
 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

รายวิชา ๒๐๔ ๓๐๗ คติชนวิทยา 
(Folklore) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์/คณะ/ภาควิชา ขอนแก่น / คณะครุศาสตร์ / ภาควิชาการสอนภาษาไทย 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา 
 รายวิชา ๒๐๔ ๓๐๗ คติชนวิทยา 
  (Folklore)    
๒. จำนวนหน่วยกิต 
 ๓ หน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทวิชา 
 ๓.๑ หลักสูตร 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 ๓.๒ ประเภทวิชา 
  วิชาเฉพาะสาขา  วิชาเอก วิชาบังคับ 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   
  พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี 
 ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน 
  พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี ๑ ช้ันปีท่ี ๓ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
     - ไม่มี - 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
     - ไม่มี –  
๘. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 



    -  
๙. สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
๑๐. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของวิชาคร้ังล่าสุด 
 วันท่ี ๒๓ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 ๑.๑ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจความหมาย ประวัติ ประเภท และคุณค่าของคติชน วิถีชีวิต
ไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเช่ือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของคติชนในบริบทของสังคมไทย 
          ๑.๒ เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ข้อมูลคติชนในแต่ละท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย 
          ๑.๓ เพื่อให้นิสิตตระหนักและเห็นคุณค่าของคติชนในการดำเนินชีวิตของคนไทย และสามารถจัด
กิจกรรมส่งเสริมคติชนวิทยา 
          ๑.๔ เพื ่อให้นิสิตสามารถออกแบบกิจกรรมในการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และนำไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
          ๒.๑ เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ และระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
          ๒.๒ เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิชาเอกหรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาและทักษะในการใช้ภาษาไทยซึ่ง
เป็นภาษาราชการของประเทศ 
          ๒.๓ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิชาคติชนวิทยา  เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การสอนภาษาไทย 
          ๒.๔ เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา 
 ความหมาย ประวัติ ประเภท และคุณค่าของคติชน วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเช่ือ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น บทบาทของคติชนในบริบทของสังคมไทย วิเคราะห์คติชนในแต่ละท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อ
สังคมไทยและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา   

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 



บรรยาย ๔๕ ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

 

เฉพาะรายบุคคล 
 

ไม่มี 
การศึกษาด้วยตนเอง ๖ ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ (๙๐ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา) 

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ อาจารย์ประจ าว ิชา ให้ค  าปร ึกษาผ่านโทรศัพท์ม ือถือ หร ือโปรแกรม Application 
Line/Facebook/ E-mail 
     ๓.๒ ติดต่อประสานงาน ที่ส านักงานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ห้อง 
๑๐๔ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ) 
     ๓.๓ อาจารย์ประจ าวิชา จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๒ 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ห้องหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  (เฉพาะรายท่ีต้องการ) 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ    - มีการสอดแทรกเรื่องการสำรวมในสมณภาวะ การครองจีวร หรือ การแต่ง

กาย การเข้าสังคม และศาสนพิธี เทคนิคการพูด การสื่อสาร การมีมานุษย
สัมพันธ์ที ่ดี และการวางตัวในการทำงานในบางรายวิชา และในโครงการ/
กิจกรรม 
   - มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนานิสิตด้านบุคลิกภาพ เช่น โครงการ
ปฐมนิเทศ โครงการเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู 
และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

ด้านภาวะผู้นำ และ
ความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

    - ในรายวิชามีการกำหนดให้นิสิตทำงานเป็นกลุ่ม มีหัวหน้ากลุ่ม มีรองหัวหน้า 
มีเลขานุการกลุ่ม  
    - ในรายวิชาและในหลักสูตรมีการกำหนดให้นิสิตจัดโครงการ/กิจกรรมจิต
อาสา โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชนและโรงเรียน โครงการ/กิจกรรมสัมมนา
วิชาการ โครงการกิจกรรมศึกษาดูงาน และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

