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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

รายวิชา  ๐๐๐   ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดบัอดุมศึกษา 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา      มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

คณะพุทธศาสตร ์/ ภาควชิาพระพุทธศาสนา / โครงการขยายหอ้งเรยีนวดัไชยชุมพลชนะสงคราม 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูโดยทัว่ไป 

๑.รหสัและช่ือรายวิชา  
     ๐๐๐   ๑๐๗   เทคนิคการศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
                      (Technique of Higher Learning) 
๒.จ านวนหน่วยกิต   
     ๒ หน่วยกติ (๒-๐-๔) 
๓.หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรบณัฑติ   หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
๔.อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
    พระครศูรธีรรมวราภรณ์ (จรีพนัธ)์,อาจารยม์ยรุ ีศรสีนัต์ 
๕.ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
     ภาคการศกึษาที ่๑ / ชัน้ปีที ่๑ 
๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไมม่ ี
๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไมม่ ี
๘. สถานท่ีเรียน    
     อาคารเรยีนมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  โครงการขยายหอ้งเรยีนวดัไชยชุมพลชนะสงคราม   
๙. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
     ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

หมวดท่ี ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

๑. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
     นิสิตมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เน้นการเรยีนรู้ด้วยตนเอง การใช้
ห้องสมุด การสบืค้นขอ้มูลทางอนิเตอรเ์น็ต วธิแีสวงหาความรู้ การเรยีนรูเ้ป็นกลุ่ม การเรยีนรูด้้วยกิจกรรมที่
ส่งเสรมิทางวชิาการ การเขยีนรายงานและภาคนิพนธ ์
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๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

     เพื่อพฒันาและปรบัปรงุเนื้อหาของรายวชิาใหช้ดัเจนและสอดคลอ้งกบัจดุมุ่งหมายของรายวชิา สามารถ 
จดัการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ท าใหน้ิสติมคีวามรูค้วามเขา้ใจเทคนิคการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  
เน้นการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การใชห้อ้งสมดุ การสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ต วธิแีสวงหาความรู ้การเรยีนรูเ้ป็น 
กลุ่ม การเรยีนรูด้ว้ยกจิกรรมทีส่่งเสรมิทางวชิาการ การเขยีนรายงานและภาคนิพนธ์ และเพื่อพฒันาและ 
ปรบัปรงุหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. 

หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  

    ศกึษาเทคนิคการศกึษาระดบัอุดมศกึษา เน้นการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การใชห้อ้งสมดุ การสบืคน้ขอ้มลูทาง
อนิเตอรเ์น็ต วธิแีสวงหาความรู ้การเรยีนรูเ้ป็นกลุ่ม การเรยีนรูด้ว้ยกจิกรรมทีส่่งเสรมิทางวชิาการ การเขยีน
รายงานและภาคนิพนธ ์
๒. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๐ ชัว่โมงต่อ
ภาคการศกึษา   
 

สอนเสรมิตามความ
ตอ้งการของนิสติเฉพาะ
ราย   

ไมม่กีารฝึกปฏบิตังิาน
ภาคสนาม 

การศกึษาดว้ยตนเอง ๔ 
ชัว่โมงต่อสปัดาห ์  

 

๓. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบคุคล 

     - อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้ าปรกึษาผ่านเวบ็ไซตค์ณะ หรอื ส่วนงาน 
     - อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ 
 (เฉพาะรายทีต่อ้งการ) 

 
หมวดท่ี ๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 

 
๑. คณุธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

          พฒันาผูเ้รยีนให้มคีุณธรรม จรยิธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชวีติร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมอย่างราบรื่น และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผูส้อนต้องพยายามชีใ้ห้เหน็คุณธรรมและจรยิธรรมทีส่อดแทรกอยู่ในเนื้อหาวชิา 
เพื่อใหน้ิสติสามารถพฒันาและบูรณาการคุณธรรมจรยิธรรมกบัความรูใ้นรายวชิา  โดยมคีุณธรรมจรยิธรรมตาม
คุณสมบตัหิลกัสตูร ดงันี้ 
           (๑)  ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรมจรยิธรรมเกีย่วกบัความเสยีสละและซื่อสตัยส์ุจรติ  
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           (๒) ความมวีนิยั ตรงต่อเวลา มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง วชิาชพีและสงัคม 
           (๓) มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบั 
ความส าคญั 
           (๔ ) เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผู้อื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็น
มนุษย ์
           (๕) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
     ๑.๒ วิธีการสอน  

