
 

รายละเอียด มคอ. 3  
รายวชิา 

รายวชิา       GE 4030  
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้  

(Information Technology for Further Study) 
 
 
 

โดย 

 
ดร. จกัรกฤษณ์ โพดาพล 

 

 

 

 

 

 

 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  

คณะศึกษาศาสตร์  สาขาการสอนภาษาองักฤษ 

       มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยัวิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 
 

 

 

 

 

 



 
2 มคอ. 3 GE 4030 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาคน้คว้า 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาเขตศรีล้านช้าง คณะศึกษศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
GE 4030 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า (Information Technology for Further Study) 

2. จ านวนหน่วยกิต   
3 (3-0-6) 3 หน่วยกิต โดยอาจารย์ผู้สอนบรรยาย 3 ช่ัวโมง ไม่มีปฏบิัติ  นักศึกษาศึกษาด้วยตนเองไมน่้อยกว่า 6 ช่ัวโมง

ต่อสัปดาห ์

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู รายวิชาศึกษาทั่วไป  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
- ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 ชัน้ปทีี ่2   สาขาวิชา การสอนภาษาองักฤษ (ภาคปกติ) 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
 - ไม่ม ี

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)   
 - ไม่ม ี

8. สถานที่เรียน    
อาคารเรยีน 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ วิทยาเขตศรลี้านช้าง ห้อง เทคโนโลยสีารสนเทศ 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
      24 สิงหาคม 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1) เพื่อให้ผู้ศึกษาทราบถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศแหล่งบริการสารสนเทศการสืบค้นข้อมูล

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่าย 
2) เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจการใช้ OPAC ฐานข้อมูลและบริการฐานข้อมูลบริการและการใช้ Internet 
3) เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจการสืบค้นสารสนเทศโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์การสืบค้นสารสนเทศจาก CD-ROM 
4) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความหมายและความส าคัญของการค้นคว้า 
5) เพื่อให้ผู้ศึกษาเขียนการรายงานผลการค้นคว้าและจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
            เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการสอนให้สอดคล้องกับการทบทวนผลการประเมินโดยนักศึกษา ซึ่งได้เสนอแนะไว้ในมคอ.5 
ในภาคการศึกษาทีผ่่านมา และแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง จากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรที่ได้เสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงไว้ในมคอ. 7 ของปีท่ีผ่านมา น าประเด็นข้อเสนอแนะจากทั้งสองแหล่งมาเป็นแนวทางในการจัดท า มคอ.3 ให้ได้
เนื้อหาท่ีทันสมัย ทันต่อเหตุการณ ์ง่ายต่อความเข้าใจ โดยการศึกษาใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning)  นักศึกษาจะ
ได้มีความรู้ สามารถประยุกต์ใช้ในการท างานจริง จากสถานการณจ์ริง 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
          ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศแหล่งบริการสารสนเทศการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและ
องค์กรเครือข่ายการใช้ OPAC ฐานข้อมูลและบริการฐานข้อมูลบริการและการใช้ Internet การสืบค้นสารสนเทศโดยผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์การสืบค้นสารสนเทศจาก CD-ROM ความหมายและความส าคัญของการค้นคว้าการเขียนการรายงานผลการ
ค้นคว้าและจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
             IT systems, Information resources, servicing resources of information of university and network 
organization, of OPAC, database  and data service, service and use of Internet, searching for information 
through computer network system, searching for information from CD-ROM, the meaning and importance of 
research, writing, reporting of the output of research, and ethics of the use of Information Technology. 
           
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  45 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา  

ไม่ม ี การศึกษาด้วยตนเอง 90ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา  
 
 
  

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 
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   1)  อาจารย์ ประกาศใหค้ าปรึกษาใน http://www.facebook.com/chakgrit podapol ของอาจารย์  
   2)  อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ วันละ 1 ช่ัวโมงในวันศุกร์ 
เวลา 11.30น.- 12.30 น. (เฉพาะรายที่ต้องการ) ติดประกาศตารางให้ค าปรึกษาไว้ท่ีบอรด์หน้าห้องอาจารยผ์ู้สอนและบอรด์
ประชาสมัพันธ์ของมหาวิทยาลัย อาจมีการบันทึกการให้ค าปรึกษาและประเมินความพึงพอใจในการให้ค าปรึกษาหลังสิ้นภาค
การศึกษาด้วยตามที่เห็นสมควร 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 (๑) คุณธรรมค้ าจุนโลก เช่น 
พรหมวิหาร 4 (ธรรมประจ าใจ
อันประเสริฐ) สังคหวัตถุ 4 (ธรรม
ยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสาน
หมู่ชน) 

