
เอกสารหมายเลข มคอ. 3/1 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควิชา           คณะวิทยาการจัดการ 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

 3442304 การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม 

2. จํานวนหนวยกิต 

 3 หนวยกิต (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสตูรบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

 อ.แอนนา พายุพัด และอาจารยธัชกร วงษคําชยั 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปทีเ่รียน 

 ภาคการศึกษาที ่1/2559 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

 ไมมี 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

 ไมมี 

8. สถานที่เรียน 

 หองปฏบิตัิการคอมพิวเตอรคณะวิทยาการจัดการและอาคารเรียนรวม 

9. วันทีจ่ัดทําหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังลาสุด 

1 ตลุาคม 2558 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เพ่ือใหนักศึกษามีความรูในการออกแบบและพัฒนาสื่อประสม  มีทักษะในการประยุกตใช

ซอฟตแวร และเคร่ืองมืออ่ืนๆ ไดอยางเหมาะสม  

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 2.1 เพ่ือใหนักศึกษารูจักรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองและสังคม  ตระหนักถึงความซ่ือสัตย

สุจริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

          2.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรู สามารถวิเคราะหกระบวนการออกแบบสื่อประสม 

          2.3 เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะในการพัฒนาสื่อประสม โดยสามารถเลือกใชเคร่ืองมือไดอยาง

เหมาะสม 

          2.4 เพื่อใหนักศึกษารูจักการทํางานเปนหมูคณะ สามารถสื่อสารและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

          2.5 เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขโดยใชเคร่ืองมือที่มีอยูในปจจุบัน และ

เลือกรูปแบบในการนําเสนอไดอยางเหมาะสม  

 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาหลักการ กระบวนการออกแบบและพัฒนาสื่อประสม  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเปน

เคร่ืองมือสําหรับสรางและพัฒนาสื่อประสมประเภทตางๆ และนําไปประยุกตใชได 

 

2. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 30 ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษา 

สอนเสริมตาม 

ความตองการของ

นักศึกษา 

การฝกปฏิบตั ิ30 ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษา 

การศึกษาดวยตนเอง 75

ชั่วโมงตอภาคการศกึษา 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคําปรกึษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปน

รายบุคคล 

3.1 อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาในสปัดาหแรกของการเรียนการสอน 

3.2 นักศึกษาสามารถติดตออาจารยผูสอนเพื่อขอคําปรึกษาหรือคําแนะแนะไดดวยตนเองหรือ

วิธีการสื่อสารอ่ืนๆ ดงันี ้

      - โทรศัพทหองพักอาจารย            02-8901801 ตอ 3021 

      - หองพักอาจารย                      คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

  1.1.1 นักศึกษามีวินัยตรงตอเวลา ความรับผดิชอบตอตนเองและสังคม 

         1.1.2 เคารพสิทธิ รับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน และเคารพในกฎระเบียบขอบงัคบัตางๆ 

ของสังคม  

         1.1.3 สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชเทคโนโลยตีอตนเองและสังคม 

         1.1.4 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม  ซื่อสตัยและมีจรรยาบรรณในการใชเทคโนโลย ี

1.2 วิธกีารสอน 

          1.2.1 นักศึกษาตองเขาชั้นเรียนและสงงานที่ไดรับมอบหมายใหตรงตามเวลาที่กําหนด  

          1.2.2 ชี้แจงวิธีปฏิบตัใินการสงงานทีม่อบหมาย การปฏบิตัิตนในการเขาชั้นเรียน และการ

ไมทุจริตในการสอบ 

          1.2.3 บรรยายเน้ือหาโดยสอดแทรกเน้ือหาดานคุณธรรมและจริยธรรมเสริมเขาไปใน

บทเรียน 

          1.2.4 มอบหมายงานกลุมและนําเสนอหนาหองและใหเพื่อนรวมชั้นรวมกันอภปิราย 

1.3 วิธกีารประเมินผล 

      1.3.1 พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงตามขอบเขตทีก่ําหนดและ

