
แบบ มคอ. ๓ 
 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 538310 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ (Mine Economics) 
๒.  จ านวนหน่วยกิต 
  ๔ หน่วยกิต (๔-๐-๘) 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณ ี
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  ผศ.ดร.ปรัชญา เทพณรงค์  ผูร้ับผดิชอบรายวิชาและผู้สอน 
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
  ภาคการศึกษา ๓ / ช้ันปีท่ี ๓ 
๖.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้าม)ี 

  ไม่มี 

๗.  รายวชิาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
  ไม่ม ี
๘.  สถานที่เรียน 
  อาคารเรยีนรวม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร ี
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
  ๑๑ กุมภาพันธ ์๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

บบ มคอ. ๓ 
๑ 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอุปสงค์และอุปทานการผลิตที่ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาให้สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ใน
ปัจจุบัน  

 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิดของอุปสงค์และอุปทานการผลิตที่ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ การประเมินค่าใช้จ่ายของการด าเนินการ
ท าเหมือง เทคนิคในการตดัสินใจลงทุน คุณค่าของแหล่งแร่ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การหาจุดสมดลุของการพัฒนา
เหมืองและการผลิต การจัดระบบเหมือง และการกูย้ืมเพื่อลงทุนท าเหมือง 

 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
  
 บรรยาย   สอนเสริม    การฝึกปฏิบัติ/งาน   การศึกษาด้วยตนเอง 
       ภาคสนาม/การฝึกงาน 
  
 ๔๘ ช่ัวโมง  สอนเสริมความต้องการ  -         ๙๖ ช่ัวโมง 
   ของนักศึกษาเป็น 
   กลุ่มและเฉพาะราย 
 
 ๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 
 แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๔ ช่ัวโมง/สปัดาห์  

 
 



๑. คุณธรรม จริยธรรม 
 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรับผดิชอบ ปลูกฝังความมีวินยั ใฝ่รู้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิ 
ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีคุณธรรมจรยิธรรมตามคุณสมบตัิหลักสตูร ดังนี ้

-  เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคณุค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
 และซื่อสตัยส์ุจรติ 
-  มีวินัย ตรงต่อเวลา และ รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
-  มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับ 
 ความส าคญั 
-  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิศ์รีของความเป็น 
 มนุษย ์
-  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับตา่งๆ ขององค์กรและสังคม 
-  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผดิชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 

๑.๒ วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
-  ปลูกฝังให้เห็นถึงความส าคญัของเรื่องการตรงต่อเวลา 
-  สอดแทรกคณุธรรมและจรยิธรรม เข้าไปในระหว่างการสอน เน้นความรับผิดชอบต่องาน วินัย 
 จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความซื่อสตัย์ต่อตนเองและต่อหนา้ที่ในกลุ่ม ความมีน้ าใจต่อเพื่อน 
 ร่วมงาน การเคารพและเช่ือฟังครบูาอาจารย์ พร้อมท้ังอาจารย์ต้องปฏิบัติตนใหเ้ป็นตัวอย่าง 
-  ยกตัวอย่างกรณศีึกษาที่เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม ความรับผดิชอบต่อหน้าท่ีและการ 
 ประพฤติที่ผดิจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
-  การท ารายงานหรืออภิปรายกลุม่ 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 
-  พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
-  พฤติกรรมในการท างานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
-  มีการอ้างอิงเอกสารทีไ่ด้น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
-  ประเมินการรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยนักศึกษาอื่นๆ ในรายวชิา 
- ประเมินผลการน าเสนอรายงานผลที่ไดร้ับมอบหมาย 

๒. ความรู้ 
 ๒.๑ ความรู้ที่จะได้รับ 

-  ผู้เรยีนจะต้องมีความรูเ้กี่ยวกับพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการอุปสงค์และอุปทานการผลติที่ประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ การประเมนิค่าใช้จ่ายของการด าเนินการท าเหมือง เทคนิคในการตัดสินใจลงทนุ 
คุณค่าของแหล่งแร่ การวิเคราะหค์วามเสีย่ง การหาจดุสมดุลของการพัฒนาเหมืองและการผลติ การ 

