
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

รายวิชา  ๐๐๐   ๒๖๑      ธรรมะภาคภาษาองักฤษ 

 

ชือสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะพทุธศาสตร ์ คณะครุศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร ์ คณะสงัคมศาสตร์ 

หมวดที ๑ ข้อมูลโดยทวัไป 

๑.รหสัและชือรายวิชา  

๐๐๐   ๒๖๑      ธรรมะภาคภาษาองักฤษ 
                     (Dhamma in English) 

๒.จาํนวนหน่วยกิต   

     ๒ หน่วยกติ (๒-๐-๔) 

๓.หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

     พุทธศาสตรบณัฑติ วชิาแกนพระพุทธศาสนา 

๔.อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

     อาจารยป์ระจาํรายวชิา 

๕.ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน 

     ภาคการศกึษาท ี๑ / ชนัปีท ี๒ 

๖.รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

                         -ไมม่-ี 

๗.รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

                         -ไมม่-ี 

๘.สถานทีเรียน    

     มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

๙.วนัทีจดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครงัล่าสดุ 

     พ.ศ.๒๕๕๔ 
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หมวดที ๒ จุดมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     นิสติมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัศพัทธ์รรมะทางพระพทุธศาสนาทนียิมใชก้นัแพรห่ลายในภาษาองักฤษ 

และหนงัสอืทสีาํคญัทางพระพุทธศาสนา ทนีกัปราชญไ์ดร้จนาไวใ้นภาษาองักฤษ 

๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

     เพอืพฒันาและปรบัปรุงเนือหาของรายวชิาใหช้ดัเจนและสอดคลอ้งกบัจดุมุ่งหมายของรายวชิา สามารถ 

จดัการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทาํใหน้ิสติมคีวามรูค้วามเขา้ใจศพัทธ์รรมะทางพระพุทธศาสนาที

นิยมใชก้นัแพร่หลายในภาษาองักฤษ และหนังสอืทสีาํคญัทางพระพทุธศาสนา ทนีกัปราชญไ์ดร้จนาไวใ้น

ภาษาองักฤษ และเพอืพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. 

หมวดที ๓ ลกัษณะและการดาํเนินการ 
 

๑. คาํอธิบายรายวิชา  

    ศกึษาศพัท์ธรรมะทางพระพทุธศาสนาทนิียมใชก้นัแพรห่ลายในภาษาองักฤษ และหนังสอืทสีาํคญัทาง

พระพทุธศาสนา ทนีักปราชญไ์ดร้จนาไวใ้นภาษาองักฤษ  

๒. จาํนวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๐ ชวัโมงต่อ

ภาคการศกึษา   

 

สอนเสรมิตามความ

ตอ้งการของนิสติเฉพาะ

ราย   

ไมม่กีารฝึกปฏบิตังิาน

ภาคสนาม 

การศกึษาด้วยตนเอง ๔ 

ชวัโมงต่อสปัดาห ์  

๓. จาํนวนชวัโมงต่อสปัดาหที์อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบคุคล 

     - อาจารยป์ระจาํรายวชิา ประกาศเวลาใหค้าํปรกึษาผ่านเวบ็ไซต์คณะ หรอื ส่วนงาน 

     - อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชวัโมงต่อสปัดาห ์ (เฉพาะ

รายทตี้องการ) 

 

หมวดที ๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 
 

๑. คณุธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คณุธรรม จริยธรรมทีต้องพฒันา 

          พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณธรรม จรยิธรรมเพอืให้สามารถดําเนินชวีติร่วมกบัผูอ้นืในสงัคมอย่างราบรนื และ

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผูส้อนตอ้งพยายามชใีหเ้หน็คุณธรรมและจรยิธรรมทสีอดแทรกอยู่ในเนือหาวชิา 

เพอืให้นิสติสามารถพฒันาและบูรณาการคุณธรรมจรยิธรรมกบัความรูใ้นรายวชิา โดยมคีุณธรรมจรยิธรรมตาม

คุณสมบตัหิลกัสตูร ดงันี 



 
๓

           (๑)  ตระหนกัในคณุค่าและคุณธรรมจรยิธรรมเกยีวกบัความเสยีสละและซอืสตัยส์ุจรติ  

           (๒) ความมวีนิยั ตรงต่อเวลา มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง วชิาชพีและสงัคม 

           (๓) มภีาวะความเป็นผูนํ้าและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และลําดบั 

