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รายละเอียดของรายวชิา 
(Course Specification) 

 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  : วิทยาเขตพทัลุง/คณะวิทยาศาสตร์/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดที่  1  ข้อมูลโดยทั่วไป 

1.  รหัสและช่ือรายวชิา   

0214212  การโปรแกรมเชิงวตัถุ (Object Oriented Programming)                
2.  จ านวนหน่วยกติ    

3 (2-2-5)                
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

วิชาเฉพาะ – วิชาเอกบงัคบั                
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.วิสิทธ์ิ บุญชุม อาจารยส์าขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 / ชั้นปีท่ี 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
6.  รายวชิาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pro-requisite)  

0214211 การโปรแกรมภาษาจาวา 
7.  รายวชิาที่ต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisite)   

ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน 

 มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตพทัลุง 
9.  วนัที่จดัท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

3 พฤศจิกายน 2562 
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หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา  :  เพ่ือให้ผู้เรียน 
1.1  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 

 หลกัการ วิธีการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 
 คลาสและวตัถุ 
 หลกัการห่อหุม้ การสืบทอดคุณสมบติั 
 พอลิมอร์ฟิซึม 
 การพฒันาโปรแกรมดว้ยแนวคิดเชิงวตัถุ 

1.2  สามารถน าความรู้ความเขา้ใจท่ีไดรั้บมาประยุกตใ์ชใ้นการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
และน าไปใชส้ าหรับการศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวตัถุได ้

1.3  มีเจตคติและมีความตระหนกัถึงความส าคญัของการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 
       และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์กบังานในชีวิตประจ าวนัได ้
1.4  มีทกัษะปฏิบติัสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ช ้เพื่อพฒันาโปรแกรมไดอ้ยา่งอยา่งถูกตอ้ง 
       และเหมาะสม 

2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เป็นการปรับปรุงแกไ้ขรายวิชาจาก มคอ.5 ของภาคการศกึษาท่ีผา่นมา เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ 

ตระหนกัถึงความส าคญัของการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ และสามารถน าไปใชเ้ป็นพ้ืนฐานส าหรับการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบเชิงวตัถุต่อไป ในภาคเรียน 2/2562 มีการเพ่ิมการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยโปรแกรมภาษาไพธอน 
และเพ่ิมการท า Mini Project   

หมวดที่  3  ลกัษณะและการด าเนินการ 

1.  ค าอธบิายรายวชิา 
ศึกษาหลกัการ วิธีการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ คลาสและวตัถุ หลกัการห่อหุม้ การสืบทอดคุณสมบติั พอลิมอร์ฟิ

ซึม และการพฒันาโปรแกรมดว้ยแนวคิดเชิงวตัถุและฝึกปฏิบติั 
2.  หัวข้อและจ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชัว่โมง/ภาคการศึกษา ตามความตอ้งการของ
นิสิตเฉพาะราย 

30 ชัว่โมง/ภาคการศึกษา 75 ชัว่โมง/ภาคการศึกษา 
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3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
 อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ ประมาณ 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
(เฉพาะรายท่ีตองการ) 

หมวดที่  4  การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

       ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสตัยสุ์จริต  
  มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
       มีภาวะความเป็นผูน้  าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบั

ความส าคญั 
       คารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
       เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
       สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ต่อบุคคลองคก์รและสงัคม 
  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
       มีจิตสาธารณะ 

1.2  วธิีการสอน 
1. อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การมวีินยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและ

สงัคม การเคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัและสงัคม 
2. เนน้การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลา การส่งงานตรงเวลาและการแต่งกายใหเ้ป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 

1.3  วธิีการประเมนิ 
การเขา้ชั้นเรียน การส่งงานและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

2.  ด้านความรู้  
2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความตอ้งการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ 

และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 
 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคป์ระกอบต่าง ๆ ของระบบ

คอมพิวเตอร์ใหต้รงตามขอ้ก าหนด 
      สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการและวิวฒันาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไปประยกุต ์



