
แบบ มคอ. ๓ 

 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา 

 538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว (Surface Mining and Mine Design Laboratory) 

๒.  จำนวนหนวยกิต 

  ๑ หนวยกิต (๐-๓-๐) 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี เปนวิชาเฉพาะบังคับ 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

  ดร. ปรัชญา เทพณรงค ผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอน 

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 

  ภาคการศึกษา ๓ / ชั้นปท่ี ๓ 

๖.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี) 

  538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว หรือเรียนควบคูกัน 

๗.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (co-requisites) (ถามี) 

  ไมมี 

๘.  สถานที่เรียน 

  อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๙.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

  ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติการเกี่ยวกับ การจำแนกมวลหิน สเตอริโอกราฟฟกโปรเจคชั่น

สำหรับการวิเคราะหเสถียรภาพความลาดเอียงมวลหิน การทดสอบแรงเฉือนโดยตรง การสอบแรงดึงหมุดยึดหิน และการ

ทดสอบเสถียรภาพความลาดเอียงโดยใชแบบจำลองเชิงกายภาพ 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาใหสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมธรณีในปจจุบัน มี

การเพ่ิมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชชวยแกปญหาโจทย 

 

 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

 

๑. คำอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติการประกอบดวย การจำแนกมวลหิน สเตอริโอกราฟฟกโปรเจคชั่นสำหรับการวิเคราะหเสถียรภาพความลาดเอียง

มวลหิน การทดสอบแรงเฉือนโดยตรง การสอบแรงดึงหมุดยึดหิน และการทดสอบเสถียรภาพความลาดเอียงโดยใช

แบบจำลองเชงิกายภาพ 

 

 

๒. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

  

 บรรยาย   สอนเสริม    การฝกปฏิบัติ/งาน   การศึกษาดวยตนเอง 

       ภาคสนาม/การฝกงาน 

  

 -  สอนเสริมความตองการ       ๓๖ ชั่วโมง  - 

   ตองการของนักศึกษาเปน 

   กลุมและเฉพาะราย 

 ๓. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

 ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห  

 

 

 

 

 



หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

  พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ ปลูกฝงความมีวินัย ใฝรู มีจรรยาบรรณในวิชาชพี เคารพในสิทธิ 

ของขอมูลสวนบุคคล โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 

-  เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ 

 และซ่ือสัตยสุจริต 

-  มีวินัย ตรงตอเวลา และ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

-  มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยงตามลำดับ 

 ความสำคัญ 

-  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน 

 มนุษย 

-  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

-  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ 

๑.๒ วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู 

-  ปลูกฝงใหเห็นถึงความสำคัญของเรื่องการตรงตอเวลา 

-  สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม เขาไปในระหวางการสอน เนนความรับผิดชอบตองาน วินัย 

 จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความซ่ือสัตยตอตนเองและตอหนาท่ีในกลุม ความมีน้ำใจตอเพ่ือน 

 รวมงาน การเคารพและเชื่อฟงครูบาอาจารย พรอมท้ังอาจารยตองปฏิบัติตนใหเปนตัวอยาง 

-  ยกตัวอยางกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม ความรับผิดชอบตอหนาท่ีและการ 

 ประพฤติท่ีผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

-  การทำรายงานหรืออภิปรายกลุม 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 

-  พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลา 

-  พฤติกรรมในการทำงานท่ีไดรับมอบหมาย 

-  มีการอางอิงเอกสารท่ีไดนำมาทำรายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม 

-  ประเมินการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน โดยนักศึกษาอ่ืนๆ ในรายวิชา 

- ประเมินผลการนำเสนอรายงานผลท่ีไดรับมอบหมาย 

๒. ความรู 

 ๒.๑ ความรูที่จะไดรับ 

-  ผูเรียนจะตองมีความรูเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางการจำแนกมวลหิน สเตอริโอกราฟฟกโปรเจคชั่นสำหรับการ

วิเคราะหเสถียรภาพความลาดเอียงมวลหิน การทดสอบแรงเฉือนโดยตรง การสอบแรงดึงหมุดยึดหิน 

และการทดสอบเสถียรภาพความลาดเอียงโดยใชแบบจำลองเชงิกายภาพ 

 



๒.๒ วิธีการสอน 

-  การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ใหแบบฝกหัด แกปญหาโจทย การบาน การทำงานเปนกลุม 

 และสงเสริมใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง การคนควาทางอินเตอรเนต 

-  มีการสอนเสริมสำหรับนักศึกษาท่ีมีความตองการ 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 

-  ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 

-  นำเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

๓. ทักษะทางปญญา 

๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

 พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีระบบ สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาโจทยไดเปนอยางดี 

นอกจากนี้ นักศึกษาจะมีทักษะทางปญญาท่ีสอดคลองกับคุณสมบตัิของหลักสูตร ดังนี้ 

-  มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ 

- สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

-  สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ 

-  มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเกี่ยวของเหมาะสมในการพัฒนา 

