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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา คณะวศิวกรรมศาสตร ์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน 
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา  
 NP202 ปฏบิตักิารทฤษฎวีงจรไฟฟ้า 
 (Electric Circuit Theory Laboratory) 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 1 หน่วยกติ (0-2-1) 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ / สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน 
4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ณฐัพร  ฤทธินุ่์ม 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
 ภาคการศกึษาที ่1 / ชัน้ปีที ่2 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 
 ศกึษาก่อนหรอืเรยีนควบคู่ NP201 ทฤษฎวีงจรไฟฟ้า 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไมม่ ี
8. สถานท่ีเรียน 
 คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
 จดัท ารายละเอยีดรายวชิา วนัที ่18 สงิหาคม พ.ศ. 2560 
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หมวดท่ี 2  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถน าทฤษฎไีปใชใ้นการวเิคราะห ์ศกึษาทีม่าของปัญหา และเชื่อมโยง

ความสมัพนัธข์องปรากฏการณ์ต่างๆในทางปฏบิตัไิด ้
1.2 เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถน าความรูแ้ละทกัษะไปใชใ้นเชงิประยกุตไ์ด้ 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา / ปรบัปรงุรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษามีพัฒนาการในการตอบสนองการเรยีนรู้ และพัฒนาเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัย 
สอดคลอ้งกบัการววิฒันาการทางวศิวกรรม เทคโนโลย ีและขอ้ก าหนดของสภาวศิวกร 

 

 

หมวดท่ี 3  ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏบิตักิารทดลองในเรือ่งทีส่อดคลอ้งกบัวชิาทฤษฎวีงจรไฟฟ้า 
 

2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบติั / งาน 

ภาคสนาม / การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

ไมม่กีารบรรยาย 
สอนเสรมิตามความ 
ตอ้งการของนกัศกึษา 
เฉพาะรายบุคคล 

28 ชัว่โมง / 
ภาคการศกึษา 

14 ชัว่โมง / 
ภาคการศกึษา 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบคุคล 

3.1 อาจารย์ประกาศเวลาให้ค าปรกึษาผ่านเว็บไซต์ของระบบ Learning Management System 
(LMS) 

3.2 อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอืรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์
(เฉพาะนกัศกึษาทีต่อ้งการ) 
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หมวดท่ี 4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา  

1. คณุธรรม จริยธรรม  
1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา  

พฒันานักศกึษาให้มคีวามรบัผดิชอบ มวีนิัย มจีรรยาบรรณวชิาชพี เพื่อให้สามารถด าเนินชวีติ
ร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมคีุณธรรม จรยิธรรมตาม
คุณสมบตัหิลกัสตูร ดงันี้… 
1.1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวฒันธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบ คุณธรรม จรยิธรรม 

เสยีสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ  
1.1.2 มวีนิัย ตรงต่อเวลา รบัผิดชอบต่อตนเองและสงัคม เคารพกฏระเบียบและข้อบังคบั

ต่างๆ ขององคก์รและสงัคม  
1.1.3 ภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขขอ้ขดัแย้ง

ตามล าดบัความส าคญั เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเห็นของผู้อื่น รวมทัง้เคารพใน
คุณค่า และศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์ 

1.1.4 มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี และมคีวามรบัผดิชอบในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพี
รวมถงึ เขา้ใจถงึบรบิททางสงัคมของวชิาชพีวศิวกรรมในแต่ละสาขา ตัง้แต่อดตีจนถงึ
ปัจจบุนั  

1.2 วิธีการสอน  
ปลกูฝังใหน้ักศกึษามรีะเบยีบวนิยั โดยเน้นการเขา้ชัน้เรยีนใหต้รงต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกาย
ที่เป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย นักศกึษาต้องมคีวามรบัผดิชอบโดยใน
รายวชิา มกีารก าหนดให้มกีารท างานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกให้นักศึกษารู้บทบาทของการเป็นผู้น า
กลุ่ม และการเป็นสมาชกิของกลุ่ม มคีวามซื่อสตัยโ์ดยต้องไม่กระท าการทุจรติในการสอบหรอื
คดัลอกงานของผู้อื่น อาจารยผ์ูส้อนมกีารสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจรยิธรรมในการสอนทุก
สปัดาห ์ 

1.3 วิธีการประเมินผล  
1.3.1 ประเมนิจากการตรงเวลาของนกัศกึษาในการเขา้ชัน้เรยีน  
1.3.2 ประเมนิผลจากการส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หแ้ละตรงเวลา  
1.3.3 ประเมนิผลการน าเสนอรายงานทีม่อบหมาย  
1.3.4 ประเมนิผลจากปรมิาณการกระท าทุจรติในการสอบปฏบิตั ิและการสอบปลายภาค  
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2. ความรู้  
2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ท่ีต้องพฒันา  

นกัศกึษาตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัรายวชิานี้ โดยมาตรฐานความรูค้รอบคลุมดงันี้  
2.1.1 มคีวามรู้และเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วทิยาศาสตร์พื้นฐาน วศิวกรรมพื้นฐาน 

เศรษฐศาสตร ์และการบรหิาร เพื่อประยุกต์กบังานทางดา้นวศิวกรรมไฟฟ้าทีเ่กี่ยวขอ้ง
รวมถงึการสรา้งนวตักรรมทางเทคโนโลย ี  

2.1.2 มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัการที่ส าคญั ทัง้ในเชงิทฤษฎแีละปฏบิตัิในเนื้อหา
ของสาขาวชิาเฉพาะดา้นทางวศิวกรรมไฟฟ้า  

2.1.3 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครือ่งมอืทีเ่หมาะสม  

2.1.4 สามารถใชค้วามรูแ้ละทกัษะในสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ในการประยกุตแ์กไ้ขปัญหาใน
การปฏบิตังิานได ้ 

2.2. วิธีการสอน  
ปฏบิตักิาร บรรยาย อภปิราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวขอ้ง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ รวมทัง้มี
การศกึษาดงูานเกีย่วกบัทฤษฎวีงจรไฟฟ้า 

2.3. วิธีการประเมินผล 
2.3.1 การน าเสนองานกลุ่ม สอบปฏบิตั ิสอบปลายภาคดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นเชงิปฏบิตั ิ 
2.3.2 ประเมนิจากการน าเสนอผลการคน้ควา้ขอ้มลู กรณศีกึษา  

3. ทกัษะทางปัญญา  
3.1. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา  

พฒันาความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ มกีารรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ เพื่อป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการใชเ้ทคโนโลยอียา่งสรา้งสรรค ์โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
3.1.1 มคีวามคดิอยา่งมวีจิารณญาณทีด่ ี 
3.1.2 สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรปุประเดน็ปัญหาและความตอ้งการ  
3.1.3 สามารถคดิ วเิคราะห ์และแก้ไขปัญหาดา้นวศิวกรรมไฟฟ้าไดอ้ย่างมรีะบบ รวมถงึการ

ใชข้อ้มลูประกอบการตดัสนิใจในการท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
3.1.4 สามารถสบืค้นขอ้มูลและแสวงหาความรูเ้พิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรยีนรูต้ลอด

ชวีติ และทนัต่อการเปลีย่นแปลงองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่ๆ   
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3.2. วิธีการสอน  
3.2.1 การมอบหมายใหน้กัศกึษาท ารายงานเกี่ยวกบัทฤษฎวีงจรไฟฟ้า โดยใหว้เิคราะห ์แกไ้ข

ปัญหา น าเสนอผลงาน และการอภปิรายกลุ่ม  
3.2.2 วเิคราะหก์รณศีกึษา ในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยัมาใชใ้นปัจจบุนั  

3.3. วิธีการประเมินผล  
3.3.1 สอบปฏิบัติ และสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรอื

วเิคราะหแ์นวคดิเกีย่วกบัทฤษฎวีงจรไฟฟ้า     
3.3.2 วดัผลจากการประเมนิรายงาน การน าเสนอผลงาน และการตอบค าถามของนกัศกึษา  

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
4.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรบัผิดชอบท่ีต้อง

พฒันา  
นกัศกึษาตอ้งมทีกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบครอบคลุมดงันี้  
4.1.1 สามารถเป็นผูร้เิริม่แสดงประเดน็ในการแก้ไขสถานการณ์ เชงิสรา้งสรรค ์ทัง้ส่วนตวัและ

ส่วนรวม พรอ้มทัง้แสดงจุดยนือย่างพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม รวมทัง้ให้
ความช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  

4.1.2 รูจ้กับทบาท หน้าที ่และมคีวามรบัผดิชอบในการท างานตามทีม่อบหมาย ทัง้งานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรบัตวัและท างานรว่มกบัผูอ้ื่นทัง้ในฐานะผูน้ าและผูต้ามได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ สามารถวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบ  

4.1.3 มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา
สภาพแวดลอ้มต่อสงัคม  

4.2. วิธีการสอน  
4.2.1 จดักจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะหก์รณศีกึษาเกีย่วกบัทฤษฎวีงจรไฟฟ้า  
4.2.2 มอบหมายรายงานกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การศกึษาเกี่ยวกบัทฤษฎวีงจรไฟฟ้า การ

