
 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

 

พระอภิธรรมปฎก ๒ (๒-๐-๔) (AbhidhammaPitaka) 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา   คณะครุศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย สังคม 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา 

รหัสรายวิชา ๐๐๐ ๒๕๐ พระอภิธรรมปฎก ๒(๒-๐-๔) (AbhidhammaPitaka) 
 

๒.จํานวนหนวยกิต   

     ๒ หนวยกิต (๒-๐-๔) 

๓.ประเภทของรายวิชา 

วิชา เอก 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section) 

พระมหามิตร ฐิตปฺโญ,รศ.ดร. 

๕. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ ชั้นปท่ี ๒ 

๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

 ไมมี 

๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

 ไมมี 

๘. สถานท่ีเรียน    

          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแกน 

๙. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
 

มคอ.๓  



หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๑ .จุดมุงหมายของรายวิชา 

ศึกษาประวัติความเปนมา ความหมาย โครงสรางของพระอภิธรรมปฎก เนื้อหาสาระประเด็นท่ีนาสนใจในพระ

อภิธรรมปฎกท้ัง ๗ คัมภีร โดยเนนใหเขาใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิตเจตสิก รูป และนิพพาน โดยอาศัยอรรถ

กถาและฏีกาประกอบ 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาใหชัดเจนและสอดคลองกับจุดมุงหมายของรายวิชาสามารถจัดการ

เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาคนควาประวัติความเปนมา ความหมาย โครงสรางของพระ

อภิธรรมปฎก เนื้อหาสาระประเด็นท่ีนาสนใจในพระอภิธรรมปฎกท้ัง ๗ คัมภีร โดยเนนใหเขาใจหลักปรมัตถ

ธรรม คือ จิตเจตสิก รูป และนิพพาน โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบการอภิปราย และการใชสื่อ

ประกอบการบรรยาย และเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน สกอ. 
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาประวัติความเปนมา ความหมาย โครงสรางของพระอภิธรรมปฎก เนื้อหาสาระประเด็นท่ีนาสนใจในพระ

อภิธรรมปฎกท้ัง ๗ คัมภีร โดยเนนใหเขาใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิตเจตสิก รูป และนิพพาน โดยอาศัยอรรถ

กถาและฏีกาประกอบ 

๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  ๓๐ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษา   
 

อาจมีการสอนเสริม กรณี

ท่ีมีเวลาเรียนไมครบ 

การเขียนรายงาน

กําหนดใหนิสิตทํา

รายงาน ๑ เรื่อง /คน  ฝก

การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาดวยตนเอง ๔

ชั่วโมงตอสัปดาห   

๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 

-อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะ หรือ สวนงาน 

-อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ๑ชั่วโมงตอสัปดาห  (เฉพาะราย

ท่ีตองการ) 
 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 



๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางราบรื่น และเปน

ประโยชนตอสวนรวม โดยผูสอนตองพยายามชี้ใหเห็นคุณธรรมและจริยธรรมท่ีสอดแทรกอยูในเนื้อหาวิชา 

เพ่ือใหนิสิตสามารถพัฒนาและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับความรูในรายวิชาโดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม

คุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 

(๑)ตระหนักในคุณคาและคุณธรรมจริยธรรมเก่ียวกับความเสียสละและซ่ือสัตยสุจริต  

(๒)ความมีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

(๓)มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ 

(๔)เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
(๕)เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

๑.๒ วิธีการสอน  

- บรรยายบทเรียนพรอมยกตัวอยางประกอบ 

-มอบหมายงานใหนิสิตไปศึกษาประวัติความเปนมา ความหมาย โครงสรางของพระอภิธรรมปฎก เนื้อหาสาระ

ประเด็นท่ีนาสนใจในพระอภิธรรมปฎกท้ัง ๗ คัมภีร โดยเนนใหเขาใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิตเจตสิก รูป และ

นิพพาน โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบการอภิปราย และการใชสื่อประกอบการบรรยายแลวนํามา

เสนอในชั้นเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนิสิตดวยกัน และอาจารยผูสอน 

- ใหนิสิตฝกทักษะในการวิเคราะหปญหาศึกษาประวัติความเปนมา ความหมาย โครงสรางของพระอภิธรรม