 นวัตกรรมหรือองคความรูตอยอดจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

-  สามารถคนควาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการ 

 เปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

๓.๒ วิธีการสอน 

 การทำโจทยในหองเรียน การทำเปนงานเปนกลุมเพ่ือใหวิเคราะหโจทยและแกไขปญหารวมกัน การ 

ใหการบาน ใหงานในลักษณะท่ีนักศึกษาตองคนควาหาความรูเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบในการแกไขปญหาโจทย  

๓.๓ วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา 

 ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะหโจทยปญหา 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา 

-  รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทำงานท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานบุคคลและงานกลุม 

-  วางตัวและรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมไดอยางเหมาะสม 

-  สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ ในกลุมท้ัง 

 ในบทบาทของผูนำ หรือในบทบาทของผูรวมทีมทำงาน 

-  มีความสามารถคนควาขอมูล และใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดอยางมี 

 ประสิทธิภาพ 

-  สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

 อยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๒ วิธีการสอน 

-  มอบหมายงานใหทำงานท้ังงานรายบุคคลและงานเปนกลุม และมีการเปลี่ยนกลุมทำงานตาม 



 กิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหนักศึกษาทำงานไดกับผูอ่ืน โดยไมยึดติดกับเฉพาะเพ่ือนสนิท 

-  กำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคนในการทำงานกลุม อยางชัดเจน 

-  พยายามยกตัวอยางโจทยปญหา ท่ีเปนภาษาอังกฤษ 

- แทรกประสบการณของอาจารยในระหวางการสอนโดยการผานการเลาเรื่องตางๆ 

-  เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็นท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน มีการ 

 พูดคุยกับนักศึกษาใหเห็นความจำเปนของทักษะดานตางๆ 

๔.๓ วิธีการประเมิน 

-  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังประเมินตนเอง และเพ่ือนรวมงาน 

 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

-  นักศึกษามีทักษะในการคิดคำนวณเชิงตัวเลข ทักษะในการแปลและตีความหมายของโจทย 

-  มีความสามารถในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต เพ่ือใชในการแกไขโจทยปญหาพรอมท้ังติดตามการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในศาสตรของตนเองหรือท่ี เกี่ยงของได 

-  สามารถประยุกตใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสมและทันสมัย 

-  มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของ 

 สื่อการนำเสนออยางเหมาะสม 

-  สามารถใชเครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา 

 วิศวกรรมท่ีเกี่ยวของได 

๕.๒ วิธีการสอน 

-  นำเสนอขอมูลโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เชน ใชสื่อการสอน power point ท่ี 

 นาสนใจ ชัดเจน งายตอการเขาใจ ประกอบการสอน 

-  การสอนโดยมีการนำเสนอขอมูลจากการคนควาทางอินเตอรเน็ต เพ่ือเปนการกระตุนใหนักศึกษา 

 เห็นถึงความสำคัญและประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและสืบคนขอมูล 

-  มอบหมายงานท่ีตองศึกษาคนควาดวยตนเอง จากอินเทอรเน็ต สื่อการสอน e-learning กาทำงาน 

 หรือการบานสง โดยมีโจทยท่ีตองมีการสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมจากอินเทอรเน็ต มีการอางอิง 

 แหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนาเชื่อถือ การสงการบานทางอีเมลล 

๕.๓ วิธีการประเมิน 

-  ประเมินทักษะการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการนำเสนองานหนาหองเรียน 

-  ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน 

-  ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ-  ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 



หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

สัปดาห 

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จำนวน 

(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการ 

สอนและสื่อท่ีใช 

การ 

วัดผล 

การประเมินผล 

1-2  ปฏิบัติการ 1 สเตอริโอ

กราฟฟกโปรเจคชั่น 

6  บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ถาม-ตอบ 

และเขียน

รายงาน 

สังเกตการณและ

ตรวจใหคะแนน

รายงาน 

3  ปฏิบัติการ 2 โปรแกรม 

DIPS 

 

3  บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ถาม-ตอบ 

และเขียน

รายงาน 

สังเกตการณและ

ตรวจใหคะแนน

รายงาน 

4-5  ปฏิบัติการ 3 การวิเคราะห

เสถียรภาพความลาดเอียงมวล

หินดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

6  บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ถาม-ตอบ 

และเขียน

รายงาน 

สังเกตการณและ

ตรวจใหคะแนน

รายงาน 

6  ปฏิบัติการ 4 การคำนวณ

คาคงท่ีในเกณฑการวิบัติของ

รอยแตก 

 

