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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานเิทศศาสตร์ 

 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
๓๐๒๓๓๐๑  การออกเเบบสือ่สิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร ์

๒. จํานวนหนว่ยกิต 
๓(๒-๒-๓) 

๓. หลกัสูตร และประเภทรายวิชา  
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  และเป็นวิชาบังคับ ในกลุม่เนื้อหา 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
อ.ภาคภูมิ  พชิวงค์ 

๕. ระดับการศกึษา / ชัน้ปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปทีี่ ๒ 

๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่ม ี

๗. รายวิชาทีต้่องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถา้มี)  
ไม่ม ี

๘. สถานที่เรียน  
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๙. วนัที่จัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวนัที่มีการปรับปรุงครั้งลา่สุด 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 



 ๓ 
 

 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

๑. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบสื่อส่ิงพิมพดวยคอมพิวเตอร 
๒. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการออกแบบสื่อส่ิงพิมพดวย

คอมพิวเตอร 
๓. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถออกแบบสื่อส่ิงพิมพดวยคอมพิวเตอร 
 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

๑. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบสื่อส่ิงพิมพดวยคอมพิวเตอร 
๒. เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจถึงหลักในการออกแบบสื่อส่ิงพิมพดวยคอมพิวเตอร 
๓. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใชในการออกแบบสิ่งพิมพประเภทตางๆ 
๔. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเลือกใชหลักการออกแบบในการออกแบบสื่อส่ิงพิมพประเภทตางๆ 
๕. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามความ

มุงหวังทางดานการปฏิบัติงานทางดานนิเทศศาสตร 
 

 
หมวดที ่๓ ลักษณะการดําเนนิการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา 

หลักการ ทฤษฎี เเละวิธีการใช้โปรเเกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปเพื่อการออกเเบบสิ่งพิมพ์ การวางรูปแบบ การจัด
หน้าสิ่งพิมพ์เพ่ืองานนิเทศศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการออกเเบบสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ 

๒. จํานวนชัว่โมงที่ใช/้ภาคการศกึษา 

บรรยาย 
  ๕๒ ชั่วโมง  

สอนเสริม  
ตามความต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย/กลุม่ 

การฝกึปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝกึงาน 
ไม่มีการฝึกปฏิบัติ งาน/งาน

ภ า ค ส น า ม / ก า ร ฝ ก ใ ช

การศกึษาด้วยตนเอง 
๔ ชั่วโมงตอ่สปัดาห์ 



 ๔ 
 

รูปแบบตาง ๆ 

 
 
๓. จํานวนชั่วโมงต่อสปัดาห์ที่อาจารย์จะให้คําปรกึษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

-  อาจารย์ประจํารายวิชาประกาศให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ 
-  อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายทีต่อ้งการ) 
 

 

หมวดที ่๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนกัศกึษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑. คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 
การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจ และความรับผิดชอบ โดยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย 

ไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาและคัดลอกผลงาน ตลอดจนความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
๑.๒. วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู 

๑. วิธีการสอนโดยการบรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ 
๒. มอบหมายงานเปนกลุม และอภิปรายผล โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
๓. ยกตัวอยางกรณีศึกษา 
๔. ไมลอกงานการออกแบบของผูอื่นมาสง 

๑.๓. วิธีการประเมินผล 
๑. สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและติดตามงานที่ไดมอบหมาย 
๒. ประเมินจากการรายงานผล และสงงาน 
 

๒. ความรู้ 
   ๒.๑. ความรู้ที่ต้องไดรั้บ  

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบสื่อส่ิงพิมพดวยคอมพิวเตอร รวมถึงสามารถวิเคราะหและเลือกใชหลักการ
ออกแบบสื่อส่ิงพิมพไดตามประเภทและลักษณะจําเพาะของสื่อส่ิงพิมพแตละประเภท และมีทักษะความสามารถในการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบสื่อส่ิงพิมพประเภทตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานนิเทศศาสตร 



 ๕ 
 

   ๒.๒. วธิีการสอน 

๑. วิธีการสอนใหความรูโดยใชส่ือการสอนบรรยายพรอมยกตัวอยาง รวมทั้งการปฏิบัติ และการใหสืบคน 
๒. จัดทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
๓. มอบหมายงานเปนกลุมหรืองานรายบุคคล แลวแตประเภทของกิจกรรม 

   ๒.๓ วิธกีารประเมินผล 

 ๑. สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและติดตามงานที่ไดมอบหมาย 
๒. ประเมินจากแบบฝกหัด และงานที่ไดรับมอบหมาย 
๓. ทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน 
 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑. ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

