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รายละเอียดของรายวิชา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ             คณะ   คณะวิทยาการจัดการ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1   รหัสและชื่อรายวิชา 
           (ภาษาไทย)           43504303 เหมืองข้อมูล 
           (ภาษาอังกฤษ)       43504303 Data Mining 

1.2   จ านวนหน่วยกิต  
           3 ( 2 – 2 – 5 )  

1.3   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
กลุ่มวิชาเอกเลือก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1.4   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน (ถ้ามีหลายคน ใส่ให้ครบตามที่เป็นจริง) 
          อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์รุจิรา จงคล้ายกลาง 
          อาจารย์ผู้สอน                   อาจารย์รุจิรา จงคล้ายกลาง 

1.5   ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
         ภาคการศึกษา 1/2557      ชั้นปีที่ 4 

1.6   เงื่อนไขของรายวิชา/รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 
         ไม่มี 

1.7   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites) 
          ไม่มี 

1.8   สถานที่เรียน 
        คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งล่าสุด 

 วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
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หมวดที่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

2.1   จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เพื่อให้ผู้เรียน   
  2.1.1) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญและประโยชน์ของระบบคลังข้อมูลใน
ธุรกิจ 
  2.1.2) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าเหมืองข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบการท า
เหมืองข้อมูล หน้าที่การท างานของการท าเหมืองข้อมูลในธุรกิจ  
  2.1.3) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล การค้นหากฎของ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การจ าแนกประเภทข้อมูล การท านาย และการจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อธุรกิจ 
  2.1.4) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือเพ่ือค้นหากฎของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การจ าแนก
ประเภทข้อมูล การท านาย และการจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อธุรกิจได้ 

2.2   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
        เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการท าเหมืองข้อมูลเพ่ิมขึ้น ผู้สอนจึงเพิ่มเนื้อหาเรื่องการ
ค้นหาความรู้จากฐานข้อมูล (Knowledge Discovery in Database)  

 
หมวดที่ 3   ลักษณะและการด าเนินการ 

3.1   ค าอธิบาย 
       ความส าคัญและประโยชน์ของระบบคลังข้อมูลและความสัมพันธ์กับระบบธุรกิจอัจฉริยะ หลักการ
เบื้องต้นเกี่ยวกับคลังข้อมูล ปัจจัยความส าเร็จและความเสี่ยง หลักการการจ าลองข้อมูล กรอบการ   
บูรณาการข้อมูล โครงสร้าง สถาปัตยกรรมของระบบ มาตรฐาน การท าเหมืองข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่
ใช้การท าเหมืองข้อมูลได้ คลังข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบการท าเหมืองข้อมูล หน้าที่การท างานของ
การท าเหมืองข้อมูล การเตรียมข้อมูล การบรรยายลักษณะของข้อมูล การเตรียมข้อมูล การบรรยาย
ลักษณะของข้อมูลการค้นหากฎของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การจ าแนกประเภทข้อมูล และการ
ท านาย การจัดกลุ่มข้อมูล การท าเหมืองข้อมูลที่มีความซับซ้อน การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล แนวโน้มของ
การท าเหมืองข้อมูล กระบวนการพัฒนา และเครื่องมือ กรณีตัวอย่าง 

3.2   จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎี ปฏิบัติการ การศึกษาด้วยตนเอง 

2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

3.4 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม   จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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หมวดที่ 4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

4.1   คุณธรรม จริยธรรม 

    4.1.1)  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
           1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
           2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
           3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 
           4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย ์
           5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
           6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการน าแนวคิดหรือทฤษฎีมาใช้ในองค์กร 
           7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

    4.1.2)  วิธีการสอน 
           1) จัดอภิปรายกลุ่ม น าเสนองานกลุ่ม และสอดแทรกจริยธรรม คุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
           2) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์โดยต้อง
ไม่กระท าการทุจริตในการสอบ หรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้ต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในชั่วโมงเรียน รวมทั้งมีการยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละเวลาเพ่ือ
ผู้อื่น 

    4.1.3)  วิธีการวัดและประเมินผล 
           1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
           2) ประเมินผลจากการวิเคราะห์งานที่นักศึกษาค้นคว้า 
           3) ประเมินผลจากแบบฝึกหัดรายงานที่มอบหมาย 

 
4.2   ความรู้ 

    4.2.1)  ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาด้าน

บริหารธุรกิจ 
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการของปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 

