
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา  ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ 

 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

วิทยาเขต/วิทยาลยัสงฆ์/สาขาวิชา    วทิยาเขตขอนแก่น /วทิยาลยัสงฆข์อนแก่น/การสอนภาษาไทย 
/สงัคมศกึษา   

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูโดยทัว่ไป 

๑.รหสัและช่ือรายวิชา  
   ๐๐๐ ๒๖๒    ธรรมนิเทศ  (Dhamma Communication) 
๒.จ านวนหน่วยกิต   
     ๒ หน่วยกติ (๒-๐-๔) 
๓.หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
     ครศุาสตรบณัฑติ วชิาแกนพระพุทธศาสนา 
๔.อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
     อาจารยป์ระจ าวชิา พระฮอนดา้  วาทสทฺโท,ดร. 
๕.ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
     ภาคการศกึษาที ่๒ 
๖.รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
                         -ไมม่-ี 
๗.รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
                         -ไมม่-ี 
๘.สถานท่ีเรียน    
     มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั   
๙.วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
     ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 
 
 



 
๒ 

หมวดท่ี ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

๑. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
     นิสติมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัการและวธิกีารเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศลิปะการเขยีนบทความ การ
พดูในทีชุ่มชน การพฒันาบุคลกิภาพเกี่ยวกบัการพดู การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภปิราย และการ
ใชส้ื่อประกอบการบรรยาย 
๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

     เพื่อพฒันาและปรบัปรงุเนื้อหาของรายวชิาให้ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัจดุมุ่งหมายของรายวชิา สามารถ 
จดัการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ท าใหน้ิสติมคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการและวธิกีารเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ศลิปะการเขยีนบทความ การพดูในทีชุ่มชน การพฒันาบุคลกิภาพเกีย่วกบัการพูด การเทศนา 
การแสดงปาฐกถาธรรม การอภปิราย และการใชส้ื่อประกอบการบรรยาย และเพื่อพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูร
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. 

หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  

    ศกึษาหลกัการและวธิกีารเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศลิปะการเขยีนบทความ การพดูในทีชุ่มชน การพฒันา
บุคลกิภาพเกีย่วกบัการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภปิราย และการใชส้ื่อประกอบการ
บรรยาย 
๒. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๐ ชัว่โมงต่อ
ภาคการศกึษา   
 

สอนเสรมิตามความ
ตอ้งการของนิสติเฉพาะ
ราย   

ไมม่กีารฝึกปฏบิตังิาน
ภาคสนาม 

การศกึษาดว้ยตนเอง ๔ 
ชัว่โมงต่อสปัดาห ์  

๓. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบคุคล 

     - อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้ าปรกึษาผ่านเวบ็ไซตค์ณะ หรอื ส่วนงาน 
     - อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ (เฉพาะ
รายทีต่อ้งการ) 
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หมวดท่ี ๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 
๑. คณุธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

          พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณธรรม จรยิธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชวีติร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมอย่างราบรื่น และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามชีใ้หเ้หน็คุณธรรมและจรยิธรรมทีส่อดแทรกอยู่ในเนื้อหาวชิา 
เพื่อใหน้ิสติสามารถพฒันาและบูรณาการคุณธรรมจรยิธรรมกบัความรูใ้นรายวชิา โดยมคีุณธรรมจรยิธรรมตาม
คุณสมบตัหิลกัสตูร ดงันี้ 
           (๑)  ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรมจรยิธรรมเกีย่วกบัความเสยีสละและซื่อสตัยส์ุจรติ  
           (๒) ความมวีนิยั ตรงต่อเวลา มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง วชิาชพีและสงัคม 
           (๓) มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบั 
ความส าคญั 
           (๔) เคารพสิทธแิละรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศักดิศ์รขีองความเป็น
มนุษย ์
           (๕) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
     ๑.๒ วิธีการสอน  

