
 
 

มคอ.๓ 
รายละเอียดของรายวิชา 

พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ (๑๐๑  ๑๐๔)     
(Buddhism and Economics) 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ สาขาวิชา       วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น / พุทธศาสตร์ / สาขาวิชาพระพุทธศาสนา             

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์  (๑๐๑  ๑๐๔)     
(Buddhism and Economics) 

2. จำนวนหน่วยกิต       ๓ หน่วยกิต  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

พุทธศาสตรบัณฑิต  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

4. อาจารยผู้์รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ประจำ ดร.อินตอง ชัยประโคม 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่  ๑ /๒๕๖๕ ช้ันปีที่  ๔ (บรรพชิต) 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 (ไม่มี) 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 (ไม่มี) 

8. สถานทีเ่รียน    
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  
ห้อง ๓๑๑ ช้ัน ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อสภมหาเถร) มจร ขก. 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวดที่ ๒ จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
          เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจหลักวิชาพระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน สามารถ
จำแนกรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน การคลัง ตลอดถึงการทำงานของกลไขราคาใน
ตลาดโลก บทบาทของรัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ เงินตราและสถาบันการเงิน  เน้นการ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตาม
แนวพุทธ 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให้นิสิตมีความรู้  มีความพร้อมด้านปัญญา สามารถนำความรู้ความเข้าใจในวิชาเศรษฐศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน และนำไปศึกษาวิชาด้านเศรษฐศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง ทั้งนี้ควรสร้างตัวอย่างอื่น ๆ ที่
แสดงผลกระทบระหว่างเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันและเศรษฐศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ 

หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางพระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ ท่ีปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน

ในชีวิต ประจำวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ การทำงานของกลไกราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐ
และภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน การคลัง เงินตราและสถาบันการเงิน เน้นการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ
ศาสนา 
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

บรรยาย  ๓๒ ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

ไม่มีการสอนเสริมใน
รายวิชา 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วย
ตนเอง ๔ ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์   

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
          -  อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเวปไซด์คณะสังคมศาสตร์  
          -  อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์  (เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 
 
 
 
 
 



 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คณุธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
              พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความเอ้ือเฟ้ือและแบ่งปัน เคารพในสิทธิ ทรัพย์สินส่วน
บุคคล และของผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง หรือเอาเปรียบบุคคลผู้ดอ้ยโอกาสกว่า โดยมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังน้ี 

- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม หน้าที่ ซื่อสัตย์สุจริตเสียสละ แบ่งปัน 
- มีวินัยตรงต่อเวลา มีพฤติกรรมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
- มีภาวะความเป็นนำและผู้ตาม ทำงานเป็นทีม สามารถแก้ไขอุปสรรคตามลำดับของ

ความสำคัญ 
- เคารพสิทธิของตนเองและของผู้อ่ืน รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณค่า

และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
- เคารพระเบียบและกฎหมายของสังคม เช่น การทำงานสุจริต  
- สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนทางเศรษฐกิจที่มีต่อตนเองและสังคม 
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการ ซื่อสัตย์ ไม่คดโกง 

๑.๒ วิธีการสอน  
       -    บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์

ประยุคเข้ากับชีวิตประจำวัน 
       -     ใหนิ้สิตฝึกทำแบบฝึกหัด 
       -     มอบหมายหัวข้อให้ค้นคว้าหาตัวอย่างที่สัมพันธ์และเก่ียวข้อง 
       -     รายงานหน้าชั้นเรียนและอภิปรายกลุ่ม 
       -     บทบาทสมมติ 
๑.๓ วิธีการประเมินผล 

       -     พฤติกรรมการเข้าเรียน ส่งแบบฝกึหัดและงานอ่ืน ๆที่ได้รับมอบหมาย ตรวจเวลา 
                    ตามกำหนด 

       -     การทำรายงาน มีการอ้างอิงเอกสาร ถูกต้องและเหมาะสม 
       -     ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
       -     ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย 

 

2. ความรู้  

๒.๑ ความรู้ทีต้่องได้รับ  
มีความรู้ในหลักการเบื้องต้นทางพระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ ที่ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่

เกิดขึ้นในชีวิต ประจำวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ การทำงานของกลไกราคาในตลาด บทบาทของ
ภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินตราและสถาบันการเงิน เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันใน
เร่ืองที่เก่ียวข้องเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา  และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสนา 



 

๒.๒ วิธีการสอน 
บรรยาย ทำแบบฝึกหัด อภิปาย การทำงานกลุ่ม, การนำเสนอรายงาน, การวิเคราะห์กรณีศึกษา, 

มอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทำการสรุปแล้วนำมาเสนอ การศึกษาโดยใช้ประเด็น
ปัญหาและโครงงาน Problem base learning และ Student  center เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  

๒.๓ วิธีการประเมินผล 
     -  ทดสอบย่อย, สอบกลางภาค  สอบปลายภาค  ด้วยข้อสอบเน้นการวัดหลักการและประเมิน
แนวความคิดคามเข้าใจ 
     -  นำสรุป การอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
     -  วิเคราะห์กรณีศึกษา 

3. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
พัฒนาความสามารถในการคิด, มีการคิดเป็นระบบ, มีการวิเคราะห์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจรอบตัว เพื่อดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข และอย่างมีประสิทธิภาพ นำเอาหลักคำ
สอนทางพระพุทธศาสนามาประยุคใช้ในชีวิตประจำวัน ประหยัด เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุด 

๓.๒ วิธีการสอน 
     -  มอบหมายให้นิสิตศึกษาค้นคว้า ระบบกลไก เศรษฐกิจ ราคา ตลาด โลกในปัจจุบัน และนำเสนอผล
การศึกษา 
     -  อภิปรายกลุ่ม 
     -  วิเคราะห์กรณีศึกษาและวิจัย  
๓.๓ วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค  

 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา  
     -  พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
     -  พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 
     -  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วน ตาม
กำหนดเวลา 
๔.๒  วิธีการสอน 
      -  จัดกิจกรรมกลุม่ศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์กรณีศึกษา 
      -  มอบหมายให้ค้นคว้าเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม เช่น ค้นคว้า ประเมินความเปลี่ยนแปลงยอง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ค้นคว้าศึกษาจากบทความที่เกี ่ยวข้องกับ
รายวิชา 
      -  การนำเสนอรายงาน 



 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
      -  ประเมนิตนเอง  และเพ่ือน  ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด 
      -  ประเมนิจากรางงานที่นำเสนอ และประเมินจากพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 
      -  ประเมนิจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา       
        -  ทักษะการประเมินเชิงปริมาณ 

               -   พัฒนาทักษะในการสื่อสาร, การพูด, การฟัง, การแปล, การเขียน โดยการทำรายงาน, การอ่าน
ค้นคว้า และนำเสนอในชั้นเรียน 
           -   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
           -   พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
           -   ทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร เช่น การส่งงานและติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน 

๕.๒ วิธีการสอน       
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื ่อการสอน e-learning และทำ

รายงาน โดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
- นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

๕.๓ วิธีการประเมินผล  
- การจัดทำรายงาน และนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อ /รายละเอียด จำนวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรยีนการ

สอน/สื่อท่ีใช้ 
ผู้สอน 

๑ 
 

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร ์

- ความหมายของหลัก 
เศรษฐศาสตร ์

- แนวคิดเก่ียวกับหลัก 
          เศรษฐศาสตร์ 

 
 
๓ 
 

-ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 
- บรรยาย ถามนักศึกษา
และใหถ้ามเพื่อความเข้าใจ 
ร่วมอภิปรายในช้ันเรียน 
- ทำแบบฝึกหัด 

ดร.อินตอง ชัย
ประโคม/ 

๒ 
 
 

หลักเศรษฐศาสตร์(ต่อ)  
- ประเภทของหลัก  
-เศรษฐศาสตร ์ 
- เศรษฐศาสตร์จุลภาค  
- เศรษฐศาสตร์มหภา 

 
 
๓ 
 
 

- บรรยาย ใหนั้กศึกษา
ยกตัวอย่างและให้ถามเพื่อ
ความเข้าใจ ร่วมอภิปราย
ในช้ันเรียน 
- ทำแบบฝึกหัด 

ดร.อินตอง ชัย
ประโคม 

๓ 
 

-ความสำคัญและความสัมพันธ์ของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

๓ 
 

- บรรยาย ใหนั้กศึกษา
ยกตัวอย่างและให้ถามเพื่อ

ดร.อินตอง ชัย
ประโคม 



 

 -ความสำคัญต่อปัจเจกบุคคล 
-ความสำคัญต่อสังคม 

 ความเข้าใจ ร่วมอภิปราย
ในช้ันเรียน 
- ทำแบบฝึกหัด 

๕ 
 
 

(ต่อ)  
- เศรษฐกิจกับสงัคม 
- เศรษฐกิจกับ

พระพุทธศาสนา 

 
 
๓ 
 

- บรรยาย ใหนั้กศึกษา
ยกตัวอย่างและให้ถามเพื่อ
ความเข้าใจ ร่วมอภิปราย
ในช้ันเรียน 
- ทำแบบฝึกหัด 

ดร.อินตอง ชัย
ประโคม 

๖-๗ 
 
 

เศรษฐศาสตรแ์นวพุทธ 
- หลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 
ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 
- เศรษฐศาสตร์แนวพุทธที่ ปรากฎ
ในหลักพุทธธรรม 

 
 
๓ 
 
 

- บรรยาย ใหนั้กศึกษา
ยกตัวอย่างและให้ถามเพื่อ
ความเข้าใจ ร่วมอภิปราย
ในช้ันเรียน 
- ทำแบบฝึกหัด 

ดร.อินตอง ชัย
ประโคม 

๘ 
 

ทดสอบกลางภาค 
 

 
๓ 

ข้อสอบปรนัยและอัตนัย ดร.อินตอง ชัย
ประโคม 

๙-๑๐ 
 
 