จัดระบบเหมือง และการกู้ยมืเพื่อลงทุนท าเหมืองเพื่อประยุกต์ใช้กับกระบวนการในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
๒.๒ วิธีการสอน 

-  การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ให้แบบฝึกหัด แก้ปญัหาโจทย์ การบ้าน การท างานเป็นกลุม่ 



 และส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน๊ต 
-  มีการสอนเสริมส าหรับนักศึกษาทีม่ีความต้องการ 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 
-  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
-  น าเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 พัฒนาความสามารถในการคดิอยา่งมีระบบ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโจทย์ได้เป็นอย่างด ี
นอกจากน้ี นักศึกษาจะมีทักษะทางปัญญาที่สอดคล้องกับคุณสมบตัขิองหลักสูตร ดังนี ้

-  มีความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
- สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปญัหาและความต้องการ 
-  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปญัหาด้านวิศวกรรมได้อยา่งมีระบบ 
-  มีจินตนาการและความยดืหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกีย่วข้องเหมาะสมในการพัฒนา 
 นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ต่อยอดจากเดิมได้อย่างสร้างสรรค ์
-  สามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมไดด้้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการ 
 เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓.๒ วิธีการสอน 
 การท าโจทย์ในห้องเรยีน การท าเป็นงานเป็นกลุ่มเพื่อให้วิเคราะห์โจทย์และแก้ไขปญัหาร่วมกัน การ 
ให้การบ้าน ให้งานในลักษณะที่นักศึกษาต้องค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อประกอบในการแก้ไขปัญหาโจทย  

๓.๓ วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศกึษา 
 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะหโ์จทย์ปญัหา 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องการพัฒนา 
-  รู้จักบทบาท หน้าท่ี และมคีวามรบัผิดชอบในการท างานท่ีไดร้ับมอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุม่ 
-  วางตัวและร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 
-  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปญัหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุม่ทั้ง 
 ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
-  มีความสามารถค้นคว้าข้อมูล และใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างม ี
 ประสิทธิภาพ 
-  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๒ วิธีการสอน 
-  มอบหมายงานให้ท างานท้ังงานรายบุคคลและงานเป็นกลุ่ม และมีการเปลีย่นกลุ่มท างานตาม 
 กิจกรรมทีไ่ด้รบัมอบหมาย เพื่อให้นักศึกษาท างานได้กับผู้อื่น โดยไมย่ึดติดกับเฉพาะเพื่อนสนิท 
-  ก าหนดความรับผดิชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการท างานกลุ่ม อยา่งชัดเจน 



-  พยายามยกตัวอย่างโจทย์ปัญหา ที่เป็นภาษาอังกฤษ 
- แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอนโดยการผ่านการเล่าเรื่องต่างๆ 
-  เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแสดงความคดิเห็นท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการ 
 พูดคุยกับนักศึกษาให้เห็นความจ าเป็นของทักษะด้านต่างๆ 

๔.๓ วิธีการประเมิน 
-  ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีไดร้ับมอบหมาย ทั้งประเมินตนเอง และเพื่อนร่วมงาน 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

-  นักศึกษามีทักษะในการคิดค านวณเชิงตัวเลข ทักษะในการแปลและตีความหมายของโจทย ์
-  มีความสามารถในการสืบค้น ข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการแก้ไขโจทย์ปญัหาพร้อมท้ังตดิตามการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในศาสตร์ของตนเองหรือท่ี เกี่ยงข้องได ้
-  สามารถประยุกต์ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอย่างเหมาะสมและทันสมัย 
-  มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ 
 สื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 
-  สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา 
 วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได ้

