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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย  ี

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

SP308หวัขอ้พเิศษทางวทิยาการคอมพวิเตอร ์(Interface Design, Prototyping and Evaluation) 
2. จ านวนหน่วยกติ   

3 หน่วยกติ (3-0-0) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
หมวดวชิาเฉพาะ  ในกลุ่มวชิาเอก-เลอืก 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย ์ดร. มยรุ ีศรกุีลวงศ์ 
ผูช้่วยศาสตาจารย ์อารวีรรณ สุขวลิยั 

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศกึษาตน้ ชัน้ปีที ่3 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 SP206 การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์  
SP107 เทคโนโลยเีวบ็เบ้ืองตน้  

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไมม่ ี

8. สถานทีเ่รียน    
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
1กรกฎาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1) เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามเขา้ใจหลกัการออกแบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้(User Interface) 
2) เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามเขา้ใจหลกัการและการใชเ้ครือ่งมอืออกแบบตน้แบบ (Prototype) 
3) เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามเขา้ใจหลกัการและการใชเ้ครือ่งมอืเพื่อประเมนิผลส่วนต่อประสานกบั

ผูใ้ช ้(Evaluation) 
4) เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถประยกุตค์วามเขา้ใจหลกัการและการใชเ้ครือ่งมอืต่าง ๆ 

เพื่อพฒันาทกัษะในการออกแบบส่วนต่อเชื่อมกบัผูใ้ชท้ีง่า่ยต่อการใชง้าน 
และเหมาะสมกบัลกัษณะ ของระบบแต่ละประเภท 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 ปรบัปรงุเนื้อหารายวชิาเพื่อใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัสมยันิยมในการพฒันาแอปพลเิคชนั เพื่อใชง้า
นบนอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ  
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา  

เพื่อทบทวนหลกัการออกแบบระบบตามรปูแบบการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างมนุษยแ์ละคอมพวิเตอรอ์
ยา่งเหมาะสม 
เพื่อศกึษาทฤษฎแีละเทคนิคการออกแบบวธิกีารออกแบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชว้ธิกีารจ าลองการใชง้าน
ระบบตน้แบบ และเครือ่งมอืทีใ่ชส้รา้งตน้แบบ รวมถงึ 
วธิแีละเครือ่งมอืชว่ยประเมนิผลการใชง้านส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชร้ะบบ 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนา การศึกษาด้วยตนเอง 
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ม/การฝึกงาน 

45ชัว่โมง/ภาคการศกึ
ษา 

ไมม่ ี 45ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 3ชัว่โมง/สปัดาห์ 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

1 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์(เฉพาะนกัศกึษาทีต่อ้งการ) 
 
 
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรบัผดิชอบมจีรรยาบรรณวชิาชพี มคีวามมานะในการฝึกฝนเรยีนรู ้
และแกไ้ขปัญหาทางโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
ตรงต่อเวลาและ มี ความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม และ 
เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆขององคก์รและสงัคม 

 
1.2 วธีิการสอน 

บรรยายโดยใช ้Powerpointและ เอกสารประกอบการสอน อาจารยผ์ูส้อน บรรยายเรือ่งทฤษฎต่ีาง 
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และ สาธติวธิกีารใชเ้ครือ่งมอืต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบส่วนต่อประสาน 
กบัผูใ้ช ้การออกแบบระบบตน้แบบ และการประเมนิผลส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้
โดยใหน้กัศกึษาฝึกทกัษะตามเนื้อหาทีบ่รรยายและสาธติผ่านการท าแบบฝึกหดัเดีย่วและโครงงานกลุ่
มนอกจากนี้ก าหนดใหน้กัศกึษาท าตามระเบยีบของหอ้งเรยีน เช่น ใหต้รงต่อเวลา 
รวมถงึงมอบหมายงานหรอืแบบฝึกหดัใหฝึ้กฝนท านอกเวลาเรยีนปกติ 
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1.3 วธีิการประเมินผล 

ประเมนิจาก พฤตกิรรมการเขา้เรยีน  การท าแบบฝึกหดัในหอ้งเรยีนและนอกเวลาเรยีน 
รวมถงึผลงานโครงงานกลุ่ม 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

 วธิกีารออกแบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้การออกแบบระบบตน้แบบ 
และการประเมนิผลส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช้ 

