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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี/ สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

SC196 เทคโนโลยศิีลป์ (Art Technology) 
2. จ านวนหน่วยกติ   

จ านวนหน่วยกิต (Number of credits)              3 
บรรยาย/คาบ/สัปดาห์ (Lecture/period/week)   2 
ปฎิบติั/คาบ/สัปดาห์ (Lab/peiod/week)              2 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
3.1 หลกัสูตร                                                                                                                

วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบเวบ็และเน้ือหา 
3.2 ประเภทของรายวชิา                                                                                                    

หมวดวิชาเฉพาะ กลุุ่มวิชาเอก-บงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

อาจารยบ์ญัชา หนงัสือ 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ชั้นปีท่ี 1 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

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

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน    

บรรยาย/ปฏิบติั : หอ้ง 3105 หอ้งปฎิบติัการคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีอาคาร 1 
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ปรัชญา  ปณิธานของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                วชิาการน า  จริยธรรมเด่น  เนน้เทคโนโลยี  
 

ชั้น 3 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ดินแดง กรุงเทพฯ 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

 (ระบุ) 
 
 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจพื้นฐานในการสร้างภาพดิจิทลั 
2. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจการจดัการขอ้มูล เน้ือหาเพื่อสร้างภาพดว้ยดิจิทลั 
3. เพื่อใหน้กัศึกษาทราบแนวคิดในการสร้างภาพดิจิทลั 
4. เพื่อใหน้กัศึกษาทราบหลกัการสร้างภาพดิจิทลัใหมี้ความน่าสนใจ 
 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

- 
 
 

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

น าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นการสร้างภาพ ดว้ยองคป์ระกอบ โครงสร้าง น ้าหนกั สี พื้นผวิ 
มาเป็นส่วนประกอบของภาพ เพื่อใหค้วามน่าสนใจ 
และมีหลกัการในการสร้างภาพทีมีแนวความคิดสร้างสรรค ์
โดยน าเทคนิคของดิจิทลัมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพ 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
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ปรัชญา  ปณิธานของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                วชิาการน า  จริยธรรมเด่น  เนน้เทคโนโลยี  
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนา
ม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 คาบ/ภาคการศึกษา 
 
 
 
 

                 ไม่มี  30 คาบ/ภาคการศึกษา 
 

       2 คาบ/สัปดาห์ 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุุ่มตามความตอ้งการ 
 
 

 
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ มีวนิยั มีจรรยาบรรณวชิาชีพ เคารพสิทธิของขอ้มูลส่วนบุคคล 
การไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางซอฟแวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา 
มีความซ่ือสัตยใ์นงานออกแบบ และพฒันาความคิดสร้างสรรค ์
โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี 

• ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 
• มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
• มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 

และล าดบัความส าคญั 
• เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
• เคารพกฏระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 
• มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
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ปรัชญา  ปณิธานของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                วชิาการน า  จริยธรรมเด่น  เนน้เทคโนโลยี  
 

 
1.2 วธีิการสอน  

•  มอบหมายงานใหรั้บผดิชอบ โดยมีก าหนดการส่งงานท่ีแน่นอน 

• มีการก าหนดกฏระเบียบและขอ้บงัคบัในชั้นเรียน เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกาย  

 
1.3 วธีิการประเมินผล 

• ทดสอบความรู้ท่ีเรียน โดยทดสอบดว้ยการปฎิบติั 
•  พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละการตรงต่อเวลา 
• ประเมินผลการน าเสนอผลงานท่ีมอบหมาย 

 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

 เพื่อใหนกัศึกษาเขา้ใจองคค์วามรู้เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยใีนการสร้างภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั 
 

2.2 วธีิการสอน 

• การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการบรรยาย  
และแสดงเทคนิคและวิธีการ สร้างภาพดว้ยเทคโนโลย ี และการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
พร้อมน าเสนอและช้ีถึงปัญหาพร้อมวิธีการแกไ้ข 

• การมอบหมายโครงงาน โดยการประยกุตก์ารสอนแบบ Problem based learning และ student 
Center ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

• การสอนแบบศึกษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต 
โดยเนน้ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

 
2.3 วธีิการประเมินผล 

 • ทดสอบความรู้ดว้ยขอ้สอบดว้ยวธีิการปฎิบติั 

              • ส่งผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

             • การวดัผล 
เขา้ชั้นเรียน           10% 
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ปรัชญา  ปณิธานของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                วชิาการน า  จริยธรรมเด่น  เนน้เทคโนโลยี  
 

ทดสอบดว้ยวธีิการปฎิบติั         50% 
ผลงานสรุปปลายภาค                   40%               
 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

 พฒันาความสามารถในการสร่้างภาพดว้ยดิจิทลัอยา่งเป็นระบบ 
มีการวเิคราะห์ถึงปัญหาในการสร้างภาพเพื่อพฒันาอยา่งสร้างสรรค์ 
 

3.2 วธีิการสอน 

             • ท  าความเขา้ใจถึงหลกัการในการสร้างภาพดว้ยรูปแบบบิตแมพและเวกเตอร์ 
             • มอบหมายงานใหน้กัศึกษา สร้างสรรคภ์าพดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

             • วิจารณ์ภาพผลงาน เพ่ือพฒันาอยา่งสร้างสรรค ์
 

3.3 วธีิการประเมินผล 

 ทดสอบความเขา้ใจการสร้างภาพดว้ยเทคโนโลย ีรวมถึงใหน้กัศึกษาสร้างสรรคก์ารสร้างภาพ 
และวธีิการน าเสนอแนวความคิดในการสร้างสรรคภ์าพ 
 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  

• พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
• พฒันาความเป็นผูน้ าดา้นความคิดสร้างสรรค ์
• พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้นตามก าหนดเวลา 
• ทกัษะในการรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

4.2 วธีิการสอน 

• มอบหมายงานรายบุคคล 

              • การน าเสนอผลงาน และแนวความคิด 
 

4.3 วธีิการประเมินผล 
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 • ผลงานท่ีน าเสนอ พร้อมแนวความคิดสร้างสรรค ์
 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

• ทกัษะการสร้างสรรคภ์าพ 

             • พฒันาทกัษะในการส่ือสารทั้งการพดู การฟัง การแปล การเขียน โดยการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
             • พฒันาทกัษะในการวิเคราะห์การสร้างภาพดว้ยดิจิทลั จากกรณีศึกษา 
             • พฒันาทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 
             • ทกัษะในการน าเสนอผลงานโดยใชเ้คร่ืองมือและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
 

5.2 วธีิการสอน 

  • น าเสนอผลงานโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  
 

5.3 วธีิการประเมินผล 

• การทดสอบดว้ยวธีิการปฎิบติั 
• การน าเสนอผลงานดว้ยส่ือเทคโนโลยี 

 

 
 

 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) 
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 □ การสัมมนา (Seminar) • การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online Learning/Internet-based-
Learning) 
 • กรณีศึกษา (Case Study)    □ อ่ืน ๆ (Others) (Please specify).............................................. ...............           
                                                       

 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
 •  รูปภาพ (Pictures)  □ ส่ือน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint 
 □ ของจริง (Authentic Material)  

 •  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) 
       □ อ่ืนๆ (ระบุ) Others (Please specify)...................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 แนะน า 
และท าความเขา้ใจพ้ืนฐาน 
ในการน าคอมพิวเตอร์มาใ
ชใ้นการสร้างภาพประเภท 
บิตแมพและเวกเตอร์ดว้ย 
โปรแกรมประยกุต ์
 
 

2-2 บรรยาย/ปฏิบติัดว้ยโปรแกรม 
กราฟิก Adobe Photoshop 

อ.บญัชา หนงัสือ 

2 ท าความเขา้ใจ เหลกัการ 
Input-Output 
เพ่ือผสมผสานในการน า 
เทคโนโลยมีาใชใ้นการ 
สร้างภาพและสามารถ 
สร้างสรรคภ์าพไดต้ั้งแต่เร่ิ
มจนถึงกระบวนการสุดทา้
ย 
ในการน าไปใชป้ระโยชน ์
 
