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รายละเอียดของรายวิชา 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย/ีสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 

 
หมวดท่ี 1  ข้อมลูโดยทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
 SP206 การปฏสิมัพนัธร์ะหว่างคอมพวิเตอร์และมนุษย ์
                    (Human Computer Interaction)           
2. จ านวนหน่วยกิต  
 3 หน่วยกติ (3-0-6) 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
 วทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิา วทิยาการคอมพวิเตอร ์ และเป็นวชิาเฉพาะ 
4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วรลกัษณ์ วงศโ์ดยหวงั ศริเิจรญิ 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
 ภาคการศกึษาตน้ / ชัน้ปีที ่2 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

- 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requistites) (ถ้าม)ี 

- 
8. สถานท่ีเรียน 

หอ้งเรยีน 5401  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 

สงิหาคม 2558 
 

หมวดท่ี 2  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค์ 
1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

ใหน้กัศกึษาสรา้งระบบการโตต้อบระหว่างคอมพวิเตอรก์บัมนุษยไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะ
สม และมคีวามรูพ้ืน้ฐานในการออกแบบการโตต้อบระหว่างคอมพวิเตอรแ์ละมนุษย ์
การประเมนิซอฟตแ์วรท์ีใ่ชม้นุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง การพฒันาซอฟตแ์วรท์ีใ่ชม้นุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง 
การออกแบบส่วนตวัประสานกบัผูใ้ชแ้บบกราฟิก การโปรแกรมส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชแ้บบกราฟิก 
การโตต้อบระหว่างคอมพวิเตอรแ์ละมนุษยใ์นรปูแบบของระบบสื่อประสม 
การโตต้อบระหว่างคอมพวิเตอรแ์ละมนุษยใ์นรปูแบบของการรว่มงานและการสื่อสาร 
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2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา / ปรบัปรงุรายวิชา 
นกัศกึษาสามารถอธบิายถงึความหมาย 

และองคป์ระกอบของการโตต้อบระหว่างคอมพวิเตอรแ์ละมนุษย์  และ สามารถใชเ้ทคนิคต่างๆ 
ในการแกปั้ญหาโดยใชว้ธิกีารตามแนวกรณศีกึษาระหว่างการโตต้อบระหว่างคอมพวิเตอรแ์ละมนุษย์ 

 
 

หมวดท่ี 3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

พืน้ฐานการ ปฏสิมัพนัธ์ ระหว่างมนุษยก์บัคอมพวิเตอร ์
การประเมนิ ผลและการพฒันา ซอฟตแ์วรท์ีใ่ชม้นุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง 
การออกแบบ และการโปรแกรม ส่วนต่อ ป ระสานกบัผูใ้ชแ้บบกราฟิก 
การโตต้อบระหว่างมนุษยก์บัคอมพวิเตอรใ์นรปูแบบของระบบสื่อประสมและในรปูแบบของการรว่มง
านและการสื่อสาร  

 
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งานภา
คสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอ
ง 

บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อ 
ภาคการศกึษา 

ตามความตอ้งการของ
นกัศกึษาเฉพาะราย 

มกีารฝึกปฏบิตังิานแล
ะฝึกปฏบิตัโิครงงาน  

การศกึษาดว้ยตนเอง 
6 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นร
ายบคุคล 

 อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้ าปรกึษาในหอ้งเรยีน พรอ้มตดิประกาศทีห่อ้งพกั 
 อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล  หรอื รายกลุ่มตามความตอ้งการ 6 

ชัว่โมงต่อสปัดาห์ (เฉพาะรายทีต่อ้งการ) 
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หมวดท่ี 4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา  
1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรบัผดิชอบ มวีนิยั มจีรรยาบรรณวชิาชพี เคารพในสทิธขิองขอ้มลูส่วนบุคคล 
  โดยมคีุณธรรมจรยิธรรมตามคุณสมบตัหิลกัสตูร ดงันี้ 

 ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ 
 มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
 ควรมภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้  

และล าดบัความส าคญั 
 มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี  
1.2 วิธีการสอน 

