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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม 

คณะ/สาขาวิชา            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล 

หมวดที ่1 ขอ้มูลโดยทัว่ไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
30208301          กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering mechanics) 
 

2. จํานวนหนว่ยกิต บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง  
 3 หน่วยกิต                  (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทรายวิชา  
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาแกน) สําหรับหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 

4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิน สุนีย์ 

5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1/2559  / ชั้นปีที่ 1  

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน    
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

9. วนัที่จัดทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
9 กรกฎาคม 2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์ 

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
           เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการเบ้ืองต้นของกลศาสตร์ แรงและโมเมนต์ของแรง  ระบบแรงและ
ผลลัพธ์ของระบบแรง  การสมดุลและการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะห์แรงในชิ้นส่วนโครงสร้าง
ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล แรงเสียดทาน จุดศูนย์ถ่วงและจุดเซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ หลักการ
ของงานเสมือน 
 

2 วัตถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา  
         หลักการเบ้ืองต้นของกลศาสตร์ แรงและโมเมนต์ของแรง  ระบบแรงและผลลัพธ์ของระบบแรง  การ
สมดุลและการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะห์แรงในชิ้นส่วนโครงสร้างชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล แรง
เสียดทาน จุดศูนย์ถ่วงและจุดเซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ หลักการของงานเสมือน 
 
2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

45 ชัว่โมง 
ตามความต้องการของ
นักศึกษาเป็นกลุ่มและ
เฉพาะราย 

0  ชัว่โมง 90 ชัว่โมง 

 
3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ใหค้ําปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแกน่ักศึกษาเปน็รายบุคคล 
         ผู้สอนจัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นกลุ่มและรายบุคคลตามความต้องการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยนักศึกษา
สามารถต่อผู้สอนเพื่อขอคําปรึกษาหรือแนะนําได้ในช่วงเวลาทํางาน ด้วยตนเองหรือโดยวิธีส่ือสารท่ีสะดวก 
ดังนี้   สถานท่ีติดต่อผู้สอน: ห้องพักอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกล  
โทร. 0-986436653 E-mail : sujin2297@ymail.com  
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หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ/์วิธีการสอน 
1.3 กลยุทธ/์วิธีการ

ประเมินผล  
1 []  มคีวามรู้ในด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  รู้จักเสียสละ  และความ
ซื่อสตัย์สุจรติ 
 

1 มีการสอดแทรกเร่ือง
คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ การ
รู้จักเสียสละ และความ
ซื่อสตัย์สุจริต 

1 ประเมินจากการสอบย่อย  
สอบกลางภาคการศึกษา และ
การสอบปลายภาคการศึกษาที่
เป็นไปอย่างสุจริต 

2 []  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และหน้าที่  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  
เคารพกฎระเบียบ  และข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 
 

2 ปลูกฝังให้มรีะเบียบวินัย 
โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้
ตรงเวลา ตลอดจนการแต่ง
กายของนักศึกษาให้เป็นไป
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย   

2 ประเมินจากพฤติกรรมของ
ผู้เรียน เช่น การเข้าชั้นเรียน
ตรงเวลา  ส่งงานตรงเวลาและ
ครบถ้วน   

 
2.  ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ 2.2 กลยุทธ/์วิธีการสอน 
2.3 กลยุทธ/์วิธีการ

ประเมินผล 
1 []  มีความรู้และความเข้าใจใน
หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานดา้น
วิศวกรรม  และสามารถนําไป
ประยุกต์ได ้ในการวางแผนและ
แก้ปัญหาได ้

1 จดัการเรียนการสอนที่มี
ลักษณะยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ
โดยจัดกิจกรรมในลักษณะ
บูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน
เข้ากับความรู้และ
ประสบการณใ์หม่  

1 ประเมินด้วยการสอบย่อย  
สอบกลางภาคการศึกษาและ
สอบปลายภาคการศึกษา 
 

2 []  มีความรู้ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีเครือ่งกล  ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็น
ระบบ เป็นสากล และทันสมยัต่อ
สถานการณ์โลก 
 

2จัดการเรียนการสอนที่มี
ลักษณะยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ
โดยจัดกิจกรรมให้ค้นคว้าหา
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
 

2 ประเมินจากงานที่มอบหมาย
และการนําเสนอ 

3 []  มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณา
การศาสตรใ์นรายวิชาต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง 

3 จดักิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนไดส้ัมผสักับวิทยากรที่
มีความรู้ความสามารถใน
ศาสตร์หรือคุณลักษณะที่พึง

3 ประเมินจากงานที่มอบหมาย
รายบุคคลบุคคล 
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 ประสงค์ทีต่้องการปลูกฝัง 
ตามโอกาสอันควร   
 

 
  
