กลุมวิชาการ
แกนความรู เรื่อง การเขียนแผนการภาคทฤษฎี

โดย

คณะกรรมการจัดการความรู กลุมวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ปการศึกษา ๒๕๕๘

คํานํา
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาอยางตอเนื่อง โดยมีการพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด
ปการศึกษา ๒๕๕๘ กลุมวิชาการไดกําหนดประเด็นในการจัดการความรู เรื่อง
แการเขียนแผนการสอนภาคทฤษฎี ซึ่งไดรวบรวมองคความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู จากผลการ
จัดการเรียนการสอนปการศึกษา ๒๕๕๘ พบวามีแนวทางการเขียนแผนการสอนและปญหาอุปสรรค
จาการเขียนแผนการสอนจากอาจารยผูสอน จนทําใหเกิดแนวปฏิบัติทีใ่ ชในการเขียนแผนการสอน
ภาคทฤษฎี เพื่อใชเ ปนองคความรูในการเขียนแผนการสอนของอาจารยในวิทยาลัย ฯและผูส นใจ
ตอไป

(นางสกาวรัตน ไกรจันทร)
รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ

สารบัญ
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กลุมวิชาการ
แกนความรู
เรื่อง: การเขียนแผนการสอนภาคทฤษฎี
ในการดําเนินการจัดการความรูของกลุมวิชาการ ปการศึกษา 2558 ดําเนินการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในเรื่อง การเขียนแผนการสอนภาคทฤษฎี โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวนทัง้ หมด ๓ ครั้ง
สรุปเปนแนวปฏิบัติในการเขียนแผนการสอนภาคทฤษฎี ดังนี้
ลําดับ
หลักการ
๑
ขั้นเตรียมการเขียน
แผนการสอน

๒

ขอมูลทั่วไปแบบฟอรม
ของแผนการสอนรายบท

๓

สาระสําคัญรายบท

๔

ผลการเรียนรูรายบท

วิธีปฏิบัติ
๑.๑ ศึกษาหลักสูตร ประมวลรายวิชา ขอบเขตเนื้อหา และวัตถุประสงคราย
บทที่จะดําเนินการสอน
๑.๒ ศึกษาผูเรียน เชน จํานวนคน ระดับความรู ประสบการณของผูเรียน
๑.๔ สํารวจทรัพยากรที่จะใช เชน สื่อ โสต หนังสือ/ตํารา อุปกรณที่จําเปน
สําหรับการจัดการเรียนการสอน
๑.๓ ศึกษาและจัดเตรียมทรัพยากรพื้นฐาน สํารวจสิ่งแวดลอม เชน สภาพ
ของหองเรียน โตะ เกาอี้ แสงสวาง
๑.๕ ประสานงานกับหองสมุด รวบรวมรายชื่อหนังสือ เอกสาร ตําราที่
เกี่ยวของ
๑.๖ วางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารยทุกคนมีสวนรวมในการทํา
ความเขาใจเนื้อหาวิชา กําหนดการจัดการเรียนการสอน วิพากษในกลุมวิชา
กอน วาวิธีการสอนเหมาะสมหรือไม
๒.๑ ลงขอมูล รหัส วิช า ชื่อวิ ชา จํานวนหนวยกิต ชือ่ หลักสูตร ชั้นปที่สอน
จํานวนนักศึกษา ภาคการศึกษา ปการศึกษา เนื้อหาที่สอนบทที่ เรื่อง จํานวน
ชั่วโมง และผูสอน
๓.๑ เขียนเนื้อหาสาระหรือแนวคิดสําคัญของเรื่องที่สอน
โดยสาระสําคัญรายบทใหเขียนแนวความคิดรวบยอดของเรื่องที่สอนทุกหัว
เรื่องของบทนั้น หรือ ความคิดรวบยอดเฉพาะเนื้อหาของหัวเรื่องที่สอน
ผลการเรียนรูรายบท จะประกอบดวย
๑. ผลการเรียนรูทั่วไป หมายถึง การระบุผลการเรียนรูหรือวัตถุประสงค
การเรียนรูทั่วไปของบทนั้นๆ
๒.ผลการเรียนรูเฉพาะ หมายถึงการระบุผลการเรียนรูหรือวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมของบทนั้นที่มีการถายมาจากวัตถุประสงคทั่วไป
แนวทางการเขียน

