
 

รายละเอียดของรายวิชา 

(มคอ. 3) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

    3441301 หลักการเขียนโปรแกรมสําหรบังานธุรกิจ (Introduction for Business Programming) 

2. จํานวนหนวยกิต 

    3 หนวยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

   หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

    อาจารยแอนนา พายุพัด อาจารยจีรภา ประยูรศักด์ิ และอาจารยวธัญู แสนสุดสวาท 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 

    ภาคการศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2559 / ช้ันปที ่1 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถาม)ี 

    ไมม ี

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถาม)ี 

    ไมม ี

8. สถานท่ีเรียน 

    หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 3 ช้ัน 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

    1 มิถุนายน 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

           เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางขอมูล แฟมขอมูล กระบวนการ  

ข้ันตอนอัลกอริทึม ผังงาน นิพจน และกลุมคําสั่งตางๆ สําหรับการเขียนโปรแกรม 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

    2.1 เพื่อพฒันาความรับผิดชอบ บทบาท หนาที่ของตนเองและสังคม 

    2.2 เพื่อพฒันาความรู และความเขาใจเกีย่วกบัหลักการและทฤษฏีที่สําคัญของหลักการเขียนโปรแกรม

สําหรับงานธุรกิจ 

   2.3 เพื่อพัฒนาทกัษะการเขียนโปรแกรมสําหรบังานธุรกิจที่สามารถประยุกตนําไปใชไดจรงิในธุรกจิตางๆ 

   2.4 เพื่อพัฒนาทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคล ความรบัผิดชอบตนเองและทางวิชาชีพ 

   2.5 เพื่อสามารถสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาความรู เ บื้ องตน เกี่ ยวกับ โคร งสร า งขอมูล  แฟมข อมู ล  กระบวนการ  ข้ันตอน 

อัลกอริทึม ผังงาน นิพจน และกลุมคําสั่งตางๆ สําหรับการเขียนโปรแกรม 

 

2. จํานวนชัว่โมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 

 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

ทฤษฎี 40 ช่ัวโมง 

ตอภาคการศึกษา 

สอนเสรมิตามความ

ตองการของนักศึกษา 

ไมม ี การศึกษาดวยตนเอง 6 

ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษา 

 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน   

    รายบุคคล 

     นักศึกษาสามารถติดตอผูสอนเพื่อขอคําปรึกษาหรือแนะนําไดตลอดเวลาดวยตนเองหรือวิธีสื่อสารที่

สะดวก ดังน้ี 

 โทรศัพท 080-0465437 

 e-mail  anjung_an@hotmail.com 

 หองทํางาน อาคาร 3 ช้ัน 2  หองพักอาจารย 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

   1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

 1.1.1 มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 1.1.2 มีความเปนผูนําและผูตามเคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเคารพกฏระเบียบ  

ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสงัคม 

 1.1.3 สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม 

 1.1.4 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตยสจุริต และมีจรรยาบรรณทาง 

วิชาการ และวิชาชีพ 

   1.2 วิธีการสอน 

          1.2.1 ปลูกฝงใหผูเรียนมีวินัย ตรงตอเวลา มีสวนรวมในการชวยเหลืออํานวยความสะดวกในช้ัน

เรียน เชน เปด-ปดไฟ พัดลม แอร และเครื่องคอมพิวเตอร เปนตน 

1.2.2 ช้ีแจงวิธีปฏิบัติในการทําการบาน งานที่มอบหมาย และการเขาสอบโดยไมทุจริตตอ                

กฎระเบียบ 

1.2.3 บรรยายในเน้ือหาที่เกี่ยวของกับผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร และ 

สังคม 

1.2.4 บรรยายพรอมยกตัวอยางสอดแทรกในเน้ือหาสาระที่เกี่ยวของ  แลวใหนักศึกษารวม 

อภิปรายแนวปฏิบัติที่ดี และเหมาะสม 

1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเขาเรียนและการทําฝกปฏิบัติที่ไดรับมอบหมายไดถูกตอง และ 

ตรงเวลา 

1.3.2 พิจารณาจากการรวมอภิปรายที่มเีหตุผลถูกตอง เหมาะสมและสรางสรรค 

1.3.3 ประเมินผลการนําเสนอโครงงานทีม่อบหมาย 

2. ความรู 

    2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 

 2.1.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาสาขาวิชาที่ศึกษา 

 2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา ออกแบบ เขาใจและอธิบายความตองการทางเทคโนโลยี 

รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือทีเ่หมาะสมกบัการแกไขปญหา 

 2.1.3 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเลง็เห็นการ 

เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ รวมทั้งการนําไปประยุกต 

 2.1.4 รู เขาใจ สนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเน่ืองสามารถ           

บูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 2.1.5 มีประสบการณในการพฒันาและ/หรอืการประยุกตเทคโนโลยีที่ใชงานไดจริง 
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    2.2  วิธีการสอน 

2.2.1 บรรยายทฤษฎีพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับหลักการเขียนโปรแกรม 

2.2.2 การใชงานโปรแกรมตัวอยางในการวิเคราะห สังเคราะห รวมถึงการนําไปพัฒนาโปรแกรม 

ที่เปนระบบ และสามารถอางอิงกับการใชงานจริง 

2.2.3 อภิปรายกลุม 

2.2.4 กําหนดใหนักศึกษาจัดทําโครงงานยอย พรอมจัดทํารายงานประกอบ 

2.2.5 ต้ังปญหาและแกไขดวยเขียนข้ันตอนการทํางานและการเขียนโปรแกรม 

   2.3 วิธีการประเมินผล 

          2.3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาคดวยขอสอบทีเ่นนการวัดหลักการและทฤษฎี 

2.3.2 งานการวิเคราะหและออกแบบกรณีตัวอยางดวยการใชเครื่องมอืเพือ่การออกแบบ และใช 

หลักการทีเ่หมาะสมตามกรณีและสถานการณ และใชงานไดจริง 

2.3.3 การสอบยอย ภาคปฏิบัติ การใชเครื่องมือเพื่อวิเคราะห และออกแบบอัลกอริทมึ 

ตามหลกัการที่เรียน 

2.3.4 การนําเสนอโครงงานกลุม 

 

3. ทักษะทางปญญา 

   3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 3.1.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประเมินและสรปุประเด็นปญหา 

และความตองการเพือ่ใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

 3.1.3 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

 

   3.2 วิธีการสอน 

         3.2.1 ฝกวิเคราะห และออกแบบกระบวนการข้ันตอนอลักอริทึม 

 3.2.2 การทํางานกลุม 

3.2.3 การมอบหมายใหนักศึกษาทําโจทยแกปญหาในภาคปฏิบัติเปนรายบุคคล และนําเสนอผล 

การศึกษา 

3.2.4 มอบหมายงานการแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา 

   3.3 วิธีการประเมินผล 

3.3.1 สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ผลงานที่ไดมอบหมาย 

3.3.2    ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรบัมอบหมาย 

3.3.3    ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยที่ตองใชทกัษะทางปญญา 
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

    4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

 4.1.1 สามารถเปนผูรเิริ่มและสื่อสารกบักลุมคนหลากหลาย เพื่อแกไขสถานการณทั้งสวนตัว 

และสวนรวมอยางเหมาะสม 

 4.1.2 สามารถใหความชวยเหลอือํานวยความสะดวกและมีความรับผิดชอบในการกระทํา 

ของตนเอง และสวนรวม 

 4.1.3 สามารถพัฒนาความรูทางวิชาชีพของตนเองอยางตอเน่ืองและความรูในศาสตร 

มาช้ีนำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

    4.2 วิธีการสอน 

           4.2.1 จัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุมและงานที่ตองมปีฎิสัมพันธระหวาง 

บุคคลมอบหมายงานทัง้รายบุคคลและรายกลุม 

 4.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่นนบทบาทความเปนผูนําหรือผูรวมงานอยางเหมาะสม 

4.2.3 จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหโจทยกรณีศึกษา และการนําเสนอวิธีแกปญหา 

    4.3 วิธีการประเมินผล 

           4.3.1 นักศึกษาประเมินผลตนเอง และประเมินโดยเพื่อนในกลุมเดียวกัน 

 4.3.2 ประเมินผลจากผลงานที่นักศึกษานําเสนอ 

 4.3.3 ประเมินผลจากการอภิปรายกลุม 

 4.3.4 ประเมินความรับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรบัมอบหมาย 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

          5.1.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนทีม่ีอยูในปจจบุันตอการทํางานที่เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร 

