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มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลโดยทั่วไป 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       :   มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 

คณะ/ภาควิชา                   :  คณะศึกษาศาสตร ์ ภาควิชา  วิชาการศึกษา  
 

1.รหัสและชื่อวิชา   
                         GE   3019 :       ชื่อวิชา (ไทย)        : วิทยาการการสอนและการจัดการเรียนรู้    

                       (อังกฤษ)          : (Instructional Science and Management) 
 

2. จ านวนหน่วยกิต  3 หน่วยกติ   (3-0-6) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 
      3.1  หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
      3.2  ประเภทของรายวิชา เปน็รายกลุ่มวชิาชีพครู   บังคบัเรียน  สาขา การสอนภาษาอังกฤษ 

 

4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
       อาจารย์ ชื่นอารมณ์ จันทร์พินิจรัตน์ 
       คุณวุฒิ   ศศ.ม.ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต     การบรหิารการศึกษา     (มข.2531 ) 
                   ศษ.บ..ศึกษาศาสตร์บัณฑิต         การบริหารการศึกษา(มสธ.2526) 
                   ค.บ.ครุศาสตร์บณัฑิต                ภาษาไทย วชิาโท ศิลปะ    (วิทยาลัยครูเลย,2525) 
                   สัมฤทธิบตัร ในโครงการต่อเนื่อง   การจัดการศนูย์และโรงเรียนปฐมวยัศึกษา     (มสธ.2536)   
                   ติดต่อ 088 532 4441      089 621 0631 

 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน          ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2559 
                                                                   ชั้นศึกษาศาสตร์ ปีที่ 2  สาขา การสอนภาษาอังกฤษ 
 

6. รายวชิาที่ต้องเรียนมาก่อน       -ไมม่ ี                        
 

7. รายวชิาที่ต้องเรียนพร้อมกนั     -ไม่ม-ี 
 

8. สถานที่เรียน 
      คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง   จังหวัดเลย 

 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิา  คร้ังล่าสุด   
25 สิงหาคม  2559 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
  

1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา : เมื่อได้ศึกษารายวิชานี้แล้ว นักศกึษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้าน คุณธรรม จริยธรรม (จิตพิสัย/ค่านิยมที่
พึงประสงค์)  ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา (ทักษะพิสัย/ทักษะกระบวนการ) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม ทักษะการ
ส่ือสาร การใช้เทคโนโลยี และทกัษะการปฏิบัตงิาน ดังนี ้
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1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) 
1 นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  มีวินัย และความรบัผิดชอบและมุ่งมั่นในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
2. นักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีจติอาสา เห็นใจผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ร่วมในกิจกรรมบ าเพ็ญประโยช์ทั้งนอก   
     และ ในสถาบัน 
3  นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 .มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาและหน้าที ่ส่งงานตามก าหนด เข้าชั้นเรียนสม่ าเสมอ 
 4. นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น/สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้/ปรับตัวอยูใ่นสังคมได ้
 5. นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  มีสัมมาคารวะ มมีารยาท/แต่งกายตามวฒันธรรมไทย และระเบียบสถาบัน 
2  ด้านความรู ้(พุทธิพิสัย( K. Knowledge)  เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้ รายวิชาน้ี จะมสีมรรถนะด้านความรู้ ดังน้ี 
   1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัทฤษฎีการเรยีนรู้และการสอน  
   2 สามารถรวบรวม และ อธิบายเกี่ยวกับเทคนิคและวทิยาการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู ้การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน                  
   3 สามารถออกแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้                                                                               
   4  มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการสาระการเรียนรู้  
   5 มีความรู้ความเข้าใจและรวบรวม และอธิบายการจัดการเรยีนรู้แบบเรียนรวม  
   6 สามารถพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  
   7  รวบรวม และสามารถอธิบายและเลือกกระบวนการและวธิกีารจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ  
   8  สามารถจัดโครงงานวิชาการ การจัดโครงการและกิจกรรมการศึกษาส าหรับนักเรียน 
เพิ่มเติมเน้ือหาวชิา 
      -การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดเอกสารธุรการในชั้นเรียน ฝึกบันทึกเอกสาร การจัดบรรยากาศการเรียนรู้  ชม
ห้องเรียนตวัอย่าง 
     -ศึกษาวิทยานิพนธแ์ละงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และการน ามาประยุกตใ์ช1้ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบั 
3  ด้านทักษะทางปัญญา(Cognitive Skills/(ด้านทักษะ กระบวนการ) 
  1  สามารถเลือกใช้กระบวนการและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   8  สามารถจัดโครงงานวิชาการ การจัดโครงการและกิจกรรมการศึกษาส าหรับนักเรียน 

