
มคอ. 3 

คณะวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 

 

มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา ฟส 614 กลศาสตรค์ลาสสิก 

ภาควิชา ฟิสิกส ์
คณะวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา ฟส 614 กลศาสตร์คลาสสกิ 

2. จ านวนหน่วยกิต    บรรยาย   3 หน่วยกติ     3(2-2-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาฟิสกิส์ วิชาบังคับ 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

อ.ดร.ปฏภิาณ อุทยารัตน์ 

ผศ.ดร.อนุศิษฏ ์ทองน า 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : ภาคการศึกษาที่ 1 / ช้ันปีที่ 1 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี)  ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี)  ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน  ประสานมิตร   ห้อง  19-805 

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 10 สิงหาคม 2560 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพ่ือให้ผู้เรียน 

1. มีความรู้และความเข้าใจในเน้ือหาสาระหลักของสาขาวิชาอย่างถ่องแท้ และน ามาประยุกต์ใช้ใน

วิชาชีพได้ 

2. มีความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ รวมทั้งพัฒนาแนวคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาทาง

วิชาการ 

3. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับหมอบหมาย 

4. มีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือให้สามารถพัฒนางานวิจัย

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

5. มีการสงัเคราะห์และใช้งานวิจัย รวมถึงผลงานวิชาการอย่างบูรณาการให้เข้ากบัองค์ความรู้เดิม

หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และหาข้อสรุปของปัญหาที่ซับซ้อนได้ 

6. ให้นิสติมีทกัษะการสื่อสาร 
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2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้รายวิชามีเน้ือหาสาระสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขา

วิทยาศาสตร์และคณิตศษสตร์ พ.ศ. 2552 โดยปรับให้มีการประยุกต์ใช้หลักการทางฟิสกิส์เข้ากบัโจทย์ใน

รูปแบบและมุมมองที่ทนัสมัย สามารถพัฒนานิสติให้มีคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ได้ 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

ลากรานจ์เจียนและแฮมิลโตเนียน การเคล่ือนที่ภายใต้แรงศูนย์กลาง การสั่นเลก็น้อย พลศาสตร์ของวัตถุ

แขง็เกรง็ ทฤษฎีของการกวัดแกว่งน้อยๆ การแปลงแบบบัญญัติ ทฤษฎีแฮมิลตัน-จาโคบี ทฤษฎีสมัพัทธ

ภาพพิเศษ และทฤษฎีสมัพัทธภาพทั่วไป 

 
2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาดว้ย

ตนเอง 

บรรยาย 2 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์  

หรือ 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

ไม่มี ปฏบัิติ 2 ช่ัวโมงต่อ

สปัดาห์  หรือ 30 ช่ัวโมง

ต่อภาคการศึกษา 

5  ช่ัวโมงต่อ
สปัดาห์ 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของนิสติ ประมาณ 3 

ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ (เฉพาะนิสติที่ต้องการปรึกษา) 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ 

1. มีความซ่ือสตัย์สจุริต มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ และ

รับผิดชอบต่อสงัคม 

หลัก 

2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพสามารถวินิจฉัยและจัดการปัญหาทาง

คุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ด้วยความยุติธรรมมีเหตุผล

และสอดคล้องกบัค่านิยมอนัดีงาม 

รอง 

3. มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

รอง 

 

 

1.2  วิธกีารสอน 

1. การแลกเปล่ียนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ ์

2  การใช้เร่ืองเล่าและยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกบัเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 
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3.  การท างานกลุ่ม 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมการมีปฏสิมัพันธ์ทั้งกับผู้สอนและระหว่างผู้เรียน รวมถึงการมีส่วนร่วมใน

กจิกรรมการเรียนการสอน 

2. ประเมินจากผลงานของนิสติที่ถูกมอบหมายในรายวิชา 

2. ดา้นความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ ความรับผิดชอบ 

1. มีความรู้และเข้าใจในเน้ือหาสาระหลักด้านฟิสกิสแ์ละน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน

ได้ 

   หลัก 

2. มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการการท าวิจัยและสามารถน าไปบูรณาการกบั

ความรู้ทางฟิสกิส์ เพ่ือพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
   รอง 

3. มีความรู้และความเข้าใจถึงผลกระทบของงานวิจัยในปัจจุบัน ที่มีต่อองค์ความรู้ใน

สาขาวิชาฟิสกิสแ์ละวิชาชีพ 

   รอง 

 

