
  มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

คณะ/สาขาวิชา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร /  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

 

หมวดที่ 1  ขอมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

220335 วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม  

((Buddhist Methods of Thinking)) 

2. จํานวนหนวยกิต 

3 หนวยกิต (3- 0- 6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 ครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา /กลุมวิชาเฉพาะ วิชาเอกบังคับ 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

ผศ.เมินรัตน นวะบุศย ผูสอน/ P 1 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปที่เรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 2/ 2559  ชั้นปท่ี 2 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

ไมมี 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

ไมมี 

8. สถานที่เรียน 

9.11.11 อาคาร 9 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

20 ธันวาคม  2559 

 

หมวดที่ 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

(1) ผูเรียนมีทักษะในการมองโลกในแงบวก บนพ้ืนฐานของกุศลจิต  

(2) ผูเรียนมีทักษะแกปญหาชีวิตและปญหาสังคมไดอยางสรางสรรค    

(3) ผูเรียนมีทักษะการคิดตามหลักพุทธธรรม    

   

2. จุดประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

(1) เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับการศึกษาในหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

(2) เพ่ือใหปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสอดตามขอเสนอแนะปรับปรุงจาการประเมินรายวิชา โดยปรับปรุง

เน้ือหาหใมใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา  เพ่ิมกิจกรรมการฝกคิดและกระบวนวิธีสอนแบบกิจกรรมกลุม

รวมคิดรวมทํา 
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หมวดที่ 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

กระบวนการ เหตุปจจัย และวิธีคิดตามแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 ประการ การประยุกตโยนิโสมนสิการในการ

เรียนการสอนพระพุทธศาสนา การแกปญหาและคิดริเริ่มสรางสรรค 

2. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

(1) บรรยาย 48 คาบเรยีน / สัปดาห 

(2) สอนเสริม   ไมมี 

(3) การฝกปฏิบัติ ไมมีคาบเรียน 

(4) การศึกษาดวยตนเอง  48 ชั่วโมง / สัปดาห 

                                

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหทีอ่าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

จํานวน 2 ชั่วโมง / สัปดาห  เปนรายกลุม ทุกวันพุธของสัปดาห เวลา 12.00 – 15.30 น. พบท่ีหองพักอาจารย 

อาคาร 5 หอง 5.46 

 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู 

ที่ตองพัฒนา 
1.2 ความรับผิดชอบ 1.3 วิธีการสอน 1.4 วิธีการประเมินผล 

1.1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม

สําหรับครูและจริยธรรม

เพ่ือการพัฒนาชีวิตตาม

หลักคําสอน

พระพุทธศาสนา  เชน ลีลา

การสอน  4  ธรรมเทสก

ธรรม 5  กัลยาณมิตรธรรม 

7  มรรคมีองค 8  เปนตน 

1.1.2 มีจรรยาบรรณ

วิชาชีพคร ูท่ีกําหนดโดย

องคกรวิชาชีพ คือ คุรสุภา 

1.1.3 มีความเคารพใน

ความเชื่อทางศาสนา   

รวมท้ังเคารพในคุณคาและ

ศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

 

1.1.1 มีคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับครูและ

จริยธรรมเพ่ือการพัฒนา

ชีวิตตามหลักคําสอน

พระพุทธศาสนา  เชน ลีลา

การสอน  4  ธรรมเทสก

ธรรม 5  กัลยาณมิตรธรรม 

7  มรรคมีองค 8  เปนตน 

1.1.2 มีจรรยาบรรณ

วิชาชีพคร ูท่ีกําหนดโดย

องคกรวิชาชีพ คือ คุรสุภา 

1.1.3 มีความเคารพใน

ความเชื่อทางศาสนา   

รวมท้ังเคารพในคุณคาและ

ศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

 

1.3.1 การจัดการศึกษานอก

สถานท่ี  ทัศนศึกษา  ศึกษา

ดูงาน  องคกรหรือสถาบันท่ี

มีความโดดเดนดาน

คุณธรรมจริยธรรม 

1.3.2 การแสดงออกอันเปน

แบบอยางท่ีดีของผูสอน 

 

1.4.1 ประเมินระหวางเรียน  

โดยประเมินจากดานเจตคติ

(Attitude  Domain ) 

บุคลิกภาพดานการ

แสดงออกในชั้นเรียน  โดย 

การสังเกต การเก็บขอมูล

สถิติความประพฤติ 
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2. ดานความรู 

