
รายละเอียดของวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
          มหาวทิยาลยันครพนม 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา 
          สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั   

 

หมวดท่ี 1 ลกัษณะและขอ้มูลโดยทัว่ไปของรายวิชา 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
     1030 - 4120  เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 2 
2. จ านวนหน่วยกติ 
     3  หน่วยกิต          3(1-6-5) 
3. หลกัสูตร  และประเภทของรายวชิา 
     3.1 หลกัสูตร 
            สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั 
     3.2 ประเภทของรายวชิา 
            วชิาชีพเลือก 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา 
          อาจารยสิ์ทธิชยั      เสนารัตน์ 
5. ภาคการศึกษา  ช้ันปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี 2  ชั้นปีท่ี 2 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (pre-requisite) 
      เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 2 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั 
     ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
     สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิา  คร้ังล่าสุด 
     ไม่มี 
 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
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1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
          มีความเขา้ใจวงจรควบคุมเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศทางกลและทางไฟฟ้าและสามารถเลือก

ขนาด ติดตั้ง ตรวจซ่อม และบ ารุงรักษาเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 

 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันาปรับปรุงรายวชิา 
     ไม่มี 
 

 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
          ศึกษาและปฏิบติัหลกัการท างานของวงจรควบคุมเคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ การ  
ตรวจสอบขอ้บกพร่อง แกไ้ขวงจรทางกลและทางไฟฟ้า การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ การประมาณการโหลด  
ความร้อน การเลือกขนาดเคร่ืองปรับอากาศ บ ารุงรักษาและติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการเรียน 

บรรยาย 
18  ชัว่โมง 

สอนเสริม 
ไม่มี 

การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

108 ชัว่โมง 
 

การศึกษาดว้ยตนเอง 
90  ชัว่โมง 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     1  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
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1. คุณธรรม  จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม  จริยธรรม  ท่ีตอ้งพฒันา 
            - ตระหนกัในจรรยาบรรณวชิาชีพดา้นความรับผดิชอบต่อความปลอดภยั 
            - มีวนิยัต่อการเรียน ส่งมอบงานท่ีมอบหมายตามเวลาท่ีก าหนด 
            - มีสัมมาคารวะใหค้วามเคารพแก่ผูอ้าวุโส 
     1.2 วธีิการสอน 
            - ใชก้ารสอนแบบ  Active Learning  เปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีการตั้งค  าถาม  หรือตอบค าถาม  
              หรือแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรม  จริยธรรม  ในชั้นเรียนในโอกาสต่างๆ 
            - ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา  ตวัอยา่งท่ีขาดความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี และการประพฤติท่ีผดิจรรยาบรรณ 
              ในวชิาชีพ 
            - อาจารยป์ฏิบติัตนเป็นตวัอยา่ง  ใหค้วามส าคญัต่อจรรยาบรรณวชิาชีพ  การมีวินยัเร่ืองเวลา   
              เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของนกัศึกษา 
     1.3 วธีิการประเมินผล 
            - ประเมินจากพฤตกรรมท่ีแสดงออกในชั้นเรียน และในโอกาสท่ีสาขาวชิาจดักิจกรรมต่างๆ  
              ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  การท่ีสัมมาคารวะต่อผูอ้าวุโส และอาจารย ์
            - การตรวจสอบการมีวนิยัต่อการเรียน  การตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียน และการส่งรายงาน 
            - ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  โดยนกัศึกษาอ่ืนๆ ในรายวชิา 
            - นกัศึกษาประเมินตนเอง 
 
2. ความรู้ 
     2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 
           1.   เพื่อใหมี้ความเขา้ใจวงจรควบคุมเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศทางกลและทางไฟฟ้า 

           2.   เพื่อใหส้ามารถเลือกขนาด ติดตั้ง ตรวจซ่อม และบ ารุงรักษาเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 

           3.   เพื่อใหมี้กิจนิสัยในการท างาน 

     2.2 วธีิการสอน 
           - ใชก้ารสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ไดแ้ก่ การสอนแบบบรรยาย  Active Learning  โดยเนน้ให้ 
             นกัศึกษาหาทางคน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติม  การสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 
             ( Co-Operative  Learning  )  การสอนแบบศึกษาดว้ยตนเอง  การคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต   
             การของแบบ  e-Learning  เป็นตน้ 
           - เพิ่มการสอนนอกห้องเรียน  โดยศึกษาจากประสบการณ์จริงในเร่ืองท่ีตอ้งสร้างความเขา้ใจ 
     2.3 วธีิการประเมิน 
            - การสอบยอ่ย  สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค 
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            - ท ารายงานรายบุคคล 
 
