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       ปรชัญา ปณิธานของคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีวชิาการน า จรยิธรรมเด่น เน้นเทคโนโลย ี  

รายละเอียดของรายวิชา 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
หมวดท่ี 1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 

1.1 รหสัและช่ือรายวิชา 
 SP211   การโปรแกรมเชงิวตัถุขัน้สูง (Advanced Object Oriented Programming) 
1.2 จ านวนหน่วยกิต  

3 หน่วยกติ (2-2-5) 
1.3 หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
 วทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์ 
1.4 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
          อาจารย ์ดร. วศัว ี แสนศรมีหาชยั           
1.5 ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
 ภาคปลาย / ชัน้ปีที ่2 
1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 - 
1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requistites) (ถ้ามี) 

- 
1.8 สถานท่ีเรียน 

หอ้งเรยีน มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
1.9 วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
           ธนัวาคม 2558 
 

หมวดท่ี 2  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
     เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจหลกัการโปรแกรมเชงิวตัถุขัน้สูง เช่น คลาสนามธรรม (Abstract classes) 
ส่วนต่อประสาน (Interfaces) การสบืทอด (Inheritance) การเขยีนโปรแกรมโดยใชเ้หตุการณ์เป็น
ตวักระตุ้น (Event-driven programming) และเทรดส์ (Threads)  อกีทัง้สามารถพฒันาโปรแกรม
ประยุกต์โดยใช้หลกัการโปรแกรมเชงิวตัถุได้อย่างเป็นระบบ โดยแนวทางการศกึษาจะเน้นการน า
หลกัการโปรแกรมเชงิวตัถุไปประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนให้โปรแกรมมโีครงสรา้งที่ดแีละสามารถน า
กลบัมาใช้ใหม่ได้ (Reusable) ซึ่งความรูแ้ละพื้นฐานที่ศกึษาสามารถน าไปต่อยอดในการพฒันา
ระบบโปรแกรมประยกุตท์ีส่ามารถใชง้านไดจ้รงิในชวีติประจ าวนั (Real life applications) 
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2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา / ปรบัปรงุรายวิชา 
 - 

 
หมวดท่ี 3  ลกัษณะและการด าเนินการ 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
หลกัการโปรแกรมเชงิวตัถุขัน้สงู คลาสนามธรรม ส่วนต่อประสาน การสบืทอด เทรดส ์ การเขยีน

โปรแกรมแบบกระจายขัน้สูง การเขยีนโปรแกรมโดยใช้เหตุการณ์เป็นตวักระตุ้น และเทคโนโลยี
คอมโพเนนต ์การเขยีนโปรแกรมจดัการขอ้ผดิพลาด กรณศีกึษา 

 
3.2 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อ 
ภาคการศกึษา 

ไมม่ ี มกีารฝึกปฏบิตั ิ การศกึษาดว้ยตนเอง 
6 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
 

3.3 จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น 
      รายบคุคล 
    3 ชัว่โมง/สปัดาห ์
 
 
 

หมวดท่ี 4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1 คณุธรรม จริยธรรม 

1) คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
ใหน้ักศกึษาตระหนักและมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ด้รบัมอบหมายทัง้ของตนเองและงาน

ของกลุ่มที่ไดร้บัมอบหมาย มวีนิัยต่อการเรยีน ส่งมอบงานที่ได้รบัมอบหมายตามเวลาที่ก าหนด 
เคารพในการแสดงออกทางความคดิของผูร้ว่มงาน และรบัฟงัการแสดงความคดิเหน็ของเพื่อนในชัน้
เรยีน ทัง้ในกลุ่มและนอกกลุ่ม  
 

2) วิธีการสอน 

 การสอดแทรกเรือ่งคุณธรรมและจรยิธรรม ในการสอน 
 มกีารก าหนดเวลาการส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างชดัเจน และย า้เตอืนใหน้กัศกึษามคีวาม
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รบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ทัง้งานกลุ่มและงานเดีย่ว 
 สอนไมใ่หทุ้จรติในการสอบ ไมค่ดัลอกผลงานผูอ้ื่น และการตรงต่อเวลาในการเขา้ชัน้เรยีน 
 เปิดโอกาสใหน้กัศกึษามกีารตัง้ค าถามหรอืตอบค าถาม และแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีนใน

