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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชา     คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี/ สาขาวชิาเวบ็และโมบายเทคโนโลย ี
 

หมวดท่ี 1.  ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวิชา 
1.1  รหสัและช่ือรายวิชา 

SW206 การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(e-Commerce) 
1.2  จ านวนหน่วยกิต 

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

1.3  หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
        1.3.1  หลกัสตูร 

วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเวบ็และโมบายเทคโนโลย ี
        1.3.2  ประเภทของรายวิชา 

วชิาเฉพาะ  กลุม่วชิาเอก-เลอืก 
1.4  อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา 

อาจารยท์ศพล เมธธีารพงศว์าณิช 
1.5 ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

ภาคปลาย ปีการศกึษา 2558 / ชัน้ปีที ่2  
1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 

ไม่ม ี
1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  (ถ้ามี)  

ไม่ม ี
1.8 สถานท่ีเรียน 

บรรยาย : หอ้งเรยีน 22302 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  ดนิแดง  กรุงเทพฯ 

1.9 วนัท่ีจดัท าประมวลการสอนรายวิชา หรือวนัท่ีมีการปรบัปรงุคร ัง้ล่าสดุ 
 5 เมษายน 2559 
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หมวดท่ี 2.  จุดมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ 
2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา  

1. เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(e-Commerce) 
2. เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรู้ ความเขา้ใจเกีย่วกบั มาตรฐาน องคป์ระกอบทีส่ าคญัของ การพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกสท์ ัง้ในภาพกวา้ง เชงิลกึ และเขา้ใจโลกธุรกจิออนไลน์ (e-Business) 
3. เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถออกแบบ สรา้งโครงงาน และพฒันาเวป็ไซตพ์าณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสไ์ด ้
4. เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิออนไลน์ได ้
5. เพื่อใหน้กัศกึษามแีนวทางในการสรา้งเวป็ไซต์ พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ ในรปูแบบใหม่ๆ ได ้  

จากการศกึษา ตวัอยา่งเวป็ไซตท์ีไ่ดร้บัความนิยม และประสบความส าเรจ็จากกรณีศกึษา  
(Case Study) ทีน่่าสนใจในปจัจุบนั 

6. เพื่อใหน้กัศกึษามแีนวทางในการสรา้งเวป็ไซต์พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์หส้อดคลอ้ง และพรอ้มรบั 
AEC (ASEAN Economics Community)  

2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา  
- 

 
หมวดท่ี 3.  ส่วนประกอบของรายวิชา 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
แนวความคดิ หลกัการ และวธิกีารน าพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสไ์ปใชก้บัองคก์าร  โครงสรา้งพืน้ฐานที่
จ าเป็น คุณลกัษณะและความตอ้งการในการท าธุรกรรมระหวา่งกลุ่ม ไดแ้ก่ ลู กคา้กบัลกูคา้ ธุรกจิกบั
ลกูคา้ ธุรกจิกบัธุรกจิและอื่น ๆ  การตลาดแบบออนไลน์ การจดัการห่วงโซ่อุปทาน การบรหิารลกูคา้
สมัพนัธ ์การแลกเปลีย่นขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์ระบบการช าระเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์ความปลอดภยัของการ
ท าธุรกรรม ประเภทของการเขา้รหสัขอ้มลู การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสผ์่านทางเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
กฎหมายและจรยิธรรม ผลกระทบของพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสต่์อสงัคม 

3.2 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/

การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

48 คาบ/ภาค
การศกึษา 

ตามความตอ้งการของ
นกัศกึษา 

6 คาบ/ภาคการศกึษา 12 คาบ/สปัดาห ์

3.3 การจดัเวลาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ 

 อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่ม 
 อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาในหอ้งเรยีน / นดัหมายเวลาเรยีนเพิม่ / สอบถามเพิม่เตมิ 
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หมวดท่ี 4.  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1 การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 

(1) การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรบัผดิชอบ มวีนิยั มจีรรยาบรรณวชิาชพี เคารพในสทิธขิองขอ้มลูส่วน
บุคคล การไม่ละเมดิลขิสทิธิท์างซอฟตแ์วร ์ และไม่ละเมดิลขิสทิธิท์างปญัญา มคีวามซื่อสตัยใ์น
การเขยีนโปรแกรมและพฒันาระบบงานอยา่งมคีุณภาพ โดยมคีุณธรรมจรยิธรรมตามคุณสมบตัิ
หลกัสตูร ดงันี้ 
 ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ 
 มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
 มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ และ