ปฎก เนื้อหาสาระประเด็นท่ีนาสนใจในพระอภิธรรมปฎกท้ัง ๗ คัมภีร โดยเนนใหเขาใจหลักปรมัตถธรรม คือ 

จิตเจตสิก รูป และนิพพาน โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ การอภิปราย และการใชสื่อประกอบการ

บรรยาย พรอมท้ังชี้ใหเห็นประเด็นทางจริยธรรมท่ีปรากฏในสังคมปจจุบัน 

- เนนนิสิตเปนศูนยกลางการเรียน โดยใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในบทเรียน แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นภายในชั้นเรียน 
          -กระตุน ชักจูงใหนิสิตเขาเรียนสมํ่าเสมอ มีระเบียบวินัย และมีความกลาหาญในการแสดงออก และมี
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 

-ประเมินผลพฤติกรรมการเขาเรียน การใหความรวมมือในชั้นเรียน และสงงานมอบหมายใหตรงเวลา 

-ประเมินผลกอนเขาสูบทเรียนเพ่ือทราบพ้ืนฐานความรูเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 

- ประเมินผลระหวางภาคเรียน เพ่ือทดสอบผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงคการเรียน 

-ประเมินผลดวยการใชแบบฝกหัดในบทเรียน 

          -ประเมินวัตถุประสงคการเรียนโดยใชใบงาน (Work Sheet) 

- ประเมินผลปลายภาคเรียน เพ่ือทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนในภาพรวม 

๒. ความรู 



๒.๑ ความรูท่ีตองไดรับ  

ความรูความเขาใจเก่ียวกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงในสถาบันพระพุทธศาสนา  ประกอบดวย 

          - มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา  

          - มีความรูความเขาใจเก่ียวกับอิทธิของพระพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลตอสถาบันตางๆ  

          - มีความรูความเขาเก่ียวบทบาทของพระพุทธศาสนาท่ีมีตอสังคมโลกปจจุบัน 

๒.๒ วิธีการสอน 

บรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบใชสื่อประกอบ และเทคโนโลยีประกอบ มอบหมายงาน ใบงานทดสอบ

วัตถุประสงคการเรียนรู ใชแบบฝกหัดเก่ียวกับบทเรียน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในชั้นเรียน การเปด

โอกาสใหชักถามภายในชั้นเรียน  และเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (StudentCenter) 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 

๑. ทดสอบกอนเขาสูบทเรียน 

          ๒. ทดสอบวัตถุประสงคการเรียนโดยใชใบงาน 

          ๓. ทดสอบบทเรียนโดยใชแบบฝกหัด 

          ๔. ทดสอบระหวางภาค และสอบปลายภาค 

๒. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 

๓. การแกไขขอบกพรองสวนตัว (Personal Problems Solving) 

๓. ทักษะทางปญญา 

๓.๑ ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

พัฒนาความสามารถในการคิดและการวิเคราะหเนื้อหาวิชาอยางเปนระบบ  ความสามารถในการนําเอาความรู

ไประยุกตใชตามสถานการณ มีความรูความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการมาใชในการคิด

วิเคราะหและแกปญหาไดอยางสรางสรรคเม่ือตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ท่ีไมคาดคิดมากอน  สามารถ

สืบคน คนหา ขอเท็จจริง สรุป ทําความเขาใจได รวมถึงการวิเคราะห สังเคราะหปญหา และสรุปประเด็น

ปญหา พรอมท้ังสามารถบูรณาการความรูในรายวิชาเขากับหลักพุทธธรรมได 

๓.๒ วิธีการสอน 

- บรรยายพรอมท้ังยกตัวอยางประกอบเนื้อหาวิชา 

          - บรรยายเชิงวิเคราะหใหเห็นความสัมพันธและบูรณาการของเนื้อหาวิชา 

- เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น และแกไขขอผิดพลาดเปนรายบุคคล 

- เปดโอกาสใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง แลวนํามาแลกเปลี่ยนภายในชั้นเรียน 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 

ทดสอบระหวางภาคและปลายภาค โดยเนนการวิเคราะห การประยุกตใชและการบูรณาการเนื้อหาวิชา การใช