 5 

       รู้ เขา้ใจและสนใจพฒันาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเน่ือง 
       มีความรู้ในแนวกวา้งของสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เลง็เห็นการเปล่ียนแปลง และเขา้ใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
 มีประสบการณ์ในการพฒันาและ/หรือการประยกุตซ์อฟตแ์วร์ท่ีใชง้านไดจ้ริง  
 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศกบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.2  วธิีการสอน 
1. ผูส้อนบรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบโดยใชส้ไลดป์ระกอบการบรรยาย (PowerPoint) และอธิบาย

ตวัอยา่งการเขียนโปรแกรม 
2. ผูเ้รียนซกัถาม ร่วมกนัอภิปรายขอ้ปัญหาและเขียนโปรแกรมท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
3. ผูส้อนปฏิบติัการสาธิตแสดงตวัอยา่งการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุโดยใชโ้ปรแกรม NetBeans, PyCharm 
4. ผูเ้รียนปฏิบติัการเขียนโปรแกรมท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
5. ผูเ้รียนปฏิบติัการเขียนโปรแกรมของแต่ละบทนอกชั้นเรียน 

2.3  วธิีการประเมนิ 
1. การทดสอบยอ่ยและการสอบปฏิบติั 

2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

3. การท าโจทยแ์บบฝึกหดั 

4. การซกัถามและสงัเกตความสนใจ 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

       สามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณและอยา่งเป็นระบบ  
 สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
      สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ  
 สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

3.2  วธิีการสอน 
1. จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกทกัษะการคิดและเขียนโปรแกรมทั้งในระดบับุคคลและกลุ่ม  

เช่น สะทอ้นคิด อภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา ฯลฯ 
2. จดักิจกรรมใหน้กัศกึษามีโอกาสปฏิบติั และฝึกทกัษะ 

3.3  วธิีการประเมนิ 
1. การสอบปฏิบติั สอบกลางภาคและปลายภาค โดยใชโ้จทยป์ระเภทวิเคราะห์ 

2. การใชข้อ้สอบหรือแบบฝึกหดัท่ีใหน้กัศึกษาคิดแกปั้ญหา และน าเสนองาน 
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4.  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตวับุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตวับุคคลและความรับผดิชอบ 
       สามารถใชภ้าษาส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม ทั้งใน

บทบาทของผูน้  า หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมท างาน 
      สามารถใชค้วามรู้ดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์มาช้ีน าสงัคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
 มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 
      สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์ทั้งส่วนตวัและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยนื

อยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
     มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง  

4.2  วธิีการสอน 
1. จดักิจกรรมใหม้ีการน าเสนอเทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อกระตุน้การเรียนรู้ 
2. สอดแทรกเร่ืองความรับผดิชอบ การมีมนุษยสมัพนัธ ์ฯลฯ 

4.3  วธิีการประเมนิ 
1. สงัเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
2. ประเมินความสม ่าเสมอของการเขา้เรียน 
3. ประเมินความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5.  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ  าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัในการท างานท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
      สามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยกุต์

ต่อปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสร้างสรรค ์
      สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน เลือกใชรู้ปแบบของส่ือการน าเสนออยา่ง

เหมาะสม  
      สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
      มีทกัษะและความรู้ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพื่อการคน้ควา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.2  วธิีการสอน 
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

หลากหลายและเหมาะสม 
2. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีส าหรับการสืบคน้ ศึกษาดว้ยตนเองและการ

น าเสนอผลงาน 
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  5.3  วธิีการประเมนิ  

1. ทกัษะการสืบคน้และศึกษาดว้ยตนเอง 
2. ทกัษะการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมนิผล 

