
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

รายวิชา ๐๐๐ ๒๑๑ วฒันธรรมไทย 

 

ชือสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

คณะ    คณะพทุธศาสตร ์ คณะครุศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร ์ คณะสงัคมศาสตร์ 

หมวดที ๑ ข้อมูลโดยทวัไป 

๑.รหสัและชือรายวิชา  

๐๐๐   ๒๑๑    วฒันธรรมไทย 
                   (Thai Culture) 

๒.จาํนวนหน่วยกิต   

     ๒ หน่วยกติ (๒-๐-๔) 

๓.หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

     พุทธศาสตรบณัฑติ หมวดวชิาศกึษาทวัไป   

๔.อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

 

๕.ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน 

     ภาคการศกึษาท ี๒ / ชนัปีท ี๒ 

๖.รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

     ไมม่ ี

๗.รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

     ไมม่ ี

๘.สถานทีเรียน    

     มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั   

๙.วนัทีจดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครงัล่าสดุ 

     พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 
 
 

 

 

 

 



 
๒

หมวดที ๒ จุดมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     นิสติมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัความหมายและเนือหาของวฒันธรรม พฒันาการของวฒันธรรมไทย 

ประเภทของวฒันธรรม พระพุทธศาสนากบัวฒันธรรม การอนุรกัษ์ การเผยแพรแ่ละสรา้งสรรคว์ฒันธรรมไทย 

วฒันธรรมไทยกบัการพฒันา ผลกระทบของวฒันธรรมตา่งชาตติ่อวฒันธรรมไทย 

๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

     เพอืพฒันาและปรบัปรุงเนือหาของรายวชิาใหช้ดัเจนและสอดคลอ้งกบัจดุมุ่งหมายของรายวชิา สามารถ 

จดัการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทาํใหน้ิสติมคีวามรูค้วามเขา้ใจความหมายและเนือหาของ

วฒันธรรม พฒันาการของวฒันธรรมไทย ประเภทของวฒันธรรม พระพทุธศาสนากบัวฒันธรรม การอนุรกัษ์ 

การเผยแพรแ่ละสรา้งสรรคว์ฒันธรรมไทย วฒันธรรมไทยกบัการพฒันา ผลกระทบของวฒันธรรมต่างชาตติ่อ

วฒันธรรมไทย  และเพอืพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. 

 

หมวดที ๓ ลกัษณะและการดาํเนินการ 

 

๑. คาํอธิบายรายวิชา  

    ศกึษาความหมายและเนือหาของวฒันธรรม พฒันาการของวฒันธรรมไทย ประเภทของวฒันธรรม 
พระพทุธศาสนากบัวฒันธรรม การอนุรกัษ์ การเผยแพรแ่ละสรา้งสรรคว์ฒันธรรมไทย วฒันธรรมไทยกบัการ
พฒันา ผลกระทบของวฒันธรรมต่างชาตติ่อวฒันธรรมไทย 

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) 

 

 

 

 

 



 
๓

หมวดที ๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 

 

๑. คณุธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คณุธรรม จริยธรรมทีต้องพฒันา 

          พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณธรรม จรยิธรรมเพอืให้สามารถดําเนินชวีติร่วมกบัผูอ้นืในสงัคมอย่างราบรนื และ

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผูส้อนตอ้งพยายามชใีหเ้หน็คุณธรรมและจรยิธรรมทสีอดแทรกอยู่ในเนือหาวชิา 

เพอืให้นิสติสามารถพฒันาและบูรณาการคุณธรรมจรยิธรรมกบัความรูใ้นรายวชิา โดยมคีุณธรรมจรยิธรรมตาม

คุณสมบตัหิลกัสตูร ดงันี 

           (๑)  ตระหนกัในคณุค่าและคุณธรรมจรยิธรรมเกยีวกบัความเสยีสละและซอืสตัยส์ุจรติ  

           (๒) ความมวีนิยั ตรงต่อเวลา มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง วชิาชพีและสงัคม 

           (๓) มภีาวะความเป็นผูนํ้าและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และลําดบั 

ความสาํคญั 

           (๔) เคารพสิทธิและรบัฟังความคิดเห็นของผู้อนื รวมทงัเคารพในคุณค่าและศักดศิรขีองความเป็น

มนุษย ์

           (๕) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 

     ๑.๒ วิธีการสอน  

          - บรรยายบทเรยีนพรอ้มยกตวัอยา่งประกอบ 

          - มอบหมายงานใหนิ้สติไปศกึษาเนือหาของวฒันธรรม พฒันาการของวฒันธรรมไทย  พระพุทธศาสนา