ทักษะ IT    - ในรายวิชามีการให้นิสิตใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าข้อมูล และ
นำเสนอรายงาน หาข้อมูลเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
   - ในรายวิชามีการใช้ไลน์(Line) ใช้เฟสบุก๊ (Facebook) ใช้ยูทูบ (You Tube) 
และใช้นวัตกรรมการและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่อื ่นๆ ในการเรียนการ
สอน และการบรรยาย  



คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
   - มีการจัดโครงการ/กิจกรรมอบรมมทักษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สอน และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูสมัยใหม่ 

จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

  - มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และความเป็น
ครูอยู่เกือบทุกรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน โดยคณาจารย์ผู้สอนทุกท่าน
มีการสอดแทรกอยู่ในการบรรยาย อยู่ในกิจกรรมการสอน  
   - ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ทางหลักสูตร/ทางคณะครุศาสตร์ ดำเนินการ
จัดให้ มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ จากการฟัง
การบรรยายพิเศษจากประธานเปิดโครงการ/กิจกรรม จากวิทยากรพิเศษที่ทาง
หลักสูตร/ทางคณะครุศาสตร์เชิญมา เช่น โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการ
เตรียมความพร้อม โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โครงการจิตอาสาพัฒนา
ชุมชนและโรงเร ียน โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพใน
สถานศึกษา โครงการสัมมนานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา 
โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โครงการสัมมนานิสิต
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูต่าง 
ๆ 

 
๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ. ๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

๑.คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.ความรู้ ๓.ทักษะทาง
ปัญญา 

๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

๕.ทักษะการ
วิเคราะห์ 

๖.วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
      ⚫     ⚫            

 
        ๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

(๔) มีความกล้าหาญและ
แสดงออกทางคุณธรรม
จริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและคิด แก้ปัญหาทาง

(๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤต
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคม

(๑) วัดและประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมในขณะทำงานตามสภาพจริง 
(Authentic Approach) 



ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมด้วยความ
ถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การ
ทำงานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัย หลักการ เหตุผลและใช้
ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัด
ฐานทางสังคม ความรู้สึกของ
ผู้อื่นและประโยชน์ของสังคม 
ส่วนรวม มีจิตสํานึกในการธํารง
ความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ันและความ ไม่ถูกต้อง 
ไม่ใช่ข้อมูลบิดเบือน หรือการ
ลอกเลียนผลงานยั่งยืน 

และวิชาการ รวมท้ังประเด็น
วิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  
(๒) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์
เชิงปฏิบัติการ (Interaction 
Action Learning)  
(๓) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
(Case Study)  
(๔) การเรียนรู้จากกระบวนการ
กระจ่างค่านิยม (Value 
Clarification)  
(๕) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(Work-Integrated Learning : 
WIL)  
(๖) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive lecture)  
(๗) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์
เป็นพื้นฐาน (Scenario-based 
learning)  
(๘) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based 
learning)  
(๙) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

(๒) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์
แบบวิภาษวิธี 
(๓) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
(๔) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
(๗) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 

 
๔.๒.๒ ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ 

 (๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต 
เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและ

(๑) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
สรรสร้างนิยม (Constructivism) 

(๑) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ 



ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ 

การอยู่ร่วมกันบนพืน้ฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
สามารถเผชิญและเท่าทันกับ
การเปล่ียนแปลงของสังคม 
และสามารถนำแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
และพัฒนาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผู้เรียน   

โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
(๒) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based learning) 
(๓) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

(๒) วัดและประเมินจากผลการทบทวน
วรรณกรรมและสรุปสาระสำคัญของความรู้ 
(๓) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

 
๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะทางปัญญา 

(๓) สร้างและประยุกต์ใช้
ความรู้จากการทำวิจัยและ
สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการ เรียนรู้ของ
ผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรม รวมท้ังการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชน และสังคม 
(๔) ตระหนักรู เห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนและนํามาประยุกตใชใน
การพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน
พัฒนางานและพฒันาชุมชน 

