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รายละเอียดของรายวิชา 

(Course Specification) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     : มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   : วิทยาเขตพัทลุง/คณะวิทยาศาสตร/์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หมวดท่ี  1  ข้อมูลโดยท่ัวไป 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา   

0214363 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ  

2.  จ านวนหน่วยกิต    

3 (3-0-6)                

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกเลอืก                

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

     อ.ดร.สุวิมล จงุจิตร ์

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาที่ 1/2561  ช้ันปีที่ 3 

6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)    

0214212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 

7.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)   

ไม่มี 

8.  สถานท่ีเรียน 

MF3201 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตพทัลุง 

9.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลา่สุด 

1 สิงหาคม 2561 
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หมวดท่ี  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  :  เพ่ือให้ผู้เรียน 

1.1  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

 หลักการและข้ันตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 

 เครื่องมือสนับสนุนและโมเดลรูปแบบต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 

 เทคนิควิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุและน าความรู้ไปประยุกต์กบัการออกแบบระบบได้ 

1.2  มีเจตคติและมีความตระหนักถึงความส าคัญของการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุและสามารถน าไป

ประยุกต์กับการออกแบบระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

พัฒนารายวิชาเพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิง

วัตถุและสามารถน าไปประยุกต์กบัการออกแบบระบบสารสนเทศได้ 

 

หมวดท่ี  3  ลักษณะและการด าเนินการ 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาแนวคิดพื้นฐาน หลักการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ความต้องการของระบบ แบบจ าลองที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ด้วยวิธีการเชิงวัตถุ แบบจ าลองการออกแบบด้วยวิธีการเชิงวัตถุ เทคนิคที่นิยมใช้ส าหรับการวิเคราะห์และ

ออกแบบเชิงวัตถุ การประยุกต์ใช้วิธีการพัฒนาเชิงวัตถุในปัญหาลักษณะต่าง ๆ และกรณีศึกษา 

2.  หัวข้อและจ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา ตามความต้องการของนิสิตเฉพาะราย - 90 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 

3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

อาจารยจ์ัดเวลาให้ค าปรกึษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ตามความต้องการ ประมาณ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

 

หมวดท่ี  4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือ่สัตย์สุจริต  
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  1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

  1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 

  1.1.4 เคารพสิทธิและรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์

  1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

  1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 

  1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

  1.1.8 มีจิตสาธารณะ 

1.2  วิธีการสอน 

1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน 

2. เน้นการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3. มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 

4. การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 

1.3  วิธีการประเมิน 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของนสิิตในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาทีม่อบหมายและ

การร่วมกิจกรรม 

2. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้ารว่มกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3. ปริมาณการกระท าทจุริตในการสอบ 

4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2.  ด้านความรู้  

2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร ์

 2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้

ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

 2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรงุและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ

คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

 2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 
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 2.1.5 รู้ เข้าใจและสนใจพฒันาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

 2.1.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ่ๆ 

 2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยกุต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  

 2.1.8 สามารถบรูณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2.2  วิธีการสอน 

1. ผู้สอนบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้สไลด์ประกอบการบรรยาย (PowerPoint)  

2. ผู้เรียนท าแบบฝกึหัด กรณีศึกษาของเนื้อหาแต่ละบทเรียนนอกช้ันเรียน 

3. ผู้เรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศโดยใช้หลักการเชิงวัตถุ 

 

2.3  วิธีการประเมิน 

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในด้านต่าง ๆ คือ 

1. การทดสอบยอ่ย สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

2. การท าแบบฝกึหัดและรายงาน 

3. การซักถามและสังเกตความสนใจ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  

3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 3.1.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ  

 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  

 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกบัการแก้ไขปญัหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม  

3.2  วิธีการสอน 

1. จัดกระบวนการเรียนการสอนทีฝ่ึกทักษะการคิด วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ  

2. จัดกิจกรรมให้นกัศึกษามีโอกาสปฏิบัติ และฝกึทักษะ 

3.3  วิธีการประเมิน 

1. การสอบปฏิบัติ สอบกลางภาคและปลายภาค โดยใช้โจทย์ประเภทวิเคราะห์ 

2.  การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา และการน าเสนองาน 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรบัผิดชอบ  
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4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1.1 สามารถสื่อสารกบักลุม่คนหลากหลายโดยใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแกป้ัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม 

