
มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา 
รหัสวิชา ๑๐๑ ๓๑๙ ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาเขตขอนแก่น/คณะพุทธศาสตร์/สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
           101 319 ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
๒. จำนวนหน่วยกิต   

๒ หน่วยกิต  (๒-๐-๔) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
            พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 พระมหาพิสิฐ วิสิฏฐปญฺโญ,ดร. 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาท่ี  1  / ชั้นปีที่  ๓  
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน    
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  
       อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)  ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
๙. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      นิสิตทราบแนวคิดและทฤษฎีศึกษาศาสตร์ทั่วไปกับพระพุทธศาสนา หลักธรรมด้านการศึกษา การศึกษาตาม
ไตรสิกขา การจัดการศึกษาวิธีพุทธ วิธีสอนของพระพุทธเจ้า คุณธรรมและจริยธรรมของครู 
๒. วัตถุประสงค์ในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เพ่ือให้นิสิตสามารถทราบแนวคิดศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสนา 
     เพ่ือให้นิสิตสามารถทราบการจัดการเรียนการสอนแบบวิถีพุทธ 
     เพ่ือให้นิสิตทราบภาวะผู้นำความเป็นครูวิธีพุทธ 

 



หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 
 ๑. คำอธิบายรายวิชา  
      ศึกษาความหมายและขอบข่ายของศึกษาศาสตร์ ทฤษฎีทางศึกษาศาสตร์ หลักธรรมสำคัญในพระไตรปิฎกที่
เกี่ยวกับการศึกษา บูรณาการโดยเน้นเป้าหมายของการศึกษาตามไตรสิกขา กระบวนการจัดการศึกษาแบบ
กัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ วิธีสอนของพระพุทธเจ้า คุณธรรมและจริยธรรมของคร ู
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
          บรรยาย ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  สอนเสริม ไม่มี 
  การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน ไม่มี 
  การศึกษาด้วยตนเอง  ๖ ชั่วโมง 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา   

สอนเสริม ไม่มี การฝึกงาน ไม่มี การศึกษาด้วยตนเอง  ๖  
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา   

 
๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    - จัดให้นิสิตพบอาจารย์เพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง โดยอาจารย์จะแจ้งวันเวลาให้นิสิตทราบ 

 
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ  - มีการสอดแทรกเรื่องการสำรวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือ

การแต่งกาย การเข้าสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจาสื่อสาร 
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการทำงานในบางรายวิชา
ที่เก่ียวข้องและในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นิสิตจะสำเร็จ
การศึกษา 

ด้านภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบ
ตลอดจนวินัยในตนเอง 

- กำหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องทำงานเป็นกลุ่ม และมีการกำหนด
หัวหน้ากลุ่มในการทำรายงานตลอดจน กำหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการนำเสนอรายงานเพ่ือเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้นำ
และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าใน
การดำเนินกิจกรรมเพ่ือฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ 
- มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้า
เรียนอย่างสม่ำเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมสร้างความกล้า



ในการแสดงความคิดเห็น 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีการให้ความรู้แก่นิสิตในการนำเอาความรู้ทางด้าน

พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ไปใช้ในการทำงานที่จะ
ทำให้นิสิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืนและคนในสังคมได้ 

 
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

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
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 จริยธรรม กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 ความรับผิดชอบหลัก 
๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต  
๓) มีภาวะผู้นำและผู้ตาม สามารถ
ทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งได้  
๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
สังคม ชาติ และพระพุทธศาสนา    
ความรับผิดชอบรอง  
๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม  
๔) เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น 

๑) ขณะบรรยาย หรือทำกิจกรรม
ใดๆ ผู้บรรยายจะสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ
และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
๓) ยกกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหา
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม
ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นในการ
แก้ปัญหา  
 

๑) ประเมินโดยผู้สอนและเพ่ือน
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
๒) ประเมินจากผลงานและความ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
๓) ประเมินคุณธรรมจริยธรรมของ
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาโดย
หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 



มนุษย ์ 
 
  
๔.๒.๒ ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรียนรู้ด้านความรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ 

ความรับผิดชอบหลัก 
๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่สำคัญใน
เนื้อหาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทาง
สังคมโดยใช้แนวคิดทางด้าน
พระพุทธศาสนารวมทั้งประยุกต์ 
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือ  
ความรับผิดชอบรอง 
๓. สามารถติดตามความก้าวหน้า
แนวคิดใหม่ๆทางด้าน
พระพุทธศาสนา พร้อมทั้งเข้าใจ
วิธีการนำไปประยุกต์ใช้  
๔) มีความรอบรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของ
โลก  
ทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับ
การแก้ไขปัญหาในสังคม 
๕. รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