 

2.2  วิธกีารสอน   

1. การบรรยาย และการสื่อความหมายระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เช่น การถาม-ตอบรายบุคคลโดยการสุ่ม 

2. การเรียนรู้จากกรณปัีญหา และการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

3. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

2.3  วิธกีารประเมินผล   

1. การตรวจผลงาน ได้แก่ การบ้าน การทดสอบย่อย รายงาน และการสอบข้อเขียน 

2. การสอบถามในช้ันเรียน 

 
3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ 

1. มีความคิดสร้างสรรค์ในการน าความรู้ความเข้าใจในด้านฟิสกิสไ์ปประยุกต์ใช้

แก้ปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพ 

หลัก 

2. สามารถสงัเคราะห์และใช้งานวิจัย รวมถึงผลงานทางวิชาการอย่างบูรณาการให้เข้ากบั

ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ เพ่ือวิเคราะห์และหาข้อสรุปของปัญหาที่

ซับซ้อนได้ 

รอง 

3. สามารถวางแผนและด าเนินงานวิจัยได้ด้วยตัวเอง จนน ามาสู่ข้อสรุปที่สมบูรณ์ และ

เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการหรือสงัคม 

รอง 

3.2  วิธกีารสอน    

การบรรยายในช้ันเรียน  การสบืเสาะหาความรู้  การเรียนรู้ เป็นรายบุคคล  การฝึกท าโจทย์  และการเรียนรู้

จากกรณีปัญหา 

3.3  วิธกีารประเมินผล     

1. การตรวจผลงานโดยพิจารณาจากการบ้านและข้อสอบที่ให้นิสติคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ด้วย

หลักการและทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 

2. การสอบถามในช้ันเรียน และการสงัเกตพฤติกรรม 



มคอ. 3 

คณะวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 4 

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ 

1.  มีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่ของตนเอง หลัก 

2.  มีการประเมินผลการด าเนินงานของตนเอง และปรับปรุงให้มีประสทิธภิาพมากขึ้น รอง 

3.  มีภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่น รวมถึงปรับตัวเข้ากบั

สถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างเหมาะสม 

รอง 

4.2  วิธกีารสอน 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้  การท างานกลุ่มและรายบุคคล  การฝึกปฏบัิติ 

4.3  วิธกีารประเมินผล   

1. การสอบถามในช้ันเรียน และการสังเกตพฤติกรรมโดยประเมินจากการมีส่วนร่วมแสดงความ

คิดเหน็ในช้ันเรียน และการยอมรับเหตุผลของผู้ที่มีความคิดเหน็แตกต่าง 

2. การให้นิสติประเมินซ่ึงกนัและกนั 

5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ 

1. มีทกัษะการวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือน าไปใช้ใน

การศึกษาและวิจัยทางฟิสกิส์ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

หลัก 

2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ รอง 

3. ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยในรูปแบบต่างๆ แก่วงการ

วิชาการ วิชาชีพ และชุมชน 

รอง 

5.2  วิธกีารสอน  

การเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

5.3  วิธกีารประเมินผล   

1. ประเมินจากผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนิสติในการสอบ 

2. ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรม การน าเสนอเสนอผลงาน และการเขียนรายงาน 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

  และสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1 ช้ีแจงการเรียนการสอน 

Lagrangian & Hamiltonian 

4 -การบรรยายโดยใช้สื่อการสอนต่างๆ 

-หมอบหมายงาน 

-การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ผศ.อนุศิษฏ ์

2 Lagrangian & Hamiltonian 4 -การบรรยายโดยใช้สื่อการสอนต่างๆ ผศ.อนุศิษฏ ์
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สปัดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

  และสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

-หมอบหมายงาน 

-การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

3 Lagrangian & Hamiltonian 4 -การบรรยายโดยใช้สื่อการสอนต่างๆ 

-หมอบหมายงาน 

-การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ผศ.อนุศิษฏ ์

4 Lagrangian & Hamiltonian 

& Central force problem 

4 -การบรรยายโดยใช้สื่อการสอนต่างๆ 

-หมอบหมายงาน 

-การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ผศ.อนุศิษฏ ์

5 Central force problem 4 -การบรรยายโดยใช้สื่อการสอนต่างๆ 

-หมอบหมายงาน 

-การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ผศ.อนุศิษฏ ์

6 Central force problem 4 -การบรรยายโดยใช้สื่อการสอนต่างๆ 

-หมอบหมายงาน 

-การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ผศ.อนุศิษฏ ์

7 Small oscillation 4 -การบรรยายโดยใช้สื่อการสอนต่างๆ 

-หมอบหมายงาน 

-การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ผศ.อนุศิษฏ ์

8 Small oscillation 4 -การบรรยายโดยใช้สื่อการสอนต่างๆ 

-หมอบหมายงาน 

-การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ผศ.อนุศิษฏ ์

9 Midterm Exam. 3  การตรวจผลงาน ผศ.อนุศิษฏ ์

10 Rigid bodies 4 -การบรรยายโดยใช้สื่อการสอนต่างๆ 

-หมอบหมายงาน 

-การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ดร.ปฏภิาณ 

11 Rigid bodies 4 -การบรรยายโดยใช้สื่อการสอนต่างๆ 

-หมอบหมายงาน 

-การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

-กจิกรรมกลุ่ม 

ดร.ปฏภิาณ 

12 Canonical transformation 4 -การบรรยายโดยใช้สื่อการสอนต่างๆ 

-หมอบหมายงาน 

-การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

-กจิกรรมกลุ่ม 

ดร.ปฏภิาณ 

13 Hamilton-Jacobi equation 4 -การบรรยายโดยใช้สื่อการสอนต่างๆ ดร.ปฏภิาณ 
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สปัดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

  และสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

-หมอบหมายงาน 

-การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

-กจิกรรมกลุ่ม 

14 Special relativity 4 -การบรรยายโดยใช้สื่อการสอนต่างๆ 

-หมอบหมายงาน 

-การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

-กจิกรรมกลุ่ม 

ดร.ปฏภิาณ 

15 Special relativity & General 

relativity 

4 -การบรรยายโดยใช้สื่อการสอนต่างๆ 

-หมอบหมายงาน 

-การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

-กจิกรรมกลุ่ม 

ดร.ปฏภิาณ 

16 General relativity 4 -การบรรยายโดยใช้สื่อการสอนต่างๆ 

-กจิกรรมกลุ่ม 

-การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ดร.ปฏภิาณ 

17 Final Exam. 3  การตรวจผลงาน ดร.ปฏภิาณ 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ วิธกีารประเมิน สปัดาห์ที่ประเมิน สดัส่วนของ 

การประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
1. สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือ

วิชาชีพ โดยวินิจฉัยอย่างผู้รู้  ด้วยความ

ยุติธรรมและมีเหตุผล โดยสอดคล้อง

กบัค่านิยมอนัดงีาม 

2. มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการ

ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพอย่างมคีุณธรรมและจริยธรรม 

3. มีจิตสาธารณะ เคารพสิทธิและ

ความคดิเหน็ของผู้อื่น 

 

-การเข้าชั้นเรียนและ

สงัเกตพฤตกิรรม 

-สงัเกตพฤตกิรรม 
-การตรวจผลงาน 

-การประเมนิซึ่งกนัและกนั 

 

 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

 

- 

ด้านความรู้    

1. มีความรู้และเข้าใจในเนื้ อหาสาระ

หลักของสาขาวิชาอย่างถ่องแท้ และ

น ามาประยุกตใ์ช้ในวิชาชีพได้ 

การบ้านและกจิกรรม 

 

 

ตลอดภาคการศึกษา 
 

 

ร้อยละ 20 
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2. มีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนา

และประยุกต์ใช้ความรู้ ใหม่ๆ เพ่ือให้

สามารถพัฒนางานวิจัยได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

3. มีความเข้าใจถึงผลกระทบของ

งานวิจัยในปัจจุบัน ที่มีต่อองค์ความรู้

ในสาขาวิชา 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

การรายงานตนเอง 

 

สงัเกตพฤตกิรรม 

 

สปัดาห์ที่ 9 
สปัดาห์ที่ 17 

ตลอดภาคการศึกษา 

 
ตลอดภาคการศึกษา 

ร้อยละ 30 

ร้อยละ 30 

- 

 

- 

ด้านทกัษะทางปัญญา 
1. ใช้ความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ 

รวมทั้งพัฒนาแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ในการแ ก้ ปัญหาทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

