สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชันปี
้ ที่เรี ยน
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานที่เรี ยน
9. วันที่จดั ทาหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวด 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ ตอ่ ภาคการศึกษา
3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการ
แก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
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หมวด
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 4123706 วิชา โครงสร้ างคอมพิวเตอร์ และสถาปั ตยกรรม
Computer Structure and Architecture
2. จานวนหน่ วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์ยทุ ธภูมิ ภูไ่ พบูลย์
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชันปี
้ ที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
22 ตุลาคม 2555

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนมีความเข้ าใจโครงสร้ างของระบบคอมพิวเตอร์ และสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
แบบต่างๆ และเข้ าใจหน้ าที่และความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ ผู้เรี ยน
ต้ องทราบวิวฒ
ั นาการของระบบคอมพิวเตอร์ ผู้เรี ยนสามารถยกตัวอย่าง รูปแบบการทางานจริ งเกี่ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ สมัยใหม่
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2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนื ้อหาให้ ทนั สมัยและสอดคล้ องกับตลาดแรงงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ าใจ
ทฤษฏีพื ้นฐานทางด้ านคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตปั จจุบนั ได้ ให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดของโครงสร้ างคอมพิวเตอร์ และสถาปั ตยกรรม ตรรกศาสตร์ ดิจิทลั การนาเสนอ
ข้ อมูลระดับเครื่ องกล ระบบความจา โครงสร้ างการติดต่อกันภายในคอมพิวเตอร์ การจัดเรี ยงชุดคาสัง่
หน่วยควบคุม มัลติโปรเซสเซอร์ ทางเลือกของสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
Course Description
Study of computer structure and architecture, digital logic, data representation in
machine level, memory system, computer interconnection structure, instruction pipelining,
control unit, multiprocessor and computer architecture alternatives.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

บรรยาย 30 ชัว่ โมง ต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริ มตามความ
ต้ องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ปฏิบตั ิ 30 ชัว่ โมง ต่อ
ภาคการศึกษา

การศึกษาด้ วยตนเอง

การศึกษาด้ วยตนเอง 5
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ รวม
75 ชัว่ โมง ต่อ ภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้ คาปรึกษาผ่านชัว่ โมงเรี ยน เว็บไซด์ และระบบบริ หาร
การศึกษา
- อาจารย์จดั เวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุม่ ตามความต้ องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) ความมีวินยั ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3) เคารพกฎ ระเบียบ และข้ อบังคับต่างๆ ของสังคม
4) ตระหนักถึงคุณค่าของความมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
1.2 วิธีการสอน
1) บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริ ยธรรมที่เกี่ ยวข้ อ งกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อพฤติกรรมเสีย่ งต่อการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
2) อภิปรายกลุม่ โดยให้ มีการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างนักศึกษาในชันเรี
้ ยน และเปิ ดโอกาสให้ มีการ
แสดงความคิดเห็นตามประเด็นต่างๆ อย่างอิสระ
3) กาหนดให้ นกั ศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้ อง
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้ าเรี ยน และส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา
- พฤติ กรรมการแสดงออกในชัน้ เรี ยนและในโอกาสที่ภาควิ ชาฯ/คณะจัดกิ จกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องทางด้ านคุณธรรมและจริ ยธรรม การมีสมั มาคารวะต่อผู้อาวุโสและอาจารย์
- พฤติกรรมการใช้ คอมพิวเตอร์ ที่ไม่เสี่ยงต่อการกระทาความผิดพระราชบัญญัติว่าด้ วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ท่ ตี ้ องได้ รับ
โครงสร้ างคอมพิวเตอร์ สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ ตรรกศาสตร์ ดิจิทลั การนาเสนอข้ อมูลระดับ
เครื่ องกล ระบบความจา โครงสร้ างการติดต่อกันภายในคอมพิวเตอร์ การจัดเรี ยงชุดคาสัง่ หน่วยควบคุม
มัลติโปรเซสเซอร์ ทางเลือกของสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ ศึกษาตัวอย่างระบบคอมพิวเตอร์ แบบต่างๆ
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิ ป ราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษา และ
มอบหมายให้ ค้นคว้ าบทความ ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง โดยนามาสรุ ปและนาเสนอ การศึกษาโดยใช้ ปัญหา
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และโครงงาน Problem base learning และ Student Center เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง และฝึ กปฏิบตั ิ
โดยใช้ เครื่ องมือ ซอฟต์แวร์ และเทคนิคต่างๆ สาหรับการเรี ยนรู้
2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของชันเรี
้ ยน
- นาเสนอสรุปการอ่านหรื อรายงานจากการค้ นคว้ าข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
- การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- การทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้ วยข้ อสอบที่ เน้ นการวัดหลักการ ทฤษฏี
และการปฏิบตั ิ
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู้ และความคิดอย่างเป็ นระบบ มี การวิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ นได้ รวมทังมี
้ การนาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ อย่างสร้ างสรรค์
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้ นกั ศึกษาทาโครงงานพิเศษ และนาเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุม่ แสดงความคิดเห็นและการถาม-ตอบ ประเด็นต่างๆ ที่พบเห็น
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ในเรื่ องของสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ ในปั จจุบนั
- การสะท้ อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้ น ข้ อ สอบที่ มี ก ารวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด ในการประยุก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษณะในการสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผู้นาและผู้ตามในการทางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง และมี ความรั บผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ ค รบถ้ วนตาม
กาหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมเสริ มในชันเรี
้ ยนและนอกชันเรี
้ ยนให้ นกั ศึกษามีโอกาสปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้อื่น
- มอบหมายงานรายกลุม่ และรายบุคคล
- การนาเสนอรายงานในชันเรี
้ ยน
4

