
แผนบริหารการสอนประจ าวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

คณะ / สาขาวชิา : ครุศาสตร์ / พลศึกษา 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

1.  รหัสและช่ือรายวชิา 
          1094901          การสัมมนาทางพลศึกษา 
                           (Seminar  in Physical Education) 
2.  จ านวนหน่วยกติ   
           2(1-2-3)     3  ชัว่โมง / สัปดาห์ 
3.  หลกัสูตร 
     ช่ือหลกัสูตรทีใ่ช้รายวชิานี้  ครุศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิาพลศึกษา (ค.บ.5ปี) 
     Bachelor of Education Program in Physical Education 
     ประเภทของรายวชิา  กลุ่มวชิาโครงการสัมมนาและการวจิยัทางพลศึกษา  (กลุ่มวชิาเอก)   
4.  อาจารย์ผู้สอน     อาจารยพ์รพิมล  รุ่งเรืองศิลป์ 

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน  
      ภาคการศึกษาท่ี  2/2560   นกัศึกษาชั้นปีท่ี  4   

6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre – requisite)  
           - 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co – requisite) 
           -     
8.  สถานทีเ่รียน  
         สาขาวชิาพลศึกษา   คณะครุศาสตร์   มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์
9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
          - 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายรายวชิา  
     1.1  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความเรียนรู้ความเขา้ใจ  เก่ียวกบัปัญหาทางพลศึกษาท่ีประสบใน 
ปัจจุบนั  
     1.2  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถศึกษา คน้ควา้ร่วมกนั เม่ือน ามา อภิปราย  รายงาน และวเิคราะห์ 
แนวทาง เพื่อปรับปรุงแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
     1.3  เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการจดัสัมมนาทางวชิาชีพ 
     1.4  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าแนวทางนั้นมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัสัมมนา การประชุมและการ
ปฏิบติัการประชุมสัมมนาเต็มรูปแบบ 
2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา  
     เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้พื้นฐานในการน าความรู้ ความเขา้ใจในการจดัสัมมนาวชิาชีพทางพล
ศึกษาและสามารถเป็นผูด้  าเนินการจดัสัมมนาและส่งเสริมการเรียนการสอนทางพลศึกษาไดดี้
ยิง่ข้ึน 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา  
     ศึกษาถึงแนวคิด  ระบบระเบียบต่างๆ ในการประชุมสัมมนา  ปัญหาทางพลศึกษาท่ีประสบใน
ปัจจุบนั เป็นการศึกษาคน้ควา้ร่วมกนัเพื่อน ามาอภิปราย  รายงาน และวเิคราะห์แนวทาง เพื่อ
ปรับปรุงแกไ้ขปัญหาต่างๆ เหล่านั้น  ตลอดจนศึกษาถึงวิธีการ  แนวทางในการจดัสัมมนา การ
ประชุมและการปฏิบติัการประชุมสัมมนาเตม็รูปแบบ 
2.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 16 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา 
 

ตามความ
ตอ้งการของ
นกัศึกษา 

32 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา 

3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     3.1  เวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล/กลุ่ม  ตามตอ้งการ โดยก าหนดไว ้2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  
     3.2  ใหค้  าแนะน าผา่นทางระบบเครือข่ายออนไลน์ 

 



(13) 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

     1.1  คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา  
           พฒันาผูเ้รียนตามคุณลกัษณะของหลกัสูตรดงัน้ี  
          1.1.1  มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ต่อตนเองและสังคม 

1.1.2  มีความเสียสละเห็นประโยชน์แก่ส่วนร่วม 
          1.1.3  มีวนิยั ตรงต่อเวลา 
          1.1.4  เคารพกฎระเบียบของหน่วยงาน องคก์ร และสังคม 
          1.1.5  มีความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 1.2  วธีิการสอน  
           1.1.1  บรรยาย                         
           1.2.2  รายงาน                                        

      1.2.3  อภิปรายกลุ่ม                                
           1.2.4  มอบหมายงาน                              

      1.2.5  ฝึกด าเนินการจดัสัมมนา 
      1.2.6  เขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาระดบัชาติ 
      1.2.7  สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในระหวา่งการเรียนการสอน 
      1.2.8  ก าหนดเกณฑใ์นการเขา้ชั้นเรียน 
      1.2.9  ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีของอาจารย ์

 1.3  วธีิการประเมินผล  
           1.3.1  พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน 
           1.3.2  ความรับผดิชอบในการส่งงานท่ีมอบหมายตามก าหนด 
           1.3.3  ประเมินผลการฝึกปฏิบติั 
2.  ความรู้  

 2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ  
        มีความรู้ในวธีิการด าเนินการจดัสัมมนา การเลือกหวัขอ้วชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
สัมมนาทางพลศึกษา 