     พัฒนาความสามารถในการออกแบบสื่อส่ิงพิมพประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานนิเทศศาสตรและมีความสามารถ
ในการวิเคราะหใชหลักการออกแบบเพื่อการผลิตสื่อส่ิงพิมพและสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการผลิตสื่อส่ิงพิมพประเภท
ตางๆ 

 ๓.๒. วิธกีารสอน 
            ๑. มอบหมายงานเป็นกลุ่ม/รายบุคคล ค้นคว้าและนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
            ๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ 
๓.๓ วิธกีารประเมินผล  

            ๑. ให้นักศึกษาประเมินตนเอง/กลุ่มประเมิน 

            ๒. ประเมินจากผลงานการนําเสนอ/ผลงานการออกแบบสื่อพิมพดวยคอมพิวเตอร 
            ๓. สังเกตความมีส่วนร่วมในการถาม-ตอบ 
 

๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
๔.๑ ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา  
 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาการทํางานกลุ่มระหว่างผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความสามัคคีในการ
ทํางานกลุ่ม และแบ่งหน้าที่ในการบริหารจัดการ สามารถติดต่อประสานงาน ด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
และบุคคลอื่น ตลอดจนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
๔.๒ วิธกีารสอน 

มอบหมายงานเปนกลุม และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
๔.๓ วิธกีารประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและติดตามงานที่ไดมอบหมาย 



 ๖ 
 

๒. ประเมินจากแบบฝกหัด และงานที่ไดรับมอบหมาย 
๓. ทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน 
 

๕ ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 ๑. พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด เขียน อ่าน การตีความ และการ
เสนอรายงานในชั้นเรียน 

๒. พัฒนาทักษะในการเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนอที่สอดคล้องกับบริบทต่างๆ และสามารถใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
๕.๒ วิธกีารสอน 

๑. ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองทางเว็บไซต์ แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนําเสนอ ท้ังแบบบรรยาย การยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
เชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชา พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง 

          ๒. นําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
          ๓. กําหนดให้นักศึกษาทํางานเป็นกลุ่มและรายบุคคล นําเสนอผลงาน 
๕.๓ วิธกีารประเมินผล  

๑. ประเมินจากการส่งรายงานและการนําเสนอในรูปของเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 
๒. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย หลังจากฟังการนําเสนอผลการศึกษา 
๓. ประเมินผลการทํางานในรายงาน และตอบข้อซักถามของอาจารย์ 

 

 
 
 
 
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อทีใ่ช้  

ผู้สอน 



 ๗ 
 

๑ 

แนะนําเนื้อหาในหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน 
กิจกรรมตลอดหลักสูตร การวัดผล การจัด
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ประเมินผู้เรียน 

๔ - บรรยาย  โดยใช้  Power 
Point 
- อภิปราย 
- กิจกรรมกลุม่สัมพันธ์ 
- ซักถาม-ตอบ 

อ.ภาคภูมิ 

๒ 

บทที่ ๑ ความหมาย ขอบเขต และความสําคัญของ
การออกแบบ 

- ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการออกแบบ 
- ความหมายของการออกแบบ 
- ประวัติการออกแบบ 
- หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับการออกแบบ 

๔ - บรรยาย  โดยใช้  Power 
Point 
- อภิปราย 
- ซักถาม-ตอบ 
- กิจกรรมท้ายบท 

อ.ภาคภูมิ 

๓ 

บทที่ ๒ การวางแผนในการออกแบบกราฟฟิค  

- การออกแบบกราฟฟค 
- การวางแผนในการออกแบบ 
- ระบบสี 
- ภาพประกอบสิ่งพิมพ 

๔ - บรรยาย  โดยใช้  Power 
Point 
- อภิปราย 
- ซักถาม-ตอบ 
- กิจกรรมท้ายบท 

อ.ภาคภูมิ 

๔-๕ 

บทที่  ๓  ร ะบบก า รพิ มพ แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะห
กลุมเปาหมาย 

- ระบบการพิมพ 
- ประเภทสิ่งพิมพ 
- การวิเคราะหกลุมเปาหมายในการออกแบบสื่อ 
ส่ิงพิมพ 
- กระดาษที่ใชในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ 
- ตัวอักษรและตัวพิมพ 

๘ 
 
 
 
 
 

