
รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 
*************** 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      
 มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 
 

หมวดที่ 1.  ลักษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา 
 

1.รหัสและชื่อรายวิชา    
 GE 4029  คอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน (Computer for Working) 
2. จ านวนหน่วยกิต       
 3   หน่วยกิต  3 (3-0-6) 
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 
  เป็นวิชาบังคับ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ส าหรับหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์การปกครอง คณะสังคมศาสตร์ และหรือเป็นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก ส าหรับ
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
 นายวิราษ  ภูมาศรี 
5. ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน 

      ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 ชั้นปีที่ 2 ภาคปกติเช้า 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

      ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 

      ไม่มี  
8. สถานที่เรียน 

      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา       
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด 
 2555 

 
หมวดที่ 2.  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

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

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา  
- มีการพัฒนา/ปรับปรุง โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 
- ปรับแก้เนื้อหาเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 
หมวดที่ 3. ลักษณะและการด าเนินการ 

 

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

การใช้โปรแกรมประยุกต์ เพื่อการท างานด้านเอกสารและการน าเสนอผลงาน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
องค์กรต่าง ๆ 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
30 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 

สอนเสริม 
ไม่มี 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
ไม่มี 

การศึกษาด้วยตนเอง 
4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์เพ่ือขอค าปรึกษาและแนะน าสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง โดยอาจารย์จะแจ้งวัน

เวลาให้นักศึกษาทราบ 
 

 
หมวดที่ 4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

- มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     - มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 
1.2 วิธีการสอน 

- จะมีการสอดแทรกหรือยกตัวอย่างประกอบในขณะที่สอนเนื้อหา โดยสอดแทรกเรื่อง คุณธรรม 
จริยธรรม 

- ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ให้เข้าห้องเรียนตรงเวลาและเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ  
- ให้มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ในการสอบ 

1.3 วิธีการประเมินผล 
- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา เข้าเรียนตรงเวลา 
- นักศึกษาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนด 
- ไม่มีการทุจริตในการสอบ 
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2.  ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

- ความรู้พื้นฐานทั่วไปของคอมพิวเตอร์ 
- ความรู้เทคนิคในการแก้ปัญหาการท างานด้านส านักงาน 
- ความรู้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการท างาน  

2.2  วิธีการสอน 
- การบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบา การคิด วิเคราะห์ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 
- ให้ฝึกปฏิบัติจริง 
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษาปัญหาทางการท างานและแนวทางการแก้ไข 
- มอบหมายงานให้นักศึกษาไปค้นคว้าเพิ่มเติม 
- แนะน าแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 

2.3  วิธีการประเมินผล 
      - ทดสอบโดยข้อเขียน และการประเมินผลจากการสอบภาคปฏิบัติ  
      - ประเมินผลจากการทดสอบท้ายชั่วโมง 
      - ประเมินจากาการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
      - ประเมินจากการมอบหมายงาน 
3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

- ทักษะในการวิเคราะห์ แยกแยะ และแก้ปัญหาด้านการใช้คอมพิวเตอร์  
- ทักษะในการเลือกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาในการท างาน  
- ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน 

3.2 วิธีการสอน 
- การท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
- การแก้ปัญหากรณีตัวอย่างจริงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ 
- ฝึกให้วิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาท่ีมีผู้ศึกษาไว้แล้ว โดยให้ไปค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ รวม

การค้นคว้าจากฐานข้อมูล 
- ฝึกให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริง 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐภายนอกมหาวิทยาลัย มาให้

ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน 
3.3 วิธีการประเมินผล 

- ทดสอบโดยข้อเขียน และการฝึกปฏิบัติ 
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- ดูจากรายงาน การน าเสนอรายงานและการมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในชั้นเรียน 
- การตรวจให้คะแนนชิ้นงาน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  

- ตระหนักศึกษาในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม  
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- ทักษะการท างานเป็นทีม 
- มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.2 วิธีการสอน 
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน  

