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มคอ. ๓ รายละเอยีดของรายวิชา 
วิชา ศึกษาอสิระทางพระพุทธศาสนา 

มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    พระพุทธศาสนา  คณะพุทธศาสตร์ 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา  

                   ๑๐๑  ๔๑๖  ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา (Independent Study on Buddhism) 
๒. จ านวนหน่วยกติ   

๓ หน่วยกิต   
๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

พุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิชาเอก พระพุทธศาสนา 
 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
พระครูกาญจนกิจโสภณ, ดร.                  อาจารยป์ระจ าวิชา 
ดร.อมัพร ทองเหลือง 

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาท่ี  ๑  / ชั้นปีท่ี  ๔ 

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

๘. สถานท่ีเรียน    
คณะพุทธศาสตร์      มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   
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หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 เพื่อให้นิสิตได้ศึกษา คน้ควา้ และวิเคราะห์หลกัธรรมค าสอน กิจการทางพระพุทธศาสนา และปัญหา
อุปสรรคในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยผ่านกระบวนการวิจยั ซ่ึงมีการศึกษาอย่างเป็นระบบ สามารถน า
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
     วัตถุประสงค์ 

       หลงัเรียนจบรายวิชาน้ีแลว้ ผูเ้รียนสามารถ 
               ๑) นิสิตมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาทางพระพุทธศาสนาในสังคม
ปัจจุบนั โดยผา่นโครงการวิจยั 
 ๒) นิสิตมีความรู้เก่ียวกบัการจดัท าโครงการพฒันางานวิจยัดา้นการพฒันากิจการพระพุทธศาสนา 
 ๓) นิสิตรู้จกัคน้ควา้ วิเคราะห์ วิจยั และสามารถน าหลกัการทางพระพุทธศาสนาไปประยกุตใ์ชใ้นกิจการ
ทางพระพุทธศาสนา 
๒. วัตถุประสงค์ในการการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๑) เพื่อใหนิ้สิตไดมี้การศึกษาและพฒันาโครงการ/กิจกรรมการศึกษา ตามขั้นตอนและกระบวนการวิจยั 
ซ่ึงจะท าใหนิ้สิตไดมี้ฐานความรู้ในการคน้ควา้ การเก็บรวบรวบขอ้มูล และการวิเคราะห์ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
  ๒) เพื่อพฒันาและส่งเสริมทกัษะการวิจยั การศึกษาอิสระ ท่ีเนน้การคน้หาขอ้มูลจากบริบททาง
พระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในสถานการณ์อยา่งแทจ้ริง 
 ๓) เพื่อพฒันาระบบการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ E-Learning  ในการวิจยัสมยัใหม่ 

หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

 ๑. ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาคน้ควา้วิจยัทางภาคสนามทางพระพุทธศาสนาท่ีสามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนา 
โดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
๒. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๐ ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนิสิตเฉพาะราย 

มีการฝึกปฏิบติังานและ
การลงภาคสนามในเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 

การศึกษาดว้ยตนเอง ๑๒ 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
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๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

        - อาจารยป์ระจ ารายวิชา แจง้การให้ค  าปรึกษาผ่านทางโทรศพัท ์และทางเวบ็ไซตข์องคณะพุทธศาสตร์ และใน
ระหวา่งหอ้งเรียน  
        - อาจารยจ์ดัเวลาให้ค  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชัว่โมงต่อสัปดาห์  ณ ท่ีห้อง
อาจารยใ์หก้บันิสิตเฉพาะรายบุคลท่ีตอ้งการค าปรึกษาในการศึกษาอิสระของนิสิต 

 
หมวดท่ี ๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

         พฒันานิสิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการคน้หาความรู้ การพฒันาตนเองตามหลกัการทางพระพุทธศาสนา 
โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบอริยสัจ ๔ เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมอย่าง เหมาะสมเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณสมบติัในรายวิชา ดงัน้ี 

๑) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อการศึกษาคน้ควา้ในเชิงวิชาการ  
๒) มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
๓) มีสามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ได ้
๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าของจรรยาบรรณของการวิจยั 
๕) เคารพกฎหมายระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
๑.๒ วิธีการสอน  