3  บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ถาม-ตอบ 

และเขียน

รายงาน 

สังเกตการณและ

ตรวจใหคะแนน

รายงาน 

สัปดาหสอบกลางภาค      

7  ปฏิบัติการ 5 การทดสอบ

ความเคนเฉือนโดยตรงภายใต

คลื่นไหวสะเทือน 

3  บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ถาม-ตอบ 

และเขียน

รายงาน 

สังเกตการณและ

ตรวจใหคะแนน

รายงาน 

8  ปฏิบัติการ 6 การทดสอบแรง

ดึงหมุดยึดหิน 

3  บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ถาม-ตอบ 

และเขียน

รายงาน 

สังเกตการณและ

ตรวจใหคะแนน

รายงาน 

9-10  ปฏิบัติการ 7 การทดสอบ

เสถียรภาพความลาดเอียงโดย

ใชแบบจำลองเชงิกายภาพ 

 

6  บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ถาม-ตอบ 

และเขียน

รายงาน 

สังเกตการณและ

ตรวจใหคะแนน

รายงาน 

11-12  ปฏิบัติการ 8 การจำแนกมวล

หินสำหรับวิเคราะหเสถียรภาพ

ความลาดเอียงมวลหิน 

6  บรรยาย แสดงตัวอยาง

การปฏิบัติการ จัดกลุม

ลงมือปฏิบัติการจริง 

ถาม-ตอบ 

และเขียน

รายงาน 

สังเกตการณและ

ตรวจใหคะแนน

รายงาน 

สัปดาหสอบประจำภาค 



๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการ

เรียนรู* 
วิธีการประเมิน** สัปดาหที่ประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมิน 

๒,๓ 

สอบยอย (บทท่ี ๒, ๓, ๖, ๗) 

สอบกลางภาค (บทท่ี ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖) 

สอบปลายภาค (บทท่ี ๗, ๘,  ๙,  ๑๐,  ๑๑,  

๑๒) 

๓, ๙ 

๗ 

๑๓ 

๑๐% 

๓๐% 

๔๐% 

๑,๒,๔,๕,๖ 

การเขาหองเรียน 

การสงงานตามท่ีไดรับมอบหมาย รายบุคคล 

รายงานกลุม 

ตลอดภาค 

การศึกษา 

๑๐% 

๕% 

๕% 

 

* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอของรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) 

 

** วิธีการประเมิน เชน ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 

ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว โดย ดร. ปรัชญา เทพณรงค สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๒. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

Hartman, H.L. (ed.), 1992, SME mining engineering handbooks, Vol. 1 & 2, Society for Mining, 

Metallurgy and Exploration, Littleton, CO., 2260 p. 

Duncan, C.W. and Christopher W.M., 2004, Rock slope engineering: civil and mining (Base 

on Rock slope engineering, 3rd ed., 1981, by Dr Evert Hoek and Dr John Bray),  Spon Press, 

London, 431p. 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนำ 

เวปไซต ท่ีเกี่ยวของกับหัวขอในประมวลรายวิชา 

 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาท่ีจัดทำโดยนักศึกษา ทำไดโดย 

 แบบประเมินเนื้อหาวิชาและประเมินผูสอน ท่ีแจกใหนักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในชั่วโมง

สุดทายของการเรียนการสอนหรือใหนักศึกษาผานระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย 

 ขอเสนอแนะผานเวปบอรด หรือระบบ e-learning ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทำเพ่ือเปนชองทางในการสื่อสาร

กับนักศึกษา 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ทำไดโดย 

 การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนท่ีแตงต้ังโดยภาควิชา 

 การสังเกตการณสอนโดยอาจารยทานอ่ืน 

 ผลการสอบของนักศึกษา 

 การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู 

๓. การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ สามารถนำมาปรับปรุงการสอน เชน ยกตัวอยางโจทยใหมาก 

ขึ้นเพ่ือใหนักศึกษามีการฝกฝนในการแกปญหาโจทยไดมากขึ้น การทำงานกลุมเพ่ือกระตุนใหเกิดความตั้งใจ 

เรียนมีการเพ่ิมชั่วโมงติวสำหรับนักศึกษาท่ีมีความตองการหรือมีผลการเรียนท่ีออน นอกจากนี้อาจมี การวิจัยใน 

ชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน 



๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 

กระบวนการท่ีใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของ 

รายวิชา ทำไดโดย การทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน มี 

การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยมีการประเมินขอสอบ 

และความเหมาะสมของการใหคะแนน 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงาน 

รายวิชาของอาจารยผูสอน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนเปนผูรับผิดชอบ 

ในการทบทวนเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธิ์การสอนท่ีใช และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

และพัฒนารายละเอียดวิชา เพ่ือนำเขาท่ีประชุมอาจารยประจำหลักสูตร รวมพิจารณาใหความเห็นและ 

ขอเสนอแนะเพ่ือนำมาปรับปรุงรายวิชาสำหรับการใชรอบปการศึกษาถัดไป นอกจากนี้ อาจมีการดำเนินการ 

ปรับเปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตใชความรูกับปญหาท่ีมาจาก 

งายวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตางๆ 

 


