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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/ /

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

หมวดที่ 1
1. รหัสและชื่อรายวิชา
GESC103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ (Information Technology for Life)
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา : อ.สุ เมธ ธรรมาภิมุข
อาจารย์ผสู้ อน : อ.จิตรนันท์ ศรี เจริ ญ
อ.ประยูร ไชยบุตร
อ.อนุพงษ์ สุ ขประเสริ ฐ
อ.เจษฎาพร ปาคาวัง
อ.ประกาศิต สวนเอก
อ.เอกชัย วอสู งเนิน
อ.พงษ์ศกั ดิ์ แก้วมา
อ.ศรัญญา ตรี ทศ
อ.วรชัย ศรี เมือง
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษา 1,2,ฤดูร้อน / ชั้นปี ที่ 1-3
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
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7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
9. วันทีจ่ ัดทารายละเอียดของรายวิชา หรือวันทีม่ ีการปรับปรุ งครั้งล่ าสุ ด
วันที่ 21 พฤษภาคม 2555

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 สามารถอธิบายหลักการ ความสาคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 สามารถเข้าใจถึงบทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชี วติ และสังคมปั จจุบนั
1.3 สามารถใช้งานโปรแกรมระบบ และโปรแกรมสาเร็ จรู ปด้านการจัดการเอกสาร การนาเสนอข้อมูล
และการจัดตารางการทางาน
1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู ้จากฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ บน
อินเทอร์ เน็ต
1.5 สามารถประยุกต์ใช้บริ การต่าง ๆ บนอินเทอร์ เน็ต และการป้ องกันอันตราย หรื อภัยจากการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.6 สามารถอธิบายถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
1.7 สามารถอธิ บายความสัมพันธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับมนุษย์และสังคม รวมถึงการเคารพสิ ทธิ์
ในทรัพย์สินทางปั ญญาตลอดจนผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อมนุษย์ได้
1.8 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในวิชาชีพของตนได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยให้นกั ศึกษามีความรู ้พ้นื ฐาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน และ
สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักการ ความสาคัญ และองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทและผลกระทบ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวติ และสังคมปั จจุบนั การใช้โปรแกรมระบบ และโปรแกรมสาเร็ จรู ปด้านการ
จัดการเอกสาร การนาเสนอข้อมูล และการจัดตารางการทางาน รวมถึงการแสวงหาความรู้จากฐานข้อมูลและ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ บนระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต บริ การต่าง ๆ บนอินเทอร์ เน็ต และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต การป้ องกันอันตราย หรื อภัยจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย
และจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ และความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม
ส่ วนรวม
Principles, Importance and a information system; Roles and impacts of information technology
for life and society; Application of the system and document management for software package; Presentation and
scheduling of work and knowledge of databases as well as data sources on the internet network. Various servicer
on the internet; Trends of information technology in the future; Protection or threats of the information
technology; Legal, Privacy and issues in Computer System; responsibility using in information technology for
society.
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ /ภาคการศึกษา
บรรยาย
45

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบัติ/ง น
น /
งน
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิ

การศึกษาด้ วยตนเอง

สอนเสริ มตามความ
90
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย
3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึ กษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1
(เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
1) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริ ยธรรมและศีลธรรม มีจิตสาธารณะ มีความซื่อสัตย์สุจริ ต มี
ความรับผิดชอบ มีความสามัคคี มีความรัก มีความเมตตากรุ ณาและมีระเบียบวินยั
2) ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรี ยนรู ้ เกิดความต้องการ ความสนใจและมีความกระตือรื อร้นใน
การเรี ยนรู้
3) มีความเพียรพยายามในการทางาน มีความตั้งใจ อดทนขยันหมัน่ เพียร ควบคู่กบั การใช้สติปัญญาใน
การแก้ปัญหาจนประสบผลสาเร็ จ มีความรับผิดชอบตามสถานการณ์ท้ งั บุคคลและกลุ่ม
5) มีความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี มีความสามารถในการทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
6) มีความเคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม รวมทั้งการแสดงออกทางการแต่งกาย
ที่เหมาะสม
1.2 วิธีการสอนทีจ่ ะใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้
1) กาหนดให้นกั ศึกษา แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและเข้าชั้นเรี ยนให้ตรงเวลา
2) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางด้านจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) กาหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องและนาเสนอรายงานเป็ นกลุ่ม
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยน ส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตและตรงเวลา
2) ประเมินจากการเข้าร่ วมกิจกรรม
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
1) มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการ ข้อเท็จจริ งและความเชื่ อมโยงของเรื่ องที่ศึกษากับชีวิตประจาวัน
2) มีความสามารถในการบูรณาการความรู ้ความเข้าใจในศาสตร์ ต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการดารงชี วติ
ประจาวันได้อย่างมีความสุ ขทั้งทางร่ างกายและจิตใจ
4) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคิดที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
5) มีความรู ้ความเข้าใจในความสาคัญและบทบาทของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
2.2 วิธีการสอน
1) บรรยายแบบมีส่วนร่ วม
2) สาธิต
3) ฝึ กปฏิบตั ิ
4) มอบหมายใบงาน
5) การมอบหมายงานกลุ่มนาเสนอผลงานค้นคว้านอกชั้นเรี ยน
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
2) การสอบระหว่างภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3) ประเมินจากการส่ งใบงาน
4) การประเมินผลจากการทางานเป็ นกลุ่ม
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
1) พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ
2) พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
3) มีทกั ษะทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
4) สามารถทาความเข้าใจถึงสาเหตุของปั ญหา รวมทั้งวิธีการแก้ไขปั ญหาโดยประยุกต์ความรู ้เพื่อ
แก้ปัญหาได้
5) สามารถรวบรวม ศึกษา และสรุ ปประเด็นปัญหาได้
6) พัฒนาการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 วิธีการสอน
1) การบรรยายแบบมีส่วนร่ วม
2) การฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
3) การถามตอบ
4) การอภิปรายกลุ่ม
5) การวิเคราะห์กรณี ศึกษา
6) การระดมสมอง
3.3 วิธีการประเมินผล
1) การสังเกตจากการตอบคาถาม
2) การสอบ
3) การประเมินผลการทางานกลุ่ม
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) พัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน และผูอ้ ื่น
2) พัฒนาทักษะของความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานกลุ่ม
3) พัฒนาทักษะการเรี ยนด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ ในงานที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา
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4) พัฒนาทักษะในการปฏิสัมพันธ์กบั บุคคล ในสังคม
5) พัฒนาทักษะการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ดีของนักศึกษาและการปฏิบตั ิตวั ที่ดีต่ออาจารย์
4.2. วิธีการสอน
1) มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรื ออ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
2) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
3) การนาเสนอรายงาน
4.3. วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
2) รายงานที่นาเสนอพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
3) การส่ งงานที่มีคุณภาพตามกาหนดเวลา