 

2-2 บรรยาย/ปฏิบติัดว้ยโปรแกรมกรา
ฟิก Adobe Photoshop 

อ.บญัชา หนงัสือ 

3 เรียนรู้เคร่ืองมือ  (Tool box) 
ในการใชเ้พ่ือการสร้างภาพ
ขั้นพ่้ืนฐานจากโปรแกรม 
Photoshop  
 

2-2 บรรยาย/ปฏิบติัดว้ยโปรแกรม 
กราฟิก Adobe Photoshop 

อ.บญัชา หนงัสือ 

4 ท าความเขา้ใจเร่ือง Layer 
Layer Mark 
จากโปรแกรมPhotoshop 

2-2 บรรยาย/ปฏิบติัดว้ยโปรแกรม 
กราฟิก Adobe Photoshop 

อ.บญัชา หนงัสือ 
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ปรัชญา  ปณิธานของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                วชิาการน า  จริยธรรมเด่น  เนน้เทคโนโลยี  
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

เรียนรู้เทคนิค 
วิธีการสร้างภาพจากขอ้มูล
ท่ีหลากหลายและมีความ 
ทบัซ้อนกนัอยา่งมี 
ประสิทธิภาพ 
 
 

5 ท าความเขา้ใจเร่ือง Path 
จากโปรแกรม Photoshop 
สามารถเขา้ใจหลกัการของ 
งานประเภทเวกเตอร์อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
และประยกุตใ์ชร่้วมกนัใน 
การผสมผสานภาพประเภท
บิตแมพและเวกเตอร์ 
 

2-2 บรรยาย/ปฏิบติัดว้ยโปรแกรมกรา
ฟิก Adobe Photoshop 

อ.บญัชา หนงัสือ 

6 ท าความเขา้ใจเร่ือง 
Channels จากโปรแกรม 
Photoshop 
น าความสามารถของ 
Channels 
มาใชป้ระโยชน์เพ่ือช่วยใน
การสร้างภาพใหน่้าสนใจ 
 
 

2-2 บรรยาย/ปฏิบติัดว้ยโปรแกรม 
กราฟิก Adobe Photoshop 

อ.บญัชา หนงัสือ 

7 ท าความเขา้ใจเร่ือง Type 
จากโปรแกรม Photoshop 

2-2 บรรยาย/ปฏิบติัดว้ยโปรแกรม 
กราฟิก Adobe Photoshop 

อ.บญัชา หนงัสือ 
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ปรัชญา  ปณิธานของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                วชิาการน า  จริยธรรมเด่น  เนน้เทคโนโลยี  
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

เรียนรู้หลกัการ  
Typography 
เพ่ือใชเ้ป็นส่วนประกอบใ
นการสร่้างสรรคภ์าพ 
 
 

8 ทดสอบความรู้ท่ีเรียนมา 
ดว้ยวธีิการปฏิบติั 

 
 

   

 
 

9 เรียนรู้เคร่ืองมือ Path 
ใหเ้ขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง 
เพ่ือท่ีจะน าไปใชป้ระยกุต ์
กบัโปรแกรมอ่ืนๆ 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 

2-2 บรรยาย/ปฏิบติัดว้ยโปรแกรม 
กราฟิก Adobe Illastrator 

อ.บญัชา หนงัสือ 

10 เรียนรู้เทคนิคการน าภาพมา
โดยใชเ้คร่ืองมื อ Dim 
เพ่ือลดน าุ้หนกัภาพ 
ฝึก เรียนรู้การใชเ้คร่ืองมือ 
ในการดราฟอยา่งถูกตอ้ง 
 
 

2-2 บรรยาย/ปฏิบติัดว้ยโปรแกรม 
กราฟิก Adobe Illastrator 

อ.บญัชา หนงัสือ 

11 เรียนรู้เทคนิคการออกแบบ 2-2 บรรยาย/ปฏิบติัดว้ยโปรแกรม อ.บญัชา หนงัสือ 
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ปรัชญา  ปณิธานของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                วชิาการน า  จริยธรรมเด่น  เนน้เทคโนโลยี  
 

