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หมวดที่ 1 
ข้อมูล ทั่วไป 

  
 1.รหสัและช่ือรายวิชา 
  รหสัรายวิชา   30208305 
  ช่ือรายวิชาภาษาไทย  เทอร์โมไดนามิกส ์
  ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ  Thermodynamics   
 2.จ านวนหน่วยกิต 
  3(3-0-6) 
 3.หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 
  3.1  หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบ์ัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่งกล 
  3.2  ประเภทกลุ่มวิชาชีพเลือก 
 4.อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
  อ.รณศักดิ์  วิวัฒน์ปรีชานนท ์
 5.ภาคการศึกษา ช้ันปีที่เรียน 
  ภาคการศึกษาที่ 3  ช้ันปีที่ 1 
 6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
  ไม่มี 
 7.รายวิชาที่ต้องเรียนพรอ้มกัน (Co-requisites) 
  ไม่มี 
 8.สถานที่เรียน  
  คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     หมวดที่ 2 
    จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1. มีความรู้  ความเข้าใจในหลักการของ อะเวเลบลิิตี้และกระบวนการท างานแบบย้อนกลับไม่ได้  สาร
ผสม  ก๊าชที่ไม่ท าปฏิกิริยา    ลักษณะของก๊าชจริง  วงจรเครื่องอัดอากาศ  วงจรเครื่องยนต์   วงจรกงัหันก๊าช 
วงจรเครื่องจักรไอน้ า   และวงจรเครื่องท าความเย็น การเผาไหม้ การถ่ายเทความร้อนและการเปลี่ยนรปู 
พลังงานข้ันพื้นฐาน 
          2. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสบืค้น คิดและวิเคราะห์ เพื่อแกป้ัญหาด้านเทอร์โมไดนามิกส์ได้อย่างเป็น
ระบบ 
          3. มีเจตคติที่ดีในการน าความรู้วิชาเทอร์โมไดนามิกส์ไปใช้ในงานวิศวกรรม 
2.วัตถุประสงค์ในการพฒันาปรับปรงุรายวิชา 
 เพื่อให้นกัศึกษามีความเข้มแข็งทางวิชาการ และ จิตใจ ด้วยการเรียนรูผ้่านประสบการณ์ตรง อันน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงภายในตนและสูส่ังคมแห่งปัญญา 
 
 
 

หมวดที่ 3 
     ลักษณะและการด าเนินการ 
1.ค าอธิบายรายงานวิชา 
         ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์  งานและ
ความร้อน พลังงานและความสัมพันธ์ของพลังงานระบบปิดและระบบเปิดที่มีการไหลคงตัวและสภาวะคงตัว 
เครื่องยนต์ความร้อน ปั๊มความร้อน และเครื่องท าความเย็น เอนโทรปี  การเปลี่ยนรูปของพลังงาน ก๊าซอุดมคติ 
กระบวนการต่างๆ ของเทอร์โมไดนามิกส์  พื้นฐานการถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น  
2.จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการเรียน 
3.จ านวนช่ัวโมงต่อสปัดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล    

          ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่มและรายบุคคลตามความต้องการ 2 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ โดยนักศึกษาสามารถต่อ 
ผู้สอนเพื่อขอค าปรึกษาหรือแนะน าได้ในช่วงเวลาท างาน ด้วยตนเองหรือโดยวิธีสื่อสารทีส่ะดวก ดังนี้  
สถานที่ติดต่อผูส้อน: หอ้งพกัอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีเครือ่งกล  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          หมวดที่ 4 
              การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 
      1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 พัฒนาผูเ้รียนให้มีความรบัผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณเคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กร 
และสงัคม มีจริยธรรมตามคุณสมบัตหิลกัสูตร ดังนี ้

1.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรบัผิดชอบสงูทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
1.1.2 แสดงความซื่อสัตย์สจุริตอย่างสม่ าเสมอ 
1.1.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
1.1.4 เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์และสังคม 

1.2 วิธีการสอน 
คณะก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นกัศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า 

