
           มคอ. 3 

รายละเอยีดของรายวชิา 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

สาขาวชิา วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

 

หมวดที่  1   ขอ้มลูทัว่ไป 
 

1.  รหสัและชื่อรายวชิา  

7153204 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 

Human Computer and Interaction 

2.  จ านวนหนว่ยกติ 

3 หน่วยกติ (2-2-5)   
 

3.  หลักสตูรและประเภทของรายวชิา 
 

           เปิดสอนให้กับหลักสูตร  วท.บ.  สาขาวิชา สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

              เปิดสอนให้กับหลายหลักสูตร (กรณีที่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี) 
 

     ประเภทของรายวชิา 

         หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

                        บังคับ                            เลือก 

                         กลุ่มวิชา  

                        ภาษาและการสื่อสาร               มนุษยศาสตร์ 

                        สังคมศาสตร์                         วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   

     หมวดวิชาเฉพาะ  

    กลุ่มวิชา                       

             แกน  บังคับ   เลือก 

     เฉพาะด้าน         บังคับ   เลือก 

     พ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ         บังคับ    เลือก 

     เอก         บังคับ    เลือก 
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     โท          บังคับ    เลือก 

     อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………..……………… 

          หมวดวชิาเลือกเสรี 
 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน 

 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์สุธารัตน์ ชาวนาฟาง 
 

5. ภาคการศึกษา /ชัน้ปทีีเ่รยีน 

ภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้นปีที่ 2 

 

6. รายวชิาทีต่้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี   

  ไม่มี 

   มีรายวิชา …………………………………..  
 

7. รายวชิาทีต่้องเรยีนพรอ้มกนั  (Co-requisites) (ถา้ม)ี 

    ไม่มี 

    มี    รายวชิา…………………………………… 
 

8. สถานที่เรยีน   

    ห้องบรรยาย 

    ห้องปฏิบัติ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

9. วนัที่จดัท าหรอืปรบัปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุ 

   วันที่จัดท ารายวิชา    วันที่   ........... เดือน ............... ........................   พ.ศ .  ..............  

   วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ 31 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
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หมวดที่  2   จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ 
 

1.  จดุมุง่หมายของรายวชิา  

หลังจากท่ีเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีความสามารถในการกระท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 

1)   เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ 

2)   เพ่ือศึกษาหลักการออกแบบและการสร้างระบบการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงอุปกรณ์ประกอบเพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ 

 

2 วตัถปุระสงค์ 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานและการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ

คอมพิวเตอร์ สามารถประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการ

เรียนในวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

 

หมวดที่  3   ลกัษณะและการด าเนนิการ 
 

1.  ค าอธบิายรายวชิา  

พ้ืนฐานและการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ หลักการทางจิตวิทยาของการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การประเมินส่วนติดต่อกับผู้ใช้วิศวกรรมด้านประโยชน์การใช้งาน 

การวิเคราะห์งาน การออกแบบโดยค านึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง การท าต้นแบบ แบบจ าลองแนวความคิดและ

การใช้ค าเปรียบเทียบ เหตุผลในการออกแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบหน้าต่าง เมนู และค าสั่ง การติดต่อโดย

ใช้เสียงพูดและภาษาธรรมชาติ เวลาที่การตอบกลับและการตอบสนอง การใช้สี รูปสัญลักษณ์ เสียง การท าให้

เป็นสากล การท าให้เข้ากับท้องถิ่น สถาปัตยกรรมและเอพีไอของส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ 

2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎ ี ภาคปฏบิตั ิ ศึกษาดว้ยตนเอง กิจกรรมเพิม่เตมิ 

บรรยาย 30 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษา   

 

สอนเสริมตามความ

ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย   

มีการฝึกปฏิบัติ  

30 คาบ ต่อภาค

การศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง   

5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   
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3.  จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ทีอ่าจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแกน่ักศกึษาเปน็รายบคุคล 

ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

หรือตามกรณี 

 

หมวดที่  4   การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศกึษา 
 

ผลการเรยีนรู้แตล่ะดา้นทีมุ่่งหวงัจะพฒันานักศึกษา 

1.  คณุธรรม จรยิธรรม 

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล 

1.1 การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน รูจ้ัก

หน้าท่ีของตนเอง 

1.2 ความซื่อตรงต่อการค้นคว้า เนื้อหา

รายงาน และการท าแบบฝึกหัด 

 

- ให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม โดยมี
การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบอยา่ง
ชัดเจน 
- ให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาทีไ่ด้เรียน 
- ให้นักศึกษาวิเคราะห์หาทางแก้ปญัหา
กรณีตัวอยา่งที่อาจารยส์ร้างขึ้น 

- สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาเปน็
รายบุคคล  
- เขียนสรุปหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนเองในแต่ละครั้งท่ีมีการท างานกลุ่ม  
- ท าการสอบประเมินผลปลายภาค
การศึกษา 

 

2.  ความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักการ ความส าคญั องค์ประกอบและ

ทฤษฎีของแนวความคิดเกี่ยวกับปจัจัยของ

มนุษย์  

2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ออกแบบอินเตอร์เฟสที่เกีย่วข้องกับ

ศักยภาพของทั้งมนุษย์และคอมพิวเตอร์  

2.3 ระบบการให้ความช่วยเหลือเมื่อมี

ปัญหา  

2.4 รูปแบบการปฏสิัมพันธ์และหลักการ

ออกแบบที่มองเห็นได้  

2.5 แบบจ าลองการอินเตอรเ์ฟสของผู้ใช้ 

และเครื่องมือท่ีน ามาพัฒนา  

- บรรยาย ให้กรณีศึกษา 

- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม 

 

- การเข้าร่วมกิจกรรม 
- การทดสอบ กลางภาค / ปลายภาค 
- รายงานจากการค้นคว้า 
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2.6 ผลกระทบของเทคโนโลยีทีม่ีตอ่มนุษย์

และสังคม วางแผนในการเลือกใช้

เทคโนโลย ี

2.7 สามารถน าหลักการและทฤษฎีต่างๆ ท่ี
เรียนมาประยุกต์ใช้แก้ไขโจทยต์่างๆ ได ้
 
 

3. ทกัษะทางปญัญา 

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล 

3.1 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมี
การคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

- บรรยาย / ปฏิบัติ  
 

- การทดสอบกลางภาคเรียน / ปลายภาค
เรียน / การทดสอบภาคปฏบิัต ิ  
- การเข้าร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน 

 

4.  ทักษะความสัมพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล 

4.1 ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
นักศึกษาด้วยกัน 
4.2 ทักษะในการท างานร่วมกันเป็นทีม 
4.3 ทักษะการเรียนรูด้้วยตนเอง และความ
รับผิดชอบต่องานท่ีมอบหมาย 
4.4 ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีของนักศึกษา 

- ให้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มในการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา มอบหมายงาน
กลุ่มและรายบุคคล และการน าเสนอ
รายงาน 
 

- ทดสอบกิจกรรมกลุ่ม โดยประเมนิผล

การท างานเป็นรายบุคคล 

 

 

5.  ทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล 

5.1 ทักษะในการวิเคราะห์ปญัหา การ       
ป้องกัน และแกไ้ขจากกรณีศึกษา 
5.2 ทักษะในการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต 
5.3 ทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน
การสื่อสาร 
5.4 ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้
รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยทีี่
เหมาะสม 

- บรรยาย / ฝึกปฏิบัติ  
- ใช้โปแกรมจ าลอง 
 

- การจัดท ารายงาน และการน าเสนอ 
- ทดสอบย่อย และการซักถามโดยการสุม่
ในช้ันเรียน 
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ
วิธีการอภิปราย 
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ค่านยิม 12 ประการ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า  