          - บรรยายบทเรยีนพรอ้มยกตวัอยา่งประกอบ 
          - มอบหมายงานใหน้ิสติไปศกึษาเทคนิคการศกึษาระดบัอุดมศกึษา การใชห้อ้งสมดุ การสบืคน้ขอ้มลู
ทางอนิเตอรเ์น็ต วธิแีสวงหาความรู ้การเรยีนรูเ้ป็นกลุ่ม การเรยีนรูด้ว้ยกจิกรรมทีส่่งเสรมิทางวชิาการ การเขยีน
รายงานและภาคนิพนธ ์ แลว้น ามาเสนอในชัน้เรยีน แลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างนิสติดว้ยกนั และอาจารย์
ผูส้อน 
          - ใหน้ิสติศกึษาและฝึกการเขยีนรายงานและภาคนิพนธ์ 
          - เน้นนิสติเป็นศูนยก์ลางการเรยีน โดยใหม้สี่วนรว่มในการแสดงความคดิเหน็ในบทเรยีน แลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ภายในชัน้เรยีน 
          - กระตุน้ ชกัจงูใหน้ิสติเขา้เรยีนสม ่าเสมอ มรีะเบยีบวนิัย และมคีวามกลา้หาญในการแสดงออก และมี
ความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ประเมนิผลพฤตกิรรมการเขา้เรยีน การใหค้วามรว่มมอืในชัน้เรยีน และส่งงานมอบหมายใหต้รงเวลา 
          - ประเมนิผลก่อนเขา้สู่บทเรยีนเพื่อทราบพืน้ฐานความรูเ้กีย่วกบัเนื้อหาวชิา 
          - ประเมนิผลระหว่างภาคเรยีน เพื่อทดสอบผลสมัฤทธิข์องวตัถุประสงคก์ารเรยีน 
          - ประเมนิผลดว้ยการใชแ้บบฝึกหดัในบทเรยีน 
          - ประเมนิวตัถุประสงคก์ารเรยีนโดยใชใ้บงาน (Work Sheet) 
          - ประเมนิผลปลายภาคเรยีน เพื่อทดสอบผลสมัฤทธิก์ารเรยีนในภาพรวม 
๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ท่ีต้องได้รบั  

          ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคนิคการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ประกอบดว้ย 
          - มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชห้อ้งสมดุ การสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ต วธิแีสวงหาความรู ้การ
เรยีนรูเ้ป็นกลุ่ม การเรยีนรูด้ว้ยกจิกรรมทีส่่งเสรมิทางวชิาการ การเขยีนรายงานและภาคนิพนธ์   
          - มคีวามสามารถในการการใชห้อ้งสมดุ การสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ต วธิแีสวงหาความรู ้การเรยีนรู้
เป็นกลุ่ม การเรยีนรูด้ว้ยกจิกรรมทีส่่งเสรมิทางวชิาการ การเขยีนรายงานและภาคนิพนธ์   
          - มเีจตคตใินการศกึษาระดบัอุดมศกึษา         
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งประกอบใชส้ื่อประกอบ และเทคโนโลยปีระกอบ มอบหมายงาน ใบงาน
ทดสอบวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ใชแ้บบฝึกหดัเกี่ยวกบับทเรยีน การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ภายในชัน้เรยีน 
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การเปิดโอกาสใหช้กัถามภายในชัน้เรยีน  เน้นการสอนโดยใชปั้ญหา(Problem Base Learning)  และเน้นผูเ้รยีน
เป็นศูนยก์ลาง  (Student Center) 
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 

          ๑. ทดสอบก่อนเขา้สู่บทเรยีน 
          ๒. ทดสอบวตัถุประสงคก์ารเรยีนโดยใชใ้บงาน 
          ๓. ทดสอบบทเรยีนโดยใชแ้บบฝึกหดั 
          ๔. ทดสอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค 
          ๒. การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 
          ๓. การแกไ้ขขอ้บกพรอ่งส่วนตวั (Personal Problems Solving) 
๓. ทกัษะทางปัญญา 