ช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายทีเ่ป็นไปตามระเบยีบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรบัผิดชอบ
โดยในการท างานกลุม่นั้นต้องฝึกใหรู้ห้น้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุม่ มีความซื่อสัตย์โดยต้อง
ไม่กระท าการทจุริตในการสอบหรอืลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารยผ์ูส้อนทุกคนต้องสอดแทรก
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชาตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นกัศึกษารวมทัง้มีการจัด
กิจกรรมสง่เสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
     1.3 วิธีการประเมินผล 
           1.3.1 ประเมินผลจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายและ 
การร่วมกิจกรรม 
           1.3.2 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัตติามกฎระเบียบและข้อบงัคับต่างๆอย่างตอ่เนื่อง 
           1.3.3 ประเมินปรมิาณการทจุริตในการสอบ 
           1.3.4 สังเกตพฤติกรรมการแตง่กายของนักศึกษาในช้ันเรียน 
 
2. ความรู้ 
       2.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ 
            2.1.1 เข้าใจ และวิเคราะห์หลักการของความปลอดภัยด้านโลจิสตกิส์ได้ 
       2.2 วิธีการสอน 
              ใช้การสอนในหลากหลายรปูแบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย 
       2.3 วิธีการประเมินผล 
   2.3.1 ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี 
3. ทักษะทางปญัญา 
      3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพฒันา 
  3.1.1 มีความสามารถในการวิเคราะหส์ถานการณ์โดยใช้หลกัการที่ได้เรียนมาตลอดจนสามารถน า 
ความรูไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง 
  3.1.2 สามารถแก้ปัญหาทางโลจสิติกส์ได้โดยน าหลักการต่างๆมาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม 



 
      3.2 วิธีการสอน 
  3.2.1 ในการเรียนการสอน ต้องฝึกกระบวนการคิดอย่างสรา้งสรรค์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาโดยเริ่มต้น 
จากปญัหาทีง่่ายและเพิ่มระดบัความยากขึ้นเรือ่ยๆทัง้นี้ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
  3.2.2 จัดการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยการแกป้ัญหาจากสถานการญ์จ าลอง 
      3.3 วิธีการประเมินผล 
 ประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา  เช่น  ประเมินผลจากการน าเสนอ 
รายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรอืสมัภาษณ์ เป็นต้น 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพฒันา 
  4.1.1 สามารถท างานกบัผูอ้ื่น ได้เป็นอย่างด ี
  4.1.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบัมอบหมาย 
  4.1.3 สามารถปรบัตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างด ี
  4.1.4 มีมนุษย์สมัพันธ์ที่ดีกบัผูร้่วมงานในองค์กรและกบับุคคลทั่วไป 
     4.2 วิธีการสอน 
  4.1.1 ส่งเสริมให้เคารพสิทธิและการรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  4.1.2 ปลกูฝงัให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
  4.1.3 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกจิกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพือ่สง่เสรมิทักษะการอยู่ใน
สังคม  
  4.1.4 การมมีนุษย์สัมพันธ์ การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรเข้าไปในรายวิชา 
      4.3 วิธีการประเมินผล 
  4.3.1 ประเมินพฤติกรรมการท างานร่วมกันในแต่ละกลุม่ 
  4.3.2 ประเมินจากรายงานที่น าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทมี โดยอาจารย์และนักศึกษา 
  4.3.3 สังเกตการณ์ให้ความร่วมมือการเข้าร่วมกจิกรรมของนักศึกษา 
  4.3.4 ประเมินจากแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ 
 
5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ที่ต้องพฒันา 
  5.1.1 มีทักษะการใช้ภาษาไทยในการอธิบายหลักการและสถานการณ์ตลอดจนการสื่อสารความหมาย
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
  5.1.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและน าเสนอรายงาน 
  5.1.3 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได ้
     5.2 วิธีการสอน 
  5.2.1 ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมลูและน าเสนอใหผู้อ้ื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 
  5.2.2 มอบหมายงานค้นคว้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศและใช้เทคโนโลยทีางสารสนเทศในการน าเสนอ
ผลงานที่ได้รบัมอบหมาย 
  5.2.3 มีการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องในการน าเสนอผลงาน 



     5.3 วิธีการประเมินผล 
  5.3.1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการน าเสนอด้วยสือ่เทคโนโลยี 
  5.3.2 ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
  5.3.3 ประเมินจากพฤติกรรมการน าเสนอผลงาน       
6. ทักษะพิสัย 
      ทักษะพิสัย ที่ต้องพัฒนา 
  6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
  6.1.2 มีทักษะในการปฏิบัตงิานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
     6.2 วิธีการสอน 
  6.2.1 ฝึกให้นักศึกษามีกจินิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
  6.2.2 ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีความประณีต 
     6.3 วิธีการประเมินผล 
  6.3.1 ประเมินผลทางปฏิบัติงานและจดบันทึก 
  6.3.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่  5   
แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน   สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