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
 

หมวดที่    5  แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

1. แผนการสอน  

สปัดาหท์ี ่ หวัข้อ/รายละเอยีด 

จ านวน

ชั่วโมง 

 

 

กจิกรรมการเรยีนการสอน 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐานผล

การเรยีนรู้

(TQF) 

ค่านิยม 
12 ประการ 
(ระบุข้อท่ี
สอดคล้อง) 

1 - แนะน าหัวข้อและกฎเกณฑ์ในการ

เรียนรายวิชา การประเมินผล 

วิธีการเข้าช้ันเรียน การส่งงาน และ

การติดต่อกันทาง E-mail 

- จัดกลุ่ม ส่งรายชื่อกลุ่ม 

4 - แนะน าหัวข้อและกฎเกณฑ์ในการ

เรียนรายวิชา การประเมินผล วิธีการ

เข้าช้ันเรียน การส่งงาน และการ

ติดต่อกันทาง E-mail 

- จัดกลุ่ม ส่งรายชื่อกลุ่ม 

1.1,1.2,4.1,4.

4 

2,4,6,8,9 

2 - บรรยายเนื้อหา  ตอบข้อซักถาม 

ยกตัวอย่างประกอบ 

- ศึกษากรณีศึกษา  

- ปฏิบัติกิจกรรมการทดลองการรบัรู้

ของมนุษย ์

4 - บรรยายเนื้อหา  ตอบข้อซักถาม 

ยกตัวอย่างประกอบ 

- ศึกษากรณีศึกษา  

- ปฏิบัติกิจกรรมการทดลองการรบัรู้ 

ของมนุษย ์

1.1,1.2,2.1,2.

4,3.1,4.3,4.4,

5.1,5.2 

2,4,6,8,9 



 7 

สปัดาหท์ี ่ หวัข้อ/รายละเอยีด 

จ านวน

ชั่วโมง 

 

 

กจิกรรมการเรยีนการสอน 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐานผล

การเรยีนรู้

(TQF) 

ค่านิยม 
12 ประการ 
(ระบุข้อท่ี
สอดคล้อง) 