๕.๒ วิธีการสอน 
-  น าเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม เช่น ใช้สื่อการสอน power point ที ่
 น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ ประกอบการสอน 
-  การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอรเ์น็ต เพือ่เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษา 
 เห็นถึงความส าคญัและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอและสืบค้นข้อมลู 
-  มอบหมายงานท่ีต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากอินเทอร์เนต็ สื่อการสอน e-learning กาท างาน 
 หรือการบ้านส่ง โดยมีโจทย์ท่ีต้องมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเตมิจากอินเทอร์เน็ต มีการอ้างอิง 
 แหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ การส่งการบา้นทางอีเมลล ์

๕.๓ วิธีการประเมิน 
-  ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการน าเสนองานหน้าห้องเรียน 
-  ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขยีนจากเอกสารรายงาน 
-  ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมลูดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 



หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการ 
สอนและสื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

๑  บทที ่๑ บทน า หลักทาง
เศรษฐศาสตร์ในอุตสาหกรรม
เหมืองแร ่

๔ 
 

 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ผศ.ดร.ปรัชญา เทพ
ณรงค ์

๒ บทที ่๒ เศรษฐศาสตรม์หภาค
ของอุตสาหกรรมเหมืองแร ่
 

๔  บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข 
ทดสอบย่อย 

ผศ.ดร.ปรัชญา เทพ
ณรงค ์

๓ บทที ่๓ การวิเคราะห์เศรษฐกิจ
และการเงิน 
 การวิเคราะห์กระแสเงิน 
 การไหลเวียน 
 

๔ 
 
 

บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข  

ผศ.ดร.ปรัชญา เทพ
ณรงค ์

๔ บทที ่๓ (ต่อ) การวิเคราะห์
เศรษฐกิจและการเงิน 
 การวิเคราะหต์้นทุน 

๔ บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน     

ผศ.ดร.ปรัชญา เทพ
ณรงค ์

๕ บทที ่๔ การวิเคราะห์ความเสีย่ง 
 การตดัสินใจ 
 ความเสี่ยงและความไม่
แน่นอน 

๔ บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข การ
ประยุกต์ใช้งาน  

ผศ.ดร.ปรัชญา เทพ
ณรงค ์

๖ บทที ่๕ การวางแผนโครงการ
และควบคมุ 

 การประเมินค่าใช้จ่ายของ
การด าเนินการท าเหมือง 

 

๔ บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข  
การประยุกต์ใช้งาน 

ผศ.ดร.ปรัชญา เทพ
ณรงค ์

๗ บทที ่๕ (ต่อ) การวางแผน
โครงการและควบคมุ 

๔ บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข  

ผศ.ดร.ปรัชญา เทพ
ณรงค ์



 ราคาแร่และสัญญาจ้าง 

 คุณค่าของแหล่งแร่ 
การประยุกต์ใช้งาน 

๘ บทที ่๖ การจัดระบบเหมือง
 การผลิต 

๔ บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน  

รศ.ดร.กิตตเิทพ  
เฟื่องขจร 

๙ บทที ่๖ (ต่อ) การจัดระบบ
เหมือง 

 การหาจุดสมดุลของการ
พัฒนาเหมือง 

๔ บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข การ 
ทดสอบย่อย 

รศ.ดร.กิตตเิทพ  
เฟื่องขจร 

๑๐ บทที ่๗ การกู้ยืมเพ่ือลงทุน
ท าเหมือง 

 การวิเคราะห์แหล่งทุน 

๔ บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน 

รศ.ดร.กิตตเิทพ  
เฟื่องขจร 

๑๑ บทที ่๘ ยุทธศาสตร์และการวาง
แผนการด าเนินการของบรรษัท
ในธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร ่
 

๔ บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การท างาน 
เดี่ยวและกลุม่  

รศ.ดร.กิตตเิทพ  
เฟื่องขจร 

๑๒ บทที ่๘ (ต่อ) ยุทธศาสตร์และ
การวางแผนการด าเนินการของ
บรรษัทในธุรกิจอุตสาหกรรม
เหมืองแร ่
 