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skill and Responsibility) 
1. มีความสามารถในการท างานเป็นคณะ/กลุ่ม สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ยอมรบัผลที่เกิดขึ้น 
2. ตระหนักถึงสิทธ ิหน้าทีข่องตนและผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างที่หลากหลายของมนุษย์ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication 

and Information Technology Skill)  
4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลย ีเพื่อการส่ือสาร/การส่ือความ การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ไดต้ามสถานการณ์ และ

การเลือกรับข้อมูล/เลือกใช้ข่าวสารที่เหมาะสม 

6.ด้านทักษะการปฏบิัติ (Psychomoter Skill) 
 6.1 มทีักษะในการปฏบิัติ สามารถแก้ปญัหาการปฏบิัติงาน/การเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนไดเ้หมาะสม  

 

- 2.วัตถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา  
  
2.1 มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเตมิ 
      -การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดเอกสารธุรการในชั้นเรียน ฝึกบันทึกเอกสาร การจัดบรรยากาศการเรียนรู้  ชมห้องเรียน
ตัวอย่าง 
     -ศึกษาวิทยานิพนธแ์ละงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และการน ามาประยุกตใ์ช ้
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                                                                                       หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ  
1.ค าอธบิายรายวชิา 
   1.ค าอธิบายรายวชิาภาษาไทย  
      ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน การออกแบบและการจดัประสบการณ์เรียนรู้ การบรณาการสาระการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้แบบเรียนรวม การ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โครงงานวิชาการ การจัดโครงการและกจิกรรม
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
    2 ค าอธบิายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
        Theories of learning and teaching; learn management science; learning style; development of learning and 
teaching method; learning experience design and management; integration of learning contents; inclusive learning 
management;development of learning innovation; student-centereds; learning management; arrangement of 
educational projects and  activities for students. 
   จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้ รายวิชาน้ี จะมสีมรรถนะด้านความรู้ ดังน้ี 
   1 มีความรู้ ความเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน  
   2 สามารถอธบิายเกี่ยวกับเทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน                  
   3 สามารถออกแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้                                                                               
   4  มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการสาระการเรียนรู้  
   5 มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถอธบิายการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม  
   6 สามารถพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้  
   7  รวบรวม และสามารถอธบิายกระบวนการและวิธีการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั  
   8  สามารถจัดโครงงานวชิาการ การจัดโครงการและกจิกรรมการศึกษาส าหรับนักเรียน 
เพิ่มเติมเน้ือหาวชิา 
      -การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดเอกสารธุรการในชั้นเรียน ฝึกบันทึกเอกสาร การจัดบรรยากาศการเรียนรู้  ชมห้องเรียน
ตัวอย่าง 
     -ศึกษาวิทยานิพนธแ์ละงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และการน ามาประยุกตใ์ช ้
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
        แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

       การบรรยาย  การอภิปรายกลุ่มใหญ่/ย่อย  การระดมสมอง  รวบรวมผลการศึกษาค้นคว้า เสนอายงาน   อภิปรายซักถาม  
การศึกษาเอกสาร งานธุรการชัน้เรียน บรรยากาศห้องเรียน และการฝึกปฏิบัติ ศึกษาตวัอย่างการสอน 

 

2  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

 
หน่วยกติ 

จ านวนชัว่โมง/ ภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
 

สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/

การฝึกงาน 
การศึกษา 
ด้วยตนเอง 

 

3(3-0-6) 
จ านวนชัว่โมงบรรยาย 
    3 ชั่วโมง/สัปดาห์  
    รวม 45 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 

จัดตามความต้อง การ
ของนักศึกษา 

  
ไม่มีการฝึกภาคปฏิบตั ิ

 
6 ชั่วโมง/สัปดาห ์

 

3- จ านวนชั่วโมงต่อสปัดาหท์ีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    จัดใหนักศึกษาที่ต้องารหรือร้องขอ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.คุณธรรม จริยธรรม 
สถานะ  ผลการเรียนรู้  วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 
 

1. นักศึกษาไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 มีวินยั และ
ความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการท างานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. นักศึกษาไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 มีจติอาสา 
เห็นใจผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ร่วมใน 
กิจกรรมการบ าเพญ็ประโยชนท์ัง้นอกและใน
สถาบัน 
3.นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความ
ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา/หน้าที่ ส่งงานตามก าหนด 
เข้าชั้นเรียนสม่ าเสมอ 
4 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
4 นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยะ 90 รับฟังความ
ความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่น และปรับตัวในสังคมได ้
5  นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีสัมมา
คารวะ มมีารยาท/แตง่กายตามวฒันธรรมไทย 
และระเบียบของสถาบัน(มีระเบยีบ วินัยสามัคค ี

มีการสอดแทรกหรือยกตัวอย่าง
ประกอบในขณะที่สอนเน้ือหา 
โดยสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม
จริยธรรมระเบียบวินัย จิตอาสา 
-อาจารย์และนักศึกษารว่มกัน
ก าหนดหลักเกณฑ์ประเมินต่างๆ 
เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาและ
เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ -มีความ
รับผิดชอบงานที่มอบหมาย และ
ซื่อสัตย์ในการสอบ-มีการแต่งกาย
ที่เหมาะสม (ใฝ่รู้ สามัคคี มวีินัย*
บูรณาการโครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีโครงการ
ค่ายอาสาพัฒนา   
โครงการร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
ภายในสถาบัน และหน่วยงาน
อื่น** 