3 - บรรยายเนื้อหา  ตอบข้อซักถาม 

ยกตัวอย่างประกอบ 

- ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อทดสอบ

ประสิทธิภาพการรบัรู้ของมนุษย์ 

เช่น การทดลองเกี่ยวกับขนาดของ

ตัวอักษร ระยะที่มองเห็น การแสดง

ข้อความเมื่อท างานผิดพลาด การ

ทดสอบตาบอดส ี

4 - บรรยายเนื้อหา  ตอบข้อซักถาม 

ยกตัวอย่างประกอบ 

- ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อทดสอบ

ประสิทธิภาพการรบัรู้ของมนุษย์ เช่น 

การทดลองเกี่ยวกับขนาดของตัวอักษร 

ระยะทีม่องเห็น การแสดงข้อความเมื่อ

ท างานผิดพลาด การทดสอบตาบอดส ี

1.1,1.2,2.1, 

2.2,4,3.1,4.3, 

4.4,5.1,5.2 

2,4,6,8,9 

4 คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณร์บัขอ้มลู 

ตอนที่ 1 

Lab 3 การศึกษารีโมทคอนโทรล 

เมาส์ หน้าเว็บไซต์ คอนโทรลของ

รถยนต ์

4 - บรรยายเนื้อหา  ตอบข้อซักถาม 

ยกตัวอย่างประกอบ 

- ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อทดสอบ

ประสิทธิภาพการรบัรู้ของมนุษย์ เช่น 

การกดเมาส์แบบไมต่้องมอง การใช้ 

1.1,1.2,2.2, 

2.5,2.7,3.1, 

4.3,4.4,5.1 

2,4,6,8,9 

5 คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณร์บัขอ้มลู 

ตอนที่ 2 

Lab 4 ศึกษาเทคโนโลยีของล าโพง 

จอภาพ เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์ เปน็

ต้น 

4 - บรรยายเนื้อหา  ตอบข้อซักถาม 

ยกตัวอย่างประกอบ 

- ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อศึกษาเรื่อง

เทคโนโลยีของอุปกรณร์ับข้อมูล 

1.1,1.2,2.2, 

2.5,2.7,3.1, 

4.3,4.4,5.1 

2,4,6,8,9 

6-7 ปฏิสัมพันธ์ 8 - บรรยายเนื้อหา  ตอบข้อซักถาม 

ยกตัวอย่างประกอบ 

- ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อจัดท าข้อก าหนด

ความต้องการส่วนปฏิสมัพันธ์กับผูใ้ช้ 

1.1,1.2,2.2, 

2.5,2.7,3.1, 

4.3,4.4,5.1 

2,4,6,8,9 

8 

 

สอบกลางภาค     

9 การออกแบบการปฏสิัมพันธ์ระหวา่ง

มนุษย์และคอมพิวเตอร ์

 - บรรยายเนื้อหา  ตอบข้อซักถาม 

ยกตัวอย่างประกอบ 

- ค้นคว้าด้วยตนเองและท าแบบฝกึหัด 

1.1,1.2,2.2, 

2.5,2.7,3.1, 

4.3,4.4,5.1 

2,4,6,8,9 
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สปัดาหท์ี ่ หวัข้อ/รายละเอยีด 

จ านวน

ชั่วโมง 
กจิกรรมการเรยีนการสอน 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐานผล

การเรยีนรู้

(TQF) 

ค่านิยม 
12 ประการ 
(ระบุข้อท่ี
สอดคล้อง) 

10 Universal Design  - บรรยายเนื้อหา  ตอบข้อซักถาม 

ยกตัวอย่างประกอบ 

- ค้นคว้าด้วยตนเองและท าแบบฝกึหัด 

1.1,1.2,2.2, 

2.5,2.7,3.1 

,4.3,4.4,5.1 

2,4,6,8,9 

11-12 การออกแบบปฏิสมัพันธ์ 

- การจัดวางองค์ประกอบของ

อินเตอร์เฟส 

- การจัดวางโครงสร้างเนื้อหา 

- การออกแบบฟอร์มการรับข้อมลู 

- การออกแบบเครื่องมือน าทาง 

 - บรรยายเนื้อหา  ตอบข้อซักถาม 

ยกตัวอย่างประกอบ 

- ค้นคว้าด้วยตนเองและท าแบบฝกึหัด 

1.1,1.2,2.2, 

2.5,2.7,3.1, 

4.3,4.4,5.1 

2,4,6,8,9 

13 กรณีศึกษาการออกแบบปฏสิัมพันธ์ 

- E-mail 

- Browser 

- Webpage 

 - บรรยายเนื้อหา  ตอบข้อซักถาม 

ยกตัวอย่างประกอบ 

- ค้นคว้าด้วยตนเองและท าแบบฝกึหัด 

1.1,1.2,2.2, 

2.5,2.7,3.1, 

4.3,4.4,5.1 

2,4,6,8,9 

14 

 

โครงงานออกแบบและพัฒนาส่วน

ต่อประสานผู้ใช้ 

 - ศึกษาปัญหาโครงงาน 

- ฝึกปฏิบัติจริง 

1.1,1.2,2.2, 

2.5,2.7,3.1, 

4.3,4.4,5.1 

2,4,6,8,9 

15 น าเสนอผลงาน ครั้งท่ี 1 

กลุ่มละ 5 คน ต่อ 1 โครงงาน 

น าเสนอกลุม่ละไมเ่กิน 10 นาที 

 - อภิปราย และฝึกปฏิบตัิจริง 1,1,1.2,2.7, 

3.1,4.1,4.2, 

4.3,4.4,5.1, 

5.2,5.4 

2,4,6,8,9,12 

16 

 