ตรงเวลา 

      1.3.2 มีการอางอิงเอกสาร แหลงขอมูลที่ไดนํามาทําโครงงาน อยางถูกตองและเหมาะสม 

          1.3.3 พิจารณาการมีสวนรวมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็นอยางมเีหตผุล 

      1.3.4 ประเมินผลการนําเสนอโครงงาน 

2. ความรู 

2.1 ความรูที่ตองไดรบั 

  2.1.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎทีี่สําคัญในการออกแบบและพัฒนา

สื่อประสม 

         2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา ออกแบบ เขาใจและอธิบายความตองการทางเทคโนโลย ี

รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะและการใชเคร่ืองมือทีเ่หมาะสมกับการแกไขปญหา  

         2.1.3 สามารถตดิตามความกาวหนาของเทคโนโลยี และเขาใจผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้ง

การนําไปประยุกต 

         2.1.4 มีความรู เขาใจในการบูรณาการความรูดานการออกแบบและพัฒนาสื่อประสมกับ

ความรูในศาสตรอ่ืนๆ  

         2.1.5 มีประสบการณในการพัฒนา หรือการประยุกตเทคโนโลยีที่ใชงานไดจริง 
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2.2 วิธกีารสอน 

          2.2.1 บรรยายและฝกปฏิบตัติามกรณีตัวอยาง  

          2.2.2 การมอบหมายรายบคุคล และงานกลุม โครงงาน นําเสนอผลงานดวยเคร่ืองมือที่

เหมาะสม 

          2.2.3 มอบหมายใหศึกษา คนควาขอมูลที่เกีย่วของเพ่ิมเติม โดยใหสรุปและนําเสนอใน

รูปแบบของโครงงาน โดยเนนใหมีเน้ือหาที่เกีย่วของกับจริยธรรม หรือการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม

ของไทย หรือศาสตรดานอ่ืนๆ 

2.3 วิธกีารประเมินผล 

     2.3.1 การถามตอบในชั้นเรียน  

     2.3.2 ประเมินจากการงานที่มอบหมาย โครงงาน และการนําเสนอ 

     2.3.3 สอบยอย ภาคปฏิบัติ  

     2.3.4 สอบกลางภาคภาคปฏิบัติ  และสอบปลายภาคดวยขอสอบที่เนนการวัดความรู หลักการ

และทฤษฎี 

      

3. ทักษะทางปญญา 

    3.1 ทกัษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

      3.1.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

             3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และประเมินประเด็นปญหา เพื่อใชในการแกไขปญหา

อยางสรางสรรค  

             3.1.3 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง

เหมาะสม 

 

   3.2 วิธกีารสอน 

     3.2.1 การบรรยาย/อภปิราย/ซักถาม 

     3.2.2 การฝกภาคปฏบิตัิ การมอบหมายโครงงาน และนํากรณีตัวอยางมาวิเคราะห  โดยใช

เคร่ืองมือและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบังานที่ไดรับมอบหมาย 

     3.2.3 การมอบหมายใหคนควาขอมูลที่เก่ียวของจากหลายแหลง แลวนํามาสรุปเพ่ือนํามาใช

ในการฝกปฏิบัติและทําโครงงาน  

   3.3 วิธกีารประเมินผล 

     3.3.1 ถามตอบในชั้นเรียน สอบยอย สอบกลางภาคและปลายภาค  

     3.3.2 วัดผลจากการนําเสนอโครงงาน 

     3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม และการถามตอบเก่ียวกับโครงงานที่นําเสนอ 
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4. ทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   4.1 ทกัษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบที่ตองพัฒนา 

      4.1.1 สามารถเปนผูริเร่ิมและสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายเพื่อแกไขปญหาไดอยาง

