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รายละเอียดของรายวิชา 

000 วน. ๐๐๕  ส านักวิปัสสนาในสงัคมไทย 2 (2-0-4) 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

โครงการขยายห้องเรียน 

วดัไชยชุมพลชนะสงคราม ต าบลบา้นใต ้อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุร ี71000 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1.รหสัและช่ือรายวิชา 

        ๐๐๐ วน. ๐๐๕  ส านกัวปัิสสนาในสงัคมไทย  (Vipasana Mediation Center in Thai Society) 

         ๒ (๒-๐-๔) 

2.จ านวนหน่วยกิต 

      ๒ หน่วยกติ (๒-๐-๔) 

3.หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

   หลกัสตูรประกาศนียบตัรวปัิสสนาภาวนา (ป.วน.) 

4.อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา 

   พระครกูาญจนธรรมาภรณ์ 

5.ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

 ภาคการศกึษาที ่๑  หลกัสตูรประกาศนียบตัรวปัิสสนาภาวนา (ป.วน.) 

6.รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)  

      ไม่ม ี

7.รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  (co-requisites)  (ถ้ามี) 
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      ไม่ม ี

8.สถานท่ีเรียน 

     มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  โครงการขยายหอ้งเรยีนวดัไชยชุมพลชนะสงคราม  จงัหวดักาญจนบุรี 

9.วนัท่ีจดัท าหรือหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

      ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

     เพือ่ใหผู้เ้รยีน ศกึษาก าเนิด พฒันาการ แนวคดิ หลกัค าสอนและการปฏบิตัขิองส านกัวปัิสสนาในสงัคมไทย รวมทัง้
อทิธพิลและผลกระทบของส านกัวปัิสสนาต่อสงัคมไทย 

วตัถปุระสงค ์

      ก.  วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ 

๑. เพือ่ใหรู้ห้ลกัการปฏบิตัใินมหาสตปัิฏฐานสตูร  

๒. เพือ่ใหไ้ดม้โีอกาสฝึกการปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐานตามแนวสตปัิฏฐาน ๔ 

๓. เพือ่ใหน้ าผลของการปฏบิตัไิปใชใ้นการด าเนินชวีติ และเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ข.  วตัถปุระสงคเ์ชิงคณุธรรม 

๑. นิสติมสีภาพจติใจทีเ่ขม้แขง็ขึน้ สามารถควบคุมตนเองไดใ้นทุกสถานการณ์ 
๒. นิสติมสีภาพจติใจทีเ่บกิบาน แจ่มใส   

     ๓. นิสติรูจ้กับรหิารจดัการกบัตวัเองไดอ้ย่างเหมาะสมกบัเหตุการณ์ รูจ้กัคดิ รูจ้กัควบคุมตวัเองสามารถกา้วทนั
กระแสความเปลีย่นแปลงของโลก 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

     เพือ่พฒันาและปรบัปรุงเนื้อหาของวชิาใหช้ดัเจนและสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของรายวชิา สามารถจดัการเรยีนการ
สอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการปฏบิตัทิางพระพุทธศาสนา ความหมายและ
คุณค่ารวมถงึผลจากการปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐานตามแนวมหาสตปัิฏฐาน ๔ 
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หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

      ศกึษาก าเนิด พฒันาการ แนวคดิ หลกัค าสอนและการปฏบิตัขิองส านกัวปัิสสนาในสงัคมไทย รวมทัง้อทิธพิลและ
ผลกระทบของส านกัวปัิสสนาต่อสงัคมไทย 

2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

 

๓๒ 

ตามความตอ้งการ 

ของผูเ้รยีนเฉพาะราย 
มกีารฝึกปฏบิตังิานภาคสนาม 

การศกึษาดว้ยตนเอง ๔ ชัว่โมง/
สปัดาห ์

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้ าปรกึษาแก่นิสติ  

   - อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ (เฉพาะรายที่
ตอ้งการ) 

 

 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

การพฒันาผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๑. (•)มศีลีธรรม จรยิธรรม 
คุณธรรมความศรทัธาและ
อุทศิตนเพือ่พระพุทธศาสนา 

