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รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ   
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์  
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
1. รหัส ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต และคำอธิบายรายวิชา 
   0214315 อินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง    3(2-2-5) 
 Internet of Things 
 หลักการของอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง เซ็นเซอร์ การระบุตำแหน่งที่ตั้ง การสื่อสารแบบไร้สาย 
โปรโตคอล การจัดเก็บข้อมูลและความปลอดภัย เทคโนโลยีของ IoT สถาปัตถยกรรม มาตรฐาน การพัฒนา 
IoT เทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่น และฝึกปฎิบัติ 

IoT concepts; sensor, location, wireless protocols, data storage and secuity; IoT 
technologies; architectures; develop and implement IoT technologies and application; and 
practice 
 
2. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือให้นิสิตเกิดการเรียนรู้/มีความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการด้านต่าง ๆ  
 2.1 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการของ อินเทอร์เน็ตออฟติง (IoT) 
 2.2 เพ่ือให้นิสิตเข้าใจสถาปัตยกรรม โปรโตคอล การจัดเก็บข้อมูล มาตรฐานและความปลอดภัยของ  
          ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) 
    2.3  เพ่ือให้นิสิตเข้าใจ โปรโตคอลและฮาร์ดแวร์ของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งชนิดต่างๆ เช่น WiFi LoRa 
Zigbee  เป็นต้น 
     2.4  เพ่ือให้นิสิตเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งาน ESP8266 ในการสร้างอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งกับ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ รวมทั้งสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ดังกล่าวให้ทำงานตามที่ต้องการ 
     2.5 เพ่ือให้นิสิตสามารถออกแบบระบบ Iot เพ่ือประยุกต์ใช้งาน Free IoT Server เชน่ Netpie  IoT 
Tweet   Antu  หรือ Free IoT Application Platform เช่น Blynk  เพ่ือเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ที่สร้างข้ึน
ประยุกต์ใช้งานในโครงงานหรือนวัตกรรมต่างๆได้ 
     2.6 เพ่ือให้นิสิตสามารถออกแบบ IoT Server เบื้องต้นโดยใช้ภ่าษา PHP เพ่ือเชื่อมต่อกับ ESP8266 ได ้
 
 
3. วัตถุประสงคข์องรายวิชา 

เพ่ือให้นิสิตสามารถเข้าใจหลักการทำงานของระบบอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งตั้งแต่ สถาปัตยกรรม 
โปรโตคอล การจัดเก็บข้อมูล มาตรฐานและระบบรักษาความปลอดภัย โดยสามารถพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้า IoT 
ขึ้ น เองได้ ด้ วย  Chip ESP8266  บน  ARDUINO Platform  รวมทั้ งสามารถพัฒ นา IoT  Server 
เบื้องต้นขึ้นเองได้ด้วยภาษา PHP หรือใช้ Free Server IoT  หรือ Free Application IoT android 
mobile phone เพ่ือควบคุมหรือแสดงผลจาก Web Browser หรือ Mobile application ได้ 
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4. การพัฒนาผลการเรียนของนิสิต 
  
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ  
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
 1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 1. การมอบหมายงานให้นสิิตทำงาน

เดี่ยวและงานกลุ่ม เพื่อนิสิตจะได้
เรียนรู้การวางแผนการทำงาน  การ
แลกเปลีย่นความคดิเห็น  มีการ
ค้นคว้าข้อมูล และมีความสามัคคี   
2. สอดแทรกเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับ
การมีจรยิธรรม จิตสาธารณ การมี
ส่วนร่วมต่อสังคม การช่วยเหลือ
สังคม การมสีัมมาคารวะ เพื่อปลกูฝัง
ให้นิสิตมีความรับผิดชอบ  และมี
น้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น 
 
 
 

ประเมินจากการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการมีส่วนร่วมใน
การทำงานกลุ่ม  การตรงต่อ
เวลาในการเข้าช้ันเรียน และส่ง
งานตามที่ไดร้ับมอบหมาย
รวมทั้งสังเกต ลักษณะการ
พูดจา 

 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 

 1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามในการ
ทำงานเป็นทีม 

 1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

 1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 

 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 

 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. ด้านความรู้   
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ

และทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1.บรรยายจากเอกสารประกอบการ
สอน 
2.ให้นิสิตเรียนรู้ เขียนโปรแกรมและ
3.ทดลองจากฮาร์ดแวร์จริง  
4.ให้นิสิตทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน 
5.ให้นิสิตค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม
จากอินเตอร์เน็ต  
6.อภิปรายหลักการทำงานของ
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ทั้งในประเด็น 
ฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึง 
อุปกรณ์เชื่อมต่อ พื้นฐานท้ังแบบ
อินพุทและเอาท์พุท 

ทดสอบย่อย สอบกลางภาค 
และสอบปลายภาค 
วิเคราะห์จากแบบฝึกหัด  
วิเคราะหจ์ากรายงานและการ
อภิปรายหน้าช้ันเรียน 

 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา และอธิบายความ
ต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 
 

 2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา 
บำรุงรักษา และ/หรือ ประเมินระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกำหนด 

 2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์เพ่ือการนำไป
ประยุกต์ 

 2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความ
ชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

