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(ร่าง) 
รายละเอยีดของรายวชิาสารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา           มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
วทิยาเขต / คณะ / ภาควชิา  สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
หมวดที ่ 1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 

 

1.  รหัสและช่ือรายวชิา 
            GEHU104   สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้   (Information Literacy for Learning) 
2.  จ านวนหน่วยกติ 
          3 หน่วยกิต (3-0-6)                          
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
             วชิาศึกษาทัว่ไป 
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
              ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิมพรรณ  รังสิกรรพุม     ผูรั้บผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน 
              ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์รีย ์ สุทธิสารากร                  อาจารยผ์ูส้อน 
              ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ปรมฤดี   ศรีเงิน                     อาจารยผ์ูส้อน 
              ผูช่้วยศาสตราจารยอ์าภาภรณ์   วรรณา                 อาจารยผ์ูส้อน 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีที ่1 
               ปริญญาตรี 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre - requisite) 
            ไม่มี 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co - requisite) 
           ไม่มี 
8.  สถานทีเ่รียน 
            มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของวชิาคร้ังล่าสุด 
            วนัท่ี  4  มีนาคม 2554 
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หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
        เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้และทกัษะในการศึกษาคน้ควา้และการสืบคน้ดว้ยตนเอง ไป 

ประยกุตใ์ชใ้นการเรียน  การท างาน และการประกอบอาชีพ    
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 

        เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความรู้และทกัษะในการศึกษาคน้ควา้และสืบคน้ดว้ยตนเอง โดยใช้ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ และสามารถน าสารสนเทศจากการสืบคน้ไปประยกุตใ์ชใ้นการท ารายงาน โครงการ 
การวจิยั  สารนิพนธ์  วทิยานิพนธ์  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

 
หมวดที ่ 3  ลกัษณะและการด าเนินการ 

1.  ค าอธิบายรายวชิา 
           ศึกษาความหมาย ความส าคญัของสารสนเทศ  การเรียนรู้สารสนเทศ  สังคมสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้
และทรัพยากรสารสนเทศ จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ารสนเทศเพื่อเลือกใชส้ารสนเทศได้
อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  การศึกษาคน้ควา้สารสนเทศ  กลยทุธ์และกระบวนการสืบคน้สารสนเทศ ดว้ย
ตนเองโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  ตลอดจนการอา้งอิง  การเขียนรายการบรรณานุกรม การเรียบเรียงการ
เขียนและน าเสนอขอ้มูล สารสนเทศดว้ยวธีิการและรูปแบบท่ีหลากหลายและถูกตอ้งตามมาตรฐานสากล  เพื่อ
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความรู้และทกัษะในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และสามารถน าสารสนเทศจากการสืบคน้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการท ารายงาน การวจิยั สารนิพนธ์ วทิยานิพนธ์ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

 Study of meanings, importance of information, learning information society, resource and 

information resources, ethics and laws related to the use of accurately and appropriately information, search 

strategies, and processes information by using information technology including references, writing 

cataloging, editing, writing and presentation of information which a variety and international standards in 

order to develop knowledge and skills in independent study, and can be searched to find information for 

application in the report, dissertation, research, and thesis which accurately and efficiently. 
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2.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
สอนเสริม 

 
การฝึกปฏิบัติงาน /

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเองงาน 

 

บรรยาย 45 ชัว่โมง 
 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา 
เฉพาะราย 

ไม่มี 
 

 

การศึกษาดว้ยตนเอง 
6  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
 

3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษารายบุคคล 
               -  อาจารยป์ระจ ารายวชิาจดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ   
1ชัว่โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 

 
หมวดที ่4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 
 พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ  มีวนิยั  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  และมีความซ่ือสัตยต่์อบทบาท
หนา้ท่ีของตนเอง  โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัของวชิาการศึกษาทัว่ไป  ดงัน้ี 

1.1.1 ตระหนกัในคุณค่าของคุณธรรม  จริยธรรม  ความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีความรับผดิชอบ           
มีความสามคัคี  มีความเมตตากรุณาและมีระเบียบวนิยั 

1.1.2 ตระหนกัและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้  เกิดความตอ้งการ  ความสนใจและมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

1.1.3 มีความตั้งใจ  เพียรพยายามท างานอยา่งต่อเน่ือง  อดทนขยนัหมัน่เพียรควบคู่กบัการใช้
สติปัญญาในการแกปั้ญหาจนประสบผลส าเร็จ 

