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ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อรายวิชา
2591203A ภูมิปัญญาไทยเพือ่ การพัฒนา
Thai Wisdom for Development
2. จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผู้สอน
อาจารย์วทิ ยา สุ ขสา
5. ภาคการศึกษา/ ระดับการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปริ ญญาตรี
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุ ด
พฤษภาคม 2555
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวความคิดทางด้านภูมิปัญญาไทย
2. เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนสามารถอธิ บายแนวคิด หลักการ ของแนวความคิดทางด้านภูมิปัญญาไทย
ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อด้อยของแนวความคิดทางด้านภูมิปัญญาไทยได้
อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนนําแนวความคิดทางด้านภูมปั ญญาไทยไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
และเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมไทย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและลักษณะของภูมิปัญญาระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ความสําคัญของภูมิปัญญา
ไทย สาขาของภูมิปัญญาไทย การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากลตลอดจนประยุกต์
ภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. จํานวนชั่ วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฎิบัติงาน/งาน การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/ การฝึ กงาน
บรรยาย 45 ชัว่ โมง สอนเสริ มตามความ ไม่มีการฝึ กปฎิบตั ิงาน 90 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษา
ต้องการของนักศึกษา ภาคสนาม
เฉพาะราย หรื อกลุ่ม
3. จํานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ประจําวิชาจัดเวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชัว่ โมง
(เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 . คุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 แสดงออกซึ่ งความซื่อสัตย์สุจริ ต ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
1.1.2 มีวนิ ยั ความรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชนและสังคม
1.1.3 เคารพสิ ทธิ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
1.1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.1.5 มีจิตสาธารณะ เสี ยสละ เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ และมีส่วนร่ วมทางสังคม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านภูมิปัญญาไทย
1.2.2 นําเสนอกลุ่มโดยให้นกั ศึกษานําเสนอภูมิปัญญาตะวันออกจากกรณี ศึกษา
1.2.3 มอบหมายงานให้นกั ศึกษาลงพื้นที่สาํ รวจและทําโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นคนละ ๑ เรื่ อง
1.2.4 ฝึ กให้นกั ศึกษาวิเคราะห์ วิพากษ์ แนวคิดต่าง ๆ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยน
1.3.2 การส่ งงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.3 ประเมินผลจากการวิเคราะห์ วิพากษ์ และนําเสนองานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องการ
2.1.1 มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ อย่างกว้างขวางและเป็ น
ระบบทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2.1.2 สามารถนําเอาองค์ความรู ้ทางสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาไปใช้ในการวิเคราะห์ ปั ญหาสังคม
ได้
2.1.3 สามารถนําองค์ความรู ้ทางสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนามาใช้ในการแก้ปัญหาสังคมได้
2.1.4 สามารถนําเอาองค์ความรู ้ทางสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนามาประยุกต์ใช้ได้กบั การ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
2.1.5 สามารถเชื่อมโยง องค์ความรู ้ทางสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนากับความรู ้ในศาสตร์ สาขาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องได้
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยายประกอบการยกตัวอย่างและอภิปรายร่ วมกัน
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2.2.2 กระตุน้ ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยนด้วยการถามนํา เปิ ดประเด็น เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
2.2.3 การค้นคว้า การวิเคราะห์ ทํากิจกรรมกลุ่มร่ วมกัน
2.2.4 ทําแบบฝึ กหัด
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบย่อย
2.3.2 การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
2.3.3 การประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
2.3.4 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรี ยน

3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต่ ้ องพัฒนา
3.1.1 คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
3.1.2 สามารถนําเอาองค์ความรู ้ทางสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาสู่ การปฏิบตั ิได้
3.1.3 สามารถนําเอาความรู ้ทางสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนามาใช้หาข้อเท็จจริ งประเมินข้อมูลแล้ว
นําข้อสรุ ปมาใช้
3.1.4 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ ไปสู่ การฝึ กประสบการณ์
ภาคสนามและการปฏิบตั ิงานจริ ง ตามสถานการณ์ได้ อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ฝึ กให้วเิ คราะห์ปัญหาจากกรณี ศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
3.2.2 อภิปรายกลุ่มในชั้นเรี ยนในประเด็นที่เป็ นที่สนใจของสังคม
3.2.3 การสะท้อนความคิดในประเด็นสําคัญที่เป็ นปัญหาที่เป็ นที่สนใจของสังคม
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยนและพฤติกรรมระหว่างเรี ยน
3.3.2 การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3.3.3 การประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
3.3.4 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
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4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
4.1.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งรายงานบุคคลและงานกลุ่ม
4.1.2 สามารถปรับตัวและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.1.3 ภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามในสถานการณ์ที่หลากหลาย
4.1.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้พฒั นาตนเองและสังคม อย่างต่อเนื่อง
4.1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางานพร้อมที่จะมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของสังคมในทางสร้างสรรค์
ทั้งในฐานะผูน้ าํ และผูต้ าม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การบรรยาย การอภิปราย
4.2.2 การค้นคว้า การวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในชั้นเรี ยน
4.2.3 การมอบหมายงาน นําเสนอและกิจกรรมกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
4.3.2 ประเมินจากรายงานและกิจกรรมกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
5.1.1 มีทกั ษะในการใช้ความรู ้ทางสถิติและเครื่ องมือสารสนเทศเพื่อเก็บรวบรวม วิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลได้อย่างดี
5.1.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนรู ้ สื บค้นข้อมูลอย่างเป็ นระบบและถ่ายทอด
สารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.1.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและสถานการณ์โลกโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.4 สามารถสรุ ปประเด็นและสื่ อสารทั้งการพูดและการเขียน รู ้จกั เลือกและใช้ รู ปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่ องและผูฟ้ ังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะระหว่างบุคคล และกลุ่ม ทั้ง
การพูด ฟัง และการเขียนในกลุ่มผูเ้ รี ยนระหว่างผูเ้ รี ยน และผูส้ อนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง
5.2.2 การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน สามารถใช้สารสนเทศและการสื บค้นสารสนเทศ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บรรยายและนําเสนอด้วยสื่ อคอมพิวเตอร์
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5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้แบบประเมินทักษะ การ
พูด การอ่าน การเขียน และการฟัง
5.3.2 ประเมินจากการนําเสนอผลงานของนักศึกษา
5.3.3 ประเมินจากผลงานที่สืบค้น
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1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

