
 

 

                             รายละเอียดของรายวิชา                        (มคอ.3) 
รายวิชา 000 148 พระวินัยปิฎก 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น  

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  
    000 148 พระวินัยปิฎก 

         (Vinaya Pitaka) 
2. จ านวนหน่วยกิต   
     2 หน่วยกิต 2 (2-0-4) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
                 หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสตร์  ทุกหลักสูตร/ทุกสาขาวิชา 
4. อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร, อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
     1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผศ.ดร.พลเผ่า  เพ็งวิภาศ 

     2. อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.พลเผ่า  เพ็งวิภาศ 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี 2 / 2564 ชั้นปีที่ 1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     000 147 พระไตรปิฎกศึกษา (Tipitaka  Studies) 
     000 109  ศาสนาทั่วไป  (Religions) 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     000 149 พระสุตตันตปิฎก  (Suttanta Pitaka) 
8. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
   ไม่ไดก้ าหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชานี้  
9. สถานที่เรียน    
     อาคารเรียน 100 ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  
 
10. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
      เริ่มต้นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564   
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมาย หลังเรียนจบรายวิชานี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

  1.1  อธิบายประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัยปิฎกได้ 
  1.2  สามารถวิเคราะห์เนื้อหาสาระท่ีส าคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ มหาวรรค จุลวรรค และปริวารได้ 

      1.3  สามารถประยุกต์หลักพระวินัยปิฎกที่ได้รับจากการศึกษาแล้วไปปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
      1.4  มองเห็นคุณค่าของพระวินัยปิฎกในฐานะหลักการส าคัญของพระพุทธศาสนา 
      1.5  เกิดความส านึกที่จะด ารงคุณค่าของพระวินัยปิฎกในฐานะการปฏิบัติตนตามพระธรรมพระวินัยปิฎก 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

      2.1 เพ่ือด าเนินการท าสื่อการเรียนการสอนโดย e-learning เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในหลักพระวินัยปิฎก 
      2.2 เพ่ือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักฐานเชิงประจักษ์ตามหลักพระวินัยปิฎก 

      2.3 เพ่ือใช้หลักการตามพระวินัยปิฎกเป็นเครื่องมือในการสอนและวิเคราะห์จากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม
ปัจจุบัน เช่น พระกราบฆราวาส เป็นต้น 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

     ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัยปิฎกโครงสร้าง เลือกศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา
สาระที่ส าคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกา
ประกอบ และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฎก 
 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 16 สัปดาห์  32 
ชั่วโมง/ต่อภาคการศึกษา   

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนิสิตเฉพาะราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 
4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

 - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านป้ายประกาศและเว็บไซด์คณะพุทธศาสตร์ และทาง  
E-mail ของนิสิต 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะราย
ที่ต้องการ) 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ  - มีการสอดแทรกเรื่องการส ารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการ

แต่งกาย การเข้าสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการท างานในบางรายวิชาที่
เกี่ยวข้องและในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา 

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนวินัยในตนเอง 

       - ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีการ
ก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการน าเสนอรายงานเพ่ือเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้น า
และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
       - มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าใน
กาด าเนินกิจกรรมเพ่ือฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ 
      - มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้า
เรียนอย่างสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมสร้างความกล้าใน
การแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ        - มีการให้ความรู้แก่นิสิตในการน าเอาความรู้ทางด้านพระวินัย
ปิฎก ไปใช้ในการท างานที่จะท าให้นิสิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้ เป็นผู้มี
ระเบียบวินัยในสังคม 

4.2 การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ.2 ทุกหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

1. คุณธรรม  
  จริยธรรม  

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา  

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
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4.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความรับผิดชอบหลัก 
     1. มีศีลธรรมและศรัทธา
ตนเพื่อพระพุทธศาสนา  
      2. มีจิตสาธารณะและ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม  
      3. ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อสังคมชาติ
ศาสนา 
ความรับผิดชอบรอง 
     4. เคารพสิทธิศักดิ์ศรี
ความเป็นคนและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
   5 .  เ ห็ น คุ ณ ค่ า
ศิ ล ป วัฒ นธ ร รม และภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น  

       1. บรรยายพร้อมยกตัวบททาง
พระวินัยและตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ประ เด็ นทา งวิ นั ยและจริ ย ธ ร รมที่
เกี่ยวข้องในการศึกษาพระวินัยปิฎก 
      2. วิเคราะห์หลักวินัยและอภิปราย
กลุ่ม 
      3. ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างพระ
วินัยที่เกี่ยวข้อง 
     4. ก าหนดเนื้อหาสาระจากคัมภีร์ที่
เกี่ยวข้อง 

