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รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓)
รายวิชา ๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตหนองคาย/คณะสังคมศาสตร์
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก
(Suttanta Pitaka)
2. จานวนหน่วยกิต
๒ หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
รัฐศาสตรบัณฑิต หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา กลุ่มวิชาบาลีและพระพุทธศาสนา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
พระมหาสมพงษ์ สุเมโธ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ / ชั้นปีที่ ๑
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
พระไตรปิฎกศึกษา
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นิสิตทราบความเป็นมา ความสาคัญ ความหมาย โครงสร้างของพระสุตตันตปิฎก สามารถ
วิเคราะห์พระสูตรที่สาคัญ คือ พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร รวมทั้งประเด็นที่น่าสนใจ
จากนิกายทั้ง ๕ นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย
๒. วัตถุประสงค์รายวิชา
หลังเรียนจบรายวิชานี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ
๑. มีความเข้าใจ ความเป็นมา ความสาคัญ ความหมายและโครงสร้างของพระสุตตันตปิฎกได้
๒. มีความเข้าใจความหมาย โครงสร้างของนิกายทั้ง ๕ และสามารถเขียนโครงสร้างของนิกายทั้ง
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๕ ในพระสุตตันตปิฎกได้
๓. มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องในการศึกษาวิเคราะห์สาระแห่งพระสูตรสาคัญในนิกายทั้ง ๕
ของพระสุตตันตปิฎกได้
๓. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๑. เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๒. เพื่อนาไปจัดทาสื่อการเรียนการสอนโดย e-learning
๓. เพื่อเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการเรียนการสอนให้เหมาะสม
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาประวัติ ความเป็ น มา ความหมาย โครงสร้า งของพระสุ ต ตั น ตปิ ฎ ก เลื อ กศึ ก ษา
วิเคราะห์พระสูตรที่สาคัญ คือ พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพานสูตร อัคคั ญญสูตร รวมทั้งประเด็นสาคัญที่
น่าสนใจ จากนิกายทั้ง ๕ นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททก
นิกาย โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย ๓๒ ชั่วโมงต่อ สอนเสริมตามความ
ภาคการศึกษา
ต้องการของนิสิตเฉพาะ
ราย

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วย
ตนเอง
การศึกษาด้วย
ตนเอง ๖ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์

๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเวปไซด์คณะพุทธศาสตร์
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 ๑) มีศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม ความฯซื่อสัตย์สุจริต
 ๒) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ มีวินัย
 ๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีของมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 ๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนาพระพุทธศาสนา
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๑.๒ วิธีการสอน
- บรรยายเชิงวิชาการ
- การมอบหมายงาน
- กาหนดให้นิสิตฝึกอภิปราย วิเคราะห์เนื้อหาด้านคุณธรรมจริยธรรม
- การฝึกทักษะการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎก โดยเฉพาะพระสุตตันตปิฎก
๑.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินพฤติกรรมการเข้าเรียน ความรับผิดชอบงาน ความตรงต่อเวลา
- ประเมินผลการนาเสนองานที่มอบหมาย การสังเกตพฤติกรรม
- การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
2. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ
 ๑) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา
 ๒) ใช้ความรู้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล
 ๓) มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต
 ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและสากล
 ๕) สามารถเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้และงานวิจัยในปัจจุบัน
๒.๒ วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้
ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนามาสรุปและนาเสนอ การศึกษาโดยใช้บททดสอบและโครงงาน Problem
base learning และ Student Center เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
๒.๓ วิธีการประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นทั้งด้านศักยภาพและสมรรถภาพ
- ประเมินการนาเสนอสรุปการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
3. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 ๑) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ทาความเข้าใจ นาไปประยุกต์
 ๒) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมีเหตุผล อ้างอิงได้
 ๓) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
๓.๒ วิธีการสอน
- การบรรยายเชิงวิชาการ
- การมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าและนาเสนอผลการศึกษา
- การให้นิสิตศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาในพระสุตตันตปิฎกจนเกิดทักษะสามารถนาไปถ่ายทอดได้
๓.๓ วิธีการประเมินผล
ทดสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้ น ข้ อสอบที่ แ สดงถึ งทั ก ษะทางปั ญ ญาเกี่ย วกับ พระ
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สุตตันตปิฎก
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 ๑) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้นาและผู้ติดตาม
 ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
 ๔) มีความสามารถในการบริหารจัดการ
๔.๒ วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการศึกษาค้นคว้า
- มอบหมายงานเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม
- การนาเสนอรายงานที่ได้ศึกษาค้นคว้า
๔.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด
- การสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล/กลุ่ม
- การประเมินผลงานที่นาเสนอ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 ๑) มีทักษะในการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร
 ๒) มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสาร
 ๓) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นฯ
๕.๒ วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการเรียนการสอน e-learning
และทารายงาน โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
จานวน
ที่
ชัว่ โมง
๑
บทที่ ๑ ความเป็นมาและความสาคัญของ
๒
พระสุตตันตปิฎก
๑.๑ ความนา
๑.๒ ความเป็นมาและความสาคัญ ของพระ