2.1 ผลการเรียนรู 

ที่ตองพัฒนา 
2.2 ความรับผิดชอบ 2.3 วิธีการสอน 2.4 วิธีการประเมินผล 

2.1.1 ความรูความเขาใจใน

วิธีคิดตามหลักโยนิโส

มนสิการอยางเปนระบบ 

2.1.2 สามารถบูรณาความรู

วิชาชีพครู  หรือความรู

เฉพาะดานตามสาขาวิชา 

เพ่ือประยุกตใชและ

แกปญหาในวิชาชีพ 

2.1.3 สามารถแสวงหา

ความรูเฉพาะดานท่ีเปน

ปจจุบัน 

2.1.4 สามารถบูรณาความรู

วิชาชีพครูกับความรูกับวิชา

เฉพาะดาน  เพ่ือการวิจัย 

การพัฒนาและตอยอดองค

ความรูท่ีเกี่ยวของได 

 

2.1.1 ความรูความ

เขาใจในวิธีคิดตามหลัก

โยนิโสมนสิการอยางเปน

ระบบ 

2.1.2 สามารถบูรณา

ความรูวิชาชีพครู  หรือ

ความรูเฉพาะดานตาม

สาขาวิชา เพ่ือประยุกตใช

และแกปญหาในวิชาชีพ 

2.1.3 สามารถแสวงหา

ความรูเฉพาะดานท่ีเปน

ปจจุบัน 

2.1.4 สามารถบูรณาความรู

วิชาชีพครูกับความรูกับวิชา

เฉพาะดาน  เพ่ือการวิจัย 

การพัฒนาและตอยอดองค

ความรูท่ีเกี่ยวของได 

 

2.3.1 การบรรยายภายใน

ชั้นเรียน  

2.3.2 การใหคนควาอิสระ

และทํารายงานท้ังเด่ียวและ

กลุม 

2.4.1 การประเมินดวยการ

สอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง

การศึกษาท่ีหลากหลายวิธี 

เชน การสอบเน้ือหาวิชารู

โดยใชขอสอบ  การ

นําเสนอปากเปลา  

 

 

 

 

3. ดานทักษะทางปญญา 

3.1 ผลการเรียนรู 

ที่ตองพัฒนา 
3.2 ความรับผิดชอบ 3.3 วิธีการสอน 3.4 วิธีการประเมินผล 

3.1.1 สามารถคิดคนหา

ขอเท็จจรงิ ทําความเขาใจ

และประเมินขอมูล

สารสนเทศ และแนวคิดจาก

แหลงขอมูลท่ีหลากหลาย

เพ่ือนํามาใชในการ

ปฏิบัติงานสอนและงานครู

รวมท้ังการวินิจฉัยผูเรียน 

และการวิจัยเพ่ือพัฒนา

ผูเรียน 

3.1.2 สามารถคิดแกปญหา

ในการจัดการเรียนรู  

3.2.1 สามารถคิดคนหา

ขอเท็จจริง ทําความเขาใจ

และประเมินขอมูล

สารสนเทศ และแนวคิดจาก

แหลงขอมูลท่ีหลากหลาย

เพ่ือนํามาใชในการ

ปฏิบัติงานสอนและงานครู

รวมท้ังการวินิจฉัยผูเรียน 

และการวิจัยเพ่ือพัฒนา

ผูเรียน 

3.2.2 สามารถคิด

แกปญหาในการจัดการ

3.3.1 การบรรยายภายใน

ชั้นเรียน  

3.3.2 การใหผูเรียนไดฝก

ทักษะการคิดและการแกไข

ปญหาท้ังในสวนใชหลัก

พุทธศาสนามามีบทบาทตอ

ปจเจกบุคคลและ  ตอสังคม  

ในสถานการณท่ัวไปและ

สถานการณท่ีเกี่ยวของพุทธ

ศาสนา  

3.3.3 การจัดโครงการ

3.4.1 การประเมินกิจกรรม

ท่ีสามารถนํามาเปน

เครื่องมือในการประเมิน

ทักษะทางความรูลึก

(Cognitive Domain) ใน

การแกปญหาใน

สถานการณตาง ๆ   

3.4.2 การสอบวัดความรู

ความสามารถในการคิดและ

การแกปญหาโดย

ยกตัวอยางกรณีศึกษาซึง่

อาจจะเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึน
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3.1 ผลการเรียนรู 

