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รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ      

 (Academic Camp Management) 

2. จ านวนหน่วยกิต 
2 หน่วยกิต (1-2-3) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ 
หมวดวิชา      วิชาชีพครูเลือก 
 ศึกษาท่ัวไป 
 เฉพาะด้าน 

เฉพาะด้านเลือก 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์เมธี มธุรส 
อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 หมู่เรียน 5711210,5711211 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)(ถ้ามี) 
ไม่มี 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)(ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานท่ีเรียน  
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
2 ตุลาคม 2560 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ/โปรแกรมวิชาวิชา             คณะครุศาสตร์   
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับการจัดค่ายวิชาการ 
1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับการเขียนโครงการ และสามารถเขียนโครงการได้ถูกต้อง 
1.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับการเขียนแผนการจัดค่ายวิชาการ และสามารถเขียนแผนได้ถูกต้อง 
1.4 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะกิจกรรมนันทนาการ 
1.5 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการจัดค่ายวิชาการในสถานศึกษา 
1.6 เพื่อให้นักศึกษาสามารถท ารายงานการด าเนินงานการจัดค่ายวิชาการได้ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
- 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตามกระบวนการ PDCA การวางแผน (Plan) การ
ด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดท ารายงานการด าเนินงานการจัดค่าย
และการฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา 
2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 48ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

มีการฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 6
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

(เฉพาะรายท่ีต้องการ) 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1. คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต  
2. มีวินัย ซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ส านึกในหน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น รวมท้ังเคารพใน

สิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
3. มีความกล้าหาญ เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี สามารถท างานเป็นทีม สามารถจัดการคิดแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง

และสามารถล าดับความส าคัญ 
4. มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
5. เป็นแบบอย่างท่ีดี เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
6. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

1.2. วิธีการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน 
2. เน้นการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เหมาะสมตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า และฝึกความรับผิดชอบ 
4. การเป็นแบบอย่างท่ีดีของอาจารย์ 

1.3. วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการเข้าช้ันเรียนและการแต่งกายของนักศึกษา 
2. การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 
3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
4. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

2. ความรู้ 
2.1.ความรู้ท่ีต้องได้รับ 

1. ความรู้เก่ียวกับทฤษฎีการจัดค่ายวิชาการ 
2. ความรู้เก่ียวกับการเขียนโครงการจัดค่าย และกระบวนการท างานแบบ PDCA 
3. ความรู้เก่ียวกับการเขียนแผนการจัดค่ายวิชาการ 
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3. ความรู้เก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการในการจัดค่าย 
4. ความรู้เก่ียวกับการจัดท ารายงานการด าเนินการจัดค่าย 

2.2.วิธีการสอน 
1. จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดให้มีการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการสอนและการจัดค่ายวิชาการ 
3. จัดให้มีการฝึกปฏิบัติจัดค่ายวิชาการในสถานศึกษา 

2.3.วิธีการประเมินผล 
1. การท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกับการสอน และการจัดค่ายวิชาการ 
2. การสอบกลางภาค 
3. การสอบปลายภาค 
3.  ประเมินจากการฝึกปฏิบัติจัดค่ายวิชาการในสถานศึกษา 
4.  ประเมินจากพฤติกรรมการท างานอื่นๆ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1.ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

1.   สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดทฤษฎีและหลักการ
ท่ีเก่ียวข้องในศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทยจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย เพื่อน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้        

2.   สามารถคิดแก้ปัญหาท่ีมีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่การแก้ปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.   มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการพัฒนาศาสตร์
ทางการสอนภาษาไทย รวมท้ังการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม 

3.2.วิธีการสอน 
1.  จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยฝึกทักษะการคิดท้ังในระดับบุคคลและ

กลุ่ม เช่น แสดงความคิดเห็น อภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา ฯลฯ 
2.  จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริงท้ังรายบุคคล และกลุ่มบุคคล 

3.3.วิธีการประเมินผล 
1. การน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
2. การสอบกลางภาคและปลายภาค 
3. การฝึกปฏิบัติงานจริง 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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4.1.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
1.   มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง

สังคม 
2.   มีความเอาใจใส่ ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.   มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
4.2.วิธีการสอน 

1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานท่ีต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2.  สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ  

