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รายละเอียดของรายวชิา 

ชื่อสถาบนัอดุมศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
โปรแกรมวชิา/คณะ ปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 

หมวดที ่1  ขอมลูทัว่ไป 
1. รหสัและชือ่รายวชิา 
             220422 การจดัการเรยีนการสอนพทุธศาสนศกึษา 2     

                      (Teaching and Learning  in Buddhist Studies 1) 
2. จาํนวนหนวยกติ 

3 หนวยกิต (2- 2- 5) 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา 

หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาบังคับ 
4. อาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา 

นายสชุาต ิพมิพพนัธ  ผูสอน กลุม 1 และ 2 
5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปทีเ่รยีน 

ภาคการศึกษาท่ี  1/2558 นักศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษา ช้ันปท่ี 4 
6. รายวชิาทีต่องเรยีนมากอน (Pre-requisite) 

ไมม ี
7. รายวชิาทีต่องเรยีนพรอมกนั (Co-requisites) 

ไมม ี 
8. สถานทีเ่รยีน    P1 หอง 9.11.7-8   P2 หอง   9.11.7-8    
9. วนัทีป่รบัปรงุรายละเอยีดของรายวิชาครัง้ลาสดุ  25 พฤศจกิายน 2558 

 

หมวดที ่2  จุดมุงหมายและวตัถปุระสงค 
1. จดุมุงหมายของรายวิชา 

(1) เพ่ือใหผูเรียนมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ท่ีกําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
(2) เพ่ือใหผูเรียนสามารถบูรณาความรูวิชาชีพครู  หรือความรูเฉพาะดานตามสาขาวิชา เพ่ือประยุกตใชและแกปญหาใน

วิชาชีพ 
(3) เพ่ือใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูในการจดัการเรียนการสอนพุทธศาสนาท่ีเปนปจจุบัน 
(4) เพ่ือใหผูเรียนสามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมนิขอมูลสารสนเทศ และแนวคดิจากแหลงขอมูล

ท่ีหลากหลายเพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงานสอนและงานครรูวมท้ังการวินิจฉัยผูเรียน และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
(5) เพ่ือใหผูเรียนสามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรู  ปญหาชีวิต และปญหาสังคม  ท่ีมีความสลับซบัซอน   เสนอ

ทางออก อยางสรางสรรคและนําไปสูการแกไขปญหาไดดวยการสืบคน ตีความ และประยุกตหลักพุทธธรรมเพ่ือใชใน
การแกไขปญหา 

(6) เพ่ือใหผูเรียนมีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางสรางสรรคและมีวิสัยทัศน   ดวยองค
ความรูทางพุทธศาสนากับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกปจจุบัน 

(7) เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการใชหลักพุทธธรรมเปนแกนในการสรางความสัมพันธอันดตีอสิ่งแวดลอม 
(8) เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรยีนอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียน และการนําเสนอดวย

รูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 
  

2. จดุประสงคในการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
(1) เพือ่ใหสอดคลองกบัมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต(ิTQF) 
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หมวดที ่3  ลักษณะและการดาํเนนิการ 
1. คาํอธบิายรายวิชา 

 หลักสตูร ทฤษฎี รูปแบบ วิธีสอน ทักษะและเทคนิคการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมนิผลการ
จัดการเรียนรูพุทธศาสนศึกษา  ในระดับการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน ปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู 

2. จาํนวนชัว่โมงที่ใชตอภาคการศกึษา 
(1) บรรยาย 32 คาบเรียน 
(2) สอนเสริม   16 คาบเรยีน 
(3) การฝกปฏิบัต ิ 30 คาบเรยีน 
(4) การศึกษาดวยตนเอง   75 คาบเรยีน 

3. จาํนวนชัว่โมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคาํปรกึษาและแนะนาํทางวชิาการแกนกัศกึษาเปนรายบคุคล 
2 ชม./สด.  ทุกวันจันทร  เวลา 11.00 – 13.00 น. 

