มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
วิชา พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา

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

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๑๐๔ ๔๐๑ พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา (Buddhism and Ecology)
๒. จํานวนหนวยกิต
๒ หนวยกิต
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
พระมหาสํารอง สฺญโต, ดร
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ชั้นปที่ ๔ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (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
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตรูจักคุณคาของพระพุทธศาสนาที่มีหลักคําสอนในการรักษาระบบนิเวศวิทยา และรูจักคุณคาของระบบ
นิเวศวิทยา ซึ่งมีความสําคัญตอการเปนอยูของมนุษย จะไดชวยกันอนุรักษ และแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงค
หลังเรียนจบรายวิชานี้แลว ผูเรียนสามารถ
๑. อธิบายความหมายและขอบขายของนิเวศวิทยาได
๒. บอกคําสอนในพระไตรปฎกที่เกี่ยวกับนิเวศวิทยาได
๓. จําแนกความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม และมนุษยกับธรรมชาติได
๔. อธิบายแนวทางการอนุรักษระบบนิเวศวิทยาได
๕. สามารถชวยแกไขปญหาสิ่งแวดลอมได
๒. วัตถุประสงคในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

๑. กําลังดําเนินการทําสื่อการเรียนการสอนโดย e-learning
๒. เปลี่ยนแปลงเนื้อหาการเรียนการสอนใหเปนไปตามองคความรูและเทคโนโลยีสมัยใหม
๓. จัดใหมีการประเมินรายวิชาทุกภาคการศึกษาเพื่อใชเปนฐานการปรับปรุง
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ

๑. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและขอบขายของนิเวศวิทยา คําสอนในพระไตรปฎกเกี่ยวกับนิเวศวิทยา เนนความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม มนุษยกับธรรมชาติ แนวทางการอนุรักษ และแกปญหาสิ่งแวดลอม
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย ๓๐ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาดวยตนเอง

สอนเสริมตามความ
การศึกษาดวยตนเอง ๔
ตองการของนิสิตเฉพาะ
ชั่วโมงตอสัปดาห
ราย
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา แจงการใหคําปรึกษาผานเวปไซดคณะพุทธศาสตร และในหองเรียน
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่
ตองการ)
๑. คุณธรรม จริยธรรม

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒ นาผูเรียนใหมีคุณ ธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสัง คมอยางราบรื่น และเปน
ประโยชนตอสวนรวม โดยผูเรียนตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหนิสิตสามารถพัฒนา
คุณ ธรรม จริยธรรมไปพรอมกับ การศึกษาพระพุ ทธศาสนากับนิเวศวิทยา โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณ สมบั ติ
หลักสูตร ดังนี้
(๑) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(๒) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง สิ่งแวดลอมและสังคม
(๓) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ
(๔) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาของธรรมชาติ
(๕) เคารพกฎหมายระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
๑.๒ วิธีการสอน
- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางนิเวศวิทยา
- อภิปรายกลุม
- กําหนดใหนิสิตหาตัวอยางที่เกี่ยวของทางพระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา
- บทบาทสมมติ
- นําเสนอรายงาน

๑.๓ วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
- มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสมตามระเบียบขอบังคับ
- ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
รูหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับนิเวศวิทยา
๒.๒ วิธีการสอน
บรรยายโดยใชอุปกรณมัลติมีเดีย (multimedia) อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห
กรณีศึกษา และมอบหมายใหคนควาหาบทความ ขอมูลที่เกี่ยวของ โดยนํามาสรุปและนําเสนอ การศึกษาโดยใชปญหา
และโครงงาน Problem base learning และ Student Center เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
๒.๓ วิธีการประเมินผล
- ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี
- นําเสนอสรุปจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
- วิเคราะหกรณีศึกษา
- สัมภาษณเปนรายบุคคล
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิด มีการคิดอยางเปนระบบ มีการวิเคราะห เพื่อการปองกันและแกไขปญหาทาง
ระบบนิเวศวิทยา
๓.๒ วิธีการสอน
- การมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุม
- วิเคราะหกรณีศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศในสมัยพุทธกาลกับของไทยในปจจุบัน
- การสะทอนแนวคิดจากการประพฤติการรักษาระบบนิเวศ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน
- พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา
๔.๒ วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา

- มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล หรือ อานบทความที่เกี่ยวของกับรายวิชา
- การนําเสนอรายงาน
- นําไปทัศนะศึกษานอกสถานที่
๔.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด
- รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การแปล การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอใน
ชั้นเรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา
- พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต
- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสงงานทางอีเมล การสรางหองแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องตางๆ
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๒ วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํารายงาน โดย
เนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ
- นําเสนอโดยใชอุปกรณมัลติมีเดีย (multimedia) และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
- การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
- การนําเสนอโดยใชอุปกรณมัลติมีเดีย (multimedia)