๒. (•)มจีติสาธารณะและเสยีสละ
เพือ่สว่นรวม 

-สอดแทรกเรื่องศลีธรรม  
จรยิธรรมศรทัธา  จติสาธารณะ
และการเสยีสละเพือ่สว่นรวมใน
การเรยีนการสอน 

-เป็นตน้แบบทีด่ขีองผูส้อน 

-เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ 

-สงัเกตพฤตกิรรมของนิสติในชัน้เรยีนหรอื
นอกชัน้เรยีนอย่างต่อเนื่อง 

-อภปิราย รายงาน  การน าเสนอและการ
ตอบค าถาม 

-พจิารณาจากผลการปฏบิตัขิองนิสติ 
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๓. (•)เคารพสทิธ ิ ศกัดิศ์รคีวาม
เป็นมนุษย ์ และรบัฟังความ
คดิเหน็ของผูอ้ื่น 

๔. (•)ประพฤตตินเป็นแบบอย่าง
ทีด่ตี่อสงัคม  ชาต ิ ศาสนา 

 

-ใหน้ิสติประเมนิผลการปฏบิตัขิองตนเอง 

2. ด้านความรู้ 

ความรู้ท่ีต้องได้รบั วิธีการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๑. (•) มคีวามรู ้ความเขา้ใจ
หลกัการปฏบิตั ิทฤษฎแีละ
เนื้อหา 

๒. (•) สามารถใชค้วามรู ้อธบิาย
แนวทางการปฏบิตัไิดอ้ย่างมี
เหตุ ผล 

๓. (•) สามารถน าความรู ้ความ
เขา้ใจมาปรบัใชใ้นการด าเนิน
ชวีติ 

๔. (•) มคีวามรูเ้ท่าทนัตาม
สภาวะทีเ่กดิ 

๕. (•) รูจ้กัแสวงหาความรูจ้าก
ส านกัปฏบิตัไิดอ้ย่างต่อเนื่อง 

 

-มคีวามรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัการ
ปฏบิตักิรรมฐาน (สมถกรรม
ฐาน ,วปัิสสนากรรมฐาน) เป็น
ตน้ สามารถน ามาประยุกตใ์ช้
กบัชวีติประจ าวนัได ้  

-สอนแบบบรรยายและใชโ้จทย์
ปัญหา 

-สอนโดยใชก้รณีศกึษา 

-เรยีนรูโ้ดยการฝึกปฏบิตั ิ

-เรยีนรูแ้บบร่วมมอื 

-ศกึษาดงูานในส านกัปฏบิตัิ
ตน้แบบ 

-ทดสอบย่อย 

-สอบกลางภาคและปลายภาคเรยีน 

-ผลการรายงานหรอืงานทีม่อบหมาย 

-น าเสนอผลงาน 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะปัญญาท่ีต้องพฒันา วิธีการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๑.(•) สามารถสบืคน้ขอ้มลู วเิคราะห ์
ท าความเขา้ใจ และน าไปประยุกตใ์ช้
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

-สอนแบบบรรยายโดยใชส้ือ่
ประกอบ 

-สอนโดยใชก้รณีศกึษา 

-เรยีนรูโ้ดยการปฏบิตั ิ

-ทดสอบย่อย 

-สอบกลางภาคและปลายภาคเรยีน 

-ผลการรายงานหรอืงานทีม่อบหมาย 

-น าเสนอผลงาน 
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๒.(•) สามารถวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์
ตามสภาวะทีเ่กดิอย่างเป็นระบบและมี
เหตุ ผล 

๓.(•) สามารถประยุกตค์วามรูแ้ละ
ทกัษะเพือ่แกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

-เรยีนรูแ้บบร่วมมอื 

-ศกึษาดงูานในส านกัปฏบิตัิ
ตน้แบบ 

4. ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 
วิธีการสอน วิธีวดัและประเมินผล 

๑.(•)มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและ
สงัคม 

๒.(•)มมีนุษยส์มัพนัธต์่อกลัยาณมติร 
รูจ้กัการมสีตใินทุกขณะ 

๓.(•)รูจ้กัควบคุมอารมณ์และยอมรบั
ตามความเป็นจรงิต่อสิง่ทีเ่กดิขึน้ 

๔.(•)มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและ
ผูอ้ื่น 

-มอบหมายงาน 

พรอ้มทัง้ก าหนดใหน้ าเสนอ
ความกา้วหน้าของงานเป็นระยะ 

-สอนจากสภาวะจรงิทีเ่กดิขึน้ 

-จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นชัน้
เรยีนและนอกชัน้เรยีน 

