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รายละเอียดของรายวิชา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

 
 

หมวดที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา  

           ภาษาไทย           ๔๑๒๒๓๑๒ การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 

           ภาษาอังกฤษ       4122312    Java Programming 

1.2 จ านวนหน่วยกิต 

           3 (2-2-5) 

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

          อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา อ.ธงชัย เจือจันทร์ 

          อาจารย์ผู้สอน                 อ.ธงชัย เจือจันทร์ 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  

         ภาคการศึกษา 2/2558 ช้ันปีท่ี 2  

1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 

         ไม่มี  

1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)   

ไม่ม ี

1.8 สถานที่เรียน 

ห้อง 3109 อาคาร 3 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร์  
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หมวดที ่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการเรียนโปรแกรมภาษาจาวา คลาสและออบเจ็คของภาษาจาวา 
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา การเช่ือมต่อฐานข้อมลูและโครงสรา้งแฟ้มข้อมูลในภาษาจาวา การเช่ือมโยงระบบ 
Cloud Engine การออกแบบและพัฒนาหน้าตา่ง GUI ส าหรับผู้ใช้ 

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

  เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย เหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบันตามมาตรฐานสากล 

 

หมวดที่  3   ลักษณะและการด าเนินการ 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา   

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดเชิงวัตถุ ค่าคงที่ ตัวแปร ชนิดข้อมูลพ้ืนฐาน และตัวแปรแถวล าดับ การ
ก าหนดประโยคการประมวลผล ค าสั่งควบคุมพ้ืนฐาน การก าหนดคลาสและการสร้างวัตถุ การสืบทอด
คุณสมบัติ โพลิมอร์ฟิซึ่ม คลาสนามธรรมและคลาสอินเตอร์เฟต การจัดการเก่ียวกับข้อผิดพลาดและข้อยกเว้น 
การโปรแกรมแบบมัลติเทรด การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ การพัฒนาโปรแกรมส าหรับอินเทอร์เน็ต การ
จัดการเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล แพคเกจและองค์ประกอบ 

3.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
30 ช่ัวโมง 

สอนเสริม 
ความต้องการ

นักศึกษาเฉพาะราย 

การฝึกปฏิบัติ/ฝึกภาคสนาม/
ฝึกงาน 

30 ช่ัวโมง 

การศึกษาด้วยตนเอง 
75 ช่ัวโมง 

3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 

 - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ http://comsci.srru.ac.th/tclass รวมถึงตอบ
ค าถามและให้ค าปรึกษาผ่านกระดานถามตอบของวิชา 
 - อาจารย์ประจ าวิชา ให้ค าปรึกษาผ่าน Web Board วิชา, E-mail, Hangouts, Google+ 
ตลอดทั้งเทอม และ Chat Room ในวิชา โดยการนัดหมาย 
 - ส าหรับกรณีเร่งด่วน ให้สามารถติดต่อทางเทคโนโลยไีรส้าย อีเมลล์ หรือ โทรศัพท์ 

  

http://comsci.srru.ac.th/tclass
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หมวดที่  4    การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรยีนรู้ของรายวิชา ในแต่ละด้าน แสดงดังข้อมูลต่อไปนี้ 

4.1 
  

คุณธรรม จริยธรรม    

4.1.1  คุณธรรม จรยิธรรมที่ต้องพัฒนา    
 พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรับผดิชอบ มีวินัย เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา และไม่
คัดลอกงานของผู้อื่นโดยไมม่ีการอา้งอิง โดยมีคุณธรรมจริยธรรมควรเป็นไปตามคณุสมบัติหลักสตูร ดังนี้  

(1) ตระหนักในคณุค่าและคณุธรรม จริยธรรม รู้จักการเสียสละ และมีความซื่อสัตย์สุจริต  
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ  
(3) เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น  
(4) เคารพกฎระเบยีบ และข้อบังคับตา่งๆ ขององค์การและสังคม 
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

4.1.2  วิธีการสอน    
(1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณศีึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจรยิธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม การ

ละเมิดลิขสิทธ์ิโปรแกรม โดยมุ่งเนน้ให้นักศึกษาใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ซ 
(2) ก าหนดให้ผู้เรียนใช้ซอฟต์แวรโ์อเพ่นซอร์ซ บรรยายเปรียบเทียบคณุสมบัติกับซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธ์ิ และให้แง่