โอกาสต่างๆ ใหส้มาชกิในแต่ละกลุ่มมกีจิกรรม คน้ควา้หา ค าตอบดว้ยตนเอง 
 

3) วิธีการประเมินผล 

 ประเมนิผลจากพฤตกิรรมการเขา้เรยีน และการส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่ห้
และความตรงต่อเวลา 

 ประเมนิผลจากพฤตกิรรมการแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน และการเคารพการแสดงความ
คดิเหน็ของผูอ้ื่น 

 มอบหมายงานกลุ่มมาน าเสนอในหอ้งเรยีนและประเมนิพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
 

4.2 ความรู้ 

 ความรู้ท่ีต้องได้รบั 

 มคีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการพืน้ฐานเกีย่วกบัหลกัการโปรแกรมเชงิวตัถุ 
 มคีวามรูเ้กีย่วกบัเทคนิคทีใ่ชใ้นการพฒันาโปรแกรมประยกุต ์โดยอา้งองิกบัแนวคดิการ

โปรแกรมเชงิวตัถุ 
 มคีวามรูเ้กีย่วกบัเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการพฒันาโปรแกรมประยกุตต์ามแนวคดิการโปรแกรมเชงิ

วตัถุและสามารถเลอืกใชเ้ครือ่งมอืไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 สามารถออกแบบโปรแกรมประยกุตต์ามแนวคดิการโปรแกรมเชงิวตัถุซึง่มโีครงสรา้งทีด่ ี

และสามารถเลอืกน าส่วนของโปรแกรมกลบัมาใชใ้หมไ่ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการเขยีนโปรแกรมโดยใชเ้หตุการณ์เป็นตวักระตุน้ และ

สามารถน าเทคนิคดงักล่าวไปประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบส่วนตดิต่อผูใ้ชส้ าหรบัโปรแกรม
ประยกุต ์

1) วิธีการสอน 
การสอนจะเน้นบรรยายพรอ้มตวัอย่างในเชงิปฏบิตัิ เช่น เนื้อหาในส่วนการเขยีนโปรแกรม

โดยใชเ้หตุการณ์เป็นตวักระตุน้ จะใหน้กัศกึษาเรยีนรูห้ลกัวธิกีารท างานและการออกแบบโปรแกรมที่
ใชเ้หตุการณ์เป็นตวักระตุน้เบือ้งตน้ และฝึกปฏบิตัใินเชงิการพฒันาโปรแกรม เพื่อใหน้ักศกึษาเขา้ใจ
เทคนิคการพฒันา นอกเหนือจากการบรรยายนักศกึษาจะไดเ้รยีนรูโ้ดยกจิกรรมกรณีศกึษา เพื่อให้
นักศึกษาเข้าใจกระบวนการออกแบบและพฒันาระบบโปรแกรมประยุกต์บนพื้นฐานของแนวคิด
โปรแกรมเชงิวตัถุทีส่ามารถน าไปใชจ้รงิได ้
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2) วิธีการประเมินผล 

 ประเมนิผลจากการท าแบบฝึกหดัหรอืกรณศีกึษาทีม่อบหมายใหท้ า 
 ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
 โครงงาน 
 การวดัผล 

 คะแนนเกบ็    35 % 
  - การเขา้ชัน้เรยีน   5 %  
  - งานทีม่อบหมาย            15 % 
                    - โครงงาน                            15 % 
           คะแนนสอบกลางภาค   25 % 
 คะแนนสอบปลายภาค   40 % 

 
4.3 ทกัษะทางปัญญา 

1) ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 
             ทกัษะการคดิวเิคราะห์ การแสดงความคดิเหน็ต่อปญัหาที่ทราบในชัน้เรยีน หรอืงานที่
ไดร้บัมอบหมายใหค้น้หาค าตอบ เพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการแกไ้ขปญัหานัน้ๆ 

