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มคอ. ๓ รายละเอียดรายวิชา 
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
คณะ/ภาควิชา        คณะศึกษาศาสตร์  ภาควิชาการบริหารศึกษา 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อวิชา   
               ชื่อภาษาไทย  ED 2032 : สื่อการเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย   
                   ชื่อภาษาอังกฤษ  Learning Media and Toys for Developing Early Childhood Children  
2. จ านวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
                    3 (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
                ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

 
มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน                 
                   อาจารย์ผู้สอนรายวิชา  อาจารย์พิกุล  น้อยนาเพียง 
                 คุณวุฒิ    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สาขาปฐมวัยศึกษา (2554) 
                    สถานที่ติดต่อ 146/1 บ้านโนนสว่าง หมู่ 12 ต าบลวังเพิ่ม อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน       ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555  ชั้นปีที่ 3 (ปฐมวัยเทียบโอน) และชั้นปีที่ 4 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       -ไม่มี- 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน     -ไม่มี- 
8. สถานท่ีเรียน 
                   คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง  
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด    4  กันยายน   2553 
 
 
 
 
 



หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่างๆดังนี้ 
                  1.1  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดของนัก
การศึกษา  
                  1. 2  มีความรู้ความเข้าใจในความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของสื่อของการเล่นของเด็กปฐมวัย 
                  1.3  มีความรู้และเข้าใจทฤษฎีพัฒนาการของการเล่นของเด็กปฐมวัย 
                  1.4  มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกและการผลิตสื่อการเรียนและของเล่นเด็กปฐมวัย 
                  1.5  สามารถประเมินผลและตรวจสอบสื่อ และของเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
                  1.6  มีความรู้และเข้าใจบทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูในการจัดกิจกรรมใช้สื่อและของเล่นเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
                  1.7  มีความรู้และเข้าใจการจัดบริการห้องสมุดของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย การจัดบริการศูนย์สื่อส าหรับ
ครูปฐมวัย 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
                  2.1  มีความรู้ความเข้าใจด้านการสอนพระพุทธศาสนาและการสอนศีลธรรมในระดับปฐมวัยให้สามารถ
ประยุกต์ใช้พุทธวิทยาการศึกษากับศาสตร์การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                  2. 2  มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีความพร้อมและมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพครู
อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถประยุกต์
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเพื่อการเรียนการสอนและการด ารงชีวิตที่เหมาะสม 
                  2.3  ตระหนักและเห็นความส าคัญในแนวทางการจัดการศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐ และการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศ มีศรัทธาและมีจิตส านึกในวิชาชีพครู มีความคิดอย่างเป็นระบบมีวิจารณญาณและ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ค้นคว้าทดลองและปรับปรุงรูปแบบ เทคนิคและวิธีการสอนให้เหมาะสม
แก่กาลสมัย   
                  2.4  เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับการสอนพระพุทธศาสนาและการสอนศีลธรรมในสถานศึกษา 

           
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
                  ชื่อภาษาไทย  ED 2032 : สื่อการเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย   
                 ชื่อภาษาอังกฤษ  Learning Media and Toys for Developing Early Childhood Children 
                  วิวัฒนาการของสื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดของนักการศึกษา ความหมาย ความส าคัญและ
ประโยชน์ของสื่อของการเล่นของเด็กปฐมวัย ทฤษฎีพัฒนาการของการเล่นของเด็กปฐมวัย การเลือกและการผลิต
สื่อการเรียนและของเล่นเด็กปฐมวัย การประเมินผลและตรวจสอบสื่อ และของเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย บทบาท
ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูในการจัดกิจกรรมใช้สื่อและของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย การ
จัดบริการห้องสมุดของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย การจัดบริการศูนย์สื่อส าหรับครูปฐมวัย 



2.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 3(3-0-6)            
                   จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อภาคการศึกษา               48 ชั่วโมง 
                         จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติต่อภาคการศึกษา             ไม่มี 
                    จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง                            ไม่มี 
                    จ านวนชั่วโมงที่สอนเสริมในรายวิชา                     ไม่มี               
 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