 
2.2 วธีิการสอน 

การเรยีนการสอนเ น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง  ไดแ้ก่ การบรรยายและ การปฏบิตัเิพื่อให ้นกัศกึษา 
สามารถ ออกแบบ ส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้ออกแบบระบบตน้แบบ 
และประเมนิผลส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชไ้ดโ้ดยมทีัง้การฝึกปฏบิตัใินและนอกเวลาเรยีนเพื่อรว่มมอืกนัเรี
ยนรู ้ (Co-operative learning) 
โดยมอีาจารยเ์ป็นทีป่รกึษาและแบบศกึษาดว้ยตนเองนอกเวลาเรยีนผ่านระบบ iHybrid 
เพื่อช่วยใหน้กัศกึษาสามารถเขา้ใจวธิกีาร ออกแบบและการประเมนิผล 
รวมถงึสามารถหาทางแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 

 
2.3 วธีิการประเมินผล 

ประเมนิความเขา้ใจภาคทฤษฎขีองนกัศกึษาจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีนและประเมนิพฤตกิ
รรมในชัน้เรยีน 

การสอบวดัความรู ้โดยมกีารสอบ ยอ่ย2 ครัง้ 
ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นการวดัหลกัทฤษฎีและปฏบิตักิารสอบเพื่อน าเสนอโครงงานกลุ่ม2ครัง้ 

 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

พฒันาความเขา้ใจแนวคดิการออกแบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้การออกแบบระบบตน้แบบ 
และการประเมนิผลส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช้พฒันา 
ทกัษะการออกแบบเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระบบตามแนวทางการพฒันาใหม่ ๆ ตามสมยันิยม 
(ตามทีไ่ดร้บั มอบหมาย) 
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3.2 วธีิการสอน 

การอธบิายแนวคดิและใหน้กัศกึษาการท าแบบฝึกหดั 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารออกแบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้การออกแบบระบบตน้แบบ 

และการประเมนิผลส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชท้ีเ่หมาะสมกบัระบบประเภทต่าง ๆ 
3.3 วธีิการประเมินผล 

การท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีนและนอกเวลาเรยีน 
การสอบยอ่ยเน้นทฤษฎกีารออกแบบและทกัษะปฏบิตัทิีม่กีารแสดงความเขา้ใจในการประยกุตใ์ช้

เครือ่งมอืต่าง ๆ ในการออกแบบและประเมนิผลส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้
นกัศกึษาสอบเพื่อน าเสนอโครงงานกลุ่ม เพื่อแสดงทกัษะในการใชอ้งคค์วามรูท้ีไ่ดศ้กึษาทัง้หมด 

ในการพฒันาระบบทีม่สี่วนต่อประสานงานกบัผูใ้ชท้ีใ่ชง้านงา่ย ถูกตอ้งตามหลกัการการออกแบบทีด่ ี
และมคีวามสวยงาม 
 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 

พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนัโดยมอบหมายใหน้กัศกึษาราย 
บุคคลพยายามปฏบิตังิานใหส้ าเรจ็ 
เพื่อใหม้กีารพฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเองและมคีวามรบัผดิชอบในงานทีม่อบหมายใหค้รบถว้นตามก า
หนดเวลาหรอืสามารถท างานเป็นทมีเพื่อคดิหาวธิกีารใชเ้ครือ่งมอืเพื่อออกแบบหลงัจากนัน้จะสนบัสนุ
นใหน้กัศกึษาทีส่ามารถออกแบบไดด้แีต่ละคนนัน้ถ่ายทอดหรอืแบ่งปันแนวความคดิใหก้บัเพื่อนในชัน้
เรยีนซึง่จะก่อใหเ้กดิความร่วมมอืร่วมใจในการคดิเพื่อแกปั้ญหาแบบทมี 

 
4.2 วธีิการสอน 

มอบหมายแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน โดยสนบัสนุนใหน้กัศกึษาพยายามคดิแกปั้ญหาดว้ย ตนเอง 
หรอืสามารถปรกึษากบัเพื่อนรว่มหอ้งเพื่อออกแบบผลงาน 

 
4.3 วธีิการประเมินผล 

 ประเมนิจากการปฏบิตัติวัภายในชัน้เรยีนและแบบฝึกหดัทีท่ าเสรจ็ตามเวลาทีก่ าหนด  
 



6 
 

ปรัชญา  ปณิธานของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                วชิาการน า  จริยธรรมเด่น  เนน้เทคโนโลยี  
 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา  

การสอนโดยใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกสแ์บบ iHybrid (iTunes U)  
และพฒันาทกัษะในการสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต 

ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสารเช่นการส่งงานทางอเีมล์การพดูคุยปรกึษาผ่านระ
บบ Facebook 