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
1) พัฒนาทักษะด้านการสื่ อสารและการสื บค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
2) พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณจากกรณี ศึกษา
4) พัฒนาทักษะด้านการสื่ อสารทั้งการฟัง การพูด การเขียน การอ่านและตีความ โดยจัดทาเป็ น
รายงาน และนาเสนอในชั้นเรี ยนเป็ นภาษาไทยและ/หรื อภาษาอังกฤษ
5) ทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่ องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
6) พัฒนาทักษะในการเผยแพร่ ผลงาน
5.2. วิธีการสอน
1) แนะนาเทคนิคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยให้กบั ผูเ้ รี ยนในการทางานและนาเสนองาน
2) มอบหมายงานที่ตอ้ งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่ องตลอดเวลา
5.3. วิธีการประเมินผล
1) การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่ อเทคโนโลยี
2) การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1
บทที่ 1 ความรู้ เบือ้ งต้ นและการประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักการ ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
- บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อชีวติ และสังคมปั จจุบนั
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้าน
ต่าง ๆ
2-3

บทที่ 2 องค์ ประกอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ประวัติและวิวฒั นาการของคอมพิวเตอร์
ประเภทของเครื่ องคอมพิวเตอร์
- ฮาร์ ดแวร์และซอฟต์แวร์
- ฐานข้อมูล (Database)
-การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน

4

บทที่ 3 การใช้ งานระบบปฏิบัติการเบือ้ งต้ น
 แนะนาระบบปฏิบตั ิการ
 ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม

จานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน สื่ อทีใ่ ช้
3
แนะนาแนวการสอน บรรยาย อภิปราย
ซักถาม ระดมความคิด
สื่ อทีใ่ ช้
- แนวการสอน
- สไลด์
- คอมพิวเตอร์
- แบบฝึ กหัด
- เอกสารประกอบการสอน
6
บรรยาย อภิปราย ซักถาม ระดม
ความคิด กรณี ศึกษา
สื่ อทีใ่ ช้
- สไลด์
- คอมพิวเตอร์
- แบบฝึ กหัด
- เอกสารประกอบการสอน
- ใบงาน
3

บรรยาย สาธิต ซักถาม
ฝึ กปฏิบตั ิ
สื่ อทีใ่ ช้
- สไลด์
- คอมพิวเตอร์
- ใบงาน/ใบความรู้
8
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สั ปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

5-7

บทที่ 4 การใช้ งานโปรแกรมสาเร็จรู ป
 การใช้งานโปรแกรมด้านการจัดการเอกสาร
 การใช้งานโปรแกรมด้านจัดตารางการ
คานวณ
 การใช้งานโปรแกรมด้านการนาเสนอข้อมูล

8

สอบกลางภาค

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่ อทีใ่ ช้
- เอกสารประกอบการสอน
- แบบฝึ กหัด

9

บรรยาย สาธิต ซักถาม ฝึ กปฏิบตั ิ
สื่ อทีใ่ ช้
- สไลด์
- คอมพิวเตอร์
- ใบงาน/ใบความรู้
- เอกสารประกอบการสอน
- แบบฝึ กหัด