กบัวฒันธรรม การอนุรกัษ์ วฒันธรรมไทยกบัการพฒันา  แลว้นํามาเสนอในชนัเรยีน แลกเปลยีนความคดิเหน็

ระหว่างนสิติดว้ยกนั และอาจารยผ์ูส้อน 

          - ใหน้สิติศกึษาผลกระทบของวฒันธรรมต่างชาตต่ิอวฒันธรรมไทย พรอ้มทงัชใีหเ้หน็ประเด็นทาง

จรยิธรรมทปีรากฏในวรรณกรรม 

          - เน้นนิสติเป็นศนูยก์ลางการเรยีน โดยใหม้สีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็ในบทเรยีน แลกเปลียน

ความคดิเหน็ภายในชนัเรยีน 

          - กระตุน้ ชกัจูงใหน้ิสติเขา้เรยีนสมาํเสมอ มรีะเบยีบวนิยั และมคีวามกลา้หาญในการแสดงออก และมี

ความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 

     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ประเมนิผลพฤตกิรรมการเขา้เรยีน การใหค้วามร่วมมอืในชนัเรยีน และส่งงานมอบหมายใหต้รงเวลา 

          - ประเมนิผลก่อนเขา้สูบ่ทเรยีนเพอืทราบพนืฐานความรูเ้กยีวกบัเนือหาวชิา 

          - ประเมนิผลระหว่างภาคเรยีน เพอืทดสอบผลสมัฤทธขิองวตัถุประสงคก์ารเรยีน 

          - ประเมนิผลดว้ยการใชแ้บบฝึกหดัในบทเรยีน 

          - ประเมนิวตัถุประสงคก์ารเรยีนโดยใชใ้บงาน (Work Sheet) 

          - ประเมนิผลปลายภาคเรยีน เพอืทดสอบผลสมัฤทธกิารเรยีนในภาพรวม 

 



 
๔

๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ทีต้องได้รบั  

          ความรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัความหมายและเนือหาของวฒันธรรมไทย ประกอบดว้ย 

          - มคีวามรูค้วามเขา้ใจพฒันาการของวฒันธรรมไทย ประเภทของวฒันธรรม 

          - มคีวามรูค้วามเขา้ใจพระพุทธศาสนากบัวฒันธรรม การอนุรกัษ ์การเผยแพร่และสรา้งสรรคว์ฒันธรรม

ไทย  

          - มคีวามรูค้วามเขา้ใจวฒันธรรมไทยกบัการพฒันา  

          - มเีจตคตใินการเรยีนรูเ้กยีวกบัผลกระทบของวฒันธรรมต่างชาตต่ิอวฒันธรรมไทย           

     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 พรอ้มทงัสามารถบรูณาการความรูใ้นรายวชิาเขา้หลกัพุทธธรรมได ้

     ๓.๒ วิธีการสอน 

          - บรรยายพรอ้มทงัยกตวัอยา่งประกอบเนือหาวชิา 

          - บรรยายเชงิวเิคราะหใ์หเ้หน็ความสมัพนัธแ์ละบรูณาการของเนือหาวชิา 

          - เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดเป็นรายบุคคล 

          - เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง แลว้นํามาแลกเปลยีนภายในชนัเรยีน 

     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 

          ทดสอบระหว่างภาคและปลายภาค โดยเน้นการวเิคราะห ์การประยุกต์ใชแ้ละการบรูณาการเนือหาวชิา 

การใชช้กัถาม ทดสอบดว้ยใบงานและแบบฝึกหดั 



 
๕ 

๔. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

     ๔.๑ ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบทีต้องพฒันา  

          - พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 

          - พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนและผูส้อน 

          - พฒันาความเป็นผูนํ้าและผูต้ามในการทาํงานเป็นทมี 

          - พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบในการทาํงานเป็นทมี และความตรงต่อเวลา 

     ๔.๒ วิธีการสอน 

          - จดักจิกรรมกลุ่มสมัพนัธใ์นการเรยีนรู ้

          - จดักลุ่มการเรยีนรู ้ 

          - ฝึกการทาํงานเป็นกลุ่ม 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ประเมนิตนเองดว้ยแบบทกีาํหนด 

          - ประเมนิผลพฤตกิรรมการทาํงานเป็นทมี 

          - ประเมนิผลจากรายงานการศกึษาดว้ยตนเอง 

๕. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ๕.๑ ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพฒันา       