     ๓.๑ ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

          พฒันาความสามารถในการคดิและการวเิคราะหเ์นื้อหาวชิาอย่างเป็นระบบ  ความสามารถในการน าเอา
ความรูไ้ประยกุตใ์ชต้ามสถานการณ์ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิ หลกัการ ทฤษฎ ีและกระบวนการมาใชใ้น
การคดิวเิคราะหแ์ละแก้ปัญหาไดอ้ยา่งสรา้งสรรคเ์มือ่ตอ้งเผชญิกบัสถานการณ์ใหม่ๆ ทีไ่มค่าดคดิมาก่อน  
สามารถสบืคน้ คน้หา ขอ้เทจ็จรงิ สรปุ ท าความเขา้ใจได ้รวมถงึการวเิคราะห ์สงัเคราะหปั์ญหา และสรปุ
ประเดน็ปัญหา พรอ้มทัง้สามารถบรูณาการความรูใ้นรายวชิาเขา้หลกัพุทธธรรมได้ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 

          - บรรยายพรอ้มทัง้ยกตวัอยา่งประกอบเนื้อหาวชิา 
          - บรรยายเชงิวเิคราะหใ์หเ้หน็ความสมัพนัธแ์ละบรูณาการของเนื้อหาวชิา 
          - เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดเป็นรายบุคคล 
          - เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง แลว้น ามาแลกเปลีย่นภายในชัน้เรยีน 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 

          ทดสอบระหว่างภาคและปลายภาค โดยเน้นการวเิคราะห ์การประยกุตใ์ชแ้ละการบูรณาการเน้ือหาวชิา 
การใชช้กัถาม ทดสอบดว้ยใบงานและแบบฝึกหดั 
๔. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

     ๔.๑ ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  

          - พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 
          - พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนและผูส้อน 
          - พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทมี 
          - พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ความมวีนิัย ความรบัผดิชอบในการท างานเป็นทมี และความตรงต่อเวลา 
     ๔.๒ วิธีการสอน 

          - จดักจิกรรมกลุ่มสมัพนัธใ์นการเรยีนรู ้
          - จดักลุ่มการเรยีนรู ้ 
          - ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 
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     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ประเมนิตนเองดว้ยแบบทีก่ าหนด 
          - ประเมนิผลพฤตกิรรมการท างานเป็นทมี 
          - ประเมนิผลจากรายงานการศกึษาดว้ยตนเอง 
๕. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ๕.๑ ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา       
          - พฒันาทกัษะในการสื่อสารทัง้การพดู การฟัง  การเขยีน และน าเสนอในชัน้เรยีน 
          - พฒันาทกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณศีกึษา 
          - พฒันาทกัษะในการสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต  
          - ทกัษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอเีมล์ การสรา้งห้องแสดงความ
คดิเหน็ในเรือ่งต่างๆ  
          - ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชร้ปูแบบ เครือ่งมอื และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท ารายงาน โดย
เน้นการน าตวัเลข หรอืมสีถติอิา้งองิ จากแหล่งทีม่าขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื 
          - น าเสนอโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
         -  ประเมนิจากรายงาน ใบงาน แบบฝึกหดั และน าเสนอดว้ยสื่อเทคโนโลย ี
         -  ประเมนิจากการมสี่วนรว่มในการอภปิรายและวธิกีารน าเสนองานคน้ควา้รายบุคคล 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือท่ีใช้ 

(ถ้ามี) 
ผูส้อน 

๑ 
 

๑.  ทดสอบก่อนเขา้บทเรยีน 
๒. แนะน าแผนการสอน 
     ๒.๑  ค าอธบิายรายวชิา 
 ๒.๒ วตัถุประสงคร์ายวชิา 
 ๒.๓  กจิกรรมการเรยีนการ
สอน 
 ๒.๔  วธิกีารประเมนิผล 
 ๒.๕  งานมอบหมาย 
     ๒.๖  จติพสิยั 

๒ การอธบิาย 
การยกตวัอยา่ง
ประกอบ 
Power Point 
Projector 

พระครศูรธีรรมวราภรณ์ 
(จรีพนัธ)์ 

อาจารยม์ยุร ี ศรสีนัต์ 

     



๖ 
 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือท่ีใช้ 

(ถ้ามี) 
ผูส้อน 

๒-๓ เทคนิคและวธิกีารศกึษาใน
ระดบัอุดมศกึษา 

๔ การบรรยาย 
การอภปิราย 
การน าเสนอผล
การศกึษาคน้ควา้ 
Power Point 
Projector 

พระครศูรธีรรมวราภรณ์ 
(จรีพนัธ)์ 

อาจารยม์ยุร ี ศรสีนัต์ 

๓ การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ๒ การบรรยาย 
การอภปิราย 
การน าเสนอผล
การศกึษาคน้ควา้ 
Power Point 
Projector 