4.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากกระบวนการท างาน และผลงานที่ท าเป็นกลุ่มหรือโครงงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 
- การน าเสนอผลการปฏิบัติงาน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้  
- การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาได้  
- การใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในการแก้ปัญหา การท างานโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
- การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาการท างาน 
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อินเตอร์เน็ต e-Learning 

5.2 วิธีการสอน 
- แนะน าวิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์และวิธีการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน  
- แนะน าวิธีการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ของคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็น  
- ฝึกปฏิบัติงานและหรือโครงงาน 

5.3  วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากผลแบบฝึกปฏิบัติ 
- ประเมินจากภาษาท่ีใช้ในการเขียนรายงานและการน าเสนอในชั้นเรียน 
- ประเมินจากการน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยอาจน าเสนอในรูปของตัวเลข กราฟหรือตาราง 

 
หมวดที่ 5.  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 1. หลักการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การศึกษา 
1.1 ประวัติ ความหมาย 

ความส าคัญ 
1.3 ประเภท องค์ประกอบ

หลักการท างาน 
1.5 ประโยชน์ ปัญหา และ

ข้อจ ากัดของการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต ซักถาม 

สื่อที่ใช้ 
โปรแกรม MS PowerPoint ผ่าน

เครื่อง Projector  

นายวิราษ 
ภูมาศรี 



5 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

2 2. การใช้งาน Windows7
โปรแกรมควบคุมระบบ 
2.1 การใช้งาน Windows 7  
2.2 ลักษณะหน้าต่าง 
2.3 การเรียกใช้โปรแกรมต่างๆ 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 

สื่อที่ใช้ 
โปรแกรม MS PowerPoint ผ่าน

เครื่อง Projector 

นายวิราษ 
ภูมาศรี 

3 2. การใช้งาน Windows7
โปรแกรมควบคุมระบบ 
2.4 การควบคุมหน้าต่าง การ

ปรับแต่งระบบด้วย Control 
Panel 

2.6 การจัดการระบบไฟล์ใน 
Windows Explorer 

 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ทดสอบท้ายชั่วโมง 

สื่อที่ใช้ 
 โปรแกรม MS PowerPoint ผ่าน

เครื่อง Projector 

นายวิราษ 
ภูมาศรี 

4 3. การใช้งาน Internet 
3.1 ความหมายอินเทอร์เน็ต  
3.2 บริการในอินเทอร์เน็ต 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ทดสอบท้ายชั่วโมง 

สื่อที่ใช้ 
 โปรแกรม MS PowerPoint ผ่าน

เครื่อง Projector 

นายวิราษ 
ภูมาศรี 

5 3. การใช้งาน Internet 
3.3 การสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต 
3.4 การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ทดสอบท้ายชั่วโมง 

สื่อที่ใช้ 
 โปรแกรม MS PowerPoint ผ่าน

เครื่อง Projector 

นายวิราษ 
ภูมาศรี 

6 4. การประยุกต์ใช้โปรแกรม Word 
4.1 โปรแกรมประมวลค า Word 

การเรียกใช้งาน 
4.2 ส่วนประกอบของหน้าต่าง 
4.3 การพิมพ์และแก้ไขเอกสาร 
4.4 การจัดรูปแบบ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ทดสอบท้ายชั่วโมง 

สื่อที่ใช้ 
    โปรแกรม MS PowerPoint ผ่าน
เครื่อง Projector 

นายวิราษ 
ภูมาศรี 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

7 4. การประยุกต์ใช้โปรแกรม Word 
4.5 การแทรกอักขระพิเศษ 
4.6 การสร้างตาราง 
4.7 การน ารูปภาพใส่ลงในเอกสาร 
4.8 การสร้างข้อความศิลป์ 
4.9 การสร้างกราฟ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ทดสอบท้ายชั่วโมง 