 
2) วิธีการสอน 

             ฝึกตอบปญัหาในชัน้เรียนมีการแสดงความคิดเห็นต่อปญัหา และระดมสมอง
(Brainstorming) ในการแก้ไขปญัหา ศกึษาจากหวัขอ้ปญัหาหรอืกรณีศกึษาตามประเดน็ปญัหาที่
ก าหนดไว ้ โดยแบ่ง นกัศกึษาเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่มจะตอ้งก าหนดแนวทางไปสู่การแก้ไขปญัหาหรอื
เสนอแนวทางปฏบิตัทิีม่คีวามน่าเชื่อถอืและความเป็นไปได ้
 

3) วิธีการประเมินผล 
               ประเมนิจากการตอบปญัหาในชัน้เรยีนและการน าเสนอผลงานแบบรายบุคคลและกลุ่ม 
  
4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

1) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 
            เน้นการท างานเป็นรายบุคคลและกลุ่ม ถ้ามกีารท างานเป็นกลุ่มจะต้องช่วยเหลอืแบ่งงาน
ย่อย โดยมอบหมายให้ช่วยกนัคน้คว้าขอ้มูลเพิม่เตมิ เพื่อใช้เขยีนรายงานและเสนอแนวทางการ
แกไ้ขปญัหาในชัน้เรยีน 
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2) วิธีการสอน 
            สอนโดยมกีจิกรรมเสรมิในชัน้เรยีนและนอกชัน้เรยีน ซึง่มกีจิกรรมท างานเป็นรายบุคคล
และกลุ่ม และมกีารท างานตามภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย เพื่อใหน้กัศกึษาท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได้ 
 

3) วิธีการประเมินผล 
            ประเมนิผลงานจากรายงานและการน าเสนอผลงานของนักศกึษา โดยมกีารแสดงออก
อยา่งมสีว่นรว่มในชัน้เรยีน  
 

4.5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้อง

พฒันา 

 การสอนโดยใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกสแ์บบ E-Learning และการคน้ควา้ทางอนิเทอรเ์น็ต  
 การสอนโดยใชเ้ครือ่งมอืหรอืซอฟตแ์วรใ์นคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ เพื่อช่วยให ้นศ. สามารถมี

ส่วนรว่มในเนื้อหาและชัน้เรยีนมากยิง่ขึน้  
 ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชร้ปูแบบ เครือ่งมอื และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
2) วิธีการสอน 

 สอนโดยมกีารน าเสนอขอ้มลูเป็นตวัอยา่งจากการคน้ควา้ทางอนิเทอรเ์น็ต   
 สอนโดยมกีารถาม/ตอบค าถามกบั นศ. เชื่อมโยงขอ้มลูผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต 
 มอบหมายงานกลุ่ม งานเดีย่วโดยใหน้ าเสนอในชัน้เรยีน 
3) วิธีการประเมินผล 

การจดัท ารายงาน และน าเสนอผลงานของนกัศกึษาดว้ยสื่อเทคโนโลยฯี หน้าชัน้เรยีน 
 

หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

5.1 แผนการสอน 
สปัดาห์

ท่ี 
หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชัว่โมง 
กิจกรรมการเรียน
การสอน/ส่ือท่ีใช้ 

ผูส้อน 

1 แนะน ารายวชิา และรายละเอยีดการ
ประเมนิผล 

2-0 บรรยาย ถามตอบ 
Presentation Slide 

อ.ดร.วศัว ี
 

2 บทที ่1 พืน้ฐานการโปรแกรมเชงิวตัถุ 
(Object oriented fundamentals – Part I) 

2-2 บรรยาย/ปฏบิตักิาร 
Presentation Slide 

อ.ดร.วศัว ี
 

3 บทที ่2 พืน้ฐานการโปรแกรมเชงิวตัถุ 
(Object oriented fundamentals – Part II) 