มคอ. 3
- กาหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทางานกลุม่ อย่างชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อนร่วมกลุม่ และนักศึกษาอื่น ในชันเรี
้ ยน ทังด้
้ านความรับผิดชอบและ
ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
- ประเมินจากรายงานที่นาเสนอ และพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
- รายงานการศึกษาด้ วยตนเอง
- จัดกิจกรรมกลุม่ ในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การป้องกัน และแก้ ไขจากกรณีศกึ ษา
2) ทักษะในการสืบค้ นข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
3) ทักษะในการสือ่ สารทังการพู
้
ด การฟั ง การแปล การอ่าน และการเขียน โดยการทางานที่
มอบหมาย และการนาเสนอในชันเรี
้ ยน
4) ทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสือ่ สาร
5) ทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้ รูปแบบ เครื่ องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) เน้ นการสอนที่ใช้ ปัญหานา ความรู้ที่เกี่ยวข้ องตาม และพัฒนาแนวคิดในการออกแบบระบบ
เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหา
2) มอบหมายงานให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และทารายงานโดยอ้ างอิงข้ อมูลจากแหล่งที่มาที่
น่าเชื่อถือ
3) นาเสนอโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- การจัดทารายงาน และนาเสนอด้ วยสือ่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมภายในกาหนดเวลา
- การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปรายผลงานการนาเสนอในชันเรี
้ ยน
- การทาแบบทดสอบและซักถามในชันเรี
้ ยน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
จานวน
กิจกรรมการเรียน
ที่
ชั่วโมง การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
1
หน่วยที่ 1
4
บรรยายและแบบฝึ กหัด
พื ้นฐานระบบคอมพิวเตอร์
2
หน่วยที่ 2
4
บรรยายและแบบฝึ กหัด
โครงสร้ างคอมพิวเตอร์ และ
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
3
หน่วยที่ 2
4
บรรยายและแบบฝึ กหัด
โครงสร้ างคอมพิวเตอร์ และ
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
4
หน่วยที่ 3
4
ตรวจผลงานและอภิปราย
ตรรกศาสตร์ ดิจิทลั
การนาเสนอข้ อมูลระดับเครื่ องกล
5
หน่วยที่ 4
4
บรรยายและแบบฝึ กหัด
ระบบความจา
6
หน่วยที่ 5
4
บรรยายและแบบฝึ กหัด
การจัดเรี ยงชุดคาสัง่
7
การนาเสนอผลงานของนักศึกษา
4
ตรวจผลงานและอภิปราย
ครัง้ ที่ 1
8
ทดสอบกลางภาค
9
หน่วยที่ 6
4
บรรยายและแบบฝึ กหัด
โครงสร้ างการติดต่อกันภายใน
คอมพิวเตอร์
10 หน่วยที่ 7
4
บรรยายและแบบฝึ กหัด
หน่วยควบคุม
11 หน่วยที่ 8
4
บรรยายและแบบฝึ กหัด
มัลติโปรเซสเซอร์
12 หน่วยที่ 9
4
บรรยายและแบบฝึ กหัด
ทางเลือกของสถาปั ตยกรรม