๔ บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย ์
ปัญหา แนวทางแก้ไข การ 
ประยุกต์ใช้งาน การบ้าน 

รศ.ดร.กิตตเิทพ  
เฟื่องขจร 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู*้ 

วิธีการประเมิน** สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนของการ 

ประเมิน 

๒,๓ 
สอบย่อย (บทที ่๒, ๖) 
สอบกลางภาค (บทที ่๒, ๓, ๔) 
สอบปลายภาค (บทที ่๕, ๖, ๗, ๘) 

๒,๙ 
๖ 

๑๒ 

๑๐% 
๓๐% 
๔๐% 

๑,๒,๔,๕,๖ 
การเข้าห้องเรยีน 
การส่งงานตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย รายบุคคล 
รายงานกลุ่ม 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

๑๐% 
๕% 
๕% 

 



* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามที่ปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) 
 
** วิธีการประเมิน เช่น ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ 
 

 
หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ต าราและเอกสารหลัก 

เอกสารประกอบการสอน เศรษฐศาสตร์เหมืองแรเ่บื้องต้น โดย ผศ.ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ (ต้ังไว้คร่าวๆ ตอนส่งหลักสูตร สามมารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่สอน) 
Anon, Status of the Mineral Industries, U.S. Bureau of Mines, Govt. Prnt. Off., Washington, DC, 
48 pp, 1979 
G. K. Jr. Clement, R. L. Miler, L. Avery, and P. A. Seibert, Capital and Operating Cost 
Estimating System Handbook, U.S. Bureau of Mines, OFR 10-78, Straam Engrs., Inc., Govt. 
Prnt. Off., Washington, DC, 374 pp, 1978 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
เว๊ปไซต์ ที่เกีย่วข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา 

 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาที่จัดท าโดยนักศึกษา ท าไดโ้ดย 

 แบบประเมินเนื้อหาวิชาและประเมินผู้สอน ที่แจกให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในช่ัวโมง
สุดท้ายของการเรียนการสอนหรือให้นักศึกษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
 ขอเสนอแนะผ่านเว๊ปบอร์ด หรอืระบบ e-learning ที่อาจารย์ผูส้อนได้จัดท าเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับ
นักศึกษา 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ท าได้โดย 

 การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยภาควิชา 
 การสังเกตการณส์อนโดยอาจารย์ท่านอื่น 
 ผลการสอบของนักศึกษา 



 การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 

๓. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ สามารถน ามาปรับปรุงการสอน เช่น ยกตัวอย่างโจทย์ใหม้าก 

ขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีการฝึกฝนในการแก้ปัญหาโจทย์ได้มากข้ึน การท างานกลุ่มเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจ 
เรียนมีการเพิ่มช่ัวโมงติวส าหรับนกัศึกษาที่มีความต้องการหรือมผีลการเรยีนที่อ่อน นอกจากน้ีอาจมี การวิจัยใน 
ช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เปน็ต้น 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศกึษา 

กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ 
รายวิชา ท าไดโ้ดย การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น มี 
การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีการประเมนิข้อสอบ 
และความเหมาะสมของการให้คะแนน 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินการสอนโดยนกัศึกษาและโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงาน 
รายวิชาของอาจารย์ผูส้อน และการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผูส้อนเป็นผู้รบัผิดชอบ 
ในการทบทวนเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์ิการสอนที่ใช้ และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงการเรยีนการสอน 
และพัฒนารายละเอียดวิชา เพื่อน าเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมพิจารณาให้ความเห็นและ 
ข้อเสนอแนะเพื่อน ามาปรับปรุงรายวิชาส าหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป นอกจากน้ี อาจมีการด าเนนิการ 
ปรับเปลีย่นหรือสลับอาจารยผ์ู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้กับปญัหาที่มาจาก 
งายวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ 

 