          - พฒันาทกัษะในการสอืสารทงัการพดู การฟัง การแปล  การเขยีน และนําเสนอในชนัเรยีน 

          - พฒันาทกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูเกยีวกบัเนือหารายวชิา 

          - พฒันาทกัษะในการสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ตเกยีวกบัเนือหารายวชิา 

          - ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสอืสาร เช่น การส่งงานทางอเีมล์ การสรา้งห้องแสดงความ

คดิเหน็ในเรอืงต่าง ๆ เกยีวกบัเนือหารายวชิา 

          - 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 ี

           -  ประเมนิจากการมสี่วนร่วมในการอภปิรายและวธิกีารอภปิราย 

 

 
 

 



 
๖

หมวดที ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สปัดาห์

ที 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  สือทีใช้ 

(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 

 

๑.  ทดสอบกอ่นเขา้บทเรยีน 

๒. แนะนําแผนการสอน 

       ๒.๑  คาํอธบิายรายวชิา 

 ๒.๒ วตัถุประสงคร์ายวชิา 

 ๒.๓  กจิกรรมการเรยีนการ

สอน 

 ๒.๔  วธิกีารประเมนิผล 

 ๒.๕  งานมอบหมาย 

     ๒.๖  จติพสิยั 

๒ การอธบิาย 

การยกตวัอยา่ง

ประกอบ 

Power Point 

Projector 

คณาจารยม์หาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั 

๒ ความรูพ้นืฐานเกยีวกบัวฒันธรรม ๒ การบรรยาย 

การศกึษาคน้ควา้ 

การนําเสนองาน 

Power Point 

Projector 

 

๓ เนือหาของวฒันธรรม ๒ การบรรยาย 

การศกึษาคน้ควา้ 

การนําเสนองาน 

Power Point 

Projector 

 

๔ 

 

 พฒันาการของวฒันธรรมไทย ๒ การบรรยาย 

การศกึษาคน้ควา้ 

การนําเสนองาน 

Power Point 

Projector 

 

๕-๖ การแพรก่ระจายและการ

เปลยีนแปลงทางวฒันธรรมไทย 

๔ การบรรยาย 

การศกึษาคน้ควา้ 

การนําเสนองาน 

Power Point 

Projector 

 

 

      ๗ วฒันธรรมทอ้งถนิ ๒ การบรรยาย  



 
๗ 

สปัดาห์

ที 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  สือทีใช้ 

(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 การศกึษาคน้ควา้ 

การนําเสนองาน 

Power Point 

Projector 

      ๘ สอบระหว่างภาค ๒   

๙ 

 

ทนุทางวฒันธรรม ๒ การบรรยาย 

การศกึษาคน้ควา้ 

การนําเสนองาน 

Power Point 

Projector 

 

๑๐ พระพทุธศาสนากบัวฒันธรรม  ๒ การบรรยาย 

การศกึษาคน้ควา้ 

การนําเสนองาน 

Power Point 

Projector 

 

๑๑ 

 

การอนุรกัษ์  ๒ การบรรยาย 

การศกึษาคน้ควา้ 

การนําเสนองาน 

Power Point 

Projector 

 

๑๒ การเผยแพรแ่ละสรา้งสรรค์

วฒันธรรมไทย  

๒ การบรรยาย 

การศกึษาคน้ควา้ 

การนําเสนองาน 

Power Point 

Projector 

 

๑๓ วฒันธรรมไทยกบัการพฒันา ๒ การบรรยาย 

การศกึษาคน้ควา้ 

การนําเสนองาน 

Power Point 

Projector 

 

 

๑๔ 

 

ผลกระทบของวฒันธรรมต่างชาติ

ต่อวฒันธรรมไทย 

๒ การบรรยาย 

การศกึษาคน้ควา้ 

 



 
๘

สปัดาห์

ที 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  สือทีใช้ 

(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

การนําเสนองาน 

Power Point 

Projector 

๑๕ สอบปลายภาค ๒   

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที  วิธีการประเมิน  
สปัดาหที์

ประเมิน  

สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
สอบระหว่างภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๕ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 

วเิคราะห ์คน้ควา้ การนําเสนอรายงาน 
การทาํงานกลุ่มและการนําเสนอผลงาน 
การอ่านและสรปุความ 
การสง่งานตามทมีอบหมาย  

ตลอดภาค
การศกึษา 

๒๐% 

๓ 
การเขา้ชนัเรยีน 
การมสี่วนร่วม  

ตลอดภาค
การศกึษา 

๑๐% 

 

หมวดที ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  เอกสารและตาํราหลกั 

พระครกูลัยาณสทิธวิฒัน์ (สมาน).  วฒันธรรมไทย.  กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หาจุฬลงกรณราชวทิยาลยั,  

             ๒๕๔๙. 