สื่อที่ใช้ 
   โปรแกรม MS PowerPoint ผ่าน
เครื่อง Projector 
 

นายวิราษ 
ภูมาศรี 

8 การประเมินผลกลางภาคการศึกษา 
9 5. โปรแกรมตารางค านวณอัตโนมัติ 

Excel 
5.1 การเรียกใช้งาน 
5.2 ส่วนประกอบของหน้าต่าง 
5.3 การป้อนและแก้ไขข้อมูล 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ทดสอบท้ายชั่วโมง 

สื่อที่ใช้ 
    โปรแกรม MS PowerPoint ผ่าน
เครื่อง Projector 
 

นายวิราษ 
ภูมาศรี 

10 5. โปรแกรมตารางค านวณอัตโนมัติ 
Excel 

5.4 การใช้สูตรและฟังก์ชัน 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ทดสอบท้ายชั่วโมง 

สื่อที่ใช้ 
    โปรแกรม MS PowerPoint ผ่าน
เครื่อง Projector 
 

นายวิราษ 
ภูมาศรี 

11 5. โปรแกรมตารางค านวณอัตโนมัติ 
Excel 

5.5 การจัดรูปแบบ 
5.6 การสร้างรูปภาพ 
5.7 การสร้างกราฟ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ทดสอบท้ายชั่วโมง 

สื่อที่ใช้ 
    โปรแกรม MS PowerPoint ผ่าน
เครื่อง Projector 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

12 5. 6. การประยุกต์ใช้โปรแกรม
PowerPoint 

6.1  โปรแกรมน าเสนอรายงาน
PowerPoint 

6.2 การเรียกใช้งาน การสร้าง
ชิ้นงาน มุมมองของชิ้นงาน 

6.3 การจัดการสไลด์ 
6.4 การปรับแต่งข้อความ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ทดสอบท้ายชั่วโมง 

สื่อที่ใช้ 
    โปรแกรม MS PowerPoint ผ่าน
เครื่อง Projector 

นายวิราษ 
ภูมาศรี 

13 5. 6. การประยุกต์ใช้โปรแกรม
PowerPoint 

6.5 การวาดรูปภาพลงในสไลด์ 
6.6 การน ารูปภาพส าเร็จใส่ลงใน
สไลด์ 
6.7 การน าภาพเคลื่อนไหวใส่ใน
สไลด์ 
6.8 การจัดพ้ืนฉากหลังของสไลด์ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ทดสอบท้ายชั่วโมง 

สื่อที่ใช้ 
   โปรแกรม MS PowerPoint ผ่าน
เครื่อง Projector 

นายวิราษ 
ภูมาศรี 

14 5. 6. การประยุกต์ใช้โปรแกรม
PowerPoint 

6.9 การสร้างผังขององค์กร6.11 
การจัดท าต้นแบบ 
6.10 การท าสไลด์โชว์ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ทดสอบท้ายชั่วโมง 

สื่อที่ใช้ 
   โปรแกรม MS PowerPoint ผ่าน
เครื่อง Projector 

นายวิราษ 
ภูมาศรี 

15 7. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
7.1 การท างานของคอมพิวเตอร์ใน

เครือข่าย 
7.2 องค์ประกอบของระบบเครือข่าย 
7.3 คามปลอดภัยในระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 
7.4 การแก้ไขปัญหาไวรัส

คอมพิวเตอร์ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ทดสอบท้ายชั่วโมง 

สื่อที่ใช้ 
    โปรแกรม MS PowerPoint ผ่าน
เครื่อง Projector 

นายวิราษ 
ภูมาศรี 

16 การประเมินผลปลายภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 

-- 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ที ่

ผลการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมการประเมิน (เช่น 
การเขียนเรียงความ การ

ทดสอบย่อย โครงงานกลุ่ม 
การสอบปลายภาค) 

 
ก าหนดการประเมิน 

(สัปดาห์ที)่ 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล
ปลายภาค 

(1)  งานที่ได้รับมอบหมาย  1, 3, 7 20 
(2)  สอบกลางภาค  8 20 
(3)  ปฏิบัติท้ายชั่วโมง  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 

11, 13, 14, 15 
30 

(4)  สอบปลายภาค  16 30 
 

หมวดที่ 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. หนังสือ ต ารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก   
เอกสารประกอบการสอน วิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน  
ดวงพร เกี๋ยงค า. คู่มือ Office 2007 ฉบับสมบูรณ์ ปี 2010-2011. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2553. 
ธวัชชัย ชมศิริ. Title Computer & network security = ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2553. 
 

2. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ที่ส าคัญ  
ดวงพร เกี๋ยงค า. คู่มือ Office 2007 ฉบับสมบูรณ์ ปี 2010-2011. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2553. 
ทาเนบาม, แอนดรูว์ เอส. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ = Computer networks. กรุงเทพฯ : เพียร์สัน 

เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2547. 
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์. เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร = Computer networks and 

communications. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552. 
อ านาจ มีมงคล. ออกแบบและติดตั้งเครือข่าย Wireless LAN. นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิว

เตอร์ เซ็นเตอร์, 2553. 
 

3. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ที่แนะน า 
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 พรีเมีย,์ 

2554  
ปิยะ สมบุญส าราญ. ศาสตร์และศิลป์ในการติดตั้งระบบเครือข่ายช้ันเซียน เล่ม 1-6. กรุงเทพฯ : ซี

เอ็ดยูเคชั่น 
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เว็บไซด์ 
http://windows.microsoft.com/th-TH/windows7/Windows-Basics-all-topics 
http://www.it-guides.com/software-tutorial/windows-7-tutorial 
http://www.sahavicha.com/?name=media&file=readmedia&id=1720 
http://www.com5dow.com/microsoft-office-word-2007.html 
http://www.m2010thai.com/th/computer/microsoft-office-2007/microsoft-word-
2007.html 
http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/teach_doc/wordDoc.htm 
http://office.microsoft.com/th-th/excel-help/ 
http://www.infopress.co.th/article_index.php?type=Anti_Virus 
http://hpitcha.wordpress.com/2010/12/02/shortcut-virus/ 
http://www.manacomputers.com/troubleshooting-virus-computers-long-time-style/ 
 
 

http://windows.microsoft.com/th-TH/windows7/Windows-Basics-all-topics
http://www.it-guides.com/software-tutorial/windows-7-tutorial
http://www.sahavicha.com/?name=media&file=readmedia&id=1720
http://www.com5dow.com/microsoft-office-word-2007.html
http://www.m2010thai.com/th/computer/microsoft-office-2007/microsoft-word-2007.html
http://www.m2010thai.com/th/computer/microsoft-office-2007/microsoft-word-2007.html
http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/teach_doc/wordDoc.htm
http://office.microsoft.com/th-th/excel-help/
http://www.infopress.co.th/article_index.php?type=Anti_Virus
http://hpitcha.wordpress.com/2010/12/02/shortcut-virus/
http://www.manacomputers.com/troubleshooting-virus-computers-long-time-style/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
ห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ ที่ได้รับ
พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ประเมินโดยวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน หรือจากการสังเกตการ
สอนโดยอาจารย์ในวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา 
3.  การปรับปรุงการสอน 

ฝ่ายจัดการศึกษาก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา แล้วจัดท ารายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน นอกจากนี้ควร
ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนควรมีการประชุมอาจารย์ทั้งวิทยาลัยศาสนศาศตร์ล้านนา เพ่ือหารือปัญหาการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะศมของการให้
คะแนน โดยการสุ่มรายวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ฝ่ายจัดการศึกษามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
การสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของฝ่ายจัดการศึกษา การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาใน
รายงานรายวิชา เสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผน
พัฒนาปรับปรุงพร้อมน าเสนอฝ่ายจัดการศึกษา/วิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา เพ่ือใช้ในการสอนครั้ง
ต่อไป 

 


