รายละเอียดของรายวิ ชา (มคอ.๓)
รายวิ ชา ๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิ เทศ
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิ ทยาเขต/วิ ทยาลัยสงฆ์/สาขาวิ ชา วิทยาเขตขอนแก่น /วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น/การสอนภาษาไทย
/สังคมศึกษา
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทัวไป
่
๑.รหัสและชื่อรายวิ ชา
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ (Dhamma Communication)
๒.จานวนหน่ วยกิ ต
๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔)
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
ครุศาสตรบัณฑิต วิชาแกนพระพุทธศาสนา
๔.อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ประจาวิชา พระฮอนด้า วาทสทฺโท,ดร.
๕.ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒
๖.รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
๗.รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
๘.สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๙.วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
นิสติ มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธกี ารเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การ
พูดในทีช่ ุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการ
ใช้ส่อื ประกอบการบรรยาย
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ชดั เจนและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้นิสติ มีความรูค้ วามเข้าใจหลักการและวิธกี ารเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดในทีช่ ุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเกีย่ วกับการพูด การเทศนา
การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้ส่อื ประกอบการบรรยาย และเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน สกอ.
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนิ นการ
๑. คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาหลักการและวิธกี ารเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดในทีช่ ุมชน การพัฒนา
บุคลิกภาพเกีย่ วกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้ส่อื ประกอบการ
บรรยาย
๒. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย ๓๐ ชัวโมงต่
่
อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ไม่มกี ารฝึกปฏิบตั งิ าน
การศึกษาด้วยตนเอง ๔
ต้องการของนิสติ เฉพาะ ภาคสนาม
ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
ราย
๓. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นิสิตเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ หรือ ส่วนงาน
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายทีต่ อ้ งการ)

๒

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิ สิต
๑. คุณธรรม จริ ยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวติ ร่วมกับผูอ้ ่นื ในสังคมอย่างราบรื่น และ
เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามชีใ้ ห้เห็นคุณธรรมและจริยธรรมทีส่ อดแทรกอยู่ในเนื้อหาวิชา
เพื่อให้นิสติ สามารถพัฒนาและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับความรูใ้ นรายวิชา โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณสมบัตหิ ลักสูตร ดังนี้
(๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเกีย่ วกับความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
(๒) ความมีวนิ ยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(๓) มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
(๔) เคารพสิทธิแ ละรับฟั งความคิดเห็นของผู้อ่ นื รวมทัง้ เคารพในคุ ณ ค่ าและศัก ดิ ์ศรีของความเป็ น
มนุษย์
(๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
๑.๒ วิ ธีการสอน
- บรรยายบทเรียนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- มอบหมายงานให้นิสติ ไปศึกษาหลักการและวิธกี ารเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ
การพูดในทีช่ ุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเกีย่ วกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และ
การใช้ส่อื ประกอบการบรรยาย แล้วนามาเสนอในชัน้ เรียน แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างนิสติ ด้วยกัน และ
อาจารย์ผสู้ อน
- ให้นิสติ ฝึกทักษะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดในทีช่ ุมชน การ
พัฒนาบุคลิกภาพเกีย่ วกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้ส่อื ประกอบการ
บรรยาย พร้อมทัง้ ชีใ้ ห้เห็นประเด็นทางจริยธรรมทีป่ รากฏในวรรณกรรม
- เน้นนิสติ เป็ นศูนย์กลางการเรียน โดยให้มสี ่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในบทเรียน แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นภายในชัน้ เรียน
-กระตุน้ ชักจูงให้นิสติ เข้าเรียนสม่าเสมอ มีระเบียบวินัย และมีความกล้าหาญในการแสดงออก และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๑.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
- ประเมินผลพฤติกรรมการเข้าเรียน การให้ความร่วมมือในชัน้ เรียน และส่งงานมอบหมายให้ตรงเวลา
- ประเมินผลก่อนเข้าสู่บทเรียนเพื่อทราบพืน้ ฐานความรูเ้ กีย่ วกับเนื้อหาวิชา
- ประเมินผลระหว่างภาคเรียน เพื่อทดสอบผลสัมฤทธิ ์ของวัตถุประสงค์การเรียน
- ประเมินผลด้วยการใช้แบบฝึกหัดในบทเรียน
-ประเมินวัตถุประสงค์การเรียนโดยใช้ใบงาน (Work Sheet)
- ประเมินผลปลายภาคเรียน เพื่อทดสอบผลสัมฤทธิ ์การเรียนในภาพรวม
๓

๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รบั
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักการและวิธกี ารเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย
- มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักการและวิธกี ารเผยแผ่พระพุทธศาสนา
- มีความรูค้ วามเข้าใจศิลปะการเขียนบทความ การพูดในทีช่ ุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเกีย่ วกับการ
พูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้ส่อื ประกอบการบรรยาย
- มีเจตคติในการเรียนรูธ้ รรมนิเทศ
๒.๒ วิ ธีการสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบใช้ส่อื ประกอบ และเทคโนโลยีประกอบ มอบหมายงาน ใบงาน
ทดสอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ใช้แบบฝึกหัดเกี่ยวกับบทเรียน การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นภายในชัน้ เรียน
การเปิ ดโอกาสให้ชกั ถามภายในชัน้ เรียน และเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง (Student Center)
๒.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
๑. ทดสอบก่อนเข้าสู่บทเรียน
๒. ทดสอบวัตถุประสงค์การเรียนโดยใช้ใบงาน
๓. ทดสอบบทเรียนโดยใช้แบบฝึกหัด
๔. ทดสอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค
๕. การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในชัน้ เรียน
๖. การแก้ไขข้อบกพร่องส่วนตัว (Personal Problems Solving)
๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดและการวิเคราะห์เนื้อหาวิชาอย่างเป็ นระบบ ความสามารถในการนาเอา
ความรูไ้ ประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ มีความรูค้ วามเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการมาใช้ใน
การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ทีไ่ ม่คาดคิดมาก่อน
สามารถสืบค้น ค้นหา ข้อเท็จจริง สรุป ทาความเข้าใจได้ รวมถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา และสรุป
ประเด็นปั ญหา พร้อมทัง้ สามารถบูรณาการความรูใ้ นรายวิชาเข้ากับหลักพุทธธรรมได้
๓.๒ วิ ธีการสอน
- บรรยายพร้อมทัง้ ยกตัวอย่างประกอบเนื้อหาวิชา
- บรรยายเชิงวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และบูรณาการของเนื้อหาวิชา
- เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนแสดงความคิดเห็น และแก้ไขข้อผิดพลาดเป็ นรายบุคคล
- เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วนามาแลกเปลีย่ นภายในชัน้ เรียน
๓.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
ทดสอบระหว่างภาคและปลายภาค โดยเน้นการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้และการบูรณาการเนื้อหาวิชา
การใช้ชกั ถาม ทดสอบด้วยใบงานและแบบฝึกหัด
๔

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รียนและผูส้ อน
- พัฒนาความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ความมีวนิ ัย ความรับผิดชอบในการทางานเป็ นทีม และความตรงต่อเวลา
๔.๒ วิ ธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการเรียนรู้
- จัดกลุ่มการเรียนรู้
- ฝึกการทางานเป็ นกลุ่ม
๔.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
- ประเมินตนเองด้วยแบบทีก่ าหนด
- ประเมินผลพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
- ประเมินผลจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
๕. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะทัง้ การพูด การฟั ง การอ่านการเขียนธรรมะภาคภาษาอังกฤษ และนาเสนอในชัน้ เรียนได้
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเนื้อหารายวิชา
- พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความ
คิดเห็นในเรือ่ งต่างๆ
- ทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้รปู แบบ เครือ่ งมือ และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
๕.๒ วิ ธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทารายงาน โดย
เน้นการนาตัวเลข หรือมีสถิตอิ า้ งอิง จากแหล่งทีม่ าข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือ
- นาเสนอโดยใช้รปู แบบและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
๕.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
- ประเมินจากรายงาน ใบงาน แบบฝึกหัด และนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนในชัน้ เรียนด้วยการโต้ตอบซักถาม