ล าดบัความส าคญั 
 เคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่า และศกัดิศ์รขีองความ

เป็นมนุษย ์
 เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 
 สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบจากการใชค้อมพวิเตอรต่์อบุคคลองคก์รและสงัคม 
 มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 

 มอบหมายงานใหร้บัผดิชอบ โดยมกี าหนดการส่งงานทีแ่น่นอน  
 มกีารก าหนดกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัในชัน้เรยีน เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกาย 

(3) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม 

 พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หแ้ละการตรงต่อเวลา 
 มกีารอา้งองิเอกสารทีไ่ดน้ าใชป้ระกอบการท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

4.2 ความรู้ 
(1) ความรู้ท่ีต้องได้รบั 

เพื่อใหน้กัศกึษา เขา้ใจองคค์วามรู้ การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ ทัง้ภาคทฤษฎี   
        และจากตวัอยา่งของธุรกจิจรงิ 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาความรู ้

 การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  โดยการบรรยาย ตวัอยา่งกรณีศกึษาทีน่่าสนใจ อภปิราย 
การท างานรายบุคคล การน าเสนอผลงาน พรอ้มน าเสนอ และชีถ้งึปญัหาพรอ้มวธิกีารแกไ้ข 

 การมอบหมายรายบุคคล โดยประยกุตก์ารสอนแบบ Business Case Study และ Student 
Center ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง 

 การสอนแบบศกึษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต โดยเน้นใหน้กัศกึษาคน้ควา้
ขอ้มลูเพิม่เตมิ 
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(3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รบั 

 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นการวดัหลกัการ และทฤษฎ ี
 วเิคราะหก์รณีศกึษา 
 โครงงาน และงานรายบุคคล 
 การวดัผล 

 คะแนนเกบ็                                  30 %  
           - โครงงาน และงานรายบุคคล            20 % 
  - การเขา้ชัน้เรยีน                      10 %    
 คะแนนสอบกลางภาค                       20 % 
 คะแนนสอบปลายภาค                       50 % 

4.3 ทกัษะทางปัญญา       
(1) ทกัษะทางปัญญา 

พฒันาความสามารถในการคดิอยา่งอยา่งเป็นระบบ เขา้ใจธรุกจิ สามารถวเิคราะห ์ เพื่อรเิริม่
ความคดิสรา้งสรรค ์ คน้ควา้นวตักรรมใหม่ๆ และพฒันาเทคโนโลยสี าหรบัการพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา 

 การมอบหมายใหน้กัศกึษาท ารายบุคคล 
 อภปิรายกลุ่ม 
 วเิคราะหก์รณีศกึษาของธุรกจิพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสท์ีน่่าสนใจในปจัจุบนั 
 การสะทอ้นแนวคดิจากความประพฤต ิ

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา 
เน้นขอ้สอบทีม่กีารวเิคราะหป์ญัหา แสดงแนวคดิในการสอบกลางภาคและปลายภาค รวมถงึให้
นกัศกึษาแสดงความคดิ อภปิรายในหอ้งเรยีน และน าเสนอรายงาน 

4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
(1) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหวา่งผูเ้รยีนดว้ยกนั 
 พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทมี 
 พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และมคีวามรบัผดิชอบในงานทีม่อบหมายใหค้รบถ้วนตาม

ก าหนดเวลา 
 ทกัษะในการรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความ
รบัผิดชอบ 
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 จดักจิกรรมกลุ่มในการหาหวัขอ้อภปิรายทีน่กัศกึษาสนใจ 
(3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 ประเมนิจากพฤตกิรรมภายในหอ้งเรยีน 
4.5 ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 พฒันาทกัษะในการสื่อสารทัง้การพดู การฟงั การแปล การเขยีน โดยการท างานรายบุคคล 
และอภปิรายในชัน้เรยีน 

 พฒันาทกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณีศกึษา 
 พฒันาทกัษะในการสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต 
 พฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร  

