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    รายละเอยีดของรายวชิา 

ชื่อสถาบันอดุมศกึษา   โรงเรียนนายเรือ 

คณะ/ภาควิชา/สาขาวชิา   กองวิชาพลศึกษา    
 

หมวดที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหสัและชือ่รายวิชา 
 PT 101  ว่ายน ้า 1 (Swimming I)    
2. จ้านวนหน่วยกิต 
 1 (0–3-0) 
3. หลกัสูตรและประเภทรายวิชา 
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเรือ แขนงปฏิบัติการทางเรือ 
           วิชาศึกษาทั่วไป              วิชาเฉพาะด้าน              วิชาเลือกเสรี           วิชาชีพทหาร 
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเรอื แขนงบริหารศาสตร ์
           วิชาศึกษาทั่วไป              วิชาเฉพาะด้าน              วิชาเลือกเสรี           วิชาชีพทหาร 
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรอื 
           วิชาศึกษาทั่วไป              วิชาเฉพาะด้าน              วิชาเลือกเสรี           วิชาชีพทหาร 
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
           วิชาศึกษาทั่วไป              วิชาเฉพาะด้าน              วิชาเลือกเสรี           วิชาชีพทหาร 
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร ์
           วิชาศึกษาทั่วไป              วิชาเฉพาะด้าน              วิชาเลือกเสรี           วิชาชีพทหาร 
4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
    น.ท.สุรกิจ  จิราทรวัฒนะ   น.ต.พิพัฒพงษ์  ค้าพรัด  ร.ท.สมชาย  มงคลคูณ 
     พ.จ.อ.อมร  สมรสมนตร ี พ.จ.อ.เวโรจน์  ชื่นกลิ่นโพธิ ์  
5. ภาคการศึกษา / ชั นปทีีเ่รยีน 
   ภาคต้น /ชั นปีที่ 1         ภาคปลาย      
6. รายวชิาทีต่้องเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 
 ว่ายน ้า  
7. รายวชิาทีต่้องเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้ม)ี 
 - 
8. สถานที่เรียน 
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 สระว่ายน ้า รร.นร. /สระว่ายน ้าภูติอนันต์ 2 บางนา 
9. วันทีจ่ัดท้าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั งล่าสุด 
 13 สิงหาคม 2559 

 
หมวดที่ 2   จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

2. วัตถุประสงคใ์นการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับทักษะท่าว่ายน ้า ท่าฟรีสไตส ์ท่ากบ และการลอยตัว การดูแลรักษาอุปกรณ์ 
กฏกติกา การแข่งขันสามารถน้าความรู้ที่ได้รับและประสบการณ์ตรงไปใช้ในชีวิตประจ้าวันและสามารถประยุกต์
ให้เข้ากับเนื อหารายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของผู้เรียนต่อไป 

 

หมวดที่ 3   ลักษณะและการด้าเนินการ 
 

1. ค้าอธบิายรายวิชา 
 ให้ความรู้ความเข้าใจการใชส้ระและอุปกรณ์ประจ้าสระ ให้รู้จักการป้องกันอุบัติเหตุในการใช้สระว่ายน ้าและ
การฝึกหัดการว่ายน ้า ในท่าพื นฐานเป็นหลัก การเรียนรู้การด้ารงค์ชีพในน ้า        

2. จ้านวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสรมิ การฝกึปฏบิัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
2 ชั่วโมง ความต้องการของผู้เรียนเป็น

กลุ่มและเฉพาะราย             
30 ชั่วโมง - 

3. จ้านวนชั่วโมงต่อสปัดาหท์ีอ่าจารย์ใหค้า้ปรกึษาและแนะน้าทางวิชาการแก่ผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล 
 ไม่มี 

 

 
หมวดที่ 4   การพฒันาผลการเรยีนรูข้องผู้เรยีน 

 

  3. ทกัษะทางปญัญา 
   - ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  ..3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
  ..3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
  .......3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ......3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรม  
          หรือตอ่ยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
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  .......3.5 สามารถสืบค้นข้อมลูและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการ 
          เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
   - วิธกีารสอน 
     1. การอภิปรายเป็นกลุ่มและบุคคล 
     2. การฝึกทักษะในการว่ายน ้าโดยการปฏิบัติจริง 
     3. การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Base Learning) 
     4. การสอนแบบให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept Attainment) 
 
