
แบบ มคอ. ๓ 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา 

 538310 เศรษฐศาสตรเหมืองแร (Mine Economics) 

๒.  จำนวนหนวยกิต 

  ๔ หนวยกิต (๔-๐-๘) 

๓.  หลักสตูรและประเภทของรายวิชา 

  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณ ี

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

  ผศ.ดร.ปรัชญา เทพณรงค  ผูรับผดิชอบรายวิชาและผูสอน 

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 

  ภาคการศึกษา ๑ / ช้ันปท่ี ๔ 

๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถาม)ี 

  538205 หินและแร และ 538206 ปฏิบัติการหินและแร 

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (co-requisites) (ถามี) 

  ไมม ี

๘.  สถานท่ีเรียน 

  อาคารเรยีนรวม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร ี

๙.  วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

  ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 



บบ มคอ. ๓ 

๑ 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการอุปสงคและอุปทานการผลิตท่ีประยุกตใชในอุตสาหกรรมเหมืองแร 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

มีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาของรายวิชาใหสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานอุตสาหกรรมเหมืองแรใน

ปจจุบัน  

 

 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

 

๑. คำอธิบายรายวิชา 

แนวคิดของอุปสงคและอุปทานการผลิตท่ีประยุกตใชในอุตสาหกรรมเหมืองแร การประเมินคาใชจายของการดำเนินการ

ทำเหมือง เทคนิคในการตดัสินใจลงทุน คุณคาของแหลงแร การวิเคราะหความเสี่ยง การหาจุดสมดลุของการพัฒนา

เหมืองและการผลิต การจัดระบบเหมือง และการกูยืมเพ่ือลงทุนทำเหมือง 

 

๒. จำนวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

  

 บรรยาย   สอนเสริม    การฝกปฏิบัติ/งาน   การศึกษาดวยตนเอง 

       ภาคสนาม/การฝกงาน 

  

 ๔๘ ช่ัวโมง  สอนเสริมความตองการ  -         ๙๖ ช่ัวโมง 

   ของนักศึกษาเปน 

   กลุมและเฉพาะราย 

 

 ๓. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

 แตตองไมนอยกวา ๔ ช่ัวโมง/สปัดาห  

 

 

 

 



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 

 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. ความรู 

 ๒.๑ ความรูท่ีจะไดรับ 

-  ผูเรยีนจะตองมีความรูเก่ียวกับพ้ืนฐานเก่ียวกับหลักการอุปสงคและอุปทานการผลติท่ีประยุกตใชใน

อุตสาหกรรมเหมืองแร การประเมนิคาใชจายของการดำเนินการทำเหมือง เทคนิคในการตัดสินใจลงทุน 

คุณคาของแหลงแร การวิเคราะหความเสีย่ง การหาจดุสมดุลของการพัฒนาเหมืองและการผลติ การ 

จัดระบบเหมือง และการกูยมืเพ่ือลงทุนทำเหมืองเพ่ือประยุกตใชกับกระบวนการในอุตสาหกรรมเหมืองแร 

๒.๒ วิธีการสอน 

-  การสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ ใหแบบฝกหัด แกปญหาโจทย การบาน การทำงานเปนกลุม 



 และสงเสรมิใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง การคนควาทางอินเตอรเนต 

-  มีการสอนเสริมสำหรับนักศึกษาท่ีมีความตองการ 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 

-  ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 

-  นำเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 

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 

 การทำโจทยในหองเรยีน การทำเปนงานเปนกลุมเพ่ือใหวิเคราะหโจทยและแกไขปญหารวมกัน การ 

ใหการบาน ใหงานในลักษณะท่ีนักศึกษาตองคนควาหาความรูเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบในการแกไขปญหาโจทย  

๓.๓ วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา 

 ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะหโจทยปญหา 

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 การสงการบานทางอีเมลล 

๕.๓ วิธีการประเมิน 

-  ประเมินทักษะการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการนำเสนองานหนาหองเรียน 

-  ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน 

-  ประเมินรายงานการสืบคนขอมลูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห 

