รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓)
รายวิชา ๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตหนองคาย/คณะสังคมศาสตร์

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป
๑.รหัสและชื่อรายวิชา
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
(Dhamma in English)
๒.จานวนหน่วยกิต
๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔)
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
รัฐศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทัว่ ไป
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
พระเดชขจร ขนฺติธโร
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ / ชั้นปีที่ ๒
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
-ไม่มี๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
-ไม่มี๘.สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
๙.วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ
และ
หนังสือที่สาคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ในภาษาอังกฤษ
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ชัดเจนและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้
กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่สาคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ในภาษาอังกฤษ และ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่สาคัญทาง
พระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ในภาษาอังกฤษ
๒. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย ๓๐ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

สอนเสริมตามความต้องการ ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ของนิสิตเฉพาะราย
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง ๔
ชั่วโมงต่อสัปดาห์

๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ หรือ ส่วนงาน
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ) หรือ ติดต่อที่ Tel: ๐๘๑-๒๕๐๑๙๑๓, ๐๙๘-๑๐๕๐๖๑๗ ID Line; dphuthip, Facebook: เทรนจิต โดย
พระเดชขจร
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒ นาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามชี้ให้เห็นคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหาวิชา เพื่อให้นิสิต
สามารถพัฒนาและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับความรู้ในรายวิชา โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร
ดังนี้
 ๑) มีศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม ความฯซื่อสัตย์สุจริต
 ๒) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ มีวินัย
 ๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีของมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 ๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนาพระพุทธศาสนา
๑.๒ วิธีการสอน
- บรรยายบทเรียนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- มอบหมายงานให้นิสิตไปศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และ
หนังสือที่สาคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ในภาษาอังกฤษ แล้วนามาเสนอในชั้นเรียน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างนิสิตด้วยกัน และอาจารย์ผู้สอน
- ให้นิสิตฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่านและเขียนศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลาย
ในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่สาคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ในภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งชี้ให้เห็น
ประเด็นทางจริยธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรม
- เน้นนิสิตเป็นศูนย์กลางการเรียน โดยให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในบทเรียน แลกเปลี่ยนความ
๒

คิดเห็นภายในชั้นเรียน
-กระตุ้น ชักจูงให้นิสิตเข้าเรียนสม่าเสมอ มีระเบียบวินัย และมีความกล้าหาญในการแสดงออก และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๑.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลพฤติกรรมการเข้าเรียน การให้ความร่วมมือในชั้นเรียน และส่งงานมอบหมายให้ตรงเวลา
- ประเมินผลก่อนเข้าสู่บทเรียนเพื่อทราบพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา
- ประเมินผลระหว่างภาคเรียน เพื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงค์การเรียน
- ประเมินผลด้วยการใช้แบบฝึกหัดในบทเรียน
-ประเมินวัตถุประสงค์การเรียนโดยใช้ใบงาน (Work Sheet)
- ประเมินผลปลายภาคเรียน เพื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนในภาพรวม
๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
 ๑) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา
 ๒) ใช้ความรู้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล
 ๓) มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต
 ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและสากล
 ๕) สามารถเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้และงานวิจัยในปัจจุบัน
๒.๒ วิธีการสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบใช้สื่อประกอบ และเทคโนโลยีประกอบ มอบหมายงาน ใบงานทดสอบ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ใช้แบบฝึกหัดเกี่ยวกับบทเรียน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในชั้นเรียน การเปิดโอกาสให้
ชักถามภายในชั้นเรียน และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center)
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๑. ทดสอบก่อนเข้าสู่บทเรียน
๒. ทดสอบวัตถุประสงค์การเรียนโดยใช้ใบงาน
๓. ทดสอบบทเรียนโดยใช้แบบฝึกหัด
๔. ทดสอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค
๒. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
๓. การแก้ไขข้อบกพร่องส่วนตัว (Personal Problems Solving)
๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดและการวิเคราะห์เนื้อหาวิชาอย่างเป็นระบบ ความสามารถในการนาเอาความรู้
ไประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการมาใช้ในการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่คาดคิดมาก่อน สามารถสืบค้น
ค้นหา ข้อเท็จจริง สรุป ทาความเข้าใจได้ รวมถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา และสรุปประเด็นปัญหา พร้อมทั้ง
สามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชาเข้ากับหลักพุทธธรรมได้
 ๑) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ทาความเข้าใจ นาไปประยุกต์
 ๒) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมีเหตุผล อ้างอิงได้
๓