คิดของการใช้และจรยิธรรมการใช้ซอฟต์แวร์ 

4.1.3  วิธีการวัดและประเมินผล 
 สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาท่ีเกิดระหว่างการสอน เช่น พฤติการณ์การเข้าเรียน พฤติกรรมการใช้เครือข่าย
เพื่อการเรียน พฤติกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างการสอน และอื่นๆ ว่าเป็นไปตามคาดหมายไว้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามที่
คาดหมาย ก็อาจเปลี่ยนสถานการณ์หรือปรับโครงการให้เหมาะสมมากข้ึน  

4.2 
 
 
 

ความรู้ 

4.2.1  ความรู้ต้องพัฒนา    
(1) ไวยากรณภ์าษา Java  
        • ประเภทตัวแปรและการใช้ตัวแปร Boolean, Byte, Short, Integer, Long, Float, Double, String, 

Character 
        • ตัวด าเนินการ Arithmetic, Relational, Logical, Assignment และ Bitwise 
        • การการตัดสินใจ 
        • ลูป 
 (2) โครงสร้างข้อมูลในภาษาจาวา 
        • Array, List, LinkedList, Vector, Queue, Stack, Map, HashMap และอื่น ๆ  
 (3) Class และ Object  
        • การสร้างคลาส 
        • การใช้ Class ในภาษาจาวา เช่น Date Time, Regular Expression และอื่น ๆ  
 (4) Threading และ I/O 
 (5) การใช้ API Library 
 (6) การเช่ือมต่อฐานข้อมูลและระบบคลาวด ์
 (7) การพัฒนาหน้าต่าง GUI  
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4.2.2  วิธีการสอน  
สอนทฤษฎีให้แนวคิด และฝึกปฏบิัติเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวา    
4.2.3  วิธีการวัดและประเมินผล  

(1) วัดความสามารถในการเขียนโปรแกรมพืน้ฐาน  
(2) ประเมินการออกแบบอัลกอริธมึและการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา 
(3) ประเมินจากแบบทดสอบในช้ันเรยีน  

4.3 ทักษะทางปัญญา  

4.3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 พัฒนาแนวคิดการเขียนโปรแกรม วิเคราะห์และออกแบบอลักอริธึม และใช้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวา
แก้ปัญหาจากแนวคดิ อัลกอริธึม ได้   

4.3.2  วิธีการสอน 
(1) บรรยาย 
(2) ฝึกปฏิบัต ิ
(3) LAB และ Assignment 
(4) มอบหมายให้นักศกึษาเขยีนโปรแกรมจากโจทย์ปัญหาที่ก าหนด  
(5) ใช้ระบบ E-learning ในการทบทวนการเรียน ซักถามประเด็นเพิ่มเติมนอกช้ันเรียน และอภิปรายแสดงความ

คิดเห็น 
(6) ใช้วีดีโอการสอนจาก Massive Online Open Courses (MOOCs) เป็นแนวทางให้นักศึกษาก่อนท่ีจะเข้าช้ัน

เรียน 
4.3.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลจากคะแนนสอบกลางภาค ปลายภาค คะแนน LAB และ Assignment  
(2) ประเมินผลการเขยีนโปรแกรมแกป้ัญหา 
(3) ประเมินผลการซอร์ซโคด้ภาษาจาวา 
(4) การตรวจสอบการเสนอแนวคดิผ่านระบบ E-learning  

4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้รียนด้วยกันในรายวชิาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผล

การเรยีนรู้ตามหลักสูตรดังนี ้
(1) มีความรับผิดชอบต่อการเรยีนรู้ด้วยตนเองในงานท่ีได้รับมอบหมาย ทั้งรายบุคคล และรายกลุม่ 
(2) มีความสามารถในการปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่น 
(3) สามารถวางแผน เพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได ้

4.4.2  วิธีการสอน 
(1) มอบหมายงานรายบุคคล และรายกลุ่ม 
(2) ฝึกปฏิบัตดิ้วยการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา โดยเน้นการประยุกต์ความรู้ที่เรยีนในวิชากับปัญหาที่ก าหนด 
(3) อธิบายถึงงานในปัจจุบันท่ีต้องใช้ความรู้ดังกลา่วไปประยุกต์ เพื่อเพ่ิมแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา และให้

นักศึกษาแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบังานท่ีอาจจะน าไปประยุกต์ได้ 
(4) แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ ในระหว่างสอนโดยผ่านการเล่าเรื่อง ในประเด็นทางเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ 

4.4.3  วิธีการวัดและประเมินผล 
(1) ประเมินผลในห้องเรียน 
(2) ประเมินพฤติกรรมการท างานเป็นทีมโดยผู้สอน 
(3) ประเมินจากความรับผดิชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
(4) ประเมินความมสี่วนร่วมในระบบ E-learning 
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4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 4.5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
(1) พัฒนาทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีอยูใ่นปัจจุบันเพื่อสืบค้นข้อมลูบนอินเทอร์เน็ต 

การใช้ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ และการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ผ่านทางเว็บบอร์ด และอื่น ๆ  
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหแ์ละสรุปประเด็นปัญหาทีต่้องการผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ 
(3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อยา่งเหมาะสม 
(4) สามารถใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
(5) พัฒนาทักษะในการสื่อสาร ทั้งการพูดและเขยีน โดยเขียนรายงาน 
(6) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ นอกห้องเรียน เช่น MOOCs ได ้

 4.5.2  วิธีการสอน 
(1) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ออกแบบ และเขียนโปรแกรม เพื่อแก้โจทย์ที่ก าหนด 
(2) การค้นคว้าไลบรารี หรือ Cloud Service ที่จะน ามาช่วยพัฒนาโปรแกรมในภาษาจาวา  

 4.5.3  วิธีประเมินผล 
(1) ประเมินจากผลการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
(2) ประเมินจากการอธิบายซอรส์โค้ด  
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หมวดที่  5    แผนการสอนและการประเมินผล 

5.1 แผนการสอน   

ค าแนะน า  :   (ระบุหัวข้อ/รายละเอียด สัปดาห์ที่สอน จ านวนช่ัวโมงการสอน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิต) กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อท่ีใช้ รวมทั้งอาจารย์ผูส้อน  ในแต่ละหัวข้อ/
รายละเอียดของรายวิชา 

  
สัปดาห์ 

ท่ี 
หน่วย บท และห้วข้อ 

 

จ านวนคาบ 
ผลการเรียนรู ้

วัตถุประสงค์ 
การเรียนรู ้

กิจกรรมการ 
เรียนการ

สอน 

สื่อการสอน 
 

วิธีการ* 
ประเมิน 

อาจารย ์
ผู้สอน 

  บรรยาย ปฏิบัต ิ 1 2 3 4 5 
 

     

  1 • แนะน าแนวการเรยีนการสอน 
• ภาษาจาวา 

4       • ศึกษาผู้เรียน 
• เข้าใจการท างานของ
ภาษาคอมพิวเตอร ์

บรรยาย 
อภิปราย  

Powerpoint  ไม่มีการประเมิน อ.ธงชัย เจือ
จันทร์ 

  2 • ไวยากรณภ์าษาจาวา และเทคนิคการ
เขียนโปรแกรม  

2 2      • เข้าใจไวยากรณ์ภาษาจาวา  
• เทคนิคการตรวจ Error การใช้ 
Editor 

บรรยาย 
อภิปราย 
ปฏิบัต ิ

Powerpoint, 
โปรแกรม Eclipse 

อาจารยผ์ู้สอน ผล
จากแล็บ การสังเกตุ
จากผู้เรียน 

อ.ธงชัย เจือ
จันทร์ 

  3 • ประเภทและตัวแปร   2 2      • เข้าใจประเภทตัวแปร  
• เข้าใจการใช้ตัวแปร  
• หลักของตัวด าเนินการประเภท
ต่าง ๆ  

