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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา  วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์ 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 0214212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ  
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ – รายวิชาบังคับ  
4. อาจารยผู้์รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน / เว็บไซต์ส าหรับการเรียนการสอน 
 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2561  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
 0214102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
 ไมมี่ 
8. สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 

 

 

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ผูชวยศาสตราจารยสุดา เธยีรมนตรี  หองพัก SC1406  (http://mis.csit.sci.tsu.ac.th/suda) 

1  สิงหาคม  2561  

สําหรับนิสิตตกค้า  หลักสูตร วท.บ.                              ช้ันปีท่ี 4 ง
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เพื่อให้ผู้เรียน 
 1.1 ความรู้ความเข้าใจ 

 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและวัตถุ 
หลักการห่อหุ้ม การสืบทอดคุณสมบัติ พอลิมอร์ฟิซึม การพัฒนาโปรแกรมด้วยแนวคิดเชิง
วัตถ ุ

 สามารถนําความรู้ความเข้าใจที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้ ถูกต้อง
และนําไปใช้สําหรับการศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุได้ 

1.2 เจตคต ิ
 มีเจตคติและมีความตระหนักถึงความสําคัญของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและสามารถ

นําไปใช้ประโยชน์กับงานในชีวิตประจําวันได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ วิธีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและวัตถุ หลักการห่อหุ้ม การรับทอดคุณสมบัติ ฝึก
พัฒนาโปรแกรมด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ 

2. หัวข้อและจ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย  
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
ตามความต้องการ
ของนิสิตเฉพาะราย 

30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 75 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
 อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ)  

  
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและวิธีการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดย

ยังคงใช้ข้อเสนอแนะจากรายงานผลรายวิชา (มคอ.5) ของภาคเรียนที่ผ่านมา  และ
  

พัฒนาให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานของคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

สอนเสริม



- 5 - 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ลําดับความสําคัญ 
 1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ 
 1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 1.8 มีจิตสาธารณะ 

 1.2 วิธีการสอน 
1) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม การเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและสังคม 
2) เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การส่งงานตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 
 1.3 วิธีการประเมิน 
  การเข้าชั้นเรียน การส่งงานและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
2. ด้านความรู้  

2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์

ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
 2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ 

ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด 
 2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนําไป

ประยุกต์ 
 2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
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 2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

 2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  
 2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง  
 2.2 วิธีการสอน 

1) ผู้สอนบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้สไลด์ประกอบการบรรยาย (PowerPoint) และ
อธิบายตัวอย่างการเขียนโปรแกรม 

2) ผู้เรียนซักถาม ร่วมกันอภิปรายข้อปัญหาและเขียนโปรแกรมทําแบบฝึกหัดท้ายบท 
3) ผู้สอนปฏิบัติการสาธิตแสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้โปรแกรม NetBeans 
4) ผู้เรียนปฏิบัติการเขียนโปรแกรมทําแบบฝึกหัดท้ายบท 
5) ผู้เรียนปฏิบัติการเขียนโปรแกรมของแต่ละบทนอกชั้นเรียน 

 2.3 วิธีการประเมิน 
1) การทดสอบย่อยและการสอบปฏิบัติ 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) การทําโจทย์แบบฝึกหัด 
4) การซักถามและสังเกตความสนใจ 

3) ด้านทักษะทางปัญญา  
 3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 3.1.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ  
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์  
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
 3.1.4สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

เหมาะสม  
 3.2   วิธีการสอน 

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิดและเขียนโปรแกรมทั้งในระดับบุคคลและ
กลุ่ม เช่น สะท้อนคิด อภิปรายกลุ่ม การทํากรณีศึกษา ฯลฯ 

2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติ และฝึกทักษะ  
3) จัดกิจกรรมให้มีการนําการเขียนโปรแกรมที่แก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่

หลากหลาย เพ่ือกระตุ้นให้นิสิตการเรียนรู้ 
 3.3 วิธีการประเมิน 

1) การสอบปฏิบัติ สอบกลางภาคและปลายภาค โดยใช้โจทย์ประเภทวิเคราะห์ 
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2) การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา และนําเสนองาน 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1 สามารถใช้ภาษาสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน

กลุ่ม ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 
 4.3 สามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม

ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

 4.2 วิธีการสอน 
1) กระตุ้นให้นิสิตการเรียนรู้เพ่ือร่วมออกมาแสดงแนวคิดการเขียนโปรแกรมหน้าชั้นเรียน และ

ฝึกให้อธิบายให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนเพ่ือฝึกการนําเสนอ 
2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ฯลฯ 

 4.3 วิธีการประเมิน 
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุ่ม 
2) ประเมินความสม่ําเสมอของการเข้าเรียน 
3) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการทํางานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
 5.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง

สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

นําเสนออย่างเหมาะสม  
 5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 5.5 มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพ่ือการค้นคว้าได้อย่าง

เหมาะสม 
 5.2 วิธีการสอน 

1) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลากหลายและเหมาะสม 
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2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสําหรับการสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง
และการนําเสนอผลงาน 

 5.3 วิธีการประเมิน  
1) ทักษะการสืบค้นและศึกษาด้วยตนเอง 
2) ทักษะการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน  
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1-2 
 

ชี้แจงประมวลรายวิชา / 
 บทที่ 1:  
 แนะนําความหมาย ความสําคัญ

และองค์ประกอบ และวิธีการ
เขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ 

 คลาส วัตถุและชนิดของวัตถุ
คุณสมบัติ และเมธอด 

8 - ชี้แจงรายละเอียดวิชา 
- บรรยาย และแนะนํา

วิธีการใช้เครื่องมือที่ใช้
เขียนโปรแกรม 

- ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน 

 
 

3  

 

บทที่ 1: คลาส วัตถุและเมธอด 
  
  
  
  

 Modifier 
 

 - บรรยายเรื่องความหมาย
และโครงสร้างของคลาส 
วัตถ ุแอทริบิวท์ และเมธอด 

- จัดกลุ่มนิสิต วิเคราะห์การ
ใช้ตัวดําเนินการแก้ไขปัญหา
ทาง โปรแกรม และร่ วม
อภิปราย 

- ให้นิสิตฝึกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรม 

 
 

 

4-5 
 

บทที่ 3: หลักการห่อหุ้ม 
 
 

8 - บรรยายเรื่องหลักการห่อหุ้ม 
- จัดกลุ่มนิสิต วิเคราะห์การ

หลักการห่อหุ้มแก้ไขปัญหา
ทาง โปรแกรม และร่ วม
อภิปราย 

- ให้นิสิตฝึกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรม 

 
 

ผศ. สุดา

เธยีรมนตรีคลาส วัตถุและเมธอด

บทที่ 2 คอนสตรัคเตอร์:

การสืบทอดคุณสมบัติ
และ

4
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

6-8   

 Class and Super class 
 Overriding  

12 - บรรยายเรื่องหลักการสืบ
ทอดคุณสมบัติ 

- จัดกลุ่มนิสิต วิเคราะห์การใช้
หลักการสืบทอดคุณสมบัติ
แก้ไขปัญหาทางโปรแกรม 
และร่วมอภิปราย 

- ให้นิสิตฝึกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรม 

 
 

 สอบกลางภาค  

บทที่ 4: พอลิมอร์ฟิซึม 
 Polymorphism 
 Overloading 
 Abstract Method 
 Abstract Class 
 Interface 
 Multiple Interface 

12 - บรรยายเรื่องหลักการพอลิ
มอร์ฟิซึม 

- จั ดกลุ่ มนิ สิ ต  วิ เ ค ร าะห์
หลั กกา รพอลิ มอร์ ฟิ ซึ ม
แก้ไขปัญหาทางโปรแกรม 
และร่วมอภิปราย 

- ให้นิสิตฝึกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรม 

 
 

12-13 บทที่ 5: Object Oriented 
Design 
 การออกแบบคลาสและวัตถุ 
 

 
 

UML 

 