กิจกรรมการเรียน การสอน
ผู้สอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
-แนะนารายวิชาและ
พระมหาสมพงษ์
แผนการสอน
สุเมโธ
-แนะนาวัตถุประสงค์ประจา
บท
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สัปดาห์
ที่

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ผู้สอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
สุตตันตปิฎก
-การบรรยายประกอบสื่อ
๑.๓ ความหมายและโครงสร้ า งของพระ
-ถามตอบ
สุตตันตปิฎก
-กิจกรรมประจาสัปดาห์
๑.๔ บุคคลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้น
๒
-การบรรยายประกอบสื่อ
พระมหาสมพงษ์
ของพระสุตตันตปิฎก
-ถามตอบ
สุเมโธ
๑.๕ คัมภีรส์ าคัญที่เกี่ยวข้องกับพระ
-กิจกรรมประจาสัปดาห์
สุตตันตปิฎก คืออรรถกถา ฎีกาและปกรณ์วิ
เสส
สรุปท้ายบท
คาถามท้ายบท
บทที่ ๒ สาระแห่งพระสูตรสาคัญในคัมภีร์ทฆี
๒
-การบรรยายประกอบสื่อ
พระมหาสมพงษ์
นิกาย
-ถามตอบ
สุเมโธ
๒.๑ ความนา (โครงสร้างและความหมาย)
-กิจกรรมประจาสัปดาห์
๒.๒ พรหมชาลสูตร
๒.๒.๑ เนื้อหาโดยย่อของพระสูตร
๒.๒.๒ วิเคราะห์ ข้ อ ปฏิ บั ติ เกี่ ยวกับ ศี ล
และทิ ฏ ฐิ ใ นพรหมชาลสู ต รกั บ สั ง คมไทย
ปัจจุบัน
๒.๓ มหาปรินิพพานสูตร
๒
-การบรรยายประกอบสื่อ
พระมหาสมพงษ์
๒.๓.๑ เนื้อหาโดยย่อของพระสูตร
-ถามตอบ
สุเมโธ
๒.๓.๒ วิเคราะห์พุทธจริยาวัตรที่ปรากฏ
-กิจกรรมประจาสัปดาห์
ในมหาปรินิพพานสูตร
๒.๔ อัคคัญญสูตร
๒
-การบรรยายประกอบสื่อ
พระมหาสมพงษ์
๒.๔.๑ เนื้อหาโดยย่อของพระสูตร
-ถามตอบ
สุเมโธ
๒.๔.๒ วิเคราะห์วิวัฒนาการของโลกและ
-กิจกรรมประจาสัปดาห์
สังคม
สรุปท้ายบท
คาถามท้ายบท
บทที่ ๓ สาระแห่งพระสูตรสาคัญในคัมภีร์
๒
-การบรรยายประกอบสื่อ
พระมหาสมพงษ์
มัชฌิมนิกาย
-ถามตอบ
สุเมโธ
๓.๑ ความนา (โครงสร้างและความหมาย)
-กิจกรรมประจาสัปดาห์
๓.๒ อลคัททูปมสูตร
๓.๒.๑ เนื้อหาโดยย่อของพระสูตร
๓.๒.๒ วิเคราะห์เป้าหมายการศึกษา
ในอลคัททูปมสูตร
๓.๓ อปัณณกสูตร
๒
-การบรรยายประกอบสื่อ
พระมหาสมพงษ์
๓.๓.๑ เนื้อหาโดยย่อของพระสูตร
-ถามตอบ
สุเมโธ
๓.๓.๒ วิเคราะห์หลักปฏิบัติในอปัณณก
-กิจกรรมประจาสัปดาห์
สูตร
๓.๔ ทักขิณาวิภังคสูตร
๒
-การบรรยายประกอบสื่อ
พระมหาสมพงษ์
๓.๔.๑ เนื้อหาโดยย่อของพระสูตร
-ถามตอบ
สุเมโธ