ชักถาม ทดสอบดวยใบงานและแบบฝกหัด 



๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

     - พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 

          - พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนและผูสอน 

     - พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม 

     - พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง ความมีวินัย ความรับผิดชอบในการทํางานเปนทีม และความตรงตอเวลา 

๔.๒ วิธีการสอน 

     - จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธในการเรียนรู 

     - จัดกลุมการเรียนรู  

          - ฝกการทํางานเปนกลุม 

๔.๓ วิธีการประเมินผล 

     - ประเมินตนเองดวยแบบท่ีกําหนด 

     - ประเมินผลพฤติกรรมการทํางานเปนทีม 

     - ประเมินผลจากรายงานการศึกษาดวยตนเอง 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

          - พัฒนาทักษะ ท้ังการพูด การฟง การอาน  การเขียนภาคภาษาอังกฤษ และนําเสนอในชั้นเรียนได 

          - พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากเนื้อหารายวิชา 

          - พัฒนาทักษะในการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต  

          - ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสงงานทางอีเมล การสรางหองแสดงความ

คิดเห็นในเรื่องตางๆ  

          - ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

๕.๒ วิธีการสอน 

          - มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํารายงาน 

โดยเนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงท่ีมาขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 

          - นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

๕.๓ วิธีการประเมินผล 

         - ประเมินจากรายงาน ใบงาน แบบฝกหัด และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี 

         - ประเมินจากการมีสวนรวมในการเรียนในชั้นเรียนดวยการโตตอบซักถาม 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 



๑. แผนการสอน (Instructional Plan) 

สัปดาหท่ี เนื้อหา                                   จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการสอน รายชื่อผูสอน 

    ๑ แนะนํารายวิชา และแผนการสอน 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับพระอภิธรรม

ปฎก 

ความเปนมาของพระอภิธรรมปฎก 

พระอภิธรรมสมัยพุทธกาล 

- พระพุทธพจนในรูปแบบของพระ

อภิธรรม  

- พระธรรมวินัย (ธมฺโม จวินโย จ/ 

อภิธมฺเม, อภิวินเย) 

- พรหมจรรย (พฺรหฺมจริยํ) 

                  ฯลฯ 

พระอภิธรรมปฎกสมัยหลังพุทธกาล 

- ยุคสังคายนา 

- ชั้นอรรถกถา (เชน อรรถกถาอัฏฐ

สาลินี) 

- ชั้นฎีกา (เชน พระอภิธัมมัตถวิภาวินี) 

- การบรรยายประกอบสื่อ 

- ใหสรุปเนื้อหาท่ีบรรยาย 

- ซักถามในชั้นเรียน 

 การบรรยายประกอบสื่อ 

   ใหสรุปเนื้อหาท่ีบรรยาย 

    ซักถามในชั้นเรียน 

 

พระมหามิตร  

ฐิตปญโญ,รศ.ดร. 

    ๒ ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับพระอภิธรรม

ปฎก 

- ความหมายพระอภิธรรมปฎก 

- โครงสรางพระอภิธรรมปฎก ๗ 

คัมภีร 

- ความสําคัญของพระอภิธรรมปฎก 

- ความหมายของแตละคัมภีร 

- สรุปทายบท  

 การบรรยายประกอบสื่อ

ถามตอบมอบหมาย

งานคนควา 

     รายงานเอกสาร 

 

พระมหามิตร  

ฐิตปญโญ,รศ.ดร. 

 

 

    ๓-๕ สาระสําคัญในคัมภีรธัมมสังคิณี 

- ความเปนมาของคัมภีรธัมมสังคิณี 

- ความหมาย และโครงสรางของคัมภีร

 การบรรยายประกอบสื่อ 

    ถามตอบ 

    มอบหมายงานคนควา 

 

พระมหามิตร  

ฐิตปญโญ,รศ.ดร. 