8 - บรรยายเกี่ยวกับการ
ออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ 

- จัดกลุ่มนิสิต วิเคราะห์การ
ออกแบบตามกรณีศึกษา 
นําเสนอ และร่วมอภิปราย
ในชั้นเรียน 

 
 

ผศ. สุดา

เธยีรมนตรี

บทที่ 3: หลักการห่อหุ้ม 
  การสืบทอดคุณสมบัติ

และ

9 -11
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

14-15 บทที่ 6: การพัฒนาโปรแกรมด้วย
แนวคิดเชิงวัตถุ 
 ออกแบบระบบงาน (Mini-

Project) ด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ 

8 - บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนา
โปรแกรมด้วยแนวคิดเชิง
วัตถ ุ

- ยกตัวอย่างการพัฒนา
โปรแกรม 

- ให้นิสิตฝึกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรม 

- จัดกลุ่มนิสิต วิเคราะห์การ
ออกแบบตามกรณีศึกษา 
นําเสนอ และร่วมอภิปราย
ในชั้นเรียน มอบหมาย
โครงงาน 

- ให้นิสิตนําเสนอความคืบหน้า
โครงงาน 

 
 

   สอบปลายภาค 

 
2. แผนประเมินการเรียนรู้  
( : ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก) 

ผศ. สุดา

เธยีรมนตรี

 

ลําดับการ

ประเมิน 
ผลการเรียนรู 

ลักษณะการประเมิน 

(เชน สอบ รายงาน 

โครงงาน ฯลฯ) 

สัปดาหทีป่ระเมิน 

สัดสวนของ 

คะแนนที่

ประเมิน 

1 2.1, 2.2, 3.2 สอบกลางภาค ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 30% 

2 2.1, 2.2, 3.2 สอบปลายภาค ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 30% 

3  

 

1.2, 1.7, 2.7, 2.8,  

3.2, 3.4, 4.2, 4.4, 5.1

งานในชั้นเรียนและ

การบาน 

ตลอดภาคการศึกษา 25% 

4 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 

2.8, 3.2, 3.4, 4.2,  

4.4, 5.1 

โครงงาน ตลอดภาคการศึกษา 15% 
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3. เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
( : ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก) 

นิสิตจะต้องเข้าเรียน 80% ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิสอบปลายภาค รวมถึงปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดอื่น ๆ ของการเรียนการสอน 

เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 

 80.00 – 100 ได้เกรด  A 53.00 – 60.99 ได้เกรด  C  

 74.00 – 79.99 ได้เกรด  B+ 47.00 – 52.99 ได้เกรด  D+  

 68.00 – 73.99 ได้เกรด  B 41.00 – 46.99 ได้เกรด  D  

 61.00 – 67.99 ได้เกรด  C+ 0.00 – 40.99 ได้เกรด  F  

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารและต าราหลัก 

 สุดา เธียรมนตรี. (2555). คู่มือการเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Java ฉบับสมบูรณ์. นนทบุรี: บริษัท ไอ
ดีซี พรีเมียร์ จํากัด. 

 Bravaco, R. and Simonson, S. (2010). Java Programming From the Ground Up. McGraw 
Hill International Edition 

 Flanagan, D. (2005). Java in a Nutshell. O’Reilly & Associates, Inc 

 Kendal, S. (2009). Object Oriented Programming Using Java. Simon Kendal & 
bookboon.com.   

 หนังสือทางวิชาการอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับบทเรียน 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ไม่มี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า  
 เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
 กลยุทธ์ที่ใช้ในการประเมินรายวิชานี้จัดโดยมหาวิทยาลัยทักษิณได้ให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอน
ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทักษิณด้วยแบบประเมินรายวิชา ประเมินผู้สอน และประเมินนิสิตผู้เรียน 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอนจากผลการประเมินผู้สอน ผลการเรียนของนิสิตและการ
ทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน 
 อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา จัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
 กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาทําหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยประเมินคุณภาพของข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนตลอดจนพิจารณาระดับคะแนนใน
รายวิชา 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชาเพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน โดยมีการปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี 
 
 
  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา เธียรมนตรี) 
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
1 สิงหาคม 2561 


