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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวทิยาลยันครพนม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา             วทิยาลยัเทคนิคนครพนม  

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
30201216 การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก  (Digital Circuit and Logic Design) 

2. จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกติ (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
นายวรีะ   รัตนงาม 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปีที่ 3 (เทียบโอน)  

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  มหาวทิยาลยันครพนม 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
จดัท ำรำยละเอยีดรำยวชิำ วนัที ่1 สงิหำคม พ.ศ. 2560 

 

 

https://reg.npu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=teach_ttable&option=1&courseid=20181&normalURL=pagefrom%3Dduty%5Fteach%2Easp%26officerid%3D1201%26officername%3D%25C7%25D5%25C3%25D0%2B%2B%25C3%25D1%25B5%25B9%25A7%25D2%25C1%26acadyear%3D2554%26rnd%3D40846%2E5586805556%26firstday%3D23%2F10%2F2554%26semester%3D2&acadyear=2554&semester=2
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพือ่ใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ใจระบบวงจรดิจิตอล โดยสอนพื้นฐานทฤษฎีของระบบดิจิตอล รวมทั้งอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใชใ้นวงจรดิจิตอล ใหส้ามารถออกแบบ วเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาวงจรในระบบดิจิตอลได ้เม่ือนกัศึกษา
เรียนจบวชิาน้ีแลว้ นกัศึกษาจะตอ้งสามารถนาไปประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริง 
2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อปรบัปรุงใหเ้นื้อรำยวชิำใหม้คีวำมทนัสมยัตอ่เทคโนโลยีทีเ่ปลีย่นแปลง 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาทฤษฏีวงจรสวทิชเ์บื้องตน้ พชีคณิตบูลลีน ตารางความจริง คะโนแมป แอนดเ์กต นอร์เกตวงจรฟลิป

ฟลอป วงจรนบั ชีพพรี์จีสเตอร์ การออกแบบวงจรตรรก ระบบดิจิตอล อีซีแอล ทีทีแอล ซีมอสอ่ืนๆ และจดัใหมี้

ภาคปฏิบติัการที่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาทางทฤษฏ ี

2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

32 ชัว่โมง/ภำค 
กำรศกึษำ (สปัดำหล์ะ 2 
ชัว่โมง) 

สอนเสรมิ เดอืนละ 2-3  
ชัว่โมงต่อสปัดำหต์อ่กลุ่ม 

มกีำรฝึกปฏบิตั ิ32 
ชัว่โมง/ภำค (สปัดำหล์ะ 
2 ชัว่โมง) 

80 ชัว่โมง/ภำคกำรศกึษำ 
 
 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
-อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ ประมาณ 1 ชัว่โมงต่อ สปัดาห์ 

(เฉพาะรายที่ตอ้งการ) 
-มกีำรจดัสอนตวินอกเหนือจำกชัว่โมงสอนปกต ิเพื่อทบทวนบทเรยีนและท ำแบบฝึกหดั 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 มีวนิยั  ซ่ือสตัยสุ์จริต รับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น ส านึกในหนา้ที่ของตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพใน
สิทธิ และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

1.2. วิธีการสอน 
1. อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพในการสอน 
2. ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร เพือ่ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั 
3. เนน้การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายใหเ้ป็นตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
4. มอบหมายใหน้กัศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผูน้ า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผดิชอบ 
5. การเป็นแบบอยา่งที่ดีของอาจารย ์

1.3. วิธีการประเมินผล 
1. พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานที่ไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตที่ใหแ้ละตรงเวลา  
2. มีการอา้งอิงเอกสารที่ไดน้ ามาท ารายงานอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  
3. การเลือกใชโ้ปรแกรมในการแกปั้ญหาโจทย ์ 
4. ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา  
5. ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย  

 

2. ความรู้ 

2.1. ความรู้ที่ต้องได้รับ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีที่ส าคญัในเน้ือหาสาขาวชิาที่ศึกษา  
2. สามารถวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความตอ้งการทางคอมพวิเตอร์ รวมทั้งประยกุตค์วามรู้ 

ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือที่เหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา  
3. สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการและววิฒันาการคอมพวิเตอร์ รวมทั้งการน าไปประยกุต ์ 

