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คํานํา
รายละเอียดรายวิชา 4123642 เครือขายทางสังคม (Social Network) 3(3-0-6) มุงเนนใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกลุมของเครือขายทางสังคมโซเชีย ลมีเดีย การประยุกตงานโปรแกรมประเภท
เครือขายทางสังคมและบริการเครือขายสังคม รวมถึงวิธีการสรางเครือขายแบบตางๆ และชองทางการเขาถึง
เครือขายสังคม โดยรายละเอียดรายวิชานี้จึงเปนสวนสําคัญตอผูเรียน ที่เนนทั้งการเรียนการสอนที่เปนทฤษฎี
และการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและกรณีศึกษาตาง ๆ
จากกิจกรรมการเรีย นการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะการคนควา
เพิ่มเติมจากการเรียนภายในหอง ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใชในอนาคตได
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตุลาคม 2556

สารบัญ
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5 แผนการสอนและการประเมินผล
6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4123642 เครือขายทางสังคม (Social Network)
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวิชาเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยวิทูรย คงผล และ อาจารยศุภลักษณ ขวัญทองยิ้ม
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2556 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
ตุลาคม 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับระบบเครือขายทางสังคมออนไลน
1.2 เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องระบบเครือขายทางสังคมออนไลน
1.3 เพื่อใหผูเรียนไดเขาใจถึงการหลักการ กระบวนการ ในการใชระบบเครือขายทางสังคมออนไลน
ในงานธุรกิจได
1.4 เพื่อใหผูเรียนไดเขาใจและไดทราบถึงวิวัฒนาการของการใชระบบเครือขายทางสังคมออนไลนใน
รูปแบบตาง ๆ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหนักศึกษามีการประยุกตใชความรูในการศึกษาวิชาที่สัมพันธกันในหลักสูตรไดเปนอยางดี
2.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถประยุกตความรูในวิชานี้เพื่อแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
2.3 เพื่อใหรายวิชามีความทันสมัยและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความกาวหนาของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากลุมของเครือขายทางสังคม โซเชียลมีเดีย การประยุกตงานโปรแกรมประเภทเครือขายทาง
สังคมและบริการเครือขาย รวมถึงวิธีการสรางสังคมเครือขายแบบตางๆ และชองทางการเขาถึงเครือขายสังคม
Study of group of social network, social media, social network program application and
social network service, social network creating approaches and social network access
channels
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ฝกปฏิบัติ
45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา สอนเสริ ม เฉพาะความ ไมมี
ต อ งก ารข องนั ก ศึ ก ษ า
เฉพาะราย