 การสอดแทรกเรือ่งคุณธรรม  จรยิธรรม ในการสอนทุกครัง้  
 สอนใหแ้ต่งกายใหถู้กระเบยีบของสถาบนัและเคารพกตกิาของสงัคม 
 สอนไมใ่หทุ้จรติในการสอบ ไมค่ดัลอกผลงานผูอ้ื่น และการตรงต่อเวลาในการเขา้ชัน้เรยีน  
 ในการส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 สอนใหรู้จ้กัช่วยเหลอืผูอ้ื่นเช่นตวิใหเ้พื่อนแต่ไมใ่หเ้พื่อนคดัลอก  

และใหรู้จ้กัท ากจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสาธารณะชน  
1.3 วิธีการประเมินผล 

 พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หแ้ละตรงเวลา 
 ประเมนิผลการน าเสนอรายงานทีม่อบหมาย  
 มอบหมายงานกลุ่มมาน าเสนอในหอ้งเรยีน 
 การแต่งการถูกระเบยีบมหาวทิยาลยั 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั 

  มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจพืน้ฐานเกีย่วกบัฮารด์แวรก์ลุ่มต่างๆ 
และสามารถเลอืกฮารด์แวรต์ามความเหมาะสม เพื่อใชส้ าหรบัการออกแบบส่วนโตต้อบ 

 มปีระสบการณ์ในการพฒันาระบบหรอืการประยกุตซ์อฟตแ์วรท์ีใ่ชง้านไดจ้รงิ 
โดยสามารถออกแบบส่วนโตต้อบ เน้นทีผ่่านหน้าจอคอมพวิเตอร ์
ใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านไดง้า่ยและสะดวก 

2.2 วิธีการสอน 
      บรรยาย อภปิราย  กรณศีกึษา   มอบหมายและ  ใหศ้กึษาคน้ควา้ความรูท้างอนิเตอรเ์นต   
สอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 
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2.3 วิธีการประเมินผล 

 ประเมนิผลจากการท าแบบฝึกหดั หรอืกรณศีกึษาทีม่อบหมายใหท้ าเป็นงานกลุ่ม /เดีย่ว 
 ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
 การวดัผล 

 คะแนนเก็บ    30 % 
  - งานกลุม่ /งานเดี่ยว    20 % 
                    - คะแนนส าหรับการประเมิน              10 % 
 คะแนนสอบกลางภาค   30 % 
 คะแนนสอบปลายภาค   40 % 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

 สามารถคดิอยา่งมวีจิารณญาณและอยา่งมรีะบบ โดยสามารถสบืคน้ ประมวลขอ้มลู 
แนวคดิต่างๆ ในการระบุและวเิคราะหปั์ญหาดว้ยตนเอง 

 ควรสามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์
และสรปุประเดน็ปัญหาและความตอ้งการของระบบต่อประสานต่างๆ 
และสามารถน าความรูไ้ปต่อยอดและประยกุตใ์ชใ้นภารกจิทีไ่ดร้บัหมอบหมายทีเ่ป็นประโยช
น์ต่อตนเองและต่อหน่วยงานในการท างาน 

 
3.2 วิธีการสอน 

 การอภปิรายกลุ่มเกีย่วกบักรณศีกึษาและน าเสนอ 
 มอบหมายใหท้ าเป็นงานกลุ่มเพื่อวเิคราะหถ์งึการออกแบบว่ามคีวามเหมาะสม 

ใชง้านงา่ยและสะดวก 
3.3 วิธีการประเมินผล 

เน้นขอ้สอบทีม่กีารวเิคราะห์ปัญหา 
แสดงแนวคดิในการประยกุตใ์ช้ภาคทฤษฏใีนการสอบกลางภาคและปลายภาค  
 
4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

 สามารถสื่อสารกบักลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทัง้ภาษษไทยและภาษาต่างประเ
ทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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สามารถปฏบิตัแิละรบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 มคีวามรบัผดิชอบในการกระท าของคนเองและรบัผดิชอบงานกลุ่ม 

รูจ้กับทบาทในการเป็นผูน้ า หรอืบทบาทในการเป็นผูร้ว่มทมีงานมมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ี
สามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่น และปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์  
และวฒันธรรมขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 

 สามารถใหค้วามช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในสิง่ทีถู่กทีค่วร รูจ้กัแกปั้ญหารว่มกนั  
 มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาความรูข้องตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

 
4.2 วิธีการสอน 

 มอบหมายงานใหท้ าเป็นกลุ่ม และน าเสนองานเป็นกลุ่มเกีย่วกบัเนื้อหาทีเ่รยีน  
 จดักลุ่มวเิคราะหก์รณศีกึษาหรอืในหวัขอ้ทีก่ าหนด 