6
สัปดาห์
ที่

๙
๑๐

๑๑

๑๒

หัวข้อ/รายละเอียด
๓.๔.๒ วิเคราะห์หลักการให้ทานใน
ทักขิณาวิภังคสูตร
สรุปท้ายบท
คาถามท้ายบท
ทดสอบกลางภาค
บทที่ ๔ สาระแห่งพระสูตรสาคัญในคัมภีรส์ ัง
ยุตตนิกาย
๔.๑ ความนา (โครงสร้างและความหมาย)
๔.๒ อินทกสูตร
๔.๒.๑ เนื้อหาโดยย่อของพระสูตร
๔.๒.๒ วิเคราะห์พัฒนาการชีวิตมนุษย์ใน
อินทกสูตร
๔.๓ นิทานสูตร
๔.๓.๑ เนื้อหาโดยย่อของพระสูตร
๔.๓.๒ วิเคราะห์การหาเหตุผลโดยใช้
หลักปฏิจจสมุปบาท
๔.๔ ขันธสูตร
๔.๔.๑ เนื้อหาโดยย่อของพระสูตร
๔.๔.๒ วิเคราะห์องค์ประกอบของชีวิต
ในขันธสูตร
๔.๕ ฉัปปาณโกปมสูตร
๔.๕.๑ เนื้อหาโดยย่อของพระสูตร
๔.๕.๒ วิเคราะห์ประโยชน์และโทษของ
การใช้อินทรีย์ในฉัปปาณโกปมสูตร
๔.๖ กัลยาณมิตตสูตร
๔.๖.๑ เนื้อหาโดยย่อของพระสูตร
๔.๖.๒
วิเคราะห์ประโยชน์ของการมี
กัลยาณมิตรในกัลยาณมิตตสูตร
สรุปท้ายบท
คาถามท้ายบท
บทที่ ๕ สาระแห่งพระสูตรสาคัญในคัมภีร์อัง
คุตตรนิกาย
๕.๑ ความนา (โครงสร้างและความหมาย)
๕.๒ สาระสาคัญในเอกกนิบาต ทุกนิบาต
และติกนิบาต
๕.๒.๑ บุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น
เลิศในเอกกนิบาต
๑) สาวก
๒) สาวิกา
๓) อุบาสก

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
-กิจกรรมประจาสัปดาห์

นิสิตสอบกลางภาค

ผู้สอน

พระมหาสมพงษ์
สุเมโธ
พระมหาสมพงษ์
สุเมโธ

๒

-บรรยายนา
-งานกลุ่ม
-บรรยายสรุป

๒

-บรรยายนา
-งานกลุ่ม
-บรรยายสรุป

พระมหาสมพงษ์
สุเมโธ

๒

-บรรยายนา
-งานกลุ่ม
-บรรยายสรุป

พระมหาสมพงษ์
สุเมโธ
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สัปดาห์
ที่