ผู้สอน
ยุทธภูมิ ภูไ่ พบูลย์
ยุทธภูมิ ภูไ่ พบูลย์

ยุทธภูมิ ภูไ่ พบูลย์

ยุทธภูมิ ภูไ่ พบูลย์

ยุทธภูมิ ภูไ่ พบูลย์
ยุทธภูมิ ภูไ่ พบูลย์
ยุทธภูมิ ภูไ่ พบูลย์

ยุทธภูมิ ภูไ่ พบูลย์

ยุทธภูมิ ภูไ่ พบูลย์
ยุทธภูมิ ภูไ่ พบูลย์
ยุทธภูมิ ภูไ่ พบูลย์
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สัปดาห์
ที่
13

14

หัวข้ อ/รายละเอียด
คอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 10
ศึกษาตัวอย่างระบบคอมพิวเตอร์
แบบต่างๆ
การนาเสนอผลงานของนักศึกษา
ครัง้ ที่ 2

15

จานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

4

บรรยายและแบบฝึ กหัด

ยุทธภูมิ ภูไ่ พบูลย์

4

ตรวจผลงานและอภิปราย ยุทธภูมิ ภูไ่ พบูลย์

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
วิธีการประเมิน
เรียนรู้
1
1.1, 1.6, 1.7 ทดสอบย่อยครัง้ ที่ 1
2.1 , 2.4-2.6, สอบกลางภาค
3.2
ทดสอบย่อยครัง้ ที่ 2
สอบปลายภาค
2

1.1, 1.6, 1.7
2.1 , 2.4-2.6,
3.2, 4.1-4.6
5.3-5.4

3

1.1-1.7
3.1

วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ค้ นคว้ า การ
นาเสนอรายงาน
การทางานกลุม่ และผลงาน
การอ่านและสรุปบทความ
การส่งงานตามที่มอบหมาย
การเข้ าชันเรี
้ ยน
การมีสว่ นร่วม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชันเรี
้ ยน

สัปดาห์ ท่ ี สัดส่ วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
7
10 %
8
20 %
14
10 %
15
30 %
ตลอดภาค
การศึกษา

20 %

ตลอดภาค
การศึกษา

10 %
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หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture)
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
เว็บไซด์ ที่เกี่ยวกับหัวข้ อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia, Google, คาอธิบายศัพท์

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษา ได้ จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ ดงั นี ้
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรี ยน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่อาจารย์ผ้ สู อนได้ จดั ทาเป็ นช่องทางการสือ่ สารกับ
นักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้ มีกลยุทธ์ ดังนี ้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
กิ จกรรมการปรั บปรุ งการสอน ประกอบด้ วย การพัฒนาเอกสารตาราให้ ได้ มาตรฐานและมี
เนื ้อหาที่ทนั สมัย ตลอดจนการจัดสัมมนาเทคนิคและวิธีการสอน เช่น การจัดโฟกัสกรุ๊ ป การวิจัยในและ
นอกชันเรี
้ ยน เพื่อนามาปรับใช้ ให้ เข้ ากับเทคโนโลยีที่เปลีย่ นแปลงไป
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้ อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรี ยนรู้ในวิชา ได้ จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิช า มี การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมใน
วิชาดังนี ้
- การทวนสอบการให้ ค ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ อื่ น หรื อ
คุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตังคณะกรรมการในสาขาวิ
้
ชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้ อสอบ รายงาน วิธีการให้ คะแนนสอบ และการให้ คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ควรมีการปรั บปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานของ
หลักสูตรที่กาหนดไว้ และควรเปลีย่ นหรื อสลับอาจารย์ผ้ สู อน เพื่อให้ นกั ศึกษามีมมุ มองในเรื่ องของความรู้
จากประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ ้น
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