คน้ควา้เกีย่วกบัเทคโนโลยไีฟฟ้า หรอือ่านบทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายวชิา  
4.2.3 การน าเสนอรายงาน  

4.3. วิธีการประเมินผล  
4.3.1 การประเมนิตนเองและเพื่อน ดว้ยแบบฟอรม์ทีก่ าหนด  
4.3.2 การประเมนิจากรายงานทีน่ าเสนอ พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี  
4.3.3 การประเมนิจากรายงานการศกึษาดว้ยตนเอง  
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีต้องพฒันา  
นักศกึษาต้องมทีกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ครอบคลุม
ดงันี้… 
5.1.1 มทีกัษะในการใชค้อมพวิเตอร ์ส าหรบัท างานทีเ่กีย่วขอ้งและกบัวชิาชพีไดด้ ี 
5.1.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ทางสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่

เกีย่วขอ้งไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์ 
5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสารที่ทนัสมยัได้อย่างเหมาะสม

และมปีระสทิธภิาพ  
5.1.4 มทีักษะในการสื่อสารข้อมูลทัง้ทางการพูด การเขยีน และการสื่อความหมายโดยใช้

สญัลกัษณ์  
5.1.5 สามารถใช้เครื่องมอืในการค านวณและเครื่องมอืทางวศิวกรรม เพื่อประกอบวชิาชพีใน

สาขาวศิวกรรมทีเ่กีย่วขอ้งได ้ 
5.2. วิธีการสอน  

5.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน Learning 
Management System (LMS) และการท ารายงาน โดยเน้นการน าตวัเลข หรอืมสีถิติ
อา้งองิจากแหล่งทีม่าขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื  

5.2.2 น าเสนอโดยใชร้ปูแบบสถานการณ์จ าลอง และน าเสนอการแกปั้ญหาทีเ่หมาะสม  
5.3. วิธีการประเมินผล  

5.3.1 ประเมนิจากรายงาน และรปูแบบการน าเสนอดว้ยสื่อเทคโนโลย ี 
5.3.2 ประเมนิจากการมสี่วนรว่มในการอภปิรายและวธิกีารอภปิราย  

 
หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล  

1. แผนการสอน  
สปัดาหท่ี์ 
(ครัง้ท่ี) 

หวัข้อ / รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน  

1 กฏของโอหม์  3 ปฏบิตักิาร     
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 
ณฐัพร  ฤทธินุ่์ม  

2 กฏของเคอรช์อฟ 3 ปฏบิตักิาร     
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 
ณฐัพร  ฤทธินุ่์ม  
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3 
การวเิคราะหว์งจรไฟฟ้าแบบตา
รา่งแหและแบบปม 

3 ปฏบิตักิาร     
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 
ณฐัพร  ฤทธินุ่์ม  

4 
วงจรแบ่งแรงดนั (แบบไม่มกีารจา่ย
ภาระ) 

3 ปฏบิตักิาร     
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 
ณฐัพร  ฤทธินุ่์ม  

5 
วงจรแบ่งแรงดนั (แบบมกีารจ่าย
ภาระ) 

3 ปฏบิตักิาร     
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 
ณฐัพร  ฤทธินุ่์ม  

6 ทฤษฎเีทวนิินและนอรต์นั  3 ปฏบิตักิาร     
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 
ณฐัพร  ฤทธินุ่์ม  

7 วงจรบรดิจส์มดุล  3 ปฏบิตักิาร     
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 
ณฐัพร  ฤทธินุ่์ม  

8 สอบกลางภาค ----  ----  ----  

9 ทฤษฎ ีSuperposition  3 ปฏบิตักิาร     
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 
ณฐัพร  ฤทธินุ่์ม  

10 การถ่ายโอนก าลงัไฟฟ้าสงูสุด 3 ปฏบิตักิาร     
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 
ณฐัพร  ฤทธินุ่์ม  

11 วงจรอนุกรม RL 3 ปฏบิตักิาร     
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 
ณฐัพร  ฤทธินุ่์ม  

12 วงจรอนุกรม RC 3 ปฏบิตักิาร     
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 
ณฐัพร  ฤทธินุ่์ม  

13 วงจรขนาน RL 3 ปฏบิตักิาร     
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 
ณฐัพร  ฤทธินุ่์ม  

14 วงจรขนาน RC 3 ปฏบิตักิาร     
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 
ณฐัพร  ฤทธินุ่์ม  

