
 

รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา        มหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยั  
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา                วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง  
                                                      คณะศาสนาและปรัชญา 
                                                      หลกัสูตรศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาพทุธศาสตร์ 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา       GE 4029 คอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน (Computer for Working) 

๒. จ านวนหน่วยกติ          3(3-0-6) 

๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  หลกัสูตรศาสนศาสตรบณัฑิต คณะศาสนาและปรัชญา  สาขาวชิาพทุธศาสตร์
รายวชิาศึกษาทัว่ไป 

๔. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา     ดร. จกัรกฤษณ์ โพดาพล  อ.ธนวฒัน์ ชาวโพธ์ิ 

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน     ภาคเรียนท่ี 2 ชั้นปีท่ี 1 ภาคปกติ 

๖. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้าม)ี         ไม่มี 

๗. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (co-requisites)  (ถ้าม)ี      ไม่มี 

๘. สถานทีเ่รียน ห้อง 232 อาคาร 2 มหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง 

๙. วนัทีจ่ดัท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด   วนัท่ี 5 มกราคม  พ.ศ. 2558 
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หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
            เพื่อศึกษาพ้ืนฐานเบ้ืองตน้ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งในดา้นฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์ ศึกษาในการใชโ้ปรแกรม
ประยุกต์เพ่ือการท างานดา้นเอกสาร และการน าเสนอผลงาน การน าเสนอสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์ บทบาทคอมพิวเตอร์ในสังคมปัจจุบนั และเทคโนโลยี
ของคอมพิวเตอร์ในอนาคต รวมถึงการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในองคก์รต่าง ๆ ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปท่ีสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยท่ีีเกิดข้ึนใหม่อยา่งต่อเน่ือง 

 

๒. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
          เป็นรายวชิาท่ีเนน้เพื่อศึกษาพ้ืนฐานเบ้ืองตน้ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งในดา้นฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์ ศึกษาใน
การใชโ้ปรแกรมประยกุตเ์พ่ือการท างานดา้นเอกสาร และการน าเสนอผลงาน การน าเสนอสารสนเทศ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ความปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์ บทบาทคอมพิวเตอร์ในสงัคมปัจจุบนั และ
เทคโนโลยขีองคอมพิวเตอร์ในอนาคต รวมถึงการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์รต่าง ๆ ฝึกปฏิบติัการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยท่ีีเกิดข้ึนใหม่อยา่งตอ่เน่ือง 

หมวดที ่๓ ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวชิา  

                เพื่อศึกษาพ้ืนฐานเบ้ืองตน้ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งในดา้นฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์ ศึกษาในการใชโ้ปรแกรม
ประยกุตเ์พ่ือการท างานดา้นเอกสาร และการน าเสนอผลงาน การน าเสนอสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ บทบาทคอมพิวเตอร์ในสังคมปัจจุบัน และเทคโนโลยีของ
คอมพิวเตอร์ในอนาคต รวมถึงการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์รต่าง ๆ ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ท่ีสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยท่ีีเกิดข้ึนใหม่อยา่งต่อเน่ือง 
                To study basic functioning of computer both in hardware and software, and to study the usage of applied 
programs for working on documents and presentation of output work, presentation of information, system of computer 
network, E- mail, safety in computer system, roles of computer in modern society and technology of computer in future 
including an application of information Technology in various organization, using practice in finished programs to 
continuously meet new technology. 
  

๒. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

การศึกษาดว้ยตนเอง 
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48 ชัว่โมง - - 90 ชัว่โมง 

๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
ใหค้  าปรึกษาและแนะน าทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ไม่จ ากดัเวลา 

 
หมวดที ่๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงั ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัท่ีระบุไวใ้นรายละเอียดของ

หลกัสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละดา้น ใหแ้สดงขอ้มูลต่อไปน้ี 
 ๑   สรุปสั้นๆ เก่ียวกบัความรู้ หรือทกัษะท่ีรายวชิามุ่งหวงัท่ีจะพฒันานกัศึกษา        
 ๒   ค าอธิบายเก่ียวกบัวธีิการสอนท่ีจะใชใ้นรายวชิาเพ่ือพฒันาความรู้ หรือทกัษะในขอ้  ๑  
 ๓   วธีิการท่ีจะใชว้ดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาในรายวชิาน้ีเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้แต่

ละดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 
    ๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

