
มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
000  259  เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 

(Buddhist Festival and Traditions) 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาเขตขอนแก่น / วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น /สาขาวิปรัชญา 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1.รหัสและช่ือรายวิชา  
000   259    เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 
                  (Buddhist Festival and Traditions) 
2.จ านวนหน่วยกิต   
     2 หน่วยกิต 2 (2-0-4) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรบัณฑิต วิชาแกนพระพุทธศาสนา 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร, อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
      1.อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร ทุกหลักสูตร (ทุกสาขาวิชาเอก) 
      2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร. พลเผ่า  เพ็งวิภาศ 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี 2 / 2564 ชั้นปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)     -ไม่มี- 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)    -ไม่มี- 
8.สถานที่เรียน  
           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

5  พฤศจิกายน   2564  

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     เมื่อได้ศึกษาพิธีกรรมแล้วนิสิตสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ เมื่อได้ศึกษาแล้วนิสิตเกิดศรัทธาใน
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น สามารถน าพิธีกรรมไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

     เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ชัดเจนและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา สามารถ 
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น ๆ และสามารถปฏิบัติเทศกาลแลพิธีกรรมได้
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ถูกต้อง  และเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

    ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น ๆ
ให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

บรรยาย  16  สัปดาห์ 32 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา   

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิตเฉพาะ
ราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 4 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์   

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์   

    ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล  อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศ
เวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ หรือ ส่วนงานอาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่ม
ตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง 
ตัวเลขการ 
สื่อสารและการใช้ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3  
                     

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรมและจริยธรรม 
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
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1) มีศีลธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต 
2) มีจิตสาธารณะมีความ 
เสียสละมีวินัย 
3) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็น 
มนุษย์ และรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้อื่น 
4) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ี 
ด ีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

1) บรรยาย 
2) ปฏิบัติการ 
3) ฝึกปฏิบัติ 
4) กิจกรรมในชั้นเรียน 

1) สอบ 
2) รายงาน 
3) แฟ้มสะสมงาน 
4) การสังเกตพฤติกรรม 

2. ความรู้ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ หลักการ ทฤษฎี และ
เนื้อหา 
2) ใช้ความรู้มาอธิบาย 
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
เหตุผล 
3) มีความรู้ใน ศาสตร์ ที่เป็น 
พื้นฐานของชีวิต และสามาร 
น ามาปรับใช้ในการด าเนินชวิีต 
ได้ 
4) มีความรอบรู้เท่าทันการ 
เปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและ 
สากล 
5) สามารถเข้าใจความก้าว หน้า 
ของความรู้และงานวิจัยใน 
ปัจจุบัน 

1) บรรยาย 
2) ปฏิบัติการ 
3) ฝึกปฏิบัติ 
4) กิจกรรมในชั้นเรียน 

1) สอบ 
2) รายงาน 
3) แฟ้มสะสมงาน 
4) การสังเกตพฤติกรรม 

3. ทักษะทางปัญญา 
1) ผลการเรียนรู้ด้านปัญญา 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ด้านปัญญา 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ด้านปัญญา 
1) สามารถสืบค้นข้อมูล 1) บรรยาย 1) สอบ 
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วิเคราะห์ ทาความ
เข้าใจ และนำไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

2) สามารถคิดวิเคราะห์ อย่าง
เป็น ระบบและมีเหตุผล 
อ้างอิงได้ 

3) สามารถประยุกต์ความรู้ 
และทักษะเพื่อแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม 

4) มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้  เพ่ือการ
เ รี ย น รู้ ต ล อ ด  แ ล ะ
สามารถนำความรู้ไปโยง
เ ชื่ อ ม กั บ ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่นได ้

5) รายวิชาปฏิบัติ ผู้เรียนต้องฝึก
ปฏิบั ติ เ พ่ือ ให้ เ กิดการ
เรี ยนรู้  สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

2) ปฏิบัติการ 
3) ฝึกปฏิบัติ 
4) กิจกรรมในชั้นเรียน 

2) รายงาน 
3) แฟ้มสะสมงาน 
4) การสังเกตพฤติกรรม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

2) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งใน
ฐานะผู้น าและผู้ตาม 

3) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักจัดการ
อารมณ์ และยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

4) มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ 

1) บรรยาย 
2) ปฏิบัติการ 
3) ฝึกปฏิบัติ 
4) กิจกรรมในชั้นเรียน 
 

1) สอบ 
2) รายงาน 
3) แฟ้มสะสมงาน 
4) การสังเกตพฤติกรรม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 3) กลยุทธ์การประเมินผลการ
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วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใช้ภาษาไทย เพื่อ
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