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง
ตอสัปดาห รวม 90 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ใหคําปรึกษาไดตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว
- อาจารยประจํารายวิชาจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ
ของผูเรียนโดยมีการนัดหมายลวงหนา
- ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการผานระบบ E-learning
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองการ
1.1.1 เคารพในสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย เขาใจตน เขาใจผูอื่น พรอมกับปฏิบัติตอผูอื่นไดอยางเหมาะสม
1.1.2 มีความรัก ความเมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษยและสิ่งแวดลอม
1.1.3 ตระหนักในคุณคาของความจริง ความดี ความงาม และความมีเหตุผล
1.1.4 มีความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม
1.1.5 เคารพกฎระเบียบ กติกา และขอบังคับตางๆ ของสถาบัน องคกรและสังคม
1.1.6 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมได
1.2 วิธีสอน
1.2.1 ปฏิ บั ติกิจ กรรมตามสถานการณ เกม และบทบาทสมมุ ติแล ว อภิ ป รายถึ งแนวคิ ด
ขอคิดที่สรางความเขาใจชีวิต เขาใจคน และเขาใจธรรมชาติ และการปฏิบัติตอกันอยางเหมาะสมและสันติ
1.2.2 อภิปรายกลุมทั้งกลุมเฉพาะ และกลุมใหญ
1.2.3 กําหนดใหนักศึกษาหากรณีตัวอยางที่เกี่ยวของแลวนํามาวิเคราะหตามศาสตรและ
ทฤษฎีที่เรียนพรอมกับแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเขาเรียนและการทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางถูกตองและ
ตรงเวลา
1.3.2 พิจารณาจากการรวมอภิปรายที่มีเหตุผลถูกตอง เหมาะสม และสรางสรรค
1.3.3 ประเมินผลการนําเสนอกรณีศึกษาที่มอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
มีความรู ความเขาใจอยางลึกซึ้ง ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายทาง
สังคมออนไลน รวมถึงประเด็นสําคัญที่เปนที่สนใจในปจจุบัน
2.2 วิธีสอน
2.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอยาง
2.2.2 อภิปรายหลังการทํากิจกรรม เกม หรือสถานการณจําลอง
2.2.3 การทํางานกลุมและนําเสนอรายงานจากการคนควา
2.2.4 การวิเคราะหกรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีตางๆ ที่เรียน
2.2.5 การศึกษาโดยใชปญหาเปนหลัก (Problem – based Learning)
2.2.6 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนและผูสอน
2.2.7 การใหคําปรึกษาและคําแนะนําโดยอาจารยผูสอน
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2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ทดสอบกลางภาคและปลายภาคที่เนน หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ย วของกับ ความเขาใจ
วิเคราะหสังเคราะหและประเมินคา
2.3.2 ประเมินผลจากการนําเสนอผลการศึกษาคนควา
2.3.3 ประเมินผลจากการมีสวนรวมในกิจกรรมของชั้นเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองการพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีทักษะทางการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 รวมกิจกรรม เกม บทบาทสมมุติแลวอภิปรายกลุม พรอมกับรายงานทั้งดานวาจาและ
การเขียน
3.2.2 วิเคราะหกรณีศึกษา ขาว เหตุการณบานเมือง และเทคโนโลยีตางๆ ดวยกระบวนการ
คิดเชิงระบบตามทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของ
3.2.3 อภิปรายกลุม
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ทดสอบกลางภาคและปลายภาคโดยเนนการคิดวิเคราะห
3.3.2 การทดสอบกลางภาคเรียน / ปลายภาคเรียน
3.3.3 กิจกรรมคนควารายงาน
3.3.4 การเขารวมกิจกรรมในชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน
4.1.2 พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม
4.1.3 พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตาม
กําหนดเวลา
4.1.4 ความมีน้ําใจชวยเหลือผูอื่น
4.1.5 การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนใหนักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่น
4.2.2 กําหนดกฎ กติกา ของการเรียน กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการนําเสนอผลงาน
4.2.3 การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
4.2.4 กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคนในการทํางานกลุม อยางชัดเจน
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4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมิ น ตนเอง และเพื่ อ นร ว มกลุ ม และนั ก ศึ ก ษาอื่ น ในชั้ น เรี ย น ทั้ ง ด า นความ
รับผิดชอบและดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ และพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
4.3.3 การประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงาน
4.3.4 การสังเกตพฤติกรรมขณะนําเสนองานในดานการวางตน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การแปล การเขียน โดยการทํารายงาน
และการนําเสนอในชั้นเรียน
5.1.2 ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.1.3 สามารถตัดสินใจ ประเมินคาวิเคราะห และแปลผลสถิติที่ใชในการวิจัยได
5.1.4 พัฒนาทักษะในการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
5.1.5 ทั ก ษะในการนํ า เสนอรายงานโดยใช รู ป แบบ เครื่ อ งมื อ และสามารถเลื อ กและ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาขอมูลที่เปนประโยชน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก Website สื่อการสอน E-learning
และทํารายงาน โดยเนนการนําตัวเลข หรือมีการอางอิงจากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ
5.2.2 อภิปรายกลุม แสดงความคิดเห็นและการถาม-ตอบ ประเด็นตางๆ ในชั้นเรียน
5.2.3 ใหผูเรียนนําเสนอผลการศึกษาคนควาโดยใชภาษาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมภายในกําหนดเวลา
5.3.2 การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปรายผลงานการนําเสนอในชั้นเรียน
5.3.3 การตรวจผลงาน การอางอิงแหลงขอมูลที่นํามาใชในรายงาน
5.3.4 การประเมินการนําเสนองานในดานความเหมาะสมของภาษาและเทคโนโลยีที่ใช
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
1

จํานวน
ชั่วโมง

หัวขอ/รายละเอียด
- แนะนํารายละเอียดรายวิชา
- ลักษณะการเรียน บทบาทผูสอน บทบาท
ผูเรียน ชิ้นงานที่ตองปฏิบัติ การวัดและการ
ประเมินผลการเรียน