          - บรรยายบทเรยีนพรอ้มยกตวัอยา่งประกอบ 
          - มอบหมายงานใหน้ิสติไปศกึษาหลกัการและวธิกีารเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศลิปะการเขยีนบทความ 
การพดูในทีชุ่มชน การพฒันาบุคลกิภาพเกีย่วกบัการพดู การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภปิราย และ
การใชส้ื่อประกอบการบรรยาย แลว้น ามาเสนอในชัน้เรยีน แลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างนิสติดว้ยกนั และ
อาจารยผ์ูส้อน 
          - ใหน้ิสติฝึกทกัษะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศลิปะการเขยีนบทความ การพดูในทีชุ่มชน การ
พฒันาบุคลกิภาพเกีย่วกบัการพดู การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภปิราย และการใชส้ื่อประกอบการ
บรรยาย พรอ้มทัง้ชีใ้หเ้หน็ประเดน็ทางจรยิธรรมทีป่รากฏในวรรณกรรม 
          - เน้นนิสติเป็นศูนยก์ลางการเรยีน โดยใหม้สี่วนรว่มในการแสดงความคดิเหน็ในบทเรยีน แลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ภายในชัน้เรยีน 
          -กระตุน้ ชกัจงูใหน้ิสติเขา้เรยีนสม ่าเสมอ มรีะเบยีบวนิัย และมคีวามกลา้หาญในการแสดงออก และมี
ความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ประเมนิผลพฤตกิรรมการเขา้เรยีน การใหค้วามรว่มมอืในชัน้เรยีน และส่งงานมอบหมายใหต้รงเวลา 
          - ประเมนิผลก่อนเขา้สู่บทเรยีนเพื่อทราบพืน้ฐานความรูเ้กีย่วกบัเนื้อหาวชิา 
          - ประเมนิผลระหว่างภาคเรยีน เพื่อทดสอบผลสมัฤทธิข์องวตัถุประสงคก์ารเรยีน 
          - ประเมนิผลดว้ยการใชแ้บบฝึกหดัในบทเรยีน 
          -ประเมนิวตัถุประสงคก์ารเรยีนโดยใชใ้บงาน (Work Sheet) 
          - ประเมนิผลปลายภาคเรยีน เพื่อทดสอบผลสมัฤทธิก์ารเรยีนในภาพรวม 



 
๔ 

๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ท่ีต้องได้รบั  

          ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและวธิกีารเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ประกอบดว้ย 
- มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและวธิกีารเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
- มคีวามรูค้วามเขา้ใจศลิปะการเขยีนบทความ การพดูในทีชุ่มชน การพฒันาบุคลกิภาพเกีย่วกบัการ

พดู การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภปิราย และการใชส้ื่อประกอบการบรรยาย 
        -   มเีจตคตใินการเรยีนรูธ้รรมนิเทศ       
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งประกอบใชส้ื่อประกอบ และเทคโนโลยปีระกอบ มอบหมายงาน ใบงาน
ทดสอบวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ใชแ้บบฝึกหดัเกี่ยวกบับทเรยีน การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ภายในชัน้เรยีน 
การเปิดโอกาสใหช้กัถามภายในชัน้เรยีน  และเน้นผูเ้รยีนเป็นศูนย์กลาง (Student Center) 
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 

          ๑. ทดสอบก่อนเขา้สู่บทเรยีน 
          ๒. ทดสอบวตัถุประสงคก์ารเรยีนโดยใชใ้บงาน 
          ๓. ทดสอบบทเรยีนโดยใชแ้บบฝึกหดั 
          ๔. ทดสอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค 
          ๕. การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 
          ๖. การแกไ้ขขอ้บกพรอ่งส่วนตวั (Personal Problems Solving) 
๓. ทกัษะทางปัญญา 

     ๓.๑ ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

          พฒันาความสามารถในการคดิและการวเิคราะหเ์นื้อหาวชิาอย่างเป็นระบบ  ความสามารถในการน าเอา
ความรูไ้ประยกุตใ์ชต้ามสถานการณ์ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิ หลกัการ ทฤษฎ ีและกระบวนการมาใชใ้น
การคดิวเิคราะหแ์ละแก้ปัญหาไดอ้ยา่งสรา้งสรรคเ์มื่อตอ้งเผชญิกบัสถานการณ์ใหม่ๆ ทีไ่มค่าดคดิมาก่อน  
สามารถสบืคน้ คน้หา ขอ้เทจ็จรงิ สรปุ ท าความเขา้ใจได ้รวมถงึการวเิคราะห ์สงัเคราะหปั์ญหา และสรปุ
ประเดน็ปัญหา พรอ้มทัง้สามารถบรูณาการความรูใ้นรายวชิาเขา้กบัหลกัพุทธธรรมได้ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 