2) มีทักษะในการใช้
ภาษาตา่งประเทศ เพื่อการสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสม 

3) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการสืบคน้และการ
น าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

4) มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางคณิตศาสตร์ได้อยา่งเหมาะสม 

1) บรรยาย 
2) ปฏิบัติการ 
3) ฝึกปฏิบัติ 
4) กิจกรรมในชั้นเรียน 

1) สอบ 
2) รายงาน 
3) แฟ้มสะสมงาน 
4) การสังเกตพฤติกรรม 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนสื่อที่ใช้ 

(ถ้าม)ี 
ผู้สอน 

1 
 

บทที่ 1   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทศกาล
และพิธีกรรม 
1.1  ความน า 
1.2 ความหมายของเทศกาลและพิธีกรรม 
1.3  ความเป็นมาของพิธีกรรม 
1.4 องค์ประกอบของพิธีกรรม 
1.5 ประเภทของพิธีกรรม 
1.5 เปรียบเทียบเทศกาลและพิธีกรรม 
1.6 คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรมที่มีต่อ
สังคม    
1.7  อิทธิพลเทศกาลและพิธีกรรมที่มีต่อ
สังคมไทย 
 

2 การอธิบาย 
การยกตัวอย่าง
ประกอบ 
Power Point 
Projector 

ผศ.ดร. พลเผ่า  เพ็งวิภาศ  
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนสื่อที่ใช้ 

(ถ้าม)ี 
ผู้สอน 

3 บทที่ 2  เทศกาลและพิธีกรรมในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท 
2.1  ความน า 
 2.2 แนวคิดเรื่องเทศกาลที่ปรากฏในคัมภีร์ 
       พระพุทธศาสนา 
2.3 ความเป็นมาของเทศกาลในคัมภีร์ 
      พระพุทธศาสนา 

2 การอธิบาย 
การยกตัวอย่าง
ประกอบ 
Power Point 
Projector 

ผศ.ดร. พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
   

4 2.4 ประเภทของเทศกาลในคัมภีร์ 
     พระพุทธศาสนา 
2.5 ลักษณะของการเทศกาลที่ปรากฏใน
คัมภีร์ 
      พระพุทธศาสนา 

2 การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 
การน าเสนองาน 
การสาธติ 
Power Point 
Projector 

 

5 บทที่ 3  เทศกาลและพิธีกรรมในวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 
3.1  ความน า 
3.2 วันมาฆบูชา 
       3.2.1 หลักธรรมที่ควรน าไปปฏิบัติใน
วันมาฆบูชา 
       3.2.2 กิจกรรมในวันมาฆบูชา 

2 การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 
การน าเสนองาน 
การสาธติ 
Power Point 
Projector 

 ผศ.ดร. พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
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3.3 วันวิสาขบูชา 
 3.3.1 หลักธรรมประจ าวันวิสาขบูชา 
3.3.2 กิจกรรมในวันวิสาขบูชา 
3.4 วันอัฏฐมีบูชา 
3.4.1 หลักธรรมประจ าวันอัฏฐมีบูชา 
3.4.2  กิจกรรมในวันอัฏฐมีบูชา 
 

2 การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 
การน าเสนองาน 
การสาธติ 
Power Point  
Projector 

ผศ.ดร. พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนสื่อที่ใช้ 

(ถ้าม)ี 
ผู้สอน 

7 3.5 วันอาสาฬหบูชา 
       3.5.1 หลักธรรมประจ าวัน
อาสาฬหบูชา 
       3.5.2  กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา 
3.6 วันเข้าพรรษา 
       3.6.1 หลักธรรมประจ าวันเข้าพรรษา 
       3.6.2 กิจกรรมในวันเข้าพรรษา 
       3.6.3 ประเพณีท่ีเกี่ยวข้องในวัน 
               เข้าพรรษา 

2 การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 
การน าเสนองาน 
การสาธติ 
Power Point 
 Projector 

 ผศ.ดร. พลเผ่า  เพ็ง
วิภาศ 
 

8 3.7 วันออกพรรษา  
3.7.1 หลักธรรมที่ควรน าไปปฏิบัติในวัน 
               ออกพรรษา 
        3.7.2 กิจกรรมในวันออกพรรษา 
3.8 วันธรรมสวนะ 
       3.8.1 หลักธรรมประจ าวันธรรมสวนะ 
 

2 การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 
การน าเสนองาน 
การสาธติ 
Power Point  
Projector 

