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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยนครพนม 

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
 

 
หมวดที่  1  ข้อมูลโดยท่ัวไป 

 
1.  รหัสและช่ือรายวิชา    

๓๐๒๐๑๒๔5 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)   การปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2 
 ชื่อรายวิชา ( ภาษาอังกฤษ)  Electrical Engineering Practices II 
 

2.  จ านวนหน่วยกิต 
๓ (๓-๐-๖)             

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  หมวดวิชาชีพเฉพาะ  กลุ่ม  วิชาชีพเลือก 
 

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป  ภูร่ะหงษ์ 
 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรยีน 
ภาคการศึกษาที่ 1 / ๒๕61   ชั้นปีที่  4 
 

6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  
ไม่มี 
 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
ไม่มี 
 

8.  สถานที่เรียน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 

มคอ.3 
3 33 
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หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
      1.1  มีทักษะทางวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 
      1.2  มีทักษะทางระบบไฟฟ้าแรงต่ า 
      1.3  ใช้เครื่องมือวัดพ้ืนฐาน 
      1.4  มีทักษะทางวงจรแสงสว่างเบื้องต้น 
      1.5  ประยุกต์การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
      1.6  เห็นความส าคัญของความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ ความเข้าใจ
การน าไปใช้เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่าง
อ้างอิงให้สอดคล้องกับแนวโน้มตามความก้าวหน้าตามยุคสมัยใหม่ 
 

 
หมวดที่  3  ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายของรายวิชา 
       งานปฏิบัติการเก่ียวกับวงจรไฟฟ้าต่างๆ และเครื่องกลไฟฟ้า    วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ  
วงจรสามเฟส   หม้อแปลง  เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์กระแสตรง    มอเตอร์เหนี่ยวน า 
       A laboratory work on electric circuits and machines, DC and AC circuits, three-phase 
circuits, transformers, DC generators, DC motors, induction motors 
 
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
     เรียนตลอดระยะเวลา  45   คาบเรียนตลอด  15  สัปดาห์  ทฤษฎี  3  คาบ  และนักศึกษาต้องใช้
เวลาศึกษาค้นคว้านอกเวลา  6  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

 
หน่วยกิต 

จ านวนชั่วโมงต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
สอนเสริม 

3(3-0-6) 45 - 90 - 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน ตารางเวลาจัดในวันพุธ 
 เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.ของทุกสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาที่  1/๒๕61 
 

ตารางการให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

 
รายวิชา 

 
อาจารย์ผู้สอน 

 
วัน-เวลา ให้
ค าปรึกษา 

 
ห้อง 

 

หมายเลข
โทรศัพท์ ผู้สอน 

ที่อยู่ของ 
E-mail ผู้สอน 

รวมจ านวน 
ชั่วโมงต่อ
สัปดาห ์
ที่ให้

ค าปรึกษา  

1. 
 

      

2. 
 

      

3. 
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หมวดที่  4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
 
1.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 
1.3 กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล  
1 []  มีศีลธรรมและจรรยาบรรณ 
 

1 ให้ความส าคัญในวินัย 
การตรงต่อเวลา การส่งงาน
ภายในเวลาที่ก าหนด 

1 การขานชื่อ  การให้คะแนน
การเข้าชั้นเรียนและส่งงานตรง
เวลา 
 

2 []  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 

2 การสอดแทรกคุณธรรม  
จริธรรม 

2 การประเมินปริมาณการ
ทุจริตในการสอบ 
 

3 []  มีวินัยและความรับผิดชอบ 
 

3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับขององค์กรและ
สังคม เน้นเรื่องการแต่งกาย
และปฏิบัติตนทีเ่หมาะสม 
ถูกต้อง 

3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบ นักศึกษาประเมินการ
แต่งกายของเพ่ือนนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย  
 

4 [  ]  มีความเสียสละและเป็น
แบบอย่างที่ดี 
 

4…………………..…… 4…………………..……  

5 [  ] เคารพในสิทธิ คุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 

5…………………..……  5…………………..……  

 
 
2.  ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ 2.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 
2.3 กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล  
1 []  มีความรู้ ความเข้าใจใน
ศาสตร์ด้านภาษาและการสื่อสาร 