- การใช้กรณีศึกษา (Case)  

- การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)  

- การระดมสมอง (Brain storming)  

- กิจกรรม 

- การสังเกตพฤติกรรม  

- การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

- การประเมินจากงาน  

 (๒) ธรรมคุม้ครองโลก : หิริ 
(ความละอายที่จะท าบาป ท าช่ัว 
ท าทุจริต) โอตตัปปะ (ความเกรง
กลัวต่อผลบาป ผลแห่งความช่ัว 
ผลแห่งการท าทุจริต) 

- การใช้กรณีศึกษา (Case)  

- การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)  

- การระดมสมอง (Brain storming)  

- กิจกรรม 

- การสังเกตพฤติกรรม  

- การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

- การประเมินจากงาน 

 (๓) คุณธรรมจริยธรรมเสรมิสร้าง
การพัฒนาท่ียั่งยืน เช่น จริยธรรม
ของเวลา สิทธิและความ
รับผิดชอบของมนุษย์ ความเป็น
ธรรมระหว่างคนรุ่นปจัจุบันกับ
คนรุ่นหลัง ความใจกว้าง                 
และความอดทน 

- ช้ีแจงระบบคะแนนมาเรียนแตล่ะวัน 

- ช้ีแจงการลา การขาดในแตล่ะครั้ง 

- ช้ีแจงคุณธรรม จรยิธรรมในการอยู่ร่วมกัน 
เช่น หลักสาราณยิธรรม ๖ 

- การเข้าเรียน และตรงต่อเวลา 
ร้อยละ ๘๐ 

- ประเมินด้วยการเช็คเวลาจาก
บัญชีเรียกช่ือ 

- สังเกตจากการท างานร่วมกันใน
ห้องเรียน 

 (๔) คุณธรรมจริยธรรมของ
พลเมืองที่มีหัวใจประชาธิปไตย
และมีจติส านึกต่อสังคม 

- ช้ีแจงระบบคะแนนมาเรียนแตล่ะวัน 

- ช้ีแจงการลา การขาดในแตล่ะครั้ง 

- ช้ีแจงคุณธรรม จรยิธรรมในการอยู่ร่วมกัน 
เช่น หลักสาราณยิธรรม ๖ 

- การเข้าเรียน และตรงต่อเวลา 
ร้อยละ ๘๐ 

- ประเมินด้วยการเช็คเวลาจาก
บัญชีเรียกช่ือ 

- สังเกตจากการท างานร่วมกันใน

http://www.facebook.com/chakgrit
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ห้องเรียน 

 (๕) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

- ช้ีแจงระบบคะแนนมาเรียนแตล่ะวัน 

- ช้ีแจงการลา การขาดในแตล่ะครั้ง 

- ช้ีแจงคุณธรรม จรยิธรรมในการอยู่ร่วมกัน 
เช่น หลักสาราณยิธรรม ๖ 

- การเข้าเรียน และตรงต่อเวลา 
ร้อยละ ๘๐ 

- ประเมินด้วยการเช็คเวลาจาก
บัญชีเรียกช่ือ 

- สังเกตจากการท างานร่วมกันใน
ห้องเรียน 

2. ความรู้ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
 (๑) มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับ

หลักการ ทฤษฎี และเนื้อหา 
- การบรรยาย  
- การอภิปราย 
- การสอนโดยใช้การอุปนยั 
(Inductive) -- การใช้กรณีศึกษา  
- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based instruction)  
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning)  
- การระดมสมอง (Brain 
storming)  

- การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  
- การประเมินใบงาน 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน  
- การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  
- การประเมินจากกการสะท้อนผล
การท างานร่วมกัน  

 (๒) สามารถใช้ความรู้มาอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกดิขึ้นได้อย่างมี
เหตุผล 

- การบรรยาย  
- การอภิปราย 
- การสอนโดยใช้การอุปนยั 
(Inductive)  
- การใช้กรณีศึกษา  
- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based instruction)  
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning)  
- การระดมสมอง (Brain 
storming) 

- การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  
- การประเมินใบงาน 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน  
- การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  
- การประเมินจากกการสะท้อนผล
การท างานร่วมกัน 

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
 (๑) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ 

ท าความเข้าใจ และน าไปประยุกต์ใช้
ได้ 

- ให้นักศึกษาค้นคว้ามูลจาก
หนังสือในห้องสมุด  
- ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ท 
- ให้นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมลู
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับ

- การสังเกตพฤติกรรม  
- การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  
- การประเมินใบงาน 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน  
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รายวิชา 
 (๒) การแสวงหาความรู้ การสรุป 

การตีความ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการประเมินค่า โดย
เน้นการบูรณาการและเช่ือมโยงสู่
สังคม 

- ให้นักศึกษาก าหนดและอธิบาย
ปัญหารอบ ๆ ตัว ด้วยการค้นคว้า 

- การสังเกตพฤติกรรม  
- การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  
- การประเมินใบงาน 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน 

 (๓) ความเป็นผู้น าทางปัญญาในการ
คิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มี
วิสัยทัศน์ และการพัฒนาศาสตร์
ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้ง
การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมี
นวัตกรรม 

- การท างานเป็นทีม  - การสังเกตพฤติกรรม 
- การประเมินใบงาน 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน 

4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 (๑) การพัฒนาทักษะการรับรู้
ความรูส้ึกของผู้อื่น มุมมองเชิง
บวก วุฒิภาวะทางอารมณ์และ
สังคม 

- การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
learning)  
- การระดมสมอง (Brain storming)  

- การสังเกตพฤติกรรม  

 (๒) การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
การแก้ปัญหาภายในกลุม่ และ
ระหว่างกลุม่อย่างสรา้งสรรค ์

- การท างานเป็นทีม - การสังเกตพฤติกรรม 

 (๓) การมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

- การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
learning)  
- การระดมสมอง (Brain storming) 3. การ
สะท้อความคดิ (Reflective thinking) 4. 
การระดมสมอง (Brain storming) 5. 
กิจกรรม  

- การสังเกตพฤติกรรม  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
 (๑) มีมีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูล

ข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน 
อันมีผลใหส้ามารถเข้าใจองค์ความรู้ 
หรือประเด็นปญัหาได้อย่างรวดเรว็ 

- ขั้นตอนการค้นข้อมูล 
- การวิเคราะห์ข้อมูล 
- การอภิปรายผล  

- การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  

 (๒) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่
ดีในการประมวลผล แปลความหมาย 
และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง 

- การวิเคราะห์ข้อมูล 
- การน าเสนอ  

- การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  

 (๓) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมี - การสืบค้นแหล่งข้อมูล  - การประเมินการวิพากษ์/การ
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ประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขยีน และ
น าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับ
บุคคลและกลุม่ที่มีความแตกต่างกนั 

น าเสนอผลงาน  

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

 

1.แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

1 
 

1. ช้ีแจง ท าความเข้าใจ และตก
ลงในเงื่อนไขกติกาการเรียนการ
สอน รวมทั้งมอบหมายงาน 
  
   

3 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 
-แนะน าบทเรียน/แผนการสอน/แนะน าวิธีการ
เรียนการสอน/ท าข้อตกลงเกี่ยวกบัการเรยีนการ
สอน/การประเมิน 

-สืบค้นข้อมูลเกีย่วกับความส าคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา  

  

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

2 
 

บทท่ี 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

3 - บรรยายด้วย power point  
- ทดสอบ  

ดร.จักรกฤษณ์ โพ
ดาพล 
 

3 บทท่ี 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

3 - บรรยายด้วย power point  
- ทดสอบ  

ดร.จักรกฤษณ์ โพ
ดาพล 

4 
 

บทท่ี 2 ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

3 - บรรยายด้วย power point  
- ทดสอบ 

ดร.จักรกฤษณ์ โพ
ดาพล 

นายธนวัฒน์ชาว
โพธิ ์

5 
 

บทท่ี 2 ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

3 - บรรยายด้วย power point  
- แบ่งกลุ่มมอบหมายงาน 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

นายธนวัฒน์ชาว
โพธิ ์

6 บทท่ี 3 อินเทอร์เน็ต 3 
 

 

- บรรยายด้วย power point  
- ทดสอบ 
 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

นายธนวัฒน์ชาว
โพธิ ์

7 บทท่ี 4 การสืบค้นข้อมูล 3 - บรรยายด้วย power point  
- มอบหมายงาน 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

นายธนวัฒน์ชาว
โพธิ ์

8 สรุปบทเรียนและประเมินผล 
 

3 -สอบกลางภาค ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

นายธนวัฒน์ชาว
โพธิ ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

9 
 

บทท่ี 5 มารยาทและจริยธรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 - บรรยายด้วย power point  
- ทดสอบ 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

นายธนวัฒน์ชาว
โพธิ ์

10 
 

บทท่ี 6 การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป  
5.1 การใช้งาน Microsoft 
Word 
 