๓) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

๓.๒ วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเนื้อหาวิชา
- บรรยายเชิงวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และบูรณาการของเนื้อหาวิชา
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นรายบุคคล
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วนามาแลกเปลี่ยนภายในชั้นเรียน
๓.๓ วิธีการประเมินผล
ทดสอบระหว่างภาคและปลายภาค โดยเน้นการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้และการบูรณาการเนื้อหาวิชา การ
ใช้ชักถาม ทดสอบด้วยใบงานและแบบฝึกหัด
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 ๑) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้นาและผู้ติดตาม
 ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
 ๔) มีความสามารถในการบริหารจัดการ
๔.๒ วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการเรียนรู้
- จัดกลุ่มการเรียนรู้
- ฝึกการทางานเป็นกลุ่ม
๔.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเองด้วยแบบที่กาหนด
- ประเมินผลพฤติกรรมการทางานเป็นทีม
- ประเมินผลจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
 ๑) มีทักษะในการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร
 ๒) มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสาร
 ๓) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นฯ
๕.๒ วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทารายงาน โดยเน้น
การนาตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงาน ใบงาน แบบฝึกหัด และนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนในชั้นเรียนด้วยการโต้ตอบซักถาม

๔

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

๑

๑. ทดสอบก่อนเข้าบทเรียน
๒. แนะนาแผนการสอน
๒.๑ คาอธิบายรายวิชา
๒.๒ วัตถุประสงค์รายวิชา
๒.๓ กิจกรรมการเรียนการสอน
๒.๔ วิธีการประเมินผล
๒.๕ งานมอบหมาย
๒.๖ จิตพิสัย
The Four Noble Truths
-Suffering
-Cause of suffering
-Cessation of suffering
-Paths leading to cessation of suffering

๒-๓

๔

๕

๖-๗

จานวน กิจกรรมการเรียน การ
ผู้สอน
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
๒ การอธิบาย
พระเดชขจร ขนฺติธโร
การยกตัวอย่าง
ประกอบ
Power Point
Projector

๔

Virtue for a Good Householder Life
-Three wholesome course of action
-Six directions for householder life

๒

The Five Precepts
-To abstain from killing
-To abstain from stealing
-To abstain from sexual
misconduct
-To abstain from intoxicants
causing heedlessness
Superknowledge
-The magical power
-Divine ear
-Penetration of the mind of
others
-Remembrance of former
existence
-Divine eye
-Knowledge of the exhaustion

๒

๔

Lecture
Illustration
Work sheet
Assignments
Power Point
Projector
Lecture
Illustration
Work sheet
Assignments
Power Point
Projector
Lecture
Illustration
Work sheet
Assignments
Power Point
Projector

พระเดชขจร ขนฺติธโร

Lecture
Illustration
Work sheet
Assignments
Power Point
Projector

พระเดชขจร ขนฺติธโร

พระเดชขจร ขนฺติธโร

พระเดชขจร ขนฺติธโร

๕

สัปดาห์ที่

จานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

หัวข้อ/รายละเอียด

of all metal
๘
สอบระหว่างภาค
๙-๑๑ The Noble Eightfold Path
-Right view or understanding
-Right thought
-Right speech
-Right action
-Right livelihood
-Right effort
-Right mindfulness
-Right concentration
๑๒-๑๔ The Dependent Origination
-Ignorance – Karma – formation
-Consciousness –Mind-matter
-Six sense-bases –feeling
-Craving –clinging
-Becoming – Birth –Decay and Death
๑๕ สอบปลายภาค

