ก

มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา

รหัสวิชา ELCI 4404
ชือวิชา หัวเรื องทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมทีทันสมัยในอาเซี ยน

รายวิชานีเป็ นส่ วนหนึงของหลักสู ตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม
หลักสู ตรใหม่ / หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
คณะ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
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ข

สารบัญ
หมวด

หน้ า

หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป
1. รหัสและชือรายวิชา
2. จํานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
5. ภาคการศึกษา / ชันปี ทีเรี ยน
6. รายวิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาทีต้องเรี ยนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานทีเรี ยน
9. วันทีจัดทําหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด
หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุ งรายวิชา
หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา
3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
หมวดที 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
5
5
6
6
8

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ค

สารบัญ
หมวด

หน้ า

หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
หมวดที 7 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
3. การปรับปรุ งการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา

สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
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1

รายละเอียดของรายวิชา
ชือสถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
หมวดที 1
ข้ อมูลทัวไป

1. รหัสและชือวิชา
รหัสวิชา ELCI 4404 ชือวิชา หัวเรื องทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมทีทันสมัย

ในอาเซี ยน
Current Topics in Electronics and Computer Industry in ASEAN

2. จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรอส.บ. สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559
4. อาจารย์ผ้รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้สู อน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ อภิชาติ หาจัตุรัส ประธานหลักสูตร
อาจารย์ธวัช จันทร์สุวรรณ อาจารย์ผสู้ อน
5. ภาคการศึกษา/ชันปี ทีเรียน
ภาคการศึกษาที …1/2560 …/ ชันปี ที…3....
6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเรียน
อาคารอนุสรณ์เกษตร 10ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9. วันทีจัดทําหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุ ด
15 กรกฎาคม 2559 (ผ่าน สกอ.)

สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
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หมวดที 2
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพือให้นกั ศึกษาสามารถเข้าใจถึงขันตอนและกระบวนการทํางานของโครงสร้างหุ่นยนต์อตั โนมัติและ
การสือสารผ่านเครื อข่ายดาวเทียม โดยใช้เทคโนโลยีในปัจจุบนั ทีสารมารถนําความรู้ไปทํางานในระดับสากล
ทีตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพือให้นักศึกษามีการเตรี ยมความพร้อมด้านปัญญาในการนําความรู ้ ความเข้าใจ ในระบบทํางานของ
โครงสร้างหุ่นยนต์อตั โนมัติและการสือสารผ่านเครื อข่ายดาวเทียม
หมวดที 3
ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การค้นคว้าและศึกษาหัวข้อเรื องทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมทีทันสมัยในอาเซียน
และศึกษาวิธีการนําเสนองานในระดับสากล
2 จํานวนชัวโมงทีใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
บรรยาย 30 ชัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริ มตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

การฝึ กปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
การฝึ กปฏิบตั ิ 30 ชัวโมง การศึกษาด้วยตนเอง 5
ต่อภาคการศึกษา
ชัวโมงต่อสัปดาห์

