มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
รหัสวิชา ๑๐๑ ๓๑๙ ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิ ฎก (Education in Tipitaka)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทยาลัย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
วทยาเขตขอนแก่น/คณะพุทธศาสตร/สาขาวชาพระพุทธศาสนา
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๑๐๑ ๓๑๙ ศึกษาศาสตรในพระไตรปิฎก (Education in Tipitaka)
๒. จานวนหน่วยกิต
๒ หน่วยกต (๒-๐-๔)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
พุทธศาสตรบัณฑต/ สาขาวชาพระพุทธศาสนา/ หมวดกลุ่มวชาศึกษาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
พระมหาพสฐ วสฏฐปญฺโญ,ดร., พระครูปลัดบุญช่วย โชตวํโส,ดร.และคณะ
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ชั้นปีที่ ๓
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
๘. สถานที่เรียน
มหาวทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทยาลัย วทยาเขตขอนแก่น
อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
๙. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพือ่ ให้นสตมีความรู ความเข้าใจจุดมุ่งหมายของการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร กระบวนการศึกษาตามหลัก
ไตรสกขา วธีการคดแบบโยนโสมนสการ เทคนคการสอนของพระพุทธเจ้า เป็นต้น
หลังเรียนจบรายวชานี้แลว นสตสามารถ
- อธบายความหมายลักษณะและขอบข่าย
- อธบายหลักการค้นหาความรูและความจรงทางการศึกษา
- จําแนกความสัมพันธระหว่างทฤษฎีทางการศึกษา และหลักการทางการศึกษาในพระไตรปิฎก
- สามารถมีวธีคดที่เป็นระบบตามหลักการทางการศึกษาตามหลักการทั่วไปและหลักการศึกษาในพระไตรปิฎก
๒. วัตถุประสงค์ในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
- เพื่อให้นสตเข้าใจจุดมุ่งหมายของการศึกษาตามหลักทั่วไปและตามหลักไตรสกขา
- เพื่อให้นสตเข้าใจกระบวนการจัดการศึกษาตามแบบกัลยาณมตร และวธีคดแบบโยนโสมนสการ
- เพื่อให้นสตเข้าใจเทคนคการสอนของพระพุทธเจา และคุณธรรม จรยธรรมของครูจนสามารถนําไปใช้ใน
การเผยแผ่ต่อไปได้อย่างถูกต้อง
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
- ศึกษาความหมายและขอบข่ายของศึกษาศาสตร คําสอนในพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับการศึกษา เน้นเป้าหมายของ
การศึกษาตามหลักไตรสกขา กระบวนการจัดการศึกษาแบบกัลยาณมตรและโยนโสมนสการ วธีการสอนของพระพุทธ
เจา คุณธรรมและจรยธรรมของครู
๒. ๒.จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
๓๒ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

ส อ น เ ส ร ม ต า ม ค ว า ม มีมอบหมายงานนสตเพื่อ ๘ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
นําเสนอ
เฉพาะราย
๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล
- อาจารยประจําวชา ให้คําปรึกษาผ่านโปรแกรมโทรศัพทมือถือ (Line)
- มุมแนะแนวคณะพุทธศาสตร ห้อง ๒๑๐ ชั้น ๒ อาคาร ๑๐๐ สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร)
- อาจารยประจํารายวชา แจ้งการให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซตคณะพุทธศาสตรและในห้องเรียน
- อาจารยจัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห (เฉพาะรายที่
ต้องการ โดยมีการแจ้งผ่านทาง Email Address
- อาจารยประจํารายวชา ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซตคณะพุทธศาสตร หรือที่สํานักงาน

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
ด้านบุคลกภาพ
- มีการสอดแทรกเรื่องการสํารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการแต่งกาย การเข้า
สังคมและศาสนพธี เทคนคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี และการวางตัวใน
การทํางานในบางรายวชาที่เกี่ยวข้องและในกจกรรมปัจฉมนเทศ ก่อนที่นสตจะสําเร็จ
การศึกษา
ด้านภาวะผู้นํา
- กําหนดให้มีรายวชาซึ่งนสตต้องทํางานเป็นกลุ่ม และมีการกําหนดหัวหน้ากลุ่มในการทํา
และความ
รายงานตลอดจน กําหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนําเสนอรายงานเพื่อเป็นการฝึกให้
รับผดชอบ
นสตได้สร้างภาวะผู้นําและการเป็นสมาชกกลุ่มที่ดี
ตลอดจนวนัยใน - มีกจกรรมนสตที่มอบหมายให้นสตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการดําเนนกจกรรมเพื่อ
ตนเอง
ฝึกให้นสตมีความรับผดชอบ
- มีกตกาที่จะสร้างวนัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนอย่างสม่ําเสมอ
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสรมสร้างความกล้าในการแสดงความคดเห็น
จรยธรรม และ
- มีการให้ความรู้แก่นสตในการนําเอาความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห
จรรยาบรรณ
ศาสตรไปใช้ในการทํางานที่จะทําให้นสตอยู่ร่วมกับคนอื่นและคนในสังคมได้
วชาชีพ
๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐)
๑.คุณธรรม จริยธรรม

