ก

มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา

รหัสวิชา ELCI 4403
ชื่อวิชา ระบบสมองกลฝังตัวและการประยุกต์สาหรับงานอุตสาหกรรม

รายวิชานี่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
หลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
คณะ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ข
สารบัญ
หมวด

หน้า

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1
2. จานวนหน่วยกิต
1
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
1
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
1
8. สถานที่เรียน
1
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
2
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
2
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
2
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
2
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ 3
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
3
2. ความรู้
4
3. ทักษะทางปัญญา
4
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
6
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
8
สำนักส่ งเสริ มวิชำกำรและงำนทะเบียน

5
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ค

สารบัญ
หมวด
หน้า
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
8
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
8
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
8
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
9
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
9
3. การปรับปรุงการสอน
9
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
9
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 10
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1

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อวิชา
รหัสวิชา ELEC3402

ชื่อวิชา ระบบสมองกลฝังตัวและการประยุกต์สาหรับงานอุตสาหกรรม
Embedded System and Application for Industry
2. จานวนหน่วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ อภิชาติ หาจัตุรัส ประธานหลักสูตร และ อาจารย์ผู้สอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ …2/2560…/ ชั้นปีที่…3....
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
อาคารอนุสรณ์เกษตร 10ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2559

2
หมวดที่ 2
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. สามารถทราบถึงประวัตคิ วามเป็นมา โครงสร้างของระบบสมองกลฝังตัว
2. สามารถทราบถึงประเภทของระบบสมองกลแบบฝังตัว
3. สามารถเข้าเข้าใจการทางานโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
4. สามารถเขียนโปรแกรม Python เพื่อใช้ติดตั้งบนอุปกรณ์ Raspberry Pi
5. สามารถเขียนโปรแกรม Python เพื่อใช้งานการประกาศตัวแปรสาหรับอุปกรณ์ Raspberry Pi
6. สามารถเขียนโปรแกรม Python เพื่อใช้ตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร์สาหรับอุปกรณ์Raspberry Pi
7. สามารถเขียนโปรแกรม Python เพื่อใช้ตัวดาเนินการทางเชื่อมทางฮาร์ดแวร์สาหรับ
อุปกรณ์Raspberry Pi
8. สามารถเขียนโปรแกรม Python เพื่อใช้เพื่อเชื่อมต่อผ่านพอร์ตอนุกรมสาหรับอุปกรณ์Raspberry Pi
9. สามารถอธิบายถึงการนาระบบสมองกลแบบฝังตัวไปประยุกต์ใช้งานได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนาความรู้ ความเข้าใจ โครงสร้าง
พื้นฐานของระบบสมองกลฝังตัว ที่มีการพัฒนาใช้งานในปัจจุบัน เพื่อเป็นพื้นฐานในการนาไปประยุกต์ใน
การเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของรายวิชาให้สอดคล้องกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มคี วามก้าวหน้าในปัจจุบัน
หมวดที่ 3
ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
พืน้ ฐานและที่มาของระบบสมองกลแบบฝังตัว โดยเน้นที่ระบบการสื่อสารระหว่างระบบต่างๆ การ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก การประหยัดพลัง งาน การจัดการกับระบบการผลิ ต ระบบคัมบัง และ
ครอบคลุมหลักการออกแบบและวิธกี าร เครื่องมือที่ใช้ออกแบบและการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม
ปฏิบัตสิ อดคล้องกับเนือ้ หาทางทฤษฏี
2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
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บรรยาย 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติ 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง 5
ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซด์ของสาขาวิชา
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะผู้ที่ต้องการ)
หมวดที่ 4
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 สร้างเสริมให้นักศึกษา ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