1 วิธีการ สังเกต ส ารวจ 
2.เครื่องมือ แบบสังเกตพฤติกรรม 

แบบส ารวจวันมาเรียน แบบ
ส ารวจจ านวนชิ้นงานที่มอบหมาย 
3.เกณฑ์ -นักศึกษาร้อยละ 80เข้า
เรียนตรงเวลา 
-นักศึกษาร้อยละ 95 ปฏิบัตติาม
ข้อตกลงร่วมกันก าหนดขึ้น
ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา 
-นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ท างานทีม่อบหมาย- 
นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มี
สัมมาคารวะ แตง่กายเหมะสม 
-ไม่มีการทจุริตในการสอบ 
-นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มี
จิตอาสา ร่วมกิจกรรมสถาบัน 
สาธารณะประโยชน์ทั้งนอกและใน
ในสถาบัน 

 

2.ความรู้  
สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

  
 

 

1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการ
เรียนรู้และการสอน  
   2 สามารถอธิบายเกีย่วกับเทคนิคและ
วิทยาการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ การ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน                  
   3 สามารถออกแบบการจัดประสบการณ์
เรียนรู้                                                                               
   4  มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบูรณา
การสาระการเรียนรู้  
   5 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบาย
การจัดการเรียนรู้แบบเรยีนรวม  

6 สามารถพัฒนานวัตกรรมการเรยีนรู้  

การบรรยาย  ปรกอบการศกึษา
เอกสาร  แลกเปล่ียน 
ประสบการณ์/ตัวอย่างกรณีศึกษา 
 ถาม-ตอบในชั้นเรียน 
การอภิปรายกลุ่มใหญ่/ย่อย     
การระดมสมอง  -การศึกษา
ค้นคว้า /เสนอรายงาน รายคน ราย
กลุ่ม การอภิปรายซักถาม        
การสืบค้นจากเทคโนโลย ี
**บูรณาการกับกิจกรรมประกวด
การพูดในโครงการวาทศิลป์ และ 
การประกวดเรียงความ ใน
โครงการวันแม่ วันพ่อ วันไหว้ครู
ในกิจกรรมาการประกวดการiพูด
และการจัดนิทรรศการ 

วิธีการ ทดสอบ 
เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
เกณฑ์-นักศึกษาร้อยละ 95 
        ผ่านเกณฑ ์
-ตรวจสอบ พจิารณาจาก
รายงาน การน าเสนอรายงาน
และการมีส่วนร่วมในการเสนอ
ข้อคิดเห็นในชั้นเรียน ประกอบ
ความสามารถในการวิเคราะห์
ข้อมูล อบ่างมีสติปัญญา  
-ทดสอบโดยข้อเขยีน และ
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนรว่ม
การอภิปรายปัญหาในชั้นเรียน
การใช้ภาษาสื่อความ 
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2  ความรู้ (ต่อ) 
สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 

   
 

 
 

   7  รวบรวม และสามารถอธิบาย
กระบวนการและวธิีการจัดการเรยีนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   8  สามารถจัดโครงงานวิชาการ การจัด
โครงการและกจิกรรมการศึกษาส าหรับ
นักเรียน 

การบรรยาย การศึกษาเอกสาร  
แลกเปล่ียนประสบการณ์/ตัวอยา่ง
กรณีศึกษา  ถาม-ตอบในชั้นเรียน 
การอภิปรายกลุ่มใหญ่/ย่อย     
การระดมสมอง  -การศึกษาค้นคว้า 
/เสนอรายงาน รายคน และ ราย
กลุ่ม การอภิปรายซักถาม      
การสืบค้นจากเทคโนโลย ี
**บูรณาการกับกิจกรรมประกวด
การพูดในโครงการวาทศิลป์ และ 
การประกวดเรียงความ ในโครงการ
วันแม่ วันพ่อ วันไหวค้รูในกจิกรรม
การรประกวดการiพูดและการจดั
นิทรรศการ 

วิธีการ ทดสอบ 
เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
เกณฑ์-นักศึกษาร้อยละ 95 
        ผ่านเกณฑ ์
-ตรวจสอบ พจิารณาจากรายงาน 
การน าเสนอรายงานและการมี
ส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นใน
ชั้นเรียน  
ประกอบความสามารถในการ
วิเคราะห์ข้อมูล อบ่างมีสติปัญญา  
-ทดสอบโดยข้อเขยีน และสังเกต
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมการ
อภิปรายปัญหาในชั้นเรียน 
 