สวสัด ิ พนิิจจนัทน์. วฒันธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๒๘. 

สชุพี  ปญุญานุภาพ. พระพทุธศาสนากบัวฒันธรรม. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกฏราชวทิยาลยั,  

             ๒๕๔๒. 

๒.  เอกสารและขอ้มลูสาํคญั 

จํานงค ์ ทองประเสรฐิ. วฒันธรรมไทยในภาษาไทย. กรงุเทพมหานคร: สหธรรมกิ, ๒๕๔๗. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต). วฒันธรรมไทย สู่ยุคเป็นผู้นําและเป็นผู้ให้. กรงุเทพมหานคร: สาํนักงาน 

            คณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต ิกระทรวงศกึษาธกิาร, ๒๕๓๗. 

๓.  เอกสารและข้อมลูแนะนํา 

ณรงค ์ เสง็ประกอบ.  พืนวฒันธรรมไทย.กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส. พรนิตงิเอา้ส,์ ๒๕๓๙. 

ทนิพนัธุ์  นาคะตะ. พระพทุธศาสนากบัสงัคมไทย. กรุงเทพมหานคร: สหายบลอ็กและการพมิพ,์ ๒๕๔๓. 



 
๙ 

บนัเทงิ  พาพจิติร. ประเพณีวฒันธรรมไทยและคติความเชือ. กรงุเทพมหานคร: โอเดยีนสโตร,์ ๒๕๔๙. 

ปราณี  วงษ์เทศ และสุจติต ์วงษ์เทศ. ประเพณี ๑๒ เดือน:  ในประวติัศาสตรส์งัคมวฒันธรรม เพือความ 

              อยู่รอดของคน. กรงุเทพมหานคร: มตชิน, ๒๕๔๘. 

พระราชวรมนุี.  ปรชัญาการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๐. 

วรรณภา  พนูพาณิชย ์และมลฤด ี ลวิเฉลมิวงศ.์ ชีวิตและวฒันธรรมไทย.กรงุเทพมหานคร: เจรญิรุง่เรอืงการ 

           พมิพ,์ ๒๕๔๗. 

สมชยั  ใจด.ี ประเพณีวฒันธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๓๕. 

Ray Moun Williams. Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. Britain: Croom Helm, 1979. 

The Group of Great Teachers. Thailand’s Important Traditions and Ceremonies. Bangkok: Sermwit  

           Bannakarn, 1973. 

 

หมวดที ๗ การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

 

๑. กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

     การประเมนิประสทิธผิลในรายวิชานี ทจีดัทําโดยนิสติ ได้จดักจิกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก

นิสติไดด้งัน ี

          - แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา  

          - ใบงานประเมนิประสทิธผิลวตัถุประสงคร์ายวชิา 

          - การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
           - การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 

          - ขอเสนอแนะผ่านเวบ็บอรด์ ทอีาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัทาํเป็นช่องทางการสอืสารกบันิสติ 
๒. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

     ในการเกบ็ขอ้มลูเพอืประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงัน ี

          - แบบสอบถามประเมนิผลสมัฤทธกิารสอนโดยนิสติ 

          - การสงัเกตการสอนจากผูร้่วมทมีการสอน 

          - ผลการสอบ 

         - การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้
๓. การปรบัปรงุการสอน  

     หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ ๒ ไดนํ้าผลการประเมนิไปปรบัปรงุการสอน ดงันี 

          - แจง้ผลการประเมนิการสอนโดยนิสติให้ผูส้อนทราบเพอืนําไปปรบัปรุงการสอน           

          - สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 
          - การวจิยัในและนอกชนัเรยีน 



 
๑๐ 

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 

๕. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

     จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธปิระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรงุการสอน และ

รายละเอยีดวชิา เพอืใหเ้กดิคณุภาพมากขนึ ดงันี 

          - ปรบัปรงุรายวชิาทกุ ๓ ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธติามขอ้ ๔ 

          - เปลยีนหรอืสลบัอาจารย์ผูส้อน เพอืให้นิสติมมุีมมองในเรอืงการประยุกต์ความรู้นีกบัปัญหาทมีาจาก

งานวจิยัของอาจารย ์

          -จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารแลกเปลยีนและระดมสมองพฒันากระบวนการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ

ยงิขนึ 

 

 


