
  มคอ. 3 

รายละเอยีดของรายวชิา 

ชือ่สถาบนัอดุมศกึษา มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 
โปรแกรมวชิา/คณะ ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

หมวดที ่1 ขอมลูทัว่ไป 
1. รหสัและชือ่รายวชิา 
 220442 พุทธศึกษาศาสตร (Buddhist Education) 
2. จาํนวนหนวยกติ 
 3 หนวยกิต (3-0-6) 
3. หลักสตูรและประเภทของรายวชิา 
  ครุศาสตรบัณฑิต วชิาเอกพุทธศาสนศึกษา 
4. อาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา 

1. นายสายยนต ชาวอุบล         กลุม P 1 
5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปทีเ่รยีน 

ภาคการศึกษาที่ 1 / 2558 ชั้นปที่ 3  
6. รายวชิาทีต่องเรยีนมากอน (Pre-requisite) 

ไมมี 
7. รายวชิาทีต่องเรยีนพรอมกนั (Co-requisites) 

ไมมี 
8. สถานทีเ่รยีน 

อาคารยุพราชเบญจมงคล หอง 9/12/12  
9. วนัทีป่รบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลาสดุ 
  10 พฤษภาคม 2558 

 
หมวดที ่2 จดุมุงหมายและวตัถปุระสงค 

1. จดุประสงคในการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา 
 มีการพัฒนาเพื่อใหเขาสูกรอบมาตรฐานหลักสูตร 

 
2. จดุมุงหมายของรายวชิา 

1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูแนวคิดทางการศึกษาตามหลักพุทธศาสตร  
2. เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงหลักการศึกษาตามแนวพทุธศาสตร 
3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถบอกถึงจุดมุงหมายของการศึกษาตามหลักพุทธธรรมได 
4. เพื่อใหนักศึกษาทราบกระบวนการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสนา  
5. เพื่อใหนักศึกษาทราบหลักการในการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร และสามารถประยกุตเพื่อ

การปฏิบัติได 
6. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําหลักและวิธีการเรียนการสอนไปใชเพื่อปฏิบัติในวชิาชีพได 
7. เพื่อใหนักศึกษาทราบวิธีการแสวงหาความรู และสามารถปฏิบตัิไดตามหลักการ 
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หมวดที ่3   ลักษณะและการดาํเนนิการ 
1. คาํอธบิายรายวชิา 

แนวคิดทางการศึกษา หลักการศึกษา ความมุงหมายของการศึกษา กระบวนการและวิธีการใน 
การแสวงหาความรูตามหลักพุทธธรรม  

จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
(1) บรรยาย   48  ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 
(2) สอนเสริม                  ตามที่ผูเรียนตองการ   
(3) การฝกปฏิบัต ิ                   ไมม ี
(4) การศึกษาดวยตนเอง     6 ชั่วโมงตอสปัดาห 
      คาบเรียน 

2. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
(1) ใหคําปรึกษาในเวลา 12.00-13.00 น. ทุกวันทําการ 
(2) อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะที่

ตอง 
การ) 

 
หมวดที ่4   การพฒันาผลการเรยีนรูของนกัศึกษา 

1. คณุธรรม จรยิธรรม (1,2,3) 
1.1 คณุธรรม และจรยิธรรมทีต่องพฒันา 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา 
(2) มีวินัยตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตามสามารถทํางานเปนทีม แกปญหาอยางเปนระบบและลําดับ

ความสําคัญได 
1.2 วธิกีารสอน 

(1) สอนเนนผูเรียนมสีวนรวม  
(2) การศึกษานอกสถานที่ ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานองคกรการศึกษา ที่มีความโดดเดนดานคุณธรรม

จริยธรรม 
      

1.3 วธิกีารประเมนิผล 
(1) ประเมินระหวางเรียน โดยประเมินจากดานเจตคติ บุคลิกภาพดานการแสดงออกในชั้นเรียน โดย