ธัมมสังคิณี 

- ปรมัตถธรรม ๔ ประการ 

- แนวทางสูความเปนอริยบุคคล 

- สรุปทายบท  

    รายงานเอกสาร 

     ๖ สาระสําคัญในคัมภีรวิภังค 

- ความนํา 

- ความหมาย และโครงสรางของวิภังค 

- ประเภทของคัมภีรวิภังค 

- วิธีการจําแนกวิภังคในสุตตันต

ภาชนียนัย 

- วิธีการจําแนกขันธวิภังค-ปญหาปุจฉ

กะ 

 การบรรยายประกอบสื่อ 

    ถามตอบ 

    มอบหมายงานคนควา 

    รายงานเอกสาร 

 

พระมหามิตร  

ฐิตปญโญ,รศ.ดร. 

 

สัปดาหท่ี                             เนื้อหา  กิจกรรมการสอน  

 - สรุปทายบท    

     ๗ สาระสําคัญในคัมภีรธาตุกถา 

- ความเปนมาของคัมภีรธาตุกถา 

- ความหมาย และโครงสรางของคัมภีร

ธาตุกถา 

- ประเภทของธาตุกถา 

- การจําแนกธาตุกถาตามนัยอุทเทส ๕ 

มาติกา และนิทเทส ๑๕ นัย 

- สรุปทายบท 

 การบรรยายประกอบสื่อ 

    ถามตอบ 

งานคนควา 

    รายงานเอกสาร 

 

    มอบหมาย 

พระมหามิตร  

ฐิตปญโญ,รศ.ดร. 

    ๘ สาระสําคัญในคัมภีรปุคคลบัญญัติ 

- ความเปนมาของคัมภีรปุคคลบัญญัติ 

- ความหมาย และโครงสรางของคัมภีร

ปุคคลบัญญัติ 

- เหตุแหงการแสดง สมมติบัญญัติ 

(บุคคลเทศนา) 

- บาลี, คําแปล, คําอธิบาย, ตามบท

สวดในอภิธรรม ๗ คัมภีร 

- บัญญัติ ๑-๕, ปุคคลบัญญัติ ๖ 

- เปรียบเทียบกับอังคุตตรนิกาย 

- บุคคล ๒-๑๐ 

 การบรรยายประกอบสื่อ 

    ถามตอบ 

    มอบหมายงานคนควา 

    รายงานเอกสาร 

พระมหามิตร  

ฐิตปญโญ,รศ.ดร. 

 



- สรุปความสําคัญของปุคคลบัญญัติ 

- สรุปทายบท 

     ๙        สอบกลางภาค    สอบกลางภาค 

  ๑๐-๑๒ สาระสําคัญในคัมภีรกถาวัตถุ 

- ความเปนมาของคัมภีรกถาวัตถุ 

- ความหมาย และโครงสรางของคัมภีร

กถาวัตถุ 

- นิกายตางๆ และมูลเหตุแหงการ

แตกแยก 

- โครงสรางของคัมภีรกถาวัตถุ 

- มาติกากถาวัตถุ (โครงสรางคําถาม) 

- การแบงกถาและกถาสําคัญ 

- สรุปทายบท 

 การบรรยายประกอบสื่อ 

    ถามตอบ 

    มอบหมายงานคนควา 

    รายงานเอกสาร 

 

 

  ๑๓-๑๔ สาระสําคัญในคัมภีรยมก 

- ความหมาย และโครงสรางของคัมภีร

ยมก 

- คัมภีรยมกกับสภาวธรรม ๑๐ หมวด 

- สาเหตุท่ีแบงเนื้อหาของคัมภีรยมก

กับสภาวธรรม ๑๐ หมวด 

- วิธีดําเนินการตามสภาวธรรม ๑๐ 

หมวด มี มูลยมก 

 การบรรยายประกอบสื่อ 

    ถามตอบ 

    มอบหมายงานคนควา 

    รายงานเอกสาร 

 

พระมหามิตร  

ฐิตปญโญ,รศ.ดร. 

สัปดาห                                  เนื้อหา    กิจกรรมการสอน 

 ขันธยมก, อายตนยมก, ธาตุยมก, 

สัจจยมก, สังขารยมก, อนุสยยมก, 

จิตตยมก, ธัมมยมก, อินทรียยมก,  

- สรุปทายบท  

  พระมหามิตร  

ฐิตปญโญ,รศ.ดร. 