 

หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรยีนรูของนักศึกษา 
1. คณุธรรม จรยิธรรม 
     1.1 คณุธรรม จรยิธรรมทีต่องพฒันา 

1) มีคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูและจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาชีวิตตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา  เชน ลีลา
การสอน  4  ธรรมเทศกธรรม 5  กัลยาณมิตรธรรม 7  มรรคมีองค 8  เปนตน 

2) มีจรรยาบรรณวิชาชีพคร ูท่ีกําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
3) มีความเคารพในความเช่ือทางศาสนา   รวมท้ังเคารพในคณุคาและศักดิศ์ร ี

    1.2  กลยทุธการสอนทีใ่ชพฒันาคณุธรรม จรยิธรรม 
(1) การบรรยายภายในช้ันเรยีน  

           (2) การแสดงออกอันเปนแบบอยางท่ีดีของผูสอน 
    1.3 กลยทุธการประเมนิผลการเรยีนรูคณุธรรม จรยิธรรม 

(1) ประเมินระหวางเรียน  โดยประเมินจากดานเจตคติ(Attitude  Domain ) บุคลิกภาพดานการแสดงออกในช้ัน
เรียน  โดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การสังเกต การใชแบบทดสอบ การเก็บขอมูลสถิติความประพฤติ 

 
2. ความรู 

2.1 ความรูทีต่องพฒันา 
    1)  ความรูความเขาใจใน  ความรูเฉพาะดานตามสาขาวิชาชีพ และความรูในศาสตรตางๆ อยางเปนระบบ 
   2)  สามารถบูรณาความรูวิชาชีพครู  หรือความรูเฉพาะดานตามสาขาวิชา เพ่ือประยุกตใชและแกปญหาใน

วิชาชีพ 
   3)  สามารถแสวงหาความรูเฉพาะดานท่ีเปนปจจบัุน 
    (4)  สามารถบูรณาความรูวิชาชีพครูกับความรูกับวิชาเฉพาะดาน  เพ่ือการวิจัย การพัฒนาและตอยอดองค

ความรูท่ีเก่ียวของได 
2.2 กลยทุธการสอนที่ใชพฒันาดานความรู 
       (1) การบรรยายภายในช้ันเรยีน  

(2) อภิปรายเปนกลุม 
(3) การใหคนควาอิระและทํารายงานท้ังเดี่ยวและกลุม 
(4) สอนโดยการสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ 

2.3 กลยทุธการประเมนิผลการเรยีนรูดานความรู 
     (1) การประเมินดวยการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท่ีหลากหลายวิธี เชน การสอบเน้ือหาวิชารูโดยใช

ขอสอบ  การนําเสนอปากเปลา เปนตน 
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    (2) การประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงานท่ีเปนการเสริมสรางองคความรู  ท้ังในหองเรียนและการเรยีนรูไดดวย
ตนเอง  เชน ผลการทํารายงานการศึกษา ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา  ผลสรุปโครงการ   
 
3  การพฒันาดานทกัษะทางปญญา 
      3.1 ผลการเรยีนรูดานทกัษะทางปญญา 

 (1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ และแนวคิดจากแหลงขอมูลท่ี
หลากหลายเพ่ือนํามาใชในการปฏบัิติงานสอนและงานครูรวมท้ังการวินิจฉัยผูเรียน และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรยีน 

 (2) สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรยีนรู  ปญหาชีวิต และปญหาสังคม  ท่ีมีความสลับซับซอน   เสนอ
ทางออก อยางสรางสรรคและนําไปสูการแกไขปญหาไดดวยการสืบคน ตีความ และประยุกตหลักพุทธธรรมเพ่ือใชในการแกไข
ปญหา 

 (3) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนาการจดัการเรียนรูอยางสรางสรรคและมีวิสัยทัศน   ดวยองค
ความรูทางพุทธศาสนากับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกปจจุบัน 

3.2 กลยทุธการสอนที่ใชพฒันาดานทักษะทางปญญา 
(1) การบรรยายภายในช้ันเรยีน  
(2) การใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหาท้ังในสวนใชหลักพุทธศาสนามามีบทบาทตอปจเจก

บุคคลและ  ตอสังคม  ในสถานการณท่ัวไปและสถานการณท่ีเก่ียวของพุทธศาสนา  
(2) การอภิปรายกลุม การสะทอนแนวคิด   
(3) การแสดงวิสัยทัศนในการแกไขปญหาตาง ๆ  

3.3 กลยทุธการประเมนิผลการเรยีนรูดานทกัษะทางปญญา 
(1) การประเมินกิจกรรมท่ีสามารถนํามาเปนเครื่องมือในการประเมนิทักษะทางความรูลึก(Cognitive 

Domain) ในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ   
(2) การสอบวัดความรูความสามารถในการคิดและการแกปญหาโดยยกตัวอยางกรณศีึกษาซึ่งอาจจะเปนเรื่องท่ี

เกิดข้ึนจริงในสังคมปจจุบัน 
4. การพฒันาดานทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรบัผดิชอบ 

