
เอกสารหมายเลข มคอ.๓/๑ 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา๑ 

 วิทยาเขตขอนแกน 

 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

 

๑. รหัสและชือ่รายวิชา 

 ๒๐๔ ๔๒๑  ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย 

  (Independent Study on Thai Teaching)  

๒. จํานวนหนวยกิต๑ 

 ๓ หนวยกิต (๐-๖-๖) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา๑ 

            ๓.๑ หลักสูตร 

                    พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

            ๓.๒ ประเภทวิชา 

                    วิชาเฉพาะสาขา  เปนวิชาเลือก 

๔. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน๑ 

            ๔.๑ อาจารยผูรับผดิชอบรายวิชา   

                   พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก  

            ๔.๒ อาจารยผูสอน 

                    พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก / ผศ.ดร.พชรกฤต ศรีบุญเรือง 

๕. ภาคการศกึษา / ชั้นปทีเ่รียน๑ 

       ภาคการศึกษาที่ ๒ / ช้ันปที่ ๔ 

๖. รายวิชาทีต่องเรียนมากอน(Pre- requisites) (ถามี) ๑ 

 -------   

๗. รายวิชาทีต่องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) ๑ 

 -------    

๘. สถานที่เรียน๑ 



 มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

๙. วันที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลาสุด๑ 

 ๑  พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา๑ 

  คนควาวิจัยภาคสนามทางการสอนภาษาไทยที่สามารถประยุกตใชในการสอนภาษาไทยโดยความ

เห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา 

 

๒. วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา๑ 

  เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจในการนําวรรณคดีเปนแกนหลักในการสอนภาษาไทย และเรียนรู

หลักคําสอนทางศาสนา  ตลอดจนการนําคุณคาของวรรณคดีไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนนิการ 

 

๑. คําอธิบายรายวิชา๑ 

  ศึกษาคนควาวิจัยภาคสนามทางการสอนภาษาไทย  ทีส่ามารถประยุกตใชในกิจการทาง

พระพุทธศาสนา  โดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา 

๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา๑ 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย ๔๕ ช่ัวโมงตอ

ภาคการศึกษา 

อาจมีการสอนเสริม

เฉพาะกรณีมีเวลาเรียน

ไมครบ 

ไมมีการฝกปฏิบัติ

ภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง ๖ 

ช่ัวโมงตอสัปดาห 

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบคุคล 

 - อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะ 

     - อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ๑ ช่ัวโมงตอสัปดาห 

(เฉพาะรายที่ตองการ) 

 

 

 

 



หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรูของนักศกึษา 

 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา๑ 

 พัฒนาใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มจีรรยาบรรณในวิชาชีพ นําหลักคําสอนและคุณคาของ

วรรณคดีไปประยุกตใชอยางมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จรยิธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังน้ี 

         ๑) ตระหนักในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัยสุจริต 

          ๒) มีวินัย ตรงตอเวลา และมคีวามรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

         ๓) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงที่เกิดขึ้น  

             ๔) ตระหนักในหนาที่ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทัง้เคารพในคุณคา

และศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

            ๕) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

     ๑.๒ วิธีการสอน๑ 

              ๑) ใชการสอนแบบบรรยายดวยการสื่อสารสองทาง เปดโอกาสใหนักศึกษามีการต้ังคําถาม

หรือตอบคําถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม ในช้ันเรียนลักษณะการ

สอดแทรกในเน้ือหา  

              ๒) ยกตัวอยางกรณีศึกษา ตัวอยางที่ขาดความรับผิดชอบตอหนาที่และการประพฤติที่ผิด

จรรยาบรรณในวิชาชีพ  ตัวละครที่ปรากฏในเน้ือหา 

              ๓) อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ใหความสาํคัญตอจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่อง

เวลาการเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา การเคารพและให

เกียรติแกอาจารยผูบรรยาย ตลอดจนระหวางผูเรียนดวยกันซึ่งมีความเปนผูอาวุโสกวา 

     ๑.๓ วิธีการประเมินผล๑ 

 ๑) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในช้ันเรียนและในโอกาสที่ภาควิชาหรือคณะจัดกิจกรรม