1  1. บทน าหลักการของอะเวเลบิลิตี้และ
กระบวนการท างานแบบยอ้นกลบัไม่ได้ 
1.1  นิยามและบทบาทของอะเวเลบิ     
ลิตี ้
1.2  นิยามและบทบาทของกระบวนการ
ท างานแบบอนกลับไม่ได้ 
1.3  ประสิทธิภาพตามกฏข้อที่ 2 ของ

เทอร์โมไดนามิกส ์
1.4  การเปลี่ยนแปลงอะเวเลบิ ลิตี้ของ
ระบบ 
1.5  การถ่ายโอนของอะเวเลบิลิตี้โดย
มวลสาร   งาน และความร้อน 

3 บรรยาย  พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  และมอบหมาย
งาน 

อ.รณศักดิ์  วิวัฒน์ปรีชานนท ์

2 หลักการของอะเวเลบิลิตี ้
1.6  หลกัของการลดลงของ อะเวเลบิ
ลิตี้และการท าลาย 
1.7 การสมดลุย์อะเวเลบิลิตี้ของระบบ
ปิด 
1.8  การสมดุลยอ์ะเวเลบลิิตี้ของระบบ
เปิด 

3 บรรยาย  พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  และมอบหมาย
งาน 

อ.รณศักดิ์  วิวัฒน์ปรีชานนท ์

3 2  สารผสม 
2.1  นิยามของสารผสม 
2.2 องค์ประกอบของสารผสม 
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง P-v-T ของ
ก๊าซผสม ก๊าซอุดมคติและก๊าซจริง 
2.4 ค่าสมบัต ิของก๊าซผสม ก๊าซอุดมคติ
และก๊าซจรงิ 

3 บรรยาย  พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  และมอบหมาย
งาน 

อ.รณศักดิ์  วิวัฒน์ปรีชานนท ์

4 3.วงจรก าลังไอ 
3.1 วงจรคาร์โน 
3.2 วงจรออตโต 

3 บรรยาย  พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  และมอบหมาย
งาน 

อ.รณศักดิ์  วิวัฒน์ปรีชานนท ์

5 3.3 วงจรดีเซล 
3.4 วงจรผสม 

3 บรรยาย  พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  และมอบงาน 

อ.รณศักดิ์  วิวัฒน์ปรีชานนท ์



สัปดาห์ท่ี รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน   สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

6 3.4 วงจรเครื่องยนต์กงัหันก๊าซเบื้องต้น 3 บรรยาย  พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ   

อ.รณศักดิ์  วิวัฒน์ปรีชานนท ์

7 3.5 วงจรเครื่องยนต์กงัหันก๊าซแบบ
ปรัปรุง 

3 บรรยาย  พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  , มอบงานกลมุ 

อ.รณศักดิ์  วิวัฒน์ปรีชานนท ์

8 สอบกลางภาค 3  อ.รณศักดิ์  วิวัฒน์ปรีชานนท ์

9 4.วงจรเครื่องจักรไอน้ า 
 4.1 วงจรเครื่องจักรไอน้ าเบือ่งต้น 
 4.2 ความเบี่ยงเบนของวงจรเครื่องจักร
ไอน้ า 

3 บรรยาย  พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  และมอบหมาย
งาน 

อ.รณศักดิ์  วิวัฒน์ปรีชานนท ์

10 4.3  การเพิ่มประสิทธิภาพของวงจร
เครื่องจักรไอน้ า 

3 บรรยาย  พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ   

อ.รณศักดิ์  วิวัฒน์ปรีชานนท ์

11 5.วงจรท าความเย็น 
5.1 วงจรคาร์โนแบบผันกลบั 
5.2 วงจรท าความเย็นแบบอัดไออุดมคติ 

3 บรรยาย  พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  และมอบหมาย
งาน 

อ.รณศักดิ์  วิวัฒน์ปรีชานนท ์

12 5.3 ระบบปั้มความรอ้น 3 บรรยาย  พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  และมอบหมาย
งาน 

อ.รณศักดิ์  วิวัฒน์ปรีชานนท ์

13 6.การเผาไหม ้
6.1  เช้ือเพลิงและการเผาไหม้ 
6.2  กระบวนการเผาไหม้ทางทฤษฎี
และทางปฏิบัติจริง 