เป็นคุณลกัษณะจากการเรียนรู้และปฏิบติัในรายวิชา เช่น ความมีวิสัยทศัน์ ความรอบรู้ ความเปิดเผยเปิดรับประสบการณ์ 
ความริเร่ิมสร้างสรรค ์ความมีปฏิภาณไหวพริบ ความรับผิดชอบ ความมีวินยั ความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้ความมีพลงัต่ืนตวัมุ่ง
ความส าเร็จ ความเช่ือในศกัยภาพแห่งตน ความมีอารมณ์มัน่คง ความไวต่อความรู้สึกของคนอ่ืน เคารพในสิทธิและความเห็น
ของผูอ่ื้น การมีทศันคติในทางบวก และยดึมัน่ในจรรยาบรรณทางวชิาการและทางวชิาชีพ เป็นตน้ 

   ๑.๒   วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้ 
เนน้หลกัการ Less us, More them ให้เป็น active learning โดยมอบหมายงานเพื่อศึกษาดว้ยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม และ
สืบคน้ขอ้มูลอา้งอิงเพ่ิมเติมในหัวขอ้ท่ีจะศึกษาหรือท่ีก าหนด การน าเสนอผลการศึกษา การอภิปรายแสดงความเห็น การ
วพิากษว์จิารณ์ การวเิคราะห์สงัเคราะห์ และการสรุปผลการอภิปรายร่วมกนั 

   ๑.๓  วธีิการประเมนิผล 
พิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบติังาน (assessment) ดงัน้ี 1) การเขา้ชั้นเรียน 2) คุณภาพของผลงานการศึกษาดว้ยตนเอง 
การศึกษาเป็นกลุ่ม และขอ้มูลท่ีคน้ควา้เพ่ิมเติม 3) คุณภาพการน าเสนอผลการศึกษา 4) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  

๒.  ความรู้ 
       ๒.๑   ความรู้ทีจ่ะได้รับ  

1. พ้ืนฐานเบ้ืองตน้ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งในดา้นฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์ 
2. ศึกษาในการใชโ้ปรแกรมประยกุตเ์พื่อการท างานดา้นเอกสาร 
3. การน าเสนอผลงาน การน าเสนอสารสนเทศ 
4. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ความปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์ 
5. บทบาทคอมพิวเตอร์ในสงัคมปัจจุบนั และเทคโนโลยขีองคอมพิวเตอร์ในอนาคต 
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       ๒.๒ วธีิการสอน 
 เนน้หลกัการ Less us, More them ใหเ้ป็น active learning โดยมอบหมายงานเพื่อศึกษาดว้ยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม และ
สืบคน้ขอ้มูลอา้งอิงเพ่ิมเติมในหัวขอ้ท่ีจะศึกษาหรือท่ีก าหนด การน าเสนอผลการศึกษา การอภิปรายแสดงความเห็น การ
วพิากษว์จิารณ์ การวเิคราะห์สงัเคราะห์ และการสรุปผลการอภิปรายร่วมกนั 

 
๒.๓ วธีิการประเมนิผล 

พิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบติังาน (assessment) ดงัน้ี 1) การเขา้ชั้นเรียน 2) คุณภาพของผลงานการศึกษาดว้ย
ตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม และขอ้มูลท่ีคน้ควา้เพ่ิมเติม 3) คุณภาพการน าเสนอผลการศึกษา 4) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน 5) การสอบปลายภาค 

๓.  ทกัษะทางปัญญา 
       ๓.๑   ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

1) ปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยท่ีีเกิดข้ึนใหม่อยา่งต่อเน่ือง 
2) ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ร 

       ๓.๒  วธีิการสอน 
เนน้หลกัการ Less us, More them ใหเ้ป็น active learning โดยมอบหมายงานเพื่อศึกษาดว้ยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม และ
สืบคน้ขอ้มูลอา้งอิงเพ่ิมเติมในหัวขอ้ท่ีจะศึกษาหรือท่ีก าหนด การน าเสนอผลการศึกษา การอภิปรายแสดงความเห็น การ
วพิากษว์จิารณ์ การวเิคราะห์สงัเคราะห์ และการสรุปผลการอภิปรายร่วมกนั 

       ๓.๓  วธีิการประเมนิผลทกัษะทางปัญญาของนักศึกษา 
พิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบติังาน (assessment) ดงัน้ี 1) การเขา้ชั้นเรียน 2) คุณภาพของผลงานการศึกษาดว้ย
ตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม และขอ้มูลท่ีคน้ควา้เพ่ิมเติม 3) คุณภาพการน าเสนอผลการศึกษา 4) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน 5) การสอบปลายภาค 

