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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา 

 ๕๓๘ ๒๐๘ ปฏิบัติการธรณีสณัฐานโครงสราง (Structural Geomorphology Laboratory) 

๒.  จำนวนหนวยกิต 

  ๑ หนวยกิต (๐-๓-๐) 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณ ี

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

  อ.ดร. ธนิษฐา ทองประภา และ อ.ดร. เกียรติศักดิ์  อาจคงหาญ 

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 

  ภาคการศึกษา ๒ / ช้ันปท่ี ๒ 

๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถาม)ี 

  ๕๓๘ ๒๐๗ ธรณสีัณฐานโครงสราง (Structural Geomorphology) 

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (co-requisites) (ถาม)ี 

  ๕๓๘ ๒๐๗  ธรณสีัณฐานโครงสราง (Structural Geomorphology) 

๘.  สถานท่ีเรียน 

  อาคารปฏิบัติการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

๙.  วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับลักษณะโครงสรางธรณวิีทยา การวิเคราะหโครงสรางทางธรณีโดยออรโธ

กราฟกโปรเจคช่ันและสเตอริโอกราฟกโปรเจคช่ัน การใชภมูิสารสนเทศสำหรับงานวิศวกรรมธรณ ี

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

มีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาของรายวิชาใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการบนผิวโลก การเกิดและโครงสรางธรณีวิทยา 

และการใชภมูิสารสนเทศ 
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หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

 

๑. คำอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติการประกอบดวย การวัดเสนและระนาบ ออรโธกราฟกโปรเจคช่ัน การแกปญหามมุเอียงเทและการแกปญหาสาม

จุด การแกปญหาความหนาและความกวางของหินโผล รูปแบบหินโผลและเสนช้ันโครงสราง การแปลความหมายแผนท่ี

ธรณีวิทยา ภาพตัดขวางโครงสรางธรณีวิทยา สเตอรโิอกราฟฟกโปรเจคช่ัน การวิเคราะหรอยเลื่อน การวิเคราะหรอยคด

โคง 

๒. จำนวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

  

 บรรยาย   สอนเสริม    การฝกปฏิบัติ/งาน   การศึกษาดวยตนเอง 

       ภาคสนาม/การฝกงาน 

  

 ๐    ช่ัวโมง  สอนเสริมความตองการ  ๓ ช่ัวโมง                    ๐ ช่ัวโมง 

   ตองการของนักศึกษาเปน 

   กลุมและเฉพาะราย 

 ๓. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

 อยางนอยกวา 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 

 และซื่อสตัยสุจรติ 

-  มีวินัย ตรงตอเวลา และ รับผดิชอบตอตนเองและสังคม 

-  มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยงตามลำดับ 
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 ความสำคญั 

-  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิศ์รีของความเปนมนุษย 

- เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

-  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผดิชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ 

 ๑.๒ วิธีการสอนท่ีจะใชพัฒนาการเรียนรู 

-  ปลูกฝงใหเห็นถึงความสำคญัของเรื่องการตรงตอเวลา เชน มีคะแนนการเขาหองเรยีน ไมมีการ 

 เช็คช่ือใหสำหรับผูท่ีเขาเรยีนสาย ไมใหคะแนนการบานสำหรับผูท่ีสงชากวากำหนดสง เปนตน 

-  สอดแทรกคณุธรรมและจรยิธรรม เขาไปในระหวางการสอน เนนความรับผิดชอบตองาน วินัย 

 จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความซื่อสตัยตอตนเองและตอหนาท่ีในกลุม ความมีน้ำใจตอเพ่ือน 

 รวมงาน การเคารพและเช่ือฟงครบูาอาจารย พรอมท้ังอาจารยตองปฏิบัติตนใหเปนตัวอยาง 

-  ยกตัวอยางกรณศีึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรม ความรับผดิชอบตอหนาท่ีและการ 

 ประพฤติท่ีผดิจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

-  การทำรายงานหรืออภิปรายกลุม 

 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 

-  พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลา 

-  พฤติกรรมในการทำงานท่ีไดรับมอบหมาย เชน การบาน มีการลอกกันมาสงมากนอยขนาดไหน 

-  มีการอางอิงเอกสารท่ีไดนำมาทำรายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม 

-  ประเมินการรบัฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน โดยนักศึกษาอ่ืนๆ ในรายวิชา 

 ประเมินผลการนำเสนอรายงานผลท่ีไดรับมอบหมาย 

๒. ความรู 

 ๒.๑ ความรูท่ีจะไดรับ 

-  ผูเรยีนจะตองมีความรูเก่ียวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศ ความลาดเอียงและการเคลื่อนท่ีของ

มวล แมน้ำ ชายฝงและคาสต ธรณีวิทยาโครงสราง การประยุกตใชภาพถายทางอากาศและภูมสิารสนเทศ

สำหรับงานธรณสีัณฐานวิศวกรรม 

 ๒.๒ วิธีการสอน 

-  การสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ ใหแบบฝกหัด แกปญหาโจทย การบาน การทำงานเปนกลุม 

 และสงเสรมิใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง การคนควาทางอินเตอรเน็ต 

-  มีการสอนเสริมสำหรับนักศึกษาท่ีมีความตองการ 

 ๒.๓ วิธีการประเมินผล 

-  ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 

-  นำเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 

๓. ทักษะทางปญญา 

๓.๑ ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 พัฒนาความสามารถในการคดิอยางมีระบบ สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาโจทยไดเปนอยางด ี
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นอกจากน้ี นักศึกษาจะมีทักษะทางปญญาท่ีสอดคลองกับคุณสมบัตขิองหลักสูตร ดังน้ี 

-  มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ 

- สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

-  สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ 

-  มีจินตนาการและความยดืหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของเหมาะสมในการพัฒนา 

 นวัตกรรมหรือองคความรูตอยอดจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

-  สามารถคนควาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการ 

 เปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเก่ียวของ 

๓.๒ วิธีการสอน 

 การทำโจทยในหองเรยีน การทำเปนงานเปนกลุมเพ่ือใหวิเคราะหโจทยและแกไขปญหารวมกัน การ 

ใหการบาน ใหงานในลักษณะท่ีนักศึกษาตองคนควาหาความรูเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบในการแกไขปญหาโจทย  

๓.๓ วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา 

 ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะหโจทยปญหา 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองการพัฒนา 

-  รูจักบทบาท หนาท่ี และมคีวามรบัผิดชอบในการทำงานท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานบุคคลและงานกลุม

วางตัวและรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมไดอยางเหมาะสม 

-  สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ ในกลุม ท้ังใน

บทบาทของผูนำ หรือในบทบาทของผูรวมทีมทำงาน 

-  มีความสามารถคนควาขอมูล และใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

-  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 
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-  นักศึกษามีทักษะในการคิดคำนวณเชิงตัวเลข ทักษะในการแปลและตีความหมายของโจทย 

-  มีความสามารถในการสืบคน ขอมลูทางอินเทอรเน็ต เพ่ือใชในการแกไขโจทยปญหาได พรอมท้ังติดตาม

การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีในศาสตรของตนเองหรือท่ีเก่ียงของได 

-  สามารถประยุกตใชสารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอยางเหมาะสมและทันสมัย เชน การสงงาน 

 ทางอีเมล 

-  มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลอืกใชรูปแบบของ 

 สื่อการนำเสนออยางเหมาะสม 

๕.๒ วิธีการสอน 

-  นำเสนอขอมูลโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เชน ใชสื่อการสอน power point ท่ี 

 นาสนใจ ชัดเจน งายตอการเขาใจ ประกอบการสอน 

-  การสอนโดยมีการนำเสนอขอมูลจากการคนควาทางอินเตอรเน็ต เพ่ือเปนการกระตุนใหนักศึกษา 

 เห็นถึงความสำคญัและประโยชนจากการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการนำเสนอและสืบคนขอมลู 

-  มอบหมายงานท่ีตองศึกษาคนควาดวยตนเอง จากอินเทอรเน็ต สื่อการสอน e-learning กาทำงาน 

หรือการบานสง โดยมีโจทยท่ีตองมีการสืบคนขอมูลเพ่ิมเตมิจากอินเทอรเน็ต มีการอางอิงแหลงท่ีมาของ

ขอมูลท่ีนาเช่ือถือ การสงการบานทางอีเมล 

๕.๓ วิธีการประเมิน 

-  ประเมินทักษะการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการนำเสนองานหนาหองเรียน 

-  ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน 

-  ประเมินรายงานการสืบคนขอมลูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห 

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จำนวน* 

(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการ 

สอนและสื่อท่ีใช 

ผูสอน 

๑ แผนท่ีธรณีวิทยา รูปแบบหินโผล เสน

ช้ันโครงสราง และภาพตัดขวาง 

๓ 

 

 

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ดร.  ธนิษฐา 

ทองประภา  

๒ การแกปญหามุมเอียงเท และความ

กวางของหินโผล 

๓ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ดร.  ธนิษฐา 

ทองประภา  



๖    แบบ มคอ. ๓ 

 
 

๓ การแกปญหาสามจุด 

 

๓ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ดร.  ธนิษฐา 

ทองประภา  

๔ สเตอริโอกราฟฟกโปรเจคช่ัน เสน 

ระนาบและโพล 

๓ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ดร.  ธนิษฐา 

ทองประภา  

๕ สเตอริโอกราฟฟกโปรเจคช่ัน  การ

วิเคราะหความหนาแนนของขอมลู 

๓ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ดร.  ธนิษฐา 

ทองประภา  

๖ สเตอริโอกราฟฟกโปรเจคช่ัน  การ

ประยุกตใชในงานวิศวกรรมธรณ ี

๓ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การทำงาน

เดี่ยว การบาน 

ดร.  ธนิษฐา 

ทองประภา  

๗ ลักษณะธรณสีณัฐานบนแผนท่ีภูมิ

ประเทศ 

๓ 

 