   - วิธกีารประเมนิผล 
     1. สอบปฏิบัติปลายภาค โดยเน้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์ให้ถูกต้องก่อนปฏิบัติจริง 
     2. ประเมินผลจากการอภิปรายกลุ่มและบุคคล 
     3. ประเมนิผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
  4. ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล และความรบัผดิชอบ 
   - ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล และความรับผดิชอบที่ตอ้งพัฒนา 
  .....4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสื่อสารทั งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมี 
          ประสทิธภิาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
  .....4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั ง  
          แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั งให้ความช่วยเหลือและอ้านวยความสะดวกใน 
          การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
 ..4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่าง 
          ต่อเนื่อง 
   ..4.4 รู้จกับทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท้างานตามที่มอบหมาย ทั งงานบุคคลและงานกลุ่ม      
          สามารถปรับตัวและท้างานร่วมกับผู้อื่นทั งในฐานะผู้น้าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้ 
          อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
   ........4.5 มีจิตส้านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท้างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม  
   - วิธกีารสอน 
     1. สอดแทรกความรับผิดชอบในการบรรยาย 
     2. การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Co-operative Learning) 
     3. จัดกิจกรรมกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ  
     4. มอบหมายงานกลุ่มและรายบุคคล 
     5. รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
    - วิธีการประเมนิผล 
     1. ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของนักเรียนนายเรือในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ท้างาน 
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     2. การประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกันของนักเรียนนายเรือ ด้วยแบบฟอร์มที่ก้าหนด 
     3. ประเมินจากพฤติกรรมในการเรียน 
     4. ประเมนิจากพฤติกรรมการท้างานเป็นทีม 
     5. ประเมนิจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
     6. ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 

  5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   - ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต่้องพฒันา 
   .....5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส้าหรับการท้างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
   .....5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ สามารถประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
   .....5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทนัสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ..5.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
    ....5.5 สามารถใช้เครื่องมือการค้านวณและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้ 
   - วิธกีารสอน 
     1. การน้าเสนอผลงานที่คน้คว้าด้วยตนเองในห้องเรียน 
     2. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต ์สื่อการสอน การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกสแ์ละท้ารายงาน  
        โดยเน้นการน้าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิงจากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
     3. การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Base Learning) 
     4. การสอนแบบให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept Attainment) 
     5. การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Co-operative Learning) 
       - วิธกีารประเมินผล 
     1. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ ์
     2. ประเมินผลจากการนา้เสนอผลงาน     

  6. ทกัษะทางวิชาชีพทหาร 
   - ทกัษะทางวิชาชีพทหารทีต่้องพฒันา 
   .....6.1 มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาการทหารและวิชาชีพทหาร      
 ..6.2 มีภาวะผู้น้าทางทหาร มีวินัย รู้แบบธรรมเนียมทางทหาร สามารถอุทิศตนเพ่ือชาติ ศาสนา และ 
          พระมหากษัตริย์ 
 ..6.3 มีความเข้มแข็งทั งทางร่างกายและจิตใจ มีบุคลกิลักษณะการวางตนที่เหมาะสม 
 ..6.4 มีการปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยทหาร ส้านึกในหน้าที่รับผิดชอบของตน 
  ......6.5 มีความสามารถปฏิบัติการทางทหาร รู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นทหารอาชีพ ธ้ารงเกียรติยศและศักดิ์ศร ี
          ของทหาร 
   - วิธกีารสอน 
     1. การบรรยายในชั นเรียน และการถาม-ตอบ 
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     2. การวิเคราะหก์รณีศึกษา 
     3. การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Base Learning) 
     4. การสอนแบบให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept Attainment) 
     5. การสอนแบบให้เกิดการเรียนรู้จากกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
     6. การท้างานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า 
     7. การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการที่มีความส้าเร็จในอาชีพ 
     8. มอบหมายงานให้ท้าเป็นกลุ่ม 
   - วิธกีารประเมนิผล 
     1. การแสดงออกของ นนร. ตามภาวะผู้น้าทางทหาร ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบในหน้าที่และความเป็น   
สุภาพบุรุษในชั นเรียน ประเมินโดยคร-ูอาจารย์ 
     2. ประเมินจากโดยเพื่อนร่วมชั นเรียน 
     3. ประเมินผลจากการอภิปรายกลุ่มและบุคคล 
     4. ประเมนิผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
     5. การประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกันของ นนร. โดยคร-ูอาจารย ์
     6. ประเมินจากพฤติกรรมในการเรียน 
     7. ประเมนิจากรายงานที่น้าเสนอ และพฤติกรรมการท้างานเป็นทีม 
     8. ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
     9. ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
5.1 แผนการสอน 
สปัดาหท์ี่ หัวข้อ /รายละเอียด จ้านวนชั่วโมง กจิกรรมทีเ่รยีน ผูส้อน 