 
5.2 วธีิการสอน 

มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากWebsite สื่อการสอนiHybrid (iTunes U) 
ปรกึษางานผ่านระบบ Facebook  

 
5.3 วธีิการประเมินผล 

เวลาทีเ่ขา้หอ้งเรยีนและ งานทีม่อบหมาย 
 

 วธีิการสอน (Teaching Approach) และการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
    (Student – Centered Approach) 
□ การบรรยาย (Lecture) □ การเรียนรู้โดยใชห้วัขอ้ปัญหา (Problem-based Learning) 
 □ การฝึกปฏิบติั (Practice) □ การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)  
 □ การอภิปราย (Discussion) □ การเรียนรู้โดยกิจกรรมการวจิยั (Research-based-Learning) 
 □การสัมมนา (Seminar) □ การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
     (Online Learning/Internet-based-Learning) 
 □การเรียนการสอนแบบHybrid  Learning  System 
 □  การเรียนรู้เป็นรายบุคคล(Individual  Study)   
 □  การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง(Self-study) 
 □   การเรียนรู้จากการท างาน  (Work-based  Learning) 
 □กรณีศึกษา (Case Study)    □อ่ืน ๆ (Others) (Please specify).............................................. ............... 
 

 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
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 □รูปภาพ (Pictures)   □ส่ือน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint 
 □ของจริง (Authentic Material) □  โปรแกรมส าเร็จรูป 
 □ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) เช่น Option Finder,VCD,  DVD, e-book ฯลฯ 

 □อ่ืน ๆ Others (Please specify)………………………………………………….         
 

 กจิกรรมส าหรับนักศึกษา (Student Activities) 
 □การคน้ควา้ขอ้มูล (Data/Information Search)   □เกมส์ (Games) 
 □ การระดมสมอง (Brainstorming)   □สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
 □การน าเสนอ (Presentation)    □การส ารวจขอ้มูล (Survey)  
 □ การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)  □การฝึกภาคสนาม (Field Work)  
 □การทดลอง (Experiment)    □การศึกษาดูงาน (Field Trip) 
 □ การเชิญผูมี้ประสบการณ์มาสอนเสริม  □การส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการ 
□ อ่ืนๆ (ระบุ) Others(Please specify)...............การท าแบบฝึกหดัในเวลาเรยีน...................... 
 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 Introduction to SP308 
ทฤษฎกีารออกแบบ และ 
และทฤษฎสี ี

3  
 
 
 
 
 
 
 

การบรรยายดว้ย 
Powerpoint /  

 
 
 
 
 
 
 
 
อ.ดร.มยรุ ีศรกุีลวงศ ์
ผศ.อารวีรรณ สุขวลิยั 

2 การออกแบบ Layout ดว้ย 
Grid, Wireframe และ 
Illustrator 
 
Quiz 1: 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

3 

3 การออกแบบการโตต้อบใ 3 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

นส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้
1 (Interaction Design) 

iTunes U /  
การบรรยายโดยวทิยา 

กรพเิศษ / 
การฝึกปฏบิตั ิ/ 

กจิกรรมคน้ควา้ดว้ยตน
เอง /  

การน าเสนองาน 

4 การออกแบบการโตต้อบใ
นส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้
2 (Interaction Design) 
 
Quiz 2: 
วิเคราะหก์ารออกแบบแ
ละการโต้ตอบของ  App 
/ Web ต่าง ๆ 

3 

5 หลกัการและเครือ่งมอืส าห
รบัการออกแบบตน้แบบ 
(Prototyping) 
บนอุปกรณ์เคลื่อนที ่
 
Mobile Specific Analysis 
and Design 
(นกัศกึษาท างานกลุ่ม 
กลุ่มละ 3 คน 
เพื่อออกแบบระบบทีเ่น้นก
ารใชง้านบนโทรศพัทเ์คลื่
อนที ่เป็น 
แอปพลเิคชนัส าหรบัสัง่อา
หาร) 

3 

6 3 

7 3 

8  

9 กลุ่มน าเสนองานออกแบบ 
Mobile Application 

3 

10 หลกัการและเครือ่งมอืส าห
รบัการออกแบบตน้แบบ 
(Prototyping) 

3 

11 3 

12 3 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

13 บนเดสทอ็ปคอมพวิเตอร ์
 
Responsive Design 
 
Web Specific Analysis 
and Design 
(นกัศกึษาท างานกลุ่ม 
กลุ่มละ 3 คน 
เพื่อออกแบบระบบทีเ่น้นก
ารใชง้านบนเบราวเซอร ์
ในลกัษณะของ 
Responsive Design เป็น 
เวปแอปพลเิคชนัประเภท 
Market Place for 
Products or Services) 

