
 ๑ 

มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา 

    ๑๐๑ ๓๒๕ พุทธธรรมกับสังคมไทย (Buddhadhamma and Thai Society) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     วิทยาเขตขอนแกน /คณะพุทธศาสตร /สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา  

 ๑๐๑ ๓๒๕ พุทธธรรมกับสังคมไทย (Buddhadhamma and Thai Society) 

๒. จำนวนหนวยกิต   

๓ (๓-๐-๖) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

          พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

         พระมหาพิสิฐ วิสิฐปฺโญ / พระมหาณัฐพันธ สุทสฺสภาวนี,ดร. 
๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

            ภาคการศึกษาท่ี  ๒ / ชั้นปท่ี  ๓   (สาขาพระพุทธศาสนา) 

๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

 ไมมี 

๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

 ไมมี 

๘. สถานท่ีเรียน    

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน  

อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร)  ๓๐ หมู ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแกน 

๙. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

               เพ่ือใหนิสิตรูถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาท่ีมีตอสังคมไทย และการใชพุทธธรรมแกไขปญหาชีวิต 

พัฒนาประเทศชาติใหเจริญรุงเรืองสืบไป 

 ๒. วัตถุประสงค 

       หลังเรยีนจบรายวิชานี้แลว นิสิตสามารถ 



 ๒ 

 หลังเรียนจบรายวิชานี้แลว ผูเรียนสามารถ 

๑. อธิบายอิทธิพลของพระพุทธศาสนาท่ีมีตอสังคมไทยได 

๒. สามารถนำเอาหลักพุทธธรรมไปใชแกไขปญหาชีวิตและสังคมได 

๓. สามารถนำเอาหลักพุทธธรรมไปใชพัฒนาชีวิตและสังคมได 

๔. จำแนกแนวโนมดานความเชื่อ และการปฏิบัติของชาวพุทธในปจจุบันได 

    ๕. อธิบายขอวิจารณทางพระพุทธศาสนาของนักคิดสมัยใหมได 

 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

 ๑. คำอธิบายรายวิชา  

       ศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนาท่ีมีตอสังคมไทย ความเขาใจพุทธธรรม การใชพุทธธรรมแกปญหา 

ชีวิตและสังคม แนวโนมของความเชื่อและการปฏิบัติของชาวพุทธในปจจุบัน และการวิจารณพระพุทธศาสนาของ 

นักคิดไทยสมัยใหม 

๒. จำนวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย ๓๐ ชัว่โมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ

ตองการของนิสิตเฉพาะ

ราย   

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง ๔ 

ชั่วโมงตอสัปดาห   

๓. จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 

- อาจารยประจำรายวิชา ใหคำปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมในหองเรียน/หองโฮมรูป/ทางสื่อโซเซียล

ตลอดเวลา 

 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม  

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดำเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางราบรื่น และเปน 

ประโยชนตอสวนรวม โดยผูเรียนตองพยายามสอดแทรกเรื่องท่ีเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหนิสิตสามารถ 

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับการศึกษาวิชาพุทธธรรมกับสังคมไทย โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม 

คุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 

(๑) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

(๒) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง สิ่งแวดลอมและสังคม 

(๓) มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลำดับความสำคัญ 

(๔) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาของธรรมชาติ 



 ๓ 

(๕) เคารพกฎหมายระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

๑.๒ วิธีการสอน  

- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางพุทธธรรมกับสังคม 

- อภิปรายกลุม 

- กำหนดใหนิสิตหาตัวอยางท่ีเก่ียวของทางพุทธธรรมกับสังคม 

- นำเสนอรายงาน 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลา 

- เอกสารท่ีไดนำมาทำรายงานถูกตองและเหมาะสมตามเกณฑวิชาการ 

- ประเมินผลการนำเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

 

๒. ความรู  

๒.๑ ความรูท่ีตองไดรับ  

          รูถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาท่ีมีตอสังคมไทย และเขาใจหลักพุทธธรรม สามารถนำไปแกไขปญหาชีวิตและ

สังคมได 

๒.๒ วิธีการสอน 

          บรรยายโดยใชอุปกรณมัลติมีเดีย (multimedia) อภิปราย การทำงานกลุม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห 

กรณีศึกษา และมอบหมายใหคนควาหาบทความ ขอมูลท่ีเก่ียวของ โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาเนนผูเรียน

เปนศูนยกลาง 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 

- ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบท่ีเนนการวัดหลักการและทฤษฎี 

- นำเสนอสรุปจากการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 

- วิเคราะหกรณีศึกษา 

- สนทนาแลกเปลี่ยนความรู 

๓. ทักษะทางปญญา 

๓.๑ ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

     พัฒนาความสามารถในการคิด มีการคิดอยางเปนระบบ มีการวิเคราะห เพ่ือการปองกันและแกไขปญหาตาม

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

๓.๒ วิธีการสอน 

- การมอบหมายใหนิสิตทำโครงงานพิเศษ และนำเสนอผลการศึกษา 



 ๔ 

- อภิปรายกลุม 

- วิเคราะหกรณีศึกษาเก่ียวกับปญหาหลักพุทธธรรมกับสังคมในสมัยพุทธกาลกับสงัคมไทยในปจจุบัน 

- การสะทอนแนวคิดจากการประพฤติทางความเชื่อของสังคม 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 

สอบกลางภาคและปลายภาค 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 

    ๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 

- พัฒนาความเปนผูนำและผูตามในการทำงานเปนทีม พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบใน

งานท่ีมอบหมายใหครบถวนตามกำหนดเวลา 

    ๔.๒ วิธีการสอน 

- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 

- มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล หรือ อานบทความท่ีเก่ียวของกับรายวิชา 

- การนำเสนอรายงาน  

      ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ประเมินตนเอง และเพ่ือน ดวยแบบฟอรมท่ีกำหนด 

          - รายงานท่ีนำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเปนทีม 

          - รายงานการศึกษาดวยตนเอง 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา       

- พัฒนาทักษะในการสื่อสารท้ังการพูด การฟง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน 

- พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา 

- พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต 

- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสงงานทางอีเมล  

- ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

๕.๒ วิธกีารสอน       

      - มีการนำเสนองานกลุมหรือโครงการตอชั้นเรียน พรอมขอเสนอแนะเพ่ือใหใชภาษาท่ีถูกตอง ชัดเจนและกระชับ 

      - ในการคนควานั้น สวนหนึ่งจะตองคนควาจากวารสารหรือฐานขอมูลท่ีเปนภาษาไทย และอังกฤษ 

- ในการเสนอนั้นจะใช ท้ังการรายงานหนาชั้น และ PowerPoint  

๕.๓ วิธีการประเมินผล 

      -ประเมินจากรายงานและรูปแบบการนำเสนอชิ้นงาน 



 ๕ 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ

สอน  ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

๑-๒ -แนะนำสั งเขปรายวิชาสนทนา/

แลกเปลี่ยนประสบการณ  แนะนำ

การเรียนรูการปฏิบัติตน และการวัด

ประเมินผล 

๑ .ความรู ค วาม เข า ใจ  เก่ี ยว กับ

ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ใน

ฐานะศาสนาประจำชาติไทย และ

รากฐานสำคัญของวัฒนธรรม เปน

องคความสามัคคี เปนสถาบันคูชาติ

และพระมหากษัตริย เปนแหลงหลอ

หลอมเอกลักษณของชาติ 

๒.การประยุกตความรูใหเปน

เครื่องมือการแกปญหาใน

ชีวิตประจำวันและสังคมไทยได    

๔ -บรรยายโดยใช 

คอมพิวเตอร โปรเจ็คเตอร

และเอกสารประกอบการ

สอน 

-ซักถามประเด็นสงสัย 

-ใหนิสิตสรุปความรู

เก่ียวกับความสำคัญของ

พระพุทธศาสนา ในฐานะ

ศาสนาประจำชาติไทย 

และรากฐานสำคัญของ

วัฒนธรรม 

พระมหาพิสิฐ วิสิฐปฺโญ 

๓-๔ พั ฒ น า ก า ร แ ห ง ส ถ า บั น

พระพุทธศาสนาจากอดีตถึงปจจุบัน

ท่ีมีอิทธิพลตอสังคมไทย 

๔ -บรรยายโดยใช 

คอมพิวเตอร โปรเจ็คเตอร

และเอกสารประกอบการ

สอน 

-ซักถามประเด็นสงสัย 

-ใหนิสิตสรุป  

 