           - จัดใหน้ักศึกษาพบอาจารย์เพื่อขอค าปรึกษาและแนะน าสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง โดยอาจารย์จะแจ้งวันเวลา
ใหน้ักศึกษา  

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมิน 
1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 
1.1 การสร้างความมีวินัยใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ และความ
รับผิดชอบในการท างาน 
1.2 มีจิตสาธารณะ อาสางาน เสียสละเพื่อ 
ส่วนรวม/เห็นแก่ส่วนรวมมากว่า รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
1.3 กิริยาวาจาสุภาพ ปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย 
1.4 มีความพอเพียง ท างานร่วมและเข้ากับผู้อื่นได้ 

-มีการสอดแทรกหรือยกตัวอย่าง
ประกอบในขณะที่สอนเนื้อหา 
โดยสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม
จริยธรรม 
-ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ให้
เข้าห้องเรียนตรงเวลาและเข้า
เรียนอย่างสม่ าเสมอ  
-ให้มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย และมีความซื่อสัตย์
ในการสอบ 
-มีการแต่งกายที่เหมาะสม 

1.วิธีการ สังเกต ส ารวจ 
2.เคร่ืองมือ แบบสังเกต 
3.เกณฑ์  
-นักศึกษาร้อยละ 90 
เข้าเรียนตรงเวลาและ 
ปฏิบัติตามข้อตกลง
ร่วมกันก าหนดขึ้น
ระหว่างอาจารย์ผู้สอน
กับนักศึกษา 
-ไม่มีการทุจริตในการ
สอบ 

2) ด้านความรู้ (Knowledge)มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เกี่ยวกับ
เร่ืองต่อไปนี้ 
1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสื่อ
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดของนัก
การศึกษา  
1.2 มีความรู้ความเข้าใจในความหมาย ความส าคัญ
และประโยชน์ของสื่อของการเล่นของเด็กปฐมวัย 
1.3 มีความรู้และเข้าใจทฤษฎีพัฒนาการของการเล่น
ของเด็กปฐมวัย 

การบรรยาย  ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา ถาม-ตอบในชั้นเรียน 
การอภิปรายกลุ่มใหญ่/ย่อย     
การระดมสมอง     
การศึกษาค้นคว้า /เสนอรายงาน    
รายคน และ รายกลุ่ม 
การอภิปรายซักถาม           
การศึกษาเอกสาร   
การสืบค้นจากเทคโนโลยี 

วิธีการ ทดสอบ 
เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
เกณฑ์-นักศึกษาร้อยละ
100 ผ่านเกณฑ์ 
 



1.4 มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกและการผลิตสื่อ
การเรียนและของเล่นเด็กปฐมวัย 
1.5 สามารถประเมินผลและตรวจสอบสื่อ และของ
เล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1.6 มีความรูแ้ละเข้าใจบทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง  
 

มาตรฐานการเรียนรู้และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมิน 
และครูในการจัดกิจกรรมใช้สื่อและของเล่นเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
1.7  มีความรู้และเข้าใจการจัดบริการห้องสมุดของ
เล่นส าหรับเด็กปฐมวัย การจัดบริการศูนย์สื่อ
ส าหรับครูปฐมวัย      

 
 

 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา(Cognitive Skill) 
3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  
3.2 สามารถคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจบนพื้นฐาน
ของเหตุผลได้ มีวิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ 
3.3  สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 

- ฝึกให้วิเคราะห์ปัญหาจา
กรณีศึกษาที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว โดยให้
ไปค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ รวม
การค้นคว้าจากฐานข้อมูล-
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา  
-ถาม-ตอบในชั้นเรียนการระดม
สมอง การอภิปรายกลุ่มใหญ่/ย่อย     
-ศึกษาค้นคว้า /เสนอรายงาน ราย
คน/ รายกลุ่ม -การอภิปรายซักถาม 
-การสืบค้นจากเทคโนโลยี 
-เชิญผู้มีประสบการณ์จากองค์การ
หน่วยงานของรัฐภายนอก
มหาวิทยาลัย มาให้ข้อเสนอแนะ 
และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน 

