
 ๑ 

มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา 
วิชา พระพุทธศาสนากับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ช่ือสถาบันอดุมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาเขตขอนแกน /วิทยาลัยสงฆขอนแกน /สาขาวิชาพระพทุธศาสนา 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา  
                   ๑๐๑  ๔๓๑  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ย่ังยืน (Buddhism and Sustainable Development) 
๒. จํานวนหนวยกิต   

๒ หนวยกิต  ๒-๐-๔ 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิชาเอก พระพุทธศาสนา 
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

พระมหาสํารอง สฺญโต, ดร. 
๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาที่  ๒  ชั้นปที่  ๔ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถาม)ี 

 ไมมี 
๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถาม)ี 

 ไมมี 
๘. สถานท่ีเรียน    

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน  
       อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร)  ๓๐ หมู ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแกน 

๙. วนัท่ีจัดทําหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวชิาครั้งลาสุด 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 
 เพื่อใหนิสิตไดศึกษา เรียนรูเก่ียวกับแนวคิดและกระบวนการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยศึกษาผานแนวคิดของ
สหประชาชาติ (UN)  และแนวคิดของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เปนตน เพื่อนําไปสูการพัฒนาตนเองและสังคมใน
ดานตางๆ เชน  ความย่ังยืนของคน เทคโนโลยี สังคม/วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  
     วตัถุประสงค 
       หลงัเรียนจบรายวิชานี้แลว ผูเรียนสามารถ 
               ๑) มีความรู ความเขาใจ และสามารถวิเคราะหแนวคิดและกระบวนการพัฒนาที่ย่ังยืนในมิติตางๆ ทั้ง
ในทางพระพทุธศาสนาและแนวคิดการพัฒนาอ่ืนที่เก่ียวของได  
               ๒) มีความรู ความเขาใจและสามารถพฒันา/จัดทําโครงการพัฒนาเพื่อความย่ังยืนของชุมชน คน 
กระบวนการพัฒนา และสิง่แวดลอมได 
               ๓) รูจักคนควา วิเคราะห  และสามารถนําหลักการทางพระพทุธศาสนาไปประยุกตใชในกิจการพัฒนาที่



 ๒ 

ย่ังยืนได 
๒. วัตถุประสงคในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๑) เพื่อใหมีการศกึษาและพัฒนาโครงการ/กิจกรรมการศึกษา ตามข้ันตอนและกระบวนการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ซึ่งจะทําใหนิสิตไดมีฐานความรูเก่ียวกับการพัฒนาทีส่อดคลองกับพระพทุธศาสนาและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  ๒) เพื่อพัฒนาและสงเสริมทักษะการเรียนรูที่เนนความย่ังยืนของคนและธรรมชาติ 
                ๓) เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอร E-Learning  และการพฒันา 

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดาํเนนิการ 

 

 ๑. คําอธิบายรายวิชา  
      ศึกษาหลักการพัฒนาที่ย่ังยืนตามแนวพระพทุธศาสนา โดยเนนหลักการพัฒนามนุษย ธรรมชาติ และสังคม 

๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ การฝกปฏิบัต/ิงาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  ๓๐ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมตามความตองการ
ของนิสิตเฉพาะราย 

ไมมี การศึกษาดวยตนเอง ๑๒ 
ชั่วโมงตอสัปดาห 

 

๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
        - อาจารยประจํารายวิชา แจงการใหคาํปรึกษาผานทางโทรศัพท และทางเว็บไซตของคณะพทุธศาสตร และใน
ระหวางหองเรียน  
        - อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห  ณ ที่
หองพักอาจารย/คณะพทุธศาสตร ใหกับนสิิตเฉพาะรายบุคลที่ตองการคําปรึกษาในการเรียนรูดานการพัฒนาของนสิิต 

 
 
 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
         พัฒนานิสิตใหมีคุณธรรม จริยธรรมในการคนหาความรู การพัฒนาตนเองและสังคมตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนา และการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยใชกระบวนการเรียนรู เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคม
อยางเหมาะสมสอดคลองกับการพัฒนาที่ย่ังยืน ตามคุณสมบัติในรายวิชา ดังนี้ 

๑) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริตตอการพัฒนาสังคม  
๒) มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และความย่ังยืนของสิ่งแวดลอม 
๓) มีสามารถในการทํางานเปนทีมและสามารถแกไขปญหาทางสังคมและสิ่งแวดลอมได 
๔) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนในกระบวนการพัฒนา 



 ๓ 

๕) เคารพกฎหมายระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

๑.๒ วิธีการสอน  
          ๑) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๒) อภิปรายกลุมในเชิงคุณธรรม จริยธรรมในประเด็นการพัฒนาที่ย่ังยืน 
๓) กําหนดใหมีการพัฒนาระดับคุณธรรม จริยธรรมจากแนวคิดและกระบวนการพัฒนาที่ย่ังยืน   