      1. พฤติกรรมการเข้าเรียน และ
ส่ ง ง า น ที่ ไ ด้ รั บ ม อบ ห ม า ย ต า ม
ขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
       2. มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้
น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
      3. ประเมินผลการวิ เคราะห์
กรณีศึกษา 
       4 .ประเมินผลการน า เสนอ
รายงานที่มอบหมาย 

 4.2.2 ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

ด้านความรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้ 
ความรับผิดชอบหลัก 
      1. มีความรู้ความเข้าใจ
หลักการทฤษฎีและเนื้อหา  
       2. สามารถน าความรู้มา
ปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้  
ความรับผิดชอบรอง 
        3.ใช้ความรู้มาอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่าง
มีเหตุผล  
       4. มีความรอบรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงทั้งของไทย

1.บรรยาย อภิปราย  
2. การท างานกลุ่ม  
3. การน าเสนอรายงาน   
4. การวิเคราะห์กรณีศึกษา  
5. มอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและ
น าเสนอ  
6. ให้ศึกษาโดยใช้ปัญหาที่เกิดจากการ
ละเมิดพระวินัยมาวิเคราะห์  
7. เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

     1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้น
การวัดหลักการและทฤษฎี 
      2. น าเสนอสรุปการอ่านจาก
การค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
     3. วิเคราะห์กรณีศึกษา 
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และของโลก  
      5.รู้ จักแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 4.2.3 ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

ด้านทักษะทางปัญญา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน

ทักษะทางปัญญา 
ความรับผิดชอบหลัก 
      1. สามารถค้นหาข้อมูลท า
ความเข้าใจและประเมินข้อมูล
จากหลักฐานทางพระไตรปิฎก  
      2 .  ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์
ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม  
ความรับผิดชอบรอง 
     3.สามารถวิ เคราะห์และ
สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและ
มีเหตุผล ตามพระวินัยปิฎก 

    1. มอบหมายให้นิสิตค้นคว้าข้อมูล
แล้วส าเสนอผลการศึกษา พระวินัยปิฎก 
    2. อภิปรายกลุ่มตามที่ศึกษาค้นคว้า
มาจากพระไตรปิฎก เล่ม 1-8 
     3. วิ เคราะห์กรณีศึกษาจากการ
ละเมิดพระวินัยในสังคมปัจจุบัน 
      4. การสะท้อนแนวคิดจากการ
ประพฤติ 
 

     1 . ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ใ บ ง า น ที่
มอบหมายให้ท า  
      2. การน าเสนอการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
      3. ประเมินผลจากการสอบกลาง
ภาคโดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดหลัก
วินัยที่เกี่ยวกับพระวินัยปิฎก 
      4. ประเมินผลจากการสอบปลาย
ภาค  

4.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบหลัก 
    1. สามารถท างานเป็นทีม  
     2. เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
ความรับผิดชอบรอง 
     3 .  มีมนุษยสัมพันธ์ รู้ จั ก
ควบคุมอารมณ์และยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 
 

     1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์
กรณีศึกษา เช่น การละเมิดพระวินัยของ
พระสงฆ์ในปัจจุบัน 
     2. มอบหมายงานรายกลุ่ม และ
รายบุคคล หรือ อ่านบทความงานวิจัย 
ทบความที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 
    3. การน าเสนอรายงาน 

    1. ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วย
แบบฟอร์มที่ก าหนด 
     2. รายงานที่น าเสนอ / พฤติกรรม
การท างานเป็นทีม 
     3. รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
(รายงานสรุปรวมยอดความรู้) 
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4.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความรับผิดชอบหลัก 
    1.  มีทักษะใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
ความรับผิดชอบรอง 
    2. ใช้ทักษะวิ เคราะห์ เชิ ง
ตัวเลขได้  
   3.ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อ
ความหมายได้ดีทั้งการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน  

      1. อภิปราย       

     2. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน 
e-learning  

     3. ท ารายงาน โดยเน้นการน าตัวเลข 
หรือมีสถิติ อ้างอิงจากแหล่งที่มาของ
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

     4 .  น า เสนอโดยใช้ รู ปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

    1. การจัดท ารายงาน และน าเสนอ
ด้วยสื่อเทคโนโลยี 
     2. การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
และวิธีการอภิปราย 
     3. รายงาน 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ 
ว/ด/ป 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1-2 
 

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระ
วินัยปิฎก 
ความเป็นมาของพระวินัยปิฎก 
ความส าคัญของพระวินัยปิฎก 
ความหมายของพระวินัยปิฎก 
โครงสร้างของพระวินัยปิฎก 

4 บรรยาย  การยกตัวอย่าง
หลักพระนัยประกอบ การ
อภิปรายกลุ่ม และการใช้สื่อ 
power point  