1.1.4 เป็นคนดี  สุภาพอ่อนนอ้มถ่อมตน  กตญัญูรู้คุณ  ประหยดั  สุขมุ  รู้จกักาลเทศะและด าเนิน
ชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1.5 มีความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี  มีความสามารถในการท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้
ขดัแยง้ได ้

1.1.6 มีความเคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา  ชุมชน  และสังคม  รวมทั้งการแสดงออก
ทางการแต่งกายท่ีเหมาะสม 
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1.2 วธีิการสอน 
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง ท าแบบฝึกและปฏิบติั 
1.2.2 อภิปรายกลุ่ม 
1.2.3 ก าหนดใหน้กัศึกษาศึกษาคน้ควา้และสืบคน้สารสนเทศดว้ยตนเอง 

1.3 วธีิการประเมินผล 
1.3.1 พฤติกรรมการเขา้เรียน  และการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
1.3.2 ประเมินผลการศึกษาคน้ควา้และสืบคน้สารสนเทศดว้ยตนเอง โดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และส่ืออินเทอร์เน็ต 
1.3.3 ประเมินผลการเขียนเอกสารอา้งอิงและบรรณานุกรมในรูปแบบท่ีถูกตอ้ง 
1.3.4 ประเมินผลการเรียบเรียงเขียนรายงานท่ีมอบหมายไดถู้กตอ้งตามรูปแบบ 

 

2.  ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 
 มีความรู้ในเร่ืองสารสนเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้  สามารถสืบคน้สารสนเทศโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ  ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ส่ืออินเทอร์เน็ต และมีทกัษะในการเขียนเรียบเรียงรายงานทาง
วชิาการ ตลอดจนสามารถเขียนอา้งอิงและบรรณานุกรมไดถู้กตอ้ง  

2.2 วธีิการสอน 
 บรรยาย  อภิปราย  การฝึกปฏิบติั  การเขียนรายงาน  และมอบหมายใหศึ้กษาคน้ควา้สืบคน้
สารสนเทศดว้ยตนเองโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

2.3 วธีิการประเมินผล 
2.3.1 ทดสอบยอ่ย  สอบกลางภาค  สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและทฤษฎี 
2.3.2 น าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในรูปรายงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งทั้งในรูปแบบรายงาน

ทางวชิาการ  การใชส่ื้อประกอบของจริงและของตวัอยา่งในการน าเสนอ และสามารถใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการน าเสนอได ้

3.  ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
 พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  มีการวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถน าไปใช้
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
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3.2 วธีิการสอน 
3.1.1 การมอบหมายใหน้กัศึกษาท างานและน าเสนอผลการศึกษา 
3.1.2 การอภิปรายกลุ่ม 
3.1.3 การวเิคราะห์เก่ียวกบัรายงานท่ีรับมอบหมาย  
3.1.4 การสะทอ้นแนวคิดจากการประพฤติปฏิบติั 

3.3 วธีิการประเมินผล 
 คะแนนระหวา่งภาค  สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค  โดยเนน้การวดัผลจากผลงานท่ีมอบหมาย
ในการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ  การน าเสนอความรู้ท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้  และการทดสอบท่ีเนน้
การวเิคราะห์เก่ียวกบัการใชท้กัษะการเขียนรายงานและการศึกษาคน้ควา้  
4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
4.1.1 พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
4.1.2 พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ 
4.1.3 พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้นตาม

ก าหนดเวลา 
4.2 วธีิการสอน 

4.1.1 จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
4.1.2 มอบหมายงานรายกลุ่ม  และรายบุคคล  เช่น  การคน้ควา้เก่ียวกบัการใชห้อ้งสมุด การเขียน

รายงานทางวชิาการ  เคร่ืองมือสืบคน้สารสนเทศ  การอา้งอิงและบรรณานุกรม  เป็นตน้ 
             การน าเสนอรายงาน 

4.3 วธีิการประเมินผล 
4.1.1 ประเมินตนเองและเพื่อนดว้ยแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
4.1.2 รายงานท่ีน าเสนอ 

 4.1.3 รายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 
5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
5.1.1 พฒันาทกัษะในการส่ือสารทั้งการพดู  การฟัง  การอ่าน  และการเขียน  โดยการน าเสนอ