พระมหาพิสิฐ วิสิฐปฺโญ 

๕-๖ หลักศาสนพิธี และรูปแบบพิธีกรรม

ทางพระพุทธศาสนา และการเขา

รวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

๔ -บรรยายโดยใช 

คอมพิวเตอร โปรเจ็คเตอร

และเอกสารประกอบการ

สอน 

-ซักถามประเด็นสงสัย 

-ใหนิสิตรูจักหลักศาสนพิธี 

และรูปแบบพิธีกรรมทาง

พระมหาพิสิฐ วิสิฐปฺโญ 



 ๖ 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ

สอน  ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

พระพุทธศาสนา 

๗ สอบกลางภาค    

๘ ลักษณะ รูปแบบและความเชื่อทาง

พระพุทธศาสนาของสงัคมไทย 

๒ -บรรยายโดยใช 

คอมพิวเตอร โปรเจ็คเตอร

และเอกสารประกอบการ

สอน 

-ซักถามประเด็นสงสัย 

-ใหนิสิตแบงกลุมศึกษา

เก่ียวกับลักษณะ รูปแบบ

และความเชื่อทาง

พระพุทธศาสนา 

พระมหาณัฐพันธ สุทสสวิ

ภานี,ดร. 

๙-๑๐ วัดและพระสงฆไทย องคกรทาง

พระพุทธศาสนา 

บทบาทของวดัและพระสงฆไทยใน

สังคมไทยปจจุบัน 

๔ -บรรยายโดยใช 

คอมพิวเตอร โปรเจ็คเตอร

และเอกสารประกอบการ

สอน 

-ซักถามประเด็นสงสัย 

-ใหนิสิตรูจักรปูแบบของวัด

และพระสงฆไทย องคกร

ทางพระพุทธศาสนา 

พระมหาณัฐพันธ สุทสสวิ

ภานี,ดร. 

 

๑๑-๑๒ -การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาใน

ประเทศไทย  

-การสงเสริมและการคุมครองทาง

พระพุทธศาสนา 

-การจัดการศึกษาทาง

พระพุทธศาสนา 

-องคกรทางพระพุทธศาสนา 

-การสงเสริมและคุมครอง

พระพุทธศาสนา 

 

๔ -บรรยายโดยใช 

คอมพิวเตอร โปรเจ็คเตอร

และเอกสารประกอบการ

สอน 

-ซักถามประเด็นสงสัย 

-ใหนิสิตเรียนรูการจัด

การศึกษาพระพุทธศาสนา

ในประเทศไทยการสงเสริม

และการคุมครองทาง

พระพุทธศาสนา 

พระมหาณัฐพันธ สุทสสวิ

ภานี,ดร. 

๑๓ -พระพุทธศาสนากับการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน  

๒ -บรรยายโดยใช คอมพิวเตอร 

โปรเจ็คเตอรและเอกสาร

พระมหาณัฐพันธ สุทสสวิ

ภานี,ดร. 



 ๗ 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ

สอน  ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

-การพัฒนาพระพุทธศาสนากบั

เศรษฐกิจพอพียง 

-การนำหลักพระพุทธศาสนา ไป

แกปญหาในชีวิตประจำวัน 

 

ประกอบการสอน 

-ซักถามประเด็นสงสัย 

-ใหนิสิตวิพากยการนำหลัก

พระพุทธศาสนา ไปแกปญหา

ในชีวิตประจำวัน 

๑๔ -ประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย  

-การเปลี่ยนแปลงทางประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย 

-คานิยมและการปลูกฝงคานิยมไทย 

-แนวทางแกไข 

 

๒ -บรรยายโดยใช 

คอมพิวเตอร โปรเจ็คเตอร

และเอกสารประกอบการ

สอน 

-ซักถามประเด็นสงสัย 

-ใหนิสิตวิเคราะหประเพณี

ไทย 

การเปลี่ยนแปลงทาง

ประเพณีและวัฒนธรรม

ไทยและคานิยมและการ

ปลูกฝงคานิยมไทย 

 

พระมหาณัฐพันธ สุทสสวิ

ภานี,ดร. 

๑๕ -วิกฤตการณของปญหาสังคมไทย 

-วิเคราะหบทบาทพุทธศาสนากับ

แกไขสังคมไทยในอนาคต 

-สรปุองคความรูในรายวิชา 

   

๒ บรรยายโดยใช 

คอมพิวเตอร โปรเจ็คเตอร

และเอกสารประกอบการ

สอน 

-ซักถามประเด็นสงสัย 

-ใหนิสิตวิพากย-พุทธวิถี

ไทยในอนาคตและ

วิกฤตการณของปญหา

สังคมไทย  ๓  ปญหา 

พระมหาณัฐพันธ สุทสสวิ

ภานี,ดร. 