3.ทักษะทางปัญญา   
สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 

 
1 สามารถวิเคราะหแ์ละเลือกใช้/ออกแบบการ
สอน สอดคล้องผู้เรียน เนื้อหา ส่ือ และ
กิจกรรม  
 
 

ฝึกใหว้ิเคราะห์ปญัหาจาก
กรณีศึกษาที่มีผูศ้ึกษาไว้แล้ว โดยให้
ไปค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ รวมทั้ง
การค้นคว้าจากฐานข้อมูล 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
และฝึกทักษะการเป็นผู้น า ผู้ตาม 
และการเป็นสมาชิกที่ดี ของกลุ่ม  
สลับการเป็นหัวหน้ากลุ่มในการ
ท างานที่ได้รับมอบหมาp 

 

4.ทักษะความสมัพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 

 
1. มีความสามารถในการท างานเป็นคณะ/
กลุ่มสามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
2. ตระหนักถึงสิทธ ิหน้าทีข่องตนและผู้อ่ืน 
ยอมรับความแตกต่างทีห่ลากหลายของมนษุย์ 

-ให้นักศึกษาท างานกลุ่ม 
ในลักษณะการท างานเป็นคณะเช่น 
ท าโครงการ การระดมสมอง และ
การศึกษาค้นคว้า เสนอรายงาน 
อภิปราย 

-ประเมินจากกระบวนการ
ท างาน และผลงานทีท่ าเป็น
กลุ่มหรือโครงงาน 

 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 

 
1 สามารถศึกษาวิเคราะห์งานทีม่อบหมาย โดยมี
ทักษะในการ วิเคราะห์เชิงปรมิาณ-คุณภาพ  เช่น 
การพัฒนาและมีส่วนร่วมในการระดมสมอง การ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ การสร้างสถานการณ์
และบทบาทสมมตุ ิ 
2 มทีักษะในการส่ือสาร โดยสามารถถ่ายทอด
ความรู้ประสบการณ์ การเขยีนรายงาน การพูด
รายงาน รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี 
 
 

มีการน าเสนองานกลุ่มหรือ
โครงการต่อชั้นเรียน  
- ในการค้นคว้านั้น ส่วนหนึ่ง 
นักศึกษาจะต้องค้นคว้าจากวารสาร
หรือฐานข้อมูลที่เป็นภาษาไทย 
และอังกฤษ ทั้งการรายงานหน้าชั้น 
และ Power Point-จัดให้ท า
กิจกรรมกลุ่ม มอบหมายงานศึกษา 
ท ารายงาน และน าเสนอการ
อภิปราย Power Point 

- ประเมินจากผลงานทีต่้อง
วิเคราะห์เชงิปริมาณ เชิง
คุณภาพ 
- ประเมินจากภาษาที่ใช้ในการ
เขียนรายงานและการน าเสนอ
ในชั้นเรียน 

-ประเมินจากการน าเสนอ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยอาจ
น าเสนอในรูปของแผนภมูิ
ตัวเลข กราฟหรือ ตาราง 
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6.ทักษะการปฏบิัติ  
สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

๐ 6.1 มีทักษะในการปฏิบตัิ สามารถแก้ปัญหาการ
ปฏิบัติ กจิกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อการเรียน
การสอน                          

-จัดใหท้ ากิจกรรมกลุ่ม มอบหมาย
งานศึกษา ท ารายงาน และน าเสนอ
การอภิปราย 
-ความสามารถพัฒนา/การ
แก้ปัญหากิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ประเมินจากกระบวนการ
ท างาน และผลงานทีท่ าเป็น

กลุ่มหรือโครงงานสังเกต  
พฤติกรรมการแก้ปัญหาการ
ท างาน ประเมินผลงาน 

 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน/ก าหนดการสอน  ทุกวันพฤหัสบดี   เวลา13.30.-16.30 น. 
1 แผนการสอน 
สัปดาห์ที ่
วันเดือนปี 

 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือที่ใช ้ ผู้สอน 

1 
18 ส.ค. 

2559 
 

ปฏิสันถาร  ชี้แจงสังเขปรายวชิา  กิจกรรมการ
เรียนการสอน แนะน าการเรียนและแลกเปลียน
ประสบการณ์ การปฏิบัติตนเพื่อการพัฒนา
บุคลิกภาพ –ร่วมกันก าหนดการมาเรียน ความ
รับผิดชอบ วินยั การอยู่ร่วมกัน คุณธรรมอื่นๆ 
1 ความหมาย องค์ประกอบและขอบเขตของ 
ค า “วิทยาการ” “การเรียนรู้” “การเรียน การ
สอน ลักษณะการสอน” “การจัดการเรียนรู”้ 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสัมพันธ์ -แนะน าแหล่งค้นคว้า/
แหล่งวทิยาการ-   สร้างข้อตกลง
ร่วมกันเกี่ยวกบัการศึกษา -สนทนา
และซักถามประสบการณ์/เจตคติต่อ
การบริหารหลักสูตร...  
-ฟังค าบรรยาย –ศึกษาเอกสาร-
อภิปราย/ มอบหมายงาน 
สื่อ 
-ต ารา -เอกสารที่เก่ียวข้อง 
โปรเจคเตอร ์ -กระดานไวท์บอร์ด-
ภาพ-ใบความรู-้ใบงาน 