(๑) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) 
(๒) การเรียนแบบมีส่วนร่วม
ปฏิบัติการ (Participative Learning 
through Action) 
(๓) การเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วม 
(Shared Leadership) ในการนา
เสนองานวิชาการ 
(๖) การเรียนรู้แบบรวมพลัง 
(Collaborative learning) 
(๗) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

(๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
(๓) วัดและประเมินจากผลการนาเสนองาน
เป็นกลุ่ม การเป็นผู้นาและผู้ตามท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
(๕) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

 
 
 
 



 ๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
(๒) ทํางานรวมกับผูอื่น ทํางาน
เปนทีม เปนผูนําและผูตามท่ีดี 
มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูเรียน  
ผูรวมงาน ผูปกครองและคนใน
ชุมชน มีความรับผิดชอบตอส
วนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม
และส่ิงแวดลอม 

(๑) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) 

(๒) การเรียนแบบมีส่วนร่วม
ปฏิบัติการ (Participative Learning 

through Action) 

(๓) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม 
(Shared Leadership) ในการนาเสนองาน
วิชาการ 

(๖) การเรียนรู้แบบรวมพลัง 
(Collaborative learning) 
(๗) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

(๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
(๓) วัดและประเมินจากผลการนาเสนองาน
เป็นกลุ่ม การเป็นผู้นาและผู้ตามท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
(๕) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

 
 ๔.๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้
จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถ
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็น
สำหรับการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การทำงาน การประชุม 
การจัดการและสืบค้นข้อมูล
และสารสนเทศร ับและส่ง
ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ

(๒) การสืบค้นและนำเสนอรายงาน
ประเด็นสำคัญด้านการศึกษาโดย
บ ู รณาการการ ใช ้ เ ท ค โ น โ ลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

(๓) การจัดทำอินโฟกราฟิกเพื่อสรุป
ประเด็นสาระสำคัญของงานที ่นา
เสนอ 
(๔) การเรียนรู ้โดยบูรณาการการ
ปฏ ิบ ั ต ิ ง านจร ิ ง ในสถานศ ึกษา 
( Work-Integrated Learning : 
WIL) 

(๑)  ว ัดและประเมิ นจากการต ิ ดตาม 
วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็น
สำคัญ ด้านการศึกษา 
(๒) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและ
นาเสนอรายงานประเด็นสำคัญการศึกษาท่ี
มีการ บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 



ผลการเรียนรู้ด้านวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึง
การละเมิดลิขสิทธ ิ ์และการ
ลอกเลียนผลงาน 

 
 ๔.๒.๖ ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

(๒) มีความสามารถในการนำ
ความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบก ิ จกรรม  การ จัด
เนื้อหาสาระ การบริหารจดัการ 
และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข
และส่งเสร ิมพัฒนาผู ้ เร ียนท่ี
ตอบสนองความต้องการ ความ
สนใจความถนัด และศักยภาพ
ของผู ้เร ียนที ่มีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ทั้งผู ้เรียนปกติ
และผู ้เร ียนที ่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษหรือผู ้ เร ียนที ่มี
ข้อจำกัดทางกาย 

(๒) การออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชา
เฉพาะผนวกวิธีสอนกับเทคโนโลยี 
(Technological Pedagogical 
Content Knowledge : TPCK) 
(๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

(๑) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะ
จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง 
(๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป ็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๕.๑ แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่
ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ แนะนำรายวิชา ๓ - การบรรยายพร้อมส่ือการสอน พระมหาอธิวัฒน์  
ภทฺรกวี 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่
ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

คำอธิบายรายวิชา หน่วยการ
เรียนรู้ แผนการสอนและการ
ประเมินผล 

-  บรรยายและมอบหมายให้
นักศึกษาอ่านตำรา 

- ทำข้อสอบก่อนการเรียนวิชานี้ 

 