-รายได้ประชาชาติ 
- พุทธศาสนากำการแสวงหากำไร 
- พุทธศาสนากับการประกอบ 
ธุรกิจ 
 

 
 
๓ 
 
 

- บรรยาย ใหนั้กศึกษา
ยกตัวอย่างและให้ถามเพื่อ
ความเข้าใจ ร่วมอภิปราย
ในช้ันเรียน 
- มอบหมายงานเป็นกลุ่ม 

ดร.อินตอง ชัย
ประโคม 

 
 
 
 

๑๑-๑๒ 
 
 

-นโยบายการเงิน 
-การคลัง  
-การธนาคาร  
สาเหตุของปัญหาเศรษฐกจิ 
- ปัญหาเศรษฐกจิส่วน

บุคคล 
- ปัญหาเศรษฐกจิส่วนสังคม 
- ปัญหาเศรษฐกจิของคนใน

เมือง 
- ปัญหาเศรษฐกจิของคน

ชนบท 

๓ 
 
 

- บรรยาย ใหนั้กศึกษา
ยกตัวอย่างและให้ถามเพื่อ
ความเข้าใจ ร่วมอภิปราย
ในช้ันเรียน 
- ทำแบบฝึกหัด 

ดร.อินตอง ชัย
ประโคม 

 
 

๑๓-๑๔ 
 
 

ทฤษฎีหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- ความหมายของเศรษฐกิจ 

พอเพียง  
- ลักษณะของปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง  

๓ 
 
 

บรรยาย ให้นักศึกษา
ยกตัวอย่างและให้ถามเพื่อ
ความเข้าใจ ร่วมอภิปราย
ในช้ันเรียน 
- มอบหมายงานให้แต่ละ
กลุ่ม  

ดร.อินตอง ชัย
ประโคม 



 

- ทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

     - องค์ประกอบของปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  
    - ทางสายกลางตามปรัชญา 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๕ 
 
 

การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ด้วยหลัก
พุทธธรรม 
  - การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
ระดับต้นด้วยหลักพุทธธรรม  
  - การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
ระดับสูงด้วยหลักพุทธธรรม 

๓ 
 

- บรรยาย ใหนั้กศึกษา
ยกตัวอย่างและให้ถามเพื่อ
ความเข้าใจ ร่วมอภิปราย
ในช้ันเรียน 

ดร.อินตอง ชัย
ประโคม 

๑๖ 
 
 

นำเสนองานกลุ่มที่มอบหมายไป   ๓ 
 
 

- ซักถาม และร่วมอภิปราย
ในช้ันเรียน 

ดร.อินตอง ชัย
ประโคม 

๑๗ สอบปลายภาค ๓ ข้อสอบปรนัยและอัตนัย  

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ที่  
ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑  
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๖ 

๑๐ 
๓๐ 

๒  

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอ
รายงาน 
การทำงานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามท่ีมอบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา 

๕๐ 

๓  
การเข้าช้ันเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็น
ในช้ันเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๐ 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตำราหลัก 
พระพรหมคุณาภรณ. (ป. อ. ปยุตฺโต – P.A. Payutto), เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ ๑ - พ.ศ. ๒๕๓๑ 

(มูลนิธิโกมลคีมทอง) 



 

พระครูปุริมานุรักษ์. ผศ.ดร., เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน. กรุงเทพมหานคร : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ 
๒๕๕๒. 

2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
อุดม  เกิดพิบูลย์, ทฤษฎีและนโยบายการคา้ระหว่างประเทศ, สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๓ 
          Franklin R. Edwards, Cindy W. Ma, Futures and Options, McGraw-Hill,Inc. 1992. 
          J. Richard Aronson, Public Finance, McGraw-Hill,Inc. 1985. 
           Richard G. Lipsey, An Introduction to Positive Economics, 6th ED, The English Language 
Book Society and Weidenfeld and Nicolson, London, 1983. 
           Richard G. Lipsey, K. Alec Chrystal, An Introduction to Positive Econo- mics, 8th Edition, 
Oxford University Press, 1995. 
          Williams Gertrude, Economics of everyday life, Penguin Books, 1950. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
          เอกสารแจกประกบการสอนในระหว่างชั่วโมงสอน, เว็บไซด์ ท่ีเก่ียวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา  

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรบัปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จดัทำโดยนิสิต ได้จดักจิกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิต

ได้ดังน้ี 
- การสนทนากลุม่ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผา่นเวบบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 

2. กลยทุธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังน้ี 
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม

สมอง และหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 



 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนิสิตในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวงัจากการเรยีนรู้ใน

วิชา ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถงึพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการ
ออกผลการเรียนรายวิชา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังน้ี 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจำหลักสูตร  

- มีการต้ังคณะกรรมการ ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน 
วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวชิา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกดิคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ๔ 
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมมุีมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้น้ีกับปัญหาที่มาจาก

งานวิจัยของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ 
 
 
 

 
รับรองตามนี้ 

 
 

    (ดร.อินตอง ชัยประโคม) 
   อาจารย์ประจำวิชา 

 


