-  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

-  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ 

๑.๒ วิธีการสอนท่ีจะใชพัฒนาการเรียนรู 

-  ปลูกฝงใหเห็นถึงความสาํคัญของเร่ืองการตรงตอเวลา 

-  สอดแทรกคณุธรรมและจริยธรรม เขาไปในระหวางการสอน เนนความรับผิดชอบตองาน วินัย 

 จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความซื่อสัตยตอตนเองและตอหนาท่ีในกลุม ความมีนํ้าใจตอเพ่ือน 

 รวมงาน การเคารพและเช่ือฟงครูบาอาจารย พรอมท้ังอาจารยตองปฏิบัติตนใหเปนตัวอยาง 

-  ยกตวัอยางกรณศึีกษาที่เก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรม ความรับผิดชอบตอหนาท่ีและการ 

 ประพฤติท่ีผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

-  การทํารายงานหรืออภิปรายกลุม 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 

-  พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลา 

-  พฤติกรรมในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย 

-  มีการอางอิงเอกสารท่ีไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม 

-  ประเมินการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน โดยนักศึกษาอื่นๆ ในรายวิชา 

- ประเมินผลการนําเสนอรายงานผลท่ีไดรับมอบหมาย 

๒. ความรู 

 ๒.๑ ความรูท่ีจะไดรับ 

-  ผูเรียนจะตองมีความรูเก่ียวกับการสํารวจพื้นท่ี การเก็บขอมูล และการออกแบบเข่ือนและอางเก็บน้ํา โดยเนนท่ี

เขื่อนดิน การคํานวณการซึมผาน และการยกตัวของเข่ือน การวิเคราะหเสถียรภาพของฐานรากและอาบัตเมนต 

ทัศนะศึกษา 1 ครั้ง 

๒.๒ วิธีการสอน 

-  การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ ใหแบบฝกหัด แกปญหาโจทย การบาน การทํางานเปนกลุม 

 และสงเสริมใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง การคนควาทางอินเตอรเนต 



-  มีการสอนเสริมสําหรับนักศึกษาที่มีความตองการ 

๒.๒ วิธีการสอน 

-  การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ ใหแบบฝกหัด แกปญหาโจทย การบาน การทํางานเปนกลุม 

 และสงเสริมใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง การคนควาทางอินเตอรเนต 

-  มีการสอนเสริมสําหรับนักศึกษาที่มีความตองการ 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 

-  ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 

-  นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 

๓. ทักษะทางปญญา 

๓.๑ ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีระบบ สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาโจทยไดเปนอยางดี 

นอกจากน้ี นักศึกษาจะมีทักษะทางปญญาท่ีสอดคลองกับคุณสมบัติของหลักสูตร ดังน้ี 

-  มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ 

- สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

-  สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ 

-  มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของเหมาะสมในการพัฒนา 

 นวัตกรรมหรอืองคความรูตอยอดจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

-  สามารถคนควาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการ 

 เปล่ียนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเก่ียวของ 

๓.๒ วิธีการสอน 

 การทําโจทยในหองเรียน การทําเปนงานเปนกลุมเพ่ือใหวิเคราะหโจทยและแกไขปญหารวมกัน การ 

ใหการบาน ใหงานในลักษณะท่ีนักศึกษาตองคนควาหาความรูเพ่ิมเติม เพื่อประกอบในการแกไขปญหาโจทย  

๓.๓ วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา 

 ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะหโจทยปญหา 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองการพัฒนา 

-  รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานบุคคลและงานกลุม 

-  วางตัวและรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมไดอยางเหมาะสม 

-  สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ ในกลุมทั้ง 

 ในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

-  มีความสามารถคนควาขอมูล และใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมี 

 ประสิทธิภาพ 

-  สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

 อยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๒ วิธีการสอน 

-  มอบหมายงานใหทํางานท้ังงานรายบุคคลและงานเปนกลุม และมีการเปลี่ยนกลุมทํางานตาม 

 กิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อใหนักศึกษาทํางานไดกับผูอื่น โดยไมยึดติดกับเฉพาะเพ่ือนสนิท 

-  กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคนในการทํางานกลุม อยางชัดเจน 

-  พยายามยกตัวอยางโจทยปญหา ท่ีเปนภาษาอังกฤษ 



- แทรกประสบการณของอาจารยในระหวางการสอนโดยการผานการเลาเรื่องตางๆ 

-  เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็นท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน มีการ 

 พูดคุยกับนักศึกษาใหเห็นความจําเปนของทักษะดานตางๆ 

๔.๓ วิธีการประเมิน 

-  ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีไดรับมอบหมาย ทั้งประเมินตนเอง และเพ่ือนรวมงาน 