          ๑) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นตามท่ีนิสิตไดศึ้กษาคน้ควา้ 
๒) อภิปรายกลุ่มในเชิงคุณธรรม จริยธรรมในประเด็นท่ีศึกษา 
๓) ก าหนดใหนิ้สิตพฒันาระดบัคุณธรรม จริยธรรมจากเร่ืองท่ีตนเองศึกษา   

๑.๓ วิธีการประเมินผล 

๑)  ประเมินผลจากการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมในการคน้หาขอ้มูล การอา้งอิงท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงแสดงถึงการไม่
ละเมิดลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น การเคารพผูอ่ื้น 
๒) ประเมินผลจากการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 

        ๓) ระบบการติดตามประเมินผลของกลุ่ม เก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
๔) ประเมินผลการวิเคราะห์จากกรณีท่ีศึกษารายบุคคลและรายกลุ่ม 
๕) ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย โดยเนน้การพฒันาระดบัคุณธรรม จริยธรรม 
๖) กระบวนการคน้หา ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
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๒. ความรู้  

๒.๑ ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

นิสิตมีความรู้ทางดา้นกระบวนการวิจยั การศึกษาอิสระ เพื่อคน้หาองค์ความรู้ทางดา้นหลกัธรรม กิจการ/
สถานการณ์ทางพระพุทธศาสนา และปัญหาอุปสรรคของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสังคมปัจจุบนั รวมทั้ง
ความรู้ทางพระพุทธศาสนาท่ีเช่ือมโยงกบัความรู้ในศาสตร์ต่างๆ    

๒.๒ วธิีการสอน 

๑) การน าเสนอแผนงาน โครงการ การวิจยัศึกษาอิสระของนิสิต 
๒) บรรยายโดยใชอุ้ปกรณ์มลัติมีเดีย (multimedia)  
๓) อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา  
๔) การมอบหมายใหค้น้ควา้หาบทความ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ  
๕) การศึกษาโดยใชปั้ญหา และโครงงาน Problem base learning โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 

๑) การทดสอบโครงการศึกษาอิสระ การสอบกลางภาค สอบปลายภาค 
๒) การน าเสนอขอ้มูลและการสรุปจากการคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
๓) วิเคราะห์กรณีศึกษาตามประเด็นท่ีสนใจ 
๔) การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล/กลุ่ม 

๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพฒันา 

พฒันานิสิตเพื่อใหส้ามารถความรอบรู้ในการคน้หาองคค์วามรู้อย่างเป็นระบบ มีการคิดวิเคราะห์ท่ีรอบคอบ  
เพื่อการแกไ้ขปัญหาและพฒันากิจการทางพระพุทธศาสนาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๓.๒ วิธีการสอน 

๑)  การมอบหมายในการคน้หาความรู้ และน าเสนอผลการศึกษา 
๒) การอภิปรายกลุ่ม 
๓) การวิเคราะห์กรณีศึกษาเก่ียวกบัหลกัการ และสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนา 
๔) การวิเคราะห์เชิงปัญญาจากแบบประเมิน 
๓.๓ วิธีการประเมินผล 

         ๑) การสอบกลางภาคและปลายภาค 
        ๒) การพิจารณาจากโครงการศึกษาอิสระ 
        ๓) แบบประเมินเชิงปัญญา 
        ๔) ระบบการจดัการความรู้และปัญญา  
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๔. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

๔.๑ ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพฒันา  

มีการพฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียน ครูอาจารย ์ มีการพฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามใน
การท างานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้นตามก าหนดเวลา 
๔.๒ วิธีการสอน 

๑) จดักิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษาอิสระ 
๒) มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรือ อ่านบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวิชา 
๓) การน าเสนอรายงาน 
๔) การศึกษาภาคสนามในบางประเด็นท่ีศึกษา 

      ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

- ประเมินตนเอง และเพื่อน ดว้ยแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
- รายงานท่ีน าเสนอ  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
- รายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา       

       พฒันาทกัษะในการสืบคน้ ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต การประยกุตโ์ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ การใชส้ถิติ
อย่างง่าย เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียในการอภิปรายข้อมูล การศึกษาอิสระ  และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการส่ือสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล ์การสร้างห้องแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ  รวมทั้งทกัษะใน
การน าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