-ศกึษาดงูานในส านกัปฏบิตัิ
ตน้แบบ 

-สงัเกตพฤตกิรรมและการแสดงออก
ระหว่างการเรยีนการสอนและการท างาน
ร่วมกบัเพือ่น 

-ประเมนิผลงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

-พจิารณาจากผลการเขา้ร่วมกจิกรรมการ
ปฏบิตัขิองนิสติ 

5. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีการสอน วิธีวดัและประเมินผล 

๑.(•)มทีกัษะในการปฏบิตั ิเพือ่การน า
ปฏบิตั ิไดอ้ย่างถูกตอ้งตามแนวมหา
สตปัิฏฐาน ๔ 

๒.(•)มปีระสบการณ์ในการปฏบิตัิ
พรอ้มทัง้น าไปใชก้บัสือ่ทีท่นัสมยั 

-มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้
ดว้ยตนเองจาก Website 

-สอนโดยการฝึกปฏบิตั ิ

-ทดสอบย่อย 

-สอบกลางภาคและปลายภาคเรยีน 

-ผลการรายงานหรอืงานทีม่อบหมาย 

-น าเสนอผลงาน 
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๓.(•)สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการ
เรยีนรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 

-น าเสนองานโดยใช้
คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยไีด้
อย่างมคีวามเหมาะสม 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาห์ท่ี หวัข้อ/รายละเอียด 
ชัว่โมง

บรรยาย 

วิธีสอน/กิจกรรมการ
เรียนการสอนและส่ือท่ี

ใช้ 

ช่ือผู้สอน 

๑ แนะน าแผนการสอน 

-ค าอธบิายรายวชิา 

-วตัถุประสงคร์ายวชิา 

-กจิกรรมการเรยีนการสอน 

-วธิกีารประเมนิผล 

-จดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนแบบ PBL 

-งานมอบหมาย 

๒ -แนะน ารายละเอยีดวชิา 

-ชีแ้จงการวดัและ
ประเมนิผลการเรยีนรู(้การ
ใหค้ะแนน) 

-ชีแ้จงการมอบหมายงาน
และร่วมกนัสรา้งขอ้ตกลง 

-แนะน าเอกสาร
ประกอบการเรยีนการสอน 

-มอบหมายงานใหผู้เ้รยีน
ไปศกึษา 

พระครกูาญจนธรรมาภรณ์ 

๒ มหาสตปัิฏฐานสตูรวธิกีาร
ปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐาน 

 

๒ บรรยาย อภปิราย ศกึษา /
ฝึกปฏบิตัวิปัิสสนา
กรรมฐาน 

พระครกูาญจนธรรมาภรณ์ 

๓ ความหมายและการจดัตัง้ “ 
ส านกัปฏบิตัธิรรม ” 

๒ บรรยาย อภปิราย ศกึษา /
ฝึกปฏบิตัวิปัิสสนา
กรรมฐาน 

พระครกูาญจนธรรมาภรณ์ 
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๔ ความหมาย “ สมถะ และ 
วปัิสสนา ” 

