รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
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ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อรายวิชา
4183413_ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
เทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
4. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้สู อน
ผูช้ ่วยศาสตรจารย์พสิ ุทธิ์พงศ์ คงรุ่ งโชค
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2563
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9. วันที่จัดทําหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
1 พฤศจิกายน 2563
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อ ให้นั กศึ ก ษามี ค วามรู ้ ความเข้าใจ เกี่ ย วกับ ลัก ษณะ โครงสร้างคุ ณ สมบัติ
พื้นฐานของไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ การนําไปใช้ประโยชน์ อุปกรณ์และการทํางานของอุปกรณ์
วงจรการทํางาน การออกแบบวงจรและการควบคุม การประยุกต์การใช้งาน ปฏิบตั ิการบังคับและ
ควบคุม ความเร็ ว ทิศทางการทํางานร่ วมกับรี เลย์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์และการฝึ กปฏิบตั ิตาม
รายวิชา

เอกสารหมายเลข มคอ. 3/2

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพือ่ ให้นักศึกษามีความรู ้พ้ืนฐาน เป็ นการเตรี ยมความพร้อม ด้านทักษะ ในการนําความรู ้
ความเข้าใจในเรื่ อ งของไฮดรอลิ กส์ และนิ วเมติก ส์ เพื่อ เป็ นพื้น ฐานการเรี ยนในรายวิชาอื่ น ๆ ที่
เกี่ ย วข้อ ง ทั้ง นี้ ได้ย กตัว อย่างอ้า งอิ ง ที่ ห ลากหลาย และให้ ส อดคล้อ งกับ การนํา ไปใช้ใ นงาน
อุตสาหกรรมให้กา้ วหน้าต่อไป
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
คุณสมบัติพ้ืนฐานของไฮดรอลิกส์และนิ วเมติกส์ การนําไปใช้ประโยชน์ อุ ปกรณ์ และ
การทํางานของอุปกรณ์ วงจรการทํางาน การออกแบบวงจรและการควบคุม การประยุกต์การใช้งาน
ปฏิบตั ิการบังคับและควบคุม ความเร็วและทิศทางการทํางานร่ วมกับรี เลย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
บรรยาย 30 ชัว่ โมง สอนเสริ มตามความ มีการฝึ กปฏิบตั ิ 30
ศึกษาด้วยตนเอง
ต่อภาคการศึกษา
ต้องการของ
ชัว่ โมง
5 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
นักศึกษาเฉพาะราย
3. จํานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒ นาผูเ้ รี ยนให้มี ความรับ ผิดชอบ มี วินัย จรรณยาบรรณในวิชาชี พ ในการออกแบบ
ระบบควบคุมโดยใช้ของไฮดรอลิกส์และนิ วเมติกส์ อย่างปลอดภัย โดยมีคุณธรรม จริ ยธรรมตาม
คุณสมบัติของหลักสูตรดังนี้
ο 1. ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความยุติธรรม

• 2. มีวินัย ตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมและมีเจตคติที่
ดีและถูกตอง
• 3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
• 4. มีภาวะผูนํา ผูตาม มีทักษะการทํางานเปนทีม
• 5. เคารพกฎระเบียบสังคม เสียสละ และมีจิตสาธารณะ

1.2 วิธีการสอน
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1. สรางวัฒนธรรมองคกรที่ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย แตงกายตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. ปลูกฝงและใหนักศึกษาตระหนักในเรื่องการตรงตอเวลาในการเขาเรียนและใน
การทํากิจกรรมที่กําหนด
3. ทํากิจกรรมที่มุงเนนความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
4. สรางตนแบบที่ดีเปนตัวอยาง โดยเฉพาะอาจารยผูสอนตองเปนตนแบบ
5. เชิดชูเกียรตินักศึกษาที่ทําความดี เสียสละ และทําประโยชนตอสวนรวม
1.3 วิธีการประเมินผล

1. จากพฤติกรรมการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรมที่กําหนด
2. จากการมีวินัยในเรื่องการแตงกายตามระเบียบ การปฏิบัติตนของนักศึกษา
3. จากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากการทํางานเปนทีมและ
รายงานผลงาน
4. จากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้ รับ