ที่ตองพัฒนา 
3.2 ความรับผิดชอบ 3.3 วิธีการสอน 3.4 วิธีการประเมินผล 

ปญหาชีวิต และปญหา

สังคม  ท่ีมีความ

สลับซับซอน   เสนอ

ทางออก อยางสรางสรรค

และนําไปสูการแกไขปญหา

ไดดวยการสืบคน ตีความ 

และประยุกตหลักพุทธธรรม

เพ่ือใชในการแกไขปญหา 

3.1.3 มีความเปนผูนําทาง

ปญญาในการคิดพัฒนาการ

จัดการเรียนรูอยาง

สรางสรรคและมีวิสัยทัศน   

ดวยองคความรูทางพุทธ

ศาสนากับความ

เจรญิกาวหนาทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

โลกปจจุบัน 

เรียนรู  ปญหาชีวิต และ

ปญหาสังคม  ท่ีมีความ

สลับซับซอน   เสนอ

ทางออก อยางสรางสรรค

และนําไปสูการแกไขปญหา

ไดดวยการสืบคน ตีความ 

และประยุกตหลักพุทธธรรม

เพ่ือใชในการแกไขปญหา 

3.1.3 มีความเปนผูนํา

ทางปญญาในการคิด

พัฒนาการจัดการเรียนรู

อยางสรางสรรคและมี

วิสัยทัศน   ดวยองคความรู

ทางพุทธศาสนากับความ

เจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

โลกปจจุบัน 

ศึกษาเฉพาะกรณีศึกษา 

 

จริงในสงัคมปจจุบัน 

 

 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู 

ที่ตองพัฒนา 
4.2 ความรับผิดชอบ 4.3 วิธีการสอน 4.4 วิธีการประเมินผล 

4.1.1 มีความไวในการรับ

ความรูสึกของผูเรียนดวย

ความเขาใจ และความรูสึก

เชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณและสังคม 

4.1.2 มีความเอาใจใส มี

สวนชวยเหลือและเอ้ือตอ

การแกปญหาความสัมพันธ

ในกลุมและระหวางกลุม

ผูเรียนอยางสรางสรรค 

4.1.3 มีความสัมพันธท่ีดีกับ

ผูเรียน มีภาวะความเปน

ผูนําและผูตาม  สามารถ

ทํางานเปนทีม  รับผิดชอบ

ตอสวนรวมท้ังดาน

เศรษฐกิจ สังคม และ

4.1.1 มีความไวในการ

รับความรูสึกของผูเรียนดวย

ความเขาใจ และความรูสึก

เชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณและสังคม 

4.1.2 มีความเอาใจใส มี

สวนชวยเหลือและเอ้ือตอ

การแกปญหาความสัมพันธ

ในกลุมและระหวางกลุม

ผูเรียนอยางสรางสรรค 

4.1.3 มีความสัมพันธท่ี

ดีกับผูเรียน มีภาวะความ

เปนผูนําและผูตาม  

สามารถทํางานเปนทีม  

รับผิดชอบตอสวนรวมท้ัง

ดานเศรษฐกิจ สังคม และ

4.3.1 จัดประสบการณการ

เรียนรูในภาคปฏิบัติท่ี

สงเสริมใหทํางานเปนทีม 

และการแสดงออกของ

ภาวะความเปนผูนําท่ี

หลากหลายท้ังในสวนท่ีเปน

ชุมชนหรือในระดับสังคมท่ี

กวางออกไป 

 

4.4.1 การประเมินทักษะท่ี

แสดงออกถึงภาวะผูนําตาม

สถานการณการเรียนรูท่ี

หลากหลาย 
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สิ่งแวดลอม 

4.1.4 มีความสามารถใน

การใชหลักพุทธธรรมเปน

แกนในการสราง

ความสัมพันธอันดีตอ

สิ่งแวดลอม 

สิ่งแวดลอม 

4.1.4 มีความสามารถใน

การใชหลักพุทธธรรมเปน

แกนในการสราง

ความสัมพันธอันดีตอ

สิ่งแวดลอม 

 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู 

ที่ตองพัฒนา 
5.2 ความรับผิดชอบ 5.3 วิธีการสอน 5.4 วิธีการประเมินผล 

5.1.1 มีความไวในการ

วิเคราะหและเขาใจขอมูล

สารสนเทศท่ีไดรับจาก

ผูเรียนอยางรวดเร็ว ท้ังท่ี

เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือ

คณิตศาสตร ภาษาพูดหรือ

ภาษาเขียน  

5.1.2 มีความสามารถใน

การใชดุลยพินิจท่ีดีในการ

ประมวลผล แปล

ความหมาย และเลือกใช

ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ

วิชาท่ีสอน และงานครูท่ี

รับผิดชอบโดยใชเทคโนโลยี

สาร สนเทศไดดี 

5.1.3 มีความสามารถใน

การสื่อสารกับผูเรียนอยางมี

ประสิทธิภาพ ท้ังการพูด 

การเขียน และการนําเสนอ

ดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ

กลุมผูเรียน 

 