ลําดับ

หลักการ

วิธีปฏิบัติ
๔.๑ ระบุผลการเรียนรูที่มุงหวังที่ตองการใหเกิดขึ้น เมื่อสอนเนื้อหาหนวยนี้
ซึ่งผลการเรียนรูนี้ จะเปนไปตามที่มีการถายทอด LO รายบท ในมคอ. ๓
และ ตารางการกระจายการเรียนรู (Assessment blue print) (ในกรณี
เปนการสอนเฉพาะหัวขอเรื่อง ก็ใหพิจารณา LO ในบทนั้นๆ แลวเลือก LO ที่
มีความสอดคลองกับเนื้อหาและมีการพิจารณารวมกันในทีมผูสอน/ผูที่
เกี่ยวของ เพราะจะมีผลเชื่อมโยงไปที่กิจกรรมการเรียนรูดวย) :ซึ่งจะเปนการ
เขียนในระดับวัตถุประสงคทั่วไปของบทนั่นเอง และกําหนดแนวทางการเขียน
ดังนี้
๑. เขียนระบุหัวขอ LO ยอยของรายดานนั้นเลย โดยไมตองใสช่ือรายดานมา
เชน ดานคุณธรรมจริยธรรม เขียนเรียงลําดับ และใสวงเล็บหัวขอยอย LO ตาม
รายดาน ไวทายและในดานความรูใ น LO ยอยขอความรูความเขาใจ เชน
๑.๑ มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง (๑.๔)
๑.๒. มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของกระบวนการพยาบาล
และการนําไปใช (๒.๓)
๑.๓ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการพยาบาลและระบบ(๒.๕)
๑.๔ สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
(๓.๒)
๒. นํา LO ในขอ ๑ นําไปกําหนด วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และ
วิเคราะหจัดเนื้อหาใหสอดคลองกับ LO โดยใชตาราง Matrix วิเคราะห
ความสอดคลอง ซึ่งจะนําไปเขียนใน แผนการจัดการเรียนรู อีกครั้ง เชน
LO รายบท

LO: วัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม
๑. อธิบายองคประกอบ
๑.มีความรูและความ
เขาใจในสาระสําคัญของ ของกระบวนการพบาลได
กระบวนการพยาบาลและ ถูกตอง
การนําไปใช (๒.๓)
๒.เลือกขอมูล S, Oมาใช
๒. มีความรูความเขาใจใน
ในการระบุปญ
 หาทางการ
การสรางเสริมสุขภาพของ
พยาบาลของกรณีศึกษาที่
กลุมวัยเด็ก
กําหนดไดถูกตอง

สาระเนื้อหา
๑. ทบทวนองคประกอบ
การะบวนการพยาบาล
๒. พัฒนาการและความ
ตองการในการดูแลสราง
เสริมสุขภาพ ในวัยเด็ก
๓. แนวทางการสรางเสริม
สุขภาพในในวัยเด็ก

๓. จากขอมูลในขอ ๒ จะถูกนํามา วิเคราะหกําหนด วิธีสอน และการ
ประเมินผล ซึ่ง แตละประเด็นจะมีความสอดคลองกันทุกประเด็นในขอ ๒

ลําดับ

หลักการ

วิธีปฏิบัติ
LO รายบท

LO:
วัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรม
๑.มีความรู
๑. อธิบาย
และความ
องคประกอบ
เขาใจใน
ของ
สาระสําคัญ
กระบวนการ
ของ
กระบวนการ พบาลได
พยาบาลและ ถูกตอง
การนําไปใช ๒.เลือกขอมูล
(๒.๓)
S, Oมาใชใน
๒. มีความรู การระบุ
ความเขาใจใน ปญหา
การสรางเสริม ทางการ
สุขภาพของ พยาบาลของ
กลุมวัยเด็ก
กรณีศึกษาที่
กําหนดได
ถูกตอง