4.1 ผลการเรยีนรู 
     1) มีความไวในการรับความรูสึกของผูเรียนดวยความเขาใจ และความรูสึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและ

สังคม 
     2) มีความเอาใจใส มีสวนชวยเหลือและเอ้ือตอการแกปญหาความสัมพันธในกลุมและระหวางกลุมผูเรียนอยาง

สรางสรรค 
     3) มีความสัมพันธท่ีดีกับผูเรยีน มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม  สามารถทํางานเปนทีม  รับผดิชอบตอ

สวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
     4) มีความสามารถในการใชหลักพุทธธรรมเปนแกนในการสรางความสัมพันธอันดีตอสิ่งแวดลอม 
4.2 กลยทุธการสอนที่ใชพฒันาดานทักษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรบัผดิชอบ 

(1) การสรางกระบวนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรยีน  ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับสังคมและผูเรียน
กับการใชหลักพระพุทธศาสนาใหปรากฏตอสังคม โดยการ  จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีมีการทํางานเปนทีม เพ่ือสงเสริม
การแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม 

(2) จัดประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบัติท่ีสงเสริมใหทํางานเปนทีม และการแสดงออกของภาวะความเปน
ผูนําท่ีหลากหลายท้ังในสวนท่ีเปนชุมชนหรือในระดับสังคมท่ีกวางออกไป 

4.3 กลยทุธการประเมนิผลการเรยีนรูดานทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรบัผดิชอบ 
(1) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม ในสถานการณการเรียนรูตาม

วัตถุประสงค 
(2) การประเมินทักษะท่ีแสดงออกถึงภาวะผูนําตามสถานการณการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
(3) การประเมนิความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมเพ่ือน และทีมงานอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค 



 4 

(4) การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรยีนรูตามประสบการณการเรียนรู
และความสนใจในการพัฒนาตนเองในดานความรูทางศาสนาอยางตอเน่ือง 
5. การพฒันาดานทกัษะในการวเิคราะหเชงิตวัเลข  การสือ่สารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ผลการเรยีนรูดานทกัษะในการวเิคราะหเชงิตวัเลขการสือ่สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (1) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมลูสารสนเทศท่ีไดรับจากผูเรียนอยางรวดเร็ว ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิง

สถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูดหรอืภาษาเขียน  
    (2) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใชขอมูลสารสนเทศ

เก่ียวกับวิชาท่ีสอน และงานครูท่ีรบัผิดชอบโดยใชเทคโนโลยีสาร สนเทศไดด ี
    (3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรยีนอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียน และการนําเสนอดวย

รูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 
5.2 กลยทุธการสอนที่ใชพฒันาดานทักษะในการวเิคราะหเชงิตวัเลข   การสือ่สารการสือ่สารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนไดฝกทักษะการสือ่สารระหวางบุคคล ท้ังการพูด  การฟง 

และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอนและบุคคลท่ีเก่ียวของในสถานการณท่ีตางกัน 
(2) การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรยีนไดเลือกและใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารท่ี

หลากหลาย 
(3) การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรยีนไดใชความสามารถในการเลือกสารสนเทศและฝกทักษะ

การนําเสนอขอมูลสารสนเทศดวยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผูฟง  และเน้ือหาท่ีนําเสนอ 
5.3 กลยทุธการประเมนิผลการเรยีนรูดานทกัษะในการวเิคราะหเชงิตวัเลขการสือ่สารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) การประเมินงานตามกิจกรรมการเรยีนการสอน  โดยใชแบบสังเกต และแบบประเมนิทักษะการพูด  การ

เขียน 
(2) การทดสอบทักษะการฟงจากแบบทดสอบท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรยีนรู 

6. การพฒันาดานทกัษะการจดัการเรยีนรู 
6.1 ผลการเรยีนรูดานทกัษะการจดัการเรยีนรู 
   (1) มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรูท่ีมรีูปแบบหลากหลาย ท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการ (Formal) รูปแบบก่ึง

ทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค 
   (2) มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีหลากหลาย ท้ังผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ผูเรยีนท่ี

มีความสามารถปานกลาง และผูเรยีนท่ีมีความตองการพิเศษอยางมนีวัตกรรม 
   (3) มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรูในวิชาวิชาพระพุทธศาสนาอยางบูรณาการ  สรางสรรคนวัตกรรม 

เทคโนโลยี  ท่ีเหมาะสมในการจัดการเรยีนรู 
6.2 กลยทุธการสอนที่ใชพฒันาดานทักษะการจดัการเรยีนรู 