5.1.1 มีความไวในการ

วิเคราะหและเขาใจขอมูล

สารสนเทศท่ีไดรับจาก

ผูเรียนอยางรวดเร็ว ท้ังท่ี

เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือ

คณิตศาสตร ภาษาพูดหรือ

ภาษาเขียน  

5.1.2 มีความสามารถใน

การใชดุลยพินิจท่ีดีในการ

ประมวลผล แปล

ความหมาย และเลือกใช

ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ

วิชาท่ีสอน และงานครูท่ี

รับผิดชอบโดยใชเทคโนโลยี

สาร สนเทศไดดี 

5.1.3 มีความสามารถใน

การสื่อสารกับผูเรียนอยางมี

ประสิทธิภาพ ท้ังการพูด 

การเขียน และการนําเสนอ

ดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ

กลุมผูเรียน 

 

5.3.1  การจัดประสบการณ

การเรียนรูท่ีสงเสริมให

ผูเรียนไดใชความสามารถ

ในการเลือกสารสนเทศและ

ฝกทักษะการนําเสนอขอมูล

สารสนเทศดวยวิธีการท่ี

หลากหลายเหมาะสมกับ

ผูฟง  และเน้ือหาท่ีนําเสนอ 

 

5.4.1 การประเมินงานตาม

กิจกรรมการเรียนการสอน  

โดยใชแบบสังเกต และแบบ

แบบประเมินการใชทักษะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ผูสอน 

1 บทที่ 1 บทนํา :  

1.1 ศาสตรวาดวยความคิดความหมายและ

ขอบเขตของวิชาญาณวิทยา 

1.2 วิธีคดิแบบตรรกศาสตรกับพุทธศาสตร 

1.3 กระบวนการ เหตุปจจัย และวิธีคิดตาม

แนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ  

3 1. การบรรยาย 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. ภาพประกอบ 

4. สื่อการนําเสนอ(PowerPoint) 

ผศ.เมินรัตน 

นวะบศุย 

2 

บทที ่2  วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย   3 1. กิจกรรมกลุม 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. ภาพประกอบ 

4. สื่อการนําเสนอ(PowerPoint)  

 

3 

บทที่  2 วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย    1. กิจกรรมกลุม 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. ภาพประกอบ 

4. สื่อการนําเสนอ(PowerPoint) 

 

4 

บทที่  3 วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ  1. กิจกรรมกลุม 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. ภาพประกอบ 

4. สื่อการนําเสนอ(PowerPoint) 

 

5 

บทที่  3 วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ  1. กิจกรรมกลุม 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. ภาพประกอบ 

4. สื่อการนําเสนอ(PowerPoint) 

 

6 

บทที่  4 วิธีคิดแบบสามัญลักษณ    1. กิจกรรมกลุม 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. ภาพประกอบ 

4. สื่อการนําเสนอ(PowerPoint) 

 

7 

บทที่  4 วิธีคิดแบบสามัญลักษณ  1. กิจกรรมกลุม 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. ภาพประกอบ 

4. สื่อการนําเสนอ(PowerPoint) 

 

8 

บทที่  5 วิธีคิดแบบอริยสัจ/คิดแบบแก  

ปญหา 

 1. กิจกรรมกลุม 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. ภาพประกอบ 
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4. สื่อการนําเสนอ(PowerPoint) 

9 

บทที่  5วิธีคิดแบบอริยสัจ/คิดแบบแกปญหา  1. กิจกรรมกลุม 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. ภาพประกอบ 

4. สื่อการนําเสนอ(PowerPoint) 

 

10 

บทที่  6วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ    1. กิจกรรมกลุม 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. ภาพประกอบ 

4. สื่อการนําเสนอ(PowerPoint) 

 

11 

บทที่  6วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ   

 

 1. กิจกรรมกลุม 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. ภาพประกอบ 

4. สื่อการนําเสนอ(PowerPoint) 

 