บรรยาย 
อภิปราย 
ปฏิบัต ิ

Powerpoint, 
โปรแกรม Eclipse 

อาจารยผ์ู้สอน ผล
จากแล็บ การสังเกตุ
จากผู้เรียน 

อ.ธงชัย เจือ
จันทร์ 

 4 • การตัดสินใจ 
 

2 2      • เข้าใจหลักการและการตัดสินใจ 
การเขียนโปรแกรมตั้งเงือ่นไข 
 

บรรยาย 
อภิปราย 
ปฏิบัต ิ

Powerpoint, 
โปรแกรม Eclipse 

อาจารยผ์ู้สอน ผล
จากแล็บ การสังเกตุ
จากผู้เรียน 

อ.ธงชัย เจือ
จันทร์ 
 
 
 

 5 • ลูป 
 

2 2      • เข้าใจลูปประเภทต่าง ๆ และ
เขียนโปรแกรมวนลูปแบบต่าง ๆ  

บรรยาย 
อภิปราย 
ปฏิบัต ิ

Powerpoint, 
โปรแกรม Eclipse  

อาจารยผ์ู้สอน ผล
จากแล็บ การสังเกตุ
จากผู้เรียน 

อ.ธงชัย เจือ
จันทร์ 

 6-7 โครงสร้างข้อมูลในภาษาจาวา 4 4      • เข้าใจหลักของโครงสร้างข้อมูล
ในภาษาจาวา และการน าไป

บรรยาย 
อภิปราย 

Powerpoint, 
โปรแกรม Eclipse  

อาจารยผ์ู้สอน ผล
จากแล็บ การสังเกตุ

อ.ธงชัย เจือ
จันทร์ 
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ประยุกต์ใช้ ปฏิบัต ิ จากผู้เรียน และ 
Assignment 

 8 สอบกลางภาค 4       • นักศึกษามีความซื่อสตัย์สุจริตใน
การท าข้อสอบ 
• นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่
ได้มาใช้ในการสอบ 

สอบกลาง
ภาค 

 อาจารยผ์ู้สอน
สังเกตุจาก
พฤติกรรมผู้เรียนใน
ห้องสอบ  

อ.ธงชัย เจือ
จันทร์ 

  9-10 • การสร้าง Class และ Object 
• การใช้ Object Class ของภาษาจาวา  
 

4 4      • นักศึกษารู้จัดวิเคราะห์และ
ออกแบบอัลกอริธึมของโปรแกรม
ที่ท างานแบบ Sequential 
Decision Repetition Modular 
และ Recursion ได ้

บรรยาย  
ปฏิบัต ิ

Powerpoint, 
โปรแกรม Eclipse 

อาจารยผ์ู้สอน ผล
จากแล็บ การสังเกตุ
จากผู้เรียน 

อ.ธงชัย เจือ
จันทร์ 

 11 • Threading และ I/O 2 2      • เข้าใจการท างานของ Thread 
และเขียนโปรแกรม  
• เข้าใจหลักการของ I/O และ
เขียนโปรแกรมเพื่อเขยีนและอ่าน
ไฟล์ได้  

บรรยาย 
อภิปราย 
ปฏิบัต ิ

Powerpoint, 
โปรแกรม Eclipse 

อาจารยผ์ู้สอน ผล
จากแล็บ การสังเกตุ
จากผู้เรียน 

อ.ธงชัย เจือ
จันทร์ 

 12 • การคอนฟิกและใช้งาน API Library 
กับภาษาจาวา 

2 2      • เข้าใจหลักของ API Library  
• เขียนโปรแกรมโดยน า API 
Library มางานได้  

บรรยาย 
อภิปราย
ปฏิบัต ิ
 

Powerpoint, 
โปรแกรม Eclipse 

อาจารยผ์ู้สอน ผล
จากแล็บ การสังเกตุ
จากผู้เรียน 

อ.ธงชัย เจือ
จันทร์ 

 13 • การเช่ือมต่อฐานข้อมูลและคลาวด์ 2 2      • เข้าใจหลักการเช่ือมต่อ
ฐานข้อมูล และ Cloud Engine  
• เขียนโปรแกรมเช่ือมต่อ
ฐานข้อมูล และ Cloud Engine 

บรรยาย 
อภิปราย 
ปฏิบัต ิ
 

Powerpoint, 
โปรแกรม Eclipse 

อาจารยผ์ู้สอน ผล
จากแล็บ การสังเกตุ
จากผู้เรียน 

อ.ธงชัย เจือ
จันทร์ 

 14-15 • การพัฒนาหน้าต่างติดต่อกับ User 4 4      • ออกแบบและเขียนโปรแกรม
หน้าต่าง GUI ส าหรับผู้ใช้ได ้