๑๕-๑๖ สาระสําคัญในคัมภีรปฏฐาน 

- ความเปนมาของคัมภีรปฏฐาน 

- ความหมาย และโครงสรางของคัมภีร

ปฏฐาน 

- องคประกอบของปฎฐาน 

- ปจจัย ๒๔ 

- สรุปทายบท 

 การบรรยายประกอบสื่อ 

    ถามตอบ 

    มอบหมายงานคนควา 

    รายงานเอกสาร 

 

พระมหามิตร  

ฐิตปญโญ,รศ.ดร. 



 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู กิจกรรมการ

ประเมิน 

กําหนดการประเมิน สัดสวนการ

ประเมินผล 

๑ - ความรูและทักษะการ

วิเคราะห 

- การคนควาและการนําเสนอ
รายงาน 
- การทําใบงาน 

- การสงงานตามท่ีมอบหมาย 

นําเสนอรายงาน ๗ ๒๐% 

 

๒ ความรู การสอบกลางภาค ๙ ๒๐% 

๓ ความรู/ทฤษฎี การสอบปลายภาค ๑๖ ๕๐% 

๔ ความรับผิดชอบ 

 
การเขาชั้นเรียน

ตลอดภาคการศึกษา 

ทุกสัปดาห ๑๐% 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑  .เอกสารการเรียนรู 

๑.ตําราและเอกสารหลัก 

             ๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

             ๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา (Website) 

๑.ตําราและเอกสารหลัก 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาฯ. กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

สุชีพ ปุญญานุภาพ. พระไตร ฉบับสําหรับประชาชน. กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๓๙.  

๓.เอกสารและขอมูลแนะนํา 

จํานง ทอลประเสริฐ. พระพุทธศาสนากับสังคมและการเมือง. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ตนออ ๑๙๙๙ จํากัด, 

๒๕๔๒. 

ชัยวัฒนอัตพัฒน และ ทวี ผลสมภพ. หลักพุทธศาสนา. พิมพครั้งท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย

รามคําแหง, ๒๕๔๑. 

มนต ทองชัช. ศาสนาสําคัญของโลกปจจุบัน. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตว. ๒๕๓๐. 

วศิน อินทสระ. หลักคําสอนสําคัญในพระพุทธศาสนา. พิมพครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราช



วิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตฺโต). การพัฒนาท่ีย่ังยืน.พิมพครั้งท่ี ๒,กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง,  

๒๕๔๒. 

…….….   แกนแทของพระพุทธศาสนา.พิมพครั้งท่ี ๒, กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๔.   

พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตฺโต).พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลศัพท. พิมพครั้งท่ี ๙,  

กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก,๒๕๓๘.    

  พุทธทาส  ภิกขุ.คูมือมนุษย .  กรุงเทพมหานคร:ธรรมบูชา, ๒๕๐๑.    

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

๑.กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

          ๑.๑ ประเมินผลการสอนโดยใชระบบออนไลน 

          ๑.๒  สอบถามความคิดเห็นจากนิสิตในสัปดาหสุดทาย  

          ๑.๓ ใหนิสิตเขียนแสดงความคิดเห็นการสอนในสัปดาหสุดทาย 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

      ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน  ไดมีกลยุทธ  ดังนี้ 

       - การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 

       - ผลการเรียนของนิสิต 

       - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

       - จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารยผูสอนปลายภาค 

๓. การปรับปรุงการสอน  

หลักจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒  จึงมีการปรับปรุงการสอน  โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง  

และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 

       - แจงผลการประเมินการสอนโดยนิสิตใหผูสอนทราบเพ่ือนําไปปรับปรุงการสอน           

       - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

       - วิจัยในและนอกชั้นเรียน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

 ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ  ตามท่ีคาดหวังจากการ

เรียนรูในรายวิชา  ไดจาก  การสอบถามนิสิต  หรือสุมตรวจผลงานของนิสิต  รวมถึงพิจารณาจากผลการ

ทดสอบยอย  และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

       - การทบทวนผลการสอบกอนใหคะแนนจาการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอ่ืน หรือ 

ผูทรงคุณวุฒิ  ท่ีไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 



       - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบ

ขอสอบรายงาน  วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม   

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

นําผลท่ีไดจากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต การประชุมสัมมนา นํามาสรุปผลและพัฒนา

รายวิชากอนการสอนในภาคการศึกษาหนา 
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