ความสาํคญั 

           (๔) เคารพสิทธิและรบัฟังความคิดเห็นของผู้อนื รวมทงัเคารพในคุณค่าและศักดศิรขีองความเป็น

มนุษย ์

           (๕) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 

     ๑.๒ วิธีการสอน  

          - บรรยายบทเรยีนพรอ้มยกตวัอยา่งประกอบ 

          - มอบหมายงานใหนิ้สติไปศกึษาศพัทธ์รรมะทางพระพทุธศาสนาทนีิยมใชก้นัแพรห่ลายในภาษาองักฤษ 

และหนงัสอืทสีาํคญัทางพระพุทธศาสนา ทนีกัปราชญไ์ดร้จนาไวใ้นภาษาองักฤษ แลว้นํามาเสนอในชนัเรยีน 

แลกเปลยีนความคดิเหน็ระหว่างนสิติดว้ยกนั และอาจารย์ผูส้อน 

          - ใหน้สิติฝึกทกัษะเบอืงตน้ในการฟัง พูด อ่านและเขยีนศพัทธ์รรมะทางพระพุทธศาสนาทนีิยมใชก้นั

แพร่หลายในภาษาองักฤษ และหนังสอืทสีาํคญัทางพระพุทธศาสนา ทนีักปราชญไ์ดร้จนาไวใ้นภาษาองักฤษ 

พรอ้มทงัชใีหเ้หน็ประเดน็ทางจรยิธรรมทปีรากฏในวรรณกรรม 

          - เน้นนิสติเป็นศนูยก์ลางการเรยีน โดยใหม้สีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็ในบทเรยีน แลกเปลียน

ความคดิเหน็ภายในชนัเรยีน 

          -กระตุน้ ชกัจงูใหน้ิสติเขา้เรยีนสมาํเสมอ มรีะเบยีบวนัิย และมคีวามกลา้หาญในการแสดงออก และมี

ความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 

     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ประเมนิผลพฤตกิรรมการเขา้เรยีน การใหค้วามร่วมมอืในชนัเรยีน และส่งงานมอบหมายใหต้รงเวลา 

          - ประเมนิผลก่อนเขา้สูบ่ทเรยีนเพอืทราบพนืฐานความรูเ้กยีวกบัเนือหาวชิา 

          - ประเมนิผลระหว่างภาคเรยีน เพอืทดสอบผลสมัฤทธขิองวตัถุประสงคก์ารเรยีน 

          - ประเมนิผลดว้ยการใชแ้บบฝึกหดัในบทเรยีน 

          -ประเมนิวตัถุประสงคก์ารเรยีนโดยใชใ้บงาน (Work Sheet) 

          - ประเมนิผลปลายภาคเรยีน เพอืทดสอบผลสมัฤทธกิารเรยีนในภาพรวม 

๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ทีต้องได้รบั  

          ความรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัศพัทธ์รรมะภาคภาษาองักฤษ  ประกอบดว้ย 

- มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัศพัทธ์รรมะทางพระพทุธศาสนาทนิียมใชก้นัแพรห่ลายในภาษาองักฤษ 

และหนงัสอืทสีาํคญัทางพระพทุธศาสนา ทนีักปราชญไ์ดร้จนาไวใ้นภาษาองักฤษ 

- มคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถอ่านหนังสอืทสีาํคญัทางพระพทุธศาสนาภาคภาษาองักฤษได ้

- มคีวามสามารถใชท้กัษะเบอืงตน้ในการฟัง พดู อา่นและเขยีนศพัท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาทนิียม

ใชก้นัแพร่หลายในภาษาองักฤษ  

        -   มเีจตคตใินการเรยีนรูธ้รรมะภาคภาษาองักฤษ         



 
๔

     ๒.๒ วิธีการสอน 

          บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งประกอบใชส้อืประกอบ และเทคโนโลยปีระกอบ มอบหมายงาน ใบงาน

ทดสอบวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ใชแ้บบฝึกหดัเกยีวกบับทเรยีน การแลกเปลยีนความคดิเหน็ภายในชนัเรยีน 

การเปิดโอกาสใหช้กัถามภายในชนัเรยีน  และเน้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง (Student Center) 