 4.    รู้เขา้ใจ และสนใจพฒันาความรู้ ความช านาญทางคอมพวิเตอร์อยา่งต่อเน่ือง  
 

2.2. วิธีการสอน 
 

1. บรรยาย ฝึกปฏิบตัิการวเิคราะห์โจทยปั์ญหา  
2. ก าหนดใหน้กัศึกษาหากรณีศึกษาตวัอยา่งที่เก่ียวขอ้ง พร้อมน าเสนอรายงาน  
3. อภิปรายกลุ่มทั้งกลุ่มเฉพาะและกลุ่มใหญ ่  
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2.3. วิธีการประเมินผล 
1. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
2. ประเมินจากรายงานการศึกษาคน้ควา้ของนกัศึกษา 
3. ประเมินจากการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
4. ประเมินจากพฤติกรรมการท างานอ่ืนๆ 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
1. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม        
2. สามารถสืบคน้และประเมินขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3. สามารถคิดวเิคราะห์ รู้เท่าทนัสถานการณ์และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
4. สามารถน าความรู้ ไปเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพือ่ท  าความเขา้ใจและสร้างสรรคส์งัคม 

3.2. วิธีการสอน 
1.  จดักระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทกัษะการคิด ทั้งในระดบับุคคลและกลุ่ม เช่น สะทอ้นความคิด 

 อภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา ฯลฯ 
2.  จดักิจกรรมใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติังานจริง 

3.3. วิธีการประเมินผล 
1.  การเขียนรายงานของนกัศึกษา 
2.  การน าเสนอผลงาน 
3.  การใชข้อ้สอบหรือแบบฝึกหดัที่ใหน้กัศึกษาคิดแกปั้ญหา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
1.   มีความรับผดิชอบต่อหนา้ที่ในฐานะผูน้ าหรือสมาชิกของกลุ่ม     
2.   สามารถปรับตวั รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิก 

ของกลุ่ม 
3.   มีมนุษยสมัพนัธท์ี่ดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป 
4.   สามารถรวมกลุ่มคิดริเร่ิม วางแผน และตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งด ารงชีวิตได ้

อยา่งมีความสุข 
5.   รับผดิชอบในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

4.2. วิธีการสอน 
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1.  จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้การท างานเป็นกลุ่มและงานที่ตอ้งมีปฎิสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล 
2.  สอดแทรกเร่ืองความรับผดิชอบ การมีมนุษยสมัพนัธ ์การเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์ร ฯลฯ 

4.3. วิธีการประเมินผล 
1. สงัเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
2. การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3. ประเมินความสม ่าเสมอของการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. ประเมินความรับผดิชอบในหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย 
5.    ประเมินโดยเพือ่นร่วมชั้น 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
1. สามารถใชภ้าษาเพือ่การส่ือสารในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พดู อ่าน และ 

เขียน 
2. กา้วทนัเทคโนโลยปัีจจุบนัและสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสมกบัสถานการณ์เพือ่การ 

สืบคน้ ศึกษาดว้ยตนเอง น าเสนอ และส่ือสาร 
3.   เขา้ใจปัญหา วเิคราะห์ และเลือกใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมในการแกปั้ญหา 

5.2. วิธีการสอน 
1. จดัการเรียนการสอนที่เนน้การฝึกทกัษะการส่ือสารทั้งการพดู การฟัง การเขียน ในระหวา่งผูเ้รียน 

 ผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
2. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

หลากหลายและเหมาะสม 
3. จดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนน าเสนอผลงานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทางคณิตศาสตร์และสถิต ิ
5.3. วิธีการประเมินผล 

1. ทกัษะการพดูในการน าเสนอผลงาน 
2. ทกัษะการเขียนรายงาน 
3. ทกัษะการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. ความสามารถในการใชท้กัษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพือ่อธิบาย อภิปรายผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5. เทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาเชิงตวัเลข  
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สปัดาห์

ท่ี 
หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชัว่โมง 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน/ส่ือท่ีใช้ 
ผูส้อน 

1 Introduction 4 
 

 บรรยำย 
2  

ปฏบิตั ิ 
2 
  

บรรยำย ยกตวัอย่ำง
ประกอบ แสดงภำพ
ตวัอย่ำงของอุปกรณ์
ฮำรด์แวร ์ 

อ.วรีะ รตันงำม 

2 Number System and Codes 4 
 

บรรยำย 
2  

ปฏบิตั ิ 
2 

บรรยำย ยกตวัอย่ำง
ประกอบ ใหท้ ำ
แบบฝึกหดั ท ำโจทย์
โปรแกรม  
ทดลองปฏบิตัจิรงิ 
ทดสอบยอ่ย 