น าเสนอผลงาน ครั้งท่ี 2 

กลุ่มละ 5 คน ต่อ 1 โครงงาน 

น าเสนอกลุม่ละไมเ่กิน 30 นาที 

 - อภิปราย และฝึกปฏิบตัิจริง 1,1,1.2,2.7, 

3.1,4.1,4.2, 

4.3,4.4,5.1, 

5.2,5.4 

2,4,6,8,9,12 

17 สอบปลายภาค  แบบทดสอบ   

หมายเหต ุ ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับ “ค่านิยมหลัก 12 ประการ” ทุกสัปดาห์
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2.  แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้ 

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สปัดาหท์ีป่ระเมนิ 
สดัสว่นของการประเมนิ 

(รวม 100%) 

2.1-2.5, 3.1-3.4 

ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 
สอบกลางภาค 
ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 
สอบปลายภาค 

5 
8 
11 
17 

10% 
25% 
10% 
25% 

5.3-5.4 
วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า 
การน าเสนอรายงาน 
การส่งงานตามที่มอบหมาย  

ตลอดภาคการศึกษา 20% 

1.2-1.3,1.6, 4.2-4.6  
การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย 
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

หมายเหตุ ให้ระบุรายละเอียดของการประเมิน โดยไม่จ าเป็นต้องประเมินทุกสัปดาห์ 
 

เกณฑ์การประเมนิผล 
คะแนน 80 ขึ้นไป   ระดับคะแนน A                  
คะแนน 75-79        ระดับคะแนน B+ 
คะแนน 70-74         ระดับคะแนน B   
คะแนน 65-69        ระดับคะแนน C+ 
คะแนน 60-64         ระดับคะแนน C   
คะแนน 55-59        ระดับคะแนน D+ 
คะแนน 50-54         ระดับคะแนน D   
คะแนน ต่ ากว่า 50  ระดับคะแนน E 

 

หมวดที่  6    ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  เอกสารและต าราหลกั 

 ผศ.ดร.สุรีรัตน์  อินทร์หม้อ. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human-Computer 

Interaction).  
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2.  เอกสารและข้อมลูส าคัญ 

 ไม่มี 

3.  เอกสารและข้อมลูแนะน า 

 เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia ค าอธิบายศัพท์ 

 

หมวดที่  7   การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนนิการของรายวชิา 
 

1.กลยทุธ์การประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนักศึกษา ดังนี้              
1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
2) การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
3) แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
4) ข้อเสนอแนะผ่านอีเมล์ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

 

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน ดังนี้ 
1) การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
2) ผลการสอบต่างๆ 
3) การน าเสนอและการท ารายงาน และแฟ้มสะสมงาน  
4) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
5) การทวนสอบประเมินผลการเรียนรู้ 

 

3. การปรบัปรงุการสอน 
                หลังจากสอนครบตามแนวการจัดการเรียนรู้แล้ว น าบันทึกหลังการสอนในแต่ละสัปดาห์ที่ได้จากการ

สังเกต มาระดมสมองระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และอาจารย์ในโปรแกรม ตลอดจนหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาใช้ใน

การปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป  
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวชิา 
          ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ

เรียนรู้ในวิชาได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา และหลังการออกผลการเรียน

รายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา คือการทวนสอบการให้คะแนนจากประธานโปรแกรมวิชา 

ประธานกลุ่ม และฝ่ายวิชาการของคณะวิทย์ฯ 
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5. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรงุประสิทธผิลของรายวชิา 
          จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยการปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี ตามข้อเสนอแนะการทวนสอบตาม

ข้อ 4, แบบประเมินผู้สอน, และแบบประเมินรายวิชา 

หมวดอืน่ๆ  
 

1.  การบรูณาการกระบวนการวจิยัหรืองานสรา้งสรรค์กบักระบวนการจดัการเรียนการสอน   (ถา้มี) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2.  การบรูณาการงานบริการวชิาการแกส่งัคมกบักระบวนการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