3 จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ ทอาจารย์
ี
ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คาํ ปรึกษาผ่านเวปไซด์ของสาขาวิชา
- อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัวโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะผูท้ ีต้องการ)
สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
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หมวดที 4
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา
1.1.1 สร้างเสริ มให้นกั ศึกษา ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซือสัตย์สุจริ ต
1.1.2 มีวินยั ตรงต่อเวลา และความ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน เคารพในคุณค่าและศักดิศรี ของความเป็ นมนุษย์
1.1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศกึ ษา จากข่าวสารเหตุการณ์ในโลกปัจจุบนั
1.2.2 กําหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างทีเกียวข้อง
1.2.3 บทบาทสมมุติ
1.2.4 กําหนดระเบียบ ข้อบังคับในของรายวิชานีเพือใช้เป็ นแนวทางในการบังคับใช้ระหว่างเรี ยน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมการกําหนดบทบาทสมมุติ ความเสียสละ จาการทํางานกลุ่ม เพือนําเสนอหน้า
ชันเรี ยน ตรวจดูผลงานว่ามีความซือสัตย์ไม่คดั ลอกผลงานของผูอ้ ืนมาเป็ นของตน
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมการตรงต่อเวลาในการเข้าห้องเรี ยน และส่งงานทีได้รับมอบหมาย
1.3.3 สังเกตพฤติกรรมหลังการมีการกําหนดภาระงานให้นกั ศึกษาทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม เพือให้
นักศึกษาฝึ กการแชร์ความคิดและสรุ ปผลออกมานําเสนอ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ทีต้องได้ รับ
ความรู้ในเรื องของระบบพืนฐานของไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ โครงสร้าง
ความแตกต่างของทังสองแบบ การนําอุปกรณ์ไปประยุกต์ใช้งาน การเขียนโปรแกรมเพือสังงาน คําสังต่างๆ
เพือไปเชือมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้อย่างถูกต้อง และสามารถออกแบบระบบพืนฐานเพือนําไปประยุกต์ใช้
งานกับอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ได้
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
2.2.2 ลงปฏิบตั ิตามใบงาน
สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
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2.2.3 การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงานProblem base learning และ Student Center เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
2.2.4 นําเทคนิคการสอนความรู้โดยการใช้โปรแกรมจําลองการทํางาน จากงานวิจยั ในชันเรี ยน
เรื องการพัฒนาการเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมจําลองการทํางานเรื องการเชือมต่อ อุปกรณ์ เพือประยุกต์ใช้
งานในการสือสารแบบอนุกรมผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ของนายสงกรานต์ สุขเกษม มาประยุกต์ใช้ในการ
สอนเพือให้นกั ศึกษาได้ทาํ ลองด้วยโปรแกรมจําลองก่อนนําไปลงปฏิบตั ิจริ งในบอร์ดทดลอง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
2.3.2 ผลสรุ ปจากการทําใบงาน
2.3.3 ผลจากการทําโครงงานโดยการนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์ เพือการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหาทีเกิดขึนจากการความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 กําหนดให้มีการจัดทําโครงงานขนาดเล็กทีมีการนําสิ งทีได้รับจากการบรรยายไปประยุกต์ใช้งาน
3.2.2 กําหนดให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมเป็ นผูช้ ่วยวิทยากรในการอบรมทีทางหลักสูตรจัดขึน และเนือหา
เป็ นทีเกียวข้องกับเนือหาในรายวิชา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินผลการเรี ยนรู้และการวิเคราะห์ จากผลสอบกลางภาค ปลายภาค โดยเน้นข้อสอบทีมีการ
วิเคราะห์ จากสถานการณ์สมมุติ หรื อสิ งทีเป็ นปัญหา ในการทํางานโครงงาน
3.3.2 ประเมินผลงานจากการทํางาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการลงมือปฏิบตั ิ
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา
4.1.1 พัฒนาทักษะการสร้างกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาทักษะในการกล้าแสดงออกสร้างความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามทีดี
4.1.3 พัฒนาทักษะการศึกษาหาข้อมูลเพือให้เกิดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการจัดทําโครงงานขนาดเล็ก
สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
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4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น เพือทําการค้นคว้า หาความก้าวลําของเทคโนโลยีใน
ต่างประเทศ ในปัจจุบนั หรือ นําเสนอบทความทีเกียวข้องกับรายวิชา
4.2.3 การนําเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมิน
4.3.1 มีการประเมินตนเอง และเพือน ด้วยแบบฟอร์มทีกําหนด
4.3.2 ผลการนําเสนอการจัดทําโครงงานขนาดเล็ก
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา
5.1.1 ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตัวเลข
5.1.2 พัฒนาทักษะในการสือสารทังการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทํารายงาน และ
นําเสนอในชันเรี ยน
5.1.3 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณี ศึกษา
5.1.4 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
5.1.5 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสือสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ ฯลฯ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สือการสอน e-learning และทํารายงาน
โดยเน้นการนําตัวเลข หรื อมีสถิติอา้ งอิง จากแหล่งทีมาข้อมูลทีน่าเชือถือ
5.2.2 นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีทีเหมาะสม
5.3 วิธีการประเมิน
5.3.1 การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
5.3.2 ผลจากการอ้างอิงข้อมูลทีนํามาใช้ประกอบการนําเสนอซึงจะต้องสามารถตรวจสอบได้
5.3.3 ผลจากการวิเคราะห์ผล ทีแสดงให้เห็นข้อดี และข้อเสียของข้อมูลทีนํามาเสนอ

สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
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หมวดที 5
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัวโมง

1

- แนะนําการเรี ยนการสอน
- บทที 1 พืนฐานการใช้งานแขนกลและ
หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม

4

2

- บทที 2 โครงสร้างทางฮาร์ดแวร์ของ
แขนกลในงานอุตสาหกรรม

4

บรรยาย ถาม-ตอบ อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม
กิจกรรมกลุ่ม และ
ปฏิบตั ิการทดลอง

3

- บทที 3 การใช้งานโปรแกรมจําลองการ
ทํางานแขนกล

4

บรรยายและลงมือ
ปฏิบตั ิ ตามใบงาน

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

4

- บทที 3 การใช้งานโปรแกรมจําลอง
การทํางานแขนกล (ต่อ)

4

บรรยายและลงมือ
ปฏิบตั ิ ตามใบงาน

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

5

- บทที 4 การสร้างชุดจําลองเพือสังงาน
แบบการควบคุมบังคับด้วยมือ

4

บรรยายและลงมือ
ปฏิบตั ิ ตามใบงาน

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

6

- บทที 5 เรียนการเขียนโปรแกรม รหัส
คําสัง Melfa-Basic เพือใช้ในการ
ควบคุมหุ่นยนต์

4

บรรยายและลงมือ
ปฏิบตั ิ ตามใบงาน

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

7

ผู้สอน
กิจกรรมการเรียน
การสอน สือทีใช้
(ถ้ ามี)
บรรยาย ถาม-ตอบ อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม
กิจกรรมกลุ่ม

สัปดาห์
ที

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัวโมง

7

- บทที 6 การจําลองการทํางานร่วม
ระหว่างแขนกลกับโปรแกรมเพือเชือม
การสังงาน
สอบกลางภาค
- บทที 7 เรียนรูพ้ นฐานการรั
ื
บสัญญาณ
ผ่านจานดาวเทียม

4

3
4

สอบทฤษฏี
บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

10

- บทที 8 ทฤษฎีการตังจานดาวเทียม

4

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

11

- ฝึกปฎิบตั เิ พือติดตังจานดาวเทียม
ชนิด CU-BAND

4

บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน
บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน

12

- ฝึกปฎิบตั เิ พือติดตังจานดาวเทียม
ชนิด K-BAND

4

บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

13

- ฝึ กปฏิบตั ิการใช้เครื องมือติดตังชุด
กระจายสัญญาณ
- การออกแบบระบบเพือคํานวณ
ค่าใช้จ่าย
-การออกแบบระบบเพือคํานวณค่าใช้จ่าย

4

สอบภาคปฏิบัติ

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

4

บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

4

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

-นําเสนอโครงงานประจํารายวิชา
- ทบทวน
สอบปลายภาค

4

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

3

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

8
9

14
15
16
17

สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที
ผลการเรียนรู้
1

2

3

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ทีประเมิน

สอบกลางภาค
สอบภาคปฏิบตั ิ
สอบปลายภาค
สอบการเสนอผล
การทําโครงงาน
ขนาดเล็ก
การเข้าชันเรี ยน
การส่งการบ้าน
รวม

7
15
16
14

ตลอดภาคการศึกษา

สัดส่ วนของ
การประเมินผล
30%
10%
30%
15%

15%
100%

หมวดที 6
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารและตําราหลัก
ผูแตง นพ มหิษานนท ชื่อหนังสือ การ FANUC Robotics System R-J3iB Controller Software
Installation Manual สํานักพิมพ FANUC Robotics
ผูแตง นพ มหิษานนท ชื่อหนังสือ การติดตัง้ ทีวีดิจิตอลและจานดาวเทียม
สํานักพิมพ บริษัท คอรฟงกชั่น, สนพ.
1. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ (ถ้ามี)
ไม่มี
2. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
website http://www.elecnet.chandra.ac.th/academic.php#courses

สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
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หมวดที 7
การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิผลในรายวิชานี ทีจัดทําโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ทีอาจารย์ผสู ้ อนได้จดั ทําเป็ นช่องทางการสือสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้
3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิ มเติมในการปรับปรุ งการสอน ดังนี
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชันเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิในรายหัวข้อ ตามทีคาดหวังจากการเรี ยนรู ้
ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิโดยรวมในวิชาได้ดงั นี
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อืน หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ที
ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสู ตร
- มีการตังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุ งการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพือให้เกิดคุณภาพมากขึน ดังนี
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3-4 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะหรื อผลการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิตามข้อ 4

สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
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