๒ บรรยาย อภปิราย ศกึษา /
ฝึกปฏบิตัวิปัิสสนา
กรรมฐาน 

พระครกูาญจนธรรมาภรณ์ 

๕ ความแตกต่างระหว่าง
สมถะกรรมฐานและ
วปัิสสนากรรมฐาน 

๒ บรรยาย อภปิราย ศกึษา /
ฝึกปฏบิตัวิปัิสสนา
กรรมฐาน 

พระครกูาญจนธรรมาภรณ์ 

๖-๗ ส านกัปฏบิตัธิรรมสายพุท
โธ 

ส านกัปฏบิตัธิรรมสายอานา
ปานสต ิ

๔ บรรยาย อภปิราย ศกึษา /
ฝึกปฏบิตัวิปัิสสนา
กรรมฐาน 

พระครกูาญจนธรรมาภรณ์ 

๘ สอบกลางภาค                        ๒ 

๙ ส านกัปฏบิตัธิรรมสายพอง 
– ยุบ 

๒ บรรยาย อภปิราย ศกึษา /
ฝึกปฏบิตัวิปัิสสนา
กรรมฐาน 

พระครกูาญจนธรรมาภรณ์ 

๑๐ ส านกัปฏบิตัธิรรมสาย
สมัมาอรหงั 

๒ บรรยาย อภปิราย ศกึษา /
ฝึกปฏบิตัวิปัิสสนา
กรรมฐาน 

พระครกูาญจนธรรมาภรณ์ 

๑๑ ส านกัปฏบิตัธิรรมสายรปู – 
นาม 

๒ บรรยาย อภปิราย ศกึษา /
ฝึกปฏบิตัวิปัิสสนา
กรรมฐาน 

พระครกูาญจนธรรมาภรณ์ 

๑๒ ส านกัปฏบิตัธิรรมตน้แบบ ๒ บรรยาย อภปิราย ศกึษา /
ฝึกปฏบิตัวิปัิสสนา
กรรมฐาน 

พระครกูาญจนธรรมาภรณ์ 

๑๓ ศกึษาการบรหิารจดัการ
ส านกัปฏบิตัธิรรม 

๒ บรรยาย อภปิราย ศกึษา /
ฝึกปฏบิตัวิปัิสสนา
กรรมฐาน 

พระครกูาญจนธรรมาภรณ์ 
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๑๔-๑๕ จุดหมายและผลการปฏบิตัิ
ธรรม - สรุป ทบทวน
เนื้อหารายวชิา  

๔ บรรยาย อภปิราย ศกึษา /
ฝึกปฏบิตัวิปัิสสนา
กรรมฐาน 

พระครกูาญจนธรรมาภรณ์ 

๑๖ สอบปลายภาค                        ๒ 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ท่ีประเมิน สดัส่วนของการประเมิน 

ความมศีลีธรรม จรยิธรรม 
คุณธรรม ซื่อสตัยส์ุจรติและ
ความรบัผดิชอบ 

การสงัเกต/การเขา้ชัน้
เรยีน 

ทุกสปัดาห ์ 10% 

ความกา้วหน้าของการเรยีนรู ้ การสอบกลางภาค 8 10% 

ความกา้วหน้าของความรู้ การสอบปลายภาค 16 60% 

ทกัษะการสบืคน้ขอ้มลู 
วเิคราะหก์ารท าความเขา้ใจ 
และการน าไปประยุกตใ์ช ้

ทดสอบย่อย 4,12 10% 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคล ทกัษะการปฏบิตัเิพือ่
การวเิคราะหแ์ละจดัการ
ขอ้มลู 

มอบหมายชิน้งาน/การ
น าเสนองาน 

10 – 14 10% 

 

 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลกั   

        วดัหลวงพ่อสดธรรมกายาราม. คู่มือปฏิบติัสมถวิปัสสนากมัมฏัฐาน ๕ สาย    กรุงเทพฯ :  พิมพท่ี์ บริษทั 

เพชรเกษม พร้ินต้ิง กรุป๊ จ ากดั พิมพค์รัง้ท่ี ๑ , พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
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        พระโสภณมหาเถระ ( มหาสีสยาดอ) รจนา , พระพรหมโมลี (สมศกัด์ิ  อปุสโม ป.ธ. ๙ ,M.A., Ph.D.)  ตรวจ

ช าระ, พระคนัธสาราภิวงศ ์แปลและเรียบเรียง. วิปัสสนานัย เล่ม ๑    กรุงเทพฯ: พิมพท่ี์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  

ประยูรสาสน์ไทย การพิมพ ์,   พิมพค์รัง้ท่ี ๑ , ๑๕  พ.ย. ๒๕๕๗   

        พระโสภณมหาเถระ ( มหาสีสยาดอ) รจนา , พระพรหมโมลี (สมศกัด์ิ  อปุสโม ป.ธ. ๙ ,M.A., Ph.D.)  ตรวจ
ช าระ, พระคนัธสาราภิวงศ ์แปลและเรียบเรียง. วิปัสสนานัย เล่ม ๒   กรุงเทพฯ: พิมพท่ี์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  
ประยูรสาสน์ไทย การพิมพ ์,  พิมพค์รัง้ท่ี ๑ , ๑๕  พ.ย. ๒๕๕๗   