- บรรยาย โดย ใช้  Power 
Point 
- ยกตัวอย่างประกอบ 
- กิจกรรมกลุม่ 

- ดูตวัอยางสื่อส่ิงพิมพ 

ประเภทตางๆ 

อ.ภาคภูมิ 
 

๖-๗ 

บทที่ ๔ การออกแบบสื่อส่ิงพิมพ 
- การออกแบบสื่อส่ิงพิมพ 
- กระบวนการออกแบบจัดหนาสื่อส่ิงพิมพ 
- การจัดทําตนฉบับ 
- โปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบสื่อส่ิงพิมพ 

๘ - บรรยาย โดยใช Power 
point 
- วิเคราะหการเลือกใช 
โปรแกรมสําเร็จรูปจากสื่อ 
ประเภทตางๆ 
- นําเสนอผลการคนควา 

อ.ภาคภูมิ 
 

 



 ๘ 
 

 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อทีใ่ช้  

ผู้สอน 

๘ 

บทที่ ๕ การสรางภาพเพื่อประกอบสื่อส่ิงพิมพดวย 

Adobe Photoshop 

๔ 
 

- บรรยาย โดยใช Power 
point 
- ศึกษาดวยการฝกปฏิบัติ 
- ฝกออกแบบสื่อส่ิงพิมพ 
- มอบหมายงาน 

อ.ภาคภูมิ 
 

๙-๑๐ 

บทที่ ๖  การใชงานโปรแกรม Adobe Illustrator 

ในการออกแบบสื่อส่ิงพิมพ 
 

๘ - บรรยาย โดยใช Power 

point 
- เรียนการทํางานโปรแกรม 
Illustrator กับสื่อมัลติมีเดีย 
- ศึกษาดวยการฝกปฏิบัติ 
- ฝกออกแบบสื่อส่ิงพิมพ 
- มอบหมายงาน 
- การนําเสนอหนาชั้นเรียน 

อ.ภาคภูมิ 

๑๑-๑๒ 

บทที่ ๗ การใชงานโปรแกรม Adobe Indesign ใน
การออกแบบสื่อส่ิงพิมพ และหนังสือพิมพ 

๘ - บรรยาย โดยใช Power 
point 
- ศึกษาดวยการฝกปฏิบัติ 
- ฝกออกแบบสื่อส่ิงพิมพ 
- มอบหมายงาน 
- การนําเสนอหนาชั้นเรียน 

อ.ภาคภูมิ 

๑๓-๑๕ 

บทที่ ๘ การออกแบบนิตยสาร แผนพับ โปสเตอร 

นามบัตร ดวยโปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe 
Indesign, Adobe Photoshop 
- มอบหมายงาน Final Project นิตยสารของหอง 
- มอบหมายงานเดี่ยวแผ่นพับ 
- มอบหมายงานเดี่ยวนามบัตร 
- มอบหมายงานเดี่ยวใบปลิว 
- มอบหมายงานคู่โปสเตอร ์
- มอบหมายงานคู่หน้าหนังสือพิมพ ์

๑๒ บรรยาย โดยใช Power 
point 
- ศึกษาดวยการฝกปฏิบัติ 
- ฝกออกแบบสื่อส่ิงพิมพ 
- มอบหมายงาน 
- การนําเสนอหนาชั้นเรียน 

อ.ภาคภูมิ 



 ๙ 
 

 

๑๖ สอบปลายภาค ๒  อ.ภาคภูมิ 
 

 
 
 
 

๒ แผนการประเมินผลการเรยีนรู ้

กิจกรรมที ่ ผลการเรยีนรู ้ วิธกีารประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดสว่นของการ
ประเมินผล 

   ๔๐% 
- บรรยายตามตําราหลัก และถามตอบ ทุกสัปดาห ์  

- ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหา ให้นักศึกษาวิเคราะห์และ
แสดงความเห็น 

ทุกสัปดาห ์  

- สอบกลางภาค ๗ ๒๐% 

- สอบปลายภาค ๑๖ ๒๐% 

๑ 
การสอน ๑.๑ 

๒.๑ 
๓.๑ 
๕.๑ 
 

   

๒ 
การมอบ 
หมายงาน 

 
๑.๒ 
๒.๒ 
๓.๒ 
๔.๑, ๔.๒ 
๕.๒ 
 

 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา การนาํเสนอรายงาน 
- การทํางานกลุ่มและผลงาน 
- การทํางานเดีย่วและผลงาน 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