ทักษะและการใช้วิธีการที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
3) สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร (SWOT Analysis) 
4) สามารถน าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการวางแผนองค์กร 
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5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ด้านบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
6) มีความรู้ในแนวกว้างของด้านบริหารธุรกิจ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม่ๆ 
7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาหรือประยุกต์ความรู้ที่มีไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

          8) สามารถบูรณาการความรู้ในด้านบริหารธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

    4.2.2)  วิธีการสอน 
1) บรรยาย และยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
2) วิเคราะห์จากกรณีศึกษา การอภิปราย การท างานกลุ่ม 

 3) การจัดท าแบบฝึกหัดในแต่ละบทเรียน มอบหมายงานตามหัวข้อ 

    4.2.3)  วิธีการวัดและประเมินผล 
1) ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหัดและรายงานที่ได้รับมอบหมาย 

          2) วิเคราะห์จากการท ากรณีศึกษา ทดสอบย่อย สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค 

 

4.3   ทักษะทางปัญญา 

    4.3.1)  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

          4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางด้านบริหารธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

    4.3.2)  วิธีการสอน 
1) มอบหมายวิเคราะห์กรณีศึกษาและน าเสนอผลการศึกษา 
2) อภิปรายผลจากการศึกษางานกลุ่ม 

          3) ศึกษาจากกรณีศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้วิธีการป้องกัน
ปัญหา 

    4.3.3)  วิธีการวัดและประเมินผล 
           ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย การท าแบบทดสอบ โดยเน้นข้อสอบทั้งที่มีการวิเคราะห์ หรือ
หลักแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
4.4   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    4.4.1)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

มคอ.3 
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2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา สถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่ม
ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน 

3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบในงานกลุ่ม 
5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
          6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

    4.4.2)  วิธีการสอน 
1) แบ่งกลุ่มมอบหมายงานรายกลุ่ม รายบุคคล 
2) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษาหรือปัญหา 

          3) การน าเสนอรายงานกลุ่ม และการน าเสนองานรายบุคคล 

    4.4.3)  วิธีการวัดและประเมินผล 
1) ให้นักศึกษาประเมินตนเองและสมาชิกภายในกลุ่ม ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 
2) สังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นทีมและรายงานการศึกษาด้วยตนเอง 

          3) ประเมินจากผลงานการร่วมท างานเป็นทีม 

 
4.5   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    4.5.1)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการเป็นนักธุรกิจ 
2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ 
3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ

อย่างเหมาะสม 
          4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

    4.5.2)  วิธีการสอน 
          มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์ สื่อการสอน การน าเสนอผลงาน   จาก
กรณีศึกษาและแบบฝึกหัด 

    4.5.3)  วิธีการวัดและประเมินผล         
1) ประเมินจากการจัดท ารายงาน และการน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 

          2) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
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หมวดที่ 5   แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1   แผนการสอน   

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1.คุณธรรมจรยิธรรม 2.ความรู ้
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

43504303 เหมืองข้อมูล o o o o o o o   o o o o  o  o o o o o o o o o   o  
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อการสอน/ 
การวัดผลประเมินผล 

อาจารย์ผู้สอน 

1 - อธิบายกิจกรรมการเรียนการสอน 
- ก าหนดข้อตกลงในการเรียนการสอนร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 
บทที่ 1 การค้นหาความรู้จากฐานข้อมูล  
(Knowledge Discovery in Database) 

4 บรรยาย หรือกิจกรรมกลุ่ม  
และใบงานหรือแบบทดสอบ 

อ.รุจิรา 

2 บทที่ 1 การค้นหาความรู้จากฐานข้อมูล  
(Knowledge Discovery in Database) (ต่อ) 

4 บรรยาย หรือกิจกรรมกลุ่ม  
และใบงานหรือแบบทดสอบ 

อ.รุจิรา 

3 บทที่ 2 คลังข้อมูล (Data Warehouse) 4 บรรยาย หรือกิจกรรมกลุ่ม  
และใบงานหรือแบบทดสอบ 

อ.รุจิรา 

4 บทที่ 2 คลังข้อมูล (Data Warehouse) (ต่อ) 4 บรรยาย หรือกิจกรรมกลุ่ม  
และใบงานหรือแบบทดสอบ 

อ.รุจิรา 

5 บทที่ 3 เหมืองข้อมูล (Data Mining) 4 บรรยาย หรือกิจกรรมกลุ่ม  
และใบงานหรือแบบทดสอบ 