วิธีการที่หลากหลาย ทั้งการสัมภาษณ การสังเกต การใชแบบสอบถาม 
(2) ประเมินภายหลังสําเร็จการศึกษาแลว โดยบัณฑิตประเมินตนเอง โดยแบบสอบถาม การ

สัมภาษณ และการสนทนากลุม ซึ่งอาจทําไดในลักษณะ การตรวจสอบเจตคติทางดานคุณธรรม
และจริยธรรม ซึ่งมีองคประกอบจากสวนที่เปนสภาพแวดลอมและสถานการณนั้น 

2. ความรู (1,2,3.4,5,6) 
2.1 ความรูทีต่องพฒันา 

(1) มีความรูและเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2) สามารถอธิบายความรูตามหลักที่ศึกษาไดอยางถูกตอง 
(3) สามารถวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูดานพุทธศาสนากับศาสตรสมยัใหม 
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการพุทธศาสนา 
(5) สนใจในการพฒันาความรูทางพทุธศาสนาอยางตอเนื่อง 
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(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาสามารถบูรณาการความรูในสิ่งที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของ 

(7) มีประสบการณในการพัฒนา/หรือการประยุกตใชหลักศาสนากับชีวิต 
2.2 วธิกีารสอน 

(1) สรางกระบวนการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย สืบสวนหาองคความรู เพื่อใหเกิด ความรูความ
เขาใจในศาสตรที่เปนพื้นฐานกับศาสนา ในฐานะที่เปนศาสตรทางจิตวิญญาณหรือเปนวิทยาศาสตร 

(2) การฝกประสบการณภาคสนาม เพื่อเพิ่มภูมิความรูความเขาใจในองคความรูทางพุทธศาสนากับ
สาขาวิชาอ่ืนๆ 

2.3 วธิกีารประเมนิผล 
(1) การสอบเนื้อหาวิชา การทดสอบวัดความรูโดยใชขอสอบ 
(2) การทํารายงานการศึกษา การคนควา การวิเคราะหกรณีศึกษา และการนาํเสนอปากเปลา 

3. ทกัษะทางปญญา  (1 -2- 4-5) 
3.1 ทกัษะทางปญญาทีต่องพฒันา  

(1) มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและเปนระบบ 
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อใหในการแกปญหาอยางสรางสรรค 
(4) สามารถประเมินองคความรูและทักษะในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม 
(5) สามารถสรางสรรคองคความรูทางพุทธศาสนากับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในโลกปจจุบัน 
3.2 วธิกีารสอน 

(1) การใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกปญหาทั้งในสวนใชหลักพุทธศาสนามามีบทบาทตอ
ปจเจกบุคคล ตอสังคม ในสถานการณทั่วไปและสถานการณที่เก่ียวของกับพุทธศาสนา 

(2)  การอภิปรายกลุม การสะทอนแนวคิด การกระทํากรณีศึกษา 
(3) การแสดงวิสัยทัศนในการแกไขปญหาตาง ๆ ตลอดจนการจัดโครงการศึกษาเฉพาะกรณีศึกษา 

3.3 วธิกีารประเมนิผล 
(1) การประเมินกิจกรรมที่สามารถนํามาเปนเคร่ืองมือในการประเมินทักษะทางความรูสึก 

(Cognitive Domain) ในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ 
(2) การสอบวัดความรูความสามารถในการคิดและการแกปญหาโดยยกตัวอยางกรณีศึกษาซึ่งอาจจะ

เปนเร่ืองที่เกิดข้ึนจริงในสังคมปจจุบัน 
(3) การประเมินผลที่เกิดจากการใชกระบวนการการแกปญหา การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ มี

การวิเคราะหวิจารณ เชน การรายงานวิเคราะหวิจารณในสวนที่เปนกรณีศึกษาในรายงานการศึกษาปญหาที่
เก่ียวกับพุทธศาสนา 
4. ทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรบัผดิชอบ (3) 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพฒันา 
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาใชชีน้ําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

4.2 วธิกีารสอน 
(1) การสรางกระบวนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผู ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับสังคมและ

ผูเรียนกับสังคมและผูเรียนกับการใชหลักพระพุทธศาสนาใหปรากฏตอสังคม โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่มีการทํางานเปนทีม เพื่อสงเสริมการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม 

(2) จัดประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบัติที่สงเสริมใหทํางานเปนทีม และการแสดงออกของภาวะ
ความเปนผูนําที่หลากหลายทั้งในสวนที่เปนชุมชนหรือในระดับสังคมที่กวางออกไป 
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4.3 วธิกีารประเมนิผล 
(1) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนาํและผูตามในสถานการณการเรียนรูตาม

วัตถุประสงค 
(2) การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผูนําตามสถานการณการเรียนรูที่หลากหลาย 
(3) การประเมินความสามารถในการทํางานกับกลุมเพื่อ และทีมงานอยางมีประสิทธิภาพและ

สรางสรรค 
(4) การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรียนรูตามประสบการณ

การเรียนรูและความสนใจในการพัฒนาตนเองในดานความรูทางศาสนาอยางตอเนื่อง 
5. ทกัษะการวิเคราะหเชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ (1,2) 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศทีต่องพัฒนา 
(1) มีทักษะในการจัดการขอมูลพื้นฐานอยางเปนระบบ 
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศหรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่

เก่ียวของอยางสรางสรรค 
5.2 วธิกีารสอน 

(1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล ทั้งการพูด 
การฟงและการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอนและบุคคลที่เก่ียวของในสถานการณที่ตางกัน
หลากหลาย 

(2) การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลาย 

(3) การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเลือกสารสนเทศและ
ฝกทักษะการนําเสนอขอมูลสารสนเทศดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผูฟง และเปนเนื้อหาที่นําเสนอ 

5.3 วธิกีารประเมนิผล 
(1) การประเมินงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหแบบสังเกต และแบบประเมินทักษะการ

พูด การเขียน 
(2) การทดสอบทักษะการฟงจากแบบทดสอบที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 
(3) การทดสอบการวิเคราะหขอมูล โดยใชขอสอบ การทํารายงานกรณีศึกษา และวิเคราะหขอมูลผล

การศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 
 
6.  ทกัษะดานการปฏบิตั ิ(ถาม)ี 

6.1   - 
6.2   - 
6.3   - 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
1. แผนการสอน 
สปัดาห 

ที ่
หัวขอ/รายละเอยีด 

จาํนวน
ชัว่โมง 

กจิกรรมการเรยีนการสอน/สือ่ทีใ่ช ผูสอน 

1 ปฐมนิเทศชี้แจง รายวชิา กิจกรรม 
ตามแผนการสอน (มคอ. 3) 

3 แผนบริหารการสอน นายสายยนต 
ชาวอุบล 

2–5 บทที ่1 บทนาํ 
1.1 ความหมายของการศึกษา 
1.2 ความหมายของศึกษาศาสตร 

9 -การบ รรยาย  ป ระกอบ  slide 
(Power Point)  
-นักศึกษาสรุปความเขาใจสงผูสอน 

นายสายยนต 
ชาวอุบล 
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1.3 บทบาทและความสําคัญของ 
      การศึกษาตอมนุษยและสังคม 
1.4 ปรัชญาการศึกษากับ 
      จุดมุงหมายของการศึกษา 
1.5 คุณคาและหนาที่ของปรัชญา 
     การศึกษา 
1.6 ลัทธิปรัชญาการศึกษา 

 ตามหัวขอที่ผูสอนกําหนด 
 

6-7 บทที ่2 พทุธศาสตรกบัศึกษาศาสตร 
2.1 ความหมายของพุทธศาสตร 
2.2 ความสาํคัญของพุทธศาสตร 
2.3 สาระสําคัญของการศึกษาตาม
แนว 
     พุทธศาสตร 
2.4 ความรูทางพุทธศาสนา 
2.5 บทบาทของพุทธศาสนาตอ
การศึกษา 
     ไทย 
สรุป 