      ทั้งในบทบาทของผู้น า หรอืในบทบาทของผูร้่วมทีมท างาน 

 4.1.3 สามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรบัผิดชอบงานในกลุม่ 

 4.1.5 สามารถเป็นผู้รเิริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง

จุดยืนอย่างพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 

 4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

4.2  วิธีการสอน 

1. จัดกิจกรรมใหม้ีการน าเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 

2. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสมัพันธ์ ฯลฯ 

4.3  วิธีการประเมิน 

1. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 

2. ประเมินความสม่ าเสมอของการเข้าเรียน 

3. ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ าเป็นที่มอียู่ในปัจจบุันในการท างานทีเ่กี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 5.1.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อปัญหาทีเ่กี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน เลือกใช้รปูแบบของสื่อการน าเสนอ

อย่างเหมาะสม  

 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

 5.1.5 สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิต ิเพื่อการวิเคราะหป์ระมวลผลการแกป้ัญหาและ

น าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 
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1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลากหลาย

และเหมาะสม 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีส าหรับการสืบค้น ศึกษาด้วยตนเองและการ

น าเสนอผลงาน 

5.3  วิธีการประเมิน  

1. ทักษะการสืบค้นและศึกษาด้วยตนเอง 

2. ทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หมวดท่ี  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อท่ีใช ้

ผู้สอน 

1 ช้ีแจงรายละเอียดประมวลรายวิชา 

บทที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบั 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

สารสนเทศ 

 วงจรการพฒันาระบบ SDLC  

 รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร ์

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- ช้ีแจงรายละเอียดวิชา 

- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง  
สื่อท่ีใช้ 
- เอกสารประมวลรายวิชา 
สไลด์ประกอบการบรรยาย 

อ.ดร.สุวิมล 

จุงจิตร ์

2-4 บทที่ 2 แนวคิดเชิงวัตถุ 9 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง  
สื่อท่ีใช้ 
- เอกสารประมวลรายวิชา 
สไลด์ประกอบการบรรยาย 

อ.ดร.สุวิมล 

จุงจิตร ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อท่ีใช ้

ผู้สอน 

5-6 บทที่ 3 UML 6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง  
สื่อท่ีใช้ 

- เอกสารประมวลรายวิชา 

- สไลด์ประกอบการบรรยาย 
กิจกรรมส าหรับการสอนแบบ 
Active Learning  
ให้นิสิตจบักลุ่มท ากิจกรรมต่อไปนี ้
(1) ศึกษาลักษณะ และสญัลกัษณ์

ต่างๆ ที่ใช้ใน UML Diagram 
แต่ละประเภท 

(2) อภิปรายความแตกต่างและ
การน า UML Diagram แต่ละ
ประเภทไปใช้งานในการ
ออกแบบระบบ 

จับกลุ่มเพื่อศึกษาเครื่องมือ (Tool) 

ที่ใช้ส าหรบัการวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบโดยใช้ UML 

อ.ดร.สุวิมล 

จุงจิตร ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อท่ีใช ้

ผู้สอน 

7-9 บทที่ 4 Class Model 

  

9 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง  
สื่อท่ีใช้ 

- เอกสารประมวลรายวิชา 

- สไลด์ประกอบการบรรยาย 
กิจกรรมส าหรับการสอนแบบ 
Active Learning  
จากระบบที่ก าหนด ให้นิสิตจับกลุ่ม
ท ากิจกรรมต่อไปนี ้
(1) ออกแบบระบบตามหลักการที่

ได้ศึกษามา  
(2) น าเครื่องมือ (Tool) ที่ได้

ท าการศึกษามาในการ
ออกแบบระบบที่ก าหนด 

อ.ดร.สุวิมล 

จุงจิตร ์

10-12 บทที่ 5 Behavioral Model 

 

9 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง  
สื่อท่ีใช้ 
- เอกสารประมวลรายวิชา 

- สไลด์ประกอบการบรรยาย 
กิจกรรมส าหรับการสอนแบบ 
Active Learning  
จากระบบที่ก าหนด ให้นิสิตจับกลุ่ม
ท ากิจกรรมต่อไปนี ้
(1) ออกแบบระบบตามหลักการที่