เช่น การพฒันาโครงงาน e-Commerce การส่งงานทางอเีมล การสื่อสารการท างานในกลุ่ม
ผ่าน Online Community ต่างๆ 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 น าเสนอโครงงานทีน่กัศกึษาเป็นผูค้ดิคน้ และพฒันา 
 มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จากเวบ็ไซต ์และสื่อการสอน e-learning 
 น าเสนอรายงานโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะการวิเคราะหก์ารส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การน าเสนองานดว้ยสื่อเทคโนโลย ี
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หมวดท่ี  5.  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

5.1 แผนการสอน 
 

สปัดาห์ท่ี วนัท่ี หวัข้อการบรรยาย/ปฏิบติัการ จ านวน
ชัว่โมง 

(บรรยาย/
ปฏิบติัการ) 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน/ส่ือ

ท่ีใช้ 

ผู้สอน 

1 16 ม.ค. 2559 Course Outline 
Introduction to e-Commerce  
- Introduction to e-Commerce, e-Business 
Interesting Case Study 
- e-Commerce Opportunity  
   in Thailand & AEC 
- International Case, Case in Thailand 

3 บรรยาย อ.ทศพล  เมธธีาร
พงศ์วาณิช 

2 23 ม.ค. 2559 Cloud Computing & Infrastructure 
- The Internet 
- Mobile Platform 
- Web 
- Protocols 
Interesting Case Study 

3 บรรยาย อ.ทศพล เมธธีาร
พงศ์วาณิช 

3 30 ม.ค. 2559 Building an e-Commerce Presence 
- Websites 
- Mobile Sites 
- Applications 
- Website Budgets 
Interesting Case Study 
- Mobile Applications 

3 บรรยาย อ.ทศพล เมธธีาร
พงศ์วาณิช 

4 6 ก.พ. 2559 Google 
- Google Analytics 
- Google Adword 
- Google Adsense 

3 บรรยาย อ.ทศพล เมธธีาร
พงศ์วาณิช 

5 13 ก.พ. 2559 Security and Payment Systems 
- e-Commerce Security 
- Technology Solutions 
- Management Policies 
- Business Procedures 
- Payment Systems 
Interesting Case Study 
- Online Payment and Market Place 

3 บรรยาย อ.ทศพล เมธธีาร
พงศ์วาณิช 

6 1  มี.ค. 2559 สอบกลางภาค    

7 12 ม.ีค. 2559 Business Model for e-Commerce 
- Business-to-Consumer (B2C) Models 
- Business-to- Business (B2B) Models 
- Other e-Commerce Business Models 
- Consumer-to-Consumer (C2C) Models 
- Peer-to-Peer (P2P) Models 
Interesting Case Study 

3 บรรยาย อ.ทศพล เมธธีาร
พงศ์วาณิช 
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สปัดาห์ท่ี วนัท่ี หวัข้อการบรรยาย/ปฏิบติัการ จ านวน
ชัว่โมง 

(บรรยาย/
ปฏิบติัการ) 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน/ส่ือ

ท่ีใช้ 

ผู้สอน 

8 19 ม.ีค. 2559 e-Commerce Campaign of The Year 3 บรรยาย อ.ทศพล เมธธีาร
พงศ์วาณิช 

9 26 ม.ีค. 2559 e-Commerce and Online Marketing 
- Branding Strategies 
- Consumers Online 
- Internet Marketing Technologies 
- Social Network Marketing 
Interesting Case Study 

3 บรรยาย อ.ทศพล เมธธีาร
พงศ์วาณิช 

10 2 เม.ย. 2559 e-Commerce Advertising 
- Marketing Communications 
- Costs & Benefits of Online Marketing 
Communications 
- Web site and Marketing Tools 
- SEO 
Interesting Case Study 
- Media & Online Advertising Company 

3 บรรยาย อ.ทศพล เมธธีาร
พงศ์วาณิช 

11 9 เม.ย. 2559 Ethics, Law, and e-Commerce 
- Understanding Ethical, Social, and Political 
- Privacy and Information Rights 
- Intellectual Property Rights 

3 บรรยาย อ.ทศพล เมธธีาร
พงศ์วาณิช 

12 16 เม.ย. 2559 Online Media 
- Online Content 
- The Online Publishing Industry 
- The Online Entertainment Industry 

3 บรรยาย อ.ทศพล เมธธีาร
พงศ์วาณิช 

13 23 เม.ย. 2559 Social Networks and Communities 
- Social Networks and Online Communities 
- Online Auctions 
- e-Commerce Portals 
Interesting Case Study 
- Case in Thailand 