เหมาะสม 

             4.1.2 สามารถใหความชวยเหลอือํานวยความสะดวกและมคีวามรับผดิชอบในการ

กระทําของตนเองและสวนรวม  

             4.1.3 สามารถพัฒนาความรูทางวิชาชีพของตนเองอยางตอเน่ืองและความรูในศาสตร

มาชี้นําสงัคมในประเด็นที่เหมาะสม 

   4.2 วิธกีารสอน 

     4.1.1 มอบหมายงานเปนรายบุคคลและรายกลุม  

          4.1.2 แบงกลุมแลวยกกรณีตัวอยางมาใหนักศึกษารวมกันอภปิราย 

   4.3 วิธกีารประเมินผล 

      4.3.1 นักศึกษาประเมินผลตัวเองหลังจากการนําเสนอผลงาน 

      4.3.2 ประเมินจากการนําเสนอโครงงาน  ในสวนที่นกัศึกษารับผิดชอบในกลุม 

      4.3.3 ประเมินจากการอภิปรายกลุม 

5. ทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    5.1 ทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

     5.1.1 มีทักษะในการใชเคร่ืองมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันเพ่ือการออกแบบและพัฒนา

สื่อประสม 

            5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือ

การแสดงสถติิประยุกตตอปญหาทีเ่ก่ียวของอยางสรางสรรค  

            5.1.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทัง้ปากเปลาและการเขยีน เลือกใชรูปแบบ

ของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม 

            5.1.4 สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสือ่สารอยางเหมาะสม 

 

    5.2 วิธกีารสอน 

      5.2.1 มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง และทําโครงงานโดยเนนการนําตัวเลข หรือมีสถติ ิ

อางอิง จากแหลงทีม่าขอมูลที่นาเชือ่ถอื 

      5.2.2 ฝกปฏบิตัิในชั้นเรียนดวยเคร่ืองมือและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

      5.2.3 นําเสนองานที่มอบหมายโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับงาน 

              5.2.4 กําหนดวิธีการสงงานและเผยแพรผลงานที่นําเสนอแลว ผานทางเว็บไซตเพื่อเผยแพรเปน

กรณีตัวอยางใหนักศึกษารุนตอไป 

5.3 วิธีการประเมินผล 

      5.3.1 ประเมินจากรูปเลมรายงาน วิธีการนําเสนอและรูปแบบของสื่อที่ใช 

             5.3.2  ประเมินจากการฝกปฏบิตัิในชั้นเรียน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห 

ที ่

หวัขอ/รายละเอียด จน. 

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน

การสอน/สือ่ทีใ่ช 

ผูสอน 

1-2 ปฐมนิเทศ ช้ีแจงแนวการเรียนการสอน 

วิเคราะหนักศึกษา และทําขอตกลง

รวมกนั 

บทที่ 1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับมัลติมีเดีย 

ความหมายของมัลติมีเดีย 

องคประกอบของมัลติมีเดีย 

รูปแบบของมัลติมีเดีย 

รูปแบบการนํามัลติมีเดียไปใชงาน 

ประโยชนของมัลติมีเดีย 

8 - ปฐมนเิทศ 

- ศึกษาวิเคราะห

นักศึกษา 

- แจกแผนการสอน 

- บรรยาย/อภิปราย

รวมกนัในช้ันเรียน 

- นําเสนอตัวอยางงาน

ส่ือประสม  

- คําถามทายบทเรียน 

อ.แอนนา     

พายุพัด  

3 บทที่ 2 มัลติมีเดียฮารดแวร 

เครื่องคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

อุปกรณอินพุต 

อุปกรณเอาตพุต 

อุปกรณจัดเก็บขอมูล 

อุปกรณเครือขาย 

4 - บรรยาย/อภิปราย 

- คําถามทายบทเรียน 

 

อ.แอนนา     

พายุพัด  

4-5 บทที่ 3 องคประกอบดานขอความ 

ชนิดของตัวอักษร 

สวนประกอบของตัวอักษร 

การจัดขอความ 

หลักการออกแบบขอความสําหรับ

มัลติมีเดีย 

โปรแกรมสําหรับตกแตงตัวอักษร 

8 - บรรยาย/ฝกปฏิบัติ 

- คําถามทายบทเรียน 

- ใบงาน (แบงกลุม

ทํางานเพ่ือกําหนด

โครงงาน) 