๒
๖

๖

ผู้สอน
พระเดชขจร ขนฺติธโร
พระเดชขจร ขนฺติธโร

Lecture
Illustration
Work sheet
Assignments
Power Point
Projector

Lecture
Illustration
Work sheet
Assignments
Power Point
Projector

พระเดชขจร ขนฺติธโร

๒

พระเดชขจร ขนฺติธโร

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ที่

วิธีการประเมิน

๑

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ข้อ ๑, ๓

๒

ด้านความรู้
ข้อ ๑, ๓

๓
๔

๕

วิธีการประเมินผล
การสังเกตพฤติกรรมการทารายงาน
กลุ่ม

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การสอบอัตนัย
ด้านทักษะทางปัญญา
การเข้าชั้นเรียน
ข้อ ๑, ๓
การมีส่วนร่วม
อภิปรายเสนอความคิดเห็นในชัน้ เรียน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง การสังเกตพฤติกรรมการทารายงาน
บุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มและการส่งรายงาน
ข้อ ๓, ๔
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
การนาเสนอรายงานหน้าชัน้ เรียน
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ ๑
รวม

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของ
การประเมินผล

ตลอดภาคการศึกษา

๕%

๘
๑๖

๕๕%

ตลอดภาคการศึกษา

๒๐%

ตลอดภาคการศึกษา

๑๐%

๑๕

๑๐%
๑๐๐%
๖

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑.เอกสารและตาราหลัก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Dhamma in English. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.
------------------------------------. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร: โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส์, ๒๕๒๕.
๒.เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พระ. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒.
-----------------------------------------. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒.
๓.เอกสารและข้อมูลแนะนา
กรมการศาสนา. พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง เล่มที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา,
๒๕๒๑.
-------------------. พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง เล่มที่ ๑๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา,
๒๕๒๑.
-------------------. ประมวลการสอนวิชาประวัติพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๔.
ธนิต อยู่โพธิ์. สติปัฏฐานสาหรับทุกคน. กรุงเทพมหานคร: ศิวพรการพิมพ์, ๒๕๑๘.
ภัททันตะ อาสภเถระ, พระ. วิปัสสนาทีปนีฎีกา. กรุงเทพมหานคร: ไพศาลวิทยา, ๒๕๑๘.
ธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ), พระ. หลักปฏิบัติสมถะ-วิปัสสนากรรมฐาน. กรุงเทพมหานคร:
อมรินทร์ พริ้นติง้ กรุ๊ฟ, ๒๕๓๒.
เทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พระ. ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๓๒.
ราชวิสุทธิโสภณ (วิลาศ ญาณวีโร), พระ. วิมุตติรัตนมาลี. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มิตรสยาม, ๒๕๓๙.
ศรีวิสุทธิกวี, พระ. การบริหารจิต. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙.
สมภาร สมภาโร, พระ. ธรรมะภาคปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๗.
อินทวังสะเถระ, พระ. ปุจฉาวิปัสสนา มหาสติปัฏฐานสูตร. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จากัด,
๒๕๔๕.
พุทธทาสภิกขุ. อานาปานสติภาวนา. กรุงเทพมหานคร: การพิมพ์พระนคร, ๒๕๓๕.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. อรรถกถาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกถา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วิญญาณ,
๒๕๓๒.
Mahsi Sayadaw. Satipatthana Vipassana Meditation. Rangon: Dept. of Religion Affairs, 1979.
Nyaponika. The Heart of Buddhist Meditation. Kandy: B.P.S., 1987.
U. Pandita. In This Very Life. Kandy: B.P.S., 1982.

๗

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้
ดังนี้
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ใบงานประเมินประสิทธิผลวัตถุประสงค์รายวิชา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- แบบสอบถามประเมินผลสัมฤทธิ์การสอนโดยนิสิต
- การสังเกตการสอนจากผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ ได้นาผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดังนี้
-แจ้งผลการประเมินการสอนโดยนิสิตให้ผู้สอนทราบเพื่อนาไปปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จากใบงาน แบบฝึกหัด การสอบถามนิสิ ต การตรวจงานมอบหมายของนิสิต และพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนิสิ ตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ ทรงคุณ วุฒิ ที่ ไม่ใช่
อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ ใบ
งาน รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย
ของอาจารย์
-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๘

(พระเดชขจร ขนฺติธโร)
อาจารย์ประจารายวิชา
.............../................../................

(นายอภิวัฒชัย พุทธจร)
อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
.............../................../................

(พระครูปัญญาธรรมานุกิจ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
.............../................../................

๙