3 บรรยาย  พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  และมอบหมาย
งาน 

อ.รณศักดิ์  วิวัฒน์ปรีชานนท ์

14 6.3 ค่าเอนทัลปี้ของการก่อเกิดและค่า
เอนทลัปี้ของการเผาไหม ้
6.4 การวิเคราะหก์ารเกิดปฏิกริยาเคมี
โดยใช้กฎข้อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามิกส ์
6.5 การวิเคราะหก์ารเกิดปฏิกริยาเคมี
โดยใช้กฎข้อที่ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส ์

3 บรรยาย  พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  และมอบหมาย
งาน 

อ.รณศักดิ์  วิวัฒน์ปรีชานนท ์

15 7. การถ่ายเทความร้อนและการเปลี่ยน
รูปพลังงานเบื้องต้น 
7.1  แบบของการถ่ายเทความร้อน 

3 บรรยาย  พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ   

อ.รณศักดิ์  วิวัฒน์ปรีชานนท ์

16 7.2 กลไกการถ่ายโอนความร้อน 
7.3 ประสิทธิภาพในการถ่ายโอนและ

การเปลี่ยนรูปพลงังาน 

3 บรรยาย  พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ และมอบหมาย
งาน  

อ.รณศักดิ์  วิวัฒน์ปรีชานนท ์

17 สอบปลายภาค 3   
 



2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม ผลการ

เรียนลรู ้
วิธีการประเมินผลนกัศึกษา สัปดาหท์ี ่

ประเมิน 
สัดส่วนของ 

การประเมินผล 
1 1.1,1.6 

1.7,2.1 
2.4-2.6, 

3.2 

ทดสอบย่อยครัง้ที่1 
สอบกลางภาค 
ทดสอบย่อยครัง้ที่2 
สอบปลายภาค 

4 
8 
12 
16 

5% 
20% 
5% 
40% 

2 1.1,1.6 
1.7,2.1 
2.4-2.6, 
3.2, 4.1-

4.6,5.3-5.4 

วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การน าเสนอ 
รายงาน 
การท างานกลุม่และผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การสง่งานตามที่มอบหมาย 

 
ตลอดภาค
การเรียน 

 
10% 

3 1.1-1.7, 
3.1 

การเข้าเรียน 
การมสี่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในช้ันเรียน 

ตลอดภาค
การเรียน 

20% 

 
 
 
     หมวดที ่6  
        ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.หนังสือ ต ารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก 

 หนังสือหรือต าราที่มเีนื้อหาครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา เช่น Thermodynamics An 
Engineering  Approach  แต่งโดย Yunus A. Cengel , Michael A. Boles; Thermofluids แต่งโดย Keith 
Sherwin and Michael Horely ; Internal Combustion Engine ;  Third  Edition แต่งโดย          V  
Ganesan; Teta  Mc GRAW-HILL  Publishing Company Limited New Delhi ; ทฤษฎีและค านวณ
เทอร์โมไดนามิกส์ แต่งโดย  ประเสริฐ  เทียนนิมิตร และ วิวัฒน์ ภัททิยธนี จัดพิมพ์โดย  บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
จ ากัด (มหาชน) , 2541.      

2.เอกสาร และข้อมูลส าคัญ 
           ไม่มี 
3.เอกสาร และข้อมูลแนะน า 
           ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     หมวดที่ 7  
   การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา  
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลรายวิชาน้ี ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น 
จากนักศึกษาได้ดังนี ้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 
1.2แบบประเมินผูส้อนละแบบประเมินรายวิชา 
1.3ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผูส้อนได้จัดท าเป็นช่องทางการสือ่สารกับนกัศึกษา 
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเกบ็ข้อมลูเพือ่ประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี ้
     2.1 การสังเกตการณ์การสอนของผูร้่วมทีมสอน 
     2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 
     2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู ้
3. การปรบัปรุงการสอน 
 หลงัจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรงุการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรงุการสอน ดังนี้ 
     3.1 การสัมมนาจัดการเรียนการสอน 
     3.2 การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามี่คาดหวังจากการเรียนรู้
รายวิชา ได้จาก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพจิารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
     4.1 การทวงสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
     4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5.การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากการประเมินผล และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการาวงแผนการปรับปรงุการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี ้
     5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
     5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผ์ู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมมุมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นีก้ับปญัหาที่จะมา
จากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 