 2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือ
การประยุกต์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานได้
จริง 

 2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา   
 3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง

เป็นระบบ 
1.ให้นิสิตฝึกแปลงสัญญาณทางไฟฟ้า
ให้เป็นข้อมูลทางตัวเลขในลักษณะ
เลขฐานสอง  ฐานสิบและฐานสิบหก    
2.ให้โจทย์การวิเคราะห์ประเด็นการ
เขียนโปรแกรมควบคมุการ
ประมวลผลของระบบควบคมุ
อัตโนมัติ  โดยหน่วยอินพุท ทำหนา้ที่ 
รับอินพุทเป็นสัญญาณไฟฟ้า แปลง
สัญญาณไฟฟ้าเป็น เลขฐาน 2 
จากนั้น จะส่งต่อไปยังหน่วย
ประมวลผลทำหน้าที่ประมวลผล
ข้อมูลตัวเลขฐานสองให้เอาท์พุท
ออกมาเป็นตัวเลข ส่งต่อให้ หน่วย
เอาท์พุทก็จะแปลงตัวเลขเป็น
สัญญาณไฟฟ้า 

ทดสอบย่อย สอบกลางภาค 
และปลายภาค โดยใช้โจทย์
ประเภทวิเคราะห ์ 3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน

สารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  

 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายโดย
ใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ให้นิสิตทำศึกษาค้นคว้าในรูปแบบ
ของงานกลุ่ม นำเสนอในรูปของ
รายงาน การเขียนโปรแกรม และ 
ทดสอบในฮาร์ดแวรจ์ริง 

ประเมินความก้าวหน้าของงาน 
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 
จากการอภิปราย นำเสนอ และ
การทำงานของฮาร์ดแวร์จริง 

 4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวย
ความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาท
ของผู้ร่วมทีมทำงาน 

 4.3 สามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทำของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

 4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการ
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
แก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม 

 4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง
ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

 5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่
ในปัจจุบันในการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

1.สอนเนื้อหาทฤษฎีเชิงปฏิบัติ โดย
การให้โจทย์ใหฝ้ึกคิด 
2.มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าดว้ย
ตนเอง นำเสนอในรูปของรายงาน
และทดลองในฮารด์แวร์จริง 
 

ประเมินจากการทำโจทย์ใน
ห้องเรียน 
ประเมินผลจากรายงาน การ
นำเสนอ และการทำงานของ
ฮาร์ดแวร์จริง 
 

 5.2 สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหา
โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ 
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้อง
อย่างสร้างสรรค์ 

 5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การพูดและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ 
สื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม 

 5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. แผนการสอน 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 

จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
30 ชั่วโมง 

จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
0 ชั่วโมง 

จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
30 ชั่วโมง 

จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
75 ชั่วโมง 

  

 
หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมิน 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน* 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
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1 • แนะนำประมวลลักษณะวิชา 

• บทนำ 
 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย 
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- ปฎิบัติในห้องคอมพิวเตอร์ 
สื่อที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 

อ.กฤษณ์ ทองขุน
ดำ 
 

2 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม ของ
อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง 
สถาปัตยกรรม โปรโตคอล การจัดเก็บ
ข้อมูล มาตรฐานและระบบรักษา
ความปลอดภัย   IoT ชนิดต่างๆ เช่น 
Lora  WiFi  Zigbee 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยายและยกตัวอย่าง 
-  ทำแบบฝึกหัดใน/นอกชั้น

เรียน 
สื่อที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 

อ.กฤษณ์ ทองขุน
ดำ 
 

3-4 แนะนำ โครงสร้างทางฮาร์ดแวร์ของ
ESP8266  พอร์ต รีจิสเตอร์ การ
อัพเฟิร์มแวร์  การเชื่อมต่อกับ 
อุปกรณ์ภายนอก เช่น LCD KEYPAD 
และการเขียนโปรแกรมควบคุม 
ESP8266 ด้วย ARDUINO IDE 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยายและยกตัวอย่าง 
- ทำแบบฝึกหัดใน/นอกชั้นเ 
สื่อที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- โปรแกรม ARDUINO IDE 
- บอร์ดทดลอง IoT 

ESP8266 และอุปกรณ์ 

อ.กฤษณ์ ทองขุน
ดำ 
 

5-6 หลักการเขียนโปรแกรมควบคุม
ESP8266 ด้วยภาษา ARDUINO และ  

- การเขียนโปรแกรมรับค่า 
สวิทช ์

- การเขียนโปรแกรมควบคุม
หลอดไฟและรีเลย์ LCD 
 

  

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยายและยกตัวอย่าง 
- ทำแบบฝึกหัดใน/นอกชั้นเ 
สื่อที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- โปรแกรม ARDUINO IDE 
- บอร์ดทดลอง IoT 

ESP8266 และอุปกรณ์ 

อ.กฤษณ์ ทองขุน
ดำ 
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7-8 การเขียนโปรแกรม รับส่งข้อมูล
ระหว่าง ESP8266 กับ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ผ่านทาง WiFi ด้วยภาษา 
PHP และ ARDUINO IDE  