     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 

          ๑. ทดสอบกอ่นเขา้สูบ่ทเรยีน 

          ๒. ทดสอบวตัถุประสงค์การเรยีนโดยใชใ้บงาน 

          ๓. ทดสอบบทเรยีนโดยใชแ้บบฝึกหดั 

          ๔. ทดสอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค 

          ๒. การแลกเปลยีนความคดิเหน็ในชนัเรยีน 

          ๓. การแกไ้ขขอ้บกพร่องส่วนตวั (Personal Problems Solving) 

๓. ทกัษะทางปัญญา 

     ๓.๑ ทกัษะทางปัญญาทีต้องพฒันา 

          พฒันาความสามารถในการคดิและการวเิคราะหเ์นือหาวชิาอย่างเป็นระบบ  ความสามารถในการนําเอา

ความรูไ้ประยุกต์ใชต้ามสถานการณ์ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิ หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการมาใชใ้น

การคดิวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาไดอ้ย่างสรา้งสรรค์เมอืต้องเผชญิกบัสถานการณ์ใหม่ๆ  ทไีม่คาดคดิมาก่อน  

สามารถสบืคน้ คน้หา ขอ้เทจ็จรงิ สรุป ทาํความเขา้ใจได ้รวมถงึการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ปัญหา และสรุป

ประเดน็ปัญหา พรอ้มทงัสามารถบรูณาการความรูใ้นรายวชิาเขา้กบัหลกัพทุธธรรมได ้

     ๓.๒ วิธีการสอน 

          - บรรยายพรอ้มทงัยกตวัอยา่งประกอบเนือหาวชิา 

          - บรรยายเชงิวเิคราะหใ์หเ้หน็ความสมัพนัธแ์ละบรูณาการของเนือหาวชิา 

          - เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดเป็นรายบุคคล 

          - เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง แลว้นํามาแลกเปลยีนภายในชนัเรยีน 

     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 

          ทดสอบระหว่างภาคและปลายภาค โดยเน้นการวเิคราะห ์การประยุกต์ใชแ้ละการบรูณาการเนือหาวชิา 

การใชช้กัถาม ทดสอบดว้ยใบงานและแบบฝึกหดั 

๔. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

     ๔.๑ ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบทีต้องพฒันา  

          - พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 

          - พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนและผูส้อน 

          - พฒันาความเป็นผูนํ้าและผูต้ามในการทาํงานเป็นทมี 

          - พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบในการทาํงานเป็นทมี และความตรงต่อเวลา 

 



 
๕

     ๔.๒ วิธีการสอน 

          - จดักจิกรรมกลุ่มสมัพนัธใ์นการเรยีนรู ้

          - จดักลุ่มการเรยีนรู ้ 

          - ฝึกการทาํงานเป็นกลุ่ม 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ประเมนิตนเองดว้ยแบบทกีาํหนด 

          - ประเมนิผลพฤตกิรรมการทาํงานเป็นทมี 

          - ประเมนิผลจากรายงานการศกึษาดว้ยตนเอง 

๕. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ๕.๑ ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพฒันา       

          - พฒันาทกัษะ ทงัการพดู การฟัง การอ่าน  การเขยีนธรรมะภาคภาษาองักฤษ และนําเสนอในชนัเรยีน

ได ้

          - พฒันาทกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูจากเนือหารายวชิา 

          - พฒันาทกัษะในการสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต  

          - ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสอืสาร เช่น การส่งงานทางอเีมล์ การสรา้งห้องแสดงความ

คดิเหน็ในเรอืงต่างๆ  

          - ทกัษะในการนําเสนอรายงานโดยใชร้ปูแบบ เครอืงมอื และเทคโนโลยทีเีหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน       

          - มอบหมายงานให้ศกึษาคน้คว้าด้วยตนเอง จาก website สอืการสอน e-learning และทํารายงาน โดย

เน้นการนําตวัเลข หรอืมสีถติอิา้งองิ จากแหล่งทมีาขอ้มลูทน่ีาเชอืถอื 

          - นําเสนอโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีเีหมาะสม  

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 

         -  ประเมนิจากรายงาน ใบงาน แบบฝึกหดั และนําเสนอดว้ยสอืเทคโนโลย ี

         - ประเมนิจากการมสี่วนรว่มในการเรยีนในชนัเรยีนดว้ยการโตต้อบซกัถาม 

หมวดที ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สปัดาห์

ที 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน การ

สอน  สือทีใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

๑ 

 