(1) การฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
(2) การเขารวมกิจกรรมเสรมิความเปนคร ูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

6.3 กลยทุธการประเมนิผลการเรยีนรู 
1)วัดและประเมินจากผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัตกิารสอน 
3)วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนคร ูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมนิผล 
1. แผนการสอน 
สปัดาห 

ที ่
หวัขอ/รายละเอยีด 

จาํนวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรยีนการสอน/สือ่ทีใ่ช ผูสอน 

1 บทที ่1 บททนาํหลกัารจดัทาํแผนการสอน 3 1. กิจกรรมกลุม อ.สุชาต ิ
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 (เปลี่ยนกลุมใหมทุก 3สด./เลือกประธานกลุม ให
แนะนําสมาชิกกลุม) 
2. ระดมสมอง(Brain Strom) 
3. อบรมโดยวิทยากรภายนอก 

2 บทที ่2 การจดัแผนจดัการเรยีนการสอน 

 

3 1. กิจกรรมกลุม 
2. ระดมสมอง(Brain Strom) 
 

อ.สุชาต ิ

3 บทที ่2 การจดัแผนจดัการเรยีนการสอน 
 

3 1. กิจกรรมกลุม 
2. ระดมสมอง(Brain Strom) 
3. นําเสนอความคดิ/ความรูหนาช้ันเรียน 
 

อ.สุชาต ิ

4 ซอมการสอนตามแผนการสอน 3 1. ฝกปฏิบัตริายบุคคล 
2. แบบประเมินการฝกรายบุคคล 

อ.สุชาต ิ

5 ซอมการสอนตามแผนการสอน 3 1. ฝกปฏิบัตริายบุคคล 
2. แบบประเมินการฝกรายบุคคล 

 

6 ทดสอบการสอนตามแผนการสอน 3 1. ฝกปฏิบัตริายบุคคล 
2. แบบประเมินการฝกรายบุคคล 

 

7 ซอมการสอนตามแผนการสอน 3 1. ฝกปฏิบัตริายบุคคล 
2. แบบประเมินการฝกรายบุคคล 

อ.สุชาต ิ

8 ซอมการสอนตามแผนการสอน 3 1. ฝกปฏิบัตริายบุคคล 
2. แบบประเมินการฝกรายบุคคล 

อ.สุชาต ิ

9 ซอมการสอนตามแผนการสอน 3 1. ฝกปฏิบัตริายบุคคล 
2. แบบประเมินการฝกรายบุคคล 

อ.สุชาต ิ

10 ซอมการสอนตามแผนการสอน 3 1. ฝกปฏิบัตริายบุคคล 
2. แบบประเมินการฝกรายบุคคล 

อ.สุชาต ิ

11 ซอมการสอนตามแผนการสอน 3 1. ฝกปฏิบัตริายบุคคล 
2. แบบประเมินการฝกรายบุคคล 

อ.สุชาต ิ

 

 
 
 
2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 
 

กจิกรรมที ่ ผลการเรยีนรู วธิีการประเมนิ สปัดาหที่
ประเมนิ 

สดัสวนของ
การประเมนิ 

1. 1.1 (1)  1) ประเมินระหวางเรยีน  โดยประเมินจากดานเจตคติ(Attitude 
Domain ) บุคลิกภาพดานการแสดงออกในช้ันเรียน  โดยใชวิธีการท่ี
หลากหลาย เชน การสังเกต การใชแบบทดสอบ การเก็บขอมลูสถิติ
ความประพฤต ิ
(2) ใชแบบประเมินและแบบวัดท่ีเก่ียวของซึ่งอาจทําไดในลักษณะ 
การตรวจสอบเจตคติทางดานคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งมี
องคประกอบจากสวนท่ีเปนสภาพแวดลอมและสถานการณน้ัน 

 
 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
10% 

2 2.1 (1)  1) การประเมินดวยการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท่ีหลากหลาย สัปดาหท่ี  20 % 



 6 

 วิธี เชน การสอบเน้ือหาวิชารูโดยใชขอสอบ  การนําเสนอปากเปลา 
เปนตน 
2) การประเมินผลจากกิจกรรมหรอืผลงานท่ีเปนการเสริมสรางองค
ความรู  ท้ังในหองเรียนและการเรยีนรูไดดวยตนเอง  เชน ผลการทํา
รายงานการศึกษา ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา  ผลสรุปโครงการ   
1) ความรูความเขาใจใน  ความรูเฉพาะดานตามสาขาวิชาชีพ และ
ความรูในศาสตรตางๆ อยางเปนระบบ 
2) สามารถแสวงหาความรูเฉพาะดานท่ีเปนปจจุบัน 