3. ทกัษะทางปัญญา 
     3.1 ทกัษะทางปัญญา  ท่ีตอ้งพฒันา 
            - สามารถคิดวเิคราะห์  แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาทั้งในชั้นเรียน 
     3.2 วธีิการสอน 
            - การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  ( Problem Based  Learning : PBL )   
            - ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา  และระดมสมองในการแกไ้ขปัญหา 
              จากกรณีศึกษาตามประเด็นปัญหาท่ีก าหนดไวแ้ลว้  โดยแบ่งนกัศึกษาเป็นกลุ่ม  ภายในกลุ่มจะตอ้ง 
              ก าหนดแนวทางไปสู่การแกปั้ญหา หรือเสนอแนวทางปฎิบติัท่ีมีความน่าเช่ือถือ และความเป็นไปได ้
            - มอบหมายงานกลุ่ม 
     3.3 วธีิการประเมินผล 
           - ประเมินจากการตอบปัญหา และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน  ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 
           - รายงานกลุ่ม 
           - การสอบยอ่ย  การสอบขอ้เขียนกลางภาคและปลายภาค 
 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  และความรับผดิชอบ 
     4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  และความรับผิดชอบท่ีตอ้งพฒันา 
            - มีความรับผิดชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งรายบุคคล และงานกลุ่ม 
            - สามารถปรับตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดใ้นทุกสถานภาพ 
            - วางตวัและร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม 
     4.2 วธีิการสอน 
            - จดักิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนท่ีนกัศึกษามีโอกาสปฎิสัมพนัธ์กบันกัศึกษาอ่ืน 
               และบุคคลภายนอก 
            - มอบหมายงานกลุ่ม และมีการเปล่ียนกลุ่มท างานตามกิจกรรมท่ีมอบหมาย  เพื่อใหน้กัศึกษาท างาน 
              ไดก้บัผูอ่ื้น  โดยไม่ยดึติดกบัเฉพาะเพื่อนท่ีใกลชิ้ด 
            - ก าหนดความรับผดิชอบของนกัศึกษาแต่ละคนในการท างานกลุ่มอยา่งชดัเจน 
      
 
 
 
4.3 วธีิการประเมินผล 
            - ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
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            - ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนกัศึกษา 
            - ใหน้กัศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม  ทั้งดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และดา้นความรับ 
               ผดิชอบ 
 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
     5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 
            - สามารถคดัเลือกแหล่งขอ้มูล 
            - สามารถคน้ควา้หาขอ้มูล/ติดตามการเปล่ียนแปลงทางอินเตอร์เน็ต 
            - สามารถใช ้ Power  Point  ในการน าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
            - สามารถใชภ้าษาไทยในการน าเสนอดว้ยการเขียนและการพูดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
     5.2 วธีิการสอน 
            - ใช ้ Power  Point  ท่ีน่าสนใจ  ชดัเจน  ง่ายต่อการติดตามท าความเขา้ใจ  ประกอบการสอนใน 
              ชั้นเรียน 
            - การสอนโดยมีการน าเสนอขอ้มูลจากการคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต  เพื่อเป็นตวัอยา่งกระตุน้ให้ 
              นกัศึกษาเห็นประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอและสืบคน้ขอ้มูล 
            - การแนะน าเทคนิคการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
            - การมอบหมายงานท่ีตอ้งมีการน าเสนอทั้งในรูปเอกสารและดว้ยวาจาประกอบส่ือเทคโนโลยี 
     5.3 วธีิการประเมินผล 
            - ประเมินทกัษะการใชภ้าษาเขียนจากเอกสารรายงาน 
            - ประเมินทกัษะการใชส่ื้อและการใชภ้าษาพูดจากการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 
            - ประเมินรายงานการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
     หมายเหตุ  หมายเลขทา้ยขอ้ผลการเรียนรู้  คือ  ล าดบัขอ้ของผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นรายละเอียดของ
หลกัสูตร 
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หมวดท่ี 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

5.1 แผนการสอน 
สัปดาห์

ท่ี 
หวัขอ้/รายละเอียด จ านวน 

ชัว่โมง 
กิจกรรม 

การเรียนการสอน  และส่ือท่ีใช ้
ผูส้อน 

1-2 1. เคร่ืองมือซ่อมเคร่ืองท าความเยน็ 

2.เคร่ืองมือวดัระบบไฟฟ้า 

3.เคร่ืองมือวดัระบบน ้ายาท าความเยน็ 

4.เคร่ืองมือบริการทัว่ไป 

 