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จำนวน* 

(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการ 

สอนและสื่อท่ีใช 

ผูสอน 

๑  บทท่ี ๑ บทนำ หลักทาง

เศรษฐศาสตรในอุตสาหกรรม

เหมืองแร 

๔ 

 

 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

ผศ.ดร.ปรัชญา เทพ

ณรงค 

๒ บทท่ี ๒ เศรษฐศาสตรมหภาค

ของอุตสาหกรรมเหมืองแร 

 

๔  บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

ทดสอบยอย 

ผศ.ดร.ปรัชญา เทพ

ณรงค 

๓ บทท่ี ๓ การวิเคราะหเศรษฐกิจ

และการเงิน 

 การวิเคราะหกระแสเงิน 

 การไหลเวียน 

 

๔ 

 

 

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข  

ผศ.ดร.ปรัชญา เทพ

ณรงค 

๔ บทท่ี ๓ (ตอ) การวิเคราะห

เศรษฐกิจและการเงิน 

 การวิเคราะหตนทุน 

๔ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน     

ผศ.ดร.ปรัชญา เทพ

ณรงค 

๕ บทท่ี ๔ การวิเคราะหความเสีย่ง 

 การตดัสินใจ 

 ความเสี่ยงและความไม

แนนอน 

๔ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน  

ผศ.ดร.ปรัชญา เทพ

ณรงค 

๖ บทท่ี ๕ การวางแผนโครงการ

และควบคมุ 

 การประเมินคาใชจายของ

การดำเนินการทำเหมือง 

 

๔ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข  

การประยุกตใชงาน 

ผศ.ดร.ปรัชญา เทพ

ณรงค 

๗ บทท่ี ๕ (ตอ) การวางแผน

โครงการและควบคมุ 

๔ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข  

ผศ.ดร.ปรัชญา เทพ

ณรงค 



 ราคาแรและสญัญาจาง 

 คุณคาของแหลงแร 

การประยุกตใชงาน 

๘ บทท่ี ๖ การจัดระบบเหมือง

 การผลิต 

๔ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน  

รศ.ดร.กิตตเิทพ  

เฟองขจร 

๙ บทท่ี ๖ (ตอ) การจัดระบบ

เหมือง 

 การหาจุดสมดุลของการ

พัฒนาเหมือง 

๔ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การ 

ทดสอบยอย 

รศ.ดร.กิตตเิทพ  

เฟองขจร 

๑๐ บทท่ี ๗ การกูยืมเพ่ือลงทุน

ทำเหมือง 

 การวิเคราะหแหลงทุน 

๔ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน 

รศ.ดร.กิตตเิทพ  

เฟองขจร 

๑๑ บทท่ี ๘ ยุทธศาสตรและการวาง

แผนการดำเนินการของบรรษัท

ในธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร 

 

๔ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การทำงาน 

เดี่ยวและกลุม  

รศ.ดร.กิตตเิทพ  

เฟองขจร 

๑๒ บทท่ี ๘ (ตอ) ยุทธศาสตรและ

การวางแผนการดำเนินการของ

บรรษัทในธุรกิจอุตสาหกรรม

เหมืองแร 

 

๔ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การ 

ประยุกตใชงาน การบาน 

รศ.ดร.กิตตเิทพ  

เฟองขจร 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการ

เรียนรู* 
วิธีการประเมิน** สัปดาหท่ีประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมิน 

๒,๓ 

สอบยอย (บทท่ี ๒, ๖) 

สอบกลางภาค (บทท่ี ๒, ๓, ๔) 

สอบปลายภาค (บทท่ี ๕, ๖, ๗, ๘) 

๒,๙ 

๖ 

๑๒ 

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 

 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 

เอกสารประกอบการสอน เศรษฐศาสตรเหมืองแรเบ้ืองตน โดย ผศ.ดร.ปรัชญา เทพณรงค สำนักวิชา

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

๒. เอกสารและขอมูลสำคัญ (ต้ังไวคราวๆ ตอนสงหลักสูตร สามมารถปรับเปลี่ยนไดตามท่ีสอน) 

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. 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 

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 

 