ตางๆ ที่เกี่ยวของทางดานคุณธรรมและจริยธรรม การมีสัมมาคารวะตอผูอาวุโสและคณาอาจารย 

            ๒) การตรวจสอบการมีวินัยตอการเรียน การตรงตอเวลาในการเขาช้ันเรียนและการสง

งานมอบหมาย 

            ๓) ประเมินการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน โดยนิสิตอ่ืนๆในรายวิชา 

            ๔) นิสิตประเมินตนเอง 

๒. ความรู 

     ๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ๑ 

          ๑) ความรูเรื่องพัฒนาการของวรรณคดีไทยในดานตาง ๆ  

           ๒) อิทธิพลตางประเทศที่มีตอวรรณคดีไทย  



           ๓) หลักการวิเคราะหวรรณคดีไทยที่สําคัญประเภทตาง ๆ  

           ๔) คณุคาวรรณคดีทั้งดานสารัตถะและสุนทรีภาพ   

           ๕) หลักและวิธีการสอนวรรณคดี 

     ๒.๒ วิธีการสอน๑ 

          ๑) บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะหกรณีศึกษาวรรณคดี

ประเภทตาง ๆ และมอบหมายใหคนควา แบบโครงงาน  ตลอดจนการเรียนการสอนแบบ Problem base 

learning และ การเรียนรูแบบบูรณาการ โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student Center)   

            ๒) มีการศึกษานอกสถานที ่โดยศึกษาจากสถานที่จริงตามที่ปรากฏในวรรณคดีไทย 

 

     ๒.๓ วิธีการประเมินผล๑ 

 ๑) การสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

             ๒) ตรวจผลงานเปนรายบุคคล 

๓. ทักษะทางปญญา 

     ๓.๑ ทักษะทางปญญาทีต่องพัฒนา๑ 

           ๑) พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีการคิดอยางเปนระบบ  มีการวิเคราะห เพ่ือหาเหตุผลใน

แคเชิงประวัติศาสตร และภูมิศาสตร ตลอดจนแนวคิดและคุณคาของวรรณคดีในดานตาง ๆ  

           ๒) ฝกการสรางสรรคผลงานจากการคนควาของตนเอง  

     ๓.๒ วิธีการสอน๑ 

            ๑) การมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา 

            ๒) อภิปรายกลุม 

            ๓) วิเคราะหกรณีศึกษา จากวรรณคดีแตละยุคสมัย และนักเขียนที่มีเช่ือเสียง 

            ๔) การสะทอนแนวคิดจากการประพฤติ 

     ๓.๒ วิธีการประเมินผล๑ 

        ๑) สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณ หรือวิเคราะห

แนวคิด 

             ๒) ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน ทั้งรายบุคคลและ

กลุม 

             ๓)  ผลงานของนิสิต 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบที่ตองพัฒนา 

  ๑) พัฒนาทักษะในการสรางสมัพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน ความเปนผูนําและผูตามในการ

ทํางาน ทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม  



          ๒) วางตัวและรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมไดอยางเหมาะสม 

          ๓) พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตาม

กําหนดเวลา 

     ๔.๒ วิธีการสอน๑ 

             ๑) จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหวรรณคดี และพฤติกรรมของตัวละคร 

             ๒) มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล เชน การศึกษาคนควาลักษณะวรรณคดีใน

รูปแบบโครงงาน   

             ๓) การนําเสนอรายงาน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล๑ 

               ๑) ประเมินการมสีวนรวมในช้ันเรียน 

               ๒) ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุมของนิสิต 

               ๓) ใหนิสิตประเมินสมาชิกในกลุม ทั้งดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและดานความ

รับผิดชอบ 

              ๔) รายงานการศึกษาดวยตนเอง 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

 ๑) ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตัวเลข จากการหาคาเฉลี่ยขอมูลที่ศึกษา 

           ๒) พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การแปล การเขียนโดยการทํารายงาน และ

นําเสนอในช้ันเรียนไดอยางเหมาะสม ตลอดจนทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสง

งานทางอีเมล เปนตน 

           ๓) สามารถใชทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครือ่งมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

           ๔) สามารถคัดเลือกแหลงขอมูล  

           ๕) สามารถคนควาหาขอมูล/ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางอินเทอรเน็ต 

     ๕.๒ วิธีการสอน๑ 

 ๑) นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เชน การใช PowerPoint ที่นาสนใจ ชัดเจน 

งายตอการติดตามทําความเขาใจ ประกอบการสอนในช้ันเรียน 

           ๒) การสอนโดยมีการนําเสนอขอมูลจากการคนควาทางอินเทอรเน็ต เพ่ือเปนตัวอยางกระตุนให

นิสิตเห็นประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสบืคนขอมูล 

           ๓) การแนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูลและแหลงขอมูลและการอางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่

นาเช่ือถือ 

           ๔) การมอบหมายงานศึกษาคนควาดวยรูปแบบโครงงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศ  จาก website สือ่การสอน e-learning และทํารายงานโดยเนนการอางอิง จากแหลงทีม่า



ขอมูลที่นาเช่ือถือ มีการนําตัวเลข สถิติ ประกอบ 

           ๕) การนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและดวยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล๑ 

            ๑) ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงานโครงงาน 

            ๒) ประเมินทักษะการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการนําเสนอผลการศึกษาคนควาหนาช้ันเรียน 

            ๓) ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

๑. แผนการสอน 

 

สัปดาห

ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อทีใ่ช (ถามี) 

ผูสอน 

๑ แนะนํารายวิชา กิจกรรมการเรียนการ

สอน และวิธีการวัดและประเมนิผล 

จัดใหนิสิตสอบวัดพ้ืนฐานทางความรู

ทางการวิจัยกอนเรียน (Pre-Test) 

๓ - แนะนํารายละเอียดรายวิชา 

- ทดสอบความรูกอนเรียน 

- ช้ีแจงเกี่ยวกับการเรียน และ

แหลงขอมูลที่จาํเปนใน

การศึกษา 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก/ 

ผศ.ดร.พชรกฤต  

ศรีบุญเรือง 

 

๒ บทนํา / ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทาง

การศึกษา และการศึกษาคนควาอิสระ 

๓ -บรรยาย โดยใช Power 

point 

-ต้ังปญหาและใหนิสิตตอบ

พรอมทั้งแสดงทัศนคติ 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก/ 

ผศ.ดร.พชรกฤต  

ศรีบุญเรือง 

 

๓ วิธีการดําเนินการวิจัย (ตอ) 

- การกําหนดปญหาการวิจัย (การต้ังช่ือ

เรื่องและวัตถุประสงคของการวิจัย) 

- ตัวแปรและสมมติฐานของการวิจัย 

- ประชากรและกลุมตัวอยาง 

- เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ฯลฯ 

๓ - บรรยาย Power point 

-นิสิตแสดงความคิดเห็น 

- มอบหมายงานใหนิสิตไป

ศึกษาตัวอยางงานวิจัย 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก/ 

ผศ.ดร.พชรกฤต  

ศรีบุญเรือง 

 

๔ การฝกเขียนเขยีนโครงรางการศึกษาอิสระ ๓ - บรรยาย Power point 

- นิสิตนําเสนองานมอบหมาย 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก/ 



- อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู ผศ.ดร.พชรกฤต  

ศรีบุญเรือง 

๕ การฝกเขียนเขยีนโครงรางการศึกษาอิสระ 

(ตอ) 