ได้ศึกษามา  
(2) น าเครื่องมือ (Tool) ที่ได้

ท าการศึกษามาในการ
ออกแบบระบบที่ก าหนด 

อ.ดร.สุวิมล 

จุงจิตร ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อท่ีใช ้

ผู้สอน 

13-14 บทที่ 6 Database design  6 1. บรรยายประกอบสื่อ 

2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

3. ตอบค าถาม / กรณีศึกษา 

4. ค้นคว้าอิสระเพิ่มเติม 

อ.ดร.สุวิมล 

จุงจิตร ์

15 น าเสนอช้ินงาน UML Case Study 3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบ Active Learning  

นิสิตแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ

ระบบที่ได้ท าการวิเคราะห์และ

ออกแบบไว้ 

อ.ดร.สุวิมล 

จุงจิตร ์

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ล าดับการ 

ประเมิน 

ลักษณะการประเมิน ผลการเรียนรู้ สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วนของ 

คะแนนท่ีประเมิน 

1 สอบกลางภาค 2.1, 2.2, 2.8, 

3.1, 3.2 และ 3.4 

ตามประกาศ

มหาวิทยาลัย 

30% 

2 สอบปลายภาค 2.1, 2.2, 2.8, 

3.1, 3.2 และ 3.4 

ตามประกาศ

มหาวิทยาลัย 

30% 

3 ทดสอบย่อย 2.1, 2.2, 2.8, 

3.1, 3.2 และ 3.4 

6, 12 10% 

4 งานในช้ันเรียนและการบ้าน 1.2, 1.4, 1.7, 

2.1 และ 2.4 

ตลอดภาค

การศึกษา 

10% 

5 โครงงาน 1.7, 2.3, 2.8, 3.2, 3.4, 

4.4, 4.5 และ 5.3 

ตลอดภาค

การศึกษา 

20% 
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3. เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 

นิสิตจะตอ้งเข้าเรียน 80% ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิสอบปลายภาค รวมถึงปฏิบตัิตามข้อก าหนดอืน่ ๆ ของการเรียนการสอน 

 80.00-100.00 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  

 

หมวดท่ี  6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 

1. กิตติพงษ์ กลมกล่อม.(2552). พ้ืนฐานการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML. กรุงเทพฯ: 

บริษัท เคทพีี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จ ากัด 

2. ธวัชชัย งามสันติวงศ์. (2549). การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานเชิงวัตถุ UML2. กรุงเทพฯ:  

โรงพมิพ์ 21 เซ็นจรูี่ จ ากัด.  

3. อัษฏาพร  ทรัพย์สมบรูณ์.(2554). การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ:   

บริษัท เคทพีี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จ ากัด  

4. Simon Bennett, Steve McRobb and Roy farmer. (2010). Object-Oriented Systems Analysis 

and Design Using UML.  4th Edition. McGraw Hill. 

5. Stephen R. Schach.(2011). Object Oriented and Classical Software Engineering. 8th Edition. 

(Global Edition). McGraw Hill. 

6. หนังสือวิชาการอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ไม่มี 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า  

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกบัหัวข้อในประมวลรายวิชา 

 

หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต  

กลยุทธ์ที่ใช้ในการประเมินรายวิชาน้ีจัดโดยมหาวิทยาลัยทักษิณได้ให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนทาง

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทักษิณด้วยแบบประเมินรายวิชา ประเมินผูส้อน และประเมินนสิิตผูเ้รียน 
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 ใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนจากผลการประเมินผู้สอน ผลการเรียนของนสิิตและการทวน

สอบผลประเมินผลการเรียนรู ้

3. การปรับปรุงการสอน 

อาจารยผ์ู้สอนทบทวนและปรบัปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสทิธิผลของรายวิชา จัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชาโดย

ประเมินคุณภาพของข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนตลอดจนพิจารณาระดับคะแนนในรายวิชา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินและผลการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสทิธิผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรงุการสอน

และรายละเอียดวิชาเพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน โดยมีการปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี 

 

 .............................................................. 

(อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร)์ 

1 สิงหาคม 2561 

ผู้รบัผิดชอบรายวิชา 

 

 


