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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
วทิยาเขต/   /                    หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

หมวดที ่1                 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  
GESC103  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวติ (Information Technology for Life) 

2. จ านวนหน่วยกติ 
3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา : อ.สุเมธ  ธรรมาภิมุข 
อาจารยผ์ูส้อน : อ.จิตรนนัท ์ ศรีเจริญ 
  อ.ประยรู  ไชยบุตร 
  อ.อนุพงษ ์ สุขประเสริฐ 
  อ.เจษฎาพร  ปาค าวงั 
 อ.ประกาศิต  สวนเอก 
 อ.เอกชยั  วอสูงเนิน 
 อ.พงษศ์กัด์ิ  แกว้มา 
 อ.ศรัญญา  ตรีทศ 
 อ.วรชยั  ศรีเมือง 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษา 1,2,ฤดูร้อน / ชั้นปีท่ี 1-3 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 
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7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน  
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

9. วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิา หรือวันทีม่ีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด 
วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2555 

 

หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา    
1.1  สามารถอธิบายหลกัการ ความส าคญั และองคป์ระกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ  

1.2  สามารถเขา้ใจถึงบทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อชีวติและสังคมปัจจุบนั  

1.3  สามารถใชง้านโปรแกรมระบบ และโปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการจดัการเอกสาร การน าเสนอขอ้มูล 

และการจดัตารางการท างาน  

1.4  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการแสวงหาความรู้จากฐานขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ บน

อินเทอร์เน็ต  

1.5  สามารถประยกุตใ์ชบ้ริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต และการป้องกนัอนัตราย หรือภยัจากการใชง้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

1.6  สามารถอธิบายถึงแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต   

1.7  สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศกบัมนุษยแ์ละสังคม รวมถึงการเคารพสิทธ์ิ

ในทรัพยสิ์นทางปัญญาตลอดจนผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อมนุษยไ์ด ้

1.8  ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในวิชาชีพของตนได ้

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา  
  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสาระวชิาหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยใหน้กัศึกษามีความรู้พื้นฐาน การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวนั และ

สอดคลอ้งกบัแนวโนม้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีความกา้วหนา้ไปตามยคุสมยั 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา  
 หลกัการ ความส าคญั และองคป์ระกอบของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ บทบาทและผลกระทบ

ของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อชีวติและสังคมปัจจุบนั การใชโ้ปรแกรมระบบ และโปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการ

จดัการเอกสาร การน าเสนอขอ้มูล และการจดัตารางการท างาน รวมถึงการแสวงหาความรู้จากฐานขอ้มูลและ

แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต และแนวโนม้การเปล่ียนแปลง

ของเทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต  การป้องกนัอนัตราย หรือภยัจากการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ กฎหมาย

และจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชค้อมพิวเตอร์ และความรับผดิชอบในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศต่อสังคม

ส่วนรวม 

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. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ง น 

    น  /      ง น 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45          สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา
เฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบติั 90         

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ ประมาณ 1                   

(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
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หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1   คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา   
1) ตระหนกัในคุณค่าของคุณธรรม  จริยธรรมและศีลธรรม  มีจิตสาธารณะ  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต   มี

ความรับผดิชอบ  มีความสามคัคี  มีความรัก  มีความเมตตากรุณาและมีระเบียบวนิยั 
2) ตระหนกัและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้  เกิดความตอ้งการ  ความสนใจและมีความกระตือรือร้นใน

การเรียนรู้ 
3) มีความเพียรพยายามในการท างาน มีความตั้งใจ อดทนขยนัหมัน่เพียร  ควบคู่กบัการใชส้ติปัญญาใน

การแกปั้ญหาจนประสบผลส าเร็จ  มีความรับผิดชอบตามสถานการณ์ทั้งบุคคลและกลุ่ม 
5) มีความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี  มีความสามารถในการท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 
6) มีความเคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา  ชุมชนและสงัคม  รวมทั้งการแสดงออกทางการแต่งกาย

ท่ีเหมาะสม 
1.2   วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้    

1) ก าหนดใหน้กัศึกษา แต่งกายตามระเบียบของมหาวทิยาลยัและเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลา 
2) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางดา้นจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ    
3) ก าหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งและน าเสนอรายงานเป็นกลุ่ม  

 
1.3   วธีิการประเมินผล    

1) ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตและตรงเวลา 
2) ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรม 
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2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
1)  มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ  ขอ้เทจ็จริงและความเช่ือมโยงของเร่ืองท่ีศึกษากบัชีวิตประจ าวนั 
2)  มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ความเขา้ใจในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชีวติ
 ประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
4)  มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการคิดท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
5)  มีความรู้ความเขา้ใจในความส าคญัและบทบาทของเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั 

