
รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะ/ภาควิชา   คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
3453308 ระบบขนถายวัสดุและระบบบรรจุภัณฑ        

Material Handling and Packing System Management 
 

2. จํานวนหนวยกิต หรือจํานวนช่ัวโมง 
จํานวนหนวยกิต : 3 หนวยกิต (3-0-6) 

 

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูสอน  อาจารยกมลทิพย โตเมศน 
โทรศัพท  081-927-8119 (ติดตออาจารยในวันและเวลาราชการเทานั้น) 
E-mail   iamtaey.2525@gmail.com 

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 2/2557   
 

6. รายวิชาท่ีเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 ไมมี 
 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
 ไมมี 
 

8. สถานท่ีเรียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 21 เมษายน พ.ศ. 2557 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ 

• ผูเรียนสามารถเขาใจหนาท่ีและบทบาทของการบรรจุภัณฑ 
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• ผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภัณฑ 

• ผูเรียนมีความรูความเขาใจและสามารถวางแผนและวิเคราะหระบบบรรจุภัณฑในงานโลจิสติกส 

• ผูเรียนสามารถตระหนักถึงความสําคัญของระบบงานบรรจุภัณฑ 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

• ผูเรียนสามารถเขาใจและเห็นความสําคัญของระบบบรรจุภัณฑ 

• ผูเรียนสามารถเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาท่ี การออกแบบ การบรรจุภัณฑเพ่ือ
การขนสง การบรรจุภัณฑเพ่ือการนําเขาและสงออก และการวิเคราะหระบบบรรจุภัณฑในงาน      
โลจิสติกสได 

• ผูเรียนสามารถเขาใจและเห็นความสําคัญของการบรรจุภัณฑ 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาลาํเลียงวสัดุและอุปกรณ์รวมทั้งผลผลิต ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการโลจิสติกส์

อุตสาหกรรม การออกแบบและการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีาํหรับการพฒันาบรรจุภณัฑ ์การเลือกใช้

อุปกรณ์ในการลาํเลียง การขนยา้ยอยา่งมีประสิทธิภาพ เทคนิคเชิงคุณภาพในการลดตน้ทุนของบรรจุภณัฑ ์

ออกแบบบรรจุภณัฑเ์พื่อลดตน้ทุนทางโลจิสติกส์ การรักษาผลิตภณัฑแ์ละความปลอดภยั การนาํปรับมาใช้

ใหม่ การจดัเก็บและการเคล่ือนยา้ย บรรจุภณัฑส์าํหรับสินคา้อนัตราย กฏหมายและมาตรฐานบรรจุภณัฑ์

สาํหรับงานโลจิสติกส์ 

 
 
 
 
 
 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

48  ชัว่โมง 
 

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา - 

3  ชั่วโมงตอสัปดาห / 
45 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษา 
 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

• อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผาน Website คณะ หรือหลักสูตร 

• อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 
(เฉพาะรายท่ีตองการ) 
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• อาจารยกมลทิพย โตเมศน วันจันทร- วันศุกร (ตามตารางสอน) ณ หองพักอาจารย อาคาร 3 ชั้น 2 
คณะวิทยาการจัดการ  
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม  จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

• มีความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ือตรงตอหนาท่ี ตอตนเองและตอผูอ่ืน ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนและมี
ความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม 

• มีความเพียงพอเปนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และการสรางภูมิคุมกัน 

• มีความเคารพตอกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

• มีจิตสํานึกและมีมโนธรรมท่ีจะแยกแยะความถูกตองความดี และความชั่ว 
1.2 วิธีการสอน 

• กําหนดใหเปนวัฒนธรรมองคกรท่ีปลูกฝงความมีระเบียบวินัย เคารพในกฎ ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เชน การเขาชั้นเรียนตรงเวลา แตงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การยก
ยองผูท่ีทําดีใหสาธารณชนไดรับรูหรือใหรางวัล ตามโอกาสท่ีเหมาะสม 

• กําหนดใหทุกรายวิชาสอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียน การสอนใหผูเรียนเกิดความ
ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงคของคนดี 

• จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการปฏิบัติเพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจอยางลึกซ้ึงใน
คุณธรรมท่ีตองการจะปลูกฝง 

• จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโอกาสอันควรเพ่ือเนนย้ําใหผูเรียนเขาใจเขาถึงคุณธรรม
จริยธรรมท่ีตองการ ปลูกฝงบมเพาะใหปรากฏในตัวผูเรียนอยางเปนรูปธรรม 

1.3 วิธีการประเมินผล 

• ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียน เชน การเขาชั้นตรงเวลา สงงานตรงเวลาและครบถวน 
การรวมกิจกรรมในชั้นเรียนอยางผูมีความรับผิดชอบ เปนตน 

• ประเมินจากพฤติกรรมการสอบยอย สอบกลางภาคการศึกษาและการสอบปลายภาค
การศึกษาท่ีเปนไปอยางสุจริต 

• ประเมินจากการรวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีแสดงถึงความมีวินัย ความพรอมเพรียง ความ
เปนผูนําและผูตามท่ีดี ความเอ้ืออาทรเพ่ือน ความรักสามัคคีและความเปนผูมีความกตัญู 
สุภาพออนนอม 

• ประเมินจากความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

• มีความรูและความเขาใจในบทบาทหนาท่ี วัสดุและชนิด การออกแบบ และเทคโนโลยีท่ีใช
สําหรับระบบบรรจุภัณฑ 
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• มีความรูและความเขาใจในบรรจุภัณฑเพ่ือการขนสง บรรจุภัณฑเพ่ือการนําเขาและสงออก 

• มีความรูเก่ียวการวางแผนและวิเคราะหระบบบรรจุภัณฑในงานโลจิสติกส 
 

2.2 วิธีการสอน 

• จัดการเรียนการสอนท่ีมีลักษณะยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ
ความรูและประสบการณเดิมของผูเรียนเขากับความรูและประสบการณใหมในรายวิชาท่ี
สอน 

• จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการปฏิบัติและบูรณาการความรูเชื่อมโยงกับสถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลงดานโลจิสติกส เพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจไดอยางแทจริง 

• จัดการเรียนการสอนโดยเชิญวิทยากรใหความรูสอดคลองในเนื้อหาท่ีสอน 

• จัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดพบกับวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถในศาสตรมา
บรรยาย หรือการนําผูเรียนไปศึกษาดูงาน 

2.3 วิธีการประเมินผล 

• ประเมินดวยการสอบยอย สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาคการศึกษา 

• ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของรายวิชาท่ีเรียนท้ังในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

• ประเมินจากชิ้นงานท่ีผูเรียนสรางสรรคแลวนําเสนอผูสอนท้ังเปนกลุมและรายบุคคล 

• ประเมินจากความพึงพอใจในการเขาฟงบรรยายและการศึกษาดูงาน 
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

• มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ตอยอดความรูความเขาใจ สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชา
ท่ีศึกษาและประสบการณเพ่ือใหเกิดนวัตกรรมกิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจ
ใหม 

• สามารถสืบคน จําแนก และวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหไดซ่ึงสารสนเทศท่ีเปนประโยชนในการ
แกปญหา และตัดสินใจอยางเหมาะสม 

• สามารถคิดคนทางเลือกใหมๆ วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบท่ีเปนผลจากทางเลือก
อยางรอบดาน มีความกลาในการติดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคลองกับสถานการณ 

3.2 วิธีการสอน 

• จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยกระบวนการคิดเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนคิดวิเคราะห 
ใครครวญดวยเหตุผล และมีวิจารณญาณ เชน อภิปรายกลุม ฝกแกปญหาเปนกลุม และจัด
สถานการณจําลองใหผูเรียนฝกตัดสินใจ เปนตน 

• จัดกิจกรรมการเรียนรูดวยประสบการณตรง เชน ฝกปฏิบัติดวยการแสดงบทบาทสมมุติ 
ศึกษานอกสถานท่ี เพ่ือฝกสังเกต สัมภาษณ พูดคุยกับผูมีประสบการณแลว สรุปเปนสาระ
ความรู แนวคิด ขอคิดท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางลงตัว 

• จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการมอบหมายงานท้ังงานเดี่ยวและงานกลุมเพ่ือใหเกิด
กระบวนการคนหาขอมูลจากหลายทางเลือกแลวนํามาวิเคราะห เปรียบเทียบกับงานท่ี
มอบหมาย และกลาตัดสินใจ 
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3.3 วิธีการประมวลผล 

• ประเมินดวยการสังเกตพฤติกรรมทางปญญาของผูเรียนต้ังแตข้ันสังเกต ตั้งคําถาม สืบคน 
คิดวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคา ตามลําดับ 

• ประเมินดวยการนําเสนอรายงานผลการวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาในกรณี
ตัวอยาง บทบาทสมมติ บทความ บทรอยกรอง หรือบทกวีนิพนธท่ีอานตอหนาชั้นเรียน 

• ประเมินดวยการสรางสถานการณจําลอง แลวใหผูเรียนฝกตัดสินใจแกปญหาอยางมีเหตุผล 
โดยผูสอนและผูเรียนรวมกันประเมินผลงานนั้น 

• ประเมินจากผลงานท่ีเกิดจากการเลือกตัดสินใจของผูเรียน 

• ประเมินจากผลคะแนนในการสอบวัดความรูสอดคลองตามเนื้อหาท่ีสอนของผูเรียน 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

• มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ตอยอดความรูเดิม สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษา
และประสบการณเพ่ือใหเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหมๆ 

• สามารถสืบคน จําแนก และวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหไดซ่ึงสารสนเทศท่ีเปนประโยชนในการ
แกปญหา และตัดสินใจอยางเหมาะสม 

• สามารถคิดคนทางเลือกใหมๆ วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบท่ีเปนผลจากทางเลือก
อยางรอบดาน มีความกลาในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคลองกับสถานการณ 

 
4.2 วิธีการสอน 

• จัดกิจกรรมการเรียนรูผานประสบการณตรงจากการทํางานเปนคู หรือเปนกลุม เพ่ือฝก
ความรับผิดชอบ ทักษะความเปนผูนําและผูตามท่ีดี มีทักษะการสรางมนุษยสัมพันธปรับตัว
และยอมรับความแตกตางของคนในสังคม 

• จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธชวยกันเรียนรู เชน ทํางานกลุม 
การแสดงบทบาทสมมติรวมกัน เปนตน 

4.3 วิธีการประเมินผล 

• สังเกตการณรวมกิจกรรมกลุมของผูเรียน 

• สรางแบบประเมินทักษะใหผูเรียนประเมินความสัมพันธระหวางบุคคล 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

• สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติและการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการ
วิเคราะหและตัดสินใจทางธุรกิจ 

• สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสรางความเขาใจอยางถูกตอง ท้ังในรูปแบบการเขียน
รายงานและการนําเสนอดวยวาจา 

• สามารถนําเทคโนโลยีไปเปนเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน 
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5.2 วิธีการสอน 

• จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการจัดประสบการณตรงใหผูเรียนไดมีโอกาสใชสถิติ
พ้ืนฐานในการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรหรือเครื่องคํานวณ พรอมกับนําเสนอดวย
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

• สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
5.3 วิธีการประเมินผล 

• จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดสะทอนความรูความคิด ความเขาใจผานสื่อเทคโนโลยีแบบตางๆ 

• สังเกตพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีในระหวางรวมกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน หรือขณะ
รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
ครั้งท่ี เนื้อหา วิธีการเรียนการสอน ผูสอน 

1 ชีแ้จงกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

1.อธิบายกระบวนการเรียน 
2.อธิบายขอตกลงตางๆ 
3.แนะนําการเรียนการสอน 

อาจารยกมลทิพย โตเมศน 

2 บทท่ี 1 ความรูท่ัวไปของบรรจุภัณฑ  
(Introduction to Packaging) 

บรรยายเนื้อหาและถามตอบ 
และทํากิจกรรมทายบท 

อาจารยกมลทิพย โตเมศน 

3 บทท่ี 2 วัสดุและชนิดของบรรจุภัณฑ 
(Packaging Type and Materials) 

บรรยายเนือ้หาและถามตอบ 
และทํากิจกรรมทายบท 

อาจารยกมลทิพย โตเมศน 

4-5 บทท่ี 3 การออกแบบบรรจุภัณฑ 
(Packaging Design) 