1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 
 

ช้ีแจงประมวลรายวชิา / 
 บทที่ 1: บทน า 
 แนะน าความหมาย ความส าคญั

และองคป์ระกอบของการเขียน
โปรแกรมแบบเชิงวตัถุ 

 แนะน าหลกัการ วิธีการเขียน
โปรแกรมเชิงวตัถุ 

4 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- ช้ีแจงรายละเอียดวิชา 
- บรรยาย อภิปรายตวัอยา่ง  
- แนะน าวิธีการใชเ้คร่ืองมือท่ี 
ใชเ้ขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 
- อธิบายตวัอยา่งและฝึกเขียน
โปรแกรมอยา่งง่าย 

ส่ือที่ใช้ 
- เอกสารประมวลรายวิชา 
- เอกสารประกอบการสอน 
- โปรแกรม NetBeans, 

PyCharm  

อ.ดร.วิสิทธ์ิ 
บุญชุม 
 

2-3 
 

บทที ่2: คลาส วตัถุและเมธอด 

 คลาส 
 วตัถุและชนิดของวตัถุ 
 คุณสมบติั 
 เมธอดและคอนสตรัคเตอร์ 
 Modifier 

 

8 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย อภิปรายตวัอยา่ง 
- อธิบายตวัอยา่งและฝึกเขียน
โปรแกรม 

ส่ือที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- โปรแกรม NetBeans, 

PyCharm 
- โจทยแ์บบฝึกหดั 

อ.ดร.วิสิทธ์ิ 
บุญชุม 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

4-5 
 

บทที ่3: หลกัการห่อหุ้ม 
หลกัการห่อหุม้ 
การดกัจบั Error 

8 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย อภิปรายตวัอยา่ง 
- อธิบายตวัอยา่งและฝึกเขียน
โปรแกรม 

ส่ือที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- โปรแกรม NetBeans, 

PyCharm 
- โจทยแ์บบฝึกหดั Project 

Base Learning 

อ.ดร.วิสิทธ์ิ 
บุญชุม 

6-8 บทที่ 4: การสืบทอดคุณสมบัติ 

 Class and Super class 
 Overriding  

12 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย อภิปรายตวัอยา่ง 
- อธิบายตวัอยา่งและฝึกเขียน
โปรแกรม 

ส่ือที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- โปรแกรม NetBeans, 

PyCharm 
- โจทยแ์บบฝึกหดั Project 
Base Learning 

อ.ดร.วิสิทธ์ิ 
บุญชุม 
 

9-10 บทที่ 5: พอลมิอร์ฟิซึม 

 Polymorphism 
 Overloading 
 Abstract Method 
 Abstract Class 
 Interface 
 Multiple Interface 

8 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย อภิปรายตวัอยา่ง 
- ฝึกเขียนโปรแกรม 
ส่ือที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- โปรแกรม NetBeans, 

PyCharm 
- โจทยแ์บบฝึกหดั Project 

Base Learning 

อ.ดร.วิสิทธ์ิ 
บุญชุม 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

11-12 บทที่ 6: Object Oriented Design 

 การออกแบบคลาสและวตัถุ 
 Abstraction and Encapsulation 
 UML  

8 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย อภิปรายตวัอยา่ง 
- ฝึกเขียนโปรแกรม 
ส่ือที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- โปรแกรม NetBeans, 
PyCharm 
- โจทยแ์บบฝึกหดั Project 
Base Learning 

อ.ดร.วิสิทธ์ิ 
บุญชุม 
 

13-15 บทที่ 7: การพฒันาโปรแกรมด้วย
แนวคดิเชิงวตัถุ 

 ออกแบบระบบงาน (Mini-
Project) ดว้ยแนวคิดเชิงวตัถุ 

12 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย อภิปรายตวัอยา่ง 
- ฝึกเขียนโปรแกรม 
ส่ือที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- โปรแกรม NetBeans, 
PyCharm 
- โจทยแ์บบฝึกหดั Project 
Base Learning 
- บูรณาการงานวจิยัของ อ.ดร.
วิสิทธ์ิ บุญชุม 

อ.ดร.วิสิทธ์ิ 
บุญชุม 
 

 

2.  แผนประเมนิการเรียนรู้  
( : ประเมนิเฉพาะความรับผดิชอบหลกั) 
ล าดบัการ 
ประเมนิ 