๑.  ทดสอบกอ่นเขา้บทเรยีน 

๒. แนะนําแผนการสอน 

     ๒.๑  คาํอธบิายรายวชิา 

 ๒.๒ วตัถุประสงคร์ายวชิา 

 ๒.๓  กจิกรรมการเรยีนการ

สอน 

๒ การอธบิาย 

การยกตวัอยา่งประกอบ 

Power Point 

Projector 

 



 
๖

สปัดาห์

ที 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน การ

สอน  สือทีใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

 ๒.๔  วธิกีารประเมนิผล 

 ๒.๕  งานมอบหมาย 

     ๒.๖  จติพสิยั 

๒-๓ The Four Noble Truths 

-Suffering 

-Cause of suffering 

-Cessation of suffering 

-Paths leading to cessation of 

suffering 

๔ Lecture 

Illustration 

Work sheet 

Assignments 

Power Point 

Projector 

 

๔ 

 

Virtue for a Good Householder 

Life 

-Three wholesome course of 

action 

-Six directions for householder 

life 

๒ Lecture 

Illustration 

Work sheet 

Assignments 

Power Point 

Projector 

 

   ๕ 

 

The Five Precepts 

-To abstain from killing 

-To abstain from stealing 

-To abstain from sexual  

misconduct 

-To abstain from intoxicants  

causing heedlessness 

 

๒ Lecture 

Illustration 

Work sheet 

Assignments 

Power Point 

Projector 

 

๖-๗ 

 

Superknowledge 

-The magical power 

-Divine ear 

-Penetration of the mind of  

others 

-Remembrance of former  

existence 

-Divine eye 

-Knowledge of the exhaustion  

of all metal 

๔ Lecture 

Illustration 

Work sheet 

Assignments 

Power Point 

Projector 

 

๘ สอบระหว่างภาค ๒   



 
๗

สปัดาห์

ที 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน การ

สอน  สือทีใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

๙-๑๑ 

 

The Noble Eightfold Path 

-Right view or understanding 

-Right thought 

-Right speech 

-Right action 

-Right livelihood 

-Right effort 

-Right mindfulness 

-Right concentration 

๖ Lecture 

Illustration 

Work sheet 

Assignments 

Power Point 

Projector 

 

๑๒-๑๔ The Dependent Origination 

-Ignorance – Karma – formation 

-Consciousness –Mind-matter 

-Six sense-bases –feeling 

-Craving –clinging  

-Becoming – Birth –Decay and 

Death 

๖ Lecture 

Illustration 

Work sheet 

Assignments 

Power Point 

Projector 

 

๑๕ สอบปลายภาค ๒   

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที  วิธีการประเมิน  สปัดาหที์ประเมิน  สดัส่วนของการประเมินผล 

๑ 
สอบระหว่างภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๕ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 

วเิคราะห ์คน้ควา้ การนําเสนอรายงาน 
การทาํใบงาน 
การฝึกทกัษะทงั ๔  
การสง่งานตามทมีอบหมาย 

ตลอดภาคการศกึษา ๒๐% 

๓ 
การเขา้ชนัเรยีน 
การมสี่วนร่วม  ตลอดภาคการศกึษา ๑๐% 

 

 

 



 
๘

หมวดที ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑.เอกสารและตาํราหลกั 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. Dhamma in English. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพม์หาจุฬาลง 

           กรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๐. 

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบบัมหาจุฬาเตปิฏก ํ๒๕๐๐. กรงุเทพมหานคร:  
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๒.เอกสารและข้อมลูสาํคญั 

ราชวรมุนี (ประยุทธ ์ปยตฺุโต), พระ. พจนานุกรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลธรรม. กรงุเทพมหานคร:  

            โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๒. 

-----------------------------------------. พจนานุกรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลศพัท์. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพ ์

           มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๒. 

๓.เอกสารและขอ้มลูแนะนํา 

กรมการศาสนา. พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัหลวง เล่มที ๑๐. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพก์ารศาสนา,  

           ๒๕๒๑. 

-------------------. พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัหลวง เล่มที ๑๒. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพก์ารศาสนา,  
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-------------------. ประมวลการสอนวิชาประวติัพทุธศาสนา. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพก์ารศาสนา, ๒๕๒๔.  

ธนิต  อยู่โพธ.ิ สติปัฏฐานสาํหรบัทุกคน. กรงุเทพมหานคร: ศวิพรการพมิพ,์ ๒๕๑๘. 

