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รายละเอียดของรายวิชา  
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   วิทยาเขตศรีล้านช้าง  
 

หมวดที ่1 ลักษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา 
 

1.รหัสและชื่อรายวิชา 
GE 4029   คอมพิวเตอร์เพ่ือการท างาน  
              (Computer for Working) 

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

3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 
เป็นวิชาบังคับ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ส าหรับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
คณะสังคมศาสตร์  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
                 นายบันทะชัย  ภูพิมทอง 
คุณวุฒ ิ       ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    บริหารจัดการศึกษา  (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,2547) 

        ศาสนศาสตรบัณฑิต    ภาษาอังกฤษ  (มมร,2541) 
                       สถานที่ติดต่อ  222  หมู่ที่  10 บ้านสว่างวารี ต าบลชุมแพ  อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130 
5. ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556   ชั้นปีที่ 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 

ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   วิทยาเขตศรีล้านช้าง  ศูนย์การศึกษาชุมแพ 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด 

พฤษภาคม  2556 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1) ศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) 
2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
3) ศึกษาการใช้โปรแกรมประยุกต์ เพ่ือการท างานด้านเอกสารและการน าเสนอผลงาน 
4) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
5) ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ 
6) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรต่าง ๆ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา 
1) มีการพัฒนา/ปรับปรุง โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 
2) ปรับแก้เนื้อหาเพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 
 

หมวดที ่3  ลักษณะและการด าเนินการ 
 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาพ้ืนฐานเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) ศึกษาการใช้

โปรแกรมประยุกต์ เพ่ือการท างานด้านเอกสารและการน าเสนอผลงาน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรต่าง ๆ  

 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อภาคการศึกษา   48  ชั่วโมง 
จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการต่อภาคการศึกษา  ไม่มี 
จ านนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง    6 ชั่วโมง /สัปดาห์ 
จ านวนชั่วโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา   ตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์เพ่ือขอค าปรึกษาและแนะน าสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง โดยอาจารย์จะแจ้งวันเวลาให้

นักศึกษาทราบ 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
มาตรฐานการเรียนรู้และเนื้อหาหรือ

ทักษะรายวิชา 
วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
- มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
- มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 

- จะมีการสอดแทรกหรือยกตัวอย่าง
ประกอบในขณะที่สอนเนื้อหา โดย
สอดแทรกเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม 
- ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ให้เข้า
ห้องเรียนตรงเวลาและเข้าเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
- ให้มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ในการ
สอบ 

- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา เข้าเรียน
ตรงเวลา 
- นักศึกษาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ี
อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
- ไม่มีการทุจริตในการสอบ 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
- ความรู้พื้นฐานทั่วไปของ
คอมพิวเตอร์ 
- ความรู้เทคนิคในการแก้ปัญหาการ
ท างานด้านส านักงาน 
- ความรู้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน
ในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ
ในการท างาน 

- การบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 
การคิด วิเคราะห์ ถาม-ตอบ ในชั้น
เรียน 
- ให้ฝึกปฏิบัติจริง 
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษาปัญหา
ทางการท างานและแนวทางการแก้ไข 
- มอบหมายงานให้นักศึกษาไป
ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
- แนะน าแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

- ทดสอบโดยข้อเขียน และการ
ประเมินผลจากการสอบภาคปฏิบัติ 
- ประเมินผลจากการทดสอบท้าย
ชั่วโมง 
- ประเมินจากาการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน 
- ประเมินจากการมอบหมายงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
- ทักษะในการวิเคราะห์ แยกแยะ 
และแก้ปัญหาด้านการใช้
คอมพิวเตอร์ 
- ทักษะในการเลือกใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหาในการท างาน 
- ทักษะในการใช้คอมพวิเตอร์ในการ
ท างาน 

- การท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
- การแก้ปัญหากรณีตัวอย่างจริงที่
เกิดข้ึนก่อนหน้านี้ 
- ฝึกให้วิเคราะห์ปัญหาจาก
กรณีศึกษาที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว โดยให้
ไปค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ รวมการ
ค้นคว้าจากฐานข้อมูล 
- ฝึกให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริง 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มาให้
ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ร่วมกัน 

- ทดสอบโดยข้อเขียน และการฝึก
ปฏิบัติ 
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน 
- ดูจากรายงาน การน าเสนอรายงาน
และการมีส่วนร่วมในการเสนอ
ข้อคิดเห็นในชั้นเรียน 
- การตรวจให้คะแนนชิ้นงาน 
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มาตรฐานการเรียนรู้และเนื้อหาหรือ
ทักษะรายวิชา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ต้อง
พัฒนา 
- ตระหนักศึกษาในความแตกต่าง
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
- ทักษะการท างานเป็นทีม 
- มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองและอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์
และแก้ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ใน
การท างาน 