3 

14 กลุ่มน าเสนองานออกแบบ 
Web Application 

3 

15 หลกัการและเครือ่งมอืทีใ่ช้
ส าหรบัประเมนิผลส่วนต่อ
ประสานกบัผูใ้ช ้
(Evaluation) 
 
กลุ่มประเมนิผลส่วนต่อปร
ะสานกบัผูใ้ชข้องระบบขอ
งสมาชกิกลุ่มอื่นในชัน้เรยี
น 
นกัศกึษาวพิากย ์
ผลสมัฤทธิข์องการศกึษาวิ
ชา SP308 

3 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประ
เมินผล 

 
1 มวีนิยั 

ตรงต่อเวลา 
การเขา้ชัน้เรยีน 
และความรบัผดิ
ชอบต่อตนเองแ
ละสงัคม 

การเขา้ชัน้เรยีน (Class 
Attendance) 
 

1-15 
 
 

10% 
 
 

2 ความรูท้ีต่อ้งได้
รบัเกีย่วกบัการ
ออกแบบส่วนต่
อประสานกบัผูใ้
ช ้
การออกแบบต้
นแบบ และ 
การประเมนิผล 
รวมถงึการพฒั
นาทกัษะทางปั
ญญาและทกัษะ
ความสมัพนัธร์ะ
หว่างบุคคล 

การสอบยอ่ย (เดีย่ว) 
การน าเสนอ Mobile Application 
(กลุ่ม) 
การน าเสนอ Web Application 
(กลุ่ม) 
 

2, 4 
 
9 
 

14 
 

30% 
 

30% 
 

30% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้  
 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสาร 
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

มยรุ ีศรกุีลวงศ์ และ อารวีรรณ สุขวลิยั . 2559. เอกสารค าสอนวชิา SP308 
หวัขอ้พเิศษทางวทิยาการคอมพวิเตอร ์(Interface Design, Prototyping and Evaluation) 

Powerpoint slides และ Notes ทีอ่าจารยผ์ูส้อนใหด้าวน์โหลดไดจ้ากiTunes U 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ทีจ่ดัท าโดยนกัศกึษาไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิและ  
ความเหน็จากนกัศกึษาไดด้งันี้ 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
- การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
- แบบประเมนิผูส้อนและแบบประเมนิรายวชิาผ่านระบบออนไลน์ของมหาวทิยาลยัฯ 
- ใหน้กัศกึษาประเมนิพฒันาการของตนเองโดยเปรยีบเทยีบความรูก่้อนและหลงัการเรยีนวชิานี้  
- อนุญาตใหน้กัศกึษาสะทอ้นความคดิ ผ่านกลุ่ม Facebook Group ชื่อ “SP308 2559” 
ทีอ่าจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการสื่อสารกบันกัศกึษา  
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- อาจารยผ์ูส้อนประเมนิการสอนของตนเอง 
- ผลการสอบหรอืผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้
- คะแนนทีน่กัศกึษาประเมนิผูส้อนและรายวชิา 
 

3. การปรับปรุงการสอน  
- หลงัจากไดร้บัผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 

จะตอ้งปรบัปรงุการสอนตามขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประมวลความเหน็ของนกัศกึษาและขอ้เสนอแนะ  
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- การวจิยัในและนอกชัน้เรยีนเพื่อปรบัปรงุรายละเอยีดรายวชิาใหม้คีวามทนัสมย้  
- ทบทวนกลยทุธก์ารสอนทุกภาคการศกึษา 

โดยระบุถงึปัญหาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาและหาแนวทางแกไ้ขเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน  
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
จดัตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิาหรอืผูท้รงคุณวุฒทิีไ่มใ่ช่อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร เพื่อทวนสอบมา

ตรฐานต่อไปนี้ 
- ผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
- ประเมนิขอ้สอบและวธิกีารใหค้ะแนนสอบ 
- การใหค้ะแนนพฤตกิรรม 
- การทวนสอบการใหค้ะแนนรายงานรายบุคคลจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษา 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

น าผลจากการประเมนิขอ้ 1, 2 และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิาขอ้ 
4มาประมวลเพื่อวางแผนปรบัปรงุการสอนและรายละเอยีดวชิา 

ปรบัปรงุรายวชิาทุกปีตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์า้งตน้ 
 
 

 


