มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์

หมวดที 1ข้ อมูลทัวไป
1 รหัสและชือรายวิชา
4000121วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Science and Technology in Everyday Life)

2 จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)

3 หลักสู ตร และประเภทรายวิชา
หลักสู ตร : หมวดวิชาศึกษาทัวB ไปของหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
สาขาวิชา: ทุกสาขาวิชา
ประเภทรายวิชา : เป็ นวิชาหมวดวิชาศึกษาทัวB ไป

4 อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร.ชลธิชา แก้วอนุชิต

5 ระดับการศึกษา/ชั7นปี ทีเ รียน
ภาคเรี ยนทีB 2/2559 ของชัPนปี ทีB ทีBระบุในตารางสอน

6 รายวิชาทีต ้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี

7 รายวิชาทีต ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี

8 สถานทีเ รียน
ตามห้องทีBระบุในตารางสอน ภาคเรี ยนทีB 1/2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

9 วันทีจ ดั ทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวันทีม ีการปรับปรุงครั7งล่ าสุ ด
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หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพืBอให้นกั ศึกษาความรู ้ความเข้าใจเกีBยวกับความหมาย ความสําคัญ รวมไปถึง กระบวนการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์
2. เพืBอให้นกั ศึกษาความรู ้ความเข้าใจเกีBยวกับวิทยาศาสตร์ ทีBเกีBยวกับสิB งไม่มีมีชีวิต ในด้าน ฟิ สิ กส์ ดาราศาสตร์
เคมี
3. เพืBอให้นักศึกษารู ้ความเข้าใจเกีBยวกับวิทยาศาสตร์ ทีBเกีBยวกับสิB งมีชีวิตในด้านเซลล์ ประโยชน์และโทษของ
จุลินทรี ย ์
4. เพืBอให้นกั ศึกษารู ้ความเข้าใจเกีBยวกับอาหารและโภชนาการ
5. เพืBอให้นกั ศึกษารู ้ความเข้าใจเกีBยวกับสารเคมี ประโยชน์และพิษภัย
6. เพืBอให้นกั ศึกษารู ้ความเข้าใจเกีBยวกับสิB งแวดล้อมและเทคโนโลยีรอบๆ ตัวเรา และการพัฒนาอย่างยังB ยืน
7. เพืBอให้นกั ศึกษารู ้ความเข้าใจเกีBยวกับหลักการ เทคโนโลยี การใช้ การบํารุ งรักษาไฟฟ้ า
8. เพืBอให้นักศึกษาความรู ้ ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ การเปลีBยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีรวมทัPง
ผลกระทบจากการเปลีBยนแปลงดังกล่าวต่อสุ ขภาพ สิB ง แวดล้อม สังคม และมีความเท่ าทันวิทยาการสมัยใหม่ทาง
วิทยาศาสตร์ โดยสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
9. เพืBอให้นกั ศึกษาสามารถเชืBอมโยงข้อมูลทีBเป็ นสากลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีBเกีBยวข้อง

2 วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพืBอให้เนืPอหาเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรโดยมีความทันสมัยและเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้นักศึกษาจึงควรมีความรู้และความเข้าใจเกีBยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทีBเกีBยวข้องในชีวิตประจําวัน ใน
ด้านต่างๆ สามารถบูรณาการองค์ความรู ้ ทีBเกีBยวข้องเข้าด้วยกันเป็ นการเสริ มสร้ างให้มีมาตฐานการเรี ยนรู ้ครบทัPง 5
ด้านทีBเกีBยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจึงปรั บเปลีBยนคําอธิ บายรายวิชาเพืBอความเป็ นสากลโดยเพิBมองค์ความรู ้
เกีB ยวกับวิทยาการสมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์ ทีBมีความสอดคล้องกับการนําไปใช้ในชี วิตประจําวัน ตลอดจนการ
เชืBอมโยงข้อมูลทีBเป็ นสากลทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทีBเกีBยวข้อง

หมวดที 3 ส่ วนประกอบของรายวิชา
1 คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาธรรมชาติ ของวิ ท ยาศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพ วิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ วิ ท ยาการสมัย ใหม่ ท าง
วิทยาศาสตร์ แหล่งพลังงาน การใช้พลังงานและพลังงานทดแทน เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี
ในชี วิตประจําวัน เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตร์ สภาวะ
2