3 - บรรยายด้วย power point  
- ทดสอบ 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

นายธนวัฒน์ชาว
โพธิ ์

 
11 บทท่ี 6 การใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป  
5.1 การใช้งาน Microsoft 
Word 

3 - บรรยายด้วย power point  
- ทดสอบ 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 
นายธนวัฒน์ชาว
โพธิ ์
 
 
 
 

12 บทท่ี 6 การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป  
5.2 การใช้งาน Microsoft 
PowerPoint 

3 - บรรยายด้วย power point  
- ทดสอบ 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

นายธนวัฒน์ชาว
โพธิ ์

13 
 

 บทท่ี 7 การน าเสนอข้อมูล 
- การเขียนรายงานผลการ
ค้นคว้า 

3 บรรยายด้วย power point  
- มอบหมายหัวข้อเพื่อสืบค้น และน าเสนอ 
 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 
นายธนวัฒน์ชาว
โพธิ ์

14 บทท่ี 7 การน าเสนอข้อมูล 
- การเขียนรายงานผลการ
ค้นคว้า 

3 - น าเสนอความก้าวหน้า 
 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

นายธนวัฒน์ชาว
โพธิ ์

15 บทท่ี 7 การน าเสนอข้อมูล 
- วิธีน าเสนอผลงานวิจยั 
 

3  - น าเสนอความก้าวหน้า ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 
นายธนวัฒน์ชาว
โพธิ ์

16 -สรุปผลการเรียนรู้ 
 

4 -น าเสนอผลงาน 
 
 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

นายธนวัฒน์ชาว
โพธิ ์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ

ประเมิน 
 1. คุณธรรมค้ าจุนโลก เช่น พรหม

วิหาร 4 (ธรรมประจ าใจอัน
ประเสริฐ) สังคหวัตถุ 4    (ธรรมยึด
เหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชน) 

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล  
2. การรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตน  
3. การเข้าช้ันเรียน 

ทุกสัปดาห ์

10 % 

 2. ธรรมคุ้มครองโลก : หริิ (ความ
ละอายที่จะท าบาป ท าช่ัว ท าทุจริต) 
โอตตัปปะ (ความเกรงกลัวต่อผล
บาป ผลแห่งความชั่ว ผลแห่งการท า
ทุจริต) 

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล  
2. การรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตน  
3. การเข้าช้ันเรียน 

ทุกสัปดาห ์

 3. คุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างการ
พัฒนาท่ียั่งยืน เช่น จริยธรรมของ
เวลา สิทธิและความรับผดิชอบของ
มนุษย์ ความเป็นธรรมระหว่างคนรุ่น
ปัจจุบันกับคนรุ่นหลัง ความใจกว้าง 
และความอดทน 

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล  
2. การรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตน  
3. การเข้าช้ันเรียน 

ทุกสัปดาห ์

 4. คุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองที่
มีหัวใจประชาธิปไตยและมจีิตส านกึ
ต่อสังคม 

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล  
2. การรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตน  
3. การเข้าช้ันเรียน 

ทุกสัปดาห ์  

 5. เห็นคุณค่าศลิปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล  
2. การรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตน  
3. การเข้าช้ันเรียน 

ทุกสัปดาห ์  

2. ความรู้ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ ทฤษฎี และเนื้อหา 

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล  
2. การประเมินกระบวนท างาน 
 3. การประเมินผลทดสอบ 

สัปดาห์ 2-16 

20 % 
 2. สามารถใช้ความรู้มาอธิบาย

ปรากฏการณ์ที่เกดิขึ้นได้อย่างมี
เหตุผล 

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล  
2. การประเมินกระบวนท างาน 
3. การประเมินผลทดสอบ 

สัปดาห์ 2-16 

 3. มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐาน
ของชีวิต และสามารถน ามาปรับใช้
ในการด าเนินชีวิตได ้

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล  
2. การประเมินกระบวนท างาน 
3. การประเมินผลทดสอบ 

สัปดาห์ 2-16  

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 (๑) สามารถสืบค้นข้อมลู วิเคราะห์ 1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นกลุ่ม สัปดาห์ 2-16 10 % 
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ท าความเข้าใจ และน าไป
ประยุกต์ใช้ได ้

2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. การแปลความข้อมูลให้ เข้ากับ
รายวิชา  
4. ประเมินการน าเสนอผลงาน 

 

 (๒) การแสวงหาความรู้ การสรุป 
การตีความ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการ             
ประเมินค่า โดยเน้นการบรูณาการ
และเชื่อมโยงสู่สังคม 