๒ บทที่ ๑ ความรู้พื้นฐานทั่วไป
เก่ียวกับคติชนวิทยา 
๑.๑ ความหมายคติชนวิทยา 
๑.๒ พัฒนาการคติชนวิทยา 
๑.๓ ขอบข่ายของคติชนวิทยา 
๑.๔ ความสัมพันธ์กับศาสตร์
สาขาอื่น 

๓ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
-ใช้ส่ือ Power point ประกอบการ

บรรยาย 
-ผู้เรียนร่วมอภิปราย นำเสนอ 
Lecture/Present/Conference  

พระมหาอธิวัฒน์  
ภทฺรกวี 

๓-๕ บทที่ ๒ ประเภทข้อมูลคติชน 
๒.๑ คติชนด้านการใช้ถ้อยคำ 
๒.๒ คติชนด้านวัฒนธรรมวัตถุ 
๒.๓ คติชนด้านศิลปะการแสดง 
๒.๔ คติชนด้านขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

๙ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
-ใช้ส่ือ Power point ประกอบ 
-ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์ข้อมูล 
-อภิปรายหัวข้อท่ีผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference  

พระมหาอธิวัฒน์  
ภทฺรกวี 

๖ บทที่ ๓ ระเบียบวิธีทางคติชน 
๓.๑ วิธีวิทยาในการศึกษาข้อมูล
คติชน 
๓.๒ การเก็บข้อมูลภาคสนาม 

๓ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
-ใช้ส่ือ Power point ประกอบ 
-ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์ข้อมูล 
-อภิปรายหัวข้อท่ีผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference 

พระมหาอธิวัฒน์  
ภทฺรกวี 

๗-๙ บทที่ ๔ ทฤษฎีทางคติชน
วิทยา 
๔.๑ อนุภาคและแบบเรื่อง 
๔.๒ ทฤษฎีโครงสร้าง 
๔.๓ ทฤษฎีบทบาทหน้าท่ีนิยม 

๙ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
-ใช้ส่ือ Power point ประกอบ 
-ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์ข้อมูล 
-อภิปรายหัวข้อท่ีผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference 

พระมหาอธิวัฒน์  
ภทฺรกวี 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่
ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑๐-๑๓ บทที่ ๕ บทบาทและ
ความสำคัญต่อสังคม 
๕.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างคติ
ชนกับสังคม 
๕.๒ คติชนเป็นมรดกภูมิปัญญา
ทางสังคม 
๕.๓ คติชนเป็นเครื่องมือแสดง
ความเป็นกลุ่มสังคม 
๕.๔ คติชนเป็นปฏิบัติการเพื่อ
ส่ือความหมายทางสังคม 
๕.๕ คติชนกับการขัดเกลาทาง
สังคม 
๕.๖ คติชนกับเครือข่ายทาง
สังคม 

๑๒ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
-ใช้ส่ือ Power point ประกอบ 
-ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์ข้อมูล 
-อภิปรายหัวข้อท่ีผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference 

พระมหาอธิวัฒน์  
ภทฺรกวี 

๑๔-๑๕ บทที่ ๖ การนำคติชนมาใช้ใน
การเรียนการสอน 
๖.๑ คติชนกับการเรียนการ
สอน 
ภาษาไทย 
๖.๒ ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ 

๖ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
- ใช้ส่ือ Power point ประกอบ 
- ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์ข้อมูล 
- อภิปรายหัวข้อท่ีผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference 

พระมหาอธิวัฒน์  
ภทฺรกวี 

๑๖ สอบปลายภาค ๓ - ทดสอบ/ข้อสอบ  
 
๕.๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี  ผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล  สัปดาห์ที่  สัดส่วน 

๑ 

๔.๒.๑ (๔) 
๔.๒.๒ (๓)  
๔.๒.๓ (๓), (๔) 
๔.๒.๔ (๒) 
๔.๒.๕ (๓) 
๔.๒.๖ (๒)  