• 1. รูและเขาใจหลักและทฤษฏีของเนื้อหาดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
• 2. มีความกาวหนาทางวิชาการตามวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ο 3. รู เขาใจและสนใจในการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ο 4. มีความรอบรูในสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
• 5. มีประสบการณในการพัฒนาหรือประยุกตใชความรู
• 6. บูรณาการความรูดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับการทํางานและการดําเนินชีวิต

2.2 วิธีการสอน

1. การบรรยายภายในชั้นเรียนและการถาม-ตอบ
2. มอบหมายประเด็นหัวเรื่องใหคนควาและทํารายงานทั้งเดี่ยวและกลุม
3. ทําการศึกษาเปรียบเทียบความรูที่ไดกับการทํางานจริงในภาคปฏิบัติ
4. อภิปรายกลุมโดยผูสอนตั้งคําถามตามระบบการสอนยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
5. การศึกษานอกสถานที่และทํารายงาน
6. การเรียนรูจากประสบการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
7. ฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง

2.3 วิธีการประเมินผล
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1. ประเมินจากการทดสอบยอยทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติตลอดระยะเวลาใน
แตละภาคเรียน
2. ประเมินจากการสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากการทํางานที่ไดรับมอบหมายและการรายงานหรือการนําเสนอ
โดยนักศึกษาเปนผูคนควาจัดทําขึ้น
4. ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
5. ประเมินจากการทําโครงงานพิเศษและการนําเสนอ
6. ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

• 1. คิดสรางสรรค อยางมีวิจารณญาณ และเปนระบบ
ο 2. สืบคน ตีความและปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรม เพื่อใชในการแกไขปญหา
อยางสรางสรรค
• 3. ศึกษา รวบรวม สรุปประเด็นปญหาได
• 4. ประยุกตความรูและทักษะการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน

นักศึกษา

1. การบรรยาย การสาธิต การประเมินและวิเคราะหสถานการณและความรูของ

2. การอภิปรายเปนกลุม การโตตอบ และแสดงความคิดเห็น
3. มอบหมายงานใหคนควาหรืองานเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดและนําเสนอ
4. การบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
5. ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริงและมีโอกาสในการแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงาน
3.3 วิธีการประเมินผล

1. ประเมินผลจากการสังเกตในการโตตอบ และแสดงความคิดเห็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมความรู
2. ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย
3. ประเมินจากการนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย
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4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

• 1. มีภาวะผูนํา รูจักหนาที่และเขาใจบทบาทการเปนสมาชิกในสังคม
ο 2. มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น จริงใจและมองโลกในแงดี
• 3. ตระหนักและมีความรับผิดชอบตอสวนรวมเพื่อประโยชนสาธารณะ
• 4. มีความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและผูอื่นในสาขาวิชาชีพอยางตอเนื่อง

4.2 วิธีการสอน

องคกร

1. มอบหมายงานกลุมใหปฏิบัติ
2. สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษามีภาวะผูนํา
3. มีความรับผิดชอบในหนาที่และการกระทําของตนและรับผิดชอบงานใน

สาธารณะ

4. จัดกิจกรรมที่จะตองประสานงานกับบุคคลอื่นและกิจกรรมที่เปนประโยชน
5. จัดใหมีขอสอบที่ฝกทักษะการสื่อสารและมีขอยุติที่มีเหตุผล

4.3 วิธีการประเมินผล

1. ประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงานกลุม
2. ประเมินผลจากงานที่ไดรับมอบหมาย
3. ประเมินผลจากการแสดงความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองและสังคม
4.. ประเมินผลจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของและทัศนคติของผูเรียน
5. ประเมินตนเองและประเมินซึ่งกันและกันในกลุมเพื่อน
6. ประเมินผลจากแฟมสะสมงาน (portfolio) ของนักศึกษา

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรูปวิเคราะห์
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ โปรแกรมสําเร็จรู ปวิเคราะห์ ที่ต้องพัฒนา

• 1. ใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําเสนอไดอยาง
เหมาะสม
ο 2. สามารถใชเทคโนโลยีในการคนควาความรูเกี่ยวกับ
ο 3. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพโดยเลือกใชสื่อยางถูกตองเหมาะสม
• 4. สามารถใชสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาแกปญหางานดานเทโนโลยี
อุตสาหกรรม
5.2 วิธีการสอน

1. สงเสริมใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาความรูโดยเทคโนโลยี ฝกใหนําเสนอ
ผลงานที่คนควาดวยตนเองในหองเรียนดวยเทคโนโลยี
2. บูรณาการการใชคอมพิวเตอร เครือขาย และซอฟตแวรหรือสื่อตางๆ ใน
รายวิชาที่สามารถทําได
3. มอบหมายงานในเชิงวิเคราะห การคิดและการตัดสินใจ
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5.3 วิธีการประเมินผล

1. ประเมินผลจากโดยการตั่งคําถามทดสอบการคิดวิเคราะหในการแกปญหา
2. ประเมินผลจากการนําเสนรอผลงานดวยเทคโนโลยี
3. ประเมินผลจากการใชทักษะคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูล
4. ประเมินผลจากผูฟงในการเสนอผลงาน
5. ประเมินผลจากความสามารถในการอธิบายการใหเหตุผลในการคิดและ
ตัดสินใจ การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอในชั้นเรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
จํานวน กิจกรรมการเรียนการ
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
ชั่วโมง
สอน/สื่ อทีใ่ ช้
1
คําจํากัดความ นิยามพื้นฐานเบื้องต้น 4 - ปฐมนิเทศ เรื่อง
การปฏิบัติตัว ความ
ของไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์

ตรงตอเวลา
กฎระเบียบ ความ
สามัคคีและความ
รับผิดชอบ
- แบงกลุมผูเรียน
พรอมมอบหมาย
งานสืบคนเพื่อ
นําเสนอ
- ทดสอบกอนเรียน
- บรรยาย/อภิปราย
- Power points
- ทดสอบหลังเรียน
หรือทําแบบฝกหัด
ทางทฤษฏี
- สรุปบทเรียน

ผู้สอน
ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค
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2

ความดัน อุณหภูมิ ปริ มาตร ความเร็ว
ของลมอัด

4

- บรรยาย/อภิปราย
- Power points
- นําเสนองานกลุม
ตามมอบหมาย
- รวมอภิปรายใน
หองเรียบถึงปญหา
วิธี-แนวทางในการ
แกปญหา สรุปผล
แนวทางที่เปนไปได
- ทําแบบฝกหัด
- สรุปบทเรียน

ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค

3

อุปกรณ์นิวเมติกส์พ้นื ฐานและหน้าที่
การทํางาน

4

- บรรยาย/ Power
points
- อภิปราย
- สรุปบทเรียน/
- ทําแบบฝกหัด

ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค

4

วงจรนิวเมติกส์พ้นื ฐานและหน้าที่
การทํางานของการควบคุม

4

ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค

5

วงจรนิวเมติกส์แบบทํางานด้วยการ
สัง่ การกึ่งอัตโนมัติ

4

6

วงจรนิวเมติกส์แบบทํางานด้วยการ
สัง่ การแบบอัตโนมัติ

4

- บรรยาย/ Power
points
- อภิปราย
- สรุปบทเรียน/
- ทําแบบฝกหัด
- บรรยาย/ Power
points
- อภิปราย
- สรุปบทเรียน/
- ทําแบบฝกหัด
- บรรยาย/ Power
points
- อภิปราย
- สรุปบทเรียน/
- ทําแบบฝกหัด

ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค

ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค
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7