๔๐% 
 

๓ 
ี ่ ่

   ๒๐% 



 ๑๐ 
 

- การเข้าชั้นเรยีนตรงตามเวลา ตลอดภาค
การศึกษา 

 การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

 
๑.๒ 
๒.๒ 
๓.๒ 
๔.๒ 
๕.๒ 

- การมีส่วนร่วมอภิปราย เสนอความคดิเหน็ในชั้น
เรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลกั 

ปยะ นิมิตยงสกุล และวาสนา ไตรพฤตธิญัญา. (2540). เคล็ดลับและเทคนิคการแกปญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
    กราฟฟกส. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
ประจักษ พรประเสริฐถาวร(2539). การออกแบบสิ่งพิมพสําหรับมอืใหม. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด ยูเคชั่น. 
ฐัศแกว ศรีสด. (2542). คอมพิวเตอรกราฟกส. โครงการตําราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกยีรต ิเนื่องในวโรกาส 
    พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระเจรญิพระชนมพรรษา 6 รอบ 
ภัททิรา เหลืองวิลาศ. (2548). คูมือออกแบบสิ่งพิมพฉบบัมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที. 
วรพงศ วรชาตอุิดมพงศ. (2540). ออกแบบกราฟค. (พิมพครั้งที ่3). กรุงเทพฯ : โสภณการพิมพ 
สุราช แหยมออน. (2541). Computer Graphic Design. กรุงเทพฯ : เพาเวอรแม็ค ซิสเต็มส 

 

๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ, สื่อสิ่งพิมพ 
 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 

     เว็บไซตตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน เว็บไซตเกี่ยวกับการออกแบบ เว็บไซดการผลิตสื่อสิ่งพิมพ 



 ๑๑ 
 

 

 
หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนกัศกึษา 

การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาในสวนของนักศึกษาผูเรียนในแตละหมูเรียนนั้น จะตองดําเนินการผาน
กิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

๑.๑. ผูสอนจดัเวลาทายบทเรยีนประมาณ ๑๕ นาท ีเพื่อใหนักศึกษาไดสนทนาในสาระเกีย่วกับประสิทธภิาพ
ของการเรยีนการสอนทีด่ําเนินในแตละครั้ง 

๑.๒. ผูสอนติดตามผลการมอบหมายงานของนักศึกษาแตละกลุมเปนระยะ เพื่อใหเกิดความกาวหนาและ
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการทํางาน 

๑.๓. จัดใหมีการประเมินผูสอนและประเมินรายวิชาโดยใชแบบประเมินโดยสวนกลางกอนสอบกลางภาค 
เพ่ือใหผูสอนไดทราบและสามารถปรับปรุงไดในภาคการศึกษานั้น หากผลการประเมินพบวาควรมีการปรับปรุง 

 

๒. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
การประเมินการสอนโดยสาขาวิชา ดําเนินการ ดังน้ี 

๒.๑. การประเมินการสอนโดยจัดทีมงานไดเขาสังเกตการณการสอน แลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันพรอม
ขอเสนอแนะ 

๒.๒. การประเมินการสอนโดยผูทรงคุณวุฒิ ดําเนินการทวนสอบขอสอบกอนนําไปใช โดยใหผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาและเห็นชอบขอสอบกอนนําไปใช 

 
๓. การปรบัปรุงการสอน 
 การปรับปรุงการสอน ดําเนินการดังน้ี 

๓.๑. จัดใหมีการสัมมนาเพื่อรวมกันหาแนวทางหรือวางแผนการพัฒนารายวิชา โดยนําผลการประเมิน
ประสิทธิภาพรายวิชา ผลการประเมินการสอน ผลการสอบ และขอมูลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ มาใชประกอบการพิจารณา 

๓.๒. การรายงานการปฏิบัตงิานสอนทุกสัปดาห 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชานี้ จะดําเนินการอย่างตอ่เนือ่ง ดังนี ้

 ๔.๑. การมอบหมายงานและกําหนดใหสง 
          ๔.๒. การมอบหมายใหนักศึกษาไดนําเสนอผลงาน 
          ๔.๓. การทวนสอบโดยการสอบวัดผลจากอาจารย์ผู้สอน 



 ๑๒ 
 

          ๔.๔. การทวนสอบเนื้อหาขอ้สอบ 
          ๔.๕. การทวนสอบการวัดผลการสอบ 
 

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ๕.๑. นําข้อมูลที่ได้จากการตรวจผลงานและแบบฝกึหัดมาใช้ในการวางแผนซอ่มเสริมผู้เรียนในส่วนที่ยังทําไม่ไดด้ ี
          ๕.๒. ใช้ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาและผลประเมินคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มา
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป 
 

 