2.2 วธีิการสอน  
           2.2.1  การท างานกลุ่มและการท างานเด่ียว 
           2.2.2  บรรยาย อภิปราย การน าเสนอ 
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       2.3  วธีิการประเมินผล 
          2.3.1  กิจกรรมมอบหมาย การเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนา 
          2.3.2  การน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.  ทกัษะทางปัญญา  

 3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพัฒนา  
           3.1.1  พฒันาความคิดในการวเิคราะห์ 
           3.1.2  การใชเ้หตุผลในการด าเนินการสัมมนา 
           3.1.3  ความสามารถในการแสวงหาความรู้ 

3.2  วธีิการสอน  
           3.2.1  การมอบหมายงานและการน าเสนองาน 
            3.2.2  การอภิปรายกลุ่ม 
            3.2.3  ศึกษากรณีตวัอยา่ง 

3.3 วธีิการประเมินผล  
           ทดสอบกลางภาคและปลายภาคโดยเนน้การวเิคราะห์การด าเนินการจดัสัมมนา 
4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
 4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  
           4.1.1  พฒันาการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
           4.1.2  พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองและความรับผิดชอบ 
      4.2 วธีิการสอน  
           4.2.1  ศึกษาดว้ยตนเอง 
           4.2.2  การมอบหมายงาน 
           4.2.3  การฝึกทกัษะการสอน 

4.3 วธีิการประเมินผล 
           4.3.1  ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีในกลุ่ม 
           4.3.2  ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
           5.1.1  พฒันาทกัษะในการส่ือสารติดต่อและติดตามงาน 
           5.1.2  พฒันาทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 
           5.1.3  พฒันาในการใชเ้ทคโนโลยใีนการน าเสนองานอยา่งเหมาะสม 
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5.2 วธีิการสอน  
          5.2.1  มอบหมายใหค้น้ควา้จากเทคโนโลยทีางอินเตอร์เน็ต และ E-Learning 
          5.2.2  น าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยใีนการสอน 

5.3 วธีิการประเมินผล  
          5.3.1  การน าเสนอผลงาน 
           5.3.2  งานมอบหมาย 
6.  ทกัษะการจัดการเรียนรู้  

     6.1 ทกัษะการเรียนรู้ทีต้่องพฒันา 
          6.1.1   พฒันาใหมี้ความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ในวชิาเอกท่ีมีรูปแบบหลากหลาย  
ทั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการ(Formal  (รูปแบบก่ึงทางการ ) Non-formal) การและรูปแบบไม่เป็นทาง ก
(In Formal)            
          6.1.2   พฒันาใหมี้ความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ในวชิาเอกส าหรับผูเ้รียนอยา่ง 
หลากหลาย ทั้งท่ีมีความสามารถพิเศษ  ท่ีมีความสามารถปานกลาง  และท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
อยา่งมีนวตักรรม 

1    6.1.3  พฒันาใหมี้ความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอยา่งบูรณาการ 
6.2 วธีิการสอน  

          6.2.1  บรรยาย 
2    6.2.2  จดักิจกรรมกลุ่ม 
3    6.2.3  เรียนรู้ดว้ยตวัเอง 
4    6.2.4  ฝึกปฏิบติั 

     6.3 วธีิการประเมินผล  
     ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ คือ 

6.3.1  การทดสอบยอ่ย 
           6.3.2  การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
           6.3.3  ประเมินจากผลงานนกัศึกษาตามสภาพจริง 
           6.3.4   การสังเกตพฤติกรรมในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
           6.3.5  ใบบนัทึกการเรียนการสอน   
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
1.  แผนการสอน 

 
ที ่
 

 
หัวข้อ/รายละเอยีด 

 
จ านวน
ช่ัวโมง/
ผู้สอน 

 
จุดประสงค์                

การเรียนการสอน 

กจิกรรม 
การเรียน
การสอน 

 
ส่ือทีใ่ช้ 

การพฒันาการเรียนรู้ 
ของนกัศึกษา 

1 2 3 4 5 6 

1 - 2 
 
 
 
 

- ปฐมนิเทศก่อนการเรียน
การสอน 
- ช้ีแจง้เง่ือนไขของการ
เรียน 
บทท่ี 1 ความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบัการสมัมนา 

6 ชัว่โมง 1.ท าขอ้ตกลงในการ
เรียน 
2.บอกประวติัความ
เป็นมาของการ
สมัมนาได ้
3.อธิบายความหมาย
ของค าว่าสมัมนาได-้ 
- บอกประโยชน์ของ
การสมัมนาได ้

1. การบรรยาย 

2. ส ารวจ 

ประสบการณ์
ก่อน 

การเรียน 
3. อภิปราย
กลุ่ม 
4.การ
มอบหมายงาน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. power point    
เร่ือง ความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบัการสมัมนา 
 

. . . . . . 