 Powerpoint, 
โปรแกรม Eclipse 

อาจารยผ์ู้สอน ผล
จากแล็บ การสังเกตุ
จากผู้เรียน และ 
Assignment 

 

  16 สอบปลายภาค 2 2      • นักศึกษามีความซื่อสตัย์สุจริตใน สอบปลาย  อาจารยผ์ู้สอน อ.ธงชัย เจือ
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การท าข้อสอบ 
• นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่
ได้มาใช้ในการสอบ 

ภาค สังเกตุจาก
พฤติกรรมผู้เรียน
ระหว่างการสอบ 
และผลการสอบ 

จันทร์ 
 

  
  

สรุปแผนการสอนต่อผลการเรียนรู ้           

           หมายเหตุ : - ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน  1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ   5) ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  
                       - เครื่องหมาย ●  เท่ากับ การสอนและต้องประเมินผล       เครื่องหมาย    เท่ากับ การสอนแตไ่ม่ประเมินผล  ถ้าไม่ใส่เครื่องหมาย คือ ไม่มีการสอนและไม่ประเมินผล 
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5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

การประเมิน ผลการเรียนรู้ 
(ตาม Curriculum Mapping ใน มคอ.๒) วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 
สัดส่วนของ

การ 
1 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.7, 2.8, 

3.4, 4.6, 5.1, 5.2, 5.4 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 
 

8 
16 

25% 
40% 

2 1.2-1.5, 2.2, 2.4, 2.7, 2.8, 
3.1-3.4, 4.4-4.6, 5.1, 5.3, 5.4 

การส่งงานตามทีม่อบหมาย ตลอด 
ภาคการศึกษา 

30% 

3 1.1-1.7, 2.2, 4.4, 4.5 การเข้าช้ันเรยีน 
การมีส่วนร่วม 
อภิปราย และเสนอความคดิเห็นใน
ช้ันเรียน 

ตลอด 
ภาคการศึกษา 

 
5% 

 
หมวดที่   6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
6.1 ต าราและเอกสารหลัก  

          James Gosling, Bill Joy, Guy Steele, Gilad Bracha and Alex Buckley, "The Java Language 
Specification Java SE 7 Edition", Oracle America, Inc. and/or its affiliates, 2013. 

6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ  

          Bruno R. Preiss, "Data Structures and Algorithms with Object-Oriented Design Patterns in Java", 
Department of Electrical and Computer Engineering 
University of Waterloo, Waterloo, Canada, 1999. 
 

 
หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
7.1 การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

ใหน้ักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและผูส้อน ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน ผลการเรียนรู้ทีไ่ด้รับ และ
เสนอแนะผ่าน Web board วิชาได้ตลอดเทอม  

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน (โดยวิธีการอื่น ท่ีไม่ใช่การประเมินโดยนักศึกษา)  

- ประเมินผลจากการเรียน การสอบย่อย สอบกลางภาค และปลายภาค 
- ผลจาก web board วิชา  

7.3 การปรับปรุงการสอน   

- อาจารย์ผูส้อนทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา 
- หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 7.2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหา

ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ 
(1) สัมมนาและจัดการเรยีนการสอน 
(2) การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา  

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรยีนรู้ในวิชา ได้
จากการสอบถามผู้เรียน หรือการสุ่มตรวจผลงานของผู้เรยีน รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการ
เรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิขาไดด้ังนี้ 

(1) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของผูเ้รียนโดยจากอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิทีไ่ม่ใช่
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร หรือ 
(2) มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรยีนรู้ของผู้เรยีน โดยตรวจสอบ ข้อสอบ  

7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา   

- มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 7.4 
- จากท่ีคณะประเมินการสอนของรายวิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผ์ู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของ

รายวิชา อาจารยผ์ู้สอนรับผดิชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาในรายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา เพื่อน าเข้าท่ีประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาให้ความคดิเห็นและ
สรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงส าหรบัใช้ในภาคการศึกษาถัดไป 

 
 

          ผู้สอน 
(……………………………………..) 

            อาจารย์ธงชัย เจือจันทร์ 
 
 


