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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชา     คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี/ สาขาวชิาการออกแบบเวบ็และเนื้อหา 
 

หมวดท่ี 1.  ลกัษณะและข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 
1.1  รหสัและช่ือรายวิชา 

SC197 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัเวบ็และโมบายเทคโนโลย ี(Introduction to Web and Mobile 
Technology ) 

1.2  จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกติ (Number of Credits)   3 
บรรยาย/คาบ/สปัดาห ์(Lecture/period/week)             2 
ปฏบิตักิาร/คาบ/สปัดาห ์(Lab/period/week)   2 

1.3  หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
        1.3.1  หลกัสตูร 

วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการออกแบบเวบ็และเนื้อหา 
        1.3.2  ประเภทของรายวิชา 

หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาพืน้ฐานเฉพาะดา้น 
1.4  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

อ.ณฐัพล พลอยงาม   
1.5 ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

ภาคปลาย ปีการศกึษา 2558 ชัน้ปีที ่1  

1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
ไมม่ ี

1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  (ถ้ามี)  
ไมม่ ี

1.8 สถานท่ีเรียน 
หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีอาคาร 1 ชัน้ 2 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  ดนิแดง  กรงุเทพฯ 

1.9 วนัท่ีจดัท าประมวลการสอนรายวิชา หรือวนัท่ีมีการปรบัปรงุครัง้ล่าสดุ  
 21 ธนัวาคม 2558 
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หมวดท่ี 2.  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา  

เพือ่ใหน้กัศกึษาเขา้ใจความหมายของ อนิเทอรเ์น็ตและเทคโนโลยตี่างๆ เกีย่วกบัเวบ็ การสือ่สารขอ้มลู 
ระบบเครอืขา่ย  โพรโตคอล  TCP/IP ภาษา HTML ภาษาสครปิท ์และเทคโนโลยตี่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสือ่สารดว้ยอปุกรณ์ไรส้าย หรอื Smartphone และ Tablet  
นอกจากนี้นกัศกึษายงัสามารถสรา้งโปรแกรมประยกุตเ์วบ็  
รวมถงึสรา้งแอพบนสมารท์โฟนและแท๊บเล๊ตประยกุตเ์พือ่ใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 

2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา  
เพือ่ใหน้กัศกึษา สามารถน าความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ต เวบ็ การสือ่สารขอ้มลูในระบบเครอืขา่ย 
และแอบพลเิคชัน่บนเวบ็ไซต์ ทัง้ในคอมพวิเตอรส์ว่นบุคคลและคอมพวิเตอรแ์บบพกพา 
ไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั สามารถน าเทคโนโลยตี่างๆ มาพฒันา แอพพลเิคชัน่บน เวบ็ 
สามารถน าองคค์วามรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชง้านภายในองคก์รต่างๆ 

 
หมวดท่ี 3.  ส่วนประกอบของรายวิชา 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
วทิยาการคอมพวิเตอรใ์นดา้นโครงขา่ยเวบ็ รวมถงึสถาปัตยกรรมอนิเทอรเ์น็ต  กฏระเบยีบในการ สือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ยขอ้มลู 
การแนะน าเทคโนโลยขีองขอ้มลูแบบสือ่ผสม เทคโนโลยตี่าง ๆ และเทคนิคเกีย่วกบัเวบ็ ภาษาสครปิต ์การตดิต่อแบบโตต้อบระหว่างมนุษยแ์ละเครือ่งคอมพวิเตอร ์
การจดัการโครงขา่ยคอมพวิเตอร ์โมบายเทคโนโลย ีความปลอดภยัในระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เครือ่งมอืซอฟตแ์วรใ์นการพฒันาเวบ็ 
 

3.2 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 
บรรยาย 

30  
คาบ/ภาคการศกึษา 

สอนเสริม 
ตามความตอ้งการของนกัศกึษาเฉพาะรายและขอ้ตกลงของกลุ่มเรยีน 

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  
30 คาบ/ภาคการศกึษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 
2 คาบ/สปัดาห ์

3.3 การจดัเวลาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ  
อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความตอ้งการ 
 

 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 4.  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1 การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม  