แวดล้อม

2 จํานวนชัวโมงทีใ ช้ ต่อภาคการศึกษา
ใน 1ภาคการศึกษามีการเรี ยนการสอน 15สัปดาห์คาบละ 50 นาที โดยแบ่งดังนีP
จํานวนคาบ
การฝึ กปฏิบัต/ิ งาน
สอนเสริม
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
บรรยาย ปฏิบัติ
3
สอนเสริ มตามความต้องการของ
ไมมี
ผูส้ อน/นักศึกษาเฉพาะราย

จํานวนคาบ
การศึกษาด้ วยตนเอง
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3

3 ระบุวนั เวลาทีอาจารย์จะให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ทุกท่านประกาศเวลาให้คาํ ปรึ กษา
- อาจารย์ประกาศ เว็บไซต์เพืBอการเรี ยนการสอน จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์หรื ออีเมล์ (e-mail) หรื อ บล็อก
(blog) เพืBอเพิBมช่องทางการให้คาํ ปรึ กษา
หมายเหตุ หลักฐานอ้างอิง คือ
1. ฟอร์ มตารางสอนและเวลาให้คาํ ปรึ กษา
2. ฟอร์ มบันทึกการให้คาํ ปรึ กษา
3. ฟอร์ มรายงานการให้คาํ ปรึ กษา
4. เว็บไซต์หรื ออีเมล์หรื อบล็อก

หมวดที 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
(1.1) ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
(1.1.1) มีความซืBอสัตย์ สุ จริ ต
(1.1.2) มีวนิ ยั
(1.1.3) มีความขยันและอดทน
(1.1.4) รู้กาลเทศะ
(1.1.5) มีความเป็ นไทย

(1.2) กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
(1.2.1) การสอนทีBเน้นการสอดแทรกคุณธรรมและจริ ยธรรมในเนืPอหาวิชาเรี ยน
(1.2.2) การสอนแบบโครงการโดยใช้ทอ้ งถิBนเป็ นฐาน
(1.2.3) การเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ ง การจัดกิจกรรมในชัPนเรี ยนหรื อนอกชัPนเรี ยน

(1.3) กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1.3.1) ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา โดยผูท้ ีBเกีBยวข้อง
(1.3.2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
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2 ด้ านความรู้
(2.1) ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
(2.1.1) ความรอบรู้และความเข้าใจเกีBยวกับศาสตร์หลักในการดํารงชีวิต
(2.1.2) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลีBยนแปลงทัPงของไทยและสากล
(2.1.3) วิเคราะห์และเชืBอมโยงความรู้ในศาสตร์หลักไปใช้ในชีวติ ประจําวัน

(2.2) กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(2.2.1) การสอนหลายรู ปแบบในรายวิชาตามหลักสู ตร ได้แก่ การบรรยายอภิปรายการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(2.2.2) การสอนแบบโครงการโดยใช้ทอ้ งถิBนเป็ นฐานการศึกษาดูงาน การเข้าร่ วมประชุมสัมมนา

(2.3) กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
(2.3.1) ประเมินผลการเรี ยนรู้จากการเรี ยนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบตั ิ การทําแบบฝึ กหัด การ
ทํารายงาน
(2.3.2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

3 ด้ านทักษะทางปัญญา
(3.1) ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(3.1.1) มีทกั ษะการคิด
(3.1.2) มีทกั ษะในการแก้ปัญหา
(3.1.3) มีทกั ษะการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืB องและเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู้

(3.2) กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(3.2.1) การสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญและการสอนทีBเน้นการแก้ปัญหา
(3.2.2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทําโครงงานโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน

(3.3) วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา
(3.3.1) ประเมินผลการเรี ยนรู้จากการเรี ยนในรายวิชาตามสภาพจริ ง
(3.3.2) ประเมินผลจากชิPนงานทีBได้รับมอบหมาย
(3.3.3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
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4 ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(4.1) ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(4.1.1) มีภาวะผูน้ าํ
(4.1.2) มีจิตสาธารณะ
(4.1.3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสิB งแวดล้อม
(4.1.4) ความสามารถในการเสริ มสร้างคุณภาพชีวิตของตนเองและสิB งแวดล้อม
(4.1.5) มีความสามารถในการบริ หารจัดการ
(4.2) กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(4.2.1) การสอนโดยเน้นการทํางานเป็ นกลุม่
(4.2.2) การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการทํางานเป็ นกลุม่
(4.2.3) การสอนทีBเน้นการจัดทําโครงการเพืBอสาธารณะประโยชน์
(4.3) กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(4.3.1) ประเมินผลการเรี ยนรู้จากกระบวนการกลุ่ม
(4.3.2) ประเมินผลโดยการประเมินความสําเร็ จของโครงการ
(4.3.3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.1) ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.1.1) มีทกั ษะการใช้ภาษาเพืBอการสืB อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ
(5.1.2) มีทกั ษะในการคิดคํานวณ
(5.1.3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
(5.2) กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(5.2.1) การสอนทีBเน้นการฝึ กปฏิบตั ิ
(5.2.2) การสอนผ่านสืB อเล็กทรอนิกส์
(5.2.3) การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองผ่านระบบสารสนเทศ
(5.3) กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้าทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.3.1) ประเมินผลการเรี ยนรู้จากการฝึ กปฏิบตั ิ
(5.3.2) ประเมินผลการเรี ยนรู้จากการนําเสนอด้วยสืB ออิเลคทรอนิกส์
(5.3.3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
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หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน
สั ปดาห์ ที
1-2

3-4

5-6

7-8

หัวข้อ/รายละเอียด
แนะนํารายวิชา
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
- ความหมายและความสําคัญของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ประเภทความรู ้ทางวิทยาศาสตร์
- กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
(Scientific Process)
- วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific
Method)
- ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์กายภาพ
- แรงและการเคลืBอนทีB
- พลังงาน
- โลกและจักรวาล
- รังสี
แหล่งพลังงานต่างๆ
- พลังงานจากถ่านหิ น พลังงานจาก
ปิ โตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานนํPา พลังงานลม
พลังงานความร้อนใต้พภิ พ พลังงาน
นิวเคลียร์ พลังงานมวลชีวภาพ
การใช้พลังงานและพลังงานทดแทน
- การใช้พลังงาน
- การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน
- การอนุรักษ์พลังงาน
เคมีในชีวติ ประจําวัน เคมีอุตสาหกรรม
- สารเคมีในอาหาร
- สารเคมีในยา
- สารเคมีในฝุ่ น
- สารเคมีในเครืB องสําอาง
- สารเคมีในสารทําความสะอาด
- พลาสติก

จํานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ผู้สอน
ชัวโมง
สื อทีใช้ (ถ้ ามี)
3
- บรรยาย อภิปราย
ผศ.ดร.ชลธิชา แก้วอนุชิต
กิจกรรมเสริ ม
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- การรายงานกลุ่มเป็ น
การศึกษาการทํางาน
ร่ วมกัน

6

6

6

- บรรยาย อภิปราย
ผศ.ดร.ชลธิชา แก้วอนุชิต
กิจกรรมเสริ ม
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- การรายงานกลุ่มเป็ น
การศึกษาการทํางาน
- บรรยายประกอบสืBอการ ผศ.ดร.ชลธิชา แก้วอนุชิต
สอน PowerPoint

- บรรยาย อภิปราย
กิจกรรมเสริ ม
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- การรายงานกลุ่มเป็ น
การศึกษาการทํางาน
ร่ วมกัน

ผศ.ดร.ชลธิชา แก้วอนุชิต
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- โลหะและโลหะผสม
สอบกลางภาค
9-10

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- เซลล์
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพใน
ชีวติ ประจําวัน

11-13

สิBงแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยังB ยืน
- ความสําคัญของดินและนํPา
- การอนุรักษ์ดินและนํPา
- ปุ๋ ยและเทคโนโลยีเกีBยวกับปุ๋ ย
- เกษตรทางเลือก
- มาตรฐานและการรับรองสินค้า
ทางการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตรกับชีวติ ประจําวัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารและโภชนาการ
- อาหาร
- หน้าทีBของสารอาหาร
- ปัญหาโภชนาการไทย
- การถนอมอาหาร

14-15

9-10

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- เซลล์
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพใน
ชีวติ ประจําวัน
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- บรรยาย อภิปราย
กิจกรรมเสริ ม
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- การรายงานกลุ่มเป็ น
การศึกษาการทํางาน
ร่ วมกัน