1 1. การใช้สระว่ายน ้า 
2. ท่าต่างๆ และการลอยตัว 

2 1. การลอยตัวท่าต่างๆ 
2. ท่าต่างๆ 

1. น.ท.สุรกิจ  จิราทรวัฒนะ 
2. น.ต.พิพัฒพงษ์  ค้าพรัด 
3. ร.ท.สมชาย  มงคลคูณ 
4. พ.จ.อ.อมร  สมรสมนตร ี
5. พ.จ.อ.เวโรจน์  ชื่นกลิ่นโพธิ์ 
 



                                                                                                                                                                                                                 
มคอ.3 

6 

2  ฝึกว่ายน ้าท่าฟรีสไตล ์
และการลอยตวั 

2 1. การลอยตัวท่าต่างๆ 
2. การเตะเท้า 
3. การใช้แขน 
4. การหายใจ 

1. น.ท.สุรกิจ  จิราทรวัฒนะ 
2. น.ต.พิพัฒพงษ์  ค้าพรัด 
3. ร.ท.สมชาย  มงคลคูณ 
4. พ.จ.อ.อมร  สมรสมนตร ี
5. พ.จ.อ.เวโรจน์  ชื่นกลิ่นโพธิ์ 
 

3 ฝึกว่ายน ้าท่าฟรีสไตล ์
และการลอยตวั 

2 1. การลอยตัวท่าต่างๆ 
2. การเตะเท้า 
3. การใช้แขน 
4. การหายใจ 

1. น.ท.สุรกิจ  จิราทรวัฒนะ 
2. น.ต.พิพัฒพงษ์  ค้าพรัด 
3. ร.ท.สมชาย  มงคลคูณ 
4. พ.จ.อ.อมร  สมรสมนตร ี
5. พ.จ.อ.เวโรจน์  ชื่นกลิ่นโพธิ์ 
 

4 ฝึกว่ายน ้าท่าฟรีสไตล ์
และการลอยตวั 

2 1. การลอยตัวท่าต่างๆ 
2. การเตะเท้า 
3. การใช้แขน 
4. การหายใจ 

1. น.ท.สุรกิจ  จิราทรวัฒนะ 
2. น.ต.พิพัฒพงษ์  ค้าพรัด 
3. ร.ท.สมชาย  มงคลคูณ 
4. พ.จ.อ.อมร  สมรสมนตร ี
5. พ.จ.อ.เวโรจน์  ชื่นกลิ่นโพธิ์ 
 

5  ฝึกว่ายน ้าท่าฟรีสไตล์ 
และทดสอบการลอยตัว 30 นาที 

2 1. การเตะเท้า 
2. การใช้แขน 
3. การหายใจ 

1. น.ท.สุรกิจ  จิราทรวัฒนะ 
2. น.ต.พิพัฒพงษ์  ค้าพรัด 
3. ร.ท.สมชาย  มงคลคูณ 
4. พ.จ.อ.อมร  สมรสมนตร ี
5. พ.จ.อ.เวโรจน์  ชื่นกลิ่นโพธิ์ 
 

6 - 8 ฝึกว่ายน ้าท่าฟรีสไตล ์
 

6 1. การเตะเท้า 
2. การใช้แขน 
3. การหายใจ 

1. น.ท.สุรกิจ  จิราทรวัฒนะ 
2. น.ต.พิพัฒพงษ์  ค้าพรัด 
3. ร.ท.สมชาย  มงคลคูณ 
4. พ.จ.อ.อมร  สมรสมนตร ี
5. พ.จ.อ.เวโรจน์  ชื่นกลิ่นโพธิ์ 
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9 ฝึกว่ายน ้าท่าฟรีสไตล ์
ทดสอบฟรีสไตล์ 50 เมตร 
 

2 1. การเตะเท้า 
2. การใช้แขน 
3. การหายใจ 

1. น.ท.สุรกิจ  จิราทรวัฒนะ 
2. น.ต.พิพัฒพงษ์  ค้าพรัด 
3. ร.ท.สมชาย  มงคลคูณ 
4. พ.จ.อ.อมร  สมรสมนตร ี
5. พ.จ.อ.เวโรจน์  ชื่นกลิ่นโพธิ์ 
 

10 - 12 ฝึกว่ายท่ากบ 6 1. การเตะเท้า 
2. การใช้แขน 
3. การหายใจ 

1. น.ท.สุรกิจ  จิราทรวัฒนะ 
2. น.ต.พิพัฒพงษ์  ค้าพรัด 
3. ร.ท.สมชาย  มงคลคูณ 
4. พ.จ.อ.อมร  สมรสมนตร ี
5. พ.จ.อ.เวโรจน์  ชื่นกลิ่นโพธิ์ 
 