(1) การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 
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พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรบัผดิชอบ มวีนิยั มจีรรยาบรรณวชิาชพี เคารพในสทิธขิองขอ้มลูสว่นบุคคล 
การไมล่ะเมดิลขิสทิธิท์างซอฟตแ์วร ์ และไมล่ะเมดิลขิสทิธิท์างปัญญา 
มคีวามซื่อสตัยใ์นการเขยีนโปรแกรมและพฒันาระบบงานอยา่งมคีณุภาพ โดยมคีณุธรรมจรยิธรรมตามคณุสมบตัหิลกัสตูร ดงันี้ 
 ตระหนกัในคณุคา่และคณุธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์จุรติ 
 มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
 มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ และล าดบัความส าคญั 
 เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ รวมทัง้เคารพในคณุคา่ และศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
 เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 
 สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบจากการใชค้อมพวิเตอรต์่อบุคคลองคก์รและสงัคม 

 มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 
(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม  

 มอบหมายงานใหร้บัผดิชอบ โดยมกี าหนดการสง่งานทีแ่น่นอน  

 มกีารก าหนดกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัในชัน้เรยีน เชน่ การตรงต่อเวลา การแต่งกาย 
(3) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม  
 พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และสง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หแ้ละการตรงต่อเวลา 
 ประเมนิผลการน าเสนอรายงานทีม่อบหมาย 

 มอบหมายงานกลุ่มมาน าเสนอในหอ้งเรยีน 
4.2 ความรู้ 

(1) ความรู้ท่ีต้องได้รบั 
 มคีวามรูพ้ ืน้ฐานเกีย่วกบัอนิเตอรเ์น็ตและ เทคโนโลยตี่างๆ  
 มคีวามรูพ้ ืน้ฐานเกีย่วกบัการสือ่สารในระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 
 มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบ CMS ระบบจดัการเน้ือหาทุกสายพนัธ์ 
 โพรโตคอล TCP/IP และเทคโนโลยตี่างๆ 
 โมบายเทคโนโลย ีและการพฒันา Multi-Platform Mobile Application 

 สามารถสรา้งฐานขอ้มลูและการจดัการฐานขอ้มลูในเวบ็แอบพลเิคชัน่ได ้
 สามารถสรา้งแอบพลเิคชัน่บนเวบ็ไซตไ์ด ้

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาความรู้  

 การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  โดยการบรรยาย อภปิราย ท าแบบฝึกหดั กรณีศกึษา    
 การมอบหมายโครงงาน โดยประยกุตก์ารสอนแบบ Problem based learning และ Student Center ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง 
 การสอนแบบศกึษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต โดยเน้นใหน้กัศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

(3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รบั  
 ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นการวดัหลกัการและทฤษฎ ี
 โครงงานเมือ่จบภาคการศกึษา 
 การวดัผล 
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 คะแนนเกบ็    30 % 
  - การเขา้ชัน้เรยีน    5 % 
  - งานรายบุคคล  10 %  
  - โครงงานกลุ่ม    15 % 
 คะแนนสอบกลางภาค   30 % 
 คะแนนสอบปลายภาค   40 % 

4.3 ทกัษะทางปัญญา       
(1) ทกัษะทางปัญญา 

 สามารถสบืคน้ ประมวลขอ้มลู แนวคดิต่างๆ ในการระบุและวเิคราะหปั์ญหาดว้ยตนเอง 

 สามารถน าความรูไ้ปต่อยอดและประยกุตใ์ชใ้นภารกจิทีไ่ดร้บัหมอบหมายทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อหน่วยงานในการท างาน 
(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา  

 การมอบหมายใหน้กัศกึษาท าโครงงานและน าเสนอผล 
 อภปิรายกลุ่ม 
 วเิคราะหแ์ละออกแบบโครงงาน 
 มอบหมายใหท้ าเป็นงานกลุ่มใหก้ลุ่มเป็นผูเ้สนอหวัขอ้ใหม่ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยเีวบ็ 

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา 
เน้นขอ้สอบทีม่กีารวเิคราะหปั์ญหา แสดงแนวคดิในการสอบกลางภาคและปลายภาค รวมถงึใหน้กัศกึษาแสดงความคดิ 
อภปิรายในหอ้งเรยีน และน าเสนอโครงงาน 

4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
(1) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

 สามารถปฏบิตัแิละรบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 มมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ีสามารถท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ และปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งด ี
 สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัในสิง่ทีถ่กูทีค่วร รูจ้กัแกปั้ญหารว่มกนั 
 รูจ้กับทบาทในการเป็นผูน้ า หรอืบทบาทในการเป็นผูร้ว่มทมีงาน 

 มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาความรูข้องตนเองอยา่งต่อเนื่อง 
(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

 จดักจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะหแ์ละออกแบบโครงงาน 
 มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล 

 การน าเสนอรายงานและโครงงาน 
(3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