1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ
โดยเน้นหลักทางทฤษฎี 

1 การทดสอบย่อย 

2 [  ]  มีความรู้ ความเข้าใจใน
ศาสตร์ด้านมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 

2......................................... 2…………………..……  
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3 []  มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

3 ให้นักศึกษาน าหลักการ
ทางทฤษฏีมาประยุกต์ใช้ 
มอบหมายให้ท ารายงาน
และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 

3 ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงานที่มอบหมาย  

4 [  ]  สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ด้าน
ต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
 

4…………………..…… 4………………..……  

 

 
3.  ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 ผลการเรียนรู้ 3.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 
3.3 กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล  
1 []  สามารถประเมินข้อเท็จจริง
จากข้อมูลที่หลากหลายแล้วน าข้อ 
สรุปมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 
 

1  การศึกษา ค้นคว้า และ 
รายงานทางเอกสารและ 
รายงานหน้าชั้นเรียน 

1 ประเมินจากการมอบหมาย
งานและการแก้ปัญหา  

2 []  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผลโดยใช้ทักษะและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และทางสังคม 
 

2  ส่งเสริมการเรียนรู้จาก
การแก้ปัญหา มอบหมาย
งานทีส่่งเสริมการคิด 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
 

2 ประเมินจากผลการสอบย่อย 

3 [  ]  สามารถใช้หลักการ และ
ทฤษฎีเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน
และเสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ 
 

3…………………..…… 3…………………..……  

 
 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ 4.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน  4.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล  
1 []  สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลและสามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

1. ปฏิบัติงานงานกลุ่มและ
การแสดงความคิดเห็น 

1. ผลการปฏิบัติงานและการ
แสดงความคิดเห็น 

2 [] สามารถท างานเป็นทีมทั้งใน
ฐานะผู้น า ผู้ตามหรือเพ่ือนร่วมงาน 
 

2 ให้ค าแนะน าในการเข้า
รว่มกิจกรรมกลุ่ม ส่งเสริม
เคารพสิทธิและการ 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษาติดตาม
การท างานร่วมกับสมาชิก 
กลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ 
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3 []  สามารถวางแผนและรับผิด 
ชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของ
ตนเองและของทีมงาน 

3 ส่งเสริมให้นักศึกษากล้า 
แสดงออกและแสดงความ 
คิดเห็นปลูกฝังความรับผิด 
ชอบต่อหน้าที ่ได้รับในงาน
กลุ่ม 
 

3 สังเกตพฤติกรรมการระดม
สมองประเมินผลจากรายงาน 

4 [  ]  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและด ารงอยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุข 
 

4…………………..……  4…………………..……  

5 [  ]  มีความรับผิดชอบในการ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 
วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

5…………………..……  5…………………..……  

 
 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ 5.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 
5.3 กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล  
1 []  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ตัวเลขได้อย่างถูกต้อง 

1 มอบหมายงานค้นคว้า 
และการน าเสนอหน้าชั้น 
 

1 ประเมินพฤติกรรม  

2 []  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูด 
การอ่าน เขียน 

2 ส่งเสริมการค้นคว้าข้อมูล 
และน าเสนองานที่
มอบหมาย  

2 ประเมินผลจากรายงาน 

3 []  สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้น รวบรวม วิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมูลได้ 

3 มอบหมายให้ค้นคว้า
เพ่ิมเติมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
โดยใช้คอมพิวเตอร์
วิเคราะห์โจทย์ที่ก าหนด 

3 สังเกตพฤติกรรม 

4 [  ]  สามารถแปลความหมาย และ
สื่อสารข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

4…………………..……  4…………………..……  
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๖  ด้านทักษะความสามารถด้านการปฏิบัติงาน 

6.1 ผลการเรียนรู้ 6.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 
6.3 กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 
1 []  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบัน การท างานที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
 

1. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม
ขั้นตอน 

1. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามข้ันตอน 

2 []  สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียว 
ข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 

2. สาธิตวิธีการใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ 

2. วิธีการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

3 []  ทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่
ดีในการท างานและความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. การแกป้ัญหาจากการ
ปฏิบัติงาน 

3. การแก้ปัญหา 

4 [  ]  ทักษะในด้านการบริหารจัด 
การอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

