
แบบ มคอ. ๓ 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา 

 538418 โครงงานวิศวกรรมธรณ ี(Geological Engineering Projects) 

๒.  จำนวนหนวยกิต 

  ๔ หนวยกิต (๑-๙-๑๑) 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี เปนวิชาเฉพาะบังคับ 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

  ผศ.ดร. ปรัชญา เทพณรงค และคณะ ผูรับผดิชอบรายวิชาและผูสอน 

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 

  ภาคการศึกษา ๑ / ช้ันปท่ี ๔ 

๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถาม)ี 

  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (co-requisites) (ถามี) 

  ไมม ี

๘.  สถานท่ีเรียน 

  อาคารเครื่องมือ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี และภาคสนาม 

๙.  วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

  ๓๐ ตลุาคม ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และประสบการณการทำการสำรวจธรณีวิทยาในภาคสนาม เพ่ือนำผลท่ีไดจาก

ภาคสนามมาประมวล ประเมนิ วิเคราะห และออกแบบโครงสรางทางธรณีวิทยา 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

มีการเปลี่ยนแปลงการสำรวจและวิเคราะหเพ่ือใหรายวิชาสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยทีางดานวิศวกรรม

ธรณีในปจจุบันและมีการนำผลท่ีไดมาประมวล ประเมิน วิเคราะห และออกแบบโครงสรางทางธรณีวิทยา ท่ีสามารถ

นำไปใชในงานจริงได 

 

 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

 

๑. คำอธิบายรายวิชา 

การสำรวจวิศวกรรมธรณีในภาคสนาม การสรางแผนท่ีธรณีวิทยา และภาพตัดขวาง การประมวลและประเมินขอมลู

ธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม การออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมธรณี การนำเสนอผลการออกแบบ 

 

 

๒. จำนวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

  

 บรรยาย   สอนเสริม    การฝกปฏิบัติ/งาน   การศึกษาดวยตนเอง 

       ภาคสนาม/การฝกงาน 

  

๑๒ ช่ัวโมง            สอนเสริมความตองการ         ๑๐๘ ช่ัวโมง          ๑๓๒ ช่ัวโมง 

   ตองการของนักศึกษาเปน 

   กลุมและเฉพาะราย 

 

 ๓. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

  แตตองไมนอยกวา ๔ ช่ัวโมง/สัปดาห  

 

 

 

 

 



หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

  พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผดิชอบ ปลูกฝงความมีวินัย ใฝรู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิ 

ของขอมูลสวนบุคคล โดยมีคุณธรรมจรยิธรรมตามคุณสมบัติหลักสตูร ดังน้ี 

-  เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคณุคาของระบบคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ 

 และซื่อสตัยสจุรติ 

-  มีวินัย ตรงตอเวลา และ รับผดิชอบตอตนเองและสังคม 

-  มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยงตามลำดับ 

 ความสำคญั 

-  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิศ์รีของความเปน 

 มนุษย 

-  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

-  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผดิชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ 

๑.๒ วิธีการสอนท่ีจะใชพัฒนาการเรียนรู 

-  ปลูกฝงใหเห็นถึงความสำคญัของเรื่องการตรงตอเวลา 

-  สอดแทรกคณุธรรมและจรยิธรรม เขาไปในระหวางการสอน เนนความรับผิดชอบตองาน วินัย 

 จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความซื่อสตัยตอตนเองและตอหนาท่ีในกลุม ความมีน้ำใจตอเพ่ือน 

 รวมงาน การเคารพและเช่ือฟงครบูาอาจารย พรอมท้ังอาจารยตองปฏิบัติตนใหเปนตัวอยาง 

-  ยกตัวอยางกรณศีึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรม ความรับผดิชอบตอหนาท่ีและการ 

 ประพฤติท่ีผดิจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

-  การทำรายงานหรืออภิปรายกลุม 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 

-  พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลา 

-  พฤติกรรมในการทำงานท่ีไดรับมอบหมาย 

-  มีการอางอิงเอกสารท่ีไดนำมาทำรายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม 

-  ประเมินการรบัฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน โดยนักศึกษาอ่ืนๆ ในรายวิชา 

- ประเมินผลการนำเสนอรายงานผลท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๒.๑ ความรูท่ีจะไดรับ 

-  ผูเรยีนจะตองมีความรูเก่ียวกับพ้ืนฐานการสำรวจวิศวกรรมธรณีในภาคสนาม การสรางแผนท่ีธรณีวิทยา 