 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง

สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

 5.1.3 สามารถสื่อสารอยางมปีระสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลอืกใชรูปแบบของสื่อการ

นําเสนออยางเหมาะสม 

 5.1.4 สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

 

5.2 วิธีการสอน 

5.2.1 จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 

ที่หลากหลาย และเหมาะสม พรอมทั้งสามารถใชความรูดานคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน 

 5.2.2 มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองจากเว็บไซต สื่อการสอน e-Learning และทํา

รายงาน โดยเนนแหลงที่มาของขอมูลที่นาเช่ือถือ 
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5.2.3 นําเสนอรายงานกลุม พรอมการวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

          5.2.4 กําหนดใหสงงานการบาน และงานที่ไดรบัมอบหมายทางอเีมล 

    5.3 วิธีการประเมินผล 

          5.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสาร  

 5.3.2 ประเมินการนําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

 5.3.3 การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 5.3.4 ประเมินจากงานทีส่งทางอีเมล 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห

ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรม 

การเรียน      

การสอน  

ส่ือที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

1 

 

 

-  ปฐมนิเทศการเรียนการสอนของรายวิชา 

- มอบหมายงานตางๆ 

- การประเมินผล 

โดยนักศึกษามีสวนรวมในการวางแผน 

3 

 

 

- ปฐมนิเทศน 

- ศึกษา

วิเคราะหผูเรียน 

อ.แอนนา 

  พายุพัด 

2 

 

บทที่ 1: โครงสรางขอมูล 

1.1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับโครงสรางขอมูล 

1.2 อารเรย (Array) 

1.3 ลิงคลสิต (Link-list) 

1.4 สแตก (Stack) 

1.5 คิว (Queue) 

1.6 ทรี (Tree) 

1.7 ลําดับความสําคัญของคิว 

1.8 การจัดเรียงและการคนหาขอมลู 

 

3 

 

- บรรยาย / 

อภิปราย 

 

อ.แอนนา 

  พายุพัด 

3 

 

 

บทที่ 2 แฟมขอมูล 

2.1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับแฟมขอมูล 

2.2 ประเภทของแฟมขอมูล   

2.3 การจัดการแฟมขอมูล 

3 

 

 

- บรรยาย / 

อภิปราย 

 

อ.แอนนา 

  พายุพัด 

4 

 

บทที่ 3: กระบวนการและขั้นตอนอัลกอริทึม 

3.1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกระบวนการและขั้นตอนอัลกอริทึม 

3 

 

- บรรยาย / 

อภิปราย 

อ.แอนนา 

  พายุพัด 
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สัปดาห

ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรม 

การเรียน      

การสอน  

ส่ือที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

 3.2 การวิเคราะหประสิทธิภาพของอัลกอริทึม   

5-6 บทที่ 4: การเขียนผงังาน 

4.1 ความหมายของผงังาน 

4.2 ประโยชนของผังงาน 

4.3 สัญลักษณของผังงาน 

4.4 ประเภทของผงังาน 

4.5 หลักในการเขียนผงังาน 

4.6 รูปแบบของผงังาน 

6 

 

 

- บรรยาย / 

อภิปราย 

 

อ.แอนนา 

  พายุพัด 

7 ทดสอบยอย 3 ทดสอบผลการ

เรียน 

อ.แอนนา 

  พายุพัด 

8-9 

 

บทที่ 5: นิพจน และตัวดําเนินการ 

5.1 ตัวดําเนินการคณิตศาสตร 

5.2 ตัวดําเนินการในการเปรียบเทียบ 

5.3 ตัวดําเนินการทางตรรกศาสตร 

5.4 ตัวดําเนินการเช่ือมขอความ 

5.5 ตัวดําเนินการในการกําหนดคา 

5.6 ลําดับการทํางานของตัวดําเนินการ 

6 

 

- บรรยาย / 

อภิปราย 

 

 

อ.แอนนา 

  พายุพัด 

10 สอบกลางภาค 2 ทดสอบผลการ

เรียน 

อ.แอนนา 

  พายุพัด 

11 - 12 บทที่ 6: การควบคุมทิศทางการทํางานของโปรแกรม 

แบบทางเลือก 

6.1 รูปแบบคําสั่ง If 

6.2 รูปแบบคําสั่ง Select Case 

6.3 การเขียนโปรแกรมดวยรูปแบบคําสั่ง If 

6.4 การเขียนโปรแกรมดวยรูปแบบคําสั่ง Select Case 

6 - บรรยาย / 

อภิปราย 

 