3 บทท่ี 2 ประเด็นปัญหา
ของการสมัมนา 
 

3 ชัว่โมง 1.มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียน  
การสอนตลอดเวลา  
โดยมีบทบาทในการ
แสดงความคิดเห็น  
คิดคน้  วิเคราะห์  
ตดัสินใจ  แกปั้ญหา  
2.เขา้ใจในส่ิงท่ีเรียน
ดว้ยตนเองโดยการ
เรียนรู้นั้นจะมี
ความสมัพนัธ์กบั
ความตอ้งการและ
ประสบการณ์ของแต่
ละกลุ่ม 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย
กลุ่ม 
3.การ
มอบหมายงาน 

1.  เอกสาร
ประกอบการสอน   
2. power point    
เร่ือง ประเด็นปัญหา
ของการสมัมนา 

. . . . . . 

4 บทท่ี  3 องคป์ระกอบ
ของการสมัมนา 

3 ชัว่โมง 1.บอก
องคป์ระกอบดา้น
เน้ือหา  ดา้น
บุคลากร  ดา้น
สถานท่ี  เคร่ืองมือ  
และอุปกรณ์ต่าง  
ๆ  ดา้นเวลา ดา้น
งบประมาณได ้

1. การ
บรรยาย 

2. การ
อภิปราย
กลุ่ม 
3.การ
มอบหมาย
งาน 

1.  เอกสาร
ประกอบการ
สอน   
2. power point    
เร่ือง
องคป์ระกอบของ
การสมัมนา 

. . . . . . 
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1.  แผนการสอน 

 
ที ่
 

 
หัวข้อ/รายละเอยีด 

 
จ านวน
ช่ัวโมง/
ผู้สอน 

 
จุดประสงค์                

การเรียนการสอน 

กจิกรรม 
การเรียน
การสอน 

 
ส่ือทีใ่ช้ 

การพฒันาการเรียนรู้ 
ของนกัศึกษา 

1 2 3 4 5 6 

5 บทท่ี 4  บทบาท
หนา้ท่ีของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการ
สมัมนาและจรรยา
ทางอาชีพของ
ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 

3 ชัว่โมง 1.แสดงบทบาท
หนา้ท่ีของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัการ
สมัมนา   
2.บอกจรรยาทาง
อาชีพของ
ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา
ได ้
3.คดัเลือกบุคคล  
เพ่ือท าหนา้ท่ีต่าง  
ๆ  ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

1. การ
บรรยาย 

2. การ
อภิปราย
กลุ่ม 
3.การ
มอบหมาย
งาน 

1.  เอกสาร
ประกอบการ
สอน   
2. power point    
เร่ือง บทบาท 
หนา้ท่ี ของบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สมัมนา 

. . . . . . 

6 -8 
 

 

บทท่ี 5 การจดัท า
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัสมัมนา 

9 ชัว่โมง 1.ตั้งคณะท างาน   
เพื่อเตรียมการ
ส าหรับ  “การ
สมัมนา”  ได ้
2.อธิบายบทบาท
หนา้ท่ีในการ
ประชุมได ้
3.วางแผนการ
ด าเนินงานจดั  
“เอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการ
ประชุม”  
4.ตอบค าถามทา้ย
บทได ้

1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3.การ
มอบหมาย
งาน 

1.  เอกสาร
ประกอบการ
สอน   
2. power point    
เร่ือง การจดัท า
เอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการ
จดัสมัมนา 

. . . . . . 

9 สอบกลางภาค 
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1.  แผนการสอน 

 
ที ่
 

 
หัวข้อ/รายละเอยีด 

 
จ านวน
ช่ัวโมง/
ผู้สอน 

 
จุดประสงค์                

การเรียนการสอน 

กจิกรรม 
การเรียน
การสอน 

 
ส่ือทีใ่ช้ 

การพฒันาการเรียนรู้ 
ของนกัศึกษา 

1 2 3 4 5 6 

10 -
11 

บทท่ี 6 การจดัสถานท่ี
สัมมนา 
 
 

6 ชัว่โมง 1. เพ่ือใหผู้เ้รียน
สามารถประสาน
กบัฝ่ายต่าง ๆ ได ้
2. สามารถจดั
สถานท่ีไดอ้ยา่ง
เหมาะสม   

1. การ
บรรยาย 

2. การ
แบง่กลุ่ม 
3. การ
อภิปรายกลุ่ม 

1.  เอกสาร
ประกอบการสอน   
2. power point    
เร่ืองการจดั
สถานท่ีสัมมนา 

. . . . . . 