๑.๓ วิธีการประเมนิผล 
๑)  ประเมินผลจากการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 
๒) ประเมินผลจากการเขาชั้นเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 

        ๓)  การติดตามประเมินผลของกลุม เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในดานการพัฒนาที่ย่ังยืน 
๔) ประเมินผลการวิเคราะหจากกรณีประเด็นการพัฒนาที่ย่ังยืนรายบุคคลและรายกลุม 
๕) ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย โดยเนนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการของการ 
       พัฒนาที่ย่ังยืน 
๖) กระบวนการประพฤติตนตามหลักการพัฒนาที่ ย่ังยืน เชน การประหยัด การใชของที่ เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม เปนตน  

๒. ความรู  

๒.๑ ความรูท่ีตองไดรับ  
นิสิตมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดและกระบวนการพัฒนาที่ ย่ังยืนในมิติตางๆ ทั้ งในดาน

พระพุทธศาสนา การพัฒนาประเทศ การจัดการสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี รวมทั้งสามารถวิเคราะห
สถานการณและปญหาของการพัฒนาที่ไมย่ังยืน และการพัฒนาที่ย่ังยืนได   

 
๒.๒ วิธีการสอน 

           ๑) การนําเสนอแนวคิดและกระบวนการพัฒนาที่ย่ังยืนผานนโยบายของการพัฒนาประเทศ 
           ๒) บรรยายโดยใชอุปกรณมัลติมีเดีย (multimedia) ตามแนวคิดของการพัฒนาที่ย่ังยืนและไมย่ังยืน  
           ๓) อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน  การวิเคราะหกรณีศึกษาการพัฒนาในสังคมไทย  
           ๔) การมอบหมายใหคนควาหาบทความ ขอมูลที่เก่ียวของ โดยนํามาสรุปและนําเสนอ  
           ๕) การศึกษาโดยใชปญหา และโครงงาน Problem base learning โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

๒.๓ วิธีการประเมนิผล 
  ๑) การถามตอบในชั้นเรียน การสอบกลางภาค สอบปลายภาค 
  ๒) การนาํเสนอขอมูลและการสรุปจากการคนควาขอมูลที่เก่ียวของกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  ๓) การวิเคราะหกรณีศึกษาตามประเด็นของการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  ๔) การสอบสัมภาษณเปนรายบุคคล/กลุมในประเด็นการพัฒนาของประเทศไทย 

๓. ทักษะทางปญญา 

๓.๑ ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
พัฒนาจิตสาธารณะและความรอบรูในกระบวนการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยมีการพัฒนาวิธีคิด เพื่อการแกไขปญหา

และพัฒนากิจกรรมการพัฒนาที่ย่ังยืนของสังคมไทยและพระพุทธศาสนาไดอยางเหมาะสม 



 ๔ 

๓.๒ วิธีการสอน 
๑)  การมอบหมายในการคนหาความรู และนาํเสนอผลการศึกษา 
๒) การพัฒนาจิตสาธารณะของความรับผิดชอบของบุคคล 
๓) การวิเคราะหกรณีศึกษาเก่ียวกับหลักการ และสถานการณของการพัฒนาที่ย่ังยืน 
๔) การวิเคราะหเชิงความรอบรูจากแบบประเมิน 
๓.๓ วิธีการประเมนิผล 

         ๑) การถามตอบในชั้นเรียน การสอบกลางภาคและปลายภาค 
        ๒) การพิจารณาจากโครงการศึกษาดานการพัฒนาที่ย่ังยืน 
        ๓) แบบประเมินความรูดานการพัฒนาที่ย่ังยืน 
        ๔) ระบบวิธีคิดและการจัดการความรูและปญญา โดยใชเทคนิค SWOT  

 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ  

๔.๑ ทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา  
         มีการพัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียน-ครู อาจารย โดยเนนความย่ังยืนของสัมพันธภาพ 
สิ่งแวดลอม สังคม และเทคโนโลยี  รวมทั้งมีการพัฒนาความเปนผูนําและผูตาม มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
ใหครบถวนตามกําหนดเวลา 

๔.๒ วิธีการสอน 
๑) จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษาการพัฒนาที่ย่ังยืน 
๒) มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล หรือ อานบทความที่เก่ียวของกับการพัฒนาประเทศ 
๓) การนําเสนอรายงานของกลุม 
๔) การศึกษาภาคสนามในนามกลุมตามประเด็นทีศ่กึษา 

      ๔.๓ วิธีการประเมนิผล 
- ประเมินตนเอง และเพื่อนรวมชั้นเรียน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด 
- รายงานทีน่ําเสนอ  พฤติกรรมการทํางานเปนทีม 
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง 