๕.๒ วิธีการสอน       

๑) มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website ส่ือการสอน e-learning  
๒) การท ารายงานศึกอิสระ โดยเนน้การน าตวัเลข หรือมีสถิติอา้งอิง จากแหล่งท่ีมาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
๓) น าเสนอโดยใชอุ้ปกรณ์มลัติมีเดีย (multimedia) และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  

๕.๓ วิธีการประเมินผล 

๑) การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี 
๒) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
๓) การน าเสนอโดยใชอุ้ปกรณ์มลัติมีเดีย (multimedia) 
๔) การวิเคราะห์เชิงตวัเลขจากการรายงาน 
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หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

 

สัปดาห ์ หัวข้อ /รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

๑ แนวคิดและความส าคญัของการวิจยัและ
โครงการพฒันาทางพระพุทธศาสนา 

๓ Power point  พระครูกาญจนกิจโสภณ, ดร. 

๒ หลกัและวิธีการศึกษาปัญหาทางสังคมใน
มิติทางพระพุทธศาสนา 

๓ การก าหนดหัวขอ้
การศึกษาของนิสิต 

พระครูกาญจนกิจโสภณ, ดร. 

๓ พระพุทธศาสนากบัการวิจยั ๓ การปรับปรุง
โครงการ 

พระครูกาญจนกิจโสภณ, ดร. 

๔ การศึกษาปัญหาและสภาพชุมชนจาก
โครงการวิจยัการวิเคราะห์ชุมชนและ
สถานการณ์ปัญหาทางสังคม 

๓ การลงพื้นท่ี  
วดั ชุมชน องคก์ร  

พระครูกาญจนกิจโสภณ, ดร. 

๕ การจดัท าโครงการวิจยัและพฒันาการจดั 
ท าโครงการวิจยัและพฒันา 

๓ การลงพื้นท่ีเพิ่มเติม พระครูกาญจนกิจโสภณ, ดร. 

๖ การติดตามและประเมินผลโครงการวิจยั
และพฒันา 

๓ การลงพื้นท่ี พระครูกาญจนกิจโสภณ, ดร. 

๗ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
พุทธศาสนิกชนในงานพฒันา 

๓ การสัมมนา พระครูกาญจนกิจโสภณ, ดร. 

๘ การวิเคราะห์และการเขียนโครงการ ๓ การลงพื้นท่ีของนิสิต พระครูกาญจนกิจโสภณ, ดร. 
๙ การลงพื้นท่ี/ชุมชน/วดั  ๓ รายงาน พระครูกาญจนกิจโสภณ, ดร. 
๑๐ การสัมมนา ๓ รายงาน พระครูกาญจนกิจโสภณ, ดร. 
๑๑ การน าเสนอผลงาน ๓ รายงาน พระครูกาญจนกิจโสภณ, ดร. 
๑๒ การน าเสนอผลงาน ๓ รายงาน พระครูกาญจนกิจโสภณ, ดร. 
๑๓ การน าเสนอผลงาน ๓ รายงาน พระครูกาญจนกิจโสภณ, ดร. 
๑๔ การน าเสนอผลงาน ๓ รายงาน พระครูกาญจนกิจโสภณ, ดร. 
๑๕ การน าเสนอผลงาน ๓ รายงาน พระครูกาญจนกิจโสภณ, ดร. 
๑๖ สรุป จดัส่งรายงาน ๓ รายงาน พระครูกาญจนกิจโสภณ, ดร. 
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี  ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ท่ีประเมิน  
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๑  
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๖ 

๒๐ 
๕๐ 

๒  

วิเคราะห์กรณีศึกษา คน้ควา้ การน าเสนอ
รายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามท่ีมอบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
๒๐ 

 
 

๓  

 
การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐ 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. เอกสารและต าราหลกั 
 เกียรติชยั พงษพ์าณิชย.์ สตรีกบัความเสมอภาค การพฒันา และสันติภาพ.  
  กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพม์ติชน, ๒๕๔๔. 

  เฉลิมเกียรติ ผิวนวล. มนุษย์คือชีวิตเลก็ท่ีงดงาม : ความคิดทางจริยศาสตร์ของ 
ซูเมกเกอร์. กรุงเทพมหานคร :  ส านกัพิมพม์ูลนิธิเด็ก, ๒๕๔๔. 