2.2 วธีิการสอน 
1) บรรยายแบบมีส่วนร่วม 
2) สาธิต 
3) ฝึกปฏิบติั 
4) มอบหมายใบงาน 
5) การมอบหมายงานกลุ่มน าเสนอผลงานคน้ควา้นอกชั้นเรียน 

  2.3 วธีิการประเมินผล 
1) การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน  
2) การสอบระหวา่งภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากการส่งใบงาน 
4) การประเมินผลจากการท างานเป็นกลุ่ม 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
1) พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ   
2) พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
3) มีทกัษะทางการวเิคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินค่า 
4) สามารถท าความเขา้ใจถึงสาเหตุของปัญหา  รวมทั้งวธีิการแกไ้ขปัญหาโดยประยกุตค์วามรู้เพื่อ 

แกปั้ญหาได ้
5) สามารถรวบรวม ศึกษา และสรุปประเด็นปัญหาได ้
6) พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และมีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

 3.2 วธีิการสอน 
1) การบรรยายแบบมีส่วนร่วม  
2) การฝึกปฏิบติัจริง   
3) การถามตอบ 
4) การอภิปรายกลุ่ม 
5) การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
6) การระดมสมอง 

 3.3 วธีิการประเมินผล  
1) การสังเกตจากการตอบค าถาม 
2) การสอบ 
3) การประเมินผลการท างานกลุ่ม 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
1) พฒันาทกัษะการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั  และผูอ่ื้น 
2) พฒันาทกัษะของความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานกลุ่ม 
3) พฒันาทกัษะการเรียนดว้ยตนเอง มีความรับผิดชอบ ในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ตรงต่อเวลา 
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4) พฒันาทกัษะในการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล  ในสังคม 
5) พฒันาทกัษะการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีดีของนกัศึกษาและการปฏิบติัตวัท่ีดีต่ออาจารย ์

4.2. วธีิการสอน 
1) มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรืออ่านบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
2) จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
3) การน าเสนอรายงาน   

4.3. วธีิการประเมินผล 
1) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
2) รายงานท่ีน าเสนอพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
3) การส่งงานท่ีมีคุณภาพตามก าหนดเวลา 
 

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
1) พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารและการสืบคน้ขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2) พฒันาทกัษะการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจากกรณีศึกษา 
4) พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารทั้งการฟัง  การพดู  การเขียน การอ่านและตีความ โดยจดัท าเป็น
 รายงาน   และน าเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาองักฤษ 
5) ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ  เคร่ืองมือ  และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
6) พฒันาทกัษะในการเผยแพร่ผลงาน 
 

5.2. วธีิการสอน  
1) แนะน าเทคนิคการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัใหก้บัผูเ้รียนในการท างานและน าเสนองาน 
2) มอบหมายงานท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 

5.3. วธีิการประเมินผล 
1) การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี 
2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

1 บทที ่1   ความรู้เบือ้งต้นและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
- หลกัการ ความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อชีวติและสังคมปัจจุบนั 
- การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในดา้น
ต่าง ๆ 
 

3 แนะน าแนวการสอน บรรยาย  อภิปราย  
ซกัถาม  ระดมความคิด 
ส่ือทีใ่ช้ 
- แนวการสอน 
- สไลด ์
- คอมพิวเตอร์ 
-  แบบฝึกหดั 
-  เอกสารประกอบการสอน 

2-3 บทที ่2  องค์ประกอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ประวติัและววิฒันาการของคอมพิวเตอร์
ประเภทของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ 
- ฐานขอ้มูล (Database)  
-การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน 
 

6 บรรยาย  อภิปราย  ซกัถาม  ระดม
ความคิด  กรณีศึกษา 
ส่ือทีใ่ช้ 
- สไลด ์
- คอมพิวเตอร์ 
-  แบบฝึกหดั 
-  เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงาน 

4 บทที ่ 3  การใช้งานระบบปฏิบัติการเบือ้งต้น 

 แนะน าระบบปฏิบติัการ 
 ขั้นตอนการใชง้านโปรแกรม 
 

3 บรรยาย สาธิต ซกัถาม   
ฝึกปฏิบติั 
ส่ือทีใ่ช้ 
- สไลด ์
- คอมพิวเตอร์ 
- ใบงาน/ใบความรู้ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

-  เอกสารประกอบการสอน 
-  แบบฝึกหดั 

5-7 บทที ่ 4  การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป 

 การใชง้านโปรแกรมดา้นการจดัการเอกสาร 
 การใชง้านโปรแกรมดา้นจดัตารางการ

ค านวณ 
 การใชง้านโปรแกรมดา้นการน าเสนอขอ้มูล 
 
 

9 บรรยาย สาธิต ซกัถาม ฝึกปฏิบติั 
ส่ือทีใ่ช้ 
- สไลด ์
- คอมพิวเตอร์ 
- ใบงาน/ใบความรู้ 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  แบบฝึกหดั 

