๑

มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
วิชา พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตขอนแกน /วิทยาลัยสงฆขอนแกน /สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
หมวดที่ ๑ ขอมูลโดยทั่วไป

๑. รหัสและชือ่ รายวิชา
๑๐๑ ๔๓๑ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Buddhism and Sustainable Development)
๒. จํานวนหนวยกิต
๒ หนวยกิต ๒-๐-๔
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิชาเอก พระพุทธศาสนา
๔. อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
พระมหาสํารอง สฺญโต, ดร.
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒ ชั้นปที่ ๔ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๖. รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตอ งเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
๘. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) ๓๐ หมู ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแกน
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
หมวดที่ ๒ จุดมุง หมายและวัตถุประสงค

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตไดศึกษา เรียนรูเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการพั ฒนาที่ยั่งยืน โดยศึกษาผา นแนวคิดของ
สหประชาชาติ (UN) และแนวคิดของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เปนตน เพื่อนําไปสูการพัฒนาตนเองและสังคมใน
ดานตางๆ เชน ความยั่งยืนของคน เทคโนโลยี สังคม/วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
วัตถุประสงค
หลังเรียนจบรายวิชานี้แลว ผูเ รียนสามารถ
๑) มีความรู ความเขาใจ และสามารถวิเคราะหแนวคิดและกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติตางๆ ทั้ง
ในทางพระพุทธศาสนาและแนวคิดการพัฒนาอืน่ ที่เกี่ยวของได
๒) มีความรู ความเขาใจและสามารถพัฒนา/จัดทําโครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชน คน
กระบวนการพัฒนา และสิง่ แวดลอมได
๓) รูจ ักคนควา วิเคราะห และสามารถนําหลักการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในกิจการพัฒนาที่

๒

ยั่งยืนได
๒. วัตถุประสงคในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๑) เพื่อใหมีการศึกษาและพัฒนาโครงการ/กิจกรรมการศึกษา ตามขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ซึ่งจะทําใหนิสิตไดมีฐานความรูเกี่ยวกับการพัฒนาทีส่ อดคลองกับพระพุทธศาสนาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒) เพื่อพัฒนาและสงเสริมทักษะการเรียนรูท ี่เนนความยั่งยืนของคนและธรรมชาติ
๓) เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอร E-Learning และการพัฒนา
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนา โดยเนนหลักการพัฒนามนุษย ธรรมชาติ และสังคม
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอ ภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย ๓๐ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความตองการ
ของนิสิตเฉพาะราย

การฝกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง ๑๒
ชั่วโมงตอสัปดาห

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา แจงการใหคาํ ปรึกษาผานทางโทรศัพท และทางเว็บไซตของคณะพุทธศาสตร และใน
ระหวางหองเรียน
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห ณ ที่
หองพักอาจารย/คณะพุทธศาสตร ใหกับนิสิตเฉพาะรายบุคลที่ตองการคําปรึกษาในการเรียนรูดานการพัฒนาของนิสิต

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมทีต่ องพัฒนา
พั ฒ นานิ สิ ต ให มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรมในการค น หาความรู การพั ฒ นาตนเองและสั งคมตามหลั ก การทาง
พระพุทธศาสนา และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใชกระบวนการเรียนรู เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคม
อยางเหมาะสมสอดคลองกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามคุณสมบัตใิ นรายวิชา ดังนี้
๑) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริตตอการพัฒนาสังคม
๒) มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม
๓) มีสามารถในการทํางานเปนทีมและสามารถแกไขปญหาทางสังคมและสิ่งแวดลอมได
๔) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นในกระบวนการพัฒนา

๓

๕) เคารพกฎหมายระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
๑.๒ วิธีการสอน
๑) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒) อภิปรายกลุมในเชิงคุณธรรม จริยธรรมในประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓) กําหนดใหมีการพัฒนาระดับคุณธรรม จริยธรรมจากแนวคิดและกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑) ประเมินผลจากการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒) ประเมินผลจากการเขาชั้นเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
๓) การติดตามประเมินผลของกลุม เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในดานการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔) ประเมินผลการวิเคราะหจากกรณีประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนรายบุคคลและรายกลุม
๕) ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย โดยเนนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
๖) กระบวนการประพฤติ ต นตามหลั ก การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เช น การประหยั ด การใช ข องที่ เหมาะสมกั บ
สภาพแวดลอม เปนตน
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตอ งไดรับ
นิ สิ ต มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และกระบวนการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในมิ ติ ต า งๆ ทั้ ง ในด า น
พระพุทธศาสนา การพัฒนาประเทศ การจัดการสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี รวมทั้งสามารถวิเคราะห
สถานการณและปญหาของการพัฒนาที่ไมยั่งยืน และการพัฒนาที่ยั่งยืนได
๒.๒ วิธีการสอน
๑) การนําเสนอแนวคิดและกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนผานนโยบายของการพัฒนาประเทศ
๒) บรรยายโดยใชอุปกรณมัลติมีเดีย (multimedia) ตามแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนและไมยั่งยืน
๓) อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะหกรณีศึกษาการพัฒนาในสังคมไทย
๔) การมอบหมายใหคนควาหาบทความ ขอมูลที่เกี่ยวของ โดยนํามาสรุปและนําเสนอ
๕) การศึกษาโดยใชปญหา และโครงงาน Problem base learning โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๑) การถามตอบในชั้นเรียน การสอบกลางภาค สอบปลายภาค
๒) การนําเสนอขอมูลและการสรุปจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
๓) การวิเคราะหกรณีศึกษาตามประเด็นของการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔) การสอบสัมภาษณเปนรายบุคคล/กลุมในประเด็นการพัฒนาของประเทศไทย
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาทีต่ องพัฒนา
พัฒนาจิตสาธารณะและความรอบรูในกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการพัฒนาวิธีคิด เพื่อการแกไขปญหา
และพัฒนากิจกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทยและพระพุทธศาสนาไดอยางเหมาะสม