 รายงานทีน่ าเสนอ พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี 
 

4.5 ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(1) ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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 ทกัษะการคดิออกแบบ 
 พฒันาทกัษะในการสือ่สารทัง้การพดู การฟัง การแปล การเขยีน โดยการท ารายงาน และน าเสนอในชัน้เรยีน 
 พฒันาทกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณีศกึษา 
 พฒันาทกัษะในการสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต 
 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสือ่สาร เชน่ การสง่งานทางอเีมล์ การปรกึษานดัหมายงานผา่น Facebook Page และ 

Web Page การสือ่สารการท างานในกลุ่มผา่นหอ้งสนทนา ChatRoom 

 ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชร้ปูแบบ เครือ่งมอื และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จากเวบ้ไซต ์และสือ่การสอน e-learning 

 น าเสนอโครงงานโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
(3) วิธีการประเมินผลทกัษะการวิเคราะหก์ารส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 การน าเสนอโครงงานดว้ยสือ่เทคโนโลย ี
 

 
หมวดท่ี  5.  แผนการสอนและการประเมินผล 

5.1 แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จ านวน 
ชัว่โมง 

ผูส้อน 

1 Course Introduction (Lecture)/ Course 
Introduction 

บรรยาย / PowerPoint 
ปฏบิตั ิ 

2-2 อ.ณฐัพลฯ 

2 ความรูเ้บือ้งตน้ระบบ CMS/ 
Wordpress,Joomla,Drupal 

 

บรรยาย / PowerPoint 
ปฏบิตั ิ

2-2 อ.ณฐัพลฯ 

3 เทคโนโลยเีวบ็ CMS/Web Application 
Developing Tools 

บรรยาย / PowerPoint 
ปฏบิตั ิ

2-2 อ.ณฐัพลฯ 

4 เทคโนโลยเีวบ็ CMS/Web Application 
Developing Tools 

บรรยาย / PowerPoint 
ปฏบิตั ิ

2-2 อ.ณฐัพลฯ 

5 ชอ่งสญัญาณการสือ่สาร สือ่สง่สญัญาณ 
และ 
องคก์รมาตรฐานและแบบจ าลองโอเอสไอ 
/Database: Design and Development 

บรรยาย / PowerPoint 
ปฏบิตั ิ

2-2 อ.ณฐัพลฯ 

6 Mobile Technology/Project Proposal 
Presentations 

บรรยาย / PowerPoint 
ปฏบิตั ิ

2-2 อ.ณฐัพลฯ 

7 อนิเทอรเ์น็ตและ TCP/IP Protocol/ 
การสรา้งฐานขอ้มลูใน MySQL 

บรรยาย / PowerPoint 
ปฏบิตั ิ

2-2 อ.ณฐัพลฯ 
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8 สอบกลางภาค 
 

  

9 มาตรฐานการออกแบบเวบ็ไซตแ์ละ 
Mobile Web/ การสรา้ง Applications 
ดว้ย Android Studio 

บรรยาย / PowerPoint 
ปฏบิตั ิ

2-2 อ.ณฐัพลฯ 

10 ความรูเ้บือ้งตน้ในการพฒันาอปุกรณ์/ 
Android Apps Development I 

บรรยาย / PowerPoint 
ปฏบิตั ิ

2-2 อ.ณฐัพลฯ 

11 การพฒันา Andoid Programming/ 
Android Programming Tools II 

บรรยาย / PowerPoint 
ปฏบิตั ิ

2-2 อ.ณฐัพลฯ 

12 พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
เทคโนโลยสีือ่สือ่ผสม/ Android 
Programming III 

บรรยาย / PowerPoint 
ปฏบิตั ิ

2-2 อ.ณฐัพลฯ 

13 ความมัน่คงของขอ้มลูและอนิเทอรเ์น็ต/ 
Android Programming III 

บรรยาย / PowerPoint 
ปฏบิตั ิ

2-2 อ.ณฐัพลฯ 

14 Introduction to Mobile Applications / 
Android Programming III 

บรรยาย / PowerPoint 
ปฏบิตั ิ

2-2 อ.ณฐัพลฯ 

15 Mobile Applications 
กบัการขยายโอกาสภาคธุรกจิ/ Andoid 
Programming IV 

บรรยาย / PowerPoint 
ปฏบิตั ิ

2-2 อ.ณฐัพลฯ 

16 ทบทวน/ Project Presentations บรรยาย / PowerPoint 
ปฏบิตั ิ

4 อ.ณฐัพลฯ 

 สอบปลายภาค   

5.2 แผนการประเมินผล 

การ 
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น การเขียนรายงาน 
โครงงาน การสอบย่อย  การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค) 