๑) บรรยาย  
๒) มอบหมายให้นำความรู้ที่ได้ไป
ปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน ๑ เรื่อง 
๓) กิจกรรมในชั้นเรียน  
๔) สอนแบบบรรยายและใช้โจทย์
ปัญหา       
๕) สอนโดยใช้กรณีศึกษา       
๖) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ        
๗) เรียนรู้แบบร่วมมือ    

๑) สอบ  
๒) สมุดบันทึก 
๓) รายงาน 
๔) การสังเกตพฤติกรรม 

  
๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา 

ความรับผิดชอบหลัก 
๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง
เป็นระบบ  
๒) สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
ความรับผิดชอบรอง 
๓) สามารถรวบรวม ศึกษา 

๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้
ภาพประกอบ       
๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา       
๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ        
๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ                  
๕) ศึกษาดูงาน 

๑) ประเมินจากผลงานและการของ
ผู้เรียนที่เกิดจากการใช้กระบวนการ
เรียนรู้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจารณ์ และ
นำเสนออย่างเป็นระบบ  
๒) ประเมินผลจากข้อสอบกลางภาค 
/ ปลายภาค ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนตอบ
โดยการคิดวิเคราะห์ ด้วยการนำ



วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา
และความต้องการ   
๔) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
บาลีสันสกฤตได้อย่างเหมาะสม  

ความรู้ทางหลักการ ทฤษฎีไป
ประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหาอย่าง
เหมาะสมมีเหตุผล 

 
๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ความรับผิดชอบหลัก 
(๑) สามารถให้ความช่วยเหลือ
อำนวยความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน 
บทบาทของผู้นำ หรือในบทบาท
ของผู้ร่วมทีมทำงาน  
๒) มีความรับผิดชอบในการกระทำ
ของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม 
ความรับผิดชอบรอง 
๓) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง 
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม  

๑) มอบหมายงานให้ผู้ เรียน
ทำงาน เป็ นกลุ่ ม เพ่ื อ เรียนรู้
ความรับผิดชอบและการเป็น
สมาชิกท่ีดีของกลุ่ม  
๒) กำหนดกิจกรรมแบ่งกลุ่ม
ตอบคำถามในชั้นเรียน  
๓) มอบหมายงานรายกลุ่ ม 
แ ล ะรายบุ ค คล  ห รื อ  อ่ าน
บทความที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 
 

๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผู้เรียนระหว่างการ
เรียนการสอนและการทำงานร่วมกับ
เพ่ือน  
๒) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนที่
นำเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความรับผิดชอบหลัก 
๑ ) ส า ม า ร ถ ใ ช้ เท ค นิ ค ท า ง
คณิ ตศ าสตร์ แ ล ะสถิ ติ  ใน ก าร
วิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย
ข้อมูลทั้ง เชิงปริมาณและคุณภาพ   
๔ ) สามารถใช้ส ารสน เทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

๑) มอบหมายกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืบค้น
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ  
๒) มอบหมายงานให้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง จาก 
website สื่อการสอน e-

๑) ประเมินจากความสามารถในการ
นำเสนอตอ่ชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๒) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ผู้สอนมอบหมาย 



ความรับผิดชอบรอง 
๒) สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสาร
ที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการ
สื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุ่มคน ใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย  
๓ ) ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพทั้ งการพูด การฟัง 
และการเขียน พร้อมทั้ งเลือกใช้
รูปแบบ ของสื่อการนำเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 

learning และทำรายงาน โดย
เน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติ
อ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน  สื่อที่ใช้ 

(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
 

-ชี้แจงแผนการสอนและการให้
คะแนนในรายวิชา 
-ศึกษาศาสตร์และการศึกษาใน
ปัจจุบนั 

๒ บรรยาย  ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอย่างการศึกษา 

พระมหาพสิิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ,ดร. 
และคณะ 

๒ 
 

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับ
พระพุทธศาสนากบัการศึกษา 

๒ บรรยาย  ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอย่างการศึกษา 

พระมหาพสิิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ
,ดร. และคณะ 

๓ 
 

จุดมุ่งหมายทางการศึกษาของ
พระพุทธศาสนา 

๒ บรรยาย  ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอย่างการศึกษา 

พระมหาพสิิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ
,ดร. และคณะ 

๔ 
 

คำสอนในพระไตรปิฎกที่เก่ียวกับ
การศึกษา : ไตรสิกขา 

๒ บรรยาย  ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอย่างการศึกษา 

พระมหาพสิิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ
,ดร. และคณะ 

๕ 
 

คำสอนในพระไตรปิฎกที่เก่ียวกับ
การศึกษา : กัลยาณมิตร 

๒ บรรยาย  ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอย่างการศึกษา 

พระมหาพสิิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ
,ดร. และคณะ 

๖ 
 

คำสอนในพระไตรปิฎกที่เก่ียวกับ
การศึกษา :  ปรโตโฆสะและโยนิโส
มนสิการ 

๒ บรรยาย  ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอย่างการศึกษา 

พระมหาพสิิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ
,ดร. และคณะ 

๗ 
 

คำสอนในพระไตรปิฎกที่เก่ียวกับ
การศึกษา :  ภาวนา ๔ และปัญญา 

๒ บรรยาย  ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย 

พระมหาพสิิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ
,ดร. และคณะ 



สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  สื่อที่ใช้ 

(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๓ 
-แนะแนวการออกข้อสอบกลาง
ภาค 
 