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นกลุ่ม 
2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. การแปลความข้อมูลให้เข้ากับ
รายวิชา  
4. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
5. การประเมินบทบาทในการท า
กิจกรรม 

สัปดาห์ 2-16 

 (๓) ความเป็นผู้น าทางปัญญาในการ
คิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มี
วิสัยทัศน์ และการพัฒนาศาสตร์ทาง
ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งการ
พัฒนาทางวิชาชีพอย่างมี   
นวัตกรรม 

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นกลุ่ม 
2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. การแปลความข้อมูลให้เข้ากับ
รายวิชา  
4. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
5. การประเมินบทบาทในการท า
กิจกรรม 

สัปดาห์ 2-16 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1. การพัฒนาทักษะการรับรู้
ความรูส้ึกของผู้อื่น มุมมองเชิงบวก 
วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล
และกลุ่ม  
2. การน าเสนอกิจกรรม  
3. การสรุปกิจกรรม  
4. การเข้าช้ันเรียน 
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10 % 

 2. การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การ
แก้ปัญหาภายในกลุ่ม และระหว่าง
กลุ่มอย่างสร้างสรรค ์

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล
และกลุ่ม  
2. การน าเสนอกิจกรรม  
3. การสรุปกิจกรรม  
4. การเข้าช้ันเรียน 
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 3. การมีความรบัผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล
และกลุ่ม  
2. การน าเสนอกิจกรรม  
3. การสรุปกิจกรรม  
4. การเข้าช้ันเรียน 

สัปดาห์ 2-16 

5. ทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1. มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูล 1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นกลุ่ม  สัปดาห์ 2-16 20 % 
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ข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ 
หรือคณติศาสตรภ์าษาพูดและ
ภาษาเขียน อันมผีลใหส้ามารถ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็น
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. ประเมินการน าเสนอผลงาน  
4. การวิพากษ์เนื้อหา 

 2. มีความสามารถในการใช้ดลุย
พินิจที่ดีในการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นกลุ่ม  
2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. ประเมินการน าเสนอผลงาน  
4. การวิพากษ์เนื้อหา 
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 3. มีความสามารถในการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การ
เขียน และน าเสนอด้วยรูปแบบท่ี
เหมาะสมส าหรบับุคคลและกลุ่มทีม่ี
ความแตกต่างกัน 

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นกลุ่ม  
2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. ประเมินการน าเสนอผลงาน  
4. การวิพากษ์เนื้อหา 

สัปดาห์ 2-16 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
 

1. เอกสารและต าราหลัก 
จักรกฤษณ์ โพดาพล (2556). เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการค้นคว้า. เลย: หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา คณะศึกษาสาสตร์ มหามกุฎราชวิทยาลัย (เอกสารประกอบการสอน) 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
แหล่งสืบค้นข้อมลูส านักพิมพ์และวารสารต่างประเทศ   
 

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
    http://com.mbuslc.ac.th/GE4030 

3. เว็บไซต์ที่ส าคัญ 
    http://tdc.thailis.or.th/  
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dhammathai.org/buddhism/buddhismhistory.php
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยอาจารย์และนกัศึกษา 
    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยอาจารย์และนักศึกษา ได้จัดกจิกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาไดด้ังนี ้

1) การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผู้เรียน 
2) อาจารยผ์ู้สอนได้สร้างเพจบน Facebook เพื่อให้นักศึกษาเสนอแนะ 
3) นักศึกษากรอกแบบสอบถามทีผู่้สอนหรือคณะกรรมการหลักสตูรสรา้งขึ้น 
4) นักศึกษาเขียนบันทึกสั้นๆ สะท้อนการจัดการเรยีนการสอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

1) ผลจากการสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2) ผลการตรวจรายงาน 
3) ผลการสอบของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน  
    น าผลการประเมินในข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอนดังนี ้

1) น าผลประเมินที่ไดม้าวางแผนปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนต่อไป 
2) น าข้อบกพร่อง ข้อควรปรับปรุงและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาและจากการสังเกตของผู้สอนมาปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนต่อไป 
3) ท าวิจัยในช้ันเรียน กรณีนักศึกษาสอบตกมากผิดปกต ิ

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา    
1) การประมวลความรู้ขั้นตอนการวิจยัโดยอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิระดบับณัฑิตศึกษา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา     
1) การประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอน 
2) ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาทุกปี  

 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้จัดท า 
                         (ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล) 

                                      วันท่ี 15 มิถุนายน 2559 
 