สาระเนื้อหา

วิธสี อน/
กิจกรรมการ
เรียนรู
๑.
สอนแบบ
องคประกอบ อภิปราย
การะบวนการ กรณี
พยาบาล
Db0dii,
๒. พัฒนาการ ๑.แบงกลุม
และความ
ยอย
ตองการใน
๒.ทบทวน
การดูแลสราง ความรู NP
เสริมสุขภาพ และ
ในวัยเด็ก
พัฒนาการวัน
๓. แนว
เด็ก
ทางการสราง ๓. นําเสนอผล
เสริมสุขภาพ การเรียนรู
ในในวัยเด็ก ๔.วิเคราะห
ขอมูลและ
ระบุความ
ตองการของ
กรณีศึกษาที่
กําหนด

การ
ประเมินผล
๑.ผลงานกลุม
๒ ชิ้น( สรุป
ความรูพัฒนา
กรวัยเด็ก
แผนการสราง
เสริมสุขภาพ
กรณีสกึ ษา
๒.ทดสอบ
กลางภาค ๑๒
%

๔. จากการเขียนผลการเรียนรูรายบท แลวใหนํามาเขียน
๕.

แผนการจัดการเรียนรู
๕.๑ วั ต ถุ ป ระสงค เ ชิ ง ๕.๑.๑ กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมรายบท ใชหลักในการเขียน
พฤติกรรม
SMART goals ใหสอดคลองกับระดับการวัดที่กําหนด โดยใชขอ มูลใน
การกําหนดจาก ขอ ๒ ในหลักการ หัวขอผลการเรียนรูรายบท ซึ่งมีการ
กําหนดผลการเรียนรูที่เปนพฤติกรรมแลว ในที่นี้จึงเปนการเพิ่ม แนว
ทางการเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ถูกตอง โดยมีวิธีการเขียนดังนี้
๑. ระบุพฤติกรรมการเรียนรูที่คาดหวัง ซึ่งตองระบุ เปนพฤติกรรมที่
สังเกตได (ใชภาษาตามระดับ ของ BLOOM Taxonomy) ซึ่งการที่จะระบุ
วาเปนแบบใดนั้นจะตองมีการกําหนด ระดับการเรียนรูกอน โดยใชตาราง