        ธนิตอยู่โพธ์ .สติปัฏฐานสำหรับทุกคน ,กรุงเทพฯ: ศิวพรการพิมพ์ ,๒๕๑๘. 
        พุทธทาสภิกขุ .อานาปานสติภาวนา.กรุงเทพฯ:การพิมพ์พระนคร ,๒๕๓๕. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 

     พระไตรปิฎก 

     วิสุทธิมรรค  

๓.เอกสารและข้อมูลแนะน า 

            ภทัทนัตะอาสภเถระ, พระ. วิปัสสนาทีปนีฎีกา.กรงุเทพฯ : ไพศาลวิทยา, ๒๕๑๘. 
พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ  มนฺตเสวี) : การยกอารมณ์ฌานขึ้นสู่วิปัสสนา ตามแนว อานาปาน

สติ 
พระครพิูพิธวรกิจจานุการ , ดร. : ลกัขณาทิจตุกกะ ใน การเจริญวิปัสสนา 

4. หนังสืออ่านเสริม          

    วดัร า่เปิง (ตโปทาราม) ส านักปฏิบติัธรรม  ประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ แห่งท่ี ๒๒ : คู่มือการปฏิบติัวิปัสสนา

กรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน ๔  

    พระครปูลดัสมัพิพฒันธรรมาจารย ์(ประเสริฐ  มนฺตเสวี) ป.ธ.๘ , พธ.บ.(บาลีพทุธศาสตร)์ , พธ.ม.(วิปัสสนา

ภาวนา) : ไม่ต้องตกนรกอีกแล้ว  

   สยาดอภทัทนัตวิโรจนะ (มหาคนัถวาจกบณัฑิต – กมัมฏัฐานาจริยะ) : วิธีเจริญมหาสติปัฏฐาน (ฉบบัย่อ) 

 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
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1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้เรียน 

การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ทีจ่ดัท าโดยผูเ้รยีน ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิและความเหน็จากผูเ้รยีนได้
ดงันี้ 

- ประเมนิการสอนโดยการซกัถามและแลกเปลีย่นการเรยีนรู้ 
- ซกัถามขอ้สงสยัในรายละเอยีดเนื้อหา 
- การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ต่อการเรยีนรูร้ะหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีน 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

ในการเกบ็ขอ้มลูเพือ่ประเมนิการสอน ไดม้กีลยุทธ ์ดงันี้ 

- แบบสอบถามประเมนิผลสมัฤทธิก์ารสอนโดยนิสติ 
- ผูเ้รยีนแสดงความคดิเหน็ต่อวธิกีารจดัการเรยีนรู้ 
- ผูเ้รยีนซกัถามและอภปิรายเพือ่ปรบัเปลีย่นการจดัการเรยีนรู้ 

3. การปรบัปรงุการสอน 

หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 ไดน้ าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการสอน ดงันี้ 

- การแจง้ผลการสอบย่อยและสอบกลางภาคใหผู้เ้รยีนทราบ เพือ่ร่วมกนัปรบัปรุงการจดัการเรยีนรู้ 
- แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนั เพือ่หาวธิพีฒันาการจดัการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนและเนื้อหามากขึน้ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของผู้เรียนในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ ตามทีค่าดหวงัจากการเรยีนรูใ้นวชิา ได้
จากใบงาน แบบฝึกหดั การสอบถามผูเ้รยีน การตรวจงานมอบหมายของผูเ้รยีน และพจิารณาจากผลการทดสอบย่อย 
และหลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิาไดด้งันี้ 

- ใหผู้เ้รยีนไดรู้ผ้ลการสอบและการตอบแบบสอบถามว่ามจุีดเด่นจุดดอ้ยอย่างไร 
- แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ซกัถามและตอบในสิง่ทีผู่เ้รยีนสงสยั เพือ่หาแนวทางในการพฒันาการเรยีน การสอนร่วมกนั 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรุงการสอน และ
รายละเอยีดวชิา เพือ่ใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้ 

     น าผลการสอบ ผลการประเมนิในการทดสอบการเรยีนรูแ้ละพฤตกิรรม การสอบย่อย และการสอบกลางภาคน ามา
แลกเปลีย่น ซกัถาม และหาแนวทางร่วมกนัในการพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิผลการเรยีนทีด่ขีึน้ 
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