12 -
14 
 

 

บทท่ี  7 การด าเนินการ
จดัสัมมนา 

9 ชัว่โมง 1.บอกความหมาย  
วตัถุประสงค์
ขอบข่ายและ
วิธีการจดัสัมมนา
ได ้
2.อธิบายวิธีการจดั
สัมมนาได ้
3.มีทกัษะในการ
คิด  วิเคราะห์
ปัญหารวมทั้ง
เสนอแนว
ทางแกไ้ขปัญหา
ได ้

1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3.การ
มอบหมาย
งาน 

1.  เอกสาร
ประกอบการสอน   
2. power point    
เร่ือง การ
ด าเนินการจดั
สัมมนา 

. . . . . . 

15 -
16 

บทท่ี  8 การ
ประเมินผลโครงการ
สัมมนา        
  

6 ชัว่โมง 1.อธิบาย การ
ประเมินผล
โครงการสัมมนา
ได ้
2.บอก ขั้นตอน 
การประเมินผล
โครงการสัมมนา
ได ้ 

1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3.การ
มอบหมาย
งาน 

1.  เอกสาร
ประกอบการสอน   
2. power point    
เร่ือง การ
ประเมินผล
โครงการสัมมนา        

. . . . . . 

17 สอบปลายภาค 
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หมายเหตุ  การพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา  
1  = คุณธรรม  จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา    
2  =  ความรู้     
3  =  ทกัษะทางปัญญา    
4  =  ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ    

            5  =  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
6  =  ทกัษะการจดัการเรียนรู้ 

 
2.  แผนประเมินผลการเรียนรู้  

ล าดับที ่ วธีิการประเมิน สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของการ
ประเมิน 

1 การสอบกลางภาค สัปดาห์ท่ี 9 20% 
 
2 

ความสนใจในการเรียน  
การเขียนรายงานสรุป  
การสอบภาคปฏิบติั  

ตลอดภาคการศึกษา 
                 10% 

10% 
30% 

3 การสอบปลายภาค สัปดาห์ท่ี 17 30% 
รวม 100% 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรการเรียนการสอน 
1.  เอกสารและต าราหลกั 
       เอกสารประกอบการสอน รายวชิา 1094901 การสมัมนาทางพลศึกษา (Seminar Physical  Education  ) 
2.  เอกสาร แหล่งเรียนรู้และข้อมูลแนะน า  
เกษกานดา  สุภาพจน.์ (2543) . การจัดสัมมนา . กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวิชาการ 
ชูชยั   สมิทธิไกร. (2548) .  การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ. พิมพค์ร้ังท่ี  4.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์
          แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ถนอมศรี  จ่างตระกลู.  “การประชุมสัมมนา”  ใน  สัมมนาธุรกจิศึกษา.  คณะบริหารธุรกิจ : สถาบนัเทคโนโลย ี     
          ราชมงคล,  ม.ป.ป.  อดัส าเนา.  
พจนากรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ.  2525 .(2530). พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ :  อกัษรเจริญทศัน์. 
ไพพรรณ   เกียรติโชคชยั . (2548). การจัดการสัมมนาสู่ความเป็นเลศิ . กรุงเทพฯ : บริษทั การศึกษา จ ากดั. 
วิจิตร  อาวะกลุ.(2537).  การฝึกอบรม.  กรุงเทพฯ  :  ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
สุภรณ์  ประดบัแกว้.(2531).  งานประชุมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ  : บริษทัพิธการพิมพ ์ จ  ากดั. 
อรจิต  ภแูพ. (2536). สัมมนา .  กรุงเทพฯ  :  ส านกัส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
อุทยั   บุญประเสริฐ. (2539).  การประชุมกบัการบริหาร . กรุงเทพฯ  :  ศรีมงคลการพิมพ.์ 
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หมวดที ่7  การประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  
        การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาโดยนกัศึกษา ไดน้ าแนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษา
จาก  
        1.1  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน  

1.2  การสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน 
1.3  แบบประเมินผูส้อน  

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
        2.1  การประเมินการสอนพิจารณาจากผลการเรียนของนกัศึกษา 
        2.2  การสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษา 
        2.3  การอภิปรายโตต้อบจากนกัศึกษา 
        2.4  การตอบค าถามของนกัศึกษาในชั้นเรียน 
        2.5  การประเมินผลตนเองของอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ 
3.  การปรับปรุงการสอน  
        การวเิคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
        4.1  การสอบถามนกัศึกษา 
         4.2  การสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
          พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนกัศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
ประเมินการสอนและประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยอาจารยผ์ูส้อน อาจารยผ์ูส้อนจะ
ทบทวนเน้ือหาท่ีสอนและกลยทุธ์การสอนท่ีใชน้ าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาใน
รายงานผลการด าเนินการของรายวชิาเสนอต่อหวัหนา้สาขาวชิาเพื่อน าเขา้ท่ีประชุมอาจารย์
ประจ าหลกัสูตรพิจารณาใหค้วามคิดเห็นและสรุปวางแผนพฒันาปรับปรุงส าหรับใชใ้นปี
การศึกษาถดัไป 

 