 ๕ 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพฒันา       

       พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต การใชสถิติอยางงาย เชน คารอยละ คาเฉลี่ยในการอภิปราย
ขอมูล การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาที่ย่ังยืน และพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสง
งานทางอีเมล การสรางหองแสดงความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ  รวมทั้งทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ 
เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยเฉพาะสถิติของภาวะวิกฤตดานสิ่งแวดลอมในสังคมไทย 

๕.๒ วิธีการสอน       
๑) มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning  
๒) การทํารายงานศึกอิสระ โดยเนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ 
๓) นําเสนอโดยใชอุปกรณมัลติมีเดีย (multimedia) และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

๕.๓ วิธีการประเมนิผล 
๑) การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี 
๒) การมีสวนรวมในการอภิปรายประเด็นการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
๓) การนําเสนอโดยใชอุปกรณมัลติมีเดีย (multimedia) 
๔) การวิเคราะหเชิงตัวเลขจากการรายงานวิกฤตการณดานสิ่งแวดลอม 

 
หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

 

สัปดาห หัวขอ /รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

๑ แนวคิดและความสาํคัญของการพัฒนาที่ไมย่ังยืน
และการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๒ Power point  
รายงานการพัฒนา 

พระมหาสาํรอง 
สฺญโต, ดร. 

๒ แนวคิดและกระบวนการพัฒนาที่ย่ังยืน ๒ Power point  
รายงานการพัฒนา 

พระมหาสาํรอง 
สฺญโต, ดร. 

๓ แนวคิดและกระบวนการพัฒนาที่ย่ังยืนตามแนว
พระพทุธศาสนา 

๒ Power point  
รายงานการพัฒนา 

พระมหาสาํรอง 
สฺญโต, ดร. 

๔ หลักธรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาที่ย่ังยืน ๒ Power point  
รายงานการพัฒนา 

พระมหาสาํรอง 
สฺญโต, ดร. 

๕ ปญหาและสถานการณดานการพัฒนาที่ย่ังยืนใน
ประเทศไทย 

๒ Power point  
รายงานการพัฒนา 

พระมหาสาํรอง 
สฺญโต, ดร. 

๖ สถานการณปญหาและวิกฤตการณดานเทคโนโลยี 
และสิ่งแวดลอมในระดับโลก 

๒ Power point  
รายงานการพัฒนา 

พระมหาสาํรอง 
สฺญโต, ดร. 

๗ การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ ๒ รายงานการพัฒนา พระมหาสาํรอง 



 ๖ 

พัฒนาที่ย่ังยืน สฺญโต, ดร. 
๘ การสอบกลางภาค ๒ ขอสอบ  พระมหาสาํรอง 

สฺญโต, ดร. 
๙ การศึกษาพื้นทีต่ามประเด็นการพัฒนาที่ย่ังยืน  ๒ รายงานการพัฒนา พระมหาสาํรอง 

สฺญโต, ดร. 
๑๐ การวิเคราะหเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการ

พัฒนาที่ย่ังยืนตามแนวพุทธ 
๒ Power point  

ตัวชี้วัดการพัฒนา 
พระมหาสาํรอง 
สฺญโต, ดร. 

๑๑ การวิเคราะหหนงัสือและโครงการวาดวยการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของไทย 

๒ หนังสือและรายงาน
การพัฒนาของไทย 

พระมหาสาํรอง 
สฺญโต, ดร. 

๑๒ การวิเคราะหผลกระทบของการพัฒนาที่มีตอ
สังคมและพระพุทธศาสนา (ที่ไมย่ังยืน) 

๒ รายงานผลกระทบ
ในดานตางๆ  

พระมหาสาํรอง 
สฺญโต, ดร. 

๑๓ นโยบายและกลไกของภาครัฐและเอกชนในการ
สงเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๒ กฎหมายและ
รายงานการพัฒนา

ของไทย 

พระมหาสาํรอง 
สฺญโต, ดร. 

๑๔ การนําเสนอผลงาน ๒ รายงาน พระมหาสาํรอง 
สฺญโต, ดร. 

๑๕ การนําเสนอผลงาน ๒ รายงาน พระมหาสาํรอง 
สฺญโต, ดร. 