อ.แอนนา 

  พายุพัด 

13 - 14 บทที่ 7: การควบคุมทิศทางการทํางานของโปรแกรม 

แบบวนซ้ํา 

7.1 รูปแบบคําสั่ง For Next 

7.2 รูปแบบคําสั่ง While Loop 

6 - บรรยาย / 

อภิปราย 

อ.แอนนา 

  พายุพัด 
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สัปดาห

ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรม 

การเรียน      

การสอน  

ส่ือที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

7.3 รูปแบบคําสั่ง Do Loop 

7.4 การเขียนโปรแกรมดวยรปูแบบคําสั่ง For Next 

7.5 การเขียนโปรแกรมดวยรูปแบบคําสั่ง While Loop 

7.6 การเขียนโปรแกรมดวยรูปแบบคําสั่ง Do Loop 

15 นําเสนองานกลุม วิเคราะหกรณีศึกษา 3 การนําเสนองาน

กลุม 

อ.แอนนา 

  พายุพัด 

16 สอบปลายภาค 2 สอบปลายภาค อ.แอนนา 

  พายุพัด 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมที ่ ผลการ 

เรียนรู 

วิธกีารประเมิน สัปดาหที ่

ประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

1 

 

 

1.2  2.2  3.2  4.2  

5.2 

 

 

เขาชั้นเรียน 

การมีสวนรวม 

อภิปราย เสนอความ

คิดเห็นในชั้นเรียน 

แบบฝกหดัทายบท 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

 

10% 

 

 

2 

 

1.3.2  1.3.3  2.2.3  

2.2.4  2.2.5  3.2.1 

3.2.2  3.2.3  3.2.4  

4.2.1  4.2.2  5.2.1  

5.2.2  5.2.3  5.2.4  

5.2.5 

 

วิเคราะหกรณีศึกษา 

คนควา  

การนําเสนอโครงงาน 

สงงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

การทํางานกลุม/เดีย่ว 

การอภิปรายกลุม 

 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

 

25% 

 

3 

 

 

1.3.4  2.3.1  2.3.3  

3.3.3  3.3.4  3.3.5 

 

ทดสอบยอย 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

7 

9 

 16 

10% 

25% 

30% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารและตําราหลัก 

    1. แอนนา พายุพัด, เอกสารประกอบการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรบังานธุรกจิ,   

        มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร,ี 2557. 

    2. วัชราภรณ สุริยาภิรมณ (2553). คอมพิวเตอรเบ้ืองตนและเทคนิคการเขียนโปรแกรม.  

กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 3. วิโรจน ทวีปวรเดช. (2555). การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร. คณะวิศวกรรมศาสตร : 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 1. วิทูรย คงผล (2555). การโปรแกรมคอมพิวเตอรทางธุรกิจเบ้ืองตน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย 

        ราชภัฏสวนดุสิต. 

    2.  วิโรจน ชัยมูล และสุพรรษา ยวงทอง (2552). ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและ 

        เทคโนโลยีสารสนเทศ. กรงุเทพฯ : โปรวิช่ัน. 

    3. ศศลักษณ ทองขาว. (2549). การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริท่ึม.  

       มหาวิทยาลัยสงขลา สงขลา : โรงพิมพภาพพมิพ. 

 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

   สื่อการสอน e-Learning วิชาหลักการเขียนโปรแกรมสําหรบังานธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรงุการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

   ในการประเมินประสทิธิผลในรายวิชาน้ี  มีดังน้ี 

- สนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
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- ขอเสนอแนะผานทางระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

   ในการเกบ็ขอมลูเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังน้ี 

- การสงัเกตการณสอนของผูรวมทีมสอน 

- ผลการเรียนของนักเรียน 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

3. การปรับปรุงการสอน 

    หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

- การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

    -    ต้ังคณะกรรมการคณะตรวจสอบผลการประเมิน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

    -    ปรบัปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลสอบมาตราฐานผลสัมฤทธ์ิ 

    -    เปลี่ยนหรือสลบัอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมมุมองในเรื่องการประยุกตความรูในการแกปญหา 

 