๔.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
       ๔.๑   ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องการพฒันา  

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนกบักลุ่มเพ่ือนและผูส้อนทั้งกรณีการแสดงความเห็นหรือการปฏิบติังาน  ความ
เป็นมิตร ความเป็นผูน้ าและเป็นผูต้าม ความช่วยเหลือเก้ือกลู และมีทศันคติในทางบวกต่อกลุ่มเพ่ือนและผูส้อน ความ
รับผิดชอบต่อการพฒันาศกัยภาพตนเองและการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม ความรับผดิชอบในเร่ืองเวลาและเร่ืองคุณภาพของ
งานเพ่ือการเรียนรู้ทั้งของตนเองและกลุ่มเพ่ือน 

     ๔.๒   วธีิการสอน 
เนน้หลกัการ Less us, More them ใหเ้ป็น active learning โดยมอบหมายงานเพื่อศึกษาดว้ยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม และ
สืบคน้ขอ้มูลอา้งอิงเพ่ิมเติมในหัวขอ้ท่ีจะศึกษาหรือท่ีก าหนด การน าเสนอผลการศึกษา การอภิปรายแสดงความเห็น การ
วพิากษว์จิารณ์ การวเิคราะห์สงัเคราะห์ และการสรุปผลการอภิปรายร่วมกนั 

       ๔.๓   วธีิการประเมนิ 
พิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบติังาน (assessment) ดงัน้ี 1) การเขา้ชั้นเรียน 2) คุณภาพของผลงานการศึกษาดว้ย
ตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม และขอ้มูลท่ีคน้ควา้เพ่ิมเติม 3) คุณภาพการน าเสนอผลการศึกษา 4) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน  
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๕.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
        ๕.๑   ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

1) สามารถใชส้ถิติประกอบการศึกษาคน้ควา้ การน าเสนอรายงาน และการแสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นระบบและเช่ือถือได ้
2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกับศาสตร์ในสาขาวิชา 3) 
สามารถใช้อุปกรณ์การส่ือสารสมยัใหม่เพ่ือการติดต่อส่ือสารกับบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล 4) 
สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในรายวชิาไดอ้ยา่งหลากหลายและไดผ้ล 

       ๕.๒  วธีิการสอน 
เนน้หลกัการ Less us, More them ใหเ้ป็น active learning โดยมอบหมายงานเพื่อศึกษาดว้ยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม และ
สืบคน้ขอ้มูลอา้งอิงเพ่ิมเติมในหัวขอ้ท่ีจะศึกษาหรือท่ีก าหนด การน าเสนอผลการศึกษา การอภิปรายแสดงความเห็น การ
วพิากษว์จิารณ์ การวเิคราะห์สงัเคราะห์ และการสรุปผลการอภิปรายร่วมกนั 

       ๕.๓  วธีิการประเมนิ  
พิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบติังาน (assessment) ดงัน้ี 1) การเขา้ชั้นเรียน 2) คุณภาพของผลงานการศึกษาดว้ย
ตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม และขอ้มูลท่ีคน้ควา้เพ่ิมเติม 3) คุณภาพการน าเสนอผลการศึกษา 4) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน*  
(ช่ัวโมง)  

กจิกรรมการเรียนการ
สอน           และส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 ช้ีแจง ท าความเขา้ใจ และตกลงในเง่ือนไขกติกาการเรียน
การสอน รวมทั้งมอบหมายงาน 

3 เนน้หลกัการ Less us, 
More them ใหเ้ป็น active 
learning โดยมอบหมาย
งานเพื่อศึกษาดว้ยตนเอง 
การศึกษาเป็นกลุ่ม และ
สืบคน้ขอ้มูลอา้งอิง
เพ่ิมเติมในหวัขอ้ท่ีจะ
ศึกษาหรือท่ีก าหนด การ
น าเสนอผลการศึกษา การ
อภิปรายแสดงความเห็น 
การวเิคราะห์สงัเคราะห์ 
การวพิากษว์จิารณ์ และ
การสรุปผลการอภิปราย
ร่วมกนั โดยใชเ้อกสาร
ประกอบการสอน ต ารา 

 
อ.ธนวฒัน์ ชาว

โพธ์ิ 
2 – 12 

 
 

ดร. จกัรกฤษณ์ 
โพดาพล 
13 - 15 

2 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 3 
3 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 3 
4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 