บรรยายเนื้อหาและถามตอบ 
และทํากิจกรรมทายบท 

อาจารยกมลทิพย โตเมศน 

6 บทท่ี 4 บรรจุภัณฑวัตถุอันตราย 
(Hazardous Packaging) 

บรรยายเนื้อหาและถามตอบ 
และทํากิจกรรมทายบท 

อาจารยกมลทิพย โตเมศน 

7 บทท่ี 5 เทคโนโลยีในระบบงานบรรจุภัณฑ 
(Packaging Technology) 

บรรยายเนื้อหาและถามตอบ 
และทํากิจกรรมทายบท 

อาจารยกมลทิพย โตเมศน 

8 สอบกลางภาค 1 / 2556 
9-10 บทท่ี 6 การบรรจุภัณฑเพ่ือการขนสง 

(Transportation Packaging) 
บรรยายเนื้อหาและถามตอบ 
และทํากิจกรรมทายบท 

อาจารยกมลทิพย โตเมศน 

11-12 บทท่ี 7 บรรจุภัณฑเพ่ือการนําเขาและ
สงออก 
(Import and Export Packaging) 

บรรยายเนื้อหาและถามตอบ 
และทํากิจกรรมทายบท 

อาจารยกมลทิพย โตเมศน 

13 บทท่ี 8 กฎระเบียบขอบังคับและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของกับบรรจุภัณฑ 
(Packaging Specification) 

บรรยายเนื้อหาและถามตอบ 
และทํากิจกรรมทายบท 

อาจารยกมลทิพย โตเมศน 

14-15 บทท่ี 9 การวางแผนและวิเคราะห    บรรยายเนื้อหาและถามตอบ อาจารยกมลทิพย โตเมศน 
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บรรจุภัณฑในงานโลจิสติกส 
(Packaging Planning and Analysis in 
Logistics ) 

และทํากิจกรรมทายบท 

16 นําเสนองานกลุม นําเสนอ อาจารยกมลทิพย โตเมศน 
17 สอบปลายภาค 1/2556 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 
กิจกรรม 

ท่ี 
ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี 

ประเมิน 
สัดสวนของการ

ประเมินผล 
1 

 
1.3, 2.3, 3.3,4.3, 5.3 
 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

9 
17 

30% 
30% 

2 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 
 

วิเคราะหกรณีศึกษา
คนควาแลวนําเสนอการ
ทํางานกลุม / เดี่ยว การ
อภิปรายกลุม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

30% 

3 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 
 

การเขาชั้นเรียน การมี
สวนรวมกิจกรรมในชั้น
เรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและตําราหลัก 
คํานาย อภิปรัชญาสกุล, ระบบบรรจุภัณฑในงานโลจิสติกส, กรุงเทพฯ, โฟกัสมีเดียร แอนด พับลิชชิ่ง, 2537. 
ประชิด ทิณบุตร, การออกแบบบรรจุภัณฑ, กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร, 2531. 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงฤทัย ธํารงโชต,ิ เทคโนโลยีภาชนะบรรจุ, กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร, 2550 
ดร.สมพงษ เฟองอารมย, บรรจุภัณฑกับการสงออก, กรุงเทพฯ, จามจุรีโปรดักท, 2550 
 
 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

ไมมี 
3.เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 เว็บไซด ท่ีเก่ียวกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน Wikipedia, mew6, fedex, crnfe, 
packagingbenny คําอธิบายศัพท 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

• การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
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• การสะทอนคิด จากพฤติกรรมของผูเรียน 

• แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา  
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

• ผลการเรียนของนักศึกษา 

• การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 
3. การปรับปรุงการสอน 

• สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

• การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ  ตามท่ีคาดหวังจากการ
เรียนรูในรายวิชา  ไดจาก  การสอบถามนักศึกษา  หรือสุมตรวจผลงานของนักศึกษา  รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบยอย  และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

• การทวนสอบการใหคะแนนจาการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือ 
ผูทรงคุณวุฒิ  ท่ีไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 

• มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบขอสอบ  รายงาน  วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

• ปรับปรุงรายวิชาทุกป  
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