4…………………..……  4…………………..……  
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หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  (จัดท าแผนการสอนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์) 
 

สัปดาห ์
ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

ชั่วโมงสอนต่อ
สัปดาห์ กิจกรรมการ

สอน 
สื่อที่ใช้ใน 
การสอน 

อาจารย์
ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1 
 

แนะน าการเรียน 
ใบงานที ่1 การ
ท างานของอุปกรณ์
การควบคุมมอเตอร์ 
ใบงานที ่2 การ
ควบคุมมอเตอร์แบบ
สตาร์ทโดยตรง 
 

 3 บรรยาย สาธิต 
 

ชุดฝึก
ปฏิบัติการ 

 

2 
 

ใบงานที่ 3 การกลับ
ทางหมุนของมอเตอร์
แบบ Jogging 
 

 3 บรรยาย สาธิต 
 

ชุดฝึก
ปฏิบัติการ 

 

3 
 

ใบงานที่ 4 การกลับ
ทางหมุนของมอเตอร์
แบบ  Plugging 
 

 
 

3 บรรยาย สาธิต 
 

ชุดฝึก
ปฏิบัติการ 

 

4 
 

ใบงานที่ 5 การกลับ
ทางหมุนของมอเตอร์
แบบ Reverse 
after stop 
 

 3 บรรยาย สาธิต 
 

ชุดฝึก
ปฏิบัติการ 

 

5 
 

ใบงานที่ 6 การเริ่ม
เดินมอเตอร์แบบ 
สตาร์-เดลต้า 
 

 3 บรรยาย สาธิต 
 

ชุดฝึก
ปฏิบัติการ 

 

6 
 

ใบงานที่ 7 การ
ควบคุมมอเตอร์
ท างานเรียงกัน 
 
 

 3 บรรยาย สาธิต 
 

ชุดฝึก
ปฏิบัติการ 
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7 กรณีศึกษาออก
บริการตรวจซ่อม
ระบบไฟฟ้าและ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง มอเตอร์ไฟฟ้า
วัดอรัญญิกาวาส  
นครพนม 

 3 เป็นการบูรณา
การกับท านบุ ารุง
ศิลปวัฒธรรมอันดี
งาม  
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
พระเจดีทอง 
ตรวจสอบระบบ
กราวด์ลงดิน 

วัดประเมิน
ความพึงพอใจ
การท างาน 

 

8 
 

สอบปฏิบัติ  3    

๙ สอบกลางภาค 
๑๐ 

 
ใบงานที ่8 การ
ควบคุมมอเตอร์แบบ
สตาร์ทโดยตรงด้วย
ควบคุมโปรแกรมเม
เบิ้ลคอนโทรลเลอร์ 
PLC 

 3 บรรยาย สาธิต 
 

ชุดฝึก
ปฏิบัติการ 

 

1๑ 
 

ใบงานที่ 9 การกลับ
ทางหมุนของมอเตอร์
แบบ Jogging ด้วย
ควบคุมโปรแกรมเม
เบิ้ลคอนโทรลเลอร์ 
PLC  

 3 บรรยาย สาธิต 
 

ชุดฝึก
ปฏิบัติการ 

 

1๒ 
 

ใบงานที่ 10  การ
กลับทางหมุนของ
มอเตอร์แบบ  
Plugging 
ด้วยควบคุม
โปรแกรมเมเบิ้ล
คอนโทรลเลอร์ PLC 

 3 บรรยาย สาธิต 
 

ชุดฝึก
ปฏิบัติการ 

 

1๓ 
 

ใบงานที่ 11 การ
กลับทางหมุนของ
มอเตอร์แบบ 
Reverse after stop 
ด้วยควบคุม
โปรแกรมเมเบิ้ล
คอนโทรลเลอร์ PLC 

 3 บรรยาย สาธิต 
 

ชุดฝึก
ปฏิบัติการ 
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1๔ 
 

ใบงานที่ 12 การเริ่ม
เดินมอเตอร์แบบ 
สตาร์-เดลต้า 
ด้วยควบคุม
โปรแกรมเมเบิ้ล
คอนโทรลเลอร์ PLC 
กรณีศึกษาโครงการ
บริการวิชาการ 

 3 บรรยาย สาธิต 
 

ชุดฝึก
ปฏิบัติการ 

 