และภาพตัดขวาง การประมวลและประเมินขอมูลธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม การออกแบบโครงสรางทาง

วิศวกรรมธรณี  

  

๒.๒ วิธีการสอน 



-  การสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ ใหปฏิบัติการสำรวจในภาคสนาม และใหแบบฝกหัดการออกแบบ

โครงสรางในงานวิศวกรรมธรณี และสามารถ การทำงานเปนกลุมได 

 

 

 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 

-  ทดสอบยอย สอบปฏิบัติ สงรายงานผลการสำรวจและออกแบบ 

-  นำเสนองานท่ีออกไปปฏิบัติภาคสนาม 

 

๓. ทักษะทางปญญา 

๓.๑ ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 พัฒนาความสามารถในการคดิอยางมีระบบ สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาโจทยไดเปนอยางด ี

นอกจากน้ี นักศึกษาจะมีทักษะทางปญญาท่ีสอดคลองกับคุณสมบัตขิองหลักสูตร ดังน้ี 

-  มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ 

- สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

-  สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ 

-  มีจินตนาการและความยดืหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของเหมาะสมในการพัฒนา 

 นวัตกรรมหรือองคความรูตอยอดจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

-  สามารถคนควาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการ 

 เปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเก่ียวของ 

๓.๒ วิธีการสอน 

 การทำโจทยในหองเรยีนและออกปฏิบิตการในภาคสนาม การทำเปนงานเปนกลุมเพ่ือใหวิเคราะหโจทยและ

แกไขปญหารวมกัน  

๓.๓ วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา 

 สอบปฏิบัติในภาคสนาม  นำเสนอผลงาน และสอบปลายภาค  

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองการพัฒนา 

-  รูจักบทบาท หนาท่ี และมคีวามรบัผิดชอบในการทำงานท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานบุคคลและงานกลุม 

-  วางตัวและรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมไดอยางเหมาะสม 

-  สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ ในกลุมท้ัง 

 ในบทบาทของผูนำ หรือในบทบาทของผูรวมทีมทำงาน 

-  มีความสามารถคนควาขอมูล และใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดอยางม ี

 ประสิทธิภาพ 

-  สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

 อยางมีประสิทธิภาพ 



๔.๒ วิธีการสอน 

-  มอบหมายงานใหทำงานท้ังงานรายบุคคลและงานเปนกลุม และมีการเปลีย่นกลุมทำงานตาม 

 กิจกรรมท่ีไดรบัมอบหมาย เพ่ือใหนักศึกษาทำงานไดกับผูอ่ืน โดยไมยึดติดกับเฉพาะเพ่ือนสนิท 

-  กำหนดความรับผดิชอบของนักศึกษาแตละคนในการทำงานกลุม อยางชัดเจน 

-  พยายามยกตัวอยางโจทยปญหา ท่ีเปนภาษาอังกฤษ 

- แทรกประสบการณของอาจารยในระหวางการสอนโดยการผานการเลาเรื่องตางๆ 

-  เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและแสดงความคดิเห็นท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน มีการ 

 พูดคุยกับนักศึกษาใหเห็นความจำเปนของทักษะดานตางๆ 

๔.๓ วิธีการประเมิน 

-  ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังประเมินตนเอง และเพ่ือนรวมงาน 

 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

-  นักศึกษามีทักษะในการคิดคำนวณเชิงตัวเลข ทักษะในการแปลและตีความหมายของโจทย 

-  มีความสามารถในการสืบคน ขอมลูทางอินเทอรเน็ต เพ่ือใชในการแกไขโจทยปญหาพรอมท้ังตดิตามการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในศาสตรของตนเองหรือท่ี เก่ียงของได 

-  สามารถประยุกตใชสารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอยางเหมาะสมและทันสมัย 

-  มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของ 

 สื่อการนำเสนออยางเหมาะสม 

-  สามารถใชเครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา 

 วิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 

๕.๒ วิธีการสอน 

-  นำเสนอขอมูลโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เชน ใชสื่อการสอน power point ท่ี 

 นาสนใจ ชัดเจน งายตอการเขาใจ ประกอบการสอน 

-  การสอนโดยมีการนำเสนอขอมูลจากการคนควาทางอินเตอรเน็ต เพ่ือเปนการกระตุนใหนักศึกษา 

 เห็นถึงความสำคญัและประโยชนจากการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการนำเสนอและสืบคนขอมลู 

-  มอบหมายงานท่ีตองศึกษาคนควาดวยตนเอง จากอินเทอรเน็ต สื่อการสอน e-learning กาทำงาน 

 หรือการบานสง โดยมีโจทยท่ีตองมีการสืบคนขอมูลเพ่ิมเตมิจากอินเทอรเน็ต มีการอางอิง 

 แหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนาเช่ือถือ  

๕.๓ วิธีการประเมิน 

-  ประเมินทักษะการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการนำเสนองานหนาหองเรียน 

-  ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน 

 

 

 



หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห 

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จำนวน* 

(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการ 

สอนและสื่อท่ีใช 

ผูสอน 

๑ บทท่ี ๑ บทนำ 

บทท่ี ๒ แนวทางในการสำรวจ 

 แนวทางการทำการสำรวจ 

๑ 

๓ 

 บรรยาย ยกตวัอยาง แนว

ทางแกไข การบาน 

ผศ. ดร. ปรัชญา  

เทพณรงค 

และคณะ 

๒ บทท่ี ๒ (ตอ) แนวทางในการ

สำรวจ 

แนวทางในการจัดทำแผนท่ี 

การเก็บขอมูล 

การทำภาพตัดขวาง 

 

๔  บรรยาย ยกตัวอยางปญหา 

แนวทางแกไข การทำงาน

เปนกลุม การบาน 

ผศ. ดร. ปรัชญา  

เทพณรงค 

และคณะ 

๓ บทท่ี ๓ การวิเคราะหและ

ออกแบบโครงสราง 

 การประเมินผล 

 การประมวลผลท่ีไดจาก

ภาคสนาม 

 การออกแบบโครงสรางทาง

ธรณ ี

๔ 

 

 

 

 

 

 

บรรยาย ยกตัวอยางการ

วิเคราะหและออกแบบ แนว

ทางแกไข การทำงานเปน

กลุม การบาน 

ผศ. ดร. ปรัชญา  

เทพณรงค 

และคณะ 

๔ บทท่ี ๔ รวบรวมขอมลู 

 ทำการสำรวจและจดัเก็บ

ขอมูล 

๑๒ จัดเก็บขอมลูธรณีวิทยาท่ีได

จากภาคสนาม 

ผศ. ดร. ปรัชญา  

เทพณรงค 

และคณะ 

๕ บทท่ี ๔ (ตอ) รวบรวมขอมูล 

 ทำการสำรวจและจดัเก็บ

ขอมูล 

๑๒ จัดเก็บขอมลูธรณีวิทยาท่ีได

จากภาคสนาม 

ผศ. ดร. ปรัชญา  

เทพณรงค 

และคณะ 

๖ บทท่ี ๔ (ตอ) รวบรวมขอมูล 

 ทำการสำรวจและจดัเก็บ

ขอมูล 

๑๒ จัดเก็บขอมลูธรณีวิทยาท่ีได

จากภาคสนาม 

ผศ. ดร. ปรัชญา  

เทพณรงค 

และคณะ 

๗ บทท่ี ๕ การจัดทำแผนท่ี 

 การบันทึกขอมูลลงในแผนท่ี 

 การตอแผนท่ีกับพ้ืนท่ี

๑๒ การรวบรวมขอมูล 

ยกตัวอยางการแปรขอมูลท่ี

ไดจากภาคสนาม  

ผศ. ดร. ปรัชญา  

เทพณรงค 

และคณะ 



ใกลเคียง 

๘ บทท่ี ๖ การทำภาพตดัขวาง 

 การทำภาพตัดขวางดวยมือ 

 การทำภาพดวยคอมพิวเตอร 

๑๒ แปรผลขอมูลธรณีวิทยาท่ีได

จากภาคสนาม 

ผศ. ดร. ปรัชญา  

เทพณรงค 

และคณะ 

๙ บทท่ี ๗ การประมวลและ

ประเมินขอมูลธรณีวิทยาเชิง

วิศวกรรม 

 กรณศีึกษาการประมวลและ

ประเมินผลธรณีวิทยาใน

ภาคสนาม 

 กรณศีึกษาการประมวลและ

ประเมินผลธรณีวิทยาใน

หองปฏิบัติการ 

๑๒ ประมวลผลและประเมิน

ขอมูลธรณีวิทยาเชิง

วิศวกรรม 

 