ลกัษณะการประเมนิ 
(เช่น สอบ  รายงาน โครงงาน ฯลฯ) 

สัปดาห์ที่ประเมนิ 
สัดส่วนของ 

คะแนนที่ประเมนิ 
หมาย
เหตุ 

1 สอบกลางภาค ตามท่ี ม ก  าหนด 30%  
2 สอบปลายภาค ตามท่ี ม ก  าหนด 30%  
3 งานในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%  
4 Mini-Project ตลอดภาคการศึกษา 10%  
5 รายงานและการบา้น ตลอดภาคการศึกษา 10%  
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2.  แผนประเมนิการเรียนรู้  
( : ประเมนิเฉพาะความรับผดิชอบหลกั) 

6 เวลาเรียนและความสนใจ ตลอดภาคการศึกษา 10%  
 
 

2.  แผนประเมนิการเรียนรู้  
( : ประเมนิเฉพาะความรับผดิชอบหลกั) 

 

นิสิตจะต้องเข้าเรียน 80% ของเวลาทั้งหมดจงึจะมสิีทธิสอบปลายภาค รวมถงึปฏบิัตติามข้อก าหนดอ่ืน ๆ 
ของการเรียนการสอน 

เกณฑ์การประเมนิผลการเรียน 

 80 – 100 ไดเ้กรด  A 53 – 60 ไดเ้กรด  C  
 74 – 79 ไดเ้กรด  B+ 47 – 52 ไดเ้กรด  D+  
 68 – 73 ไดเ้กรด  B 41 – 46 ไดเ้กรด  D  
 61 – 67 ไดเ้กรด  C+ 0 – 40 ไดเ้กรด  F  

หมวดที่  6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  เอกสารและต าราหลกั 
1. Doug Lowe & Barry Burd. (2007). Java ALL-IN-ONE DESK REFERENCE FOR DUMMIES  

2ND EDITION. Wiley Publishing, Inc.   
2. Lewis & Loftus. (2007). Java Software Solution International Edition. Pearson. 
3. สุดา เธียรมนตรี. (2555). คู่มือการเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Java ฉบบัสมบูรณ์.  

นนทบุรี: บริษทั ไอดีซี พรีเมียร์ จ  ากดั. 
4. ธีรวฒัน์ ประกอบผล. (2552). คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา Java.  กรุงเทพฯ: ซคัเซส มีเดีย. 
5. ยทุธนา ลีลาศวฒันกุล. (2547). เร่ิมตน้การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา Java.   

กรุงเทพฯ: ไทยเจริญการพิมพ ์
6. อรพิน ประวติับริสุทธ์ิ.  (2547). คู่มือการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา Java. กรุงเทพฯ : โปรวิชัน่. 
7. หนงัสือทางวิชาการอ่ืนๆ ท่ีสอดคลอ้งกบับทเรียน 

2.  เอกสารและข้อมูลส าคญั 
ไม่มี 

1. 3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า  
เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ในประมวลรายวิชา 
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หมวดที่  7  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1.  กลยุทธ์การประเมนิประสิทธผิลของรายวชิาโดยนิสิต 
กลยทุธท่ี์ใชใ้นการประเมินรายวิชาน้ีจดัโดยมหาวิทยาลยัทกัษิณไดใ้หนิ้สิตประเมินผลการเรียนการสอน 

สอนทางเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัทกัษิณดว้ยแบบประเมินรายวิชา ประเมินผูส้อน และประเมินนิสิตผูเ้รียน 
2.  กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

ใชก้ลยทุธใ์นการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอนจากผลการประเมินผูส้อน ผลการเรียนของนิสิตและการ 
ทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน 

อาจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา จดัท ารายงาน 
ผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวชิา 

กรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศกึษาท าหนา้ท่ีทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 
โดยประเมินคุณภาพของขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนนตลอดจนพิจารณาระดบัคะแนนในรายวิชา 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

จากผลการประเมินและผลการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชาไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชาเพ่ือใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน โดยมกีารปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี 

 