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

๙ 
๑๖ 

๒๐ % 
๔๐ % 



ท่ี  ผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล  สัปดาห์ที่  สัดส่วน 

๒ 

๔.๒.๑ (๔) 
๔.๒.๒ (๓)  
๔.๒.๓ (๓), (๔) 
๔.๒.๖ (๒) 

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า  
การนำเสนอรายงาน 
การทำงานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามท่ีมอบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา 

๓๐ % 

๓ 

๔.๒.๑ (๔) 
๔.๒.๒ (๓)  
๔.๒.๓ (๓), (๔) 
๔.๒.๖ (๒) 

การเข้าช้ันเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็น การตอบคำถามใน
ช้ันเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๐ % 

 
๕.๓ ระดับค่าแปลผลคะแนนการประเมินการเรียนรู้เพื่อให้เกรด   

สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D F I 
ค่าคะแนนที่ได้ ๑๐๐-

๙๐ 
๘๙-๘๕ ๘๔-๘๐ ๗๙-๗๕ ๗๔-๗๐ ๖๙-๖๕ ๖๔-๖๐ ๕๙-๐๐ ไม่สมบูรณ์ 

เกณฑ์การผ่าน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. เอกสารและตำราหลัก 
กาญจนา  แก้วเทพ. (๒๕๖๐). เคร่ืองมือทำงานวัฒนธรรมชุมชนและสื่อพิธีกรรมศึกษา. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. 
           กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). 
ปฐม หงษ์สุวรรณ. (๒๕๖๑). มองคติชน มุมสังคม: หลักการและแนวทางการศึกษาคติชนวิทยา.  
  ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาธรรม. 
นิตยา วรรณกิตร์. (๒๕๖๓). พินิจ คติ และ คน ด้วยศาสตร์คติชนวิทยา. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. มหาสารคาม : 
           หจก.อภิชาติการพิมพ์. 
ศิราพร ณ ถลาง. (๒๕๖๓). ทฤษฎีคติชนวิทยา : วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ตำนานนิทานพืน้บ้าน.  
  พิมพ์ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ศิราพร ณ ถลางและสุพิน ฤทธิ์เพ็ญ. (๒๕๕๘). คติชนในบริบทข้ามพรมแดน งานปอยไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่. 
           พิมพ์ครั้งท่ี ๑. กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ศิราพร ณ ถลาง. (๒๕๕๙). มองคติชนเห็นตัวตนชาติพันธุ์. พิมพ์ครั้งท่ี ๑. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  
  (องค์การมหาชน). 
ศิราพร ณ ถลาง. (๒๕๖๐). ประเพณีสร้างสรรค์ในสังคมไทยร่วมสมัย. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพฯ:  
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). 