          - บรรยายพรอ้มทัง้ยกตวัอยา่งประกอบเนื้อหาวชิา 
          - บรรยายเชงิวเิคราะหใ์หเ้หน็ความสมัพนัธแ์ละบรูณาการของเนื้อหาวชิา 
          - เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดเป็นรายบุคคล 
          - เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง แลว้น ามาแลกเปลีย่นภายในชัน้เรยีน 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 

          ทดสอบระหว่างภาคและปลายภาค โดยเน้นการวเิคราะห ์การประยกุตใ์ชแ้ละการบูรณาการเน้ือหาวชิา 
การใชช้กัถาม ทดสอบดว้ยใบงานและแบบฝึกหดั 



 
๕ 

๔. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

     ๔.๑ ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  

          - พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 
          - พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนและผูส้อน 
          - พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทมี 
          - พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ความมวีนิัย ความรบัผดิชอบในการท างานเป็นทมี และความตรงต่อเวลา 
     ๔.๒ วิธีการสอน 

          - จดักจิกรรมกลุ่มสมัพนัธใ์นการเรยีนรู ้
          - จดักลุ่มการเรยีนรู ้ 
          - ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ประเมนิตนเองดว้ยแบบทีก่ าหนด 
          - ประเมนิผลพฤตกิรรมการท างานเป็นทมี 
          - ประเมนิผลจากรายงานการศกึษาดว้ยตนเอง 
๕. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ๕.๑ ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา       
          - พฒันาทกัษะทัง้การพดู การฟัง การอ่านการเขยีนธรรมะภาคภาษาองักฤษ และน าเสนอในชัน้เรยีนได ้
          - พฒันาทกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูจากเนื้อหารายวชิา 
          - พฒันาทกัษะในการสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต  
          - ทกัษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอเีมล์ การสรา้งห้องแสดงความ
คดิเหน็ในเรือ่งต่างๆ  
          - ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชร้ปูแบบ เครือ่งมอื และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท ารายงาน โดย
เน้นการน าตวัเลข หรอืมสีถติอิา้งองิ จากแหล่งทีม่าขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื 
          - น าเสนอโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
         -  ประเมนิจากรายงาน ใบงาน แบบฝึกหดั และน าเสนอดว้ยสื่อเทคโนโลย ี
         - ประเมนิจากการมสี่วนรว่มในการเรยีนในชัน้เรยีนดว้ยการโตต้อบซกัถาม 

 

 
 

 



 
๖ 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สปัดาห์

ท่ี 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

๑ 
 

๑.  แนะน าตวั 
๒. แนะน าแผนการสอน 
     ๒.๑  ค าอธบิายรายวชิา 
 ๒.๒  วตัถุประสงคร์ายวชิา 
 ๒.๓  กจิกรรมการเรยีนการ
สอน 
 ๒.๔  วธิกีารประเมนิผล 
 ๒.๕  งานมอบหมาย 
     ๒.๖  จติพสิยั 

 
๒ 

 
การอธบิาย 
การยกตวัอยา่งประกอบ 
Power Point 
Projector 

 
 พระฮอนดา้   
วาทสทฺโท,ดร. 

๒ ความหมายของธรรมนิเทศและ
การประชาสมัพนัธ ์

๒ บรรยาย 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
ใบงาน 
การสาธติ 
Power Point 
Projector 

พระฮอนดา้   
วาทสทฺโท,ดร. 

๓-๔ 
 

หลกัการและวธิกีารเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

๔ บรรยาย 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
ใบงาน 
การสาธติ 
Power Point 
น าเสนองานกลุ่ม 

พระฮอนดา้   
วาทสทฺโท,ดร. 

   ๕-๖ 
 

การเขยีนบทความ ๔ บรรยาย 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
ใบงาน 
การสาธติ 
Power Point 
น าเสนองานกลุ่ม 

พระฮอนดา้   
วาทสทฺโท,ดร. 