๑๓

๑๔

๑๕

หัวข้อ/รายละเอียด
๔) อุบาสิกา
๕.๒.๒ ภูมิของคนดี ๒ ประการ
๕.๒.๓ ปาปณิกสูตร : คุณสมบัติของ
พ่อค้า ๓ ประการในติกนิบาต
๕.๓ สาระสาคัญในจตุกกนิบาต
๕.๓.๑ สมชีวิสตู ร : คู่สร้างคูส่ ม ๔
ประการ
๕.๔ สาระสาคัญในปัญจกนิบาตและฉักก
นิบาต
๕.๔.๑ องค์คุณแห่งพหูสูต ๕ ประการ ใน
ปัญจกนิบาต
๕.๔.๒ ทุกข์ชาวบ้าน ๖ ประการในฉักก
นิบาต
๕.๕ สาระสาคัญในสัตตกนิบาต อัฏฐกนิบาต
และนวกนิบาต
๕.๕.๑ สัปปุริสธรรม ๗ ประการในสัตตก
นิบาต
๕.๕.๒ มหาปหาราทสูตร ความอัศจรรย์
ของพระธรรมวินัย ๘ ประการในอัฏฐกนิบาต
๕.๕.๓ ตระกูลที่ประกอบด้วยองค์ ๙
ประการ ในนวกนิบาต
๕.๖ สาระสาคัญในทสกนิบาตและเอกาทสก
นิบาต
๕.๖.๑ นาถกรณธรรม ๑๐ ประการ
ในทสกนิบาต
๕.๖.๒ อานิสงส์เมตตา ๑๑ ประการ
ในเอกาทสกนิบาต
สรุปท้ายบท
คาถามท้ายบท
บทที่ ๖ สาระสาคัญในคัมภีร์ขุททกนิกาย
๖.๑ ความนา(โครงสร้างและความหมาย
๖.๒ สาระสาคัญของขุททกปาฐ, ธรรมบท
อุทาน อิติวุตตกะ และสุตตนิบาต
๖.๓ สาระสาคัญของวิมานวัตถุ เปตวัตถุ
เถรคาถา และเถรีคาถา
๖.๔ สาระสาคัญของชาดก
๖.๕ สาระสาคัญของนิทเทส
๖.๖ สาระสาคัญของปฏิสมั ภิทามรรค
๖.๗ สาระสาคัญของอปทาน
๖.๘ สาระสาคัญของพุทธวังสะ
๖.๙ สาระสาคัญของจริยาปิฎก

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

๒

-บรรยายนา
-งานกลุ่ม
-บรรยายสรุป

พระมหาสมพงษ์
สุเมโธ

๒

-บรรยายนา
-งานกลุ่ม
-บรรยายสรุป

พระมหาสมพงษ์
สุเมโธ

๒

-บรรยายนา
-งานกลุ่ม
-บรรยายสรุป

พระมหาสมพงษ์
สุเมโธ
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สัปดาห์
ที่
๑๖

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

สรุปท้ายบท
คาถามท้ายบท
สอบปลายภาค

๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ที่

วิธีการประเมิน

วิธีการประเมินผล

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของ
การประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

๕%

๘
๑๖

๕๕%

ตลอดภาค
การศึกษา

๒๐%

ตลอดภาค
การศึกษา

๑๐%

๑๕

๑๐%

๑

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ข้อ ๑, ๓

การสังเกตพฤติกรรมการทา
รายงานกลุ่ม

๒

ด้านความรู้
ข้อ ๑, ๓

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

๓

๔

๕

ผู้สอน

ด้านทักษะทางปัญญา
ข้อ ๑, ๓

การสอบอัตนัย
การเข้าชั้นเรียน
การมีส่วนร่วม
อภิปรายเสนอความคิดเห็นในชัน้
เรียน
การสังเกตพฤติกรรมการทา
รายงานกลุ่มและการส่งรายงาน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ข้อ ๓, ๔
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การนาเสนอรายงานหน้าชัน้ เรียน
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ ๑
รวม

๑๐๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
คณาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย . พระสุ ต ตั น ตปิ ฎ ก. กรุ งเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.๒๕๕๒
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-เว็บไซด์ที่เกี่ยวกับพระไตรปิฎก
-คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิ ฎกศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหา
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จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๒
-สุเทพ พรมเลิศ, พระไตรปิ ฎกศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๕๐.

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดทาโดยนักศึกษาคือการจัดกิจกรรมโดยการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษามาประเมินดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการสอน
- ผลการสอบ
- การทบทวนผลการประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ แล้ว ผู้สอนแจกแบบสอบถามผู้เรียนเพื่อนาไปปรับปรุงการ
สอน และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชาได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และทดสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทดสอบการให้ ค ะแนนจากการสุ่ ม ตรวจผลงานของนั ก ศึ ก ษาโดยอาจารย์ อื่ น หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา สามารถนาไปทบทวน
เพื่อวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๕ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้กับปัญหาที่มา
จากงานวิจัยของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ
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(พระมหาสมพงษ์ สุเมโธ)
อาจารย์ประจารายวิชา
.............../................../................

(พระครูปัญญาธรรมานุกิจ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
.............../................../................

(นายอภิวัฒชัย พุทธจร)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
............../................../................