๕

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมิ นผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
๑
๑. แนะนาตัว
๒. แนะนาแผนการสอน
๒.๑ คาอธิบายรายวิชา
๒.๒ วัตถุประสงค์รายวิชา
๒.๓ กิจกรรมการเรียนการ
สอน
๒.๔ วิธกี ารประเมินผล
๒.๕ งานมอบหมาย
๒.๖ จิตพิสยั
๒
ความหมายของธรรมนิเทศและ
การประชาสัมพันธ์

จานวน
ชัวโมง
่

กิ จกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผูส้ อน

๒

การอธิบาย
การยกตัวอย่างประกอบ
Power Point
Projector

พระฮอนด้า
วาทสทฺโท,ดร.

๒

บรรยาย
ยกตัวอย่างประกอบ
ใบงาน
การสาธิต
Power Point
Projector
บรรยาย
ยกตัวอย่างประกอบ
ใบงาน
การสาธิต
Power Point
นาเสนองานกลุ่ม
บรรยาย
ยกตัวอย่างประกอบ
ใบงาน
การสาธิต
Power Point
นาเสนองานกลุ่ม
บรรยายยกตัวอย่าง
ประกอบ
ใบงาน
การสาธิต
Power Point

พระฮอนด้า
วาทสทฺโท,ดร.

๓-๔

หลักการและวิธกี ารเผยแผ่
พระพุทธศาสนา

๔

๕-๖

การเขียนบทความ

๔

๗

การพูดในทีช่ ุมนุ มชน

๔

พระฮอนด้า
วาทสทฺโท,ดร.

พระฮอนด้า
วาทสทฺโท,ดร.

พระฮอนด้า
วาทสทฺโท,ดร.

๖

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

๘
๙

สอบระหว่างภาค
การพูดในทีช่ ุมนุ มชน

๒
๒

๑๐

การพัฒนาบุคลิกภาพ

๒

๑๑-๑๒ การเทศนาและการปาฐกถา

๔

๑๓-๑๔ การอภิปรายและการเสวนา

๒

๑๕

การใช้ส่อื ประกอบการสอน

๒

๑๖

สอบปลายภาค

๒

กิ จกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
Projector
บรรยาย
ยกตัวอย่างประกอบ
ใบงาน
การสาธิต
Power Point
นาเสนองานกลุ่ม
บรรยาย
ยกตัวอย่างประกอบ
ใบงาน
การสาธิต
Power Point
นาเสนองานกลุ่ม
บรรยาย
ยกตัวอย่างประกอบ
ใบงาน
การสาธิต
Power Point
นาเสนองานกลุ่ม
บรรยาย
ยกตัวอย่างประกอบ
ใบงาน
การสาธิต
Power Point
นาเสนองานกลุ่ม
บรรยาย
ยกตัวอย่างประกอบ
ใบงาน
การสาธิต
Power Point
นาเสนองานกลุ่ม

ผูส้ อน

พระฮอนด้า
วาทสทฺโท,ดร.

พระฮอนด้า
วาทสทฺโท,ดร.

พระฮอนด้า
วาทสทฺโท,ดร.

พระฮอนด้า
วาทสทฺโท,ดร.

พระฮอนด้า
วาทสทฺโท,ดร.

๗

๒. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
ที่
๑

๒
๓

วิ ธีการประเมิ น
สอบระหว่างภาค
สอบปลายภาค
การค้นคว้าและการนาเสนอรายงาน
การทาใบงาน
การสาธิตประกอบการสอน
การส่งงานตามทีม่ อบหมาย
การเข้าชัน้ เรียน
การมีส่วนร่วม

