แบบฟอรมรายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

รหัสและชื่อรายวิชา
4124101 การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming)
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป กลุมวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนที่ 2 / 2555 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
30 ตุลาคม 2555
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับแนวคิด องคประกอบ การวิเคราะห ออกแบบ ใชตรรกะ
ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
• เพื่อปรับปรุงเนื้อหาวิชานักศึกษามีความรูความเขาใจ ถึงขั้นตอนแนวคิด การเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ ตลอดจนการปรับปรุงเนื้อหาสาระใหมีความทันสมัยอยูเสมอ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน การวิเคราะหโครงสรางของโปรแกรมเชิงวัตถุ เทคนิคเบื้องตนของการ
ออกแบบซอฟตแวร ฟงกชั่นการออกแบบเชิงวัตถุขั้นพื้นฐาน การออกแบบเชิงวัตถุ โปรแกรมตัวอยาง และการ
ฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
การศึกษาดวยตนเอง
บรรยาย
สอนเสริม
การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
บรรยาย 30 ชั่วโมง
สอนเสริมตามความ การฝกปฏิบัติ 30 ชั่วโมง 75 ชั่วโมงตอภาค
ตอภาคการศึกษา
ตองการของนักศึกษา
ตอภาคการศึกษา
การศึกษา
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยประจําวิชา ใหคําปรึกษาผานอีเมล โทรศัพท และ ที่หองพักอาจารย 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตยสุจริต ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง องคกรและสังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนลิขสิทธิ์ทางปญญา
1.2 วิธีการสอน
1) จัดใหมีภาคปฏิบัติในรายวิชา เปนงานเดี่ยว และงานกลุม
2) อาจารยประพฤติตนเปนแบบอยาง
3) มอบหมายใหคนควา เขียนรายงานและนําเสนอหนาหอง
4) ใชการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง
5) การกํากับดูแลอยางจริงจังจนเกิดเปนนิสัย
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6) อาจารยใหขอมูลปอนกลับ
1.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรม
2) ตรวจเนื้อหาของรายงานการคนควา และการอางอิงเอกสารในรายงานการคนควา
3) การใชภาษาในเอกสารรายงาน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ เกี่ยวกับแนวความคิด ของ คลาส เมท็อด ตัวแปร และการเขียน
โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
2) มีความรูความเขาใจโครงสรางหรือรูปแบบของภาษาจาวาได
3) นําแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุไปแกปญหาตามสถานการณตาง ๆ ได
4) ประยุกตวิธีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อใชในสถานการณที่เหมาะสมได
2.2 วิธีการสอน
1) การมอบหมายงานใหคิดวิเคราะหแกไขปญหา
2) มอบหมายใหคนควา เขียนรายงานและนําเสนอหนาหอง
3) สอนแบบบรรยาย
4) ใชการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง
5) การกํากับดูแลอยางจริงจังจนเกิดเปนนิสัย
6) จัดกิจกรรม อภิปราย แสดงความคิดเห็น
7) สอนแบบตั้งคําถาม
8) อาจารยใหขอมูลปอนกลับ
9) มอบหมายงานกลุม
10) การจัดลําดับรายวิชาตามความตอเนื่อง/ยากงาย
11) ทบทวนบทเรียนเดิม เชื่อมโยงสูบทเรียนใหม
2.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรม
2) การมีสวนรวมในการตอบคําถามและรวมอภิปรายในชั้นเรียน
3) การสอบขอเขียน
4) ตรวจเนื้อหาของรายงานการคนควา และการอางอิงเอกสารในรายงานการคนควา
5) การใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการนําเสนอผลงาน
6) การสงงานที่ไดรับมอบหมายและการนําเสนอผลงานปากเปลา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
3.2 วิธีการสอน
1) การมอบหมายงาน ใหคิดวิเคราะหแกไขปญหา เปนรายบุคคล
2) มอบหมายใหคนควา เขียนรายงานและนําเสนอหนาหอง
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3) ใชการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง
4) จัดกิจกรรม อภิปราย แสดงความคิดเห็น
5) การจัดลําดับรายวิชาตามความตอเนื่อง/ยากงาย
6) มอบหมายงานกลุม และงานเดี่ยวการใหงานทําในชั้นเรียน
7) สอนแบบตั้งคําถาม
3.3 วิธีการประเมินผล
1) การสอบขอเขียน
2) การมีสวนรวมในการตอบคําถามและรวมอภิปรายในชั้นเรียน
3) สังเกตพฤติกรรม
4) ตรวจเนื้อหาของรายงานการคนควา และการอางอิงเอกสารในรายงานการคนควา
5) การใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการนําเสนอผลงาน
6) การใหงานทําในชั้นเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมาย และการนําเสนอผลงานปากเปลา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
2) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ
4.2 วิธีการสอน
1) อาจารยประพฤติตนเปนแบบอยาง
2) มอบหมายใหคนควา เขียนรายงานและนําเสนอหนาหอง
3) ใชการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง
4) การกํากับดูแลอยางจริงจังจนเกิดเปนนิสัย
5) จัดกิจกรรม อภิปราย แสดงความคิดเห็น
6) มอบหมายงานกลุม งานเดี่ยว และการใหงานทําในชั้นเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรม
2) สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคําถาม
3) การสงงานที่ไดรับมอบหมาย
4) การใชภาษาในเอกสารรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง สถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
2) มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขในการแกไขปญหาการเขียนโปรแกรม
3) มีทักษะ การพูด การอธิบาย ในการนําเสนอผลงาน หนาชั้นเรียนได
4) มีการใชเครื่องมือสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
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5.2 วิธีการสอน
1) การมอบหมายงานใหคิดวิเคราะหแกไขปญหา
2) มอบหมายใหคนควา เขียนรายงานและนําเสนอหนาหอง
3) สอนแบบบรรยาย และปฏิบัติการในระหวางเรียน และนอกหองเรียน
4) ใชการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง
5) จัดกิจกรรม อภิปราย แสดงความคิดเห็น
6) สอนแบบตั้งคําถาม
7) อาจารยใหขอมูลปอนกลับ
8) มอบหมายงานกลุม งานเดี่ยว และการใหงานทําในชั้นเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรม
2) สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคําถาม
3) การสอบขอเขียน
4) การใชภาษาในเอกสารรายงาน
5) ตรวจเนื้อหาของรายงานการคนควา และการอางอิงเอกสารในรายงานการคนควา
6) การใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการนําเสนอผลงาน
7) การสงงานที่ไดรับมอบหมาย และการนําเสนอผลงานปากเปลา
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1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
1. แนะนําเนื้อหาวิชาวัตถุประสงคของวิชา แนวการคิด
เชิงวัตถุ การเรียนการสอนและการประเมินผล