ลําดับ

หลักการ

วิธีปฏิบัติ
Matrix หรือ ตาราง Test Blueprint ตามระดับหลักการ วิธีปฏิบัติ และ
ระบุพฤติกรรมที่ คาดหวังเพียง ๑ พฤติกรรม เชน อธิบาย จําแนก แสดง
๒. ระบุเนื้อหา สาระ ที่ตองการเรียนรู ดังตัวอยาง : ผูเรียน
สามารถ บอกโทษของการสูบบุหรี่
๓. ระบุเกณฑ ซึ่งเปนการระบุระดับความสําเร็จของ การเรียนรูจะตอง
วัดได ดังตัวอยาง : ผูเรียน สามารถบอกโทษของการสูบบุหรี่ไดอยางนอย
๕ ใน ๑๐ ขอ
๔. นําขอมูลที่ไดจากขอ ๓ ไปสูการออกแบบ กิจกรรมการเรียนการสอน
โดยคํานึงถึงความ สอดคลองระหวางวัตถุประสงคการเรียนรู กิจกรรม การ
เรียนการสอน / รูปแบบการสอน
๕. นําขอมูลทีไ่ ดจากขอ ๔ ไปกําหนดวิธี เครื่องมือ การประเมินผล
แลวนําขอมูลทั้งหมดตั้งแตขอ ๑-๕ ใสในแบบฟอรมที่กําหนด
๕.๑.๒ เขียนใหครอบคลุมผลการเรียนรูที่คาดหวังตามรายวิชา ตาม มคอ. ๓
โดยไมจําเปนตองทุกดานหรือทุกขอของแตละดาน แตควรระบุใหสอดคลอง
กับเนื้อหาสาระของหัวเรื่องนั้นๆ เมื่อทุกหัวขอรวมกันแลวจะครบถวน
สมบูรณ
๕.๑.๓ การเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมจะตองมีสอดคลองกับ Testblueprint
๕.๒.๑ ชีแ้ จงสาระของเนื้อหาโดยใหเห็นแนวคิดสําคัญ และใหครอบคลุม
๕.๒ สาระสําคัญ
เนื้อหา ที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคการเรียนรู
๕.๒.๒ ระบุเนื้อหา สาระ ที่ตองการเรียนรู ดังตัวอยาง : ผูเรียนสามารถ
บอกโทษของการสูบบุหรี่
จัดกิจกรรมการเรียนรูตามสาระและเวลาทีก่ ําหนดในแตละหนวยการ
๕ . ๓ กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เรียน โดยเขียนใหครบทุกองคประกอบ คือ สอนอะไร สอนทําไม เพือ่ อะไร
เรียนรู
สอนอยางไร ทํากิจกรรมอะไรบาง ดวยใบงานใด ไดชิ้นงานอะไร ซึ่งอาจใช
รู ป แบบการเรี ย นการสอน วิ ธี ส อน และเทคนิ ค การสอนให เ หมาะสมกั บ
เนื้อหา ความสามารถของผูเรียน และบริบทของสถานที่เรียน ซึ่งตองเขียนให
ครอบคลุมตามผลการเรียนรูรายบท โดยมีรายละเอียดดังนี้
๕.๓.๑ กําหนดวิธีการสอนการเขียนกิจกรรมการสอน แยกกิจกรรมผูสอน
และกิจกรรมผูเรียนการจัดการเรียนการสอนมี ๒ ชนิด คือ สิ่งที่ผูเรียนตองรู
กับสิ่งที่ผูเรียนควรรู โดยสิ่งที่นักศึกษาตองรู ผูสอนจะตองสอนในหองเรียน
สวนสิ่งที่ผูเรียนควรรู คือผูเรียนคนควาดวยตนเอง ผูสอนที่ออกแบบการ
จัดการเรียนการสอน ตองแยกใหไดวาเนื้อหาใดเปนสิ่งที่ตองรูหรือควรรูโดยมี

ลําดับ

หลักการ

วิธีปฏิบัติ
ขั้นตอนการเขียนวิธีการสอน ๓ ขั้นตอนดังนี้
๑. วิธีการนําเขาสูบทเรียนหรือเนื้อหา
๒. วิธีการสอนในแตละเนื้อหาใหสอดคลองกับวัตถุประสงค กําหนดสื่อที่
ใชในประกอบการสอน
๓. ขั้นสอน ดําเนินการสอนตามแผนที่กําหนดไว เชน วิธีการสอนแบบ
การบรรยาย Problem Based Learning (PBL) Simulation based
Learning (SBL) Participatory Learning (PL) JIGSAW
โดยการกําหนดกิจกรรมการเรียนรู ตองตอบสนองตอจุดมุงหมาย
พฤติกรรมจะตองสามารถพัฒนาผูเรียนได ตามวัตถุประสงคการเรียนรูท่ี
กําหนดโดยคํานึงถึงความยาก-งาย ซับซอน ระยะเวลา ที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
สาระ
๕.๓.๒ ใชหลักการ OLE ในการเขียนโดยใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
การเรียนรูเชิงพฤติกรรม ซึ่งจะนําไปสูวิธีการวัดประเมินผล ทําใหเกิดความ
สอดคลอง
๕.๓.๓ การเขียนวิธีการสอนถามีการบูรณาการในประเด็นที่มีกําหนดไว
ในมคอ.3 หรือ มคอ.4 ไดแก การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรม หรือการพัฒนานักศึกษา ใหกําหนดประเด็นที่จะบูรณาการใน
เนื้อหา และกําหนดวิธีการบูรณาการในวิธีการสอนดวย
๕.๓.๔ การใชรูปแบบวิธีการสอนของวิทยาลัยที่เปนรูปแบบกลาง ตองมี
วิธีการที่คลายกัน
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๕.๔ สื่อการเรียนรู