ผลงานรูปแบบต่าง ๆ   
5.1.2 พฒันาทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการเขียนรายงาน 
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5.1.3 พฒันาทกัษะในการสืบคน้จากแหล่งขอ้มูลในรูปของส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือไม่ตีพิมพ ์ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ และการสืบคน้ขอ้มูลในระบบออนไลน์ 

 5.1.4 ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

5.1 วธีิการสอน 
5.1.1 มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากแหล่งขอ้มูลต่าง  ๆ   
น าเสนอขอ้มูลโดยใชรู้ปแบบและวธีิการท่ีเหมาะสม 

5.2 วธีิการประเมินผล 
5.2.1 การท ารายงานและน าเสนอขอ้มูลดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
5.2.2 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 

 
หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการ
สอน  ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 บทที ่1 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกับ
สารสนเทศ 
- ความหมายของสารสนเทศ 
- ความส าคญัของสารสนเทศ 
- บทบาทของสารสนเทศ 
- การรู้สารสนเทศ 
- คุณค่าของสารสนเทศ 
 

3 -  บรรยาย  ยกตวัอยา่ง  
   ประกอบ 
-  แบบฝึกหดั 

ผศ.ดร.พิมพรรณ  
รังสิกรรพุม 
 

2 บทที ่ 2 ทรัพยากรสารสนเทศเพือ่
การเรียนรู้ 
- ประเภทของทรัพยากร 
       สารสนเทศ 

-       การจดัเก็บทรัพยากร 
 สารสนเทศ 

3 - บรรยาย  ยกตวัอยา่ง 
   ประกอบ   
-  แบบฝึกหดั 

ผศ.สุรีย ์  
สุทธิสารากร 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการ
สอน  ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 
- สถาบนัใหบ้ริการทรัพยากร 
       สารสนเทศ 

   

3  บทที ่3 การจัดหมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ 
- วตัถุประสงคแ์ละประโยชน์
ของการจดัหมวดหมู่หนงัสือ 
- ประวติัการจดัหมวดหมู่หนงัสือ 
-  การจดัหมวดหมูหนงัสือระบบ
ทศนิยมของดิวอ้ี 
-   การจดัหมวดหมูหนงัสือระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกนั 

3 - บรรยาย  ยกตวัอยา่ง 
   ประกอบ   
-  แบบฝึกหดั 

ผศ.เปรมฤดี   
ศรีเงิน 
 

4-5 บทที ่4   หนังสืออ้างองิ 
-ความหมาย 
-ความส าคญั 
- ประเภทของหนงัสืออา้งอิง 
- พจนานุกรม 
- สารานุกรม 
- หนงัสือรายปีและ

สมพตัสร 
- อกัขรานุกรมชีวประวติั 
- หนงัสืออา้งอิงทาง

ภูมิศาสตร์ 
- นามานุกรม 
- บรรณานุกรม 
- ดรรชนีวารสาร 
- ส่ิงพิมพรั์ฐบาล 
- หนงัสือคู่มือ 

6 -  บรรยาย  ยกตวัอยา่ง   
   ประกอบ 
-  แบบฝึกหดั   

 

ผศ.สุรีย ์  
สุทธิสารากร 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการ
สอน  ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

6-7 บทที ่ 5  การสืบค้นสารสนเทศ 
- การสืบคน้สารสนเทศดว้ย
บตัรรายการ 
- การสืบคน้สารสนเทศดว้ย
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
-การสืบคน้สารสนเทศจากแผน่ 
CD-Rom 
- การสืบคน้สารสนเทศในระบบ
ออนไลน์และอินเทอร์เน็ต 
-เทคนิคการสืบคน้สารสนเทศบน 
WWW 

6 -  บรรยาย  ยกตวัอยา่ง   
   ประกอบ 
-  แบบฝึกหดั   
-สืบคน้จากบตัรรายการ 
-สืบคน้จากแผน่  CD-
Rom 
-สืบคน้ผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ต 

ผศ.อาภาภรณ์  
วรรณา 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 สอบกลางภาค 1.5 แบบทดสอบ  
9 บทที่ 6 จริยธรรมและกฎหมายที่

เกีย่วข้องกบัการใช้สารสนเทศ 

3 - บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

-   แบบฝึกหดั 

ผศ.อาภาภรณ์   
วรรณา 

10-11 
 

 