4.3.วิธีการประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
2. การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3. ประเมินความสม่ าเสมอของการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. ประเมินความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

1.   มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารท้ังท่ีเป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษา
เขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

2.  มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมายและเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ือง 

3. มีความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การเขียนและน าเสนอด้วยรูปแบบท่ี
เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกัน 

5.2. วิธีการสอน 
1. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับภาษาไทย เช่น หลักภาษา 

การใช้ภาษา วรรณคดี เป็นต้น 
2. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลในการจัดค่ายวิชาการ 
3. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

5.3.วิธีการประเมินผล 
1. ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
2. ทักษะการน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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6. ทักษะพิสัย 
6.1.ทักษะพิสัยท่ีต้องพัฒนา 
- 

6.2.วิธีการสอน 
- 

6.3.วิธีการประเมินผล 
-  

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ท่ีใช้ 

การวัดและประเมินผล 

1 - แนะน ารายวิชา และพูดคุย
เก่ียวกับการเรียนการสอน  
 

3 - สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้
เร่ือง ประสบการณ์การจัดค่าย
วิชาการ หรือการเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายวิชาการ 
สื่อท่ีใช้ 
-แผนการสอน 

- การตอบค าถาม 

2    ทฤษฎีการจัดค่ายวิชาการ 
- ความหมายของค าว่าค่าย 
และการอยู่ค่ายพักแรม 
- จุดมุ่งหมายของการจัดค่าย 
- ลักษณะของค่ายท่ีดี 
 

3 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
สื่อท่ีใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

- การตอบค าถาม 
 

3 ทฤษฎีการจัดค่ายวิชาการ 
(ต่อ) 
- หลักการจัดค่าย 
- ประเภทของกิจกรรมใน
ค่าย 
- การบริหารจัดการค่าย 

3 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
สื่อท่ีใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

- การตอบค าถาม 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ท่ีใช้ 

การวัดและประเมินผล 

4-5 การเขียนโครงการจัดค่าย 
และกระบวนการท างานแบบ 
PDCA 

3 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- นักศึกษาฝึกเขียนโครงการ
การจัดค่ายตามกระบวนการ 
PDCA และน าเสนอ 
สื่อท่ีใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

- ความถูกต้องของ
โครงการการจัดค่าย
วิชาการ 

6-7 การเขียนแผนการจัดค่าย
วิชาการ 

3 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
- สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- นักศึกษาแบ่งกลุ่มและฝึก
เขียนแผนการจัดค่ายวิชาการ
สื่อท่ีใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

- ความถูกต้องของ
แผนการจัดค่ายวิชาการ 

8 สอบกลางภาค 
9-11 กิจกรรมนันทนาการ เกม 

และเพลงท่ีใช้ในการจัดค่าย
วิชาการ 

3 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง 
- นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษา
ค้นคว้าเก่ียวกับเกม และเพลง
ท่ีใช้ในการจัดค่าย และ
น าเสนอ 
สื่อท่ีใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

- ความสนุกสนาน และ
ความน่าสนใจของเกม
และเพลง 

12 การฝึกปฏิบัติการจัดการค่าย
วิชาการในสถานศึกษา 

3 - นักศึกษาด าเนินการจัดค่าย
วิชาการในสถานศึกษา 

- ความถูกต้อง ความ
สนุกสนาน และความ
น่าสนใจของค่าย
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ท่ีใช้ 

การวัดและประเมินผล 

วิชาการ 
- ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
วิชาการ 

13-15 การจัดท ารายงานการ
ด าเนินการจัดค่าย 

3 - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- นักศึกษาฝึกเขียนรายงานการ
ด าเนินการจัดค่าย และ
น าเสนอ 
ส่ือท่ีใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

- ความถูกต้องของ
รูปแบบการเขียน
รายงานการด าเนินการ
จัดค่าย 

16 สอบปลายภาค 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 สอบกลางภาค 8 20% 
2 สอบปลายภาค 16 30% 
3 การฝึกปฏิบัติ ตลอดภาคเรียน 20% 
4 การจัดค่ายในสถานศึกษา  12 20% 
5 การเข้าช้ันเรียน  ตลอดภาคการศึกษา 10% 