2

1.

3

Compiling & Running a Simple Program

Object-Oriented Programming Concepts

จน.
ชั่วโมง
4

4

4

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ
วิธีการประเมิน
ที่ใช
1. ผูสอนบรรยาย
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตั้งคําถาม เพื่อตอบขอซักถาม 2. ประเมินจากการมีสวนรวมในการ
รวมกัน
ตอบคําถามและรวมอภิปรายใน
3. ผูเรียนและผูสอนรวม
ชั้นเรียน
อภิปรายสรุปเนื้อหา
3. การสงงานที่ไดรับมอบหมาย
4. การใชภาษาในเอกสารรายงาน
1. ผูสอนบรรยาย
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ยกตัวอยางประกอบ
2. ประเมินจากการมีสวนรวมในการ
ตอบคําถามและรวมอภิปรายใน
3. ตั้งคําถาม เพื่อตอบขอซักถาม
ชั้นเรียน
รวมกัน
4. ผูเรียนและผูสอนรวมอภิปราย 3. การสงงานที่ไดรับมอบหมาย
สรุปเนื้อหา
4. การใชภาษาในเอกสารรายงาน
1. ผูสอนบรรยาย
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ยกตัวอยางประกอบ
2. ประเมินจากการมีสวนรวมในการ
3. ตั้งคําถาม เพื่อตอบขอซักถาม
ตอบคําถามและรวมอภิปรายใน
รวมกัน
ชั้นเรียน
4. ผูเรียนและผูสอนรวม
3. การสงงานที่ไดรับมอบหมาย
อภิปรายสรุปเนื้อหา
4. การใชภาษาในเอกสารรายงาน

ผูสอน
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สัปดาห
ที่
4

หัวขอ/รายละเอียด
Data Types

จน.
ชั่วโมง
4

5

Control Statement

4

6

Array

4

7

สอบกลางภาค

2

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ
ที่ใช
1. ผูสอนบรรยาย
2. ยกตัวอยางประกอบ
3. ตั้งคําถาม เพื่อตอบขอซักถาม
รวมกัน
4. ผูเรียนและผูสอนรวม
อภิปรายสรุปเนื้อหา
1. ผูสอนบรรยาย
2. ยกตัวอยางประกอบ
3. ตั้งคําถาม เพื่อตอบขอซักถาม
รวมกัน
4. ผูเรียนและผูสอนรวมอภิปราย
สรุปเนื้อหา
1. ผูสอนบรรยาย
2. ยกตัวอยางประกอบ
3. ตั้งคําถาม เพื่อตอบขอซักถาม
รวมกัน
4. ผูเรียนและผูสอนรวมอภิปราย
สรุปเนื้อหา