๒.ความรู้

๓.ทักษะทาง
ปัญญา

๔.ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

๕.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔
                    
๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
จริยธรรม
เรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ความรับผิดชอบหลัก
๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม
จรยธรรม เสียสละ ซื่อสัตยสุจรต
๓) มีภาวะผู้นําและผู้ตาม สามารถ
ทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งได้
๕) ประพฤตตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
สังคม ชาต และพระพุทธศาสนา
ความรับผิดชอบรอง
๒) มีวนัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผดชอบต่อตนเอง วชาชีพและ
สังคม
๔) เคารพสทธและรับฟังความ
คดเห็นของผู้อนื่ รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักด์ศรีของความเป็น
มนุษย
๔.๒.๒ ความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

๑) ขณะบรรยาย หรือทํากจกรรม
ใดๆ ผู้บรรยายจะสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จรยธรรม จตสาธารณะ
และการเสียสละเพื่อส่วนรวม
๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน
๓) ยกกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหา
ทางด้านคุณธรรม จรยธรรม จต
สาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม
ให้นสตแสดงความคดเห็นในการ
แก้ปัญหา

กลยุทธการสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู้
ความรับผิดชอบหลัก
๑) บรรยาย
๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ๒) มอบหมายให้นําความรู้ที่ได้ไป
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญใน
ปฏบัตจรงในชีวตประจําวัน ๑ เรื่อง
เนื้อหาสาขาวชาพระพุทธศาสนา
๓) กจกรรมในชั้นเรียน
๒) สามารถวเคราะหปัญหาทาง
๔) สอนแบบบรรยายและใช้โจทย
สังคมโดยใช้แนวคดทางด้าน
ปัญหา
พระพุทธศาสนารวมทั้งประยุกต
๕) สอนโดยใช้กรณีศึกษา
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือ ๖) เรียนรู้โดยการปฏบัต
ความรับผิดชอบรอง
๗) เรียนรู้แบบร่วมมือ
๓. สามารถตดตามความก้าวหน้า
แนวคดใหม่ๆทางด้าน
พระพุทธศาสนา พร้อมทั้งเข้าใจ
วธีการนําไปประยุกตใช้
๔) มีความรอบรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของ
โลก
ทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับ

๑) ประเมนโดยผู้สอนและ
เพื่อนสังเกตพฤตกรรมผู้เรียน
๒) ประเมนจากผลงานและ
ความรับผดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย
๓) ประเมนคุณธรรม
จรยธรรมของบัณฑตที่สําเร็จ
การศึกษาโดยหน่วยงานผู้ใช้
บัณฑต

กลยุทธการประเมนผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้
๑) สอบ
๒) สมุดบันทึก
๓) รายงาน
๔) การสังเกตพฤตกรรม

การแก้ไขปัญหาในสังคม
๕. รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา กลยุทธการสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ความรับผิดชอบหลัก
๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้
๑) คดอย่างมีวจารณญาณและอย่าง ภาพประกอบ
เป็นระบบ
๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา
๒) สามารถสืบค้น ตีความ และ
๓) เรียนรู้โดยการปฏบัต
ประเมนสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ ๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค
๕) ศึกษาดูงาน
ความรับผิดชอบรอง
๓) สามารถรวบรวม ศึกษา
วเคราะห และสรุปประเด็นปัญหา
และความต้องการ
๔) สามารถประยุกตใช้ความรู้ทาง
บาลีสันสกฤตได้อย่างเหมาะสม
๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
กลยุทธการสอนที่ใช้พัฒนาการ
ความสัมพันธระหว่างบุคคลและ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ
ความรับผดชอบ
ระหว่างบุคคลและความ
รับผดชอบ
ความรับผิดชอบหลัก
๑) มอบหมายงานให้ ผู้ เ รี ย น
(๑) สามารถให้ความช่วยเหลือ
ทํ า งานเป็ น กลุ่ ม เพื่ อ เรี ย นรู้
อํานวยความสะดวกในการ
ความรั บ ผ ดชอบและการเป็ น
แก้ปัญหาสถานการณต่าง ๆ ทั้งใน สมาชกที่ดีของกลุ่ม
บทบาทของผู้นํา หรือในบทบาท
๒) กํ า หนดก จกรรมแบ่ ง กลุ่ ม
ของผู้ร่วมทีมทํางาน
ตอบคําถามในชั้นเรียน
๒) มีความรับผดชอบในการกระทํา ๓) มอบหมายงานรายกลุ่ ม
ของตนเองและรับผดชอบงานใน
และราย บุ ค คล ห รื อ อ่ า น
กลุ่ม
บทความที่เกี่ยวข้องกับรายวชา
ความรับผิดชอบรอง
๓) สามารถเป็นผู้รเร่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง

กลยุทธการประเมนผลการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
๑) ประเมนจากผลงานและการของ
ผู้เรียนที่เกดจากการใช้กระบวนการ
เรียนรู้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ศึกษา
ค้นคว้า วเคราะห วจารณ และ
นําเสนออย่างเป็นระบบ
๒) ประเมนผลจากข้อสอบกลางภาค
/ ปลายภาค ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนตอบ
โดยการคดวเคราะห ด้วยการนํา
ความรู้ทางหลักการ ทฤษฎีไป
ประยุกตเพื่อแก้ปัญหาอย่าง
เหมาะสมมีเหตุผล

กลยุทธการประเมนผลการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธระหว่าง
บุคคลและความรับผดชอบ
๑) ประเมนจากพฤตกรรมและการ
แสดงออกของผู้เรียนระหว่างการ
เรียนการสอนและการทํางานร่วมกับ
เพื่อน
๒) ประเมนจากผลงานของผู้เรียนที่
นําเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย

จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม
๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
กลยุทธการสอนที่ใช้พัฒนาการ กลยุทธการประเมนผลการเรียนรู้ด้าน
วเคราะหเชงตัวเลข การสื่อสาร
เรียนรู้ด้านทักษะการวเคราะห ทักษะการวเคราะหเชงตัวเลข การ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เชงตัวเลข การสื่อสาร และการ สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
ความรับผิดชอบหลัก
๑) มอบหมายกจกรรมให้
๑) ประเมนจากความสามารถในการ
๑ ) ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ท ค น ค ท า ง ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยี
นําเสนอต่อชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยี
คณ ต ศา สตร แล ะส ถ ต ใน กา ร สารสนเทศและการสืบค้น
สารสนเทศ
วเคราะหข้อมูลและแปลความหมาย สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ
๒) ประเมนจากผลงานตามกจกรรม
ข้อมูลทั้ง เชงปรมาณและคุณภาพ ๒) มอบหมายงานให้ศึกษา
การเรียนการสอนที่ผู้สอนมอบหมาย
๔) สามารถใช้ ส ารสนเทศและ ค้นคว้าด้วยตนเอง จาก
เทคโนโลยี สื่ อ สารอย่ า งเหมาะสม website สื่อการสอน eความรับผิดชอบรอง
learning และทํารายงาน โดย
๒) สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสาร เน้นการนําตัวเลข หรือมีสถต
ที่ มี คุ ณ ภาพและเหมาะสมต่ อ การ อ้างอง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่
สื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุ่มคน ใน น่าเชื่อถือ
สถานการณที่หลากหลาย
๓ ) ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี
ประส ทธ ภาพทั้ ง การพู ด การฟั ง
และการเขี ย น พร้ อ มทั้ ง เลื อ กใช้
รูปแบบ ของสื่อการนําเสนอได้อย่าง
เหมาะสม
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
๑

๒

ความหมายและขอบข่าย
ของศึกษาศาสตรทั่วไป
-การศึกษาคืออะไร
-องคประกอบของการศึกษา
-ขอบข่ายของการศึกษา
-จุดมุ่งหมายของการศึกษา
- คําสอนที่เกี่ยวกับการศึกษา

จานวน
ชั่วโมง
๒

๒

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)
แนะนํ า รายละเอี ย ด พระมหาพสฐ วสฏฐปญฺ
ข อ ง ว ช า แ ล ะ โญ,ดร.และคณะ
มอบหมายงานนสต
บรรยาย ศึกษา
พระมหาพสฐ วสฏฐปญฺ
กรณีศึกษา อภปราย
โญ,ดร.และคณะ