 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้/ สาระการเรียนรู้/ การจัดการเรียนรู้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจความหมาย - ความหมายของค าว่าค่าย และการอยู่ - ตั้งประเด็นค าถามเก่ียวกับการจัดค่าย
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 

ของการจัดค่าย และการอยู่
ค่ายพักแรม 
 

ค่ายพักแรม 
- จุดมุ่งหมายของการจัดค่าย 
- ลักษณะของค่ายท่ีดี 
- หลักการจัดค่าย 
- ประเภทของกิจกรรมในค่าย 
- การบริหารการจัดค่าย 

วิชาการ 

- นักศึกษาเล่าประสบการณ์การเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายวิชาการ หรือการจัดค่าย
วิชาการ 

2. รู้และเข้าใจเก่ียวกับการ
เขียนโครงการจัดค่าย และ
กระบวนการท างานแบบ 
PDCA 

- ความหมายของโครงการ และการเขียน
โครงการ 

- องค์ประกอบของโครงการ 

- ความหมาย และองค์ประกอบของ
กระบวนการท างาน PDCA 

- ตั้งประเด็นค าถามเก่ียวกับการเขียน
โครงการ 

- นักศึกษาฝึกเขียนโครงการการจัดค่าย
วิชาการตามกระบวนการ PDCA 

 

3. การเขียนแผนการจัดค่าย
วิชาการ 

- องค์ประกอบของแผนการจัดค่าย
วิชาการ 

- นักศึกษาฝึกเขียนแผนการจัดค่าย
วิชาการ 

4. รู้และเข้าใจเก่ียวกับ
กิจกรรมนันทนาการ เกม 
และเพลงในการจัดค่าย 

 

- ความหมายของกิจกรรมนันทนาการ 
- ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ 
 

- นักศึกษาดูตัวอย่างกิจกรรมนันทนาการ 
และฝึกปฏิบัติตาม 

- นักศึกษาศึกษาค้นคว้า และคิดกิจกรรม
นันทนาการ (เกมและเพลง) น าเสนอหน้า
ช้ันเรียน  

5. รู้ และเข้าใจการจัดท า
รายงานการด าเนินการจัด
ค่าย 
 

- หลักการ และกระบวนการเขียนรายงาน
การด าเนินการจัดค่าย 
 

- จัดท ากรณีศึกษาและน าเสนอเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 

- ฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานการ
ด าเนินการจัดค่าย 

6. รู้เข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติการจัดค่ายวิชาการ
ในสถานศึกษาได้ 

- หลักการ กระบวนการการจัดค่าย
วิชาการ 

- นักศึกษาออกจัดค่ายวิชาการใน
สถานศึกษาภายในจังหวัดก าแพงเพชร 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
ชัยวัฒน์ เหล่าสืบสกุลไทย. (2547). เพลงเพื่อการสอนและการจัดกิจกรรมนันทนาการ (พิมพ์คร้ังท่ี 2).    
กรุงเทพฯ.ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
    เทพประสิทธ์ิ กุลธวัชวิชัย. (2554). การนันทนาการ. กรุงเทพฯ.ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
    บุญธรรม จิตไธสง. (2542). นันทนาการเบ้ืองต้นส าหรับครู. อุดรธานี. คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุดรธานี. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ (จ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าจ าเป็นให้ใส่ด้วยค าอธิบายตัวสีแดงเขียนด้วย

ลายมือ) 
ไม่มี 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
คณิต เขียววิชัย. (2529). หลักนันทนาการ. นครปฐม. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทับแก้ว.  
พีระพงษ์ บุญศิริ. (2536). นันทนาการเบ้ืองต้น. เชียงใหม่. สถาบันราชภัฏเชียงใหม่. 
มงคล แฝงสาเคน. (2531). การอยู่ค่ายพักแรม. มหาสารคาม. วิทยาลัยครูมหาสารคาม. 
วิชิต หลักทรัพย์. (2524). สันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม. สุราษฎร์ธานี. วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี. 
สนิท พิเคราะห์ฤกษ์. (2540). การอยู่ค่ายพักแรม. มหาสารคาม. วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม. 

 

 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

-  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนดังน้ี 

- ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการเรียนของนักศึกษา 

-  การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 
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3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการ

ปรับปรุงการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ใน
รายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังน้ี 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีไม่ใช่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3ปี หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 

 
 
 

 

 