ผศ.ดร. พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
 

9 บทท่ี 4  เทศกาลและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับพระพุทธศาสนา 
   4.1  ความน า 
   4 . 2   เ ท ศ ก า ล ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
พระพุทธศาสนา 
         4.2.1  เทศกาลสงกรานต์ 
         4.2.2  เทศกาลสารท 
         4.2.3  เทศกาลทอดกฐิน 
         4.2.4  เทศกาลลอยกระทง 

2 การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 
การน าเสนองาน 
การสาธติ 
Power Point 
Projector 

ผศ.ดร. พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
 

10 4.3  พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา 
4.3.1  พิธีที่เก่ียวข้องกับพระมหากษัตริย์     
              และราชการ (พิธีหลวง) 
4.3.2  พิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับ 
พระพุทธศาสนาส าหรับประชาชนทั่วไป 

2 การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 
การน าเสนองาน 
การสาธติ 
Power Point 
Projector 

ผศ.ดร. พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
 

11 บทที่ 5  เทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญของ 2 การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 

ผศ.ดร.พลเผ่า  เพ็งวิภาศ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนสื่อที่ใช้ 

(ถ้าม)ี 
ผู้สอน 

 ภาคต่างๆ ในประเทศไทย 

5.1  ความน า 
5.2  เทศกาลและพิธีกรรมภาคกลาง 

5.3  เทศกาลและพิธีกรรมภาค 
       ตะวันออกเฉียงเหนือ 
5.4  เทศกาลและพิธีกรรมภาคใต้ 
5.5  เทศกาลและพิธีกรรมภาคเหนือ 

การน าเสนองาน 
การสาธติ 
Power Point 
Projector 

12 บทที่ 6  คุณค่าและอิทธิพลของเทศกาล
และพิธี กรรมพระพุทธศาสนาที่ มีต่ อ
สังคมไทย 
6.1  ความน า 
6.2 คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยด้านความ
เชื่อและจิตใจ 
6.3  คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรม
พระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยด้าน
วัฒนธรรมและประเพณี 

6.4  คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรม
พระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยด้านสังคม
และการปกครอง 

2 การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 
การน าเสนองาน 
การสาธติ 
Power Point 
Projector 
  
 

ผศ.ดร. พลเผ่า  เพ็งวิภาศ 
 

13 6.5   คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรม
พระพุทธศาสนาที่ต่อสังคมไทยด้าน
เศรษฐกิจ 

6.6  คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรม
พระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยด้าน
การศึกษา 

6.7  คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรม
พระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยด้าน
สิ่งแวดล้อม  

2 การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 
การน าเสนองาน 
การสาธติ 
Power Point 
Projector 
  
 

 ผศ.ดร. พลเผ่า  เพ็ง
วิภาศ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนสื่อที่ใช้ 

(ถ้าม)ี 
ผู้สอน 

14 บทที่ 7  การอนุรักษ์ ส่งเสริมเทศกาลและ
พิธีกรรมพระพุทธศาสนา 
7.1  ความน า 
7.2  แนวคิดเรื่องการอนุรักษ์   

7.3 ปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับเทศกาลและ
พิธีกรรม 

2 การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 
การน าเสนองาน 
การสาธติ 
Power Point 
Projector 

ผศ.ดร. พลเผ่า  เพ็งวิภาศ 
 

15 7.4  วิธีการอนุรักษ์เทศกาลและพิธีกรรม 

7.5 วิธีการส่งเสริมเทศกาลและพิธีกรรม 

7.6  องค์กรที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และ 
ส่งเสริมเทศกาลและพิธีกรรม 

2  ผศ.ดร. พลเผ่า  เพ็งวิภาศ 
 

16 สอบปลายภาค 32   

6. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 
ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค 
ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

7 
11 
16 

10 % 
10 % 
60 % 

2 
การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วมในการอภิปราย  
และการเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

3 
วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า เทศกาลและพิธีกรรมต่าง ๆ 
การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่ม ค้นคว้า และส่งงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
6.1 เอกสารและต าราหลัก 
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552 
6.2 เอกสารข้อมูลส าคัญ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎก ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
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, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2530. 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนิสิตได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดจากนิสิตได้ดังนี ้
7.1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
7.1.2 การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
7.1.3 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
7.1.4 ข้อเสนอแนะผ่านเวปบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
7.2.1 การสังเกตการณ์จากความสนใจของผู้เรียนในขณะที่ท าการสอน 
7.2.2 ผลการสอบ 
7.2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
7.2.4 ข้อเสนอแนะผ่านเวปบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 

7.3 การปรับปรุงการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม

สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
7.3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
7.3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ

เรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

7.4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

7.4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
7.5  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 
และรายละเอียดวิชาเพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
       7.5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

7.5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา
จากงานวิจัยของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ 

 