     6 - การบรรยาย ประกอบ slide  
  (Power Point)  
-ถาม-ตอบ และแสดงความคิดเห็น
เร่ืองบทบาทของพุทธศาสนากับ
กระบวนการศึกษาไทยการศึกษา
ไทย 

นายสายยนต 
ชาวอุบล 

8 สอบวัดผลกลางภาคเรียน 
 

3 ทบทวนความรู และสอบวัดผล
กลางภาค 

นายสายยนต 
ชาวอุบล 

  9-10 บทที ่3 พทุธปรชัญาการศกึษา 
3.1 ความหมายและความเปนมาของ 
     พุทธปรัชญาการศึกษา 
3.2  แนวคิดพื้นฐานของพุทธปรัชญา 
      การศึกษา 
3.3  หลักการสําคัญของพุทธปรัชญา 
      การศึกษา 
3.4  แนวคิดนโยบายของพุทธปรัชญา 
     การศึกษา 
3.5  จุดมุงหมายของพุทธปรัชญา 
     การศึกษา 
สรุป 

6 - การบรรยาย ประกอบ slide  
  (Power Point)  
-ดูวีดิทัศน โรงเรียนวิธีพุทธที่นํ า
ปรัชญาพุทธศึกษาไปใช 
- ทําแบบฝกหัดแสดงความคิดเห็น
ในการศึกษาโรงเรียนวิธีพุทธ 

นายสายยนต 
ชาวอุบล 

11 -12 บทที ่4 ระบบการเรยีนการสอนแนว
พทุธศาสตร 
4.1  ความหมายของการสอน 
4.2  ความมุงหมายของการสอน 
4.3  คุณสมบัติของผูสอนและผูเรียน 
4.4  พุทธวิธีในการสอนแบบตาง ๆ 
4.5  สื่อนวัตกรรมในการสอน 
4.6  การวัดผลประเมินผลการเรียน-
สอน 

6 - การบรรยาย ประกอบ slide  
  (Power Point)  
-เขารวมสัมมาวิชาการ บทบท
ผูสอนที่สอนใหผูเรียนเกิด
สัมมาทิฏฐิ แลวทํารายงานสง
ผูสอน 
 
 

นายสายยนต 
ชาวอุบล 



 6 

4.5  สถานศึกษา 
สรุป 

13 -14 บทที ่5 หลักสตูรและการประเมนิผล 
          ตามแนวพทุธศาสตร 
5.1 หลักสูตรการศึกษาตามแนวพุทธ 
     ศาสตร 
5.2 การพัฒนาหลักสูตรตามแนวพทุธ 
     ศาสตร 
5.3 การแสวงหาความรูตามแนวพุทธ 
    ศาสตร 
 สรุป 

      6 - การบรรยาย ประกอบ slide  
  (Power Point)  
- ถาม ตอบระหวางผู เรียนและ
ผูสอน 
- ทําแบบฝกหัดเพื่อทบทวนความรู 
 

นายสายยนต 
ชาวอุบล 

15-16 บทที ่6 การบริหารการศกึษาตามแนว 
         พทุธศาสตร 
6.1 ความหมายและความสาํคัญของ
การบริหารการศึกษา 
6.2 ทฤษฎีวาดวยการบริหาร
การศึกษา 
6.3  เทคนิคการบริหารการศึกษาตาม
แนวพุทธ 
6.3  คุณสมบัติของผูบริหารการศึกษา 
6.4 จุ ด มุ งห ม าย ขอ งก า รบ ริห า ร
การศึกษาตามแนวพุทธศาสตร 
สรุป 

6 - การบรรยาย ประกอบ slide  
  (Power Point)  
- ดูวีดิทัศนสถานศึกษาที่บริหาร
การศึกษาตามแนวพุทธศาสตร 
เชน รร. สัมมาสิกขาสนัติอโศก 
สรุปและแสดงความคิดรวมกัน 