 - ประเมินจาก
กระบวนการท างาน 
และผลงานที่ท าเป็น
กลุ่มหรือโครงงาน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ(Interpersonal Analysis,Communication 
and Information Technology Skill) 
4.1 มีทักษะและความสามารถในการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและมีความ
รับผิดชอบ 
4.2 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี 

ให้นักศึกษาท างานกลุ่มในลักษณะ
ของการท างานเป็นคณะ เช่น  ท า
รายจากการศึกษาค้นคว้า การ
สืบค้นข้อมูล 
-กิจกรรมการร่วมอภิปรายกลุ่ม 
-การจัดท าโครงการ ฯลฯ 

สังเกตพฤตกิรรมการ
ท างานกลุ่ม และฝึก
ทักษะการเป็นผู้น า/
(ตามกลุ่ม และการเป็น
สมาชิกที่ดี ของกลุ่ม  
สลับการเป็นหัวหน้า
กลุ่มในการท างานที่



วรรณกรรมทั้งไทยและนานาชาติ 
4.3 ตระหนักในสิทธิตนเองและผู้อื่น ยอมรับความ 
แตกต่างระหว่างบุคคล 
 

ได้รับมอบหมาย 

มาตรฐานการเรียนรู้และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา            วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมิน 
4.4  มีความสนใจและร่วมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ 

  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(Numerical Analysis, 
Communication and Information Technology Skill) 

5.1สามารถใช้ภาษาในการน าเสนอผลงาน การ
อภิปราย แสดงความคิดเห็น และเป็นผู้พูดและผู้ฟัง
ที่ด ี 
5.2 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขซึ่งอาจต้องใช้ทักษะ
ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ  เช่น การ
บริหาร การจัดองค์การ การตัดสินใจ การ
ประสานงาน และความมีมนุษยสัมพันธ์ โดยใช้การ
ระดมสมอง การสร้างสถานการณ์และบทบาท
สมมุติ 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะหแ์ละคัดเลือกข้อมูลจากแหล่ง
ความรู้จากแหล่งต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

-มีการน าเสนองานกลุ่มหรือ
โครงการต่อชั้นเรียน พร้อม
ข้อเสนอแนะเพื่อให้นักศึกษาใช้
ภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจนและกระชับ 
-ในการค้นคว้านั้น ส่วนหน่ึง 
นักศึกษาจะต้องค้นคว้าจากวารสาร
หรือฐานข้อมูลที่เป็นภาษาไทย และ
อังกฤษ 
-ในการเสนอนั้นจะใช้ ทั้งการ
รายงานหน้าชั้น และ PowerPoint 

-ประเมินจากผลงานที่
ต้องวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ 
-ประเมินจากภาษาที่ใช้
ในการเขียนรายงาน
และการน าเสนอในชั้น
เรียน 
-ประเมินจากการ
น าเสนอข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ โดยอาจ
น าเสนอในรูปของ
แผนภูมิ ตัวเลข กราฟ
หรือ ตาราง 

6.ด้านทักษะการปฏิบัติ (Psychomotor Skill) 
6.1 มีทักษะในการปฏิบัติ สามารถแก้ปัญหาการ
ปฏิบัติงานตามสภาพจริงได้ 
6.2 มีทักษะในการน าเสนองานที่มอบหมาย
สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 

-มอบหมายงานกลุ่ม การศึกษา
ค้นคว้าและแก้ปัญหาร่วมกันและ
ผลงาน 

ประเมินจากการแก้ไข
งาน ปรับปรุงงานและ
ผลงานกลุ่ม 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน/ก าหนดการสอน 

สัปดาห์
ท่ี  

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 -แนะน ารายวิชา 
-ทดสอบความรู้พื้นฐาน 
-วิวัฒนาการของสื่อฯ 

6 1.บรรยายประกอบ Power 
point 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการ
สอน 
3.ทดสอบความรู้พื้นฐานก่อน
เรียน 