 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

-  นักศึกษามีทักษะในการคิดคํานวณเชิงตัวเลข ทักษะในการแปลและตีความหมายของโจทย 

-  มีความสามารถในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต เพ่ือใชในการแกไขโจทยปญหาพรอมทั้งติดตามการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในศาสตรของตนเองหรือท่ี เก่ียงของได 

-  สามารถประยุกตใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสมและทันสมัย 

-  มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของ 

 ส่ือการนําเสนออยางเหมาะสม 

-  สามารถใชเครื่องมือการคาํนวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา 

 วิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 

๕.๒ วิธีการสอน 

-  นําเสนอขอมูลโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เชน ใชส่ือการสอน power point ท่ี 

 นาสนใจ ชัดเจน งายตอการเขาใจ ประกอบการสอน 

-  การสอนโดยมีการนําเสนอขอมูลจากการคนควาทางอินเตอรเน็ต เพื่อเปนการกระตุนใหนักศึกษา 

 เห็นถึงความสําคัญและประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคนขอมูล 

-  มอบหมายงานท่ีตองศึกษาคนควาดวยตนเอง จากอินเทอรเน็ต สื่อการสอน e-learning กาทํางาน 

 หรือการบานสง โดยมีโจทยท่ีตองมีการสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมจากอินเทอรเน็ต มีการอางอิง 

 แหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนาเช่ือถือ การสงการบานทางอีเมลล 

๕.๓ วิธีการประเมิน 

-  ประเมินทักษะการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการนําเสนองานหนาหองเรียน 

-  ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน 

-  ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห 

ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน* 

(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการ 

สอนและสื่อท่ีใช 

ผูสอน 

๑  บทท่ี ๑ บทนํา 

บทท่ี ๒ ชนิด องคประกอบและ

พื้นท่ีสรางเขื่อน 

  ชนิดของเข่ือน 

  องคประกอบของเข่ือน 

 

๑ 

 

 

๓ 

 บรรยาย ยกตวัอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

 ดร. ปรัชญา  

เทพณรงค 

๒ บทท่ี ๒ (ตอ) ชนิด องคประกอบ

และพื้นท่ีสรางเข่ือน 

 พื้นท่ีในการสรางเขื่อน 

 

บทท่ี ๓ ประเด็นและจุดประสงค

ในการออกแบบเขื่อน 

 เหตุผลของการสรางเขื่อน 

 

๒ 

 

 

๒ 

 บรรยาย ยกตวัอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การ

ทํางานเด่ียว การบาน 

 ดร. ปรัชญา  

เทพณรงค 

๓ บทท่ี ๓ (ตอ) ประเด็นและ

จุดประสงคในการออกแบบ

เขื่อน 

 จุดประสงคในการสรางเขื่อน 

 ประเด็นในการออกแบบสราง

เขื่อน 

๔ 

 

 

 

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การ

ทํางานเด่ียว การทดสอบ

ยอย การบาน 

ดร. ปรชัญา  

เทพณรงค 

๔ บทท่ี ๔ ความตองการในปจจัยท่ี

สําคัญ และองคประกอบของ

การออกแบบ 

 ปจจัยที่สําคัญในการออกแบบ 

๔ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน   

ดร. ปรชัญา  

เทพณรงค 

๕ บทท่ี ๔ (ตอ) ความตองการใน

ปจจัยท่ีสําคัญ และองคประกอบ

ของการออกแบบ 

 องคประกอบในการออกแบบ 

๒ 

 

 

๒ 

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน การทํางาน

ดร. ปรชัญา  

เทพณรงค 



บทท่ี ๕ การเก็บขอมูล

ธรณีวิทยาและการประเมิน 

 การเก็บขอมูลในภาคสนาม 

เด่ียวและกลุม การทดสอบ

ยอย 

๖ บทท่ี ๕ (ตอ) การเก็บขอมูล

ธรณีวิทยาและการประเมิน 

 การประเมินขอมูลท่ีไดจาก

การเก็บขอมูลจากภาคสนาม 

๔ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การบาน การทดสอบยอย 

ดร. ปรชัญา  

เทพณรงค 

๗ บทท่ี ๖ การซึมของนํ้าและเชื่อน

ดิน 

 ความซึมผานของนํ้าในดิน 

๔ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

ดร. ปรชัญา  

เทพณรงค 

๘ บทท่ี ๖ (ตอ) การซมึของนํ้าและ

เชื่อนดิน 

 ปจจัยที่ทําใหเกิดการรั่วซึม

ของนํ้าในเขื่อนดิน 

๔ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การทํางาน 

เด่ียว 

ดร. ปรัชญา  

เทพณรงค 

๙ บทท่ี ๖ (ตอ) การซมึของนํ้าและ

เชื่อนดิน 

 กรณีศึกษา 

บทท่ี ๗ การออกแบบฐานราก

เขื่อน 

 วัตถุประสงคในการออกแบบ 

๑ 

 