2. มีการสังเคราะห์และใช้งานวิจัย 

รวมถึงผลงานทางวิชาการอย่างบูรณา

การให้เข้ากบัความรู้ เดมิหรือเสนอเป็น

ความรู้ ใหม่ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์

และหาข้อสรปุของปัญหาที่ซับซ้อนได้ 

3.  วางแผนและด าเนินงานวิจัยได้ด้วย

ตวัเอง จนน ามาสู่ข้อสรปุที่สมบูรณ ์ 

 

 

สงัเกตพฤตกิรรม 

 

 

 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

 
 

 
การตรวจผลงาน 

 

 

 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

 

 

สปัดาห์ที่ 9 

สปัดาห์ที่ 17 

 

 

 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 10 

ร้อยละ 10 

 

ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

รับผดิชอบต่องานที่รับหมอบหมาย 

2. ประเมินผลการท างานของตนเอง 

และปรับปรงุให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

3. มีภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี

สามารถท างานร่วมกับผู้ อื่น รวมถึง

ป รั บ ตั ว เ ข้ ากั บ ส ถ าน ก ารณ์ แ ล ะ

วัฒ น ธร รม ขอ งอ งค์ ก ร ไ ด้ อ ย่ า ง

เหมาะสม 

 

 

 

สงัเกตพฤตกิรรม 

 

 

 

 
การประเมนิซึ่งกนัและกนั 

 

 

 

 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

 

 

 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

 

 

 

- 

ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1. มีทักษะการวิเคราะห์และคัดกรอง

ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือ

น าไปใช้ในการศึกษาและวิจัยได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพ 

2.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ติดตามและพัฒนาความก้าวหน้าทาง

วิชาการ 

 

 

 

สงัเกตพฤตกิรรม 

 

 

 
การประเมนิซึ่งกนัและกนั 

 

 

 

 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

 

 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

- 
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3.  ถ่ ายทอดความรู้ และเผยแพ ร่

ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยในรูปแบบ

ต่างๆ แก่วงการวิชาชีพและชุมชน

ทั่วไป 

 
หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

 1. H. Goldstein, Classical Mechanics, Addison-Wesley, 1980. 

 2. B. Marion & T. Thornton, Classical Mechanics, Saunder College Publisshing, 1995. 

3. M. R. Spiegel, Schaum’s Outline Series: Theory and Problems of Theoretical Mechanics,  

        McGraw-Hill, 1986. 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

 - 
3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

  - 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

มีการเปิดโอกาสให้นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนตามแบบประเมิน  ปค.003 รวมถึงประเมิน
ประสทิธภิาพการสอนจากผลการเรียนของนิสติ 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

1. ประเมินจากผลการประเมินผู้สอน (ปค.003) และผลการเรียนของนิสติ 

2. สงัเกตการสอนของอาจารย์โดยผู้ร่วมทมีสอนในกรณีรายวิชามีผู้สอนหลายคน หรือส่งผู้
สงัเกตการณ์เข้าฟังการสอนของอาจารย์กรณีผู้สอนเด่ียว 

3. อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเองจากสภาพจริงโดยพิจารณาจากการสงัเกตพฤติกรรม 
การเข้าร่วมกจิกรรมการเรียนของนิสติในช้ันเรียน ทั้งน้ีให้ยึดวิธกีารและแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

รวมทั้งมีการประเมินหลายคร้ัง เพ่ือความน่าเช่ือถือของผลที่ได้ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

1. ใช้ผลวิเคราะห์การประเมินการสอนเพ่ือประมวลความคิดเหน็ของนิสติ สรุปปัญหา และแนวทาง

แก้ไขในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 

2. ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาให้ทนัสมัยและสอดคล้องกบัความสนใจของผู้เรียนรุ่นต่อไป 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 
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1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสติให้

เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมินของ มคอ 3 ของรายวิชาที่ท  าการสอน 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรร่วมกนัประเมินการเรียนรู้ของนิสติ โดยการสุ่มตรวจข้อสอบ 

รายงาน วิธกีารให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. น าข้อคิดเหน็ของนิสิตจากข้อ 1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิตมาประมวล 

เพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง  ผลจากการประมวลจะน าไปปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนในรุ่นต่อไป 

2. น าผลสังเกตการสอนจากข้อ 2  กลยุทธ์การประเมินการสอน มาเปรียบเทยีบข้อมูลกับข้อคิดเหน็

ของนิสิต เพ่ือพัฒนาเน้ือหาสาระให้ทนัสมัย  ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้

ตรงกบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 