พิกุล  น้อยนาเพียง 

2 -ความหมาย 
ความส าคัญและ
ประโยชน์ของสื่อ 

6 1.บรรยายประกอบ Power 
point 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการ
สอน 

พิกุล  น้อยนาเพียง 

3 -ทฤษฎีและพัฒนาการ
ของการเล่น 

6 1.บรรยายประกอบ Power 
point 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการ
สอน 
3.ทดสอบความรู้พื้นฐาน 

พิกุล  น้อยนาเพียง 

4 -การเลือกและการผลิต
สื่อการเรียนและของเล่น
เด็กปฐมวัย 

6 1.บรรยายประกอบ Power 
point 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการ
สอน 
3 การฝึกปฏิบัติผลิตสื่อ 

พิกุล  น้อยนาเพียง 

5 -การประเมินผลและ
ตรวจสอบสื่อ และของ

6 1.บรรยายประกอบ Power 
point 

พิกุล  น้อยนาเพียง 



เล่นเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

2.ศึกษาเอกสารประกอบการ
สอน 

6 -บทบาทของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และครู ใน
การจัดกิจกรรมการใช้
สื่อและของเล่นฯ 

6 
 
 

 

1.บรรยายประกอบ Power 
point 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการ
สอน  
 

พกิุล  น้อยนาเพียง 

สัปดาห์  
ท่ี 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ 

 
ผู้สอน 

7 -การจัดบริการห้องสมุด
ของเล่นส าหรับเด็ก
ปฐมวัย การจัดบริการ
ศูนย์สื่อส าหรับครู
ปฐมวัย 

6 1.บรรยายประกอบ Power 
point 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการ
สอน 

พิกุล  น้อยนาเพียง 

8 -ทบทวน 6 1.บรรยายประกอบ Power 
point 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการ
สอน 

พิกุล  น้อยนาเพียง 

รวม 48   
 

           2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 
(Learning  
Outcome) 

วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมิน 

 -ทดสอบก่อนเรียน 
-ทดสอบกลางภาค 
-ทดสอบปลายภาค 

1 
3 
9 

- 
20 
40 

 - การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
การอภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 20 

 - การค้นคว้า/การน าเสนองาน/การ
รายงาน/การท างานกลุ่ม/ผลงาน 

ตลอดปีการศึกษา 20 

                                             รวม 100% 



 
 
 
 
 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
         1. ต าราและเอกสารหลัก 
                1.1  คู่มือวิชาสื่อและการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
                1.2  แนวทางการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  
         2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
                 เอกสารการสอนชุดวิชาสื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา หน่วยที่ 1-15 มสธ 
         3. เอกสารและข้อมูลแนะน า- 
         4. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ , เว็บไซด์   -  
         5. เอกสารและข้อมูลการเรียนอื่นๆ  
                 - เอกสารประกอบการสอน สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย นิรัตน์  กรองสะอาด 
            โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
         1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
                  -นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา   
                  - การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน และสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
                  และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ     พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงต่อไป 
         2.  การประเมินการสอน 
                  - ประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  
                  - สัมภาษณ์นักศึกษา 
                  - สังเกตการสอนโดยอาจารย์ในภาควิชา 
                  - ผลของการประเมินผลรายวิชา 
         3.  การปรับปรุงการสอน 
              - อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพ 



                 ของ รายวิชา  
                  - จัดท ารายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน  
                  - อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
                  - ประชุมอาจารย์ทั้งภาควิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
        4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา 
    - มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน โดยการสุ่มรายวิชา  
        5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     - ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย 
               นักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา  
                 - การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  
                 - อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และน าเสนอแนวทาง 
               ในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชาเสนอต่อที่ประชุม  
                 - อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมน าเสนอ 
                ภาควิชา / คณะ เพื่อใช้ในการสอนคร้ังต่อไป 
 
 
 

                                                                       (ลงชื่อ) ........................................................... 
                                                                                       (นางพิกุล  น้อยนาเพียง) 
                                                                                                     ผู้สอน 
 

 
 
 
 
 