1๕ 
 

ใบงานที่ 13 การ
ควบคุมมอเตอร์
ท างานเรียงกัน 
ด้วยควบคุม
โปรแกรมเมเบิ้ล
คอนโทรลเลอร์ PLC 
 

 3 บรรยาย สาธิต 
 

ชุดฝึก
ปฏิบัติการ 

 

1๖ 
 

สอบปฏิบัติ  3 บรรยาย สาธิต 
 

ชุดฝึก
ปฏิบัติการ 

 

๑๗ สอบปลายภาค 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรร

มที่ 
การเรียนรู้ด้าน ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 
สัดส่วน

การ
ประเมิน 

1 คุณธรรม 
จริยธรรม  

1) มีวินัย ตรงต่อเวลา 
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม ฯ 
2) สามารถวิเคราะห์และ
ประเมินผลกระทบจากการ
ใช้ความรู้ทางวิศวกรรม ฯ 
3) นักศึกษามีส่วนการ
อนุรักษ์วัฒธรรมอันดีของ
ไทย มีความเสียสละ 

- สังเกตจาก
พฤติกรรมการเข้า
เรียน 
- การแต่งกาย 
การแสดงความ
เคารพพฤติกรรม 
การเรียน การ
โต้ตอบระหว่าง
เรียน 
- ความพึงพอใจ
การท างานรับใช้
สังคม 
 

ทุก
สัปดาห์ 

 

10 % 

2 ความรู้ 1) มอบหมายโจทย์ให้
แสดงวิธีค านวณเป็นงานที่ 
2) มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่
ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎี 
 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

 
 

1 - 16 

 
 

40 % 

3 ทักษะทาง
ปัญญา  

1) สามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์ฯ 
2) สามารถคิด วิเคราะห์ 
และแก้ไขปัญหาด้าน
วิศวกรรมได้อย่างมีระบบฯ 

 

สอบปฏิบัติ   
15 % 

4 ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ  

1) รู้จักบทบาทหน้าที่ 
และมีความรับผิดชอบใน

การท างานที่ได้รับ
มอบหมายฯ 

 

ประเมินจากการ
ร่วมงานในกลุ่ม 

 5 % 
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5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 

1) สามารถใช้เครื่องมือ
การค านวณและเครื่องมือ
ทางวิศวกรรม เพ่ือ
ประกอบวิชาชีพ ฯ 

 

ความถูกต้องจาก
การค านวณ การ
น าเสนอและการ

ค้นหาข้อมูล 

 10 % 

6 ด้านทักษะ
ความสามารถ

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติตามค าสั่ง 
การใช้เครือ่งมือและ 
อุปกรณ ์การแกป้ัญหา 
การอ่านแบบ 

สอบปฏิบัต ิ
ระหวา่งการ 
ปฏิบัต ิ

 20 % 

 
หมวดที่  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
 
1. ต าราและเอกสารหลัก      
     1.1. การป้องกันระบบไฟฟ้า  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์  พิทยพัฒน์ ) 
     1.2. Protection of Electricity Distribution Networks (Juan M. Gers and Edward J. 
Holmes) 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     ให้คลิกเลือก website สือ่อินเตอร์เน็ทและข้อมูลจากการประชุมวิชาการใหม่ๆที่เชื่อถือได้ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
      - E-Learning  ของมหาวิทยาลัยฯ  
      - เว็บไซต์ที่เก่ียวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia ค าอธิบายศัพท์ 

 
หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 นักศึกษาเป็นรายบุคคล / กลุ่ม สนทนากับผู้สอน 
  นักศึกษากรอกแบบสอบถามที่ทีมผู้สอนสร้างขึ้น เพื่อการประเมินรายวิชา 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ผลการเรียนของนักศึกษา 

3.  การปรับปรุงการสอน  
  มีการก าหนดวิธีการจากคณะหรือภาควิชา 
  มีการสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน 
  มีการประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
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4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
  การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ โดยการสังเกต  สัมภาษณ์  สอบถาม  และตรวจสอบผลการ

ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา หรืองานที่มอบหมาย 
  การทวนสอบจากผลการเรียนรู้แต่ละด้านของรายวิชา 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อที่ 1 และข้อที่ 2 มาวางแผนในการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 

 