 
 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยายและยกตัวอย่าง 
- ทำแบบฝึกหัดใน/นอกชั้นเ 
สื่อที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- โปรแกรม ARDUINO IDE 
- บอร์ดทดลอง IoT 

ESP8266 และอุปกรณ์ 

อ.กฤษณ์ ทองขุน
ดำ 
 

สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาค 
10 การเชื่อมต่อ ESP8266 กับ Free 

Android or IOS Mobile 
Application (Blynk)    
การควบคุมการปิดเปิด หลอดไฟ ด้วย
มือถือ ผ่าน Blynk 
 
 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยายและยกตัวอย่าง 
- ทำแบบฝึกหัดใน/นอกชั้นเ 
สื่อที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- โปรแกรม ARDUINO IDE 
- บอร์ดทดลอง IoT 

ESP8266 และอุปกรณ์ 

 
อ.กฤษณ์ ทองขุน
ดำ 
 

11 การเชื่อมต่อ ESP8266 กับ Free 
Android or IOS Mobile 
Application (Blynk)    
การอ่านค่าจะเซ็นเซอร์ชนิดต่าง 
ส่งผ่านข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
แสดงผลบนโทรศัพท์มือถือ 
 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยายและยกตัวอย่าง 
- ทำแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน 
สื่อที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- โปรแกรม Proteus 

โปรแกรม ARDUINO IDE 
- บอร์ดทดลอง IoT 

ESP8266 และอุปกรณ์
เชื่อมต่อ และเซ็นเซอร์ต่างๆ 

อ.กฤษณ์ ทองขุน
ดำ 
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12-13 การเชื่อมต่อ ESP8266 กับ Free IoT 
Server เช่น NETPIE ANTU  IOT 
Tweet  แสดงผลผ่าน Web Boarser  
 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยายและยกตัวอย่าง 
- ทำแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน 
สื่อที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- โปรแกรม Proteus 

โปรแกรม ARDUINO IDE 
- บอร์ดทดลอง IoT 

ESP8266 และอุปกรณ์
เชื่อมต่อ และเซ็นเซอร์ต่างๆ 

อ.กฤษณ์ ทองขุน
ดำ 
 

14-15 นำเสนอ วิธีการประยุกต์ใช้งานIoT 
ด้วย ESP8266 กับชีวิตประจำวัน 
ด้วยภาษา ARDUINO IDE และจัด
กลุ่มอภิปรายหน้าชั้นเรียน 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยายและยกตัวอย่าง 
- ทำแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน 
สื่อที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- โปรแกรม Proteus 

โปรแกรม ARDUINO IDE 
- บอร์ดทดลอง IoT 

ESP8266 และอุปกรณ์
เชื่อมต่อ และเซ็นเซอร์ต่างๆ 

อ.กฤษณ์ ทองขุน
ดำ 
 

สัปดาห์ที่ 17 – 18 สอบปลายภาค 
 
 
 
 
 
 
 

2.  แผนประเมินการเรียนรู้ 
( : ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก) 

 
ลำดับการ 
ประเมิน 

ลักษณะการประเมิน 
(เช่น สอบ  รายงาน โครงงาน 

สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของ 
คะแนนที่ 

หมายเหตุ 
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ฯลฯ) ประเมิน 
1 การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 5%  
2 ทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 10%  
3 สอบกลางภาค 9 30%  
4 สอบปลายภาค 17 หรือ 18 30%  
5 แบบฝึกหัดและการบ้าน  ตลอดภาคการศึกษา 5%  
6 รายงานและการนำเสนอโครงงาน

เกี่ยวการการประยุกต์ใช้งาน
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กตระกูล 
MCS-51 

16 20%  

นิสิตจะต้องเข้าเรียน 80% ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดอ่ืน ๆ ของ
การเรียนการสอน 

เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 
 

80 – 100 ได้เกรด      A 
74 – 79.99 ได้เกรด B+ 
68 – 73.99 ได้เกรด B 
61 – 67.99 ได้เกรด C+ 
53 – 60.99 ได้เกรด C 
47 – 52.99 ได้เกรด D+ 
41 – 46.99 ได้เกรด D 
0 – 40.99 ได้เกรด F 

 

 
 
 
หมวดที่  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  เอกสารและตำราหลัก 
            เอกสารประกอบการสอน การเขียนโปรแกรมระบบ IoT ด้วย ESP8266  อ.กฤษณ์ ทองขุนดำ 

 
2.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

ไม่มี 
1. 3.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ  

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา 
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หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

1.1  แบบประเมินรายวิชา 
 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

2.1 แบบประเมินผู้สอน 
2.2 ผลการสอบ 

 
3.  การปรับปรุงการสอน 

อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา จัดทํา 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาทําหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
โดยประเมินคุณภาพของข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนตลอดจนพิจารณาระดับคะแนนใน 
รายวิชา 
       
5.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา  เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี 
 
 

                                                                                     
                                                                                                             .............................................................. 
                                                                                                                      (  กฤษณ์ ทองขุนดำ   ) 
                                                                                                                         ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
                                                                                                                      3 / พฤษศจิกายน / 2562 

 