๗ การพดูในทีชุ่มนุมชน ๔ บรรยายยกตวัอยา่ง
ประกอบ 
ใบงาน 
การสาธติ 
Power Point 

พระฮอนดา้   
วาทสทฺโท,ดร. 



 
๗ 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

Projector 
๘ สอบระหว่างภาค ๒   
๙ การพดูในทีชุ่มนุมชน ๒ บรรยาย 

ยกตวัอยา่งประกอบ 
ใบงาน 
การสาธติ 
Power Point 
น าเสนองานกลุ่ม 

พระฮอนดา้   
วาทสทฺโท,ดร. 

๑๐ 
 

การพฒันาบุคลกิภาพ ๒ บรรยาย 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
ใบงาน 
การสาธติ 
Power Point 
น าเสนองานกลุ่ม 

พระฮอนดา้   
วาทสทฺโท,ดร. 

๑๑-๑๒ การเทศนาและการปาฐกถา ๔ บรรยาย 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
ใบงาน 
การสาธติ 
Power Point 
น าเสนองานกลุ่ม 

พระฮอนดา้   
วาทสทฺโท,ดร. 

๑๓-๑๔ การอภปิรายและการเสวนา ๒ บรรยาย 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
ใบงาน 
การสาธติ 
Power Point 
น าเสนองานกลุ่ม 

พระฮอนดา้   
วาทสทฺโท,ดร. 

๑๕ การใชส้ื่อประกอบการสอน ๒ บรรยาย 
ยกตวัอยา่งประกอบ 
ใบงาน 
การสาธติ 
Power Point 
น าเสนองานกลุ่ม 

พระฮอนดา้   
วาทสทฺโท,ดร. 

๑๖ สอบปลายภาค ๒   
 



 
๘ 

 
 
 
 
 
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี  วิธีการประเมิน  
สปัดาหท่ี์
ประเมิน  

สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ สอบระหว่างภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๖ 

๒๐% 
๔๐% 

๒ 

การคน้ควา้และการน าเสนอรายงาน 
การท าใบงาน 
การสาธติประกอบการสอน 
การส่งงานตามทีม่อบหมาย 

ตลอดภาค
การศกึษา ๓๐% 

๓ 
การเขา้ชัน้เรยีน 
การมสี่วนรว่ม  

ตลอดภาค
การศกึษา ๑๐% 

 

หมวดท่ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.เอกสารและต าราหลกั 
เดล คารเ์นก ีเขยีน. แปลโดย อาษา ขอจติตเ์มตต.์ การพดูในท่ีชุมนุม. พมิพค์รัง้ที ่๑๐. กรงุเทพมหานคร:  
            ส านกัพมิพข์อจติตเ์มตต,์ ๒๕๒๙. 
พระครปูลดัสุวฒันจรยิคุณ (ประสทิธิ ์ พฺรหฺมร ส)ี. วิชาการเทศนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพก์ารศาสนา,  
            ๒๕๔๖. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต). พทุธวิธีในการสอน.กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราช 
            วทิยาลยั, ๒๕๔๗. 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคญั 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต). เทคนิคการสอนของพระพทุธเจ้า. กรงุเทพมหานคร: มลนิธพิุทธธรรม,  
           ๒๕๓๒. 
-----------------------------------------. พจนานุกรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลศพัท.์ กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพ ์
           มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๒. 
พระมหาณรงค ์ จตฺิตโสภโณ.  จิตวิทยาการเผยแผ.่ กรงุเทพมหานคร: ค าบรรยายแก่พระธรรมทตูพมิพล์งใน 
           พุทธจกัร ฉบบัเดอืนธนัวาคม, โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๒๘. 
๓.เอกสารและข้อมลูแนะน า 
เดล คารเ์นก ีเขยีน. แปลโดย อาษา ขอจติตเ์มตต์. วิธีชนะมิตรและจงูใจคน. พมิพค์รัง้ที ่๑๕.  