สัปดาห์
ที่

๓

๔

๕

๖

๗

หัวข้อ/รายละเอียด
ในพระไตรปิฎก
- ธุระ ๒ (กจในพระศาสนา)
- สกขา ๓ (ข้อปฏบัตสําหรับ
การศึกษา)
- ภาวนา ๔ (การฝึกอบรม)
- อทธบาท ๔ (คุณธรรมที่นําไปสู่
ความสําเร็จ)
- มรรคมีองค ๘ (มัชฌมาปฏปทา)
-กาลามสูตร ๑๐ (หลักความเชื่อ)
- บุพภาคของการศึกษา : ปัจจัยแห่ง
สัมมาทฐ
- กัลยาณมตตตา (ความมี
กัลยาณมตร)
-วธีการแห่งศรัทธา
-ความสําคัญของการมีกัลยาณมตร
- คุณสมบัตของกัลยาณมตร
- หน้าที่ของกัลยาณมตร
- โยนโสมนสการ (การใช้
ความคดถูกวธี)
-วธีการแห่งปัญญา
-ความสําคัญของโยนโสมนสการ
-ความหมายของโยนโสมนสการ
- วธีคดแบบโยนโสมนสการ
- วธีการสอนของพระพุทธเจา
- จุดมุ่งหมายในการสอน
-อภญญายธรรมเทศนา
- สนทานธรรมเทศนา
- ปฏหารยธรรมเทศนา
-วธีการสอนของพระพุทธเจา ๕ แบบ
-วธีเอกังสลักษณะ
-วธีวภัชชลักษณะ
-วธีปฏปุจฉาลักษณะ
-วธีฐปนลักษณะ
-วธีอุปมาลักษณะ
- พุทธลีลาในการสอน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)
ตัวอย่างการศึกษา

ผู้สอน

๒

บรรยาย ศึกษา
พระมหาพสฐ วสฏฐปญฺ
กรณีศึกษา อภปราย
โญ,ดร.และคณะ
ตัวอย่างการศึกษา

๒

บรรยาย ศึกษา
พระมหาพสฐ วสฏฐปญฺ
กรณีศึกษา อภปราย
โญ,ดร.และคณะ
ตัวอย่างการศึกษา

๒

บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภปราย
ตัวอย่างการศึกษา

พระครูปลัดบุญช่วย
โชตวํโส,ดร.และคณะ

๒

บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภปราย
ตัวอย่างการศึกษา

พระครูปลัดบุญช่วย
โชตวํโส,ดร.และคณะ

๒

บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภปราย
ตัวอย่างการศึกษา

พระครูปลัดบุญช่วย
โชตวํโส,ดร.และคณะ

สัปดาห์
ที่

๘
๙
๑๐

หัวข้อ/รายละเอียด
- ชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจน (สันทัสสนา)
- ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏบัต
(สมาทปนา)
- ปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้น (สมุตเตช
นา)
- ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเรง (สัม
ปหังสนา)
สอบกลางภาค
- ประเภทของครู
- คุณธรรมและคุณสมบัตของครู

จานวน
ชั่วโมง

๒
๒
๒

๑๓

-ครูสอนศลปวทยา
-ครูบอกวชาศีลธรรม
-ครูแนะนําให้พ้นทุกข
คุณธรรมของพระบรมครู
- พระปัญญาธคุณ
- พระบรสุทธคุณ
- พระมหากรุณาธคุณ
-คุณสมบัตของครูทั่วไป
-ครูที่ทําตัวให้ศษยรัก (ปิโย)
-ครูหนักแน่นในจรรยา (ครุ)
-ครูพฒ
ั นาความรู้ (ภาวนีโย)
-ครูสู้อุตส่าหสอนศษยตน (วตฺตา)
-ครูอดทนต่อคําหยาบคาย
(วจนกฺขโม)
- ครูขยายคําลึกซึ้ง (คมฺภีรํ
กถํ กตฺตา)
-ครูไม่ดึงศษยไปในทางเสียหาย (โน
อฎฐาเน นโยชเย)
การนําเสนอรายงาน

๑๔

การนําเสนอรายงาน

๒

๑๕

-การอภปราย
-สรุปเนื้อหารายวชา

๒

๑๑

๑๒

๒

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)

ผู้สอน

บรรยาย ศึกษา
พระครูปลัดบุญช่วย
กรณีศึกษา อภปราย โชตวํโส,ดร.และคณะ
ตัวอย่างการศึกษา
บรรยาย ศึกษา
พระมหาพสฐ วสฏฐปญฺ
กรณีศึกษา อภปราย
โญ,ดร.และคณะ
ตัวอย่างการศึกษา
บรรยาย ศึกษา
พระมหาพสฐ วสฏฐปญฺ
กรณีศึกษา อภปราย
โญ,ดร.และคณะ
ตัวอย่างการศึกษา

๒

บรรยาย ศึกษา
พระมหาพสฐ วสฏฐปญฺ
กรณีศึกษา อภปราย
โญ,ดร.และคณะ
ตัวอย่างการศึกษา

๒

การนําเสนอรายงาน
แลกเปลี่ยนชักถาม
การนําเสนอรายงาน
แลกเปลี่ยนชักถาม
การนําเสนอรายงาน
แลกเปลี่ยนชักถาม

พระมหาพสฐ วสฏฐปญฺ
โญ,ดร.และคณะ
พระมหาพสฐ วสฏฐปญฺ
โญ,ดร.และคณะ
พระมหาพสฐ วสฏฐปญฺ
โญ,ดร.