อ.วรีะ รตันงำม 

3 Algebraic Methods   4 
 

บรรยำย 
2  

ปฏบิตั ิ 
2 

บรรยำย ยกตวัอย่ำง
ประกอบ ใหท้ ำ
แบบฝึกหดั ท ำโจทย์
โปรแกรม  
ทดลองปฏบิตัจิรงิ 
ทดสอบยอ่ย 

อ.วรีะ รตันงำม 

4-5 Simplification of Switching Functions  8 
 

บรรยำย 
4 

ปฏบิตั ิ 
4 

บรรยำย ยกตวัอย่ำง
ประกอบ ใหท้ ำ
แบบฝึกหดั ท ำโจทย์
โปรแกรม 
ทดลองปฏบิตักิำรจรงิ 
สรุปผลกำรทดลอง 
ทดสอบยอ่ย 

อ.วรีะ รตันงำม 

6 Modular Combinational Logic   4 
 

บรรยำย ยกตวัอย่ำง
ประกอบ ใหท้ ำ

อ.วรีะ รตันงำม 
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บรรยำย 
2  

ปฏบิตั ิ 
2 

แบบฝึกหดั ท ำโจทย์
โปรแกรม  
ทดลองปฏบิตัจิรงิ 
ทดสอบยอ่ย 

7-8 Combinational Circuit Design 8 
 

บรรยำย 
4  

ปฏบิตั ิ 
4 

บรรยำย ยกตวัอย่ำง
ประกอบ ใหท้ ำ
แบบฝึกหดั ท ำโจทย์
โปรแกรม  
ทดลองปฏบิตัจิรงิ  

อ.วรีะ รตันงำม 

9 สอบกลำงภำค    
10 Introduction to Sequential Device  4 

 
บรรยำย 

2  
ปฏบิตั ิ 

2 

บรรยำย ยกตวัอย่ำง
ประกอบ ใหท้ ำ
แบบฝึกหดั ท ำโจทย์
โปรแกรม  
ทดลองปฏบิตัจิรงิ 
ทดสอบยอ่ย 

อ.วรีะ รตันงำม 

11-12 Modular Sequential Logic   8 
 

บรรยำย 
4 

ปฏบิตั ิ 
4 

บรรยำย ยกตวัอย่ำง
ประกอบ ใหท้ ำ
แบบฝึกหดั ท ำโจทย์
โปรแกรม  
ทดลองปฏบิตัจิรงิ
ทดสอบยอ่ย 

อ.วรีะ รตันงำม 

13 Analysis and Synthesis of Synchronous 

Sequential Circuits  

4 
 

บรรยำย 
2  

ปฏบิตั ิ 
2 

บรรยำย ยกตวัอย่ำง
ประกอบ ใหท้ ำ
แบบฝึกหดั ท ำโจทย์
โปรแกรม  
ทดลองปฏบิตัจิรงิ 
ทดสอบยอ่ย 

อ.วรีะ รตันงำม 

14-15 Simplification of Sequential Circuits 

 

8 
 

บรรยำย 

บรรยำย ยกตวัอย่ำง
ประกอบ ใหท้ ำ
แบบฝึกหดั ท ำโจทย์

อ.วรีะ รตันงำม 
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4  
ปฏบิตั ิ 
4 

โปรแกรม  
ทดลองปฏบิตัจิรงิ
ทดสอบยอ่ย 

16 Asynchronous Sequential Circuits  4 
 

บรรยำย 
2  

ปฏบิตั ิ 
2 

บรรยำย ยกตวัอย่ำง
ประกอบ ใหท้ ำ
แบบฝึกหดั ท ำโจทย์
โปรแกรม  
ทดลองปฏบิตัจิรงิ 
ทดสอบยอ่ย 

อ.วรีะ รตันงำม 

17 Sequential Circuits with Programmable 

Logic Devices 

 

4 
 

บรรยำย 
2  

ปฏบิตั ิ 
2 

บรรยำย ยกตวัอย่ำง
ประกอบ ใหท้ ำ
แบบฝึกหดั ท ำโจทย์
โปรแกรม  
ทดลองปฏบิตัจิรงิ 
ทดสอบยอ่ย 

 

18 สอบปลำยภำค    
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สปัดาหท่ี์ 
ประเมิน 

สดัส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
2.1-2.3, 3.1-3.3 สอบกลำงภำคและสอบปลำยภำค 9, 18 60% 