12 

บทที่  7วิธีคิดแบบรูทันคุณโทษและทางออก  

 

 1. กิจกรรมกลุม 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. ภาพประกอบ 

4. สื่อการนําเสนอ(PowerPoint) 

 

13 

บทที่  7วิธีคิดแบบรูทันคุณโทษและทางออก  

 

 1. กิจกรรมกลุม 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. ภาพประกอบ 

4. สื่อการนําเสนอ(PowerPoint) 

 

14 

บทที่  8วิธีคิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม 

 

 1. กิจกรรมกลุม 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. ภาพประกอบ 

4. สื่อการนําเสนอ(PowerPoint) 

 

15 บทที่  8 วิธีคิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม 

 

 1. กิจกรรมกลุม 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. ภาพประกอบ 

4. สื่อการนําเสนอ(PowerPoint) 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหที่

ประเมิน 

สัดสวนของ 

การประเมิน 

1.1.1, 1.1.3  1.4.1 ประเมินระหวางเรียน โดยประเมินจากดานเจตคติ 

(Attitude Domain ) บุคลิกภาพดานการแสดงออกในชั้น

เรียน โดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การสังเกต การใช

แบบทดสอบ การเก็บขอมูลสถิติความประพฤติ 

1-16 20 
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ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหที่

ประเมิน 

สัดสวนของ 

การประเมิน 

2.1.1, 2.1.3 2.4.1 การประเมินดวยการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา

ท่ีหลากหลายวิธี เชน การสอบเน้ือหาวิชารูโดยใชขอสอบ  

การนําเสนอปากเปลา  

 

16 30 

3.1.2, 3.1.3 3.4.1 การประเมินกิจกรรมท่ีสามารถนํามาเปนเครื่องมือใน

การประเมินทักษะทางความรูลึก(Cognitive Domain) ใน

การแกปญหาในสถานการณตาง ๆ   

3.4.2 การสอบวัดความรูความสามารถในการคิดและการ

แกปญหาโดยยกตัวอยางกรณีศึกษาซึ่งอาจจะเปนเรื่องท่ี

เกิดข้ึนจริงในสังคมปจจุบัน 

9 30 

4.1.3,.4.1.4 4.4.1 การประเมินทักษะท่ีแสดงออกถึงภาวะผูนําตาม

สถานการณการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

16 10 

5.1.3 5.4.1 การประเมินงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน  โดย

ใชแบบสังเกต และแบบแบบประเมินการใชทักษะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

16 10 

 

 

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน 

พระพรหมคุณาภรณ. (2556). โยนิโสมนสิการ : วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม.  

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตรและสถิติ. (2552). การคดิและตัดสนิใจ. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัย  

2. เอกสารเพิ่มเติม 

http://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/yonisomanasikara_thinking_in_

ways_of_buddhadham  

Database Use & Design. (2000). [Online]. Available :http://www.oneil.com.au/pc [2014, October11]. 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

     การประเมินการสอนรายวิชาโดยนักศึกษา  ในระบบประเมินผูสอนออนไลน  ของมหาวิทยาลัย 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

2.1  การสังเกตการณการสอนของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

2.2  การประเมินตนเองของผูสอน 

3. การปรับปรุงการสอน 
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      หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ  2  มีการปรับปรุงการสอนโดย 

       3.1 การประชุมวางแผนในระดับหลักสุตรเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

       3.2 การสํารวจจากการทําวิจัยชั้นเรียน/ บันทึกหลังการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      4.1 ระหวางการศึกษา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูในวิชาจากการสอบถาม

นักศึกษา  

       4.2 หลังการศึกษา ใหมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษา ประกอบไปดวยคณะกรรมการ

หลักสูตรประชุมพิจารณาผลการเรียนทุกรายวิชาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยตรวจสอบผลการใหคะแนน  ขอสอบ  

รายงาน  โครงงานและอ่ืน ๆ 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชาอยางตอเน่ืองทุกภาคการศึกษา ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ

ตามขอ 4  

 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : นายสุชาติ พิมพพันธ 

 

 ลงชื่อ  วันท่ีสงรายงาน : 20 ธันวาคม 2559  

                  (...นายสุชาติ พิมพพันธ..) 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร :           นายสุชาติ พิมพพันธ 

 

 ลงชื่อ   วันท่ีรับรายงาน : 20 ธันวาคม 2559  

                  (...นายสุชาติ พิมพพันธ...) 
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