6

ผศ.ดร.ชลธิชา แก้วอนุชิต

ผศ.ดร.ชลธิชา แก้วอนุชิต

- บรรยาย อภิปราย การใช้ ผศ.ดร.ชลธิชา แก้วอนุชิต
สื( อผสม
กิจกรรมเสริ ม
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- การรายงานกลุ่มเป็ น
การศึกษาการทํางาน
ร่ วมกัน
สอบปลายภาค
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ *

กิจกรรมการประเมิน (เช่ น การเขียนรายงาน โครงงาน
การสอบย่ อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค)

(1.1)
(2.1)
(3.1)
(5.1.2)
(1.1)
(4.1.3) (4.1.4)

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

(4.1.3) (4.1.4)
(5.1.2) (5.1.3)

การเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรม ด้าน
ความมีวินัย ความขยันและความอดทน ความซืB อสัตย์
สุ จริ ต
งานและการปฏิบตั ิ

กําหนดการ
ประเมิน
(สั ปดาห์ ที)

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
30%
30%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

30 %

* ระบุผลการเรียนรูห้ วั ข้อย่อยตามแผนทีแ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้

หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน
1 ตําราและเอกสารหลัก
ไม่ มี

2 เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .http://www.dekkid.com/science/subject.8html
• สุ พจน์ แสงมณี และชานนท์ มูลวรรณ .วิทยาศาสตร์ ช่ วงชั7นที 4 (ม.4-6). กรุ งเทพฯ : ประสานมิตร
,2546.
• http://cai.md.chula.ac.th/lesson/research/re12.htm
• http//:io.uwinnipeg.ca/~simmons/1115/cm1503/introscience.htm#The%20Organization%20of%20Life
Nature of Science. http://evolution.berkeley.edu/evosite/nature/index.shtml
การนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้. http://www.atlasunit.info/th/16_17_18/02/01.html
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ . http://www.atlasunit.info/th/13_14_15/02/01.html
ส่ วนประกอบของดิน .http://www.swu.ac.th/royal/book/1b1c3t.1html
ระบบนิ เวศ, http://www.artnanastudio.com/services/ning/
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ชีวิตและสิB งแวดล้อม .http://www.dekkid.com/science/subject2.html
มาตรฐานการจัดการสิB งแวดล้อม.http://www.thailocaladmin.go.th/work/e_book/eb/1std.25/25/210550htm
เนาวรัตน์ ประดับเพ็ชร์ . 2548. เอกสารประกอบการสอนวิชา ปฐพีวทิ ยา. คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา. พระนครศรอยุธยา.
นลิน คอมนพัฒนะ. 2535. การถนอมอาหาร. กรุ งเทพฯ:แสดงแดด.
อบเชย วงษ์ทองและขนิษฐา พูนผล. 2547. หลักการประกอบอาหาร. พิมพ์ ครัPงทีB 3. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ .
อัญชลี ศรี จาํ เริ ญ. 2553. อาหารและโภชนาการป้องกันและบําบัดโรค. พิมพ์ครัPงทีB 2. กรุ งเทพฯ:จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
วารสารดินและปุ๋ ย
วารสารพัฒนาทีBดิน
วารสารอนุ รักษ์ดินและนํPา
ชาญณรงค์ น้อยบางยาง. เอกสารประกอบการบรรยายวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
เอกสารกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงาน
จรวย บุญยุบล. (2539). พลังงาน. กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

3 เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
คณาจารย์ภาควิชาปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .2540. ปฐพีเบือ7 งต้ น.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 446 หน้า.
ชวน รัตนวราหะ. (2544). เกษตรอินทรีย์. กรมวิชาการเกษตร. 229 หน้า.
เว็บไซต์ทีBเกีBยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชาเช่น Wikipedia คําอธิบายศัพท์
เอกสาร E-Learning
เว็บไซต์กรมเชืPอเพลิงพลังงาน (http://www.dmf.go.th)
เว็บไซต์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงาน (http://www.dede.go.th)

หมวดที 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
1 กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา

2 กลยุทธ์ การประเมินการสอน
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- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่ วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้

3 การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชัPนเรี ยน

4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ[รายวิชาของนักศึกษา
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อืBน หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ทีBไม่ใช่
อาจารย์ผสู ้ อน แต่อาจารย์ทีBทวนสอบต้องมีองค์ความรู ้ในวิชานีP
- มีการตัPงคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม

5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุ งรายวิชาทุกปี หรื อ ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิตามข้อ 4
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