3

บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบ
เครือขายสังคมออนไลน

2

- ความหมายของระบบเครือขาย
สังคมออนไลน
- ความเปนมาของระบบเครือขาย
สังคมออนไลน
- ความสําคัญของระบบเครือขาย
สังคมออนไลน
- ประเภทของระบบเครือขายสังคม
ออนไลน
- ประโยชนของการใชงานระบบ
เครือขายสังคมออนไลน
- แนวโนมการใชงานระบบเครือขาย
สังคมออนไลน
- ผลกระทบของระบบเครือขาย
สังคมออนไลนในชีวิตประจําวัน
บทที่ 2 เทคโนโลยีการสื่อสาร
- รูปแบบของการสื่อสาร
- องคประกอบของการสื่อสาร
- การทํางานของระบบการสื่อสารใน
คอมพิวเตอร
- ยุคของเทคโนโลยีการสื่อสาร
- เทคโนโลยีการสื่อสารกับการ
ประยุกตใช

3
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กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช
ผูสอน
(ถามี)
1.บรรยายแนะนําประมวล อ.วิทูรย คงผล
อ.ศุภลักษณ
รายวิชา
ขวัญทองยิ้ม
2. อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเพื่อทําความตก
ลงรวมกันเกี่ยวกับแนวทาง
การศึกษา
3. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย
ใหนักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
4. ผูเรียนและผูสอนรวม
อภิปรายสรุป เนื้อหา

อ.วิทูรย คงผล
1. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย อ.ศุภลักษณ
ให นัก ศึ กษารว มอภิ ป ราย ขวัญทองยิ้ม
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. ผู เ รี ย นและผู ส อนร ว ม
อภิปรายสรุป เนื้อหา

3

บทที่ 3 อุปกรณที่ใชในการเขาถึงระบบ
เครือขายสังคมออนไลน

3

4-5

บทที่ 4 บริการในระบบเครือขายสังคม
ออนไลนยุคปจจุบัน
- แนะนําระบบเครือขายสังคม
ออนไลนที่เปนที่นิยมในยุคปจจุบัน
- การใชงานระบบเครือขายสังคม
ออนไลนเบื้องตนในยุคปจจุบัน

6

6-7

บทที่ 5 การประยุกตใชงานระบบสังคม
เครือขายออนไลนในงานธุรกิจ

6

8-9

บทที่ 6 การประยุกตใชระบบสังคม
เครือขายออนไลนใหเกิดประสิทธิภาพใน
งานและองคกร

6

10

บทที่ 7 ภัยคุกคามที่เกิดจากระบบ
เครือขายสังคมออนไลนและการปองกัน
- ภัยคุกคามที่มาจากระบบเครือขาย
สังคมออนไลน
- การปองกันภัยที่มาจากระบบ
เครือขายสังคมออนไลน

3
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1. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย
ให นัก ศึ กษารว มอภิ ป ราย
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. ผู เ รี ย นและผู ส อนร ว ม
อภิปรายสรุป เนื้อหา
1. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย
ให นัก ศึ กษารว มอภิ ป ราย
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. ผู เ รี ย นและผู ส อนร ว ม
อภิปรายสรุป เนื้อหา
1. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย
ให นัก ศึ กษารว มอภิ ป ราย
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. ผู เ รี ย นและผู ส อนร ว ม
อภิปรายสรุป เนื้อหา
1. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย
ให นัก ศึ กษารว มอภิ ป ราย
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. ผู เ รี ย นและผู ส อนร ว ม
อภิปรายสรุป เนื้อหา
1. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย
ให นัก ศึ กษารว มอภิ ป ราย
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. ผู เ รี ย นและผู ส อนร ว ม
อภิปรายสรุป เนื้อหา

อ.วิทูรย คงผล
อ.ศุภลักษณ
ขวัญทองยิ้ม

อ.วิทูรย คงผล
อ.ศุภลักษณ
ขวัญทองยิ้ม

อ.วิทูรย คงผล
อ.ศุภลักษณ
ขวัญทองยิ้ม

อ.วิทูรย คงผล
อ.ศุภลักษณ
ขวัญทองยิ้ม

อ.วิทูรย คงผล
อ.ศุภลักษณ
ขวัญทองยิ้ม
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12