9-12

บทที่ 5 การใช้ งานอินเทอร์ เน็ตและการสื บค้ น
 ความหมาย ความสาคัญ และวิวฒั นาการของ
อินเทอร์เน็ต
 บริ การต่าง ๆ บนอินเทอร์ เน็ต
 การติดตั้งและการใช้งานอินเทอร์ เน็ต
 ขั้นตอนและวิธีการสื บค้นข้อมูลบน
อินเทอร์ เน็ตโดยใช้ Search Engine
 การสมัครและใช้งานอิเล็กทรอนิกส์เมล์
 การใช้งานสังคมออนไลน์

12

บรรยาย สาธิต ซักถาม ฝึ กปฏิบตั ิ
ระดมความคิด ศึกษาค้นคว้า อภิปราย
นาเสนอ
สื่ อทีใ่ ช้
- สไลด์
- คอมพิวเตอร์
- ใบงาน/ใบความรู้
- เอกสารประกอบการสอน
- แบบฝึ กหัด
- อินเทอร์เน็ต
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บทที่ 6 ความปลอดภัยของเทคโนโลยี
- การดูแลคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
- ภัยจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การดูแลรักษาและการป้ องกันภัยคุกคาม

3

บรรยาย สาธิต ซักถาม
ฝึ กปฏิบตั ิ ระดมความคิด
สื่ อทีใ่ ช้
- สไลด์
- คอมพิวเตอร์
- ใบความรู้ / ใบงาน
9
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สั ปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

14-15 บทที่ 7 กฎหมายและจริยธรรมในการใช้
คอมพิวเตอร์
- พรบ.คอมพิวเตอร์
- จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

16

บทที่ 8 แนวโน้ มเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต

17

สอบปลายภาค

จานวน
ชั่วโมง

6

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่ อทีใ่ ช้
- เอกสารประกอบการสอน
- ใบความรู้
- อินเทอร์เน็ต
บรรยาย ซักถาม วิเคราะห์
ระดมความคิด
สื่ อทีใ่ ช้
- สไลด์
- คอมพิวเตอร์
- ใบงาน
- เอกสารประกอบการสอน
- แบบฝึ กหัด
บรรยาย ซักถาม วิเคราะห์
ระดมความคิด
สื่ อทีใ่ ช้
- สไลด์
- คอมพิวเตอร์
- ใบงาน
- เอกสารประกอบการสอน
- แบบฝึ กหัด
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่
1

2

ผลการ
เรียนรู้
2.1, 2.2, 2.4,2.5, 3.1 , 3.3

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน

วิธีการประเมิน

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล

สอบกลางภาค

8

20%

สอบปลายภาค

17

30%
30%

1.3, 1.5, 2.2, 3.1-3.5, 4.1-

การฝึ กปฏิบตั ิในชั้นเรี ยน และ

ตลอดภาค

4.5, 5.1, 5.2, 5.4-5.6

การมีส่วนร่ วม เสนอความ

การศึกษา

คิดเห็นในชั้นเรี ยน
3

1.1, 1.2, 1.6, 3.6, 4.3, 4.5

การแต่งกาย, การเข้าชั้นเรี ยน

ตลอดภาค

และการส่ งงานตามที่ได้รับ

การศึกษา

20%

มอบหมาย

หมวดที่ 6

น

น

1. ตาราและเอกสารหลัก
พนิดา พานิชกุล. (2553). เทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์เคทีพี.
เอกสารประกอบการบรรยาย โดยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
สราวุธ ปิ ติยาศักดิ์. (2555). กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์นิติธรรม.
สุ ธีร์ นวกุล. (2555). ครบทุกเรื่อง อินเทอร์ เน็ต & อีเมล : เข้ าใจง่ าย ทาได้ จริงแบบ Step by step.กรุ งเทพฯ: ซีเอ็ด
ยูเคชัน่ .
ปวริ ศ ศรอินทร์ . (2551). สามช่ องต้ องรู้ ตอน MS Office 2007. กรุ งเทพฯ: ซี เอ็ดยูเคชัน่ .
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3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
โชติมา ขาหาญ และคณะ. (2541). จรรยาบรรณสาหรับผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต. การใช้ งานอินเทอร์ เน็ตเบือ้ งต้ น. สื บค้น
เมื่อ 14 ธันวาคม 2553, จาก http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/internet/index.html

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
 แบบประเมินผูส้ อน
 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ ดหรื อสังคมเครื อข่าย
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
 พิจารณาจากผลการสอบ และผลการทางานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 ประเมินจากผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา โดยกลุ่มผูส้ อน
 ผลการทางานของงานที่ได้รับมอบหมาย
3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรม
ในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุ งการสอน ดังนี้
 นาผลการประเมินเพื่อพัฒนาการสอน
 การสอนซ่อมเสริ มในกรณี ที่นกั ศึกษาส่ วนใหญ่เกิดความไม่เข้าใจในเนื้ อหา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามที่คาดหวังจากการเรี ยนรู ้ ในวิชาได้
จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการ
ออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
 การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงาน การตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของ
นักศึกษา โดยตรวจวิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม โดยกลุ่มอาจารย์ผสู้ อน
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ งการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
 ปรับปรุ งรายวิชาตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ (ตามข้างต้น)
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