 
 
 
นางชื่นอารมณ ์
   จันทร์พินจิรัตน ์
 

2 
25  สค. 
2559 

 จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
เรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 20 
และ 21 บทบาทของครูในศตวรรษที่ 21 

3 ฟังค าบรรยายประกอบ 
การศึกษาเอกสาร   
ประเมินผลระหว่างเรียน 
มอบหมายงาน  
/น าเสนอผลงาน  อภิปราย 
สื่อ 
-ต ารา- เอกสารที่ 
เกี่ยวข้อง-โปรเจคเตอร ์
 -กระดานไวท์บอร์ด 
 -ใบความรู-้ใบงาน  

นางชื่นอารมณ ์
   จันทร์พินจิรัตน ์
 

3 
1 กย. 
2559 

หลักกการสอนที่ด ี
 การสอนด้วยทักษะกระบวนการต่างๆ 
    

3 นางชื่นอารมณ์ 
จันทร์พินิจรัตน์ 
 
 
นางชื่นอารมณ์ 
จันทร์พินิจรัตน์ 
 
 

      4 
8 กย. 
2559 

1 ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน  
การสอนในศตวรรษที่ 21 บทบาทครู ผู้เรียน 

3 
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1 แผนการสอน (ต่อ) 
สัปดาห์ที ่
วันเดือนปี 

 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือที่ใช ้
 

ผู้สอน 

15  กย. 
2559 

 
กิจกรรมการไหว้ครู  

   

งานกิจการ 
นักศึกษา 

5 
22 กย. 
2559 

รูปแบบการเรียนรู้ 
เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้  
 

3  
 
ฟังค าบรรยาย  
-ศึกษาเอกสาร   
-อภิปราย   
 
รายงาน     
 
-มอบหมายงานกลุ่ม-เด่ียว 
 
ประเมินระหว่างเรียน-ทบทวน  
 
ทดสอบความรู ้
เมื่อจบหน่วย 
 
สื่อ 
 
-ต ารา 
-เอกสารที่เก่ียวข้อง   
 
-โปรเจคเตอร ์
 
-กระดานไวท์บอร์ด 
-ใบความรู้  
 
-ใบงาน  

นางชื่นอารมณ ์
จันทร์พินจิรัตน ์
 

6 
2559 

   การสอนแบบต่างๆและการเพิม่ประสิทธิภาพ
การสอน(แบบบรรยาย อภิปราย แบบสัมมนา 
แบบตวิ บทบาทสมมุติ สถานการณ์จ าลอง 
ระดมความคิด แบบแก้ปญัหา แบบปฏิบัติการ 
โสตทัศนูปกรณ์ รายงานหน้าชั้น วิจัยเป็นฐาน 
STEM ศึกษา 

3 นางชื่นอารมณ์
จันทร์พินิจรัตน์ 
 

7 

13 ตค. 
2559. 

การสอนแบบต่างๆ  และการพฒันา
ประสิทธิภาพการสอน(ต่อ)                 
 
   ; 

3 
 

นางชื่นอารมณ ์
  จันทร์พินจิรัตน ์
 

8 
20 ตค. 
2559 

การบูรณาการสาระการเรียนรู้  
รูปแบบการบูรณาการ  แบบเดี่ยว  แบบคู่ขนาน 
แบบสหวิทยาการ  แบบโครงการ 

   3 นางชื่นอารมณ ์
  จันทร์พินจิรัตน ์
 
 
นางชื่นอารมณ ์
  จันทร์พินจิรัตน ์

9 
27 ตค. 

   2559 

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
กระบวนการและวธิีการจัดการเรยีนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

3 
 

 
10 

3 พย. 
2559 

กระบวนการและวธิีการจัดการเรยีนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

3 นางชื่นอารมณ ์
  จันทร์พินจิรัตน ์
 

11 
10 พย 

   2559 

8  การจัดโครงงานวิชาการ  3 
 

 

นางชื่นอารมณ ์
 จันทร์พินจิรัตน ์
 

12 
17 พย 
   2559 

 
ศึกษาตัวอย่างงานวิจยัเกี่ยวกับการสอน 

3 
 

    

ฟังค าบรรยายประกอบการศึกษา
เอกสาร-อภิปราย   
การศึกษาค้นคว้า/รายงาน/เดี่ยว/
กลุ่ม ประเมินระหว่างเรียน-ทบทวน 
ทดสอบความรู้เมื่อจบหน่วย 
สื่อ  
ตัวอย่างโครงการ 

นางชื่นอารมณ ์
  จันทร์พินจิรัตน ์
 
 
นางชื่นอารมณ ์
  จันทร์พินจิรัตน ์

    13 
  24 พย. 