บทที ่7 การอ้างองิและการเขียน
บรรณานุกรม 
-หลกัเกณฑท์ัว่ไปในการลง
รายการเอกสารอา้งอิงและ
บรรณานุกรม 
- รูปแบบการลงรายการสารสนเทศ
จากแหล่งต่าง ๆ  
- การลงรายการสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ 
-การอา้งเอกสารอนัดบัรอง 
 
 

6 - บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

-   แบบฝึกหดั 

   ผศ.อาภาภรณ์   
   วรรณา 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการ
สอน  ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

12-13 บทที่ 8 การศึกษาค้นคว้าและการ
เขียนรายงานทางวชิาการ 
- ความหมายของการศึกษา 
คน้ควา้ 
- ความหมายของรายงาน 
- วตัถุประสงคข์องการเขียน
รายงาน 
- ส่วนต่าง ๆ ของรายงาน 
- ขอ้ควรค านึงในการท ารายงาน 
- ขั้นตอนในการท ารายงานรูปเล่ม
ท่ีสมบูรณ์   
- การลงรายการการอา้งอิงและ
บรรณานุกรม 

6 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ 
-  ฝึกเขียนการลง
รายการแหล่งขอ้มูลและ  
ส่วนประกอบต่าง ๆ 
ของรายงาน 
- ปฏิบติัจากหวัขอ้
รายงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

 

ผศ.เปรมฤดี   
ศรีเงิน 
ผศ.ดร.พิมพรรณ    
รังสิกรรพุม 

14-15 - วิธีการน าเสนอขอ้มูลดว้ยรูปเล่ม
รายงาน 
- วธีิการน าเสนอขอ้มูลดว้ยวาจา 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การน าเสนอ 

6 - นกัศึกษารายงานหนา้
ชั้นเรียนแบบประเมิน
การรายงาน 

ผศ.สุรีย ์  
สุทธิสารากร/ 
ผศ.อาภาภรณ์   
วรรณา 
 

16 สอบปลายภาค 1.5 แบบทดสอบ  
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ทีป่ระเมิน 
สัดส่วนของ

การประเมินผล 
1 1.1.1 

1.1.2 
2.3.1 

- ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 1 
- สอบกลางภาค 
- ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 2 
- ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 3 
- สอบปลายภาค 

2 
8 
6 
12 
16 

 

2 1.1.2 
1.2.2 
1.1.3 
3.1 
4.1.1 

- วเิคราะห์กรณีศึกษา  ศึกษาคน้ควา้  การ
น าเสนอรายงาน 
- การท างานกลุ่มและน าเสนอผลงาน 
- การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 
- การพดูรายบุคคล 

 
 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

3 5.1.1 
 

- การเขา้ชั้นเรียน 
- การมีส่วนร่วม  อภิปราย  เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

 
ตลอดภาคการศึกษา 
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หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  เอกสารต ารา 
     สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (Information Literacy for Learning) 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     ไม่มี 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     เอกสารต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาสารสนเทศเพื่อเรียนรู้  ไดแ้ก่   หอ้งสมุดเพื่อการศึกษาคน้ควา้  สารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนทศเพื่อการเรียนรู้  การศึกษาคน้ควา้และการเขียนรายงาน   สารสนเทศเพื่อการศึกษา
คน้ควา้ เป็นตน้ 

 
หมวดที ่7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน่ีท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา  ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจาก
นกัศึกษาไดด้งัน้ี 

1.1   การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน 
1.2   การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
1.3  แบบประเมินผูส้อน 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยทุธ์  ดงัน้ี 
      2.1  ผลการสอบ 
      2.2  การท าแบบฝึกหดั/กิจกรรมต่าง ๆ 
      2.3  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน 
     หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ท่ี 2  จึงมีการปรับปรุงการสอน  โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง  
และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดงัน้ี 

3.1 สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
3.2 การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 
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4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
     ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้  ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ใน
วชิาไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย  
และหลกัการออกผลการเรียนรายวชิา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในรายวชิาไดด้งัน้ี 

4.1 การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยห์รือผูท้รงคุณวุฒิท่ีไม่ใช่
อาจารยผ์ูส้อน 

4.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา  โดยการ
ตรวจขอ้สอบ  รายงาน  วธีิการใหค้ะแนนสอบ  และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
     จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา  ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวชิา  เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน  ดงัน้ี 
- ปรับปรุงรายวชิาทุก  5  ปี  หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 
- เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน  เพื่อให้นกัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้กบัปัญหาท่ีมาจาก

งานวจิยั 
 
 

 

 

 

 