15 วงจรขนาน RLC 3 ปฏบิตักิาร     
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 
ณฐัพร  ฤทธินุ่์ม  

16 สอบปลายภาค  ----  ----  ----                    
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
กิจกรรม

ท่ี  
ผลการ  
เรียนรู้  

วิธีการประเมิน  
สปัดาหท่ี์  
ประเมิน  

สดัส่วนของการ  
ประเมินผล  

1 1.1.1, 1.1.4, 2.1.2 ทดสอบยอ่ยครัง้ที ่1-5 1-7 10%  
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1.1.1, 2.1.1-2.1.4, 
3.1.1 

สอบกลางภาค 8 25%  

1.1.1, 2.1.1-2.1.4, 
3.1.1-3.1.3 

สอบปลายภาค 16 55%  

2 

2.1.4, 3.1.3-3.1.4, 
4.1.1, 5.1.3-5.1.5 

วเิคราะหก์รณศีกึษา คน้ควา้ การ
น าเสนอรายงาน 

ตลอดภาค
การศกึษา 

5%  
1.1.3, 2.1.1, 2.1.3, 

4.1.2, 5.1.1 
การท างานกลุ่มและผลงาน 

3.1.4, 5.1.2 การอ่านและสรุปบทความ 
1.1.2 การส่งรายงานตามทีม่อบหมาย 

3 1.1.1-1.1.2, 1.1.4 การเขา้ชัน้เรยีน 
ตลอดภาค
การศกึษา 

5%  
4 3.1.1-3.1.3, 4.1.3 

การมสี่วนรว่ม อภปิราย เสนอ
ความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

* ระบุผลการเรยีนรูห้วัขอ้ยอ่ยตามแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรู้ 
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หมวดท่ี 6  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. เอกสารและต าราหลกั   
1.1 คู่มอื “ปฏบิตักิารวเิคราะหว์งจรไฟฟ้า”  

 
2. เอกสารและข้อมลูส าคญั (จ าเป็นตอ้งศกึษาเพิม่เตมิหรอืไม ่ถา้จ าเป็นใหใ้ส่ดว้ยค าอธบิายตวัสแีดงเขยีน

ดว้ยลายมอื)  
2.1 Richard J. Fowler, “Electricity Principles and Applications” (4th Edition), McGraw – Hill.  
2.2 David E. Johnson, Johnny R. Johnson, John L. Hilburn, Peter D. Scott, “Electric Circuit 

Analysis” (3rd Edition), John Wiley & Sons.     
 

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
3.1 มาตรฐานวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และ สภาวศิวกร  

 
หมวดท่ี 7  การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา  

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ทีจ่ดัท าโดยนักศกึษา ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวความคดิและ
ความเหน็จากนกัศกึษาดงันี้… 
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารยผ์ูส้อนและนกัศกึษา  
1.2 แบบประเมนิอาจารยผ์ูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา  
1.3 ขอ้เสนอแนะผ่านเว็บบอรด์ที่อาจารยผ์ู้สอนได้จดัท าเป็นช่องทางการสื่อสารในระบบ LMS กบั

นกัศกึษา  
2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน  

การเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดใ้ชก้ลยทุธต่์างๆ ดงันี้… 
2.1 ผลการเรยีนของนกัศกึษา  
2.2 การทวนสอบผลการประเมนิการเรยีนรู ้ 
2.3 ผลการประเมนิอาจารยผ์ูส้อน  

3. การปรบัปรงุการสอน  
หลังจาก ได้ ผ ลก ารป ระเมินการสอน ในข้อ  2 จากนั ้น จะจัด ให้มีก ารป รับ ป รุงก ารสอน 
โดยการจดักจิกรรมในการระดมความคดิ และสรรหาขอ้มลูเพิม่เตมิในการปรบัปรงุการสอนดงันี้… 
3.1 การจดัสมัมนาการจดัการเรยีนการสอน  
3.2 การวจิยัในชัน้เรยีน  
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา  
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ ตามที่คาดหวงัจากการ
เรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พจิารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ ์
โดยรวมในรายวชิาดงันี้…  
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  
4.2 การตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรยีนรู้ของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ได้มกีารวางแผนการปรบัปรุงการ
สอนและรายละเอยีดวชิา เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ดงันี้…  
5.1 ปรบัปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ 

4  
5.2 เปลีย่นหรอืสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อใหน้ักศกึษามมีมุมองในเรือ่งการประยกุต์ความรูน้ี้กบัปัญหา

ทีไ่ดม้าจากงานวจิยัของอาจารยห์รอือุตสาหกรรมต่างๆ  
 
 
 
 