วิธีการประเมิน

ผูสอน

1. สังเกตพฤติกรรม
2. ประเมินจากการมีสวนรวมในการ

ตอบคําถามและรวมอภิปรายใน
ชั้นเรียน
3. การสงงานที่ไดรับมอบหมาย
4. การใชภาษาในเอกสารรายงาน
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ประเมินจากการมีสวนรวมในการ
ตอบคําถามและรวมอภิปรายใน
ชั้นเรียน
3. การสงงานที่ไดรับมอบหมาย
4. การใชภาษาในเอกสารรายงาน
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ประเมินจากการมีสวนรวมใน
การตอบคําถามและรวม
อภิปรายในชั้นเรียน
3. การสงงานที่ไดรับมอบหมาย
4. การใชภาษาในเอกสารรายงาน
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
8
Exception Handling

9-10

11

Class

Enum

จน.
ชั่วโมง
4

8

4

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ
ที่ใช
1.ผูสอนบรรยาย
2.ยกตัวอยางประกอบ
3.ตั้งคําถาม เพื่อตอบขอซักถาม
รวมกัน
4.ผูเรียนและผูสอนรวมอภิปราย
สรุปเนื้อหา
1. ผูสอนบรรยาย
2. ยกตัวอยางประกอบ
3. ตั้งคําถาม เพื่อตอบขอซักถาม
รวมกัน
4. ผูเรียนและผูสอนรวมอภิปราย
สรุปเนื้อหา
1.ผูสอนบรรยาย
2.ยกตัวอยางประกอบ
3.ตั้งคําถาม เพื่อตอบขอซักถาม
รวมกัน
4.ผูเรียนและผูสอนรวมอภิปราย
สรุปเนื้อหา

วิธีการประเมิน

ผูสอน

1. สังเกตพฤติกรรม
2. ประเมินจากการมีสวนรวมในการ
3.
4.
1.
2.

3.
4.
1.
2.

3.
4.

ตอบคําถามและรวมอภิปรายใน
ชั้นเรียน
การสงงานที่ไดรับมอบหมาย
การใชภาษาในเอกสารรายงาน
สังเกตพฤติกรรม
ประเมินจากการมีสวนรวมในการ
ตอบคําถามและรวมอภิปรายใน
ชั้นเรียน
การสงงานที่ไดรับมอบหมาย
การใชภาษาในเอกสารรายงาน
สังเกตพฤติกรรม
ประเมินจากการมีสวนรวมในการ
ตอบคําถามและรวมอภิปรายใน
ชั้นเรียน
การสงงานที่ไดรับมอบหมาย
การใชภาษาในเอกสารรายงาน
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สัปดาห
ที่
12

13

14

หัวขอ/รายละเอียด
GUI

Inheritance

Collections and Maps

จน. กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช
4 1. ผูสอนบรรยาย
2. ยกตัวอยางประกอบ
3. ตั้งคําถาม เพื่อตอบขอซักถาม
รวมกัน
4. ผูเรียนและผูสอนรวมอภิปราย
สรุปเนื้อหา
4
1. ผูสอนบรรยาย
2. ยกตัวอยางประกอบ
3. ตั้งคําถาม เพื่อตอบขอซักถาม
รวมกัน
4. ผูเรียนและผูสอนรวมอภิปราย
สรุปเนื้อหา
4
1. ผูสอนบรรยาย
2. ยกตัวอยางประกอบ
3. ตั้งคําถาม เพื่อตอบขอซักถาม
รวมกัน
4. ผูเรียนและผูสอนรวมอภิปราย
สรุปเนื้อหา

วิธีการประเมิน

ผูสอน

1. สังเกตพฤติกรรม
2. ประเมินจากการมีสวนรวมในการ

ตอบคําถามและรวมอภิปรายใน
ชั้นเรียน
3. การสงงานที่ไดรับมอบหมาย
4. การใชภาษาในเอกสารรายงาน
1.สังเกตพฤติกรรม
2.ประเมินจากการมีสวนรวมในการ
ตอบคําถามและรวมอภิปรายในชั้น
เรียน
3.การสงงานที่ไดรับมอบหมาย
4.การใชภาษาในเอกสารรายงาน
1. สังเกตพฤติกรรม
2. สังเกตการอภิปราย แสดงความ
คิดเห็น ตอบคําถาม
3. การสงงานที่ไดรับมอบหมาย
4. การใชภาษาในเอกสารรายงาน
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
15 นําเสนอผลงาน
ทบทวน