Typography ท่ีเป็นลกัษณะ 
ของเวกเตอร์ และสามารถ 
น าไปใชเ้พ่ือความสวยงาม 
และน่าสนใจ 
 
 
 

กราฟิก Adobe Illastrator 

12 สร้างสรรคภ์าพ  
โดยใชคุ้ณลกัษณะของโปร
แกรมประเภท Vector 
 
 

2-2 บรรยาย/ปฏิบติัดว้ยโปรแกรมกรา
ฟิก Adobe Illastrator 

อ.บญัชา หนงัสือ 

13 เรียนรู้และท าความเขา้ใจ 
เก่ียวกบั Transparency 
เพ่ือช่วยในการสร้างสรรค ์
ภาพ 
 
 

2-2 บรรยาย/ปฏิบติัดว้ยโปรแกรมกรา
ฟิก Adobe Illastrator 

อ.บญัชา หนงัสือ 

14 เรียนรู้และท าความเขา้ใจเก่ี
ยวกบัการใช ้ Stroke และ 
Gradient 
พร้อมน ามาประยกุตใ์ชใ้น
การสร่้างภาพ 
 
 

2-2 บรรยาย/ปฏิบติัดว้ยโปรแกรม 
กราฟิก Adobe Illastrator 

อ.บญัชา หนงัสือ 

15 น าเทคนิคต่างๆ 
ท่ีเรียนรู้มาสร้างสรรคภ์าพ 
ตามความถนดั 
 

2-2 บรรยาย/ปฏิบติัดว้ยโปรแกรม 
กราฟิก Adobe Illastrator และ 
Adobe Photoshop 

อ.บญัชา หนงัสือ 
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ปรัชญา  ปณิธานของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                วชิาการน า  จริยธรรมเด่น  เนน้เทคโนโลยี  
 

 
16 ส่งผลงานสรุปปลายภาค    

 
 
 
 
 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประ
เมินผล 

 

1 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 

การเขา้หอ้งเรียน 
การส่งผลงานและการน าเสนอ 
ภาพผลงาน 

1-16 
2-16 

10% 
20% 

2 
 

 
       3 

    ความรู้ 
 
 
 

ทกัษะทาง 
ปัญญา 

ส่งผลงานภาพท่ีสร้างสรรคด์ว้ย 
โปรแกรมประยกุต ์
 
 
 
ภาพผลงานสร้างสรรคพ์ร้อม 
แนวความคิด 

9 
 
 
 
 

            15-16 

20% 
 
 
 
 

50% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้  
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสาร 
      Adobe Photoshop CS 5 by Adobe system Inc. 
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ปรัชญา  ปณิธานของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                วชิาการน า  จริยธรรมเด่น  เนน้เทคโนโลยี  
 

      Adobe Illastrator CS 5 by Adobe system Inc.  
 
 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 อา้งอิงจากอินเตอร์เน็ตซ่ึงแลว้แต่เน้ือหาและความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 - 
 
 

 
 
 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
ใหน้กัศึกษาทุกคนท าการประเมินการสอนของอาจารยผ์า่นเคร่ืองออนไลน์ของมหาวทิยาลยั 
และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวชิา 
 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
จากการท าผลงาน 
 
 

3. การปรับปรุงการสอน  
 หากพบปัญหาในการเรียนรู้ในรายวชิาใดจะน าปัญหาดงักล่าวเขา้ในท่ีประชุมสาขาฯ 
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ปรัชญา  ปณิธานของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                วชิาการน า  จริยธรรมเด่น  เนน้เทคโนโลยี  
 

เพื่อประชุมหารือปัญหาการเรียนรู้ของนกัศึกษาและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 
 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมินการสอน คะแนนสอบ พฤติกรรมของนกัศึกษา 
เพื่อวเิคราะห์ปัญหา ทบทวนเน้ือหาท่ีสอนและกลยทุธ์การสอนท่ีใช ้
หากมีการเปล่ียนแปลงการด าเนินการจะน าเสนอในท่ีประชุมสาขาวชิาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 - 
 
 

 