2559 

การจัดโครงการและกิจกรรมการศึกษาส าหรับ
นักเรียน 
ฝึกเขียนโครงการ 

3 
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1 แผนการสอน (ต่อ) 
สัปดาห์ที ่
วันเดือนปี 

 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือที่ใช ้

  

 ผู้สอน 

      14 
  29 พย. 

   2559 

ศึกษาตัวอย่างการสอน 3   

15 
  1  ธค. 
   2559 

 
ทบทวนและติวเข้มก่อนการสอบ 

 -–ศึกษาเอกสาร 
 ตรวจสอบวันมาเรียน  
ส ารวจชิ้นงานที่มอบหมายงาน 

นางชื่นอารมณ ์
จันทร์พินจิรัตน ์

15 สอบปลายภาค 

 

   

 
               

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
สถานะ    ผลการเรียนรู้(Leaning Outcome) วิธีการประเมินผล สัปดาหท์ี่ประเมิน สัดส่วนการประเมิน 

  1. นักศึกษาไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 มีวินยั 
และความรบัผิดชอบและมุ่งมั่นในการ
ท างาน 
2. นักศึกษาไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 มีจติ
อาสา เห็นใจผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม 
3.นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ซื่อสัตย์
ตรงต่อเวลา/หน้าที่รับฟังความคดิเห็นของ
ผู้อื่น  
 4  นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีสัมมา
คารวะ มมีารยาท/แตง่กายตามวฒันธรรม
ไทย 
5 .นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มี

ความใฝ่รู้ มีระเบียบ สามัคคี 
สอดคล้องปรัชญา ปณิธานของสถาบัน 
และคุณลักษณะที่พึงประสงคข์อง
บัณฑิต (รอบรู้  สามัคค ีมีวินยั) 

6  

-สังเกต 
-ส ารวจวันเรียน 
-ตรวจสอบชิ้นงาน 
บันทึก ตรวจสอบการ
เข้าชั้นเรียน 
ตรวจสอบงานที่
มอบหมาย-สังเกต
พฤติกรรม/บันทึก
พฤติกรรมรว่ม
กิจกรรม ระเบยีบ
สถาบัน 
 
.  

 
1-16 

    ทุกสัปดาห ์

 
การเข้าชั้นเรียน   15 
งานที่มอบหมาย25 
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ความรู้ 
สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล สัปดาหท์ี่ประเมิน สัดส่วนการประเมิน 

  นักศกษามีความเข้าใจและสามารถน าไป
ประยุกต์ใชใ้นชีวติประจ าวัน   เกี่ยวกับสาระ
การเรียนรู้ที่ก าหนดตามเน้ือหาในแผนการ
สอน 

ประเมินผลระหว่าง
เรียน ทดสอบเมื่อจบ
เน้ือหาแต่ละหนว่ย       
ทดสอบย่อย   
ทดสอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

 

ทุกสัปดาห ์
เมื่อจบหน่วยการ

เรียน 
 

สัปดาห์ที่ 7 
สัปดาห์ที่ 16 

ระหว่างภาค   60 
-สอบกลางภาค  20 
สอบปลายภาค   40 
  

 

3.ทักษะทางปัญญา   
สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ประเมิน สัดส่วนการประเมิน 

  1 สามารถวิเคราะหแ์ละเลือกใชภ้าษา 
สอดคล้องและถูกต้องตามระดับของ
ภาษา ค าสุภาพ ภาษากลาง ภาษาชาติ  
 ภาษามาตรฐาน ภาษาถิ่น  
2 สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้
ภาษาไทยมาตรฐาน และแนวทางแก้ไข  
และพัฒนาทักษะการใช้ภาษา ดา้น 
การฟัง ดู อ่าน เขียน พูด 
3  สามารถเลือกการฝึกทักษะ การฟัง ดู 
การเขียน อ่าน พูดในโอกาสต่างๆ ให้
สอดคล้องหลักภาษาวัฒนธรรมภาษา  
ศิลปะภาษา ตามระดับและสังคมไทย
และเป็นพื้นฐานการแสวงหาความรู้
ต่อไป 

 
 
 
 
 
สังเกตการแก้ปัญหา การ
ท างาน การวิเคราะห ์
การอภิปรายกลุ่ม การเสนอ
ทางเลือก /เลือกปฏิบัติ 

 
ทุกสัปดาห์ 

 
 
 
ประเมิน 
ระหว่างเรียน 
ครั้งละ 4 คะแนน 

 

4.ทักษะความสมัพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 

สถานะ ผลการเรียนรู้(Leaning Outcome) วิธีการประเมิน สัปดาหป์ระเมิน สัดส่วนการประเมิน 

  1. มีความสามารถในการท างานเป็นคณะ/
กลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้
2. ตระหนักถึงสิทธ ิหน้าทีข่องตนและผู้อ่ืน 
ยอมรับความแตกต่างทีห่ลากหลายของ
มนุษย ์