 
4.3 วิธีการประเมินผล 

 ใหน้กัศกึษาประเมนิตนเองและสมาชกิในกลุ่ม 
 ผลงานกลุ่ม 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

  มทีกัษะในการใชเ้ครือ่งมอืทีจ่ าเป็นทีม่อียูใ่นปัจจบุนัต่อการท างานทีเ่กีย่วกบัคอมพวิเตอร์  
สามารถเลอืกระบบคอมพวิเตอรไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชร้ปูแบ
บ เครือ่งมอื และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

 มทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจ าวนั  
5.2 วิธีการสอน 

 บรรยาย  ใหท้ าแบบฝึกหดั 
 มอบหมายงานกลุ่ม งานเดีย่วโดยใหน้ าเสนอในชัน้เรยีน  

โดยใหเ้กดิประสทิธภิาพทัง้การพดูและการเขยีนรูจ้กัเลอืกใชร้ปูแบบการ 
น าเสนอทีเ่หมาะสมกบัปัญหา 

5.3 วิธีการประเมินผล 

 การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยสื่อเทคโนโลย ี
 การเขา้หอ้งเรยีน และงานทีม่อบหมาย (Lecture + Assignment)   30% 
 สอบกลางภาค  (Midterm) 30% 
 สอบปลายภาค (Final)  40% 
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หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล  
1. แผนการสอน 
สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด จ านวนชั ่

วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอ

น/ส่ือท่ีใช้ 
ผูส้อน 

1 รายละเอยีดเกีย่วกบัวชิา 
บทที ่1 
ภาพรวมของปฏสิมัพนัธร์ะหว่างคอ
มพวิเตอรก์บัมนุษย ์

2.5 บรรยาย ถามตอบ/ 
Power Point 

ผศ.ดร.วรลกั
ษณ์ฯ 

2 บทที ่2 มนุษย ์ 2.5 บรรยาย ถามตอบ/ 
Power Point 

ผศ.ดร.วรลกั
ษณ์ฯ 

3 บทที ่3 คอมพวิเตอร ์
บทที ่4 
องคป์ระกอบของคอมพวิเตอร ์
 

2.5 บรรยาย ถามตอบ/ 
Power Point 

ผศ.ดร.วรลกั
ษณ์ฯ 

4 บทที ่5 
แนวคดิเกีย่วกบัปฏสิมัพนัธ์ 
 

2.5 บรรยาย ถามตอบ/ 
Power Point 

ผศ.ดร.วรลกั
ษณ์ฯ 

5 บทที ่6 
การโตต้อบระหว่างอุปกรณ์และผูใ้
ช ้
 

2.5 บรรยาย 
ถามตอบและฝึกท าแบบฝึก

หดั/ 
Power Point 

ผศ.ดร.วรลกั
ษณ์ฯ 

6 บทที ่7 กระบวนทศัน์ 2.5 บรรยาย ถามตอบ/ 
Power Point 

ผศ.ดร.วรลกั
ษณ์ฯ 

7 บทที ่8 
พืน้ฐานการออกแบบปฏกิริยิาสมัพั
นธ ์

2.5 บรรยาย 
ถามตอบและฝึกท าแบบฝึก

หดั/ 
Power Point 

ผศ.ดร.วรลกั
ษณ์ฯ 

8 สอบกลางภาค    

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด จ านวนชั ่
วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอ
น/ส่ือท่ีใช้ 

ผูส้อน 

9 บทที ่9 2.5 บรรยาย ผศ.ดร.วรลกั
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1. แผนการสอน 
สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด จ านวนชั ่

วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอ

น/ส่ือท่ีใช้ 
ผูส้อน 

การออกแบบหน้าจอและโครงรา่ง 
 

ถามตอบและฝึกท าแบบฝึก
หดั/ 

Power Point 

ษณ์ฯ 

10 บทที ่10 
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างคอมพวิเตอรก์บั
มนุษยใ์นกระบวนการซอฟตแ์วร์ 