๓ - บรรยาย Power point 

- นิสิตนําเสนองานมอบหมาย 

- อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก/ 

ผศ.ดร.พชรกฤต  

ศรีบุญเรือง 

๖ นําเสนอโครงรางการศึกษาอิสระ ๓ - บรรยาย Power point 

- ต้ังปญหาและใหนิสิตตอบ

พรอมทั้งแสดงทัศนคติ 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก/ 

ผศ.ดร.พชรกฤต  

ศรีบุญเรือง 

๗ นําเสนอโครงรางการศึกษาอิสระ(ตอ) ๓ - บรรยาย Power point 

- ต้ังปญหาและใหนิสิตตอบ

พรอมทั้งแสดงทัศนคติ 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก/ 

ผศ.ดร.พชรกฤต  

ศรีบุญเรือง 

๘ ฝกลงพ้ืนที่ภาคสนามเก็บขอมูล ๓ - บรรยาย Power point 

- ใหนิสิตออกแบบงานวิจัย

ของตัวเอง จัดทําเปนโครงราง

งานวิจัย และนําเสนอ 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก/ 

ผศ.ดร.พชรกฤต  

ศรีบุญเรือง 

๙ ลงพ้ืนที่ภาคสนามเก็บขอมูล ๓ - บรรยาย Power point 

- ใหนิสิตออกแบบงานวิจัย

ของตัวเอง จัดทําเปนโครงราง

งานวิจัย และนําเสนอ 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก/ 

ผศ.ดร.พชรกฤต  

ศรีบุญเรือง 

๑๐ ลงพ้ืนที่ภาคสนามเก็บขอมูล(ตอ) ๓ - บรรยาย Power point 

- ใหนิสิตฝกออกแบบ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก/ 

ผศ.ดร.พชรกฤต  

ศรีบุญเรือง 

๑๑ วิเคราะหขอมูล สรุป และอภิปลายผล ๓ - บรรยาย Power point 

- ต้ังปญหาและใหนิสิตตอบ

พรอมทั้งแสดงทัศนคติ 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก/ 

ผศ.ดร.พชรกฤต  

ศรีบุญเรือง 

๑๒ วิเคราะหขอมูล สรุป และอภิปลายผล(ตอ) ๓ - บรรยาย 

- ต้ังปญหาและใหนิสิตตอบ

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก/ 



พรอมทั้งแสดงทัศนคติ ผศ.ดร.พชรกฤต  

ศรีบุญเรือง 

๑๓ การเขียนรายงานการวิจัย ๓ - บรรยาย 

- ใหนิสิตฝกเขยีน

โครงการวิจัย 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก/ 

ผศ.ดร.พชรกฤต  

ศรีบุญเรือง 

๑๔ นําเสนอรายงานการวิจัย/สอบปองกัน ๓ - บรรยาย 

- ใหนิสิตฝกเขยีนรายงานการ

วิจัย 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก/ 

ผศ.ดร.พชรกฤต  

ศรีบุญเรือง 

๑๕ นําเสนอรายงานการวิจัย/สอบปองกัน(ตอ) ๓ -นิสิตเสนอรายงาน 

-อภิปราย และแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก/ 

ผศ.ดร.พชรกฤต  

ศรีบุญเรือง 

๑๖ สงรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบรูณ ๓   

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมที่ วิธีการประเมิน  สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนที่ประเมิน 

๑ การวิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนําเสนอ: 

    -งานมอบหมายในหองเรียน 

    -รายงานการศึกษาคนควาตัวอยางงานวิจัย 

    -ทดสอบความรูหลังเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา รอยละ ๓๐ 

๒ การสอบวัดผล: 

   - สอบวัดผลระหวางภาคเรียน  

     ( ฝกเขียนโครงรางงานวิจัยและนําเสนอ สอบโครงราง

งานวิจัย) 

   - สอบปลายภาคการศึกษา 

    ( รายงานผลการวิจัยเปนรูปเลม และ สอบปองกัน

งานวิจัย นําเสนอโดยใช Power point ) 

 

ตามที่อาจารยประจํา

รายวิชากําหนด 

 

รอยละ ๒๐ 

รอยละ ๔๐ 

๓ จิตพิสัย: 

    -การเขาช้ันเรียน 

    -การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความคิดเห็น การคิด

ตลอดภาคการศึกษา รอยละ ๑๐ 



วิเคราะห และสังเคราะหปญหาทางวิชาการ 

 

 

หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 

๑. เอกสารและตําราหลัก๑ 

ชํานาญ  รอดเหตุภัย. การวจิยัทางภาษาไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๕๒.

อังคณา กุลนภาดล. การวจิัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, ๒๕๕๘. 