สังเกต การร่วมกจิกรรม 
การแสดงอออก การ
รายงาน 
การอภิปรายซักถาม 

 
    ทุกสัปดาห์ 

ประเมินระหว่างเรียน 
ควบคู่กับทักษะทางปัญญา
ทักษะการปฏิบตั ิ
ครั้งละ4 คะแนน 
ประเมินระหว่างเรียน 
ครั้งละ4 คะแนน 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
สถานะ  ผลการเรียนรู้(Leaning Outcome) วิธีการประเมิน สัปดาหป์ระเมิน สัดส่วนการประเมิน 

  1 สามารถศึกษาวิเคราะห์งานทีม่อบ-หมาย 
โดยมทีักษะในการ วิเคราะห์เชิงปริมาณ-
คุณภาพ  เช่น การพฒันาและมส่ีวนร่วมใน
การระดมสมอง การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การสร้างสถานการณ์และ
บทบาทสมมุต ิ 
 

สังเกตพฤติกรรมและผงาน 
1 การเขียนรายงาน 
2.การอภิปรายกลุ่ม 
3 ความสามารถในการ
ใช้เทคโนฯ 

 ประเมินระหว่างเรียน 
ควบคู่กับทักษะทาง
ปัญญาทักษะการปฏิบตั ิ
ครั้งละ4 คะแนน 
ประเมินระหว่างเรียน 
ครั้งละ4 คะแนน 

 

 
 



 

- -10- 
- มคอ.3 วิทยาการการสอน ฯ  Eng ชั้นปี 2 ภาค 1/2559  

-  
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (ต่อ) 
สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาหป์ระเมิน สัดส่วนการประเมิน 

  2 มทีักษะในการส่ือสาร โดยสามารถถ่ายทอด
ความรู้ประสบการณ์ ทัง้ด้วยการฟังบรรยาย การ
อ่านจับใจความส าคัญ และการเขียนรายงาน การ
พูดรายงาน รวมทั้งการใช้เทคโนโลย ีและบูรณา
การกับกิจกรรมการประกวดงานเขียนในวันแม ่
วันพ่อ วันไหว้ครู นิทรรศการงานวิชางาน งาน
ส าคัญทางพุทธศาสนา ประกวการพูดในโอกาส
ต่างๆ ฯลฯ 

  ประเมินระหว่างเรียน 
ควบคู่กับทักษะทาง
ปัญญาทักษะการปฏิบตั ิ
ครั้งละ4 คะแนน 
ประเมินระหว่างเรียน 
ครั้งละ4 คะแนน 

6.ทักษะการปฏบิัติ 
สถานะ ผลการเรียนรู้(Leaning Outcome) วิธีการประเมิน สัปดาหป์ระเมิน สัดส่วนการประเมิน 

o                                 .1 มีทักษะในการปฏิบัติ สามารถแก้ปัญหาการ
ปฏิบัติงานได้ด้วยการบูรณาการทักษะการพูด/
เขียนกับโครงการประกวดการพดู เรียงความ 
นิทรรศการวันส าคัญทางศาสนา 
และแสดงออกซึ่งทักษะการพูด สนทนาธรรมะ 
เขียนกระทู้ฯ-ความสามารถพัฒนา/การ
แก้ปัญหาการพูด อ่าน                          

สามารถ
แก้ปัญหาการ
ปฏิบัติงาน/การ
ใช้ภาษาไทยได้
เหมาะสม 

 ประเมินระหว่างเรียน 
ควบคู่กับทักษะทาง
ปัญญาทักษะการ
ปฏิบัต ิ
ครั้งละ4 คะแนน 
ประเมินระหว่างเรียน 
ครั้งละ4 คะแนน 

 