สปัดาหท่ี์
ก าหนด 

สดัส่วนของ 
การประเมินผลปลา

ยภาค 
1 ความรูแ้ละทกัษะ (Knowledge and Skills) 

- สอบกลางภาค (Midterm Examination) 
- สอบปลายภาค (Final Examination) 

 
8 
17 

 
รอ้ยละ 30 
รอ้ยละ 40 

2 การท างานหรอืกจิกรรมการเรยีนการสอน 
(Assignments/Teaching-Learning Activities) 

- การท ากจิกรรม (Activities) 
- โครงการ (Projects) 
- การเขา้ชัน้เรยีน (Attendance) 

ตลอดภาค 
การศกึษา 

 
 

รอ้ยละ 10 
รอ้ยละ 15 
รอ้ยละ  5 
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 วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  
(Student – Centered Approach) 
   การบรรยาย (Lecture)    การเรยีนรูโ้ดยใชห้วัขอ้ปัญหา (Problem-based Learning) 
   การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)    การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมโครงงาน (Project-based-Learning) 
   การอภปิราย (Discussion)    การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมการวจิยั (Research-based-Learning) 
   การสมัมนา (Seminar)    การเรยีนรูผ้่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (Online Learning/Internet-based-Learning) 
  กรณีศกึษา (Case Study)    อื่นๆ (Others) (Please specify) ……… 

 
 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
   รปูภาพ (Pictures)    สือ่น าเสนอในรปูแบบ PowerPoint 
   ของจรงิ (Authentic Material)    สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Media) เช่น Option Finder, VCD, DVD, e-

book ฯลฯ 
   อื่นๆ Others (Please specify) ……… 

 กิจกรรมส าหรบันักศึกษา (Student Activities) 
   การคน้ควา้ขอ้มลู (Data/Information Search)    เกมส ์(Games) 
   การระดมสมอง (Brainstorming)    สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
   การน าเสนอ (Presentation)    การส ารวจขอ้มลู (Survey) 
   การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Play)    การฝึกภาคสนาม (Field Work) 
   การทดลอง (Experiment)    การศกึษาดงูาน (Field Trip) 
   อื่นๆ (ระบ)ุ Others (Please specify)…ฝึกพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรด์ว้ย Java 

 

หมวดท่ี 6.  ทรพัยากรประกอบการเรียน 
6.1 ต าราท่ีก าหนด 

- เจษฎา แกว้วทิย,์ 2551. เทคโนโลยบีนเวบ็ และอนิเทอรเ์น็ต. มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย.  
- ศภุชยั สมพานิช 2557. Android Programming กรงุเทพฯ: ซเีอด็ยเูคชนั. 
 

6.2 หนังสือท่ีแนะน าและเอกสารอ้างอิง 
ภาษาไทย (In Thai) :  

- ขอ้มลูจากวารสารวชิาการต่างๆ เกีย่วกบัเทคโนโลยเีครอืขา่ย และขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์ 
ภาษาองักฤษ (In English) :  

- ขอ้มลูจากวารสารวชิาการต่างๆ เกีย่วกบัเทคโนโลยเีครอืขา่ย และขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์ 
6.3 ทรพัยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ      

อา้งองิจากอนิเตอรเ์น็ตซึง่แลว้แต่เน้ือหาและความสอดคลอ้งกบัเนื้อหา 
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หมวดท่ี 7.  กระบวนการประเมินและกระบวนการปรบัปรงุรายวิชา 
7.1 กลยทุธเ์พ่ือให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลของรายวิชา  

ใหน้กัศกึษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่านเครื่องออนไลน์ของมหาวทิยาลยั  
และเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงรายวชิา 

7.2 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ  
จากการท ารายงาน 

7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  
หากพบปัญหาในการเรยีนรูใ้นรายวชิาใดจะน าปัญหาดงักล่าวเขา้ในทีป่ระชุมสาขาฯ 

เพื่อประชุมหารอืปัญหาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

7.4 กระบวนการพิสจูน์มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  
สาขาวชิามคีณะกรรมการประเมนิขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน ทัง้คะแนนดบิและระดบัขัน้คะแนน  

7.5 การทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  
อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอน คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา 

เขา้ทีป่ระชุมในกลุ่มผูร้่วมสอน เพื่อวเิ คราะหปั์ญหา ทบทวนเนื้อหาทีส่อนและกลยุทธก์ารสอนทีใ่ช ้
หากมกีารเปลีย่นแปลงการด าเนินการจะน าเสนอในทีป่ระชุมสาขาวชิาฯ เพื่อพจิารณาต่อไป 
 