พระครศูรธีรรมวราภรณ์ 
(จรีพนัธ)์ 

อาจารยม์ยุร ี ศรสีนัต์ 

๔-๕ 
 

การใชห้อ้งสมดุ  
 

๔ การบรรยาย 
การอภปิราย 
การน าเสนอผล
การศกึษาคน้ควา้ 
Power Point 
Projector 

พระครศูรธีรรมวราภรณ์ 
(จรีพนัธ)์ 

อาจารยม์ยุร ี ศรสีนัต์ 

๖-๗ การสบืคน้ทางอนิเตอรเ์น็ต ๔ การบรรยาย 
การอภปิราย 
การน าเสนอผล
การศกึษาคน้ควา้ 
Power Point 
Projector 

พระครศูรธีรรมวราภรณ์ 
(จรีพนัธ)์ 

อาจารยม์ยุร ี ศรสีนัต์ 

๘ สอบระหว่างภาค ๒  พระครศูรธีรรมวราภรณ์ 
(จรีพนัธ)์ 

อาจารยม์ยุร ี ศรสีนัต์ 
๙ การแสวงหาความรูแ้ละสารสนเทศ 

เพื่อการศกึษา 
๒ การบรรยาย 

การอภปิราย 
การน าเสนอผล
การศกึษาคน้ควา้ 
Power Point 
Projector 

พระครศูรธีรรมวราภรณ์ 
(จรีพนัธ)์ 

อาจารยม์ยุร ี ศรสีนัต์ 



๗ 
 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือท่ีใช้ 

(ถ้ามี) 
ผูส้อน 

๑๐ 
 

กระบวนการเรยีนรูแ้ละกจิกรรม
การเรยีนรูเ้ชงิวชิาการ 
 

๒ การบรรยาย 
การอภปิราย 
การน าเสนอผล
การศกึษาคน้ควา้ 
Power Point 
Projector 

พระครศูรธีรรมวราภรณ์ 
(จรีพนัธ)์ 

อาจารยม์ยุร ี ศรสีนัต์ 

      การเขยีนรายงานทางวชิาการ ๔ การบรรยาย 
การอภปิราย 
การน าเสนอผล
การศกึษาคน้ควา้ 
Power Point 
Projector 

พระครศูรธีรรมวราภรณ์ 

(จรีพนัธ)์ 

อาจารยม์ยุร ี ศรสีนัต ์

๑๓-๑๔ 
 

การเขยีนภาคนิพนธ/์โครงงาน ๔ การบรรยาย 
การอภปิราย 
การน าเสนอผล
การศกึษาคน้ควา้ 
Power Point 
Projector 

พระครศูรธีรรมวราภรณ์ 

(จรีพนัธ)์ 

อาจารยม์ยุร ี ศรสีนัต์ 

๑๕ สอบปลายภาค ๒  พระครศูรธีรรมวราภรณ์ 
(จรีพนัธ)์ 

อาจารยม์ยุร ี ศรสีนัต์ 
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี  วิธีการประเมิน  สปัดาหท่ี์ประเมิน  สดัส่วนของการประเมินผล 

๑ สอบระหว่างภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๕ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 
วเิคราะห ์คน้ควา้ การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่มและน าเสนอผลงาน 
การส่งงานตามทีม่อบหมาย  