 
๙ 

           กรงุเทพมหานคร: ส านกัพมิพข์อจติตเ์มตต,์๒๕๒๕. 
ทนิวฒัน์  มฤคพทิกัษ์. ศิลปะการพดูต่อท่ีชุมนุมน. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพอ์กัษรไทย,๒๕๑๖.  
นิพนธ ์ ศศธิรรม. หลกัการพดูชุมนุมชน. กรงุเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๒๑. 
ปรชีา  ชา้งขวญัยนื.  ศิลปะการเขียน. กรงุเทพมหานคร: ส านกัพมิพว์ชิาการ, ๒๕๒๕.  
พชร  บวัเพยีร.  วาทวิทยา. ปทุมธานี: มหาวทิยาลยัรงัสติ, ๒๕๒๗. 
พระพุทธวรญาณ. เกบ็เลก็ผสมน้อย. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๘. 
พระราชวรมุนี (ประยรู  ธมฺมจตฺิโต) และคณะ.  พทุธศาสนสภุาษิต ฉบบับนัทึกธรรมประจ าวนั.  
            กรงุเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๓๒. 
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั.  พระวินัยปิฎก มหาวิภงัค ์ภาค ๑, มหาวรรค เล่ม ๔, พระ 
              สตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขนัธวรรค, มชัฌิมนิกาย องัคตุตรนิกายปัญจกนิบาต, สตัตกนิบาต.  
           กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๑. 
----------------------------------------------------. พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัมหาจฬุาฯ. กรงุเทพมหานคร:  
           โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๙. 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั. พระธรรมปทฏัฐกถา แปล ภาค ๑-๘. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพ ์
           มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๓๑. 
สมเดจ็พระมหาวรีวงศ ์(พมิพ ์ ธมฺมธโร).  บทสร้างนิสยั. กรงุเทพมหานคร: ชวนพมิพ,์ ๒๕๓๙. 
-------------------------------------------------.  มงคลยอดชีวิต ฉบบัสมบรูณ์.  กรงุเทพมหานคร: ธรรมสภา,  
           ๒๕๓๙. 
เสนาะ  ผดุงฉตัร.  วาทศาสตรศิ์ลปะเพ่ือการพดู.  กรงุเทพมหานคร: อาทรการพมิพ,์ ๒๕๔๘. 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ที่จดัท าโดยนิสติ ได้จดักิจกรรมในการน าแนวคดิและความเห็นจาก
นิสติไดด้งันี้ 
          - แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา  
          - ใบงานประเมนิประสทิธผิลวตัถุประสงคร์ายวชิา 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
           - การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
          - ขอเสนอแนะผ่านเวบ็บอรด์ ทีอ่าจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการสื่อสารกบันิสติ 
 
๒. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
     ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี้ 
          - แบบสอบถามประเมนิผลสมัฤทธิก์ารสอนโดยนิสติ 
          - การสงัเกตการสอนจากผูร้ว่มทมีการสอน 
          - ผลการสอบ 



 
๑๐ 

         - การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้
๓. การปรบัปรงุการสอน  
     หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ ๒ ไดน้ าผลการประเมนิไปปรบัปรงุการสอน ดงันี้ 
          -แจง้ผลการประเมนิการสอนโดยนิสติใหผู้ส้อนทราบเพื่อน าไปปรบัปรงุการสอน           
          - สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 
          - การวจิยัในและนอกชัน้เรยีน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัข้อ ตามที่คาดหวงัจากการ
เรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้ากใบงาน แบบฝึกหดั การสอบถามนิสติ การตรวจงานมอบหมายของนิสติ และพจิารณาจาก
ผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
          - การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสติโดยอาจารยอ์ื่น หรอืผูท้รงคุณวุฒ ิทีไ่ม่ใช่
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  
          - มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ
ขอ้สอบ ใบงาน รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรงุการสอน และ
รายละเอยีดวชิา เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้ 
          - ปรบัปรงุรายวชิาทุก ๓ ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ ๔ 
          - เปลี่ยนหรอืสลบัอาจารยผ์ู้สอน เพื่อให้นิสติมมีุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรูน้ี้กบัปัญหาที่มาจาก
งานวจิยัของอาจารย ์
          -จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารแลกเปลีย่นและระดมสมองพฒันากระบวนการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ 

 
 
 

 