  ชชัชยั  คุม้ทวีพร. จริยศาสตร์ : ทฤษฎีและการวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรม.  
  กรุงเทพมหานคร :  mind,  ๒๕๔๐. 
  ชยัวฒัน์ ถิระพนัธุ์. ทฤษฎีไร้ระเบียบ (Chaos Theory) กับทางแพร่งของสังคม 
  สยาม. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปัญญา, ๒๕๓๗. 
ชลธิรา สัตยาวฒันา. พลวัตสิทธิชุมชน : กระบวนการทัศน์ทางมานุษยวิทยา.  

กรุงเทพมหานคร : ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร, ๒๕๔๖.  
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. วาทกรรมการพฒันา. กรุงเทพมหานคร : ศูนยว์ิจยัและผลิตต ารา 
  มหาวิทยาลยัเกริก, ๒๕๔๓. 
เน่ืองนอ้ย บุญยเนต. จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อม : โลกทัศน์ในพุทธปรัชญาและ 
  ปรัชญาตะวันตก. กรุงเทพมหานคร ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั, ๒๕๓๗. 
ธีรยทุธ บุญมี. โลก Modern & Post Modern. พิมพค์ร้ังท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร :  



 

มคอ.๓ วิชาศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา ปี ๔ เทอม ๑  ปี ๒๕๖๓ 

8 
  สายธาร, ๒๕๔๒. 
ประพนธ์  ผาสุขยดื. อสิรภาพ (Freedom). กรุงเทพมหานคร  : ส านกัพิมพใ์ยไหม, ๒๕๔๘. 
ประเวศ  วะสี. บรรณาธิการ. ธรรมชาติของสรรพส่ิง การเข้าถึงความจริงท้ังหมด.  
  กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงษ,์ ๒๕๔๗. 
ประสาน ต่างใจ. บุพนิมิต กระบวนทัศน์ใหม่. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พร้ินต้ิง, ๒๕๔๕. 
ประสาน ต่างใจ.มนุษย์กบัความคิด. พิมพค์ร้ังท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : บริษทัอมรินทร์ 

พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิงจ ากดั (มหาชน), ๒๕๔๓. 
          พวงรัตน์ ทวีรัตน์. การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร :  
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๓. 

พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยตฺุโต). นิติศาสตร์แนวพุทธ.  กรุงเทพมหานคร : บริษทัสหธรรมิก  
  จ ากดั, ๒๕๓๙. 
  . การพฒันาท่ียั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : พิมพค์ร้ังท่ี ๓, มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓. 
พระเทวินทร์ เทวินฺโท. พุทธจริยศาสตร์.กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช 
  วิทยาลยั, ๒๕๔๔. 
ยคุ ศรีอารยะ. ภูมิปัญญาบูรณาการ. กรุงเทพฯ: บริษทัอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จ ากดั.  
  ๒๕๔๒.  
 สมภาร พรมทา. พุทธปรัชญา :  มนุษย์ สังคม และปัญหาจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร :  
  โครงการต าราคณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๒. 
 อานนัท ์กาญจนพนัธุ์. ความคิดทางประวัติศาสตร์และศาสตร์ของวิธีคิด. 

กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพอ์มัรินทร์, ๒๕๔๓. 

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
http://www.google.co.th/ แลว้คลิกไปท่ีเวบ็ต่างๆ เช่น wikipedia เป็นตน้ 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
เวบ็ไซต ์ท่ีเก่ียวกบัหวัขอ้ในประมวลรายวิชา เช่น wikipedia ค าอธิบายศพัท ์ 

             เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัการวิจยั และการใชโ้ปรแกรม SPSS 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจดัท าโดยนิสิต ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจาก

นกัศึกษาไดด้งัน้ี 

http://www.google.co.th/
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- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน และการลงภาคสนาม 
- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอ้เสนอแนะผา่นทางอีเมลท่ี์อาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 

- การสังเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน 
- ผลการทดสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

๓. การปรับปรุงการสอน  
หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง 

และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
- สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
- การวิจยัในและนอกชั้นเรียน 

- ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้

ในวิชา ไดจ้าก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และ
หลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดด้งัน้ี 

- การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือผูท้รงคุณวุฒิ  
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ

ขอ้สอบ รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน 
และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากขึ้น ดงัน้ี 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๕ ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ ๔ 
- เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อให้นกัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยุกตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมา

จากงานวิจยัของอาจารยห์รือแนวคิดใหม่ๆ 
 