๑. แผนการสอน
สัปดาหที่

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
๒

๑

แนะนําการรียนการสอน

๒

บทที่ ๑ ความหมายและขอบขายของ

๒

๓

บทที่ ๒ มนุษยกับสิ่งแวดลอมและมนุษย
กับธรรมชาติ
บทที่ ๓ ปญหานิเวศวิทยาในปจจุบัน

๒

๔

นิเวศวิทยา

๒

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อทีใ่ ช (ถามี)
บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ
บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ
บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ
บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย ตัวอยางการศึกษา
จากปญหาโครงงาน

ผูสอน

พระหาสํารอง สฺญโต,
ดร.
พระหาสํารอง สฺญโต,
ดร.
พระหาสํารอง สฺญโต,
ดร.
พระหาสํารอง สฺญโต,
ดร.

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

๕

บทที่ ๔ การพัฒนาที่ไมยั่งยืนและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

๒

๖

บทที่ ๕ การอนุรักษสิ่งแวดลอม

๒

๗

บทที่ ๖ การประสูติ ตรัสรู ปรินิพพาน
ของพระพุทธเจาเกี่ยวของกับปา และชีวิต
พระกับปาไมตามนัยนิสัย ๔

๒

๘

สอบกลางภาค

๒

บทที่ ๗ ขอหามในพระปาฏิโมกขและคํา
สอนในพระไตรปฎก ที่ชวยอนุรักษปาไม
ตนไม และแมน้ําลําคลองและสิ่งแวดลอม

๒

๑๐

บทที่ ๘ ปาไมคือแหลงสมุนไพรตามนัย
แหงเภสัชชขันธกะ

๒

๑๑

บทที่ ๙ ปาไม โคนตนไม เรือนวางคือ
พุทธอุทยานแหงสัจจธรรมและสัปปายะที่
หนุนการปฏิบัติธรรม

๒

๑๒

บทที่ ๑๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม

๒

๑๓

บทที่ ๑๑ บทบาทของพระสงฆในการ
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๒

๑๔

อภิปรายกลุม

๒

๑๕

สรุปเนื้อหารายวิชา

๒

๑๖

สอบปลายภาค

๒

๙

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อทีใ่ ช (ถามี)
Problem base learning
บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย ตัวอยางการศึกษา
จากปญหาโครงงาน
Problem base learning
บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย ตัวอยางการศึกษา
จากปญหาโครงงาน
Problem base learning
บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย ตัวอยางการศึกษา
จากปญหาโครงงาน
Problem base learning

ผูสอน

พระหาสํารอง สฺญโต,
ดร.
พระหาสํารอง สฺญโต,
ดร.
พระหาสํารอง สฺญโต,
ดร.

พระหาสํารอง สฺญโต,
ดร.
บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา พระหาสํารอง สฺญโต,
อภิปราย ตัวอยางการ
ดร.

วิเคราะหปญหาทางศึกษา
จากปญหาโครงงาน
บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย ตัวอยางการ
วิเคราะหจากปญหา
โครงงาน
บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย ตัวอยางการ
วิเคราะหจากปญหา
โครงงาน
บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย การวิเคราะห
ประเด็นจากปญหา
โครงงาน
บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย การวิเคราะห
ประเด็นจากปญหา
โครงงาน
นิสิตนําเสนอรายงาน ตาม
หัวขอเรื่องที่ไดรับ
มอบหมาย
บรรยาย

พระหาสํารอง สฺญโต,
ดร.
พระหาสํารอง สฺญโต,
ดร.
พระหาสํารอง สฺญโต,
ดร.
พระหาสํารอง สฺญโต,
ดร.
พระหาสํารอง สฺญโต,
ดร.
พระหาสํารอง สฺญโต,
ดร.

๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการ
ที่
เรียนรู*
๑

๒

๓

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

๖
๑๖

สัดสวนของการ
ประเมินผล
๒๐%
๖๐%

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนําเสนอ
รายงาน
ตลอดภาค
๑๐%
การทํางานกลุมและผลงาน
การศึกษา
การอานและสรุปบทความ
การสงงานตามที่มอบหมาย
การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้น ตลอดภาคการศึกษา
๑๐%
เรียน
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