3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
 

3.1 ผลการเรียนรู้ 3.2 กลยุทธ/์วิธีการสอน 
3.3 กลยุทธ/์วิธีการ

ประเมินผล 
1 []มีความสามารถในการค้นหา
ความรู้ ข้อมูล และประเมินความ
ถูกต้องไดด้้วยตนเอง 
 

1 จดักิจกรรมการเรียนการ
สอนด้วยกระบวนการคิด
เพ่ือส่งเสริมใหผู้้เรียนคิด
วิเคราะห์  ใครค่รวญด้วย
เหตุผล  และมีวิจารณญาณ  
 

1 ประเมินด้วยการสังเกต
พฤติกรรมทางปัญญาของ
ผู้เรียนตั้งแต่  คิดวิเคราะห์  
การคํานวณค่าต่าง ๆ   
 

2   []   มีความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ และ
ประยุกต์ความรู้ในการแก้ปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ 
 

2 จดัการเรียนรู้ด้วย
ประสบการณต์รง เช่นการ
ถามตอบในชั้นเรียน  เพ่ือ
ฝึกสังเกต  สมัภาษณ์ พูดคุย 

2 ประเมินด้วยการพูดรายงาน
ผลการทดลองวิเคราะห์  
สรุปผล  และอธิบายต่อหน้าชั้น
เรียน 
 
 

3 [] สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เพ่ือที่
นําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม ่
ๆ 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

4.1 ผลการเรียนรู้ 4.2 กลยุทธ/์วิธีการสอน 
4.3 กลยุทธ/์วิธีการ

ประเมินผล 
1 []  มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและ
งานกลุ่ม 
 
 

1 จดักิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ตรงจาก
การทํางานเป็นคู่ หรือเป็น
กลุ่ม เพ่ือฝึกความรับผดิชอบ  

1 สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุม่
ของผู้เรียน สังเกตแนวคดิ แนว
ทางการตอบปัญหาแบบเฉพาะ
หน้า 
 

3 []  มีความเป็นกัลยาณมติรกับ
ผู้เรียน เพ่ือนร่วมงาน ผู้ปกครอง 
ผู้บริหาร และชุมชน  มี มนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานภายใน
องค์กรและบุคคลท่ัวไป 

3 ส่งเสริมให้นักศึกษากล้า 
แสดงออกและแสดงความ 
คิดเห็นปลูกฝังความรับผิด 
ชอบต่อหน้าที ่ได้รับในงาน
กลุ่ม 
 

3 สังเกตพฤตกิรรมการระดม
สมองประเมินผลจากรายงาน 

 
 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5.1 ผ การเรียนรู้ 5.1 ผลการเรียนรู้ 
5.2 กลยุทธ/์ 
วิธีการสอน 

1 []  สามารถเลือกใช้วิธีการและ
เครื่องมือสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

1  พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและ
การสืบค้นข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนดัวยการจัด
ประสบการณ์ตรงให ้
ผู้เรียนได้มโีอกาสใช ้
พ้ืนฐานในการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 

2 []  สามารถสืบค้น ศึกษา 
วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
 
 

2  พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณจากกรณีศึกษา 

2 จัดกิจกรรมการเรียน 
รู้ให้ผู้เรียนได้มโีอกาส 
สืบค้นข้อมูลดว้ย 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสม 
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6. ด้านทักษะพิสัย 
 

6.1 ผลการเรียนรู้ 6.2 กลยุทธ/์วิธีการสอน  6.3 กลยุทธ/์วิธีการ
ประเมินผล  

1. [] สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลกับ
ศาสตร์ในรายวิชาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

1. การมอบหมายงานที่ต้อง
มีการนําเสนอทั้งรูปเอกสาร
และการพูดประกอบสื่อ
เทคโนโลย ี
2. การแนะนําเทคนิคการ
สืบค้นข้อมูลดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.ประเมินทกัษะการใชส้ื่อและ
การใช้ภาษาพูดจากการ
นําเสนอหน้าชั้นเรียน 
2. การประเมินผลจาก
ความสามารถในการเลือกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ   

 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หวัข้อ/รายละเอียด จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

สื่อทีใ่ช ้

1 ความรู้ เ บื้ อ ง ต้น เกี่ ย วกับกลศาสตร์
วิศวกรรม 

สถิตยศาสตร์ 
หลักการเบื้องต้น 
กฏของนิวตัน 
หน่วย 
สเกลาร์และเวคเตอร์ 
การแก้ปัญหาทางสถิตยศาสตร์วิศวรรรม 

3 ผู้สอนบรรยายสรุป
แนวทางในการเรียน
การสอน ประกอบ
แนวการสอน  

ส่ือประกอบการ
เรียนรู ้(Microsoft 
PowerPoint) 
ส่ือวีดิทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศ
เอกสารเผยแพร่ 