ภทัทนัตะ อาสภเถระ, พระ. วิปัสสนาทีปนีฎีกา. กรงุเทพมหานคร: ไพศาลวทิยา, ๒๕๑๘. 

ธรรมธรีราชมหามนุี (โชดก ญาณสทิธ)ิ, พระ. หลกัปฏิบติัสมถะ-วิปัสสนากรรมฐาน. กรงุเทพมหานคร:  

           อมรนิทร ์พรนิตงิ กรุ๊ฟ, ๒๕๓๒. 

เทพเวท ี(ประยุทธ ์ปยุตฺโต), พระ. ปฏิบติัธรรมให้ถกูทาง. กรงุเทพมหานคร: สหธรรมกิ, ๒๕๓๒. 

ราชวสิุทธโิสภณ (วลิาศ ญาณวโีร), พระ. วิมตุติรตันมาลี. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพม์ติรสยาม, ๒๕๓๙. 

ศรวีสิุทธกิว,ี พระ. การบริหารจิต. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกฏุราชวทิยาลยั, ๒๕๒๙. 

สมภาร สมภาโร, พระ. ธรรมะภาคปฏิบติั. กรงุเทพมหานคร: สหธรรมกิ, ๒๕๔๗. 

อนิทวงัสะเถระ, พระ. ปจุฉาวิปัสสนา มหาสติปัฏฐานสูตร. กรงุเทพมหานคร: บรษิทั ๒๑ เซน็จรู ีจํากดั,  

            ๒๕๔๕. 

พุทธทาสภกิข.ุ อานาปานสติภาวนา. กรงุเทพมหานคร: การพมิพพ์ระนคร, ๒๕๓๕. 
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Mahsi Sayadaw. Satipatthana Vipassana Meditation. Rangon: Dept. of Religion Affairs, 1979. 



 
๙

Nyaponika. The Heart of Buddhist Meditation. Kandy: B.P.S., 1987. 

U. Pandita. In This Very Life. Kandy: B.P.S., 1982. 

 

หมวดที ๗ การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

     การประเมนิประสทิธผิลในรายวิชานี ทจีดัทําโดยนิสติ ได้จดักจิกรรมในการนําแนวคิดและความเหน็จาก

นิสติไดด้งัน ี

          - แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา  

          - ใบงานประเมนิประสทิธผิลวตัถุประสงคร์ายวชิา 

          - การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
           - การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 

          - ขอเสนอแนะผ่านเวบ็บอรด์ ทอีาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัทาํเป็นช่องทางการสอืสารกบันสิติ 
๒. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

     ในการเกบ็ขอ้มลูเพอืประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงัน ี

          - แบบสอบถามประเมนิผลสมัฤทธกิารสอนโดยนิสติ 

          - การสงัเกตการสอนจากผูร้่วมทมีการสอน 

          - ผลการสอบ 

         - การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้
๓. การปรบัปรงุการสอน  

     หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ ๒ ไดนํ้าผลการประเมนิไปปรบัปรงุการสอน ดงันี 

          -แจง้ผลการประเมนิการสอนโดยนสิติใหผู้ส้อนทราบเพอืนําไปปรบัปรุงการสอน           

          - สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 
          - การวจิยัในและนอกชนัเรยีน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนิสิตในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธิในรายหัวขอ้ ตามทคีาดหวงัจากการ

เรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้ากใบงาน แบบฝึกหดั การสอบถามนิสติ การตรวจงานมอบหมายของนิสติ และพจิารณาจาก

ผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธโิดยรวมในวชิาไดด้งันี 

          - การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสติโดยอาจารย์อนื หรอืผูท้รงคุณวุฒ ิทไีม่ใช่

อาจารยป์ระจําหลกัสตูร  

          - มีการตงัคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ

ขอ้สอบ ใบงาน รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 



 
๑๐

๕. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

     จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธปิระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรงุการสอน และ

รายละเอยีดวชิา เพอืใหเ้กดิคณุภาพมากขนึ ดงันี 

          - ปรบัปรงุรายวชิาทกุ ๓ ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธติามขอ้ ๔ 

          - เปลยีนหรอืสลบัอาจารย์ผูส้อน เพอืให้นิสติมมุีมมองในเรอืงการประยุกต์ความรู้นีกบัปัญหาทมีาจาก

งานวจิยัของอาจารย ์

          -จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารแลกเปลยีนและระดมสมองพฒันากระบวนการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ

ยงิขนึ 

 