๑๖ สอบปลายภาค ๒ ขอสอบ  

๒. แผนการประเมนิผลการเรียนรู 

ท่ี  ผลการเรียนรู*  วิธีการประเมนิ  สัปดาหท่ีประเมนิ  
สัดสวนของการ

ประเมนิผล 

๑ 
๔.๑ 
๔.๒ 
๔.๓ 

สอบปลายภาค 
 

๑๖ 
 

๔๐% 
 

๒ 

๔.๑ 
๔.๒ 
๔.๓ 
๔.๔ 
๔.๕ 

 
วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา 
การนาํเสนอรายงาน 
การทาํงานกลุมและผลงาน 
การอานและสรุปบทความ 
การสงงานตามทีม่อบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
๔๐% 

๓ 

๔.๑ 
๔.๒ 
๔.๓ 
๔.๔ 
๔.๕ 

 
การเขาชัน้เรียน 
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชัน้เรียน 

ตลอดภาคการศกึษา ๒๐% 

 
 



 ๗ 

หมวดท่ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. เอกสารและตําราหลัก 
 เกียรติชัย พงษพาณิชย. สตรีกับความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพ.  
  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๔. 

  เฉลิมเกียรติ ผิวนวล. มนุษยคือชีวติเล็กท่ีงดงาม : ความคิดทางจริยศาสตรของ 
ซูเมกเกอร. กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพมูลนิธิเด็ก, ๒๕๔๔. 

  ชัยวัฒน ถิระพันธุ. ทฤษฎีไรระเบียบ (Chaos Theory) กับทางแพรงของสังคม 
  สยาม. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปญญา, ๒๕๓๗. 
ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร. วาทกรรมการพฒันา. กรุงเทพมหานคร : ศูนยวิจัยและผลิตตํารา 
  มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๔๓. 
ธีรยุทธ บุญมี. โลก Modern & Post Modern. พิมพคร้ังที่ ๓. กรุงเทพมหานคร :  
  สายธาร, ๒๕๔๒. 
ประพนธ  ผาสุขยืด. อิสรภาพ (Freedom). กรุงเทพมหานคร  : สํานักพิมพใยไหม, ๒๕๔๘. 
ประเวศ  วะส.ี บรรณาธิการ. ธรรมชาติของสรรพส่ิง การเขาถึงความจริงท้ังหมด.  
  กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงษ, ๒๕๔๗. 
ประสาน ตางใจ. บพุนมิิต กระบวนทัศนใหม. กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพร้ินต้ิง, ๒๕๔๕. 
ประสาน ตางใจ.มนษุยกับความคิด. พิมพคร้ังที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร 

พร้ินต้ิงแอนดพับลชิชิ่งจํากัด (มหาชน), ๒๕๔๓. 
ปาริชาติ  วลัยเสถียร. เทคนิคและกระบวนการพัฒนา. พิมพคร้ังที ่๓. กรุงเทพมหานคร :โครงการ สรส. 
        , ๒๕๔๘. 
พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต). นิติศาสตรแนวพุทธ.  กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก  
  จํากัด, ๒๕๓๙. 
  . การพฒันาท่ีย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร : พิมพคร้ังที่ ๓, มูลนิธิพทุธธรรม, ๒๕๔๓. 
ยุค ศรีอารยะ. ภูมปิญญาบูรณาการ. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทรบุคเซ็นเตอร จํากัด.  
  ๒๕๔๒.  
 สมภาร พรมทา. พุทธปรัชญา :  มนุษย สังคม และปญหาจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร :  
  โครงการตําราคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
 อานนัท กาญจนพันธุ. ความคิดทางประวตัิศาสตรและศาสตรของวิธีคิด. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอัมรินทร, ๒๕๔๓. 
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

http://www.google.co.th/ แลวคลิกไปที่เว็บตางๆ เชน wikipedia เปนตน 
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

เว็บไซต ที่เก่ียวกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน wikipedia คําอธิบายศัพท  
             เว็บไซตเก่ียวกับการพัฒนาที่ย่ังยืน ของสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

http://www.google.co.th/


 ๘ 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนิสิต ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาไดดังนี้ 

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน และการนําเสนอประเด็นวิกฤตดานการพัฒนาที่ไมย่ังยืน 
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผานทางอีเมลที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 

- การสังเกตการณสอนของอาจารยผูสอน 
- ผลการประเมินการสอนในรายวิชาของนิสิต/ผูเรียน 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

๓. การปรับปรุงการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 

และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

- ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูใน
วิชา ไดจาก การสอบถามนิสิต หรือการสุมตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการ
ออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือผูทรงคุณวุฒิ  
- มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยตรวจสอบ

ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๕ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ ๔ 
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยุกตความรูนี้กับปญหาที่มา

จากงานวิจัยของอาจารยหรือแนวคิดใหมๆ 
 

ช่ืออาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชา พระมหาสาํรอง สญฺโต, ดร. 
 
ลงชื่อ _______________________________   วันที่รายงาน_____________________ 
 
ช่ืออาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร  พระมหาภิรัฐกรณ  อํสุมาล,ี ผศ.ดร. 
 
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รับรายงาน _____________________ 
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