๑. เอกสารและตําราหลัก
กิตติภูมิ มีประดิษฐ,ผศ., มนุษยกับสิ่งแวดลอม, พิมพครั้งที่ ๓, มหาวิทยาลัยศรีประทุม,
พิมพที่ Sr Printing นนทบุรี : ๒๕๔๓.
คูณ โทขันช, รศ., พุทธศาสนากับชีวิตประจําวัน, พิมพครั้งที่ ๑, สํานักพิมพโอเดียนสโตร,
กรุงเทพฯ : ๒๕๓๗.
นวม สงวนทรัพย,พันเอก(พิเศษ), สังคมวิทยาศาสนา, พิมพครั้งที่ ๑, สํานักพิมพโอเดียนสโตร,
กรุงเทพฯ : ๑๕๓๗.
บุญมี แทนแกว, ผ.ศ., ปรัชญาพุทธศาสตร, สํานักพิมพโอเดียนสโตร,กรุงเทพฯ : ๒๕๒๓.
_______. จริยธรรมกับชีวิต, รพ.ธนะการพิมพ, กรุงเทพฯ : ๒๕๓๕.
_______. จริยศาสตร, ร.พ. โอเดียนสโตร,กรุงเทพฯ : ๒๕๓๙
ประเวศ วะสีและคณะ, น.พ., ศ., พระพุทธศาสนากับจิตวิญญาณสังคมไทยประเด็นวิจัย
ศาสนาและวัฒนธรรม, มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรุงเทพฯ:๒๕๓๙.
_______. วิถีบูรณาการ, ทางออกทางภูมิปญญา,สารนิพนธพุทธศาสตร
บัณฑิต รุนที่ ๔๔,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ : ๒๕๔๒.
_______. พุทธธรรมกับสังคม, สํานักพิมพหมอชาวบาน, กรุงเทพฯ
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), สถาบันสงฆกับสังคมไทย, สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง,
กรุงเทพฯ : ๒๕๒๗.
_______. พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
กรุงเทพฯ : ๒๕๓๒.
_______.พุทธธรรม, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรุงเทพฯ : ๒๕๓๒.

_______.พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย, สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, พิมพครั้งแรก, พิมพที่ บริษัทสหธรรมิก จํากัด, กรุงเทพฯ : ๒๕๓๖.
_______. การพัฒนาที่ยังยืน, พิมพครั้งที่ ๕, มูลนิธิพุทธธรรม, บริษัทสหธรรมิกจํากัด
กรุงเทพฯ : ๒๕๔๓.
_______. คนไทยกับปา, มูลนิธิพุทธธรรม, บริษัทสหธรรมิกจํากัด,กรุงเทพฯ : ๒๕๓๗.
พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตโต), ธรรมและการอนุรักษสงิ่ แวดลอม, มูลนิธิพุทธธรรม,
โรงพิมพสหธรรมิก จํากัด กรุงเทพฯ : ๒๕๓๘
พระเทพโสภณ (ประยูร มีกฤษ), โลกทัศนของชาวพุทธ,โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
กรุงเทพฯ : ๒๕๔๓.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,พระไตรปฎกภาษาไทย, พิมพครั้งแรก, โรงพิมพ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : ๒๕๓๙.
วิฑูรย เพิ่มพงศเจริญ.ปญหาปาไม : ทางเลือกอยามองขามประชาชน.
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเพื่อแกปญหาปาไม ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๗–๑๙ มีนาคม
๒๕๓๒ ณ โรงแรมมองวลัย ชะอํา เพชรบุรี.
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส,นวโกวาท ฉบับประชาชน, พิมพ
ครั้งที่ ๑๐, มหามกุฏราชวิทยาลัย : ๒๕๓๔.
สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน, กรุงเทพฯ มหามกุฏราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ : ๒๕๓๙.
เสฐียรพงษ วรรณปก, คําบรรยายพระไตรปฎก, กรุงเทพฯ ธรรมสภา, ๒๕๔๓.
วิทยาลัย. กรุงเทพฯ : ๒๕๔๓.
สมบูรณ สุขสําราญ, พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม,
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. ๒๕๒๗.
เสรี พงศพิศ. บรรณาธิการ,ภูมิปญญาชาวบาน. เลม ๑-๒. กรุงเทพ ฯ :
มูลนิธิหมอชาวบานและมูลนิธิปญญา. ๒๕๓๖.
_______.ทิศทางหมูบานไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพหมูบาน,๒๕๓๑.สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ เครือขายการเรียนรูเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รายงานการสัมมนา ณ ศูนย
สาธารณสุขมูลฐาน, มหิดลศาลายา ๓๐ มี.ค. ๑ เม.ย. ๒๕๓๘.
เสนาะ ผดุงฉัตร,พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, กองศาสนศึกษา,กรมการศาสนา,กระทรวงศึกษาธิการ,
โรงพิมพการศาสนา, กรุงเทพฯ : ๒๕๓๖.
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
http://www.google.co.th/ แลวคลิกไปที่เว็บตางๆ เชน wikipedia เปนตน
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เว็บไซด ที่เกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน wikipedia คําอธิบายศัพท
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาไดดังนี้

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเวบบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูใน
วิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่
ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญ หาที่มา
จากงานวิจัยของอาจารยหรือแนวคิดใหมๆ
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา พระมหาสํารอง สฺญโต, ดร.
ลงชื่อ _______________________________วันที่รายงาน _____________________
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พระมหาภิรัฐกรณ อํสุมาลี, ผศ. ดร.
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รับรายงาน _____________________