1.1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา จากข่าวสารเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน
1.2.2 กาหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
1.2.3 บทบาทสมมุติ
1.2.4 กาหนดระเบียบ ข้อบังคับในของรายวิชานี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบังคับใช้ระหว่างเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมการกาหนดบทบาทสมมุติ ความเสียสละ จาการทางานกลุม่ เพื่อนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน ตรวจดูผลงานว่ามีความซื่อสัตย์ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมการตรงต่อเวลาในการเข้าห้องเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.3 สังเกตพฤติกรรมหลังการมีการกาหนดภาระงานให้นักศึกษาทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อให้
นักศึกษาฝึกการแชร์ความคิดและสรุปผลออกมานาเสนอ
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 สามารถทราบถึงประวัตคิ วามเป็นมา โครงสร้างของโปรแกรมภาษาไพธอนในรุ่นต่างๆ
2.1.2 สามารถประกาศตัวแปรเพื่อใช้งานในลักษณะของภาษา ไพธอน ได้อย่างถูกต้อง
2.1.3 สามารถเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน เพื่อสร้างเงื่อนไข และการตัดสินใจได้
2.1.4 สามารถเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน แบบวนซ้าและตรรกะพืน้ ฐานได้
2.1.5 เข้าใจการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร์
2.1.6 สามารถทราบถึงหลักการเขียนโปรแกรมเพื่อทางานบนระบบฝังตัว Raspberry Pi
2.1.7 สามารถเข้าใจและแบบโปรแกรมให้สามารถเชื่อมต่อกับส่วนนาเข้าและส่งออกทางพอร์ต
อนุกรม
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
2.2.2 ลงปฏิบัตติ ามใบงาน
2.2.3 การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงานProblem base learning และ Student Center เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
2.3.2 ผลสรุปจากการทาใบงาน
2.3.3 ผลจากการทาโครงงานโดยการนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ จากการความรูไ้ ปประยุกต์ใช้งาน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 กาหนดให้มกี ารจัดทาโครงงานขนาดเล็กที่มกี ารนาสิ่งที่ได้รับจากการบรรยายไป
ประยุกต์ใช้งาน
3.2.2 สัมมนากลุม่ ย่อยเพื่อจาลองปัญหาที่เกิดขึน้
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้และการวิเคราะห์ จากผลสอบกลางภาค ปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่
มีการวิเคราะห์ จากสถานการณ์สมมุติ หรือสิ่งที่เป็นปัญหา ในการทางานโครงงาน
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3.3.2 ประเมินผลงานจากการทางานโครงงานย่อย การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการลงมือปฏิบัติ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 พัฒนาทักษะการสร้างกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาทักษะในการกล้าแสดงออกสร้างความเป็นผูน้ าและผู้ตามที่ดี
4.1.3 พัฒนาทักษะการศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการจัดทาโครงงานขนาดเล็ก
4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น เพื่อทาการค้นคว้า หาความก้าวล้าของ
เทคโนโลยีในต่างประเทศ ในปัจจุบันหรือ นาเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.2.3 การนาเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมิน
4.3.1 มีการประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด
4.3.2 ผลการนาเสนอการจัดทาโครงงานขนาดเล็ก

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 ทักษะการคิดคานวณ เชิงตัวเลข
5.1.2 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทารายงาน และ
นาเสนอในชั้นเรียน
5.1.3 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณีศึกษา
5.1.4 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
5.1.5 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ ฯลฯ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สือ่ การสอน e-learning และทารายงาน โดยเน้น
การนาตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2 นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมิน
5.3.1 การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายและวิธกี ารอภิปราย
5.3.2 ผลจากการอ้างอิงข้อมูลที่นามาใช้ประกอบการนาเสนอซึ่งจะต้องสามารถตรวจสอบได้
5.3.3 ผลจากการวิเคราะห์ผล ที่แสดงให้เห็นข้อดี และข้อเสียของข้อมูลที่นามาเสนอ
สำนักส่ งเสริ มวิชำกำรและงำนทะเบียน
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หมวดที่ 5
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)
บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน

ผู้สอน

1

แนะนาและทาความเข้าใจ
บทเรียน

4

2

โครงสร้างของระบบสมอง
กลฝังตัว

4

บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน

ผศ. อภิชาติ หาจัตุรัส

3

การติดตั้งและเตรียมความ
พร้อมระบบฝังตัว
การเขียนโปรแกรมพืน้ ฐาน
เพื่อเชื่อมต่อกับระบบสมอง
กลฝังตัว
พืน้ ฐานโปรแกรมภาษา
Python

4

บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน
บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน

ผศ. อภิชาติ หาจัตุรัส

4

บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน

ผศ. อภิชาติ หาจัตุรัส

การประกาศตัวแปร ใน
โปรแกรมภาษา Python
การเขียนโปรแกรมแบบมี
เงื่อนไข ในโปรแกรมภาษา
Python
สอบกลางภาค

4

บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน
บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน

ผศ. อภิชาติ หาจัตุรัส

บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน

ผศ. อภิชาติ หาจัตุรัส

4

5
6
7

8

สำนักส่ งเสริ มวิชำกำรและงำนทะเบียน

4

4

4

ผศ. อภิชาติ หาจัตุรัส

ผศ. อภิชาติ หาจัตุรัส

ผศ. อภิชาติ หาจัตุรัส
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

9

การเขียนโปรแกรมแบบวน
ซ้า ในโปรแกรมภาษา
Python
การสร้างโปรแกรมย่อย และ
การ เรียกใช้งานในโปรแกรม
ภาษา Python

4

4

บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน

ผศ. อภิชาติ หาจัตุรัส

11

การติดตั้งและเรียกใช้
Library พืน้ ฐานเพิ่มเติม

4

บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน

ผศ. อภิชาติ หาจัตุรัส

12

การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้
ควบคุมพอร์ตแบบดิจิทัล
บน Raspberry Pi

4

บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน

ผศ. อภิชาติ หาจัตุรัส

13

การรับค่าอินพุตแบบดิจิทัล
ผ่าน Raspberry Pi

4

บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน

ผศ. อภิชาติ หาจัตุรัส

14

การเชื่อมต่อผ่านพอร์ต
อนุกรมของ Raspberry Pi

4

บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน

ผศ. อภิชาติ หาจัตุรัส

15

เสนอการทาโครงงานขนาด
เล็ก
สอบภาคปฏิบัติ
สอบปลายภาค

4

บรรยาย

ผศ. อภิชาติ หาจัตุรัส

4
3

แบบทดสอบปฏิบัติ
ข้อสอบปลายภาค

ผศ. อภิชาติ หาจัตุรัส
ผศ. อภิชาติ หาจัตุรัส

10

16
17

สำนักส่ งเสริ มวิชำกำรและงำนทะเบียน

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)
บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน

ผู้สอน

ผศ. อภิชาติ หาจัตุรัส
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
1

2

3

สัปดาห์ที่ประเมิน

สอบกลางภาค
8
สอบภาคปฏิบัติ
16
สอบปลายภาค
17
สอบการเสนอผล
15
การทาโครงงาน
ขนาดเล็ก
การเข้าชั้นเรียน
ตลอดภาค
การส่งการบ้าน
การศึกษา
รวม

สัดส่วนของ
การประเมินผล
30%
10%
30%
15%

15%
100%

หมวดที่ 6
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
1.1 ผู้แต่ง JAPAN SYSTEM HOUSE ASSOCIATION (JASA) ชื่อหนังสือ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
สานักพิมพ์ ส.ส.ท.

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
website http://www.elecnet.chandra.ac.th/academic.php#courses
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หมวดที่ 7
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผสู้ อนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูใ้ นวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิโ์ ดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีไ่ ม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิช า ตรวจสอบผลการประเมินการเรีย นรู้ ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
สำนักส่ งเสริ มวิชำกำรและงำนทะเบียน
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3-4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะหรือผลการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม
ข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ
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