ผศ.ดร. พลเผ่า 
เพ็งวภิาศ 

3-4 
 

คัมภีร์มหาวิภังค์ 
ความเป็นมาของสิกขาบท 
การวิเคราะหส์าระส าคัญในคัมภีร์ 
มหาวิภังค์ ภาค 1 
การวิเคราะหส์าระส าคัญในคัมภีร์ 
มหาวิภังค์ ภาค 2 

4 บรรยาย  การยกตัวอย่าง
หลักพระวินัยประกอบ การ
อภิปรายกลุ่ม และการใช้สื่อ 
power point  

ผศ.ดร. พลเผ่า 
เพ็งวิภาศ 
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สัปดาห์ที่ 
ว/ด/ป 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

5-6 
 

คัมภีร์ภิกขุนีภังค์ 
ความเป็นมาของภิกขุนีวิภังค์การ
วิเคราะห์สาระส าคัญในคัมภีร์ภิกขุนี
วิภังคก์ารเปรียบเทียบสิกขาบท
ระหว่างคัมภีร์มหาวิภังค์กับคัมภีร์
ภิกขุนีวังค์ 

4 บรรยาย  การยกตัวอย่าง
หลักพระวินัยประกอบ การ
อภิปรายกลุ่ม และการใช้สื่อ 
power point  

ผศ.ดร. พลเผ่า 
เพ็งวิภาศ 

7 สอบกลางภาค 2  
8-9 

 
คัมภีร์มหาวรรค  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคัมภีร์
มหาวรรคและการศึกษาสาระส าคัญใน
คัมภีร์การศึกษาสาระส าคัญในคัมภีร์ 
มหาวรรค ภาค 1 
มหาวรรค ภาค 2 

4 บรรยาย  การยกตัวอย่าง
หลักพระวินัยประกอบ การ
อภิปรายกลุ่ม และการใช้สื่อ 
power point  

ผศ.ดร. พลเผ่า 
เพ็งวิภาศ 

10-11 คัมภีร์จุลวรรค 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจุลวรรค
การศึกษาสาระส าคัญในคัมภีร์ 
การศึกษาสาระส าคัญในคัมภีร์ 
จุลวรรค ภาค 1 
 จุลวรรค ภาค 2 

4 บรรยาย  การยกตัวอย่าง
หลักพระวินัยประกอบ การ
อภิปรายกลุ่ม และการใช้สื่อ 
power point  

ผศ.ดร. พลเผ่า 
เพ็งวิภาศ 

12-13 คัมภีร์ปริวาร 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคัมภีร์ปริวาร 
ลักษณะการถาม-ตอบ ในคัมภีร์ปริวาร 
ทัศนะเกี่ยวกับคัมภีร์ปริวาร 

4 บรรยาย  การยกตัวอย่าง
หลักพระวินัยประกอบ การ
อภิปรายกลุ่ม และการใช้สื่อ 
power point  

ผศ.ดร. พลเผ่า 
เพ็งวิภาศ 

14-15 - คุณค่าของพระวินัยปิฎกต่อสังคมไทย 
- คุณค่าด้านหลักค าสอน  
- ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและ
สังคมไทยการน าเสนอรายงานของ
นิสิต 

4 บรรยาย  การยกตัวอย่าง
หลักพระวินัยประกอบ การ
อภิปรายกลุ่ม และการใช้สื่อ 
power point  

ผศ.ดร. พลเผ่า 
เพ็งวิภาศ 

16 สอบปลายภาค 2 ข้อสอบกลาง  

รวม  16  สัปดาห์ที ่ 32 ชั่วโมง 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1 
4.2.2 (1), (3) 
4.2.3 (1), (3) 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
16 

30 % 
40 % 

2 
4.2.1 (1), (2), (5) 
4.2.4 (1), (2) 
4.2.5 (3) 

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การ
น าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามที่มอบหมาย  

ตลอดภาคการศึกษา 20 % 

3 4.1 (1),(2),(3) 
การเข้าชั้นเรียน  
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 10 % 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
      มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  2500. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535. 

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539. 
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระวินัยปิฎก. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
, 2552. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      เสถียรพงษ์ วรรณปก. พระไตรปิฎกวิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร : รุ่งแสงการพิมพ์, 2530. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
      เอกสารประกอบการสอน วิชา  พระวินัยปิฎก  VINAYA   PITAKA 
      พระไตรปิฎก. วินัยปิฎก เล่ม 1-8 กรุงเทพมหานคร : ประยูรวงศ์การพิมพ์, 2546. 
      เว็บไซต์ที่เก่ียวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น wikipedia ค าอธิบายศัพท์. 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาได้ดังนี้ 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ และการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน  

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลัง
การออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ 

 