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)

ผู้สอน
พระครูปลัดบุญช่วย
โชตวํโส,ดร.และคณะ

๑๖

สอบปลายภาค

๒

-

-

๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
รายงานที่ได้รับ
มอบหมาย
สอบกลางภาค
รายงานกลุ่ม
สอบปลายภาค

ผลการ
เรียนรู้*
๔.๑
๔.๕
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๑-๔.๕

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
๑๐

แบบทดสอบ

สัปดาห์ที่
ประเมิน
๓,๖,๑๐,และ
๑๔,
๘

รายงานหน้าชั้นเรียน
แบบทดสอบ

๑๓-๑๕
๑๖

๑๐
๖๐

วิธีการประเมิน
ตรวจงาน

๒๐

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. เอกสารและตาราหลัก
พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต). เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: อมรนทรพร้นต้งกรุฟ,
๒๕๓๐.
พระเมธีธรรมาภรณ(ประยูร ธมฺมจตโต). ครูที่ดีต้องมีธรรมะ. กรุงเทพฯ: มูลนธพุทธธรรม, ๒๕๓๙.
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต). พุทธธรรม. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวทยาลัย, ๒๕๒๙.
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต). ทางสายกลางของการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: อมรนทรพร้นต้งกรุ
ฟ, ๒๕๓๑.
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต). ปรัชญาการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวทยาลัย,
๒๕๓๐
วศน อนทสระ. พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวทยาลัย, ๒๕๓๘.
สมัคร บุรวาศ. ปัญญา: จุดกาเนิดของกระบวนการพัฒนาทางปัญญาของมนุษยชาติ. กรุงเทพฯ:
สํานักพมพสยาม, ๒๕๓๗.
๒. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เว็บไซตที่เกี่ยวกับการศึกษาในพระพุทธศาสนาหรือการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การประเมนประสทธผลในรายวชานี้ ที่จัดทําโดยนสต ได้จัดกจกรรมในการนําแนวคดและความเห็นจากนสตได้
ดังนี้
- แบบประเมนผู้สอน และแบบประเมนรายวชา
- ใบงานประเมนประสทธผลวัตถุประสงครายวชา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณจากพฤตกรรมของผู้เรียน
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอรด ที่อาจารยผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนสต
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมนการสอน ได้มีกลยุทธ ดังนี้
- แบบสอบถามประเมนผลสัมฤทธ์การสอนโดยนสต
- การสังเกตการสอนจากผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมนการเรียนรู้
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมนการสอนในข้อ ๒ ได้นําผลการประเมนไปปรับปรุงการสอน ดังนี้
- แจ้งผลการประเมนการสอนโดยนสตให้ผู้สอนทราบเพื่อนําไปปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวจัยในและนอกชั้นเรียน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วชา ได้จากใบงาน แบบฝึกหัด การสอบถามนสต การตรวจงานมอบหมายของนสต และพจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์โดยรวมในวชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนส ตโดยอาจารยอื่น หรือผู้ ทรงคุณวุฒ ที่ไม่ใช่
อาจารยประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชา ตรวจสอบผลการประเม นการเรียนรู้ของนสต โดยตรวจสอบข้อสอบ ใบ
งาน รายงาน วธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤตกรรม
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ประสทธผลรายวชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวชา เพื่อให้เกดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ตามข้อ ๔
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผู้สอน เพื่อให้นสตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรู้นี้กั บปัญหาที่มาจากงานวจัย
ของอาจารยหรือแนวคดใหม่ๆ ในอนาคต
- จัดประชุมเชงปฏบัตการแลกเปลี่ยนและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสทธภาพ
ย่งขึ้น

...........................................................
(พระมหาพสฐ วสฏฺฐปญฺโญ,ดร.)
อาจารยประจํารายวชา
(พระครูปลัดบุญช่วย โชตวํโส,ดร.)
อาจารยประจํารายวชา
...........................................................
(...............................................................)
ประธานหลักสูตร