2-3 ระบบของแรง  
แรง 
แรงภายนอกและแรงภายใน 
หลักการส่งถ่ายแรง 
โปรเจคช่ันของแรง 
ระบบแรงใน 2 มิต ิ
ระบบโมเมนต์ใน 2 มิต ิ
ระบบแรงใน 3 มิต ิ
ระบบโมเมนต์ใน 3 มิต ิ

6 ผู้สอนบรรยายและ
อภิปราย แรงที่มีอยู่
ในธรรมชาติ ผล
ของแรงในระบบ 2
และ3มิติ 
กรณีศึกษา
ผลกระทบเนือ่งจาก
แรงต่อโครงสร้าง
ทางวิศวกรรม 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับสื่อ
ประกอบการเรียนรู้ 
(Microsoft 
PowerPoint)สื่อวีดิ
ทัศน ์ข้อมูล
สารสนเทศเอกสาร
เผยแพร่ 
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สัปดาห์
ที ่

หวัข้อ/รายละเอียด จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

สื่อทีใ่ช ้

4-5 สมดุลย์ของวัตถุ     
สมการสมดุลย์ 
การเขียนแผนภาพ 
สภาวะสมดุลย ์
สภาวะสมดุลยใ์น 2 มติ ิ
สภาวะสมดุลยใ์น 3 มิต ิ

6 ผู้สอนบรรยาย และ
นักศึกษารวมกลุ่ม
เพื่ออภิปราย
กรณีศึกษาภาวะ
สมดุลย์ของ
โครงสร้างทาง
วิศวกรรม 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับส่ือ
ประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 
PowerPoint)ส่ือวีดิ
ทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศ
เอกสารเผยแพร่ 

6-7 
 

สมดุลย์ของโครงสร้าง  
ระบบโครงสร้าง 
การวิเคราะห์โครงถักในระนาบโดยวิธีตัดจุดตอ่ 
การวิเคราะห์โครงถักในระนาบโดยวิธีตัดผา่น
ชิ้นส่วน 
โครงกรอบและเครื่องมือกล 

6 ผู้สอนบรรยายและ 
นักศึกษารวมกลุ่ม
เพื่ออภิปรายความ
เหมาะสมวิธีการ
วิเคราะห์โครงสร้าง
แต่ละแบบ 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับส่ือ
ประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 
PowerPoint) 

8 สอบกลางภาค 3  ตามคําส่ังคณะ 
9-10 เซนทรอยและจุดศูนย์กลางของวัตถุ 

เซนทรอยของพื้นที่ 
เซนทรอยของรูปประกอบ 
การกระจายแรง 
เซนทรอยของปริมาตรและเส้น 
จุดศูนย์กลางของมวลวัตถุ 
จุดศูนย์กลางของมวลวัตถุรูปทรงประกอบ 
  

6 ผู้สอนบรรยายและ 
นักศึกษารวมกลุ่ม
เพื่อคาํนวณเซน
ทรอยของรูปทรง
อิสระและ
ความสําคญัต่องาน
ทางวิศวกรรม 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับส่ือ
ประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 
PowerPoint)ส่ือวีดิ
ทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศ
เอกสารเผยแพร่ 

 
11-12 โมเมนต์ความเฉื่อย   

โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ 
หลักการหมุนรอบแกน       
โมเมนต์ความเฉือยของวัตถุ 
ทฤษฏีบทของแกนขนาน       

6 ผู้สอนบรรยายและ
นักศึกษารวมกลุ่ม
เพื่ออภิปรายถึง
ความสําคญัและ
ลักษณะงานทาง

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับส่ือ
ประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 
PowerPoint)ส่ือวีดิ
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สัปดาห์
ที ่

หวัข้อ/รายละเอียด จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

สื่อทีใ่ช ้

วิศวกรรมท่ีมีความ
เก่ียวเนื่องกับ
โมเมนต์ความเฉื่อย 

ทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศ
เอกสารเผยแพร่ 

 
13-14 แรงเสียดทาน   

กฎของคูลอมป์และทฤษฎีแรงเสียดทาน 
ระบบของแรงเสียดทาน 
การเลื่อนไถล 
สัมประสทิธ์ิและมุมเสียดทาน 
การประยุกต์ใช้งาน  

6 ผู้สอนบรรยายและ 
นักศึกษารวมกลุ่ม
เพื่อแรงเสียดทางที่มี
อยู่ในสภาพ
ธรรมชาติและการ
นาํไปใช้งานทาง
วิศวกรรม 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับส่ือ
ประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 
PowerPoint)ส่ือวีดิ
ทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศ
เอกสารเผยแพร่ 

15-16 งานเสมือน 
หลักการของงานเสมือน 
การประยุกต์ใช้งานกับการวิเคราะห์โครงสร้าง 
เสถียรภาพ 
หลักการของงานเสมือนภายใต้เสถียรภาพสมดุลย ์

 