1.1, 4.1-4.5, 5.1-5.3 ทดสอบยอ่ย, กำรบำ้น, คน้ควำ้ 
กำรท ำงำนกลุม่ กำรส่งงำนตำมที่
มอบหมำย  กำรเขำ้ชัน้เรยีน 
กำรมสี่วนร่วม อภปิรำยและเสนอ
ควำมคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

ตลอดภำค 
กำรศกึษำ 

40% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
- สไลด ์และเอกสำรประกอบกำรสอนรำยวชิำ การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก , 2554 

 

2. เอกสารและข้อมูลส าคญั (จ  าเป็นตอ้งศึกษาเพิม่เติมหรือไม่ ถา้จ  าเป็นใหใ้ส่ดว้ยค าอธิบายตวัสีแดงเขียนดว้ย
ลายมือ) 
1. Introduction to Logic Design, Alan B. Marcovitz, McGrawhill.  
2. Principles of Digital Design, Daniel D. Gajski, Prentice Hall.  
3. Digital Logic Circuit Analysis and Design, Victor P. Nelson et.al., Prentice Hall.  
4. Digital Devices and Systems with PLD Applications, Michael A. Miller, Delmar Publishers.  
5. Introduction to Digital Systems, John Crisp,Newnes. 
6.  ดิจิตอลเทคนิค เล่ม 1 และ 2 ช่ือผูแ้ต่ง น.อ.ธวชัชยั เล่ือนฉว ีส านกัพมิพ ์มิตรนราการพมิพ ์ 
7. อิเล็กทรอนิกส ์ระบบดิจิตอล ช่ือผูแ้ต่ง รศ.ดร.ถวลัยว์งศ ์ไกรโรจนานนัท ์ส านกัพมิพ ์ซีเอ็ดยเูคชัน่  
8. บณัฑิต บวับูชา  รัฐวฒิุ ประทุมราช  รุ่งแสง เครือไวศยวรรณ และวนัชยั คุณากรวงศ.์ (2544).                      

ทฤษฎีและการออกแบบวงจรดิจิตอล.  กรุงเทพ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์. 
9. นภทัร  วจันเทพนิทร์. (2545).  วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก. กรุงเทพฯ : สกายบุก๊ส.์ 
10. สุวฒัน์  รอดผล. (2544).  ดิจิตอลและการออกแบบลอจิก.  กรุงเทพ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย.ี 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 เวป็ไซตท์ี่เก่ียวกบัหัวขอ้ในประมวลรายวชิา เช่น Wikipedia ค าอธิบายศพัท ์
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน  
- การสะทอ้นคิด จากพฤติกรรมของผูเ้รียน  
- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา  
- ขอ้แนะน าผา่นเวบ็บอร์ดใน LMS ประจ ารายวิชาที่อาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบั

นกัศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
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ใชก้ลยทุธใ์นการเก็บขอ้มูลเพือ่ประเมินการสอนดงัน้ี 
- ผลกำรสอบ  
- กำรทวนสอบผลประเมนิกำรเรยีนรู ้ 
- กำรประเมนิโดยคณะกรรมกำรประเมนิขอ้สอบ  

3. การปรับปรุงการสอน 
 หลงัจำกไดร้บัผลกำรประเมนิกำรสอนในขอ้ 2 จะมกีำรปรบัปรุงกำรสอน โดยกำร  

- สมัมนำกำรจดักำรเรยีนกำรสอน  
- กำรวจิยัในและนอกชัน้เรยีน   

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามที่คาดหวงัจากการเรียนรู้ใน

รายวชิา ไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพจิารณาจากผลการทดสอบยอ่ย 
และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 

- กำรทวนสอบกำรใหค้ะแนนจำกกำรสุ่มตรวจผลงำนของนกัศกึษำโดยอำจำรยอ์ื่น หรอืผูท้รงคณุวฒุ ิที่
ไม่ใชอ่ำจำรยป์ระจำ้หลกัสูตร  

- มกีำรตัง้คณะกรรมกำรในสำขำวชิำ ตรวจสอบผลกำรประเมนิกำรเรยีนรูข้องนกัศกึษำ โดยตรวจสอบ
ขอ้สอบรำยงำน วธิกีำรใหค้ะแนนสอบ และกำรใหค้ะแนนพฤตกิรรม  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดวชิา เพือ่ใหเ้กิดคุณภาพมากขึ้น ดงัน้ี 
- ปรับปรุงรายวชิาทุก 5 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะปรับปรุงการสอนในขอ้ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ 4 

 
 
 