รายละเอียดรายวิชา

สัปดาห์ที่

หัวข้อเรื่ อง+หัวข้อย่อย

๑-๒

-วิเคราะห์ศกั ยภาพผูเ้ รี ยน
-แจ้งกฎ กติกา มารยาทข้อตกลง
ภายในชั้นเรี ยนสอดแทรก
คุณธรรม จริ ยธรรม โดยเน้นให้
นักศึกษาเป็ นคนซื่ อสัตย์ สามัคคี มี
นํ้าใจ มีวนิ ยั ขยัน สุ ภาพ ประหยัด
และสะอาด
- บทนํา : ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาไทย
- ความหมาย/ขอบข่ายของภูมิ
ปั ญญาไทย
- ประเภทของภูมิปัญญาไทย
- สาขาของภูมิปัญญาไทย
- รากฐานของภูมิปัญญาไทย
- ลักษณะของภูมิปัญญาไทย
- การถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย
- เครื่ องมือที่ใช้ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ไทย

จํานวน กิจกรรมการเรี ยน
คาบ
การสอน
๖
- บรรยายเชิง
เปรี ยบ
เทียบ
- ซักถามและแลก
เปลี่ยนความ
คิดเห็น
- ทําแบบฝึ กหัด

สื่ อที่ใช้

หมายเหตุ

- เนื้ อหาที่
เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอน
- Power Point
- แบบฝึ กหัด
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มคอ.3
สัปดาห์ท่ี

หัวข้อเรื่ อง+หัวข้อย่อย

๓-๕

บทที่ ๒ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ความหมาย
- ความสําคัญของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต่อสังคม
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
- ลักษณะที่สาํ คัญของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
- ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น
- การเปรี ยบเทียบประเภทของภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น
- ปั ญหาการส่ งเสริ มภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขต
ภาคเหนื อตอนล่าง
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัด
อุตรดิตถ์
บทที่ ๓ ศูนย์การเรี ยนรู ้ภมู ิปัญญา
ไทย
- ความหมาย
- ศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทยจาก
อดีตสู่ ปัจจุบนั
- เป้ าหมายของการจัดตั้งศูนย์การ
เรี ยนรู ้
- วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์
การเรี ยนรู้
- กระบวนการคิดสู่ ความสําเร็ จ
ของครู ภูมิปัญญาไทย

๖-๗

กิจรรมการเรี ยนการ
สอน

สื่ อที่ใช้

๙

- บรรยายเชิง
เปรี ยบเทียบ
- ซักถามและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ร่ วมกันใน
ห้องเรี ยน
-มอบหมายงาน
ให้นกั ศึกษาลง
พื้นที่สาํ รวจและ
ทําโครงงานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
คนละ ๑ เรื่ อง /
นําเสนอ/
วิเคราะห์ วิพากษ์
ในห้องเรี ยน

- บทความที่
เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาวิชาที่เรี ยน
- Power Point
-ตัวอย่างภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
จังหวัดอุตรดิตถ์

๖

- บรรยายเชิง
เปรี ยบเทียบ
- ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ตัวอย่างครู ภูมิ
ปัญญาไทย
- ซักถามและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ร่ วมกันใน
ห้องเรี ยน

- Power Point
- เอกสารเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่สอน
- แบบฝึ กหัด