8 สอบกลางภาค   

9-12 บทที ่5  การใช้งานอนิเทอร์เน็ตและการสืบค้น 

 ความหมาย ความส าคญั และวิวฒันาการของ
อินเทอร์เน็ต  

 บริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต 
 การติดตั้งและการใชง้านอินเทอร์เน็ต 
 ขั้นตอนและวธีิการสืบคน้ขอ้มูลบน

อินเทอร์เน็ตโดยใช ้Search Engine 
 การสมคัรและใชง้านอิเล็กทรอนิกส์เมล์ 
 การใชง้านสังคมออนไลน์  
 

12 บรรยาย สาธิต ซกัถาม ฝึกปฏิบติั  
ระดมความคิด  ศึกษาคน้ควา้   อภิปราย  
น าเสนอ 
ส่ือทีใ่ช้ 
- สไลด ์
- คอมพิวเตอร์ 
- ใบงาน/ใบความรู้ 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  แบบฝึกหดั 
-  อินเทอร์เน็ต 

13 บทที ่6 ความปลอดภัยของเทคโนโลยี  
- การดูแลคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
- ภยัจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
- การดูแลรักษาและการป้องกนัภยัคุกคาม  
 
 

3 บรรยาย   สาธิต ซกัถาม  
ฝึกปฏิบติั  ระดมความคิด   
ส่ือทีใ่ช้ 
- สไลด ์
- คอมพิวเตอร์ 
- ใบความรู้ / ใบงาน 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

-  เอกสารประกอบการสอน 
-  ใบความรู้ 
-  อินเทอร์เน็ต 

14-15 บทที ่ 7 กฎหมายและจริยธรรมในการใช้
คอมพวิเตอร์  
-  พรบ.คอมพิวเตอร์ 
-  จริยธรรมและจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

6 บรรยาย   ซกัถาม   วเิคราะห์ 
ระดมความคิด   
ส่ือทีใ่ช้ 
- สไลด ์
- คอมพิวเตอร์ 
- ใบงาน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  แบบฝึกหดั 

16 บทที ่ 8  แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  แนวโนม้การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-  การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต 
 
 
 

3 บรรยาย   ซกัถาม   วเิคราะห์ 
ระดมความคิด   
ส่ือทีใ่ช้ 
- สไลด ์
- คอมพิวเตอร์ 
- ใบงาน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  แบบฝึกหดั 

17 สอบปลายภาค   
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 2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม 
ที่ 

ผลการ 
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ      
ประเมินผล 

1 2.1, 2.2, 2.4,2.5, 3.1 , 3.3 สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

8 

17 

20%  

30%  

2 1.3, 1.5, 2.2, 3.1-3.5, 4.1-

4.5, 5.1, 5.2, 5.4-5.6  

การฝึกปฏิบติัในชั้นเรียน และ

การมีส่วนร่วม เสนอความ

คิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค

การศึกษา 

30%  

3 1.1, 1.2, 1.6, 3.6, 4.3, 4.5 การแต่งกาย, การเขา้ชั้นเรียน 

และการส่งงานตามท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

ตลอดภาค

การศึกษา 

20% 

 

 

หมวดที ่6                      น     น 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
พนิดา พานิชกุล.  (2553). เทคโนโลยสีารสนเทศ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์คทีพี. 

เอกสารประกอบการบรรยาย โดยกลุ่มสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
สราวธุ ปิติยาศกัด์ิ. (2555). กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพนิ์ติธรรม. 
สุธีร์ นวกุล. (2555). ครบทุกเร่ือง อนิเทอร์เน็ต & อเีมล : เข้าใจง่าย ท าได้จริงแบบ Step by step.กรุงเทพฯ: ซีเอด็
 ยเูคชัน่. 
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3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
โชติมา ข าหาญ และคณะ. (2541). จรรยาบรรณส าหรับผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต. การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบือ้งต้น. สืบคน้

เม่ือ 14 ธนัวาคม 2553, จาก http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/internet/index.html 

 

หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

 แบบประเมินผูส้อน 
 ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ดหรือสังคมเครือข่าย 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 

 พิจารณาจากผลการสอบ และผลการท างานของนกัศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 ประเมินจากผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยกลุ่มผูส้อน 
 ผลการท างานของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
    หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรม 
ในการระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 

 น าผลการประเมินเพื่อพฒันาการสอน 
 การสอนซ่อมเสริมในกรณีท่ีนกัศึกษาส่วนใหญ่เกิดความไม่เขา้ใจในเน้ือหา 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้     ในวิชาได้
จาก การสอบถามนกัศึกษา หรือการตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการ
ออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 

 การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการตรวจผลงาน การตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นกัศึกษา โดยตรวจวธีิการให้คะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม โดยกลุ่มอาจารยผ์ูส้อน 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 

 ปรับปรุงรายวชิาตามขอ้เสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ  (ตามขา้งตน้) 
 

 
 
 
 