5 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 

6 อินเทอร์เน็ต 3 

7 การสืบคน้ขอ้มูล 3 

8 สรุปบทเรียนและประเมนิผล 3 

9 การสืบคน้ขอ้มูล 3 

10 มารยาทและจริยธรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  3 

11 การใชง้าน Microsoft Word 3 

12 การใชง้าน Microsoft PowerPoint 3 

13 การเขียนรายงานผลการคน้ควา้ 3 

14 การเขียนรายงานผลการคน้ควา้ 3 
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15 วธีิน าเสนอผลงานวจิยั 3 เทคโนโลยสีารสนเทศ  
และอ่ืนๆ 
 
 
 

16 สรุปบทเรียนและประเมนิผล 3 

 
๒.  แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้*  วธีิการประเมนิ**  สัปดาห์ทีป่ระเมนิ   
สัดส่วนของการ

ประเมนิ 
1-4 สงัเกตความรับผดิชอบและการเขา้ชั้นเรียน ทุกสปัดาห์ 10 

1-2-3-4-5 
ตรวจสอบคุณภาพของผลงานการศึกษาดว้ยตนเองและ
ขอ้มูลท่ีคน้ควา้เพ่ิมเติม  

ทุกสปัดาห์ 20 

1-2-3-4-5 สงัเกตคุณภาพการน าเสนอผลการศึกษา  ทุกสปัดาห์ 20 
1-2-3-4-5 สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  ทุกสปัดาห์ 20 

2-3-5 สอบปลายภาค สปัดาห์สุดทา้ย 30 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑.  ต าราและเอกสารหลกั 
จกัรกฤษณ์ โพดาพล (2557). คอมพวิเตอร์เพือ่การท างาน. (เอกสารประกอบการสอน). 

 
 

หมวดที ่๗ การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

๑. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
นกัศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย ์ตามกรอบการประเมินการจดัการเรียน  การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัของ สมศ. เม่ือส้ินสุดการเรียนรายวชิา สปัดาห์สุดทา้ยของการเรียน 

๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรรับผิดชอบการน าผลประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษา และการประเมินตนเอง
ของอาจารย ์มาพิจารณาและใหข้อ้มูลแก่อาจารยผ์ูส้อน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขการจดัการเรียนการสอนใน
รายวชิา  

๓. การปรับปรุงการสอน 
1) กลไกการปรับปรุงการสอน ก ากบัดูแลโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการน าผลการประเมินการ
สอนโดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมาพิจารณา สรุปขอ้มูลให้อาจารยผ์ูส้อนรับทราบ และน าผลไปพิจารณาในการปรับปรุง
แกไ้ขการจดัการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อๆไป 2) กลไกการสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน มหาวิทยาลยั
และคณะมีการจัดการอบรมพฒันาอาจารยด์้านการสอน เช่นการจัดเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั การสอน
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สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การสอนโดยใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจยัในชั้นเรียน เป็นตน้ ซ่ึงอาจารย์
สามารถพฒันาตนเองและน าความรู้มาปรับปรุงการสอนไดต้ลอดเวลา 

๔. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวชิาของนักศึกษา 
1) การทบทวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์หรือมาตรฐานการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ี
ก าหนดส าหรับรายวชิา 2) การพิจารณาระดบัคะแนนท่ีอาจารยท์ าการประเมินผลและตดัเกรด ให้เป็นไปตามเกณฑแ์ละ
มาตรฐานของมหาวิทยาลยั ด าเนินการในระดับคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 3) การให้โอกาสนักศึกษาในการ
ตรวจสอบระดบัคะแนน หากเห็นวา่ผลการประเมินอาจมีความผิดพลาด รวมไปถึงการให้นกัศึกษาสามารถอุทธรณ์ผล
การเรียนหากเห็นวา่ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมหรือมีขอ้ผิดพลาดในการประเมิน 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
การน าผลการประเมินการสอนรายวชิา มาวเิคราะห์เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงในรายวชิา โดยอาจมีการปรับปรุงเน้ือหา
ให้เหมาะสม การปรับปรุงระยะเวลาท่ีใช้ในการสอนแต่ละหัวขอ้ การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
ปรับปรุงเกณฑแ์ละวธีิการประเมนผลการเรียนของนกัศึกษา ทุกรอบระยะเวลาเม่ือส้ินสุดการสอนรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษา 

 
 