 
Oหมายเหตุ 
   
       นักศึกษาที่สอนสามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้ โดยมีทักษะทางปญัญาชัดเจน มีความรับผิดชอบ มทีักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล มีทักษะการส่ือสาร และทกัษะการปฏิบัติ โดยไดรับรางวัล จากการใช้ทักษะปฏิบัต ิด้านภาษาไทยในกิจกรรมการประกวดแข่งขัน 
ดังนี ้ปี 2557 นายพิษณุ  โสธรรมมงคล ชั้นปีที่ 1 สาขารัฐศาสตร์การปกครองได้รับรางวัลรองชนะเลิศการพูดภาษาไทยเลย 
ปี 2558 .”ประกวดการพูดภาษาไทเลย”ในงานส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทยเลย โดยสถาบันราชภฏัเลย 18-19 สิงหาคม  
 2558 มีนักศึกษาที่สอน ได้รับรางวัล การประกวดการพูดภาษาไทยเลย ดังนี้  
1 นายพิษณุ   โสธรรมมงคล  ชัน้ปีที่ 2 สาขารัฐศาสตร์การปกครองได้รับรางวัลชนะเลิศ  
2 นางสาว มณีวรรณ มุณทากรม  ชั้นปทีี่ 3 เอกการสอนภาษาอังกฤษ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการพูดภาษาไทเลย 
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หมวดที่  6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.ต าราและเอกสารหลัก 
    1 เอกสารประกอบการบรรยาย ที่ผู้สอนจัดรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหา ที่สอดคล้องสังเขปรายวิชาภาษาไทย 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ     
 1.  สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย เอกสารการสอนชุดวิชา วทิยาการการสอน หน่วยที่ 1-8  และ 9-15 
2   -------------------------------------------------------------------- เอกสารการสอนชุดวิชา วรรณกรรมประถมศึกษา หนว่ยที่ 1-8  
3.                                                                    วรรณกรรมมธัยมศึกษา   หน่วยที่ 9-15 
4.   ------------------------------------------------------------------ ประสบการณ์วิชาชีพครู หน่วยที่ 1-6 
5. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                              
6  หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 
7. พระราชบัญญตัิการศึกษา พ.ศ.2542 และที่ปรบัปรุง พ.ศ.2545      
8. ภาษาและการสอน  ร.ศ.วิไล พลมณี 
9. การพัฒนาการสอน รศ.ดร.บญุชม ศรีสะอาด พิมพครั้งที่ 2          
10. มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา  สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ 
11 นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอน  ชาญชัย อาจิณสมาจาร  
12.  เทคนิคการเรียนการสอนแบบอารยวิถ ี
13.การวจิัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา                         14. หลักการสอน. ญาดาพณิต พิณกุล   
15. หลักการสอน อาภรณ์ ใจเทีย่ง.                                        16 หลักการสอน   สุพิน บญุชูวงศ์    
17. การจัดการความรู้ฉบบัขับเคล่ือน                                      18. การสอนด้วยการปฏิบตัิจริง 
19 การสอนโดยอาศัยสิ่งแวดล้อม                                           21 การบรหิารการเรียนรู้ทีย่ึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

21 ความรู้ส าหรบัครู การสอนแบบสรรสร้างความรู้               22 เด็กกับสังคมโรงเรยีน นิดดา หงษ์วิวฒัน์ 
23 จุดหมายส าหรับการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร         
 24 การสอนโยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ  
25การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง     
26 การออกแบบการสอนและบูรณาการ (ดร.ฆนัท ธาตุทอง)            
27ครูรู้ได้อย่างไรว่าเด็กเกิดการเรียนรู้  
28 หลักและวธิีการสอน (จ าเนียร ศิลปวานิช) 
29. กลยทุธ์การสอนประยุกต ์(สุวิทย์ มูลค า  )                    
30 วิธี....รบกับการบ้าน(ของลูกศิษย์,ณัฐพงส์ เกษมารศิ) 
31  หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา  ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
 
 
                                                                             ฯลฯ                
 
3.อกสารและขอ้มูลแนะน า 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยอาจารย์ และนักศึกษา 
      ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เช่น วธิกีารสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน ส่ิงสนับสนุนการเรียนการ
สอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรงรายวชิาดว้ยระบบเครือข่ายของมหาวทิยาลัย 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     หลักสูตร/ภาควชิา/คณะ ก าหนดใหม้ีการประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอน ที่แต่งตั้งโดยวทิยาเขต ด้วยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  หรือจากการสังเกตการสอน การสัมภาษณ์นักศึกษา 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 หลักสูตร/ภาควชิา/คณะ ก าหนดให้ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของ
รายวิชา แล้วจัดท ารายงานรายวชิา ตามที่ สกอ.ก าหนด ทุกภาคการศึกษาให้ผู้สอนเข้ารับการฝกึอบรมกลยุทธ์การสอน การวิเคราะห์
ผู้เรียน การวิจยัในชั้นเรียนในรายวิชาที่มีปญัหา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา  มีการประชุมผู้สอนเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้
ของนักศึกษา และ หาแนวทางแก้ไข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา 
 หลักสูตร/ภาควชิา/คณะ ก าหนดใหม้ีคณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนดิบและการให้ระดับ
คะแนน โดยการสุ่มรายวชิา 60 % ของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตร หรือภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 หลักสูตร/ภาควชิา/คณะ มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพจิารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
คณะกรรมการประเมินขอหลักสูตร/ภาควชิา/คณะ  การรายงานรายวิชา หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวชิา  การทบทวนเน้ือหาที่
สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ การเสนอแนวทางงในการปรับปรงุและพัฒนาในรายวชิาที่ เสนอตอ่ประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าภาควิชา 
เสนอต่อกรรมการประจ าคณะพจิารณาใหค้วามคิดเห็นและสรุปวางแผนพฒันาปรับปรงุในปีการศึกษาต่อไป 
                          
 
 

                                                      (ลงชื่อ)                      
 

                               (นางชืน่อารมณ์   จันทร์พินจิรัตน์)        5  กันยายน 2559   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