14 1. การน าเขา้สู่บทเรียน 
2. การเปิดประเด็นเน้ือหาสาระ 
    การเรียนรู้ 
3. การสรุปและขยายผล 
    ประเด็นเน้ือหาสาระการ 
    เรียนรู้ และการใหข้อ้เสนอ 
    แนะเพิ่มเติม 
4. การมอบหมายใหน้กัศึกษา 
    ท าแบบฝึกหดั/การบา้น 
5. การเรียนการสอน ใชว้ธีิการ 
    บรรยาย ซกัถามตั้งค  าถาม  
    การอภิปราย และการระดม 
    สมอง 
 

อ.สิทธิชยั 

3-4 1. อุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า 

2. สวติช์   

3. แมก็เนติกคอนแทคเตอร์  

4. รีเลยค์วบคุม   

5. รีเลย ์   

6. เทอร์โมสตตั   

7. โอเวอร์โหลด  

8. ฟิวส์   

9. เซอร์กิตเบรกเกอร์   

10.ไทเมอร์รีเลย ์ 

11.คาพาซิเตอร์   

12.เพรสเชอร์คอนโทรล  

14 1. การน าเขา้สู่บทเรียน 
2. การเปิดประเด็นเน้ือหาสาระ 
    การเรียนรู้ 
3. การสรุปและขยายผล 
    ประเด็นเน้ือหาสาระการ 
    เรียนรู้ และการใหข้อ้เสนอ 
    แนะเพิ่มเติม 
4. การมอบหมายใหน้กัศึกษา 
    ท าแบบฝึกหดั/การบา้น 
5. การเรียนการสอน ใชว้ธีิการ 
    บรรยาย ซกัถามตั้งค  าถาม  
    การอภิปราย และการระดม 
    สมอง 

 

อ.สิทธิชยั 
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13.การปรับช่วงอุณหภูมิพกัเคร่ือง   

14.การปรับอุณหภูมิพกัเคร่ือง 

 
5-6 1. หลกัการพื้นฐานการปรับอากาศ 

2. การปรับอากาศ    

3. ความสุขสบายของร่างกาย   

4. สภาวะท่ีมีผลต่อความร้อนของร่างกาย 

 

14 1. การน าเขา้สู่บทเรียน 
2. การเปิดประเด็นเน้ือหาสาระ 
    การเรียนรู้ 
3. การสรุปและขยายผล 
    ประเด็นเน้ือหาสาระการ 
    เรียนรู้ และการใหข้อ้เสนอ 
    แนะเพิ่มเติม 
4. การมอบหมายใหน้กัศึกษา 
    ท าแบบฝึกหดั/การบา้น 
5. การเรียนการสอน ใชว้ธีิการ 
    บรรยาย ซกัถามตั้งค  าถาม  
    การอภิปราย และการระดม 
    สมอง 

อ.สิทธิชยั 

7-8 1. เคร่ืองปรับอากาศ  

2. เคร่ืองปรับอากาศแบบติดหนา้ต่าง    

3. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน      

4. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด 

    แพกเกจยนิูตและคอนเดนเซอร์   

5. เคร่ืองปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ 

6. เคร่ืองปรับอากาศรถยนต ์

7. การค านวณหาขนาดเคร่ืองปรับอากาศ 

 

14 1. การน าเขา้สู่บทเรียน 
2. การเปิดประเด็นเน้ือหาสาระ 
    การเรียนรู้ 
3. การสรุปและขยายผล 
    ประเด็นเน้ือหาสาระการ 
    เรียนรู้ และการใหข้อ้เสนอ 
    แนะเพิ่มเติม 
4. การมอบหมายใหน้กัศึกษา 
    ท าแบบฝึกหดั/การบา้น 
5. การเรียนการสอน ใชว้ธีิการ 
    บรรยาย ซกัถามตั้งค  าถาม  
    การอภิปราย และการระดม 
    สมอง 

อ.สิทธิชยั 

9 1. วงจรไฟฟ้า  

2. วงจรไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศแบบ   

7 1. การน าเขา้สู่บทเรียน 
2. การเปิดประเด็นเน้ือหาสาระ 
    การเรียนรู้ 

อ.สิทธิชยั 
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    ติดหนา้ต่าง 

3. วงจรไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศ  

     แบบแยกส่วน 

 

3. การสรุปและขยายผล 
    ประเด็นเน้ือหาสาระการ 
    เรียนรู้ และการใหข้อ้เสนอ 
    แนะเพิ่มเติม 
4. การมอบหมายใหน้กัศึกษา 
    ท าแบบฝึกหดั/การบา้น 
5. การเรียนการสอน ใชว้ธีิการ 
    บรรยาย ซกัถามตั้งค  าถาม  
    การอภิปราย และการระดม     
    สมอง 