3 บรรยาย อ.ทศพล เมธธีาร
พงศ์วาณิช 

14 30 เม.ย. 2559 e-Commerce Retailing and Services 
- The Online Retail Sector 
- E-Commerce in Action: e-tailing business 
models 
- The Service Sector 
- Online Travel Services 
- Online Career Services 
Interesting Case Study 

3 บรรยาย อ.ทศพล เมธธีาร
พงศ์วาณิช 

15 7 พ.ค. 2559 B2B e-Commerce 
- Supply Chain Management 
- Net Marketplaces 
Interesting Case Study 

3 บรรยาย อ.ทศพล เมธธีาร
พงศ์วาณิช 

16 14 พ.ค. 2559 สอบปลายภาค 
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5.2 แผนการประเมินผล 

การ 
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น การเขียนรายงาน 
โครงงาน การสอบย่อย  การสอบกลางภาค การสอบ
ปลายภาค) 

สปัดาหท่ี์
ก าหนด 

สดัส่วนของ 
การประเมินผล
ปลายภาค 

1 ความรูแ้ละทกัษะ (Knowledge and Skills) 
- สอบกลางภาค (Midterm Examination) 
- สอบปลายภาค (Final Examination) 

 
6 
16 

 
รอ้ยละ 20 
รอ้ยละ 50 

2 การท างานหรอืกจิกรรมการเรยีนการสอน 
(Assignments/Teaching-Learning Activities) 

- โครงงานกลุ่ม และงานรายบคุคล (Assignment) 
- การเขา้ชัน้เรยีน (Attendance) 

ตลอดภาค 
การศกึษา 

 
 

รอ้ยละ 20 
รอ้ยละ 10 

 
 
 วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  

(Student – Centered Approach) 
   การบรรยาย (Lecture)    การเรยีนรูโ้ดยใชห้วัขอ้ปญัหา (Problem-based Learning) 
   การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)   การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมโครงงาน (Project-based-Learning) 
   การอภปิราย (Discussion)    การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมการวจิยั (Research-based-Learning) 
   การสมัมนา (Seminar)    การเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (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) เชน่ Option Finder, VCD, DVD, e-

book ฯลฯ 
   อื่นๆ (ระบ)ุ 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) ……… 
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หมวดท่ี 6.  ทรพัยากรประกอบการเรียน 
6.1 ต าราท่ีก าหนด 

สื่อการสอนในรปูแบบ Powerpoint, Electronic Media 
6.2 หนังสือท่ีแนะน าและเอกสารอ้างอิง 

 
ภาษาองักฤษ (In English) :  
ชื่อหนงัสอื: E-commerce: business, technology, society 
ผูแ้ต่ง :  Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver 
ISBN :  9780273761297 
ปีพมิพ ์: 8th edition, 2012 
ส านกัพมิพ:์      Boston : Pearson, c2012. 

 
6.3 ทรพัยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ      

อา้งองิจากบทความ งานวจิยั กรณีศกึษา และอนิเตอรเ์น็ต ซึง่สอดคลอ้งกบัเนื้อหา 
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หมวดท่ี 7.  กระบวนการประเมินและกระบวนการปรบัปรงุรายวิชา 
7.1 กลยทุธเ์พ่ือให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลของรายวิชา 

ใหน้กัศกึษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่านเครื่องออนไลน์ของมหาวทิยาลยั และ 
เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงรายวชิา 

7.2 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืน  ๆ
จากการท ารายงาน 

7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
หากพบปญัหาในการเรยีนรูใ้นรายวชิาใดจะน าปญัหาดงักล่าวเขา้ในทีป่ระชุมสาขาฯ เพื่อประชุม 
หารอืปญัหาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

7.4 กระบวนการพิสจูน์มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  
สาขาวชิามคีณะกรรมการประเมนิขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน ทัง้คะแนนดบิและ 
ระดบัข ัน้คะแนน  

7.5 การทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอน คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา เพื่อวเิคราะห ์
ปญัหา ทบทวนเนื้อหาทีส่อนและกลยทุธก์ารสอนทีใ่ช ้หากมกีารเปลีย่นแปลงการด าเนินการจะ 
น าเสนอในทีป่ระชุมสาขาวชิาฯ เพื่อพจิารณาต่อไป 

 