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล

๘
๑๖

๒๐%
๔๐%

ตลอดภาค
การศึกษา

๓๐%

ตลอดภาค
การศึกษา

๑๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑.เอกสารและตาราหลัก
เดล คาร์เนกี เขียน. แปลโดย อาษา ขอจิตต์เมตต์. การพูดในที่ชุมนุม. พิมพ์ครัง้ ที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์ขอจิตต์เมตต์, ๒๕๒๙.
พระครูปลัดสุวฒ
ั นจริยคุณ (ประสิทธิ ์ พฺรหฺมรสี). วิ ชาการเทศนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา,
๒๕๔๖.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธวิ ธีในการสอน.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๗.
๒.เอกสารและข้อมูลสาคัญ
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). เทคนิ คการสอนของพระพุทธเจ้า. กรุงเทพมหานคร: มลนิธพิ ุทธธรรม,
๒๕๓๒.
-----------------------------------------. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒.
พระมหาณรงค์ จิตฺตโสภโณ. จิ ตวิ ทยาการเผยแผ่. กรุงเทพมหานคร: คาบรรยายแก่พระธรรมทูตพิมพ์ลงใน
พุทธจักร ฉบับเดือนธันวาคม, โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘.
๓.เอกสารและข้อมูลแนะนา
เดล คาร์เนกี เขียน. แปลโดย อาษา ขอจิตต์เมตต์. วิ ธีชนะมิ ตรและจูงใจคน. พิมพ์ครัง้ ที่ ๑๕.
๘

กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ขอจิตต์เมตต์,๒๕๒๕.
ทินวัฒน์ มฤคพิทกั ษ์. ศิ ลปะการพูดต่ อที่ชุมนุมน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อกั ษรไทย,๒๕๑๖.
นิพนธ์ ศศิธรรม. หลักการพูดชุมนุมชน. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๑.
ปรีชา ช้างขวัญยืน. ศิ ลปะการเขียน. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์วชิ าการ, ๒๕๒๕.
พชร บัวเพียร. วาทวิ ทยา. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๒๗.
พระพุทธวรญาณ. เก็บเล็กผสมน้ อย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.
พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ. พุทธศาสนสุภาษิ ต ฉบับบันทึกธรรมประจาวัน.
กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๓๒.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระวิ นัยปิ ฎก มหาวิ ภงั ค์ ภาค ๑, มหาวรรค เล่ม ๔, พระ
สุตตันตปิ ฎก ทีฆนิ กาย สีลขันธวรรค, มัชฌิ มนิ กาย อังคุตตรนิ กายปัญจกนิ บาต, สัตตกนิ บาต.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑.
----------------------------------------------------. พระไตรปิ ฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาฯ. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. พระธรรมปทัฏฐกถา แปล ภาค ๑-๘. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๑.
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร). บทสร้างนิ สยั . กรุงเทพมหานคร: ชวนพิมพ์, ๒๕๓๙.
-------------------------------------------------. มงคลยอดชีวิต ฉบับสมบูรณ์ . กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา,
๒๕๓๙.
เสนาะ ผดุงฉัตร. วาทศาสตร์ศิลปะเพื่อการพูด. กรุงเทพมหานคร: อาทรการพิมพ์, ๒๕๔๘.
หมวดที่ ๗ การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
๑. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนิ สิต
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทาโดยนิสติ ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจาก
นิสติ ได้ดงั นี้
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- ใบงานประเมินประสิทธิผลวัตถุประสงค์รายวิชา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ทีอ่ าจารย์ผสู้ อนได้จดั ทาเป็ นช่องทางการสื่อสารกับนิสติ
๒. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- แบบสอบถามประเมินผลสัมฤทธิ ์การสอนโดยนิสติ
- การสังเกตการสอนจากผูร้ ว่ มทีมการสอน
- ผลการสอบ
๙

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ ได้นาผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดังนี้
-แจ้งผลการประเมินการสอนโดยนิสติ ให้ผสู้ อนทราบเพื่อนาไปปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชัน้ เรียน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนิ สิตในรายวิ ชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูใ้ นวิชา ได้จากใบงาน แบบฝึกหัด การสอบถามนิสติ การตรวจงานมอบหมายของนิสติ และพิจารณาจาก
ผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสติ โดยอาจารย์อ่นื หรือผูท้ รงคุณวุฒ ิ ทีไ่ ม่ใช่
อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีก ารตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมิน การเรียนรู้ของนิส ิต โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ ใบงาน รายงาน วิธกี ารให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
๕. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ตามข้อ ๔
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสติ มีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรูน้ ้ีกบั ปั ญหาที่มาจาก
งานวิจยั ของอาจารย์
-จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแลกเปลีย่ นและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้

๑๐