ผศ. ดร. ปรัชญา  

เทพณรงค 

และคณะ 

๑๐ บทท่ี ๘ การออกแบบโครงสราง

ทางวิศวกรรมธรณี  

 ข้ันตอนแนวคิดในการ

ออกแบบ 

๑๒ ออกแบบโครงสราง ผศ. ดร. ปรัชญา  

เทพณรงค 

และคณะ 

๑๑ บทท่ี ๘ การออกแบบโครงสราง

ทางวิศวกรรมธรณี  

 ข้ันตอนแนวคิดในการ

ออกแบบ (ตอ) 

๑๒ ออกแบบโครงสราง ผศ. ดร. ปรัชญา  

เทพณรงค 

และคณะ 

๑๒ บทท่ี ๙ การนำเสนอผลการ

ออกแบบ 

 Presentation 

๑๒ นักศึกษาออกมานำเสนอ

ผลงานท่ีไดทำการสำรวจ

และออกแบบ 

ผศ. ดร. ปรัชญา  

เทพณรงค 

และคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการ

เรียนรู* 
วิธีการประเมิน** สัปดาหท่ีประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมิน 

๒,๓ สอบปลายภาค (บทท่ี ๕, ๖, ๗, ๘) ๑๓ ๔๐% 

๑,๒,๔,๕,๖ 

การเขาหองเรยีน 

การสงงานตามท่ีไดรับมอบหมาย รายงานเดีย่ว 

รายงานกลุม 

การนำเสนอผลงาน 

การออกภาคสนาม 

ตลอดภาค 

การศึกษา 

๕% 

๕% 

๑๐% 

๒๐% 

๒๐% 

 

* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบตอของรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) 

 

** วิธีการประเมิน เชน ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 

โครงงานวิศวกรรมธรณี โดย ผศ.ดร.ปรัชญา เทพณรงค สำนักวิศวกรรมศาสตร สาขาเทคโนโลยีธรณี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

๒. เอกสารและขอ้มูลสาํคญั 

กิตติเทพ เฟองขจร (2003), กลศาสตรหินพ้ืนฐาน, 206 หนา 

Z.T. Bieniawski (1992), Design Methodology in Rock Engineering: Theory, Education and 

Practice, 205 pp. 

 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนำ 

เวปไซต ท่ีเก่ียวของกับหัวขอในประมวลรายวิชา 

 

 

 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาท่ีจัดทำโดยนักศึกษา ทำไดโดย 

 แบบประเมินเน้ือหาวิชาและประเมินผูสอน ท่ีแจกใหนักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในช่ัวโมง

สุดทายของการเรียนการสอนหรือใหนักศึกษาผานระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย 

 ขอเสนอแนะผานเวปบอรด หรอืระบบ e-learning ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทำเพ่ือเปนชองทางในการสื่อสารกับ

นักศึกษา 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ทำไดโดย 

 การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนท่ีแตงตั้งโดยภาควิชา 

 การสังเกตการณสอนโดยอาจารยทานอ่ืน 

 ผลการสอบของนักศึกษา 

 การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู 

http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&search-alias=books-uk&field-author=Z.T.%20Bieniawski


๓. การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ สามารถนำมาปรับปรุงการสอน เชน ยกตัวอยางโจทยใหมาก 

ข้ึนเพ่ือใหนักศึกษามีการฝกฝนในการแกปญหาโจทยไดมากข้ึน การทำงานกลุมเพ่ือกระตุนใหเกิดความตั้งใจ 

เรียนมีการเพ่ิมช่ัวโมงติวสำหรับนักศึกษาท่ีมีความตองการหรือมผีลการเรยีนท่ีออน นอกจากน้ีอาจม ีการวิจัยใน 

ช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

กระบวนการท่ีใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของ 

รายวิชา ทำไดโดย การทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน มี 

การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยมีการประเมนิขอสอบ 

และความเหมาะสมของการใหคะแนน 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงาน 

รายวิชาของอาจารยผูสอน และการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนเปนผูรบัผิดชอบ 

ในการทบทวนเน้ือหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธ์ิการสอนท่ีใช และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงการเรยีนการสอน 

และพัฒนารายละเอียดวิชา เพ่ือนำเขาท่ีประชุมอาจารยประจำหลักสูตร รวมพิจารณาใหความเห็นและ 

ขอเสนอแนะเพ่ือนำมาปรับปรุงรายวิชาสำหรับการใชรอบปการศึกษาถัดไป นอกจากน้ี อาจมีการดำเนินการ 

ปรับเปลีย่นหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตใชความรูกับปญหาท่ีมาจาก 

งายวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตางๆ 
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