- ประเมินจากกระบวนการท างาน 
และผลงานที่ท าเป็นกลุ่มหรือ
โครงงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 
- การน าเสนอผลการปฏิบัติงาน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
- การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในการสื่อสาร การ
แสวงหาความรู้ 
- การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
และการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาได้ 
- การใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในการ
แก้ปัญหา การท างานโดยใช้
คอมพิวเตอร์ 
- การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพ่ือแก้ปัญหาการท างาน 
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพ่ิมเติมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช่น อินเตอร์เน็ต e-Learning 

- แนะน าวิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์
และวิธีการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
ขั้นพ้ืนฐาน 
- แนะน าวิธีการใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์ของคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็น 
- ฝึกปฏิบัติงานและหรือโครงงาน 

- ประเมินจากผลแบบฝึกปฏิบัติ 
- ประเมินจากภาษาที่ใช้ในการเขียน
รายงานและการน าเสนอในชั้นเรียน 
- ประเมินจากการน าเสนอข้อมูล
อย่างเป็นระบบ โดยอาจน าเสนอใน
รูปของตัวเลข กราฟหรือตาราง 

6. ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 
 

ไม่มี 
 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 1. หลักการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การศึกษา 
-ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ 
-ประเภท องค์ประกอบหลักการท างาน 
-ประโยชน์ ปัญหา และข้อจ ากัดของการใช้
งานคอมพิวเตอร์ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
ซักถาม 
สื่อที่ใช้ 
-Projector 

นายบันทะชัย 
ภูพิมทอง 

2 2. การใช้งาน Windows7 
โปรแกรมควบคุมระบบ 
-การใช้งาน Windows 7 
-ลักษณะหน้าต่าง 
-การเรียกใช้โปรแกรมต่างๆ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 
สื่อที่ใช้ 
-Projector 

นายบันทะชัย 
ภูพิมทอง 

3 2. การใช้งาน Windows7
โปรแกรมควบคุมระบบ  
-การควบคุมหน้าต่าง การปรับแต่งระบบ
ด้วย Control Panel  
-การจัดการระบบไฟล์ใน Windows 
Explorer  

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ทดสอบท้ายชั่วโมง 
สื่อที่ใช้ 
-Projector 

นายบันทะชัย 
ภูพิมทอง 

4 3. การใช้งาน Internet 
-ความหมายอินเทอร์เน็ต 
-บริการในอินเทอร์เน็ต 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ทดสอบท้ายชั่วโมง 
สื่อที่ใช้ 
-Internet 
-Projector 

นายบันทะชัย 
ภูพิมทอง 

5 3. การใช้งาน Internet 
-การสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต 
-การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ทดสอบท้ายชั่วโมง 
สื่อที่ใช้ 
-Internet 
-Projector 

นายบันทะชัย 
ภูพิมทอง 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

6 4. การประยุกต์ใช้โปรแกรม Word 
-โปรแกรมประมวลคา Word การเรียกใช้
งาน 
-ส่วนประกอบของหน้าต่าง 
-การพิมพ์และแก้ไขเอกสาร 
-การจัดรูปแบบ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ทดสอบท้ายชั่วโมง 
สื่อที่ใช้ 
-computer 
-Projector 

นายบันทะชัย 
ภูพิมทอง 

7 4. การประยุกต์ใช้โปรแกรม Word 
-การแทรกอักขระพิเศษ 
-การสร้างตาราง 
-การนารูปภาพใส่ลงในเอกสาร 
-การสร้างข้อความศิลป์ 
-การสร้างกราฟ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ทดสอบท้ายชั่วโมง 
สื่อที่ใช้ 
-Computer 
-Projector 

นายบันทะชัย 
ภูพิมทอง 

8 สอบกลางภาค 3  นายบันทะชัย 
ภูพิมทอง 

9 5. โปรแกรมตารางค านวณอัตโนมัติ Excel 
-การเรียกใช้งาน 
-ส่วนประกอบของหน้าต่าง 
-การป้อนและแก้ไขข้อมูล 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ทดสอบท้ายชั่วโมง 
สื่อที่ใช้ 
-Computer 
-Projector 

นายบันทะชัย 
ภูพิมทอง 

10 5. โปรแกรมตารางค านวณอัตโนมัติ Excel 
-การใช้สูตรและฟังก์ชัน 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ -ทดสอบท้ายชั่วโมง 
สื่อที่ใช้ 
-Computer 
-Projector 

นายบันทะชัย 
ภูพิมทอง 

11 5. โปรแกรมตารางค านวณอัตโนมัติ Excel 
-การจัดรูปแบบ 
-การสร้างรูปภาพ 
-การสร้างกราฟ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ  -ทดสอบท้ายชั่วโมง 
สื่อที่ใช้ 
-Computer 
-Projector 