6 ผู้สอนบรรยายและ 
นักศึกษารวมกลุ่ม
เพื่อประมาณงานที่
เกิดขึ้นในสภาพ
ธรรมชาติและการ
ประยกุต์ไปใช้งาน 

ประกอบเอกสาร
หลักร่วมกับส่ือ
ประกอบการ
เรียนรู้ (Microsoft 
PowerPoint)ส่ือวีดิ
ทัศน์ ข้อมูล
สารสนเทศ
เอกสารเผยแพร่ 

17 สอบปลายภาค 3  ตามคําส่ังคณะ 
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 
กิจกรรม
ที ่

วิธีการประเมิน สัปดาหท์ี่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 การทดสอบย่อยครั้งท่ี 1 
การทดสอบย่อยครั้งท่ี 2 
การทดสอบย่อยครั้งท่ี 3 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

 10 % 
10 % 
10 % 
20 % 
30 % 

2 การนําเสนองานท่ีได้รับมอบหมาย/การประเมินผลการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 % 

3 การเขียน/ความประพฤติในและนอกช้ันเรียน ตลอดภาค
การศึกษา 

10 % 

รวม 100 % 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอการและตําราหลัก 

- สุจิน สุนีย์. เอกสารประกอบการสอนรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยนครพนม, 2559 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
           Jerry H. Ginsberg and Joseph Genin, (1977). Statics. 3rd New York : Kingsport Press 
           Anthony Bedford and Wallace fowler, (2002). Engineering Mechanics. 3rd New Jersey : 
Prentice Hall 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรงุการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
            การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังน้ี 

1. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เขียน 
2. การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
3. แบบประเมินผู้สอนโดยนักศึกษาและแบบประเมินรายวิชา 
4. ขอเสนอแนะผ่านส่ือสารสนเทศ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1. จํานวนหรือร้อยละของผู้เข้าเรียนแต่ละคาบ และการสังเกตพฤติกรรม 
2. คําถาม หรือแบบทดสอบ ผลการเรียนรู ้ท้ังห้าด้าน 
3. แบบประเมินผลการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

3.    การปรับปรุงการสอน  
            ทําการปรับปรุงการสอนทุกปีการศึกษา โดยพิจารณาจากผลประเมินรายวิชาโดยผูเ้รียน และผล
ประเมินการสอนและปัจจัยอ่ืนๆต่อไปน้ี 

1. ผลประเมินรายวิชาโดยผู้เรียน ผลประเมินการสอน และแบบสอบถามความสนใจในชั้นเรียน 
2. ประเดน็ปัจจบัุนหรือหัวข้อท่ีคัดสรรตามความสนใจ (Current issue & selected topics) 
3. การวิจยัชั้นเรียน ในประเด็นต่าง ๆ ท้ังในรายวิชาน้ี และรายวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกัน (วิชาชีพบังคับอ่ืน 

ๆ และวิชาชีพเลือก) อาทิ ศิลปในการถ่ายทอดความรู้สื่อการสอน การนําความรู้ไปใช้ในรายวิชาอื่น ๆ 
ฯลฯ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
           การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา อาศัยท้ังปัจจัยภายในและภายนอก
กระบวนการเรียนการสอน ทวนสอบท้ังกระบวนการ ผลลัพท์และผลสัมฤทธิ์เพื่อยืนยันว่า ผลประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชาผลประเมินการสอนนั้นน่าเชื่อถือ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของ
นักศึกษา ดําเนินการทุกครั้งท่ีมีการเรียนการสอนรายวิชาเช่น 

1. ทวนสอบจากการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน (ลักษณะนิสัย ได้แก่ การเข้าเรียน และการสังเกต
พฤติกรรม) โดยผู้ร่วมรับผิดชอบรายวิชา 

2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ท่ีได้เรียนผ่านไปแล้ว โดยผู้ร่วมสอนอ่ืนหรือผู้ร่วมรับผิดชอบรายวิชา (Cross & 
Link check) 

3. ผู้ร่วมสอนและร่วมรับผิดชอบรายวิชามีส่วนในการประเมินย่อยเช่น การออกข้อสอบร่วม และร่วม
ประเมินผลการเรียน 
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4. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรมเป็นต้น 
 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. การทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้สอน ดําเนินการทุกปีการศึกษา อาศัย 
กระบวนการในมคอ.1 มคอ.2 และมคอ.3 โดยเฉพาะผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา (ข้อ 
1) ผลประเมินการสอน(ข้อ 2) การปรับปรุงการสอน (ข้อ 3) และการทวนสอบมาตรฐานผลสําฤทธิ์รายวิชาของ
นักศึกษา (ข้อ 4) 

2. การทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาโดยหลักสูตร คณะ และระดับสถาบัน 
(มหาวิทยาลัย)สอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการประกันคุณภาพ ฯ 

 