อ.แอนนา     

พายุพัด  

6 สอบกลางภาค 4 ทดสอบ อ.แอนนา     

พายุพัด  

7-8 บทที่ 4 องคประกอบดานภาพนิ่ง 

ประเภทของภาพนิ่ง 

การใชสีในการออกแบบภาพนิ่ง 

หลักการออกแบบภาพนิ่งสําหรับ

มัลติมีเดีย 

รูปแบบไฟลภาพ 

โปรแกรมสําหรับตกแตงภาพนิ่ง 

8 - บรรยาย/ฝกปฏิบตั ิ

- ใบงาน (แบงกลุม

ทํางานเพ่ือออกแบบ

และเขยีนสตอร่ีบอรด

ของโครงงาน) 

อ.แอนนา     

พายุพัด  
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สัปดาห 

ที ่

หวัขอ/รายละเอียด จน. 

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน

การสอน/สือ่ทีใ่ช 

ผูสอน 

9 บทที่ 5 องคประกอบดานแอนิเมชนั 

ประเภทแอนิเมชัน 

เทคนิคการสรางแอนิเมชัน 

หลักการออกแบบแอนิเมชันสําหรับ

มัลติมีเดีย  

รูปแบบไฟลแอนิเมชัน 

โปรแกรมสําหรับสรางแอนิเมชัน 

8 - บรรยาย/ฝกปฏิบัติ 

การใชซอฟตแวร

ประยุกต 

อ.แอนนา     

พายุพัด  

10 บทที่ 6 องคประกอบดานเสียง 

 คุณสมบัติของเสียง 

การตัดตอเสียง  

มาตรฐานการบีบอัดเสียง 

ประเภทของเสียงที่ใชสําหรับมัลติมีเดีย 

หลักการออกแบบเสียงสําหรับมัลติมีเดีย 

รูปแบบไฟลเสียง 106 

โปรแกรมสําหรับเลนไฟลเสียง 

4 - บรรยาย/ฝกปฏิบัติ 

การใชซอฟตแวร

ประยุกต 

อ.แอนนา     

พายุพัด  

11 บทที่ 7 องคประกอบดานวิดีโอ 

 ประเภทของวิดีโอ 

ระบบสัญญาณภาพ 

คุณสมบัติของไฟลวิดีโอ   

การตัดตอวิดีโอ  

หลักการออกแบบวิดีโอสําหรับมัลติมีเดีย 

รูปแบบไฟลวิดีโอ 

โปรแกรมสําหรับเลนไฟลวิดีโอ 

4 - บรรยาย/ฝกปฏิบัติ 

การใชซอฟตแวร

ประยุกต 

อ.แอนนา     

พายุพัด  

12-13 บทที่ 8 กระบวนการออกแบบและพัฒนา

มัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน 

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ 

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรบัปรุง

แกไข  

ขั้นตอนที่ 5 การเผยแพร 

8 - บรรยาย/ฝกปฏิบัติ 

การใชซอฟตแวร

ประยุกต 

อ.แอนนา     

พายุพัด  
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สัปดาห 

ที ่

หวัขอ/รายละเอียด จน. 

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน

การสอน/สือ่ทีใ่ช 

ผูสอน 

14 บทที่ 9 การประยุกตใชงานมลัตมิีเดีย

เพื่อการนําเสนอ 

ดานการศึกษาและฝกอบรม 

ดานการแพทยและสาธารณสุข 

ดานวิทยาศาสตร 

ดานภูมิศาสตร  

ดานธุรกิจ 

ดานความบันเทิงและนันทนาการ 

ดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

ดานการพิมพ 

ดานโซเชียลมีเดีย 

4 - บรรยาย/ฝกปฏิบัติ 

การใชซอฟตแวร

ประยุกต 

อ.แอนนา     

พายุพัด  

15 นําเสนอโครงงานท่ีมอบหมาย 

 