ยุทธพงษ  กัยวรรณ. พื้นฐานการวิจัย. กรงุเทพฯ : สุวีริยาสาสน, ๒๕๔๓. 

ระพีพรรณ  พิริยะกุล. การวิจัยเบ้ืองตน. กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติและคอมพิวเตอร. มหาวิทยาลัย

รามคําแหง, ๒๕๔๐. 

เรืองอุไร  ศรีนิลทา. ระเบียบวิธีวิจัย. กรุงเทพฯ : คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๓๘. 

วัลลภ สวัสดิวัลลภ. เทคนิคการคนควาและเรียบเรียงรายงานและผลงานทางวิชาการอยางมี

ประสิทธิภาพ.   

           กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, ๒๕๓๘. 

สุภางค  จันทวานิช. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพครั้งที ่๗. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย,  

           ๒๕๔๐. 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนาํ๑ 

           Arthur Anthony Macdonell.  A History of Sanskrit Literature. New York: D. 

Appleton and  

company, ๑๙๐๐.  

                Chen, Jianhua.  Columbia Companion to Modern East Asian Literatures. New 

York : Columbia UP, ๒๐๐๓ 

 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ีไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากผูเรียนได

ดังน้ี 

      ๑.๑ การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 



      ๑.๒ การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

      ๑.๓ การประเมินผูสอนทุกดาน และประเมนิผลงานนิสิต 

      ๑.๔ ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับผูเรยีนโดยให

ทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกหองเรียนโดยผาน

ชองทาง e-mail  และ face book 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

 ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังน้ี 

       ๒.๑ การสังเกตการณสอนของผูการสอนรวม 

       ๒.๒ ผลการสอบ 

       ๒.๓ การทวนสอบผลประเมนิการเรียนรู 

           การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงต้ังโดยคณะ หรือภาควิชา จากการ

สังเกตขณะสอน และการสมัภาษณตัวแทนผูเรียน 

๓. การปรบัปรุงการสอน 

      หลังจากทราบผลการประเมนิการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน

การระดมสมอง และหาขอมลูเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 

      ๓.๑ สมัมนาการจัดการเรียนการสอน โดยกิจกรรมการจัดการความรู(Knowledge 

Management) 

      ๓.๒ การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

      ๓.๓ ภาควิชากําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการ

ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทาํรายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กําหนดทุกภาค

การศึกษา 

      ๓.๕ ภาควิชากําหนดใหอาจารยผูสอนเขารบัการฝกอบรมกลยุทธการสอน/การวิจัยในช้ันเรียน 

และมอบหมายใหอาจารยผูสอนรายวิชาที่มีปญหา ทําวิจัยในช้ันเรียนอยางนอยภาคการศึกษาละ ๑ 

รายวิชา 

      ๓.๖ มีการประชุมอาจารยทั้งภาควิชาเพ่ือหารือปญหาการเรียนรูขอผูเรียนและรวมกันหาแนว

ทางแกไข 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

      ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากการ

เรียนรูในวิชาไดจาก การสอบถามผูเรียนหรือการสุมตรวจผลงาน  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย 

และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชา  ไดดังน้ี 

       ๔.๑ การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของผูเรียนโดยอาจารยอ่ืน หรือ

ผูทรงคุณวุฒ ิที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 



       ๔.๒ มีการต้ังคณะกรรมการในภาควิชาเพ่ือตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของผูเรียน โดย

ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

       ๔.๓ ภาควิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาทีท่วนสอบผลสมัฤทธ์ิของผูเรยีนในรายวิชา

โดยการสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของ

รายวิชารอยละ ๖๐ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร 

๕. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

       จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชาแลว ไดมีการวางแผนการปรับปรุง

การสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 

       ๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๑ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตาม

ขอ ๔ 

       ๕.๒ สลับหรือเปลี่ยนอาจารยผูสอน เพ่ือใหผูเรียนมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูกับปญหา

ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย  

        ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย

ผูเรียน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย

ผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเน้ือหาที่สอนและ

กลยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชา เสนอตอหัวหนาภาควิชา เพ่ือนําเขาที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเหน็และ

สรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป 
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