2-2 บรรยาย/ปฏบิตักิาร 
Presentation Slide 

อ.ดร.วศัว ี
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4 บทที ่3 การเขยีนโปรแกรมโดยใชเ้หตุการณ์
เป็นตวักระตุน้ (Event-driven programming 
- Part I – Activities & Intents) 

2-2 บรรยาย/ปฏบิตักิาร 
Presentation Slide 

อ.ดร.วศัว ี
 

5 บทที ่4 การเขยีนโปรแกรมโดยใชเ้หตุการณ์
เป็นตวักระตุน้ (Event-driven programming 
- Part II – Views & ViewGroups) 

2-2 บรรยาย/ปฏบิตักิาร 
Presentation Slide  

 

อ.ดร.วศัว ี
 

6 บทที ่5 การเขยีนโปรแกรมโดยใชเ้หตุการณ์
เป็นตวักระตุน้ (Event-driven programming 
- Part III - ActionBar) 

2-2 บรรยาย/ปฏบิตักิาร 
Presentation Slide 

อ.ดร.วศัว ี
 

7 บทที ่6 โพลมิอฟิซมึ คลาสนามธรรม และ
ส่วนต่อประสาน 
(Polymorphism Abstract Classes and 
Interface – Part I) 

2-2 บรรยาย/ปฏบิตักิาร 
Presentation Slide 

อ.ดร.วศัว ี
 

8 สอบกลางภาค 

9 บทที ่6 โพลมิอฟิซมึ คลาสนามธรรม และ
ส่วนต่อประสาน 
(Polymorphism Abstract Classes and 
Interface – Part II) 

2-2 บรรยาย/ปฏบิตักิาร 
Presentation Slide  

อ.ดร.วศัว ี
 

10 บทที ่7 กรอบการท างานของคลาสจ าพวก
คอลเลค็ชนั (Collection framework) 

2-2 บรรยาย/ปฏบิตักิาร 
Presentation Slide 

อ.ดร.วศัว ี
 

11 บทที ่8 การพฒันาโปรแกรมทีท่ างานได้
หลากหลายในเวลาเดยีวกนับนพืน้ฐานของ 
เทรดส ์(Multitasking programming based 
on threads) 

2-2 บรรยาย/ปฏบิตักิาร 
Presentation Slide  

อ.ดร.วศัว ี
 

12 บทที ่9 การท างานกบัฐานขอ้มลู 
(Data Persistence) 

2-2 บรรยาย/ปฏบิตักิาร 
Presentation Slide 

อ.ดร.วศัว ี
 

13 บทที ่10 คอมโพเน็นตท์ีน่ ากลบัมาใชใ้หมไ่ด้ 
(Reusable components - JavaBeans) 

2-2 บรรยาย/ปฏบิตักิาร 
Presentation Slide  

อ.ดร.วศัว ี
 

14 น าเสนอโครงงาน 2-0 น าเสนองาน 
Presentation Slide 

อ.ดร.วศัว ี
 

15 น าเสนอโครงงาน 2-0       น าเสนองาน 
Presentation Slide 

อ.ดร.วศัว ี
 

16 สอบปลายภาค 
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5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สปัดาหท่ี์

ประเมิน 
สดัส่วนของ

การ
ประเมินผล 

สปัดาหท์ี ่
1 - 7 

การสอบกลางภาค สอบวดัผล 8 25% 

สปัดาหท์ี ่
9 - 15 

การสอบปลายภาค สอบวดัผล 16 40% 

สปัดาหท์ี ่
1 และ 13 

โครงงาน น าเสนองาน 14 และ 15 
15% 

  สปัดาหท์ี ่
1 – 15 

การเขา้หอ้งเรยีน และงานที่
มอบหมาย 

การสงัเกตพฤตกิรรม
ระหว่างเรยีน  วดัผล
จากงานทีม่อบหมาย 

 

 
ทุกสปัดาห ์

20% 

 
วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
(Student – Centerd Approach)  
   