หมายเหตุ
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มคอ.3

สัปดาห์
หัวข้อเรื่ อง+หัวข้อย่อย
ที่
๘
สอบกลางภาค
๙-๑o บทที่ ๔ ภูมิปัญญาหลวง
-ความหมาย
-ภูมิปัญญาหลวงกับการ
เปลี่ยนแปลงระบบคิดของคนไทย
-ภูมิปัญญาหลวงเรื่ องเงื่อนไขของ
เวลา
- ภูมิปัญญาหลวงเรื่ องรัฐ
- ภูมิปัญญาหลวงเรื่ องกษัตริ ย ์
- การถ่ายทอดภูมิปัญญาหลวง
๑๑-๑๒ บทที่ ๕ ภูมิปัญญาตะวันออก
-พัฒนาการทางความคิด
-กําเนิดของภูมิปัญญาตะวันออก
-สาระสําคัญของภูมิปัญญา
ตะวันออก
-ภูมิปัญญาอินเดีย
-ภูมิปัญญาญี่ปุ่น
-ภูมิปัญญาจีน

๑๓

บทที่ ๖ ภูมิปัญญาตะวันออก
พัฒนาการทางความคิด
-กําเนิดของภูมิปัญญาตะวันตก
-สาระสําคัญของภูมิปัญญา
ตะวันตก
-ภูมิปัญญากรี ก
-ภูมิปัญญาโรมัน

๖

๓

กิจรรมการเรี ยน
การสอน

สื่ อที่ใช้

- บรรยายเชิง
เปรี ยบ
เทียบ
- ซักถามและแลก
เปลี่ยนความ
คิดเห็น
- ทําแบบฝึ กหัด

- Power Point
- เอกสารเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่สอน
- แบบฝึ กหัด

- บรรยายเชิง
เปรี ยบเทียบ
- ซักถามและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ร่ วมกันใน
ห้องเรี ยน
-มอบหมายงาน
ให้นกั ศึกษา
สื บค้น /นําเสนอ/
วิเคราะห์ วิพากษ์
ในห้องเรี ยน
- บรรยายเชิง
เปรี ยบ
เทียบ
- ซักถามและแลก
เปลี่ยนความ
คิดเห็น
- ทําแบบฝึ กหัด

- Power Point
- เอกสารเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่สอน
- แบบฝึ กหัด

หมายเหตุ

- Power Point
- เอกสารเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่สอน
- แบบฝึ กหัด
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มคอ.3

สัปดาห์
หัวข้อเรื่ อง+หัวข้อย่อย
ที่
๑๔-๑๕ บทที่ ๗ ภูมิปัญญาไทยกับการ
พัฒนา
-แนวคิดเรื่ องการพัฒนา
-วิธีการส่ งเสริ มภูมิปัญญาไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
-ภูมิปัญญาด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
-ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ธรรมชาติ
-ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
เทคโนโลยี
-ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
อํานาจเหนื อธรรมชาติ
-กระบวนการพัฒนาภูมปั ญญาของ
บุคคล
๑๖

๖

กิจรรมการเรี ยน
การสอน
- บรรยายเชิง
เปรี ยบ
เทียบ
- ซักถามและแลก
เปลี่ยนความ
คิดเห็น
- ทําแบบฝึ กหัด

สื่ อที่ใช้

หมายเหตุ

สอบปลายภาค

1. เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

ฉวีวรรณ แจ่มหมวก.(2545). กระบวนการคิดสู่ความสําเร็ จจากประสบการณ์จริ งของครู ภมู ิปัญญาไทย,เซ็นจูรี่.
กรุ งเทพฯ
นิคม ชมพูหลวง.(2548). ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรี ยนรู ้. พิมพ์ครั้งที่ 2, อภิชาตการพิมพ์. มหาสารคาม.
พัชริ นทร์ สิ รสุนทร. (2546). ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาการศึกษา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พัชริ นทร์ สิ รสุนทร. (2547). แนวคิดและทฤษฎีดา้ นการพัฒนาสังคม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ยุวนุช ทินลักษณ์. (2549). ปริ ศนาภูมิปัญญาท้องถิ่น, สถาบันวิถีทรรศน์. กรุ งเทพฯ
เสรี พงศ์พศิ . (2536). ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท, อมริ นทร์พริ๊ นติง้ กรุ๊ พ. กรุ งเทพฯ
เว็บไซด์ท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น วิกิพเี ดีย ฯลฯ
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มคอ.3

หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
- สรุ ปผลการประเมินการสอน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
- การสังเกตของผูส้ อน
- การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์ผสู ้ อนประจําวิชา
3. การปรับปรุ งการสอน
เมื่อมีการประเมินการสอนตลอดจนทราบผลการประเมินเรี ยบร้อยแล้วจึงมีการการปรับปรุ งการสอนดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ทั้งในและนอกชั้นเรี ยนเพื่อนําผลวิจยั ที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุ งการเรี ยนการสอนต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง
จากการเรี ยนรู ้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษาหรื อการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวม
ในรายวิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสู ตร
- การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
นําข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ข้อ 1 ข้อ 2และข้อ 3 มาวางแผนเพื่อปรับปรุ งคุณภาพการสอน
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