ตลอดภาคการศกึษา ๒๐% 

๓ 
การเขา้ชัน้เรยีน 
การมสี่วนรว่ม  ตลอดภาคการศกึษา ๑๐% 



๘ 
 

หมวดท่ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.เอกสารและต าราหลกั 
ธาดาศกัดิ ์ วชริปรชีาพงษ์.  หลกับรรณารกัษ์ศาสตรเ์บือ้งต้น. พมิพค์รัง้ที ่๒.  กรงุเทพมหานคร: โอ.เอส.  
          พรนิติง้ เฮา้ส,์ ๒๕๓๔. 
นงคนุ์ช  ตงัควฒันกุล.  การใช้ห้องสมดุและการเขียนรายงาน. สงขลา: คณะวทิยาการจดัการ          
          มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร,์ ๒๕๓๔. 
ประทปี  จรสัรุง่รวรวีร. ห้องสมดุและการศึกษาค้นคว้า.  กรงุเทพมหานคร: แสงศลิป์การพมิพ,์ ๒๕๓๕. 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคญั 
กติตพิงศ ์ ดารกัษ์. วิธีการศึกษาในระดบัอดุมศึกษา. กรงุเทพมหานคร: จรลัสนิทวงศก์ารพมิพ,์ ๒๕๕๐. 
เกต็ถวา  บุญปราการ. สารนิเทศและการเขียนรายงาน. สงขลา: คณะศลิปศาสตร ์ 
          มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร,์ ๒๕๔๒. 
๓.เอกสารและข้อมลูแนะน า 
กระทรวงศกึษาธกิาร. คู่มือการจดักิจกรรมนักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร.์ กรุงเทพมหานคร: หน่วย 
          ศกึษานิเทศก,์ ๒๕๓๓. 
--------------------------. การเรียนการสอนโดยผูเ้รียนใช้การวิจยั เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้.  
          กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพค์ุรสุภา ลาดพรา้ว, ๒๕๔๘. 
คณะกรรมการกลุ่มปรบัปรุงชุดวชิาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ (ฉบบั 
          ปรบัปรงุ). นนทบุร:ี โรงพมิพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช, ๒๕๔๑. 
คณาจารยภ์าควชิาภาษาไทย. การใช้ภาษาไทย ๒. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๔๒. 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, คณะอกัษรศาสตร.์ การค้นคว้าและการเขียนรายงาน. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพ ์
         จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๐. 
ธรีชยั  บรูณโชต.ิ การสอนกิจกรรมโครงงาน คู่มือส าหรบัคร.ู กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพจ์ฬุาลงกรณ์ 
         มหาวทิยาลยั, ๒๕๓๑. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต).  พทุธธรรม. พมิพค์รัง้ที ่๑๐. กรงุเทพมหานคร:  โรงพมิพส์หธรรมกิ, ๒๕๔๖. 
พวา พนัธเ์มฆา. สารนิเทศกบัการศึกษาค้นคว้า. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพก์รงุเทพ, ๒๕๓๕. 
วลิมศร ี สุวรรณรตัน์  และมาฆะ ทพิยค์ริ.ี โครงงานภาษาไทย. กรงุเทพมหานคร: เดอะมาสเตอรก์รุ๊ป  
         แมเนจเมน้, ๒๕๔๓. 
สุจติรา  จรจติ และคนอื่น ๆ. ทกัษะการส่ือสาร. สงขลา: ภาควชิาสารตัถศกึษา คณะศลิปะศาสตร ์ 
         มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร,์ ๒๕๔๔. 
สุมน  อมรววิฒัน์.  การพฒันาการเรียนรู้ตามแนวพทุธศาสตร.์  นนทบุร:ี โรงพมิพ ์
         มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช, ๒๕๔๒. 
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หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ที่จดัท าโดยนิสติ ได้จดักจิกรรมในการน าแนวคดิและความเหน็จาก
นิสติไดด้งันี้ 
          - แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา  
          - ใบงานประเมนิประสทิธผิลวตัถุประสงคร์ายวชิา 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
          - การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
         - ขอเสนอแนะผ่านเวบ็บอรด์ ทีอ่าจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการสื่อสารกบันิสติ 
๒. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
     ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี้ 
          - แบบสอบถามประเมนิผลสมัฤทธิก์ารสอนโดยนิสติ 
          - การสงัเกตการสอนจากผูร้ว่มทมีการสอน 
          - ผลการสอบ 
          - การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้
๓. การปรบัปรงุการสอน  
     หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ ๒ ไดน้ าผลการประเมนิไปปรบัปรงุการสอน ดงันี้ 
          - แจง้ผลการประเมนิการสอนโดยนิสติใหผู้ส้อนทราบเพื่อน าไปปรบัปรงุการสอน           
          - สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 
          - การวจิยัในและนอกชัน้เรยีน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัข้อ ตามที่คาดหวงัจากการ
เรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้ากใบงาน แบบฝึกหดั การสอบถามนิสติ การตรวจงานมอบหมายของนิสติ และพจิารณาจาก
ผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิาไดด้งันี้ 
          - การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสติโดยอาจารยอ์ื่น หรอืผูท้รงคุณวุฒ ิทีไ่ม่ใช่
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  
          - มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ
ขอ้สอบ ใบงาน รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 
 



๑๐ 
 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรุงการสอน และ
รายละเอยีดวชิา เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้ 
          - ปรบัปรงุรายวชิาทุก ๓ ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ ๔ 
          - เปลี่ยนหรอืสลบัอาจารยผ์ู้สอน เพื่อใหน้ิสติมมีุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรูน้ี้กบัปัญหาที่มาจาก
งานวจิยัของอาจารย ์
          -จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารแลกเปลีย่นและระดมสมองพฒันากระบวนการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ 

 
 
 
 

 