ศิราพร ณ ถลาง. (๒๕๖๐). เร่ืองเล่าพื้นบ้านไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพฯ :  
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). 
ศิราพร ณ ถลาง. (๒๕๖๒). คติชนสร้างสรรค์: บทสังเคราะห์และทฤษฎี. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพฯ:  
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). 
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์. (๒๕๔๒). “วงการคติชนวิทยา: ผู้บุกเบิกและผลงาน” ใน ศิราพร ณ ถลาง  
  และสุกัญญา ภัทราชัย (บรรณาธิการ), คติชนกับคนไทย-ไท, หน้า ๑-๒๒ โครงการตำรา  
  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
จารุวรรณ ธรรมวัตร. (๒๕๒๓). คติชาวบ้านอีสาน. เอกสารทางวิชาการศูนย์ศิลปและวัฒนธรรมอีสาน  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม. กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา. 
จิรภัทร แก้วกู่. (๒๕๕๖). ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ในคำสอนอีสาน. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาธรรม. 
ธัญญา สังขพันธานนท์ และ ลาวัณย์ สังขพันธานนท์. (๒๕๖๑). คติชนสีเขียว : การศึกษาคติชนวิทยา 
  ในมุมมองของการวิจารณ์เชิงนิเวศ. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.  
  ปีท่ี ๒๔ ฉบับท่ี ๓ ก.ย.- ธ.ค., หน้า ๓-๓๐. 
นิตยา วรรณกิตร์. (๒๕๕๔). พลวัตของลัทธิพิธีการนับถือเจ้าหลวงคำแดงของกลุ่มไทยวนและ ไทลื้อใน 
  ภาคเหนือ. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
นิตยา วรรณกิตร์. (๒๕๕๙). ห้าทศวรรษพัฒนาการงานวิจัยด้านคติชนไทย. บทความวิชาการใน หนังสือ  
  รวมบทความชมวิชาชาญ บรรณรฦกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา  
  สังขพันธานนท์, กันยายน ๒๕๕๙. (๙๑-๑๑๑). 
บุปผา บุญทิพย์. (๒๕๔๗). คติชาวบ้าน. พิมพ์ครั้งท่ี ๙. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 
ปฐม หงษ์สุวรรณ. (๒๕๔๘). ตำนานพระธาตุของชนชาติไท : ความสำคัญและปฏิสัมพันธ์ระหว่างพุทธ 
  ศาสนากับความเชื่อด้ังเดิม. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ปรมินท์ จารุวร. (๒๕๔๗). ความขัดแย้งและการประนีประนอมในตำนานปรัมปราไทย. วิทยานิพนธ ์
  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล. (๒๕๓๓). “เค้าโครงความคิดเรื่องโครงสร้างในการศึกษานิทานปรัมปรา 
  ของโคลด เลวี่-สเตราส์.” วารสารธรรมศาสตร์ ๑๗: ๔๕-๗๙. 
ปรานี วงษ์เทศ. (๒๕๓๑). “นิทานชาดกกับโลกทัศน์ของลาวพวน.” ใน พื้นถ่ินพื้นฐาน.  
  ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ, มติชน. 
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. (๒๕๓๙). ภูมิปัญญานิเวศวิทยาชนพื้นเมือง: ศึกษากรณีชุมชนกะเหร่ียง 
  ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร. กรุงเทพฯ: โลกดุลยภาพ. 
พระมหาปรีชา ปริญฺญาโณ. (๒๕๓๐). ประเพณีโบราณไทยอีสาน. พิมพ์ครั้งท่ี ๖. อุบลราชธานี :  
  โรงพิมพ์ศิริธรรม. 
พิชญาณี เชิงคีรี. (๒๕๔๒). การศึกษาวรรณกรรมนิทานไทยตามทฤษฎีโครงสร้างของวลาดิมีร์ พรอพพ.์  



  วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
___________. (๒๕๔๔). “โครงสร้างนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ” ใน ศิราพร ณ ถลาง (บรรณาธิการ). ไวยากรณ ์
  ของนิทาน : การศึกษานิทานเชิงโครงสร้าง. หน้า ๔๙-๘๐. ศูนย์คติชนวิทยา และโครงการเผยแพร่ 
  ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
โจรี, แพทริค. (๒๕๖๓). ทฤษฎีโพธิสัตว์: เวสสันดรชาดกในประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ:  
  อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์. 
ภานุพงศ์ อุดมศิลป์. (๒๕๔๑). “บทบาทหน้าท่ีของวรรณกรรมนิทานไทพวนต่อสังคมไทพวน.” วารสาร 
  ภาษาและวรรณคดีไทย. ๑๕: ๒๐๑-๒๓๓. 
วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน. (๒๕๔๕). แบบเร่ืองนิทานสงัข์ทอง : ความแพร่หลายและการแตกเร่ือง. วิทยานิพนธ ์
  ปริญญามหาบัณฑิต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
_______________. (๒๕๔๖). แบบเร่ืองนิทานสงัข์ทอง : การแพร่กระจายและความหลายหลาก.  
  ศูนย์คติชนวิทยาและโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ศิราพร ฐิตะฐาน. (๒๕๒๓). ทฤษฎีแพร่กระจายของนิทาน. กรงุเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการ 
  วัฒนธรรมแห่งชาติ. 
ศิราพร ฐิตะฐาน ณ ถลาง. (๒๕๓๗). ในท้องถ่ินมีนิทานและการละเล่น: การศึกษาคติชนในบริบททาง 
  สังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : ศิลปวัฒนธรรม, มติชน. 
______________. (๒๕๓๗). “รามเกียรติ์สำนวนท้องถิ่นของไทย: การปรับเปล่ียนและการดำรงอยู่ใน 
  ชีวิตวัฒนธรรมท้องถิน่ไทย”. ใน ท้องถ่ินมีนิทานและการละเล่น, หน้า ๑๓๑-๑๕๔. กรุงเทพฯ:  
  มติชน, ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ. 
______________. (๒๕๓๗). “บทบาทหน้าท่ีและความสำคัญของคติชนในสังคมไทย.” ใน ท้องถ่ินมี 
  นิทานและการละเล่น, หน้า ๑๒-๔๒. กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ, มติชน. 
ศิราพร ณ ถลาง. (๒๕๔๓). “คติชนวิทยา: จากคติชนสู่ชาวบ้านและชาวเมือง” วารสารภาษาและ 
  วรรณคดีไทย ๑๗: ๗๘-๙๔. 
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 
๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากผู้เรียนได้ 
ดังนี้ 
 ๑.๑ ประเมินความละเอียดรายวิชาโดยใช้แบบสอบถามเป็นตัวชี้วัด 
 ๑.๒ การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 ๑.๓ กำหนดให้นิสิตแสดงความคิดเห็นในสัปดาห์สุดท้าย 
 ๑.๔ ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีวิธีการ ดังนี้ 
 ๒.๑ แบบประเมินคุณภาพผู้สอนโดยนิสิต 
 ๒.๒ จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนปลายภาค 
 ๒.๓ จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนในกลุ่มสาขาเดียวกัน 
๓. การปรับปรุงการสอน 
 ๓.๑ แก้ไขและปรับปรุงจากแบบประเมินผลผู้สอนโดยนิสิต 
 ๓.๒ การค้นคว้าข้อมูล การนำเสนอข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ภายใต้กรอบและมาตรฐานทาง
วิชาการ 
 ๓.๓ จัดกลุ่มอภิปราย/สัมมนาในรายวิชาต่างๆ ให้เหมาะสมและน่าสนใจภายใต้กรอบวิชาการ 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสำฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
 ๔.๑ นิสิตสามารถตรวจสอบผลคะแนนโดยละเอียดก่อนส่งผลการเรียนบันทึกข้อมูล 
 ๔.๒ มีการตั้งคณะกรรมการในภาควิชาเพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 ๔.๓ จัดประชุมผู้สอนเพื่อตั ้งเกณฑ์การประเมินผล รวมถึงการพัฒนาเอกสารและสื่อการสอนใน
รายวิชาท่ีสอน 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 



 ๕.๑ ตรวจสอบ และปรับปรุงเอกสารการสอน สื่อการสอนให้ความสอดคล้องกับหลักสูตรและ
คำอธิบายรายวิชา 
 ๕.๒ วิเคราะห์และสรุปผลสัมฤทธิ์รายวิชาจากการประเมินของนิสิตมาปรับปรุงเอกสารการสอน 
แก้ไขข้อผิดพลาดในรายวิชานั้นๆ ในภาคการศึกษาถัดไป 
 ๕.๓ จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้สอนในรายวิชาเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกันเพื่อประเมินผลหาข้อบกพร่อง
และข้อดีของการสอนในรายวิชาท่ีจะสอนก่อนภาคการศึกษา 
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ลงช่ือ............................................................. 
              (๑ มิถุนายน ๒๕๖๕) 
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