๓ 

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

การบาน การทดสอบยอย 

ดร. ปรชัญา  

เทพณรงค 

๑๐ บทท่ี ๗ (ตอ) การออกแบบฐาน

รากเขื่อน 

 ข้ันตอนการออกแบบ 

 การประเมินขอมูลเพ่ือการ

ออกแบบ 

๔ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

ดร. ปรชัญา  

เทพณรงค 

๑๑ บทท่ี ๗ (ตอ) การออกแบบฐาน

รากเขื่อน 

 กรณีศึกษา 

บทท่ี ๘ เสถียรภาพและอายุอาง

เก็บนํ้า 

 วิธีการคํานวณเสถียรภาพของ

อางเก็บนํ้า 

๒ 

 

๒ 

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การทํางาน 

เด่ียวและกลุม การบาน การ

ทดสอบยอย 

ดร. ปรชัญา  

เทพณรงค 

๑๒ บทท่ี ๘ (ตอ) เสถียรภาพและ

อายุอางเก็บน้ํา 

 วิธีการคํานวณเสถียรภาพอายุ

อางเก็บนํ้า 

๔ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การบาน 

การทดสอบยอย 

ดร. ปรชัญา  

เทพณรงค 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

๘๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการ

เรียนรู* 
วิธีการประเมิน** สัปดาหท่ีประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมิน 

๒,๓ 

สอบยอย (บทท่ี ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘) 

สอบกลางภาค (บทท่ี ๒, ๓, ๔, ๕) 

สอบปลายภาค (บทท่ี ๖, ๗}, ๘) 

๓, ๕, ๖, ๙, ๑๑, ๑๒ 

๖ 

๑๓ 

๑๐% 

๓๐% 

๔๐% 

๑,๒,๔,๕,๖ 

การเขาหองเรียน 

การสงการบาน 

ตลอดภาค 

การศึกษา 

๑๐% 

๑๐% 

 

 

* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบตอของรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) 

 

** วิธีการประเมิน เชน ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ 

 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

เข่ือนและอางเก็บนํ้า โดย ดร.ปรัชญา เทพณรงค สํานักวิศวกรรมศาสตร สาขาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

กิตติเทพ เฟองขจร (2003), กลศาสตรหินพ้ืนฐาน, 206 หนา 

Bergar L., (1998), Dam safety, Editor-Volume 1, Rotterdam, Netherlands, 308 pp. 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

เวปไซต ท่ีเก่ียวของกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน Wikipedia คําอธิบายศัพท 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ทําไดโดย 

 แบบประเมินเน้ือหาวิชาและประเมินผูสอน ท่ีแจกใหนักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในชั่วโมง

สุดทายของการเรียนการสอนหรือใหนักศึกษาผานระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย 

 ขอเสนอแนะผานเวปบอรด หรือระบบ e-learning ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเพื่อเปนชองทางในการส่ือสารกับ

นักศึกษา 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ทําไดโดย 

 การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนท่ีแตงต้ังโดยภาควิชา 

 การสังเกตการณสอนโดยอาจารยทานอื่น 

 ผลการสอบของนักศึกษา 

 การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู 

๓. การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ สามารถนํามาปรับปรุงการสอน เชน ยกตัวอยางโจทยใหมาก 

ขึ้นเพ่ือใหนักศึกษามีการฝกฝนในการแกปญหาโจทยไดมากขึ้น การทํางานกลุมเพื่อกระตุนใหเกิดความต้ังใจ 

เรียนมีการเพิ่มชั่วโมงตวิสําหรับนักศึกษาท่ีมีความตองการหรือมีผลการเรยีนท่ีออน นอกจากนี้อาจมี การวิจัยใน 

ชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 

กระบวนการท่ีใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของ 

รายวิชา ทําไดโดย การทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน มี 

การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยมีการประเมินขอสอบ 

และความเหมาะสมของการใหคะแนน 



๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงาน 

รายวิชาของอาจารยผูสอน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนเปนผูรับผิดชอบ 

ในการทบทวนเน้ือหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธ์ิการสอนท่ีใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

และพัฒนารายละเอียดวิชา เพ่ือนําเขาท่ีประชุมอาจารยประจําหลักสูตร รวมพิจารณาใหความเห็นและ 

ขอเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุงรายวิชาสําหรับการใชรอบปการศึกษาถัดไป นอกจากน้ี อาจมีการดําเนินการ 

ปรบัเปล่ียนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตใชความรูกับปญหาที่มาจาก 

งายวิจัยของอาจารยหรอือุตสาหกรรมตางๆ 

 

 