๔

๓.๒ วิธีการสอน
๑) การมอบหมายในการคนหาความรู และนําเสนอผลการศึกษา
๒) การพัฒนาจิตสาธารณะของความรับผิดชอบของบุคคล
๓) การวิเคราะหกรณีศึกษาเกีย่ วกับหลักการ และสถานการณของการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔) การวิเคราะหเชิงความรอบรูจากแบบประเมิน
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๑) การถามตอบในชั้นเรียน การสอบกลางภาคและปลายภาค
๒) การพิจารณาจากโครงการศึกษาดานการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓) แบบประเมินความรูดานการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔) ระบบวิธีคิดและการจัดการความรูและปญญา โดยใชเทคนิค SWOT
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ องพัฒนา
มีการพัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียน-ครู อาจารย โดยเนนความยั่งยืนของสัมพันธภาพ
สิ่งแวดลอม สังคม และเทคโนโลยี รวมทั้งมีการพัฒนาความเปนผูนําและผูตาม มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
ใหครบถวนตามกําหนดเวลา
๔.๒ วิธีการสอน
๑) จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒) มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล หรือ อานบทความที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศ
๓) การนําเสนอรายงานของกลุม
๔) การศึกษาภาคสนามในนามกลุมตามประเด็นทีศ่ กึ ษา
๔.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อนรวมชั้นเรียน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด
- รายงานทีน่ ําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง

๕

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต การใชสถิติอยางงาย เชน คารอยละ คาเฉลี่ยในการอภิปราย
ขอมูล การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสง
งานทางอีเมล การสรางหองแสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ รวมทั้งทักษะในการนํา เสนอรายงานโดยใชรูปแบบ
เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยเฉพาะสถิติของภาวะวิกฤตดานสิ่งแวดลอมในสังคมไทย
๕.๒ วิธีการสอน
๑) มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning
๒) การทํารายงานศึกอิสระ โดยเนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ
๓) นําเสนอโดยใชอุปกรณมัลติมีเดีย (multimedia) และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๓ วิธีการประเมินผล
๑) การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
๒) การมีสวนรวมในการอภิปรายประเด็นการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
๓) การนําเสนอโดยใชอุปกรณมัลติมีเดีย (multimedia)
๔) การวิเคราะหเชิงตัวเลขจากการรายงานวิกฤตการณดานสิ่งแวดลอม

๑. แผนการสอน

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห

หัวขอ /รายละเอียด

๑

แนวคิดและความสําคัญของการพัฒนาที่ไมยั่งยืน
และการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวคิดและกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน

๒
๓
๔
๕
๖
๗

จํานวน
ชั่วโมง
๒
๒

แนวคิดและกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนว
พระพุทธศาสนา
หลักธรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

๒

ปญหาและสถานการณดานการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
ประเทศไทย
สถานการณปญหาและวิกฤตการณดานเทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอมในระดับโลก
การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ

๒

๒

๒
๒

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช
Power point
รายงานการพัฒนา
Power point
รายงานการพัฒนา
Power point
รายงานการพัฒนา
Power point
รายงานการพัฒนา
Power point
รายงานการพัฒนา
Power point
รายงานการพัฒนา
รายงานการพัฒนา

ผูสอน
พระมหาสํารอง
สฺญโต, ดร.
พระมหาสํารอง
สฺญโต, ดร.
พระมหาสํารอง
สฺญโต, ดร.
พระมหาสํารอง
สฺญโต, ดร.
พระมหาสํารอง
สฺญโต, ดร.
พระมหาสํารอง
สฺญโต, ดร.
พระมหาสํารอง

๖

๘

พัฒนาที่ยั่งยืน
การสอบกลางภาค

๒

ขอสอบ

๙

การศึกษาพื้นทีต่ ามประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

๒

รายงานการพัฒนา

๑๐

การวิเคราะหเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพุทธ
การวิเคราะหหนังสือและโครงการวาดวยการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของไทย
การวิเคราะหผลกระทบของการพัฒนาที่มีตอ
สังคมและพระพุทธศาสนา (ที่ไมยั่งยืน)
นโยบายและกลไกของภาครัฐและเอกชนในการ
สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