2.5 บรรยาย 
ถามตอบและฝึกท าแบบฝึก

หดั/ 
Power Point 

ผศ.ดร.วรลกั
ษณ์ฯ 

11 บทที ่11 กฎของการออกแบบ  2.5 บรรยาย 
ถามตอบและฝึกท าแบบฝึก

หดั/ 
Power Point 

ผศ.ดร.วรลกั
ษณ์ฯ 

12 บทที ่12 การออกแบบสากล 2.5 บรรยาย 
ถามตอบและฝึกท าแบบฝึก

หดั/ 
Power Point 

ผศ.ดร.วรลกั
ษณ์ฯ 

13 บทที ่13 
การประมวลผลทุกหนทุกแห่ง  

2.5 บรรยาย 
ถามตอบและฝึกท าแบบฝึก

หดั/ 
Power Point 

ผศ.ดร.วรลกั
ษณ์ฯ 

14 ทบทวนเน้ือหา 2.5 บรรยาย ถามตอบ/ 
Power Point 

ผศ.ดร.วรลกั
ษณ์ฯ 

15 น าเสนอโครงงาน 2.5 - ผศ.ดร.วรลกั
ษณ์ฯ 

16 น าเสนอโครงงาน 2.5 - ผศ.ดร.วรลกั
ษณ์ฯ 

17 สอบปลายภาค 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรรม

ท่ี 
วิธีการประเมิน 

 
สปัดาหท่ี์ประเมิน สดัส่วนของ

การประเมิน
ผลการเรียน

รู้ 
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ผล 

1,2,3,5 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค  

8 
17 

70% 
1,2,3,5 

3,4,5 
รายงานกลุ่มและการน าเสน
อ 

             8,15 10% 
3,4,5 

1,2,3,4,5 
การสงัเกตพฤตกิรรมระหว่า
งเรยีน 
ผลงานกลุ่ม  ผลงานเดยีว 

ทุกสปัดาห ์ 20% 
1,2,3,4,5 

 
 
 
วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
(Student – Centerd 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) 
 กรณศีกึษา(Case Study)  อื่น ๆ  (Others) โปรดระบุ Please specify………………… 
 
 
ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
 รปูภาพ (picture)   สื่อน าเสนอในรปูแบบ Powerpoint 
 ของจรงิ (Authentic Material ) 
 สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Media) เช่น Option Finder, VCD, DVD, e-book ฯลฯ 
 อื่น ๆ  (Others) โปรดระบุ 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) 
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 การทดลอง(Experiment)     การศกึษาดงูาน (Field Trip) 
 อื่น ๆ  (Others) โปรดระบุ Please specify…………………   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี 6  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลกั 

ต าราวชิา ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างคอมพวิเตอรแ์ละมนุษย ์
โดย ผศ. ดร.วรลกัษณ์ วงศโ์ดยหวงั ศริเิจรญิ  
 

2. เอกสารและข้อมลูส าคญั 
ขอ้มลูจากวารสารวชิาการต่างๆ เกีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ      
ขอ้มลูจากเวบไซต์ 

 
3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 

ขอ้มลูจากวารสารวชิาการต่างๆ เกีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ      
ขอ้มลูจากเวบไซต์ 

 
 
 

หมวดท่ี 7  การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา  
1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้  ทีจ่ดัท าโดยนกัศกึษา ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิและ 
ความเหน็จากนกัศกึษาไดด้งันี้ 

  การประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษา  
  จากการประเมนิของผูส้อนและแบบประเมนิรายวชิา 
  จากการสงัเกตจากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
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  จากผลงานนกัศกึษา 
 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

 ผลการเรยีนของนกัศกึษา 
 ผลงานนกัศกึษา 

 
3. การปรบัปรงุการสอน 

 จากการประเมนิการสอนในขอ้ 1. และจากขอ้ 2. 
น าขอ้ทีค่วรปรบัปรงุมาวเิคราะหแ์ละสรปุตามประเดน็ต่างๆ 

 คดิวธิกีารสอนตามหวัขอ้ทีค่วรปรบัปรงุและใชใ้นการสอนครัง้ต่อไป  
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ ตามทีค่าดหวงัจากการ 
เรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศกึษา หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษา 
รวมถงึพจิารณาจากผลการสอบกลางภาค และหลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา 
มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 

 มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา 
ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรงุการสอนและรายละเอยีดวชิา  เพื่อพฒันาคุณภาพของรายวชิา ดงันี้ 

 ปรบัปรงุรายวชิาทุก 3 ปี 
หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ 4 
 

 