13

14

15
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3

1. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย
ให นัก ศึ กษารว มอภิ ป ราย
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. ผู เ รี ย นและผู ส อนร ว ม
อภิปรายสรุป เนื้อหา
บทที่ 9 มารยาทและจริยธรรมในการใช
3 1. ใชสื่อ PowerPoint
ระบบเครือขายสังคมออนไลน
ประกอบการบรรยายโดย
- มารยาทในการใชงานระบบ
ใหนักศึกษารวมอภิปราย
เครือขายสังคมออนไลน
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ
- จริยธรรมในการใชงานระบบ
กับสาระการเรียนรู
เครือขายสังคมออนไลน
2. ผู เ รี ย นและผู ส อนร ว ม
อภิปรายสรุป เนื้อหา
- การละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบ
เครือขายสังคมออนไลน
3. มอบหมายงานกลุม
บทที่ 10 ระบบเครือขายสังคมออนไลนกับ
3 1. ใชสื่อ PowerPoint
ประชาคมอาเซียน
ประกอบการบรรยายโดย
ใหนักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
2. ผู เ รี ย นและผู ส อนร ว ม
อภิปรายสรุป เนื้อหา
รวมอภิปรายกรณีศึกษาเกี่ยวกับระบบ
3 1. อภิ ป ราย แสดงความ
เครือขายสังคมออนไลน
คิดเห็น
2. ค น คว า สื บ ค น ข อ มู ล
และสรุ ป ประเด็ น ภายใต
คํ า แนะนํ า ของอาจารย ที่
ปรึกษา
นําเสนองานกลุม
3 1. นักศึกษานําเสนอผล
การศึกษาคนควา
2. อภิ ป ราย แสดงความ
คิดเห็น
สอบปลายภาค

บทที่ 8 การปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูลในระบบเครือขายสังคม
ออนไลน
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อ.วิทูรย คงผล
อ.ศุภลักษณ
ขวัญทองยิ้ม

อ.วิทูรย คงผล
อ.ศุภลักษณ
ขวัญทองยิ้ม

อ.วิทูรย คงผล
อ.ศุภลักษณ
ขวัญทองยิ้ม

อ.วิทูรย คงผล
อ.ศุภลักษณ
ขวัญทองยิ้ม

อ.วิทูรย คงผล
อ.ศุภลักษณ
ขวัญทองยิ้ม

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
1
2
3
5

ผลการเรียนรู
การทดสอบกลางภาค
(นอกตารางเรียน)
การทดสอบปลายภาค
กิจกรรมคนควารายงาน
การเขารวมกิจกรรมในชั้นเรียน

ทดสอบ

8

สัดสวนของการ
ประเมินผล
30%

ทดสอบ
การรายงาน
จํานวนครั้งที่เขารวม

16
3,4,5,7,11,12
1-15

30%
30%
10%

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.เอกสารและตําราหลัก
- เอกสารประกอบการสอนจากอาจารยผูสอน
2.เอกสารและขอมูลสําคัญ
- หนังสือ ตําราตางๆ สื่ออิเล็กทรอนิกและเว็ปไซตทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของเนื้อหาตาม
ความสนใจของนักศึกษา
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
- หนังสือ ตําราตางๆ สื่ออิเล็กทรอนิกและเว็ปไซตทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของเนื้อหาตาม
ความสนใจของนักศึกษา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- เอกสารรายงาน
- การนําเสนองาน
- คะแนนการยอยในชั้นเรียน
- คะแนนการทดสอบกลางภาค
- คะแนนการทดสอบปลายภาค
- แบบประเมินพฤติกรรมของผูเรียน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการณผูเรียนขณะสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การประเมินผลการสอนจากผูเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลจากการประเมินการสอน มาวิเคราะหและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหตรงความตองการ
และบริบทของการเรียนรู จัดใหมีการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อรวมกันหาแนวทางหรือวางแผนการ
ปรับปรุงพัฒนารายวิชา รวมทั้งมีการทําวิจัยในชั้นเรียน
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในวิชา โดยใชวิธีการรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารยผูสอน ซึ่งไดจากการสอบถามนักศึกษา
หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอยและหลังการออกผลการเรียน
5. การดําเนินการทวนสอบและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ที่ไดรับการประเมินโดยนักศึกษาและ
คณาจารย มาวิเคราะหกําหนดประเด็นที่ตองปรับปรุง เชน รูปแบบการจัดการเรียนรู การประเมินผล เปนตน
จากนั้นพัฒนารายวิชาตามผลการประเมิน ทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอน

12