๒

๑๔

การนําเสนอผลงาน

๒

๑๕

การนําเสนอผลงาน

๒

Power point
ตัวชี้วัดการพัฒนา
หนังสือและรายงาน
การพัฒนาของไทย
รายงานผลกระทบ
ในดานตางๆ
กฎหมายและ
รายงานการพัฒนา
ของไทย
รายงาน
พระมหาสํารอง
สฺญโต, ดร.
รายงาน
พระมหาสํารอง
สฺญโต, ดร.
ขอสอบ

๑๑
๑๒
๑๓

๑๖ สอบปลายภาค
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ที่

ผลการเรียนรู*

๑

๔.๑
๔.๒
๔.๓

๒

๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕

๓

๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕

๒
๒
๒

๒
วิธีการประเมิน
สอบปลายภาค

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา
การนําเสนอรายงาน
การทํางานกลุม และผลงาน
การอานและสรุปบทความ
การสงงานตามทีม่ อบหมาย
การเขาชัน้ เรียน
การมีสว นรวม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชัน้ เรียน

สฺญโต, ดร.
พระมหาสํารอง
สฺญโต, ดร.
พระมหาสํารอง
สฺญโต, ดร.
พระมหาสํารอง
สฺญโต, ดร.
พระมหาสํารอง
สฺญโต, ดร.
พระมหาสํารอง
สฺญโต, ดร.
พระมหาสํารอง
สฺญโต, ดร.

สัปดาหทปี่ ระเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

๑๖

๔๐%

ตลอดภาค
การศึกษา

๔๐%

ตลอดภาคการศึกษา

๒๐%

๗

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. เอกสารและตําราหลัก
เกียรติชัย พงษพาณิชย. สตรีกับความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพ.
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๔.
เฉลิมเกียรติ ผิวนวล. มนุษยคือชีวติ เล็กที่งดงาม : ความคิดทางจริยศาสตรของ
ซูเมกเกอร. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมลู นิธิเด็ก, ๒๕๔๔.
ชัยวัฒน ถิระพันธุ. ทฤษฎีไรระเบียบ (Chaos Theory) กับทางแพรงของสังคม
สยาม. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปญญา, ๒๕๓๗.
ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร. วาทกรรมการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : ศูนยวิจัยและผลิตตํารา
มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๔๓.
ธีรยุทธ บุญมี. โลก Modern & Post Modern. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร :
สายธาร, ๒๕๔๒.
ประพนธ ผาสุขยืด. อิสรภาพ (Freedom). กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพใยไหม, ๒๕๔๘.
ประเวศ วะสี. บรรณาธิการ. ธรรมชาติของสรรพสิ่ง การเขาถึงความจริงทั้งหมด.
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงษ, ๒๕๔๗.
ประสาน ตางใจ. บุพนิมิต กระบวนทัศนใหม. กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพริ้นติ้ง, ๒๕๔๕.
ประสาน ตางใจ.มนุษยกับความคิด. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร
พริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่งจํากัด (มหาชน), ๒๕๔๓.
ปาริชาติ วลัยเสถียร. เทคนิคและกระบวนการพัฒนา. พิมพครัง้ ที่ ๓. กรุงเทพมหานคร :โครงการ สรส.
, ๒๕๔๘.
พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต). นิติศาสตรแนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก
จํากัด, ๒๕๓๙.
. การพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : พิมพครั้งที่ ๓, มูลนิธิพทุ ธธรรม, ๒๕๔๓.
ยุค ศรีอารยะ. ภูมปิ ญญาบูรณาการ. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทรบุคเซ็นเตอร จํากัด.
๒๕๔๒.
สมภาร พรมทา. พุทธปรัชญา : มนุษย สังคม และปญหาจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร :
โครงการตําราคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒.
อานันท กาญจนพันธุ. ความคิดทางประวัติศาสตรและศาสตรของวิธีคิด.
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอัมรินทร, ๒๕๔๓.
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
http://www.google.co.th/ แลวคลิกไปที่เว็บตางๆ เชน wikipedia เปนตน
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เว็บไซต ที่เกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน wikipedia คําอธิบายศัพท
เว็บไซตเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

๘

การประเมินประสิท ธิผลในรายวิช านี้ ที่จัดทําโดยนิสิต ไดจัดกิจ กรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน และการนําเสนอประเด็นวิกฤตดานการพัฒนาที่ไมยั่งยืน
- 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 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูใน
วิชา ไดจาก การสอบถามนิสิต หรือการสุมตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการ
ออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุม ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิช า ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิ สิต โดยตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๕ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาที่มา
จากงานวิจัยของอาจารยหรือแนวคิดใหมๆ
ชื่ออาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา พระมหาสํารอง สฺญโต, ดร.
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รายงาน_____________________
ชื่ออาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร พระมหาภิรัฐกรณ อํสุมาลี, ผศ.ดร.
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รับรายงาน _____________________