13 ฝึกว่ายน ้าท่ากบ 
ทดสอบว่ายท่ากบ 50 เมตร 

3 1. การเตะเท้า 
2. การใช้แขน 
3. การหายใจ 

1. น.ท.สรุกิจ  จิราทรวัฒนะ 
2. น.ต.พิพัฒพงษ์  ค้าพรัด 
3. ร.ท.สมชาย  มงคลคูณ 
4. พ.จ.อ.อมร  สมรสมนตร ี
5. พ.จ.อ.เวโรจน์  ชื่นกลิ่นโพธิ์ 
 

14 -16 ฝึกว่ายน ้าท่าฟรีสไตล ์
ฝึกว่ายน ้าท่ากบ 
ทดสอบว่ายเก็บระยะทาง 
2000 เมตร 

6  1. น.ท.สุรกิจ  จิราทรวัฒนะ 
2. น.ต.พิพัฒพงษ์  ค้าพรัด 
3. ร.ท.สมชาย  มงคลคูณ 
4. พ.จ.อ.อมร  สมรสมนตร ี
5. พ.จ.อ.เวโรจน์  ชื่นกลิ่นโพธิ์ 
 

 
 2. แผนการประเมินผลการเรยีนรู้ 
 

กจิกรรมที ่ ผลการเรยีนรู้ วิธกีารประเมินผล สปัดาหท์ี่
ประเมินผล 

สดัส่วนของ 
การประเมินผล 

1 1.2, 1.4, 2.3, 2.5, 2.7, 
3.1, 3.2 

1. การทดสอบย่อย 
2. สอบกลางภาค  
3. สอบปลายภาค 

5, 9, 13 
- 

16 

60% 
- 

30% 
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2 1.2, 1.4, 4.3, 4.4, 4.5, 
5.4, 6.2, 6.3, 6.4 

1. การวิเคราะห์กรณีศึกษา  
2. การท้างานกลุ่ม 
3. การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความ    
   คิดเห็นในชั นเรียน 
4. การเข้าชั นเรียน 
5. การส่งงานตามที่มอบหมาย 
6. การน้าเสนอหน้าชั นเรียน 
7. การประเมนิผลตามสภาพจริง 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 
 

 

หมวดที่ 6   ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 
 

1. ต้าราและเอกสารหลกั     (ระบุต้าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน) 
-  จรวยพร  ธรณินทร์ และคณะ  , กฬีาทางน า้ (สารานุกรมชุดกีฬารอบโลก). กรุงเทพฯ : ส้านักพิมพน์ ้า

เพ็ชร. ม.ป.ป.  
-  เทเวศร์  พิรยิะพฤนท์ , หลกัการฝกึกีฬาทางน ้า. กรุงเทพฯ : สยามบรรณการพิมพ,์ 2529.  
- นพพล เทียนชา, พลศกึษาและการกีฬา. กรุงเทพฯ : ส้านักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, ม.ป.ป.  
- พลศึกษา,กรม. กติกาว่ายน า้. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอเดีย สแควร์, 2536  
- พลศึกษา, กรม. คูม่ือว่ายน ้า. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.: 2521 
  

 
2. เอกสารและขอ้มลูสา้คัญ    
    - 

 
  หมวดที ่7   การประเมนิและปรับปรงุการดา้เนนิการของรายวชิา 
 

1. กลยทุธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยผูเ้รียน 
    - แบบประเมินประสิทธิภาพการสอน รายวิชา     

2. กลยทุธ์การประเมินการสอน  (ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน 
หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 

-  การประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา ว่ายน ้า 1  
-  ประเมินจากผลการเรียนของนักเรียนนายเรือ  

      -  สังเกตการณ ์การเรียนการสอน โดย ผอ.กพล.กรม นนร.รอ..รร.นร. และ รอง ผอ.กพล.กรม นนร.
รอ.รร.นร. 
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3. การปรับปรงุการสอน (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการก้าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุง
การสอนไว้อย่างไรบ้าง การวิจัยในชั นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 

   -    รวบรวมผลการประเมิน กับข้อมูลวิจัยในชั นเรียน  เพื่อน้ามาใช้ในการปรับปรุง การสอน โดยการระดม
ความคิดครู - อาจารย์  และจัดประชุม สัมมนาการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาที่ กพล.ฯ รับผิดชอบ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาในรายวชิา (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่
มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส้าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือส้าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้าน) 

   -    ทวนสอบการให้คะแนนสอบย่อยแต่ละครั งและสอบปลายภาค  โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์
ประจ้าหลักสูตร 

5. การด้าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสทิธิผลของรายวิชา  (อธิบายกระบวนการในการน้าข้อมูล
ที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 
-  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ ์

 