 การบรรยาย (Lecture)  การเรยีนรูโ้ดยใชห้วัขอ้ปญัหา  (problem-based Learning) 
 การฝึกปฏบิตั ิ(Practice) การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมโครงงาน (Project-based-Learning) 
 การอภปิราย(Discussion)  การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมการวจิยั  (Research-based-Learning) 
 การสมัมนา (Seminar)  
 การเรยีนรูผ้่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (Online Learning/Internet-based-Learning) 
 กรณศีกึษา(Case Study)  อื่น ๆ  (Others) โปรดระบุ Please specify………………… 
 
ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
 รปูภาพ (picture)   สื่อน าเสนอในรปูแบบ Powerpoint 
 ของจรงิ (Authentic Material ) 
 สื่ออเิลก็ทรอนิกส(์Electronic Media) เช่น Option Finder, VCD, DVD, e-book ฯลฯ 
 อื่น ๆ  (Others) โปรดระบุ Please specify………………… 
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กิจกรรมส าหรบันักศึกษา (Student Activities) 
 การคน้ควา้ขอ้มลู (Data/Information Search)  เกมส ์(Games) 
 การระดมสมอง(Brainstorming)    สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
 การน าเสนอ (Presentation)     การส ารวจขอ้มลู (Survey) 
 การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Play)    การฝึกภาคสนาม(Field Work) 
 การทดลอง(Experiment)     การศกึษาดงูาน (Field Trip) 
 อื่น ๆ  (Others) โปรดระบุ Please specify…………………   
 

หมวดท่ี 6  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
6.1 ต าราและเอกสาร 
- Thomas C. Wu, An introduction to object-oriented programming with Java, 5/E, 
McGraw Hill Higher Education, 2010. 
-  Walter Savitch and Kenrick Mock, Absolute Java, 5/E, Addison-Wesley, 2012. 
6.2 เอกสารและข้อมลูส าคญั 
- Wei-Meng Lee, Beginning Android Application Development, Wiley Publishing (Wrox), 
2011. 
6.3 เอกสารและข้อมลูแนะน า 
- ดร.จกัรชยั โสอนิทร ์และคณะ, Android App Development ฉบบัสมบูรณ์, ไอดซีฯี, 2555. 
- ดร.วรีศกัดิ ์ซงึถาวร, Java Programming Volume I, ซเีอด็ยเูคชัน่, 2548  
 
 

หมวดท่ี 7  การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ทีจ่ดัท าโดยนกัศกึษา ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิและ 
ความเหน็จากนกัศกึษาไดด้งันี้ 

 การประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษา 
 จากการประเมนิของผูส้อนและแบบประเมนิรายวชิา 
 จากการสงัเกตจากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
 จากผลงานทีน่กัศกึษาท าส่ง 

7.2 กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

 ผลการเรยีนของนกัศกึษา 
 การสงัเกตการสอนของสาขาวชิา โดยผูร้ว่มสอนและหวัหน้าสาขาวชิา 

 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Walter+Savitch&search-alias=books&text=Walter+Savitch&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Kenrick+Mock&search-alias=books&text=Kenrick+Mock&sort=relevancerank
http://www.w3schools.com/html/,
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7.3 การปรบัปรงุการสอน 

 จากการประเมนิการสอนในขอ้ 7.1 และจากขอ้ 7.2 น าขอ้ทีค่วรปรบัปรุงมาประชุมแกไ้ขใน
กลุ่มผูส้อน 

 การจดัสมัมนาการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพโดยคณะ  และสาขาวชิาจดัขึน้เป็นประจ า
ทุกปีเพื่อใหอ้าจารยม์กีารพฒันาการเรยีนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ ตามทีค่าดหวงัจากการ 
เรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศกึษา หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษา รวมถงึพจิารณา
จากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมใน
วชิาไดด้งันี้ 

 การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรอื
ผูท้รงคุณวุฒ ิทีไ่มใ่ช่อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

 มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษา โดย
ตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 
 

7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรงุการ
สอนและรายละเอยีดวชิา เพื่อพฒันาคุณภาพของรายวชิา ดงันี้ 

 ปรบัปรงุรายวชิาทุก 2 ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ ์
ตามขอ้ 4 

 