๕.๕ การประเมินผล
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๕.๔.๑ สื่อการเรียนการสอนตองมีการระบุใหชัดเจนวาใชสื่อการเรียนการ
สอนชนิดใด ไดแก วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เอกสาร ตํารา เว็บไซด
YouTube CD/VCD สถานที่ หรือบุคคล เรื่องใด เชน Power point เรื่อง
อะไร เอกสารประกอบเรื่องอะไร หัวขอใด เปนตน
๕.๕.๑ ระบุวิธีการประเมินการเรียนรูท ีเ่ นนการรวบรวมขอมูลทัง้ เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพที่ประเมินจากการเรียนรูตามสภาพจริง ซึ่งมีคําถามสําคัญคือ
ประเมินอะไร (ความรู ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะที่พึงประสงค) อยางไร
(ดวยเครื่องมืออะไร) ทั้งนี้การประเมินดังกลาวตองสอดคลองกับวัตถุประสงค
การเรียนรูที่กําหนดไวขางตน และสอดรับกับวิธีการประเมินที่กําหนดไวใน
มคอ. ๓ ดวย
๕.๕.๒ กําหนดวิธีการประเมินผลไวใหชัดเจนวาจะใชวิธีการใด เชน การถาม

ลําดับ

หลักการ

๕.๖ อางอิง

วิธีปฏิบัติ
ตอบ การสอบหลังเรียน การแสดงความคิดเห็น การสาธิตยอนกลับ การทํา
ผังความคิด เปนตน และรวมทั้งเกณฑการประเมินผลดวย
๕.๕.๓ วิธีเขียนการประเมินควรแยกเปน ๒ สวน คือ วิธีการประเมิน และ
เกณฑการประเมินผล
๕.๖.๑ เอกสารอางอิงที่ใชในแผนการสอนจะตองยึดตามตําราหลักที่มีอยูใน
หองสมุด และเอกสาร หนังสือ ตําราอื่นๆที่ระบุไวในหมวด ๖ ของ มคอ.๓
ถาเปนตํารา หนังสือ ผลงานวิชาการ ไมควรเกิน ๑๐ ป ถาเปนสิ่งตีพิมพ
วารสาร รายงานวิจัย ไมควรเกิน ๕ ป
มีการตรวจสอบแผนการสอนโดยใชแบบตรวจสอบคุณภาพของ
แผนการสอน
๕.๗.๑ แผนการสอน มีองคประกอบของแผนการสอนครบถวน ไดแก
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม/วัตถุประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระสําคัญ
กิจกรรมการเรียนรู สื่อการสอน การวัดและการประเมินผล
๕.๗.๒ องคประกอบของแผนการสอนสอดคลองกันทุกองค
ประกอบ คือ
- วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม/วัตถุประสงคการเรียนรู
สอดคลองกับเนื้อหา
- กิจกรรมการเรียนรูและการประเมินผล
- เนื้อหาสาระสําคัญสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู
- กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสื่อการสอน การวัด
และการประเมินผล
๕.๗.๓ วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมถูกตองตามหลัก SMART
GOAL
๕.๗.๔ วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมสอดคลองกับ
- ผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.๓ (Learning outcome)
- ตารางวิเคราะหหลักสูตร (Test blue print))
๕.๗.๕ จํานวนวัน เวลา และชั่วโมงตรงกับที่ระบุไวใน มคอ.๓
๕.๗.๖ ระยะเวลาในแตละแผนการสอนรายครั้งเหมาะสม
๕.๗.๗ หัวขอที่สอนครบถวนครอบคลุมตามที่ระบุไวใน มคอ.๓
๕.๗.๘ เนื้อหาสาระสําคัญถูกตอง ครบถวน และทันสมัย
๕.๗.๙ กิจกรรมการเรียนรูตรงกับวิธีการสอนที่ระบุไวใน มคอ.๓
๕.๗.๑๐ กิจกรรมการเรียนรูมีรายละเอียดชัดเจน มีขั้นตอนครบถวน ไดแก
ขั้นนํา ขั้นสอน ขั้นสรุป และถูกตอง กับรูปแบบ/เทคนิควิธีการสอน
๕.๗.๑๑ สื่อการสอนที่ระบุในแผนการสอนแนบทายแผน เชน ใบงาน
หรือกรณีศกึ ษา เปนตน และสอดคลองที่ระบุไวใน มคอ.๓
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ลําดับ