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน 

ดร.  ธนิษฐา 

ทองประภา  

๘ ลักษณะธรณสีณัฐานจากภาพถายทาง

อากาศ 

๓ 

 

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน 

ดร.  ธนิษฐา 

ทองประภา  

๙ ภูมิสารสนเทศ การใชโปรแกรม 

ArcGis การปอนขอมูล กำหนด

ตำแหนง  สรางเสน การใสขอมลู 

attribute data 

๓ 

 

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน 

ดร. เกียรติ

ศักดิ์  อาจคง

หาญ 

๑๐ ภูมิสารสนเทศ การหาพ้ืนท่ี การ

เปลี่ยนหนวย การตรึงแผนท่ี 

๓ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน การทำงานเดี่ยว

และกลุม 

ดร. เกียรติ

ศักดิ์  อาจคง

หาญ 

๑๑ ภูมิสารสนเทศการทำแผนท่ี การ

ซอนทับขอมูล การเลือกพ้ืนท่ี และการ

แสดงผล  

๓ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การทำงาน 

เดี่ยว 

ดร. เกียรติ

ศักดิ์  อาจคง

หาญ 

๑๒     

๑๓ สอบปลายภาค 



๗    แบบ มคอ. ๓ 

 
 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการ

เรียนรู* 
วิธีการประเมิน** สัปดาหท่ีประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมิน 

๒,๓ 

สอบยอย 

สอบกลางภาค  

สอบปลายภาค  

๒,๙ 

๗ 

๑๓ 

๑๐% 

๓๐% 

๔๐% 

๑,๒,๔,๕,๖ 

การเขาหองเรยีน 

การสงงานตามท่ีไดรับมอบหมาย รายบุคคล 

รายงานกลุม 

ตลอดภาค 

การศึกษา 

๑๐% 

๕% 

๕% 

 

* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบตอของรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) 

** วิธีการประเมิน เชน ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ 

 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 

เอกสารประกอบปฏิบัติการธรณสีณัฐานโครงสราง โดย อ.ดร. ธนิษฐา ทองประภา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

๒. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

Van der Pluijm, B. A. and Marshak, S. 2004. Earth Structure: An introduction to structural geology 

and tectonics. W.W. Norton&Company, Inc. New York. USA. 

Huggett, R. J. 2007. Fundamentals of Geomorphology (second edition). Taylor & Francis e-Library. 

USA. 

Bridge, J. and Domicco, R. 2008. Earth surface processes, landforms and sediment deposits. 

Cambridge University Press.   

๓. เอกสารและขอมูลแนะนำ 

เว็บไซต ท่ีเก่ียวของกับหัวขอในประมวลรายวิชา 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 



๘    แบบ มคอ. ๓ 

 
 
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาท่ีจัดทำโดยนักศึกษา ทำไดโดย 

- แบบประเมินเน้ือหาวิชาและประเมินผูสอน ท่ีแจกใหนักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในช่ัวโมงสุดทาย

ของการเรียนการสอนหรือใหนักศกึษาผานระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย 

- ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด หรือระบบ e-learning ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทำเพ่ือเปนชองทางในการสื่อสารกับ

นักศึกษา 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ทำไดโดย 

- การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนท่ีแตงตั้งโดยภาควิชา 

- การสังเกตการณสอนโดยอาจารยทานอ่ืน 

- ผลการสอบของนักศึกษา 

- การทวนสอบผลประเมินผลการเรยีนรู 

๓. การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ สามารถนำมาปรับปรุงการสอน เชน ยกตัวอยางโจทยใหมากข้ึน 

เพ่ือใหนักศึกษามีการฝกฝนในการแกปญหาโจทยไดมากข้ึน การทำงานกลุมเพ่ือกระตุนใหเกิดความตั้งใจเรียน มีการ

เพ่ิมช่ัวโมงติวสำหรับนักศึกษาท่ีมคีวามตองการหรือมีผลการเรียนท่ีออน นอกจากน้ีอาจม ีการวิจัยในช้ันเรียน การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอน เปนตน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

กระบวนการท่ีใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา 

ทำไดโดย การทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน มีการตั้ง

คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยมีการประเมินขอสอบและความ

เหมาะสมของการใหคะแนน 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงานรายวิชา

ของอาจารยผูสอน และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนเปนผูรับผดิชอบ ในการ

ทบทวนเน้ือหาวิชาท่ีสอนและกลยทุธการสอนท่ีใช และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนา

รายละเอียดวิชา เพ่ือนำเขาท่ีประชุมอาจารยประจำหลักสตูร รวมพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือนำมา

ปรับปรุงรายวิชาสำหรับการใชรอบปการศึกษาถัดไป นอกจากน้ี อาจมีการดำเนินการ ปรับเปลี่ยนหรอืสลับอาจารย

ผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมมุมองในเรื่องการประยุกตใชความรูกับปญหาท่ีมาจากงายวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรม

ตางๆ 
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