4 - นําเสนองานกลุมและ

อภิปรายรวมกนั 

อ.แอนนา     

พายุพัด  

16 สอบปลายภาค 2 ทดสอบ อ.แอนนา     

พายุพัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กจิกรรม 

ที ่

ผลการ 

เรียนรู 

วิธกีารประเมิน สัปดาหที่

ประเมิน 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

1 1.1.1, 1.1.2, 

1.1.4, 2.1.2, 

2.1.3, 2.1.4, 

3.1.1  

ประเมินจากการมีสวนรวม

กิจกรรมกลุมในชั้นเรียน 

การเขาชั้นเรียน 

ประเมินความรับผดิชอบความ

ตรงตอเวลาในงานที่ไดรับ

มอบหมาย  

ตลอด 

ภาคการศึกษา 

10% 

2 2.1.2, 2.1.3, 

2.1.5, 3.1.1, 

3.1.3, 4.1.1, 

5.1.1, 5.1.2, 

5.1.3 

ฝกปฏิบตั ิ

รูปเลมรายงานและการนําเสนอ

โครงงาน 

ตลอด 

ภาคการศึกษา 

40% 

3 2.1.1, 3.1.1, 

3.1.3 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

6 

16 

20% 

30% 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและตําราหลกั 

    1. ทวีศักดิ ์กาญจนสุวรรณ. Multimedia ฉบบัพ้ืนฐาน. กรุงเทพฯ : เคทีพคีอมพแอนดคอนซัลท,    

        2546. 

    2. กําพล ลีลาภรณ. Advanced FLASH ActionScript. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น จํากัด, 2544 

 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

- 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

   1. ประสิทธิ ์ทีฆพุฒ ิและ มรกต ทฆีพตุร. การประยุกตใชมัลติมีเดยี . กรุงเทพฯ : บริษัทแอค 

       ทีฟพร้ินท จํากัด , 2549. 

   2. ทวีศกัดิ ์กาญจนสุวรรณ. เทคโนโลยีมัลติมีเดยี (Multimedia Technology). กรุงเทพฯ: เคทพีี  

      คอมพ แอนด คอนซัลท, 2552. 

   3. ฐติารัตน รัชตะวรรณ. Photoshop เพ่ืองานกราฟกและตกแตงภาพ. กรุงเทพฯ : อินโฟเพรส,  

      2545. 

 

 

 



เอกสารหมายเลข มคอ. 3/9 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยทุธการประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ที่จัดทําโดยคณะวิทยาการจัดการ ไดจัดกิจกรรมในการนํา

แนวคดิและความคิดเห็นจากนักศกึษาไดดังนี ้

 - การฝกปฏิบัตแิตละรายการระหวางผูสอนและนักศึกษา 

 - แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ 

 - ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด  

2. กลยทุธการประเมินการสอน 

ในการเก็บขอมลูเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี ้

 - ผลการทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย 

 - ผลการเรียนของนักศึกษา 

 - พฤติกรรมในชั้นเรียน และความรับผิดชอบตอตนเอง 

3. การปรบัปรุงการสอน 

หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ

ระดมสมอง และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 

- เพ่ิมเนื้อหาและทักษะการฝกปฏบิตัิโดยประยุกตกับสถานการณจริง 

     - ปรับปรุงแบบฝกหดัและกรณีศึกษาที่สอดคลองกับรายวิชาและการนําไปประยุกตใช 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ ตามทีค่าดหวังจาก

การเรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง

พิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ

โดยรวมในวิชาไดดงันี ้

 - การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือ 

   ผูทรงคุณวุฒ ิที่ไมใชอาจารยประจําหลักสตูร 

 - มีการตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา  

   โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุง

การสอนและรายละเอยีดวิชา เพ่ือใหเกดิคุณภาพมากขึ้น ดงันี ้

 - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์

    ตามขอ 4 

 - เปลีย่นสลับอาจารยผูสอน หรือเชิญวิทยากรผูเชีย่วชาญที่มีประสบการณตรงเพ่ือให    

   นักศกึษามีมุมมองในเร่ืองการประยุกตความรูน้ีกับปญหาทีม่าจากงานวิจัยของอาจารย 

        หรือผูเชีย่วชาญ ผูชํานาญการตางๆ  

 