16

สอบปลายภาค

จน.
ชั่วโมง
4

2

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ
ที่ใช
1. ผูเรียนแตละกลุมนําเสนอ
ผลงาน
2. ผูสอนและผูเรียนที่รวมฟง
ซักถาม และอภิปราย
เกี่ยวกับผลงานที่นําเสนอ

วิธีการประเมิน

ผูสอน

1. สังเกตพฤติกรรม
2. การใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการ
นําเสนอผลงาน
3. สังเกตการอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น ตอบคําถาม
4. การใชภาษาในเอกสารรายงาน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
2.1- 2.3
3.1-3.3
5.1-5.3
2.1- 2.3
3.1-3.3
5.1-5.3
1.1-1.3
1.1-1.3
2.1-2.3
3.1-3.3
4.1-4.3
5.1-5.3

สัดสวนของการประเมินผล

• การสอบขอเขียน

สัปดาหที่
ประเมิน
8

• การสอบขอเขียน

16

40%

1-15

10%

1-15

30%

วิธีการประเมิน

• สังเกตพฤติกรรม
• สังเกตพฤติกรรม
• ประเมินจากการมี

20%

สวนรวมในการตอบ
คําถามและรวม
อภิปรายในชั้นเรียน
• สังเกตการอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
ตอบคําถาม
• การใชภาษาใน
เอกสารรายงาน
การสงงานที่ไดรับ
มอบหมาย
• ตรวจเนื้อหาของ
รายงานการ
คนควา และการ
อางอิงเอกสารใน
รายงานการ
คนควา
• การใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกสใน
การนําเสนอ
ผลงาน
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เกณฑการใหคะแนน

ชวงคะแนน
90 – 100
85 – 89
75 – 84
70 – 74
60 – 69
55 – 59
50 – 54
0 – 49

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมายเหตุ กรณีที่นักศึกษาตองการตรวจสอบคะแนนการประเมินผลการเรียนรู นักศึกษาสามารถ
ติดตออาจารยผูสอนไดภายใน 1 ภาคการศึกษา
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
Pawlan, M. (1999). Essentials of the Java Programming Language. Retrieved April, 2011
from http://www.oracle.com/technetwork/java/index-138747.html#contents.
ธีรวัฒน ประกอบผล (2553). คูมือการเขียนโปรแกรมภาษา Java, พิมพครั้งที่ 2. ซิมพลิฟาย: กรุงเทพ.
วรเศรษฐ สุวรรณิก และทศพล ธนะทิพานนท (2549). Java เบื้องตน, พิมพครั้งที่ 1. ซีเอ็ดยูเคชั่น: กรุงเทพ.

2. เอกสารและตําราเพิ่มเติม
วีรศักดิ์ ซึงถาวร (2547). Fundamental of JAVA Programming Volume 1, พิมพครั้งที่ 1. ซีเอ็ดยูเคชั่น: กรุงเทพ.
อัษฏาพร ทรัยพสมบูรณ (2554). การวิเคราะหและการออกแบบเชิงวัตถุ, พิมพครั้งที่ 1. เคทีพี: กรุงเทพ.

Teams, O. (n.d.). The Java Turials. Retrieved 9 28, 2012, from
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/index.html
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หมวดที่ 7 การประเมิณและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษามีสวนรวมในการประเมินการสอนของอาจารยผานอินเทอรเน็ต
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- แบบสังเกต แบบสอบถาม
- ผลการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- หลังจากกิจกรรมขอที่ 2 ไดผลของการประเมิน หาขอสรุป และวิธีการแกไข
- จัดทําวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียนโดยการตั้งคําถามทบทวน และทดสอบหลังเรียนเมื่อเสร็จสิ้น
หนวยการเรียนรูเพื่อประเมินพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
- วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในรายวิชาโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยมีคณะกรรมการเฉพาะเพื่อจัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตรวจสอบ
แบบทดสอบ รายงานกิจกรรมตางๆ วิธีการใหคะแนน และการสังเกตพฤติกรรมผูเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
-ปรับปรุงเครื่องมือที่ใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยจัดทําคลังขอสอบมาตรฐานที่มีคาความยากงาย
คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ อยูในเกณฑมาตรฐาน
- ปรับปรุงเนื้อหาวิชาใหทันสมัยทุกๆ 1 ป ใหทันตอเหตุการณและความเปลี่ยนแปลงของวิถีสังคมแหง
การเรียนรู
- ปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหเหมาะสมกับคุณลักษณะของผูเรียนในแตละป และกิจกรรมตางๆ ให
สอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิต และการทํางานในปจจุบัน
-ปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินผลกิจกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับความแตกตางของผูเรียน
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