๑๖ สอบปลายภาค    

 

 

 

 



 ๘ 

ท่ี  ผลการเรียนรู*  วิธีการประเมิน  สัปดาหท่ีประเมิน  
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

๑ นิสิตมีความรูความเขาใจในลักษณะ

ความสำคัญของพระพุทธศาสนาใน

ฐานะศาสนาประจำชาติไทย และ

รากฐานสำคัญของวัฒนธรรม เปน

องคความสามัคคี เปนสถาบันคูชาติ

และพระมหากษัตริย  เปนแหลง

หลอหลอมเอกลักษณของชาติ และ

พัฒนาสังคมไทยได    

ใชขอสอบปลายภาค

แบบอัตนัย 

๑๖ ๕๐% 

๒ นิสิตสามารถวิเคราะหความรูไป

ประยุกตใชในการแกปญหาใน

ชีวิตประจำวันและสังคมได 

รายงานการศึกษา

ตนเองของนิสิต 

๖ ๑๐% 

๓ นิสิตตั้งใจและสนใจเรยีนในรายวชิา

พุทธวิถีไทย 

ประเมินผลจากการ

เขาหองเรียนของนิสิต 

ทุกครั้ง ๑๐% 

๔ การสงงานท่ีไดรับมอบหมายและ

ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

นิสิตสงงานตรงเวลา

และผลงานถูกตอง 

สมบูรณ 

ทุกครั้ง ๑๐% 

๕ นิสิตสามารถนำความรูท่ีไดจากการ

เรียนในรายวิชาไปประยุกตใชได

และนำเสนอหนาชั้นเรียน 

ประเมินจากรายงาน

และวิธีการนำเสนอ

หนาชั้นเรียนของนิสิต 

๑๒-๑๔ ๒๐% 

รวม ๑๐๐% 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและตำราหลัก 

    มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย.  พิมพเปนอนุสรณสมโภช พระไตรปฎก  

           ฉบับภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙ 

    กรมการศาสนา.ศาสนพิธี. พิมพครั้งท่ี ๑๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๓๖. 

    กรมการศาสนา.หลักพระพุทธศาสนา.พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๓๕. 

    สัญญา สัญญาวิวัฒน.พุทธสังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพสุขภาพใจ, ๒๕๔๓.  

    คณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพ่ือปฏิรูปการศึกษา.การศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม. กรุงเทพมหานคร :  

  สมาคมผูบริหารการศึกษาแหงประเทศไทย, ๒๕๑๘. 

     ทินพันธ นาคะตะ.พระพุทธศาสนากับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน, ๒๕๒๙. 



 ๙ 

     พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พระพุทธศาสนากับสังคมไทย. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร :                    

  มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๒. 

     พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมกับการพัฒนาชีวิต.  กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๒๓. 

     พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมมิก, ๒๕๓๗. 

     พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยตฺุโต). พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมมิก,๒๕๓๗. 

     พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). วิธีคิดแบบพุทธ. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมมิก,๒๕๓๗. 

     ณรงค เส็งประชา.สังคมวัฒนธรรมและประเพณีไทย.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพโอเดี้ยนสโตร, ๒๕๓๕. 

     ณรงค เส็งประชา.วิถีไทย.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพโอเดี้ยนสโตร, ๒๕๓๙. 

     วศิน  อินทสระ. หลักคำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนา.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราช    

  วิทยาลัย, ๒๕๓๓. 

     แสง  จันทรงาม.พุทธวิธีสอนของพระพุทธเจา.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวทิยาลัย, ๒๕๔๐. 

 

๒. เอกสารและขอมูลสำคญั 

เว็บไซตท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย เชน  หอสมุดแหงชาติ  สำนักงานสถิติและวิจัยแหงชาติ  หองสมุดของมหาวิทยาลัยตางๆ 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

        การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทำโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความคิดเห็นจาก

นักศึกษา ไดดังนี้ 

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

- แบบประเมินผูสอน  และแบบประเมินรายวิชา 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 

- ผลการสอบ 

- การทวนสอบผลประเมินการเรยีนรู 

๓. การปรับปรุงการสอน  

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 

และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

- สมัมนาการจัดการเรียนการสอน 

- การวิจัยในและนอกชั้นเรยีน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

 ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูใน

วิชา ไดจาก การสอบถามนิสิต หรือการสุมตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการ



 ๑๐ 

ออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี ้

- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอ่ืน หรือผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไมใช

อาจารยประจำหลักสูตร  

- มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยตรวจสอบ

ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวชิา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔ 

- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัย

ของอาจารยหรือแนวคิดใหมๆในอนาคต 

 

 

 

........................................................... 

(พระมหาพิสิฐ วิสิฐปฺโญ) 

อาจารยประจำรายวิชา 
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