8 และ15 

3 3. (1) (2)และ
(3) 

1) การประเมินกิจกรรมท่ีสามารถนํามาเปนเครื่องมือในการประเมิน
ทักษะทางความรูลึก(Cognitive Domain) ในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ   
2) การสอบวัดความรูความสามารถในการคิดและการแกปญหาโดย
ยกตัวอยางกรณศีึกษาซึ่งอาจจะเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม
ปจจุบัน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20 % 

4 4. (1)  1) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม 
ในสถานการณการเรียนรูตามวัตถุประสงค 
2) การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมเพ่ือน และ
ทีมงานอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20 % 

5 5. (1) 
 

1)การทดสอบการวิเคราะหขอมูล  โดยใชขอสอบ  การทํารายงาน
กรณีศึกษา  และวิเคราะหขอมลูผลการศึกษาวิจยั  การศึกษาอิสระ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 % 

6 6.1 .(1) 1)ประเมินผลการปฏิบัต ิ  20% 
 

หมวดที ่6  ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 
1. ตาํราและเอกสารหลกัทีใ่ชในการรยีนการสอน 

ไมม ี
2. เอกสารและขอมลูสาํคญัทีน่กัศกึษาจาํเปนตองศกึษาเพิม่เตมิ 

ไมม ี
3. เอกสารและขอมลูแนะนาํทีน่กัศกึษาควรศกึษาเพิม่เตมิ 
คําหมาน คนไค.(2544). 199 กระบวนทาครมูอือาชพี. กรุงเทพมหานคร. สายธาร. 
ฆนัท ธาตุทอง. (2552). การจดัการชัน้เรยีน: หองเรยีนแหงความสขุ. กรุงเทพมหานคร. ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั. 
นัยนา ทองศรีเกคุ. (ผูแปล). (2544). การสอนดมีคีณุภาพ. กรุงเทพมหานคร.  กระทรวงศึกษาธิการ. 
ลัดดา ภูเกียรติ บรรณาธิการ. (2551). กลยทุธการจดัการเดก็ปวนในหองเรยีน. กรุงเทพมหานคร. ศนูยหนังสือแหงจุฬาลง
กรณ- 
        มหาวิทยาลัย. 
สุชาติ ศิรสิุขไพบูลย. (2548). ทฤษฎกีารเรยีนรู. กรุงเทพมหานคร. ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สํานักงานกรศึกษาแหงชาติ. (2540). ทฤษฎกีารเรยีนรูแบบมสีวนรวม. กรุงเทพมหานคร.  กระทรวงศกึษาธิการ. 
อรจรีย ณ ตะก่ัวทุง.(2545). การจดัการชัน้เรยีน. กรุงเทพมหานคร. บริษัท เอ็กเบอรเน็ต จํากัด. 
เวปไซด 

http://www.edutopia.org/blog/8-tips-and-tricks-redesign-your-classroom  การจัดหองเรียน 
http://www.instructionaldesign.org/  ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน 
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หมวดที ่7  การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวิชา 
1. กลยทุธการประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา 

              โดยแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา ทางเว็บไซตของมหาลัย 
2. กลยทุธการประเมนิการสอน 

   การสังเกตการณการสอนของประธานโปรแกรม   หรือ กรรมการหลักสตูร 
 

3. การปรบัปรงุการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ  2  มีการปรับปรุงการสอนโดย 
3.1 การประชุมวางแผนในระดับโปรแกรมเก่ียวกับการเรียนการสอน 
3.2 การสํารวจจากการทําวิจัยช้ันเรียน/ บันทึกหลังการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา 
การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา โดยการสุมตัวอยางตรวจผลงานของนักศึกษา 

รวมถึงพิจารณาผลการทดสอบ 
5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวิชา 
    ปรับปรุงรายวิชาอยางตอเน่ืองตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามขอ 4  

 
 
ชื่ออาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา :   นายสชุาต ิพมิพพนัธ 
 
 ลงช่ือ     วันท่ีสงรายงาน : 28 ธันวาคม 2558 

                               (นายสุชาติ  พิมพพันธ) 
ชื่ออาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสตูร :   นายสชุาต ิพมิพพนัธ 
 
 ลงช่ือ     วันท่ีรับรายงาน : 28 ธันวาคม 2558 

                              (นายสุชาติ  พิมพพันธ) 
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