อ.รุจิรา 

6 บทที่ 3 เหมืองข้อมูล (Data Mining) (ต่อ 4 บรรยาย หรือกิจกรรมกลุ่ม  
และใบงานหรือแบบทดสอบ 

อ.รุจิรา 

7 บทที่ 4 การจัดเตรียมข้อมูล  
( Data Preprocessing) 

4 บรรยาย หรือกิจกรรมกลุ่ม  
และใบงานหรือแบบทดสอบ 

อ.รุจิรา 

8 สอบกลางภาค 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อการสอน/ 
การวัดผลประเมินผล 

อาจารย์ผู้สอน 

9 บทที่ 5 Introduction to WEKA 4 บรรยาย และฝึกปฏิบัติ อ.รุจิรา 
10 บทที่ 6 Association Rule Mining 

- Association Rule Mining 
4 อธิบาย/อภิปรายร่วมกัน อ.รุจิรา 

11 บทที่ 6 Association Rule Mining (ต่อ) 
- WEKA for Association Rule Mining 

4 อธิบาย/และฝึกปฏิบัติ และสอบปฏิบัติ อ.รุจิรา 

12 บทที่ 7 Classification 
- Classification 

4 อธิบาย/อภิปรายร่วมกัน อ.รุจิรา 

13 บทที่ 7 Classification (ต่อ) 
- WEKA for Classification 

4 อธิบาย/และฝึกปฏิบัติ และสอบปฏิบัติ อ.รุจิรา 

14 บทที่ 8 Clustering 
- Clustering 

4 อธิบาย/อภิปรายร่วมกัน อ.รุจิรา 

15 บทที่ 8 Clustering (ต่อ) 
- WEKA for Clustering 

4 อธิบาย/และฝึกปฏิบัติ และสอบปฏิบัติ อ.รุจิรา 

16 ทบทวนเนื้อหารายวิชา 4 อธิบาย/อภิปรายร่วมกัน/และฝึกปฏิบัติ อ.รุจิรา 
17 สอบปลายภาค 
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5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 
กิจกรรมที่ วิธีการประเมิน ผลการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนน หมายเหตุ 

1 - สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

4.1.1 (1, 5) 
4.2.1 (1, 2, 7) 
4.3.1 (1, 4) 

30% 
30% 

 

2 - การส่งงานตามที่มอบหมาย 
- ฝึกปฏิบัติ/สอบปฏิบัติ 

4.1.1 (6, 7) 
4.2.1 (1, 2, 7) 
4.3.1 (1, 4) 
4.4.1 (4, 6) 
4.5.1 (1, 2, 4) 

30%  

3 - การเข้าชั้นเรียน 
- การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

4.1.1 (2, 5) 
4.4.1 (2, 4) 

10%  

หมายเหตุ : ผลการเรียนรู้ 6 ด้าน  1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  และ  6) ทักษะพิสัย(ถ้ามี)   



 10 มคอ.3 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

6.1 ต าราและเอกสารหลัก  

รศ.ดร.นิตยา เกิดประสพ. เอกสารประกอบการสอน “วิชาการค้นหาความรู้และการขุดค้นข้อมูล”.  
       สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 
วรารัตน์ รุ่งวรวุฒิ. เอกสารประกอบการสอน “วิชาเหมืองข้อมูล”. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
ผศ.ดร. วิภาดา เวทย์ประสิทธิ.์ เอกสารประกอบการสอน “วิชา Data Warehousing and  
       Data Mining”. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  

6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ    
ดร. ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์.  เอกสารประกอบการสอน “วิชา Decision Support System”.  
       หนว่ยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
       (เนคเทค). 

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า   
- 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

7.1 การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

       การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนการสอน โดยสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนผ่านการสนทนา และด้วยการใช้แบบ
ประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
 

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน   
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ด าเนินการ ดังนี้ 
     - การสังเกตจากการบ้าน และงานที่มอบหมาย 
     - ผลการเรียนของนักศึกษา 
 

7.3 การปรับปรุงการสอน 
       น าผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนโดยจัดกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การเข้าร่วมสัมมนา
และฝึกอบรม และการวิจัยในชั้นเรียน 
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7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
       มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถาม
นักศึกษา หรือการดูผลจากการประเมินการเรียนการสอน การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา และหลังการ
ออกผลการเรียนรายวิชา มีการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
       น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 7.1 และ 7.2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ
สอน โดยปรับปรุงแผนการสอนและแนวการสอนทุกปีการศึกษา และปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี 

 