นายบันทะชัย 
ภูพิมทอง 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

12 6. การประยุกต์ใช้โปรแกรมPowerPoint 
-โปรแกรมนาเสนอรายงานPowerPoint 
-การเรียกใช้งาน การสร้างชิ้นงาน มุมมอง
ของชิ้นงาน 
-การจัดการสไลด์ 
-การปรับแต่งข้อความ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ  -ทดสอบท้ายชั่วโมง 
สื่อที่ใช้ 
-Computer 
-Projector 

นายบันทะชัย 
ภูพิมทอง 

13 6. การประยุกต์ใช้โปรแกรมPowerPoint 
-การวาดรูปภาพลงในสไลด์ 
-การนารูปภาพส าเร็จใส่ลงในสไลด์ 
-การนาภาพเคลื่อนไหวใส่ในสไลด์ 
-การจัดพ้ืนฉากหลังของสไลด์ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ทดสอบท้ายชั่วโมง 
สื่อที่ใช้ 
-Computer 
-Projector 

นายบันทะชัย 
ภูพิมทอง 

14 6. การประยุกต์ใช้โปรแกรมPowerPoint 
-การสร้างผังขององค์กร 
-การจัดทาต้นแบบ 
-การทาสไลด์โชว์ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ทดสอบท้ายชั่วโมง 
สื่อที่ใช้ 
-Computer 
-Projector 

นายบันทะชัย 
ภูพิมทอง 

15 7. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
-การทางานของคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย 
-องค์ประกอบของระบบเครือข่าย 
-คามปลอดภัยในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
-การแก้ไขปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ทดสอบท้ายชั่วโมง 
สื่อที่ใช้ 
-Computer 
-Projector 

นายบันทะชัย 
ภูพิมทอง 

16 สรุปบทเรียน 3  นายบันทะชัย 
ภูพิมทอง 

17 สอบปลายภาค 
รวม 48  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 

Learning Outcome 
วิธีการประเมินผลนักศึกษา 

สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

2.1,3.1 -แบบฝึกหัด 
-สอบกลางภาค 
-สอบปลายภาค 

3 
9 
17 

10% 
20% 
40% 

3.1,5.1,6.1 -การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
การอภิปราย  เสนอความคิดเห็นในชั้น
เรียน 

ตลอด
ภาค

การศึกษา 

15% 

4.1,6.1 การศึกษาค้นคว้า   น าเสนอรายงานเดี่ยว/
กลุ่ม    

ตลอด
ภาค

การศึกษา 

15% 

 รวม  100% 
 

 
หมวดที ่6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. หนังสือ ต ารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก 

ดวงพร เกี๋ยงค า. คู่มือ Office 2007 ฉบับสมบูรณ์ ปี 2010-2011. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2553. 
ธวัชชัย ชมศิริ. Title Computer & network security = ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์. 

กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2553. 
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์. เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร = Computer networks and 

communications. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552. 
อ านาจ มมีงคล. ออกแบบและติดตั้งเครือข่าย Wireless LAN. นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็น

เตอร์, 2553. 
ณาตยา ฉาบนาค. เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Excel 2007 เบื้องต้น. เอส.พี.ซี.บุ๊คส์, 2551. 
พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร. Windows 7 Office 2010 ส าหรับผู้เริ่มต้น. กรุงเทพฯ : ซิมพลิไฟ, 2554. 
ดวงพร เกี๋ยงค า. คู่มือ Excel 2007 ฉบับสมบูรณ์ (2009-2010). กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2553. 
สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด. ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับช่างคอมมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : บจก.ไอดีซี พรีเมีย์, 2554 
ปิยะ สมบุญส าราญ. ศาสตร์และศิลป์ในการติดตั้งระบบเครือข่ายชั้นเซียน เล่ม 1-6. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ ที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุง 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ประเมินโดยวิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีล้านช้างแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน หรือจากการสังเกตการสอนโดย
อาจารย์ในวิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีล้านช้าง 
3. การปรับปรุงการสอน 

ฝ่ายจัดการศึกษาก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของรายวิชา แล้วจัดท ารายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน นอกจากนี้ควรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการ
ฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนควรมีการประชุมอาจารย์ทั้งวิทยาลัยศาสนศาศตร์
ศรีล้านช้าง  เพ่ือหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรลี้านช้าง  มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน 
โดยการสุ่มรายวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ฝ่ายจัดการศึกษามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของฝ่ายจัดการศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลัง
การทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ 
และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา เสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณา
ให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมน าเสนอฝ่ายจัดการศึกษา/วิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรลี้านช้าง 
เพ่ือใช้ในการสอนครั้งต่อไป 