ตัวอย่างการศึกษา 

๘ สอบกลางภาค      -   

๙  
 

คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน  ๒ บรรยาย  ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอย่างการศึกษา 

พระมหาพสิิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ
,ดร. และคณะ 

๑๐ 
 
 

คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู ๒ บรรยาย  ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอย่างการศึกษา 

พระมหาพสิิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ
,ดร. และคณะ 

๑๑ 
 

คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บรหิาร ๒ บรรยาย  ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอย่างการศึกษา 

พระมหาพสิิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ
,ดร. และคณะ 

๑๒ 
 

เทคนิคและวิธีการสอนของ
พระพุทธเจ้า 

๒ บรรยาย  ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอย่างการศึกษา 

พระมหาพสิิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ
,ดร. และคณะ 

๑๓ 
 

เปรียบเทียบการศึกษาตามแนว
พระพุทธศาสนากบัการศึกษา
สมัยใหม่ 

๒ การนำเสนอรายงาน 
แลกเปลี่ยนชักถาม 

พระมหาพสิิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ
,ดร. และคณะ 

๑๔ 
 

วิเคราะห์สถานศึกษาวิถีพทุธที่
ประสบความสำเร็จ 

๒ การนำเสนอรายงาน 
แลกเปลี่ยนชักถาม 

พระมหาพสิิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ
,ดร. และคณะ 

๑๕ -สรุปศึกษาศาสตร์ในพระไตรปฎิก  
-แนะแนวข้อสอบปลายภาค 

๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พระมหาพสิิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ
,ดร. และคณะ 

๑๖ สอบปลายภาค ๒   
 
๒ แผนการประเมินผลการเรยีนรู้ 
 

กิจกรรมที ่ ผลการ
เรียนรู้*  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่

ประเมิน  
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
รายงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
๔.๑ 
๔.๕ 

ตรวจงาน ๓,๖,๑๐,และ
๑๔, 

๑๐ 

สอบกลางภาค ๔.๒ 
๔.๓ 

แบบทดสอบ ๔๐ ข้อ ๘ ๒๐ 



รายงานกลุ่ม ๔.๔ รายงานหน้าชั้นเรียน ๑๓ ๑๐ 
สอบปลายภาค ๔.๑-๔.๕ แบบทดสอบ ๑๖ ๖๐ 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. เอกสารและตำราหลัก 
      ตำราค้นคว้าจากพระไตรปิฏก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายทวี  เขจรกุล. (๒๕๕๒). 
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ๑๐๑ ๓๐๒  พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์. ๑๒๕ หน้า. 
 
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต). เพ่ืออนาคตของการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งกรุฟ, ๒๕๓๐. 
พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตโต). ครูที่ดีตองมีธรรมะ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙. 
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต). พุทธธรรม. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙. 
_______. ทางสายกลางของการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งกรฟุ, ๒๕๓๑. 
_______. ปรัชญาการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐ 
วศิน อินทรสระ. พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
สมัคร บุรวาศ. ปญญา : จุดกําเนิดของกระบวนการพัฒนาทางปญญาของมนุษยชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

สยาม, ๒๕๓๗ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
        ให้นิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุง 

 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      ประเมินโดยภาควิชาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน หรือจากการสังเกตการสอนโดยอาจารย์ในภาควิชา 

 
๓. การปรับปรุงการสอน  
           ภาควิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของรายวิชา แล้วจัดทำรายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน นอกจากนี้ควรกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้า
รับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนควรมีการประชุมอาจารย์ทั้งภาควิชา
เพ่ือหารือปัญหาการเรียนรู้ของนิสิตและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 

 



๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
          ภาควิชามีคณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน โดยการสุ่มรายวิชา 
ภายในรอบเวลาหลักสูตร 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
           ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นิสิต ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการ
ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ 
และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา เสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร
พิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุป วางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมนำเสนอภาควิชา / คณะ เพื่อใช้ในการสอน
ครั้งต่อไป 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ, ดร. 
 
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รายงาน _____________________ 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี, ผศ.ดร. 
 
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รับรายงาน _____________________ 
 