วงจรนิวเมติกส์แบบทํางานด้วยการสัง่
การแบบอัตโนมัติแบบมีข้นั ตอน

4

8

สอบระหว่างภาคเรี ยน

2

9

วงจรนิวเมติกส์แบ่งกลุ่มลม
แบบ Casecade

4

10

วงจรนิวเมติกส์แบ่งกลุ่มลม
แบบ Shift register

4

11

วงจรนิวเมติกส์ไฟฟ้าแบบทํางานด้วย
การสัง่ การกึ่งอัตโนมัติ

2

12

วงจรนิวเมติกส์ไฟฟ้าแบบทํางานด้วย
การสัง่ การแบบอัตโนมัติ

4

13

วงจรนิวเมติกส์ไฟฟ้าแบบทํางานด้วย
การสัง่ การควบอัตโนมัติดว้ ย PLC

4

- บรรยาย/
Power points
- อภิปราย
- สรุปบทเรียน/
- ทําแบบฝกหัด

- ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ
- สอบปฏิบตั ิ

- บรรยาย/
Power points
- อภิปราย
- สรุปบทเรียน/
- ทําแบบฝกหัด
- บรรยาย/
Power points
- อภิปราย
- สรุปบทเรียน/
- ทําแบบฝกหัด
- บรรยาย/
Power points
- อภิปราย
- สรุปบทเรียน/
- ทําแบบฝกหัด
- บรรยาย/
Power points
- อภิปราย
- สรุปบทเรียน/
- ทําแบบฝกหัด
- บรรยาย/
Power points
- อภิปราย
- สรุปบทเรียน/
- ทําแบบฝกหัด

ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค

ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค
ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค

ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค

ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค

ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค

ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค

เอกสารหมายเลข มคอ. 3/9
14

อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์พ้นื ฐานและ
หน้าที่การทํางาน

4

15

วงจรไฮดรอลิกส์พ้นื ฐานและหน้าที่
การทํางานของการควบคุม

4

16

สอบปลายภาค

4

- บรรยาย/
Power points
- อภิปราย
- สรุปบทเรียน/
- ทําแบบฝกหัด
- บรรยาย/
Power points
- อภิปราย
- สรุปบทเรียน/
- ทําแบบฝกหัด

ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน
8
16

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
20 %
20 %

ตลอดภาค
การศึกษา

10 %
10 %
30 %

ตลอดภาค
การศึกษา

10 %

- ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ
- สอบปฏิบตั ิ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการ
วิธีการประเมิน
ที่
เรียนรู้ *
1
2.1,2.2,2.3,
สอบกลางภาค
3.1,3.3
สอบปลายภาค
2

1.2,1.5,2.1,
2.2,3.1,3.3,

รายงาน การนําเสนอ
แบบฝึ กหัด
ปฏิบตั ิกาทดลอง

3

1.1 – 1.7, 4.6 การเข้าชั้นเรี ยน การตรงต่อเวลา
การมีส่วนร่ วม อภิปราย ทักษะ
การทดลอง เสนอความคิดเห็น
การแก้ปัญหาในชั้นเรี ยน

ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค

ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
ปานเพชร ชินินทร และ ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์ นิวเมติกอุตสาหกรรม
2. เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ
ปานเพชร ชินินทร และ ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์ นิวเมติกอุตสาหกรรม
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
เอกสารฝึ กอบรมของกรมพัฒนาฝี มือแรง เรื่ องการควบคุมนิวเมติกในงานอุตสาหกรรม
เอกสารฝึ กอบรมของ บริ ษทั FESTO ประเทศไทย

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทําโดยนักศึกษาได้ร่วมจัดกิจกรรมใน
การศึกษาค้นคว้า อภิปราย และนําเสนอรายงานร่ วมกัน ทําให้ได้ความคิดเห็นในการทํางานของ
นักศึกษาดังนี้
1. การสนทนาระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
2. แบบประเมินผูส้ อน แบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดงั นี้
1. การสังเกตการสอนและแบบประเมินการสอนจากผูเ้ รี ยน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา
3. การทวนสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอนโดยจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุ งการสอนดังนี้
1. สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
2. การวิจยั ในชั้นเรี ยนและนอกชั้นเรี ยน
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนของรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่
คาดหวังจากการเรี ยนรู ้รายวิชาได้จาก การสอบถามนักศึกษา การตรวจผลงานของนักศึกษา และ
หลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยรวมดังนี้
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ
นักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนน
พฤติกรรมของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ได้มีการวางแผนเพือ่ ปรับปรุ งการ
สอนและรายละเอียดเนื้อหาวิชา เพือ่ ให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
1. ปรับปรุ งรายวิชาทุก 4 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทดสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามข้อ 4
2. เปลี่ยนวิธีการสอน เพือ่ ให้นกั ศึกษามีมุมมองในการประยุกต์ความรู ้กบั ปั ญหาจากการ
วิจยั ทางด้านอุตสาหกรรมของอาจารย์หรื อองค์การอื่นๆ