หลักการ

วิธีปฏิบัติ
๕.๗.๑๒ วิธีการประเมินผลสอดคลองที่ระบุไวใน มคอ.๓ และวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรมและวิธีการสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน
๕.๗.๑๓ เอกสารอางอิงถูกตองตามรูปแบบครบถวน ทันสมัย (ไมเกิน ๑๐ ป)
และสอดคลองที่ระบุไวใน มคอ.๓
๕.๗.๑๔ มีบันทึกผลการสอนทุกครั้ง และสอดคลองกับวัตถุประสงค เนื้อหา
สาระ และกิจกรรมการเรียนการสอนที่ระบุในแผน
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(นางสกาวรัตน ไกรจันทร)
รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ

ผลจากการนําไปใชพบวา
ในปการศึกษา ๒๕๕๘ ทุกรายวิชา ไดนําแนวปฏิบัติการเขียนแผนการสอนภาคทฤษฎีไปใชในการเขียน
แผนการสอนรายบท จํานวน..๑๙. วิชา ใน รายวิชาชีพ จากผลการนําไปใชพบวา
๑. ความสอดคลองพบวายังไมสอดคลองทุกประเด็น การเขียนยังไมแยกใหเห็นชัดเจนของแตละ
วัตถุประสงค สาระสําคัญ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และการประเมินผล จะเปนการเขียนแบบ
ภาพรวมของแตละชอง
๒. สาระสําคัญรายบท พบวาบางแผนไมมีสรุป
๓. กิจกรรมการเรียนการสอนพบวาบางแผนไมมีขั้นสรุป
๔. การสอนแบบบรรยาย ยังใชคําวาบรรยายแบบมีสวนรวม ซึ่งตามขอตกลงลาสุดใหตัดคําวา แบบมี
สวนรวม
๕. สื่อการสอนพบวาบางแผนยังไมชัดเจน คือไมระบุหัวขอหรือเรื่องที่สอนจะเขียนคําวา Power
point หรือเอกสารประกอบการสอนเทานั้น
๖. การประเมินผล พบวายังเขียนไมครบทั้งวิธีการประเมิน และเครื่องมือที่ใชประเมิน
๗. การเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม พบวา ยังไมสอดคลองกับ Test blueprint และ LO
๘. หมวด ๔ และ ๕ ไมตรงกัน ในหัวขอวิธีการสอน และการประเมินผล
๙. เอกสารอางอิงใหยึดตามตําราหลักที่มีอยูในหองสมุด และเอกสาร หนังสือ ตําราอื่นๆที่ระบุไวใน
หมวด ๖ ของ มคอ.๓
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ปญหา/ขอเสนอแนะในการเขียนแผนการสอนภาคทฤษฎี และแนวทางการปรับปรุง
1. แนวทางการจัดทําแผนการสอนรายบท/เนื้อหาที่ใชวิธีการสอนแบบบูรณาการการเรียนการสอน
กับพันธกิจ อื่นๆ ที่ถูกตองสมบูรณ
2. ทักษะการจัดทําแผนการสอนที่มีความเชื่อมโยงสอดคลองกันระหวางวัตถุประสงคการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรูและการวัดประเมินผลการเรียนรูที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
๓. การสรุปผลการสอนตองมีการสรุปเปนรายบทที่ชัดเจนเนื่องจากที่ผานมาเปนการสรุปเปนรายครั้ง
ตามที่จัดการเรียนการสอนและเปนการสรุปตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมในแตละครั้ง ดังนั้นการสรุปผลการ
สอนเปนรายบทอีกครั้งจะสามารถอธิบายไดวาผลการสอนรายบทในครั้งนี้นักศึกษาสามารถที่จะบรรลุ
วัตถุประสงครายบทของวิชานั้นๆไดหรือไม
๔. ในปการศึกษา ๒๕๕๙ ควรมีการกําหนด รูปแบบในการเขียนแผนการสอนภาคทฤษฎี ใหสามารถ
นําไปปฏิบัติไดงายขึ้น
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