 
10 สอบกลางภาค 4  คณะกรรมการ 

11-13 1. การซ่อมและบริการ 

2. เกจแมนิโฟลด ์  

3. การต่อเกจแมนิโฟลดเ์ขา้กบัระบบ  

4. การตรวจร่ัวระบบ   

5. การปล่อยน ้ายาทิ้งจากระบบ                            

6. การท าสุญญากาศระบบ      

7. การชาร์จน ้ายาเขา้ในระบบ      

8. การเช่ือมปิดระบบ     

9. การเติมน ้ามนัคอมเพรสเซอร์      

10. การตรวจซ่อมมอเตอรคอมเพรสเซอร์     

 

21 1. การน าเขา้สู่บทเรียน 
2. การเปิดประเด็นเน้ือหาสาระ 
    การเรียนรู้ 
3. การสรุปและขยายผล 
    ประเด็นเน้ือหาสาระการ 
    เรียนรู้ และการใหข้อ้เสนอ 
    แนะเพิ่มเติม 
4. การมอบหมายใหน้กัศึกษา 
    ท าแบบฝึกหดั/การบา้น 
5. การเรียนการสอน ใชว้ธีิการ 
    บรรยาย ซกัถามตั้งค  าถาม  
    การอภิปราย และการระดม     
    สมอง 

อ.สิทธิชยั 

14-16 1. การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ    

2. การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ     

3. การติดตั้งชุดคอยลเ์ยน็   

4. การติดตั้งคอนเดนซ่ิงยนิูต    

5. ปัญหาท่ีเกิดจากเสียรบกวนของการ 

    ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ    

21 1. การน าเขา้สู่บทเรียน 
2. การเปิดประเด็นเน้ือหาสาระ 
    การเรียนรู้ 
3. การสรุปและขยายผล 
    ประเด็นเน้ือหาสาระการ 
    เรียนรู้ และการใหข้อ้เสนอ 
    แนะเพิ่มเติม 
 

อ.สิทธิชยั 
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  6. วธีิการแกไ้ขปัญหาในการติดตั้ง       

    เคร่ืองปรับอากาศ 

 

 

4. การมอบหมายใหน้กัศึกษา 
    ท าแบบฝึกหดั/การบา้น 
5. การเรียนการสอน ใชว้ธีิการ 
    บรรยาย ซกัถามตั้งค  าถาม  
    การอภิปราย และการระดม     
    สมอง 

17-19 1. การแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง 

2. การแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งในระบบ   

    เคร่ืองปรับอากาศ 

 

21 1. การน าเขา้สู่บทเรียน 
2. การเปิดประเด็นเน้ือหาสาระ 
    การเรียนรู้ 
3. การสรุปและขยายผล 
    ประเด็นเน้ือหาสาระการ 
    เรียนรู้ และการใหข้อ้เสนอ 
    แนะเพิ่มเติม 
4. การมอบหมายใหน้กัศึกษา 
    ท าแบบฝึกหดั/การบา้น 
5. การเรียนการสอน ใชว้ธีิการ 
    บรรยาย ซกัถามตั้งค  าถาม  
    การอภิปราย และการระดม     
    สมอง 

อ.สิทธิชยั 

20 สอบปลายภาค 4  คณะกรรมการ 
5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการ
เรียน 

วธีิการประเมินผลนกัศึกษา สัปดาห์ท่ี 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ  

ประเมินผล 
 ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 1 

สอบกลางภาค 
5 

10 
10% 
25% 

 ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 2 
สอบปลายภาค 

15 
20 

10% 
20% 

 วเิคราะห์กรณีศึกษา  คน้ควา้   
การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
 
 

ตลอดภาคการศึกษา 25% 
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การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

 

 การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม  อภิปราย  เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 
 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

 

หมวดท่ี 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. หนังสือ  และเอกสารประกอบการสอนหลกั 
     สมศกัด์ิ       สุโมตยกุล เคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ 2 ; ซีเอด็ยเูคชัน่จ  ากดั  , 2533 
          
2. หนังสือ  เอกสาร และข้อมูลอ้างองิทีส่ าคัญ 
     Toshiba Air Conditioners Service Text. 1984. 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
     - การสนทนากลุ่มระหวา่งผสูอนและผูเ้รียน 
     - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
     - แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
     - ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา 
 
2. การประเมินการสอน 
     ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน  ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
     - การสังเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน 
     - ผลการสอน 
     - การทดสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 
3. การปรับปรุงการสอน 
     - สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
     - การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 
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4. การทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
     - การทดสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือผูท้รงคุณวุฒิ 
       ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
     - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา  โดยตรวจสอบ 
       ขอ้สอบ  รายงาน  วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 
5. การประเมินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
     จากผลการประเมิน  และทดสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิาไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
     - ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 
     - เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมา 
       จากงานวจิยัของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่างๆ 
 
 

 