นายสายยนต 
ชาวอุบล 

 
แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรยีนรู วธิกีารประเมนิ 
สปัดาหที่
ประเมนิ 

สดัสวนของ
การประเมนิ 

ดานคณุธรรม จรยิธรรม  
(6) มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก

พระพุทธศาสนา 
(7) มีวินัยตรงตอเวลาและความ

รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
(8) มีภาวะความเปนผู นํ าและผูตาม

สามารถทํางานเปนทีม แกปญหา
อ ย า ง เป น ร ะ บ บ แ ล ะ ลํ า ดั บ
ความสําคัญได 

-การเขาชั้นเรียนและการ
สงงานตรงตอเวลา 
-สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกในชั้นเรียน 
-การทํางานกลุม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

ดานความรู  
  (1) มีความรูและเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎี
ที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
  (2) สามารถอธิบายความรูตามหลักที่ศึกษาไดอยาง
ถูกตอง 

1. แบบฝกหัดทายบท 
2. สอบกลางภาค 
3. สอบปลายภาค 
4. การวิเคราะหวิจารณ 
แสดงความคิดเห็นจาก

1. สัปดาหที่ 8
การศึกษา 

10 % 
     50 % 
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  (3) สามารถวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูดาน
พุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม 
   (4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการพุทธ
ศาสนา 
   (5) สนใจในการพัฒนาความรูทางพุทธศาสนาอยาง
ตอเนื่อง 
   (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาสามารถบูรณา
การความรูในสิ่งที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของ 

(7) มีประสบการณ ในการพัฒ นา/ห รือการ
ประยุกตใชหลักศาสนากับชีวิต 

เหตุการณปจจุบัน 

ทกัษะทางปญญา   
     (1) มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและเปน
ระบบ 
     (2) สามารถสืบคน ตีความ และประยุกตหลัก
พุทธธรรมเพื่อใหในการแกปญหาอยางสรางสรรค 
     (3) สามารถประเมินองคความรูและทักษะในการ
แกปญหาไดอยางเหมาะสม 
     (4) สามารถสรางสรรคองคความรูทางพุทธ
ศาสนากับความเจ ริญกาวหน าทางเทคโน โลยี
สารสนเทศในโลกปจจุบัน  

1. การชักถามและการให
แ ส ด งค า ม คิ ด เห็ น ใน
ระหวางเรียนและการ
สรุปผลการเรียนรู 
2. การตรวจผลงานและ
แบบฝกหัด 
3. ก า ร ท ด ส อ บ ด ว ย
ขอสอบ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

15 

ทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความ
รบัผดิชอบ  
     (1) สามารถใชความรูในศาสตรมาใชชี้นํา 

1. บันทึกการสังเกต 
   พฤติกรรมเปน
รายบุคคล 
2. ประเมินจากกิจกรรม 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

5 

ดานทกัษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข การสือ่สาร และ
การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ (1,2) 
       (1)มีทักษะในการจัดการขอมูลพื้นฐานอยางเปน
ระบบ 
     (2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดย
ใชสารสนเทศหรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่
เก่ียวของอยางสรางสรรค 

1.  การนําเสนอผลงาน
กลุมและรายงานสืบคน
ดวยโดยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. สามารถเรียงลําดบัการ
นําเสนอ และใชเทคโลยี
ไดในการนาํเสนอผลงาน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 

 
หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

1. ตาํราและเอกสารหลกัทีใ่ชในการเรยีนการสอน 
  เอกสารประกอบการสอน พุทธศึกษาศาสตร เรียบเรียงโดย สายยนต ชาวอุบล 
 

2. เอกสารและขอมลูสาํคญัทีน่กัศกึษาจาํเปนตองศกึษาเพิม่เตมิ 
(1) วิทย วิศทเวทย. (2525). ปรชัญาทัว่ไป. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน. 
(2) พระราชวรมุนี,(ประยุตธ ปยุตฺโต).  (2518). ปรัชญาการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร :  
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 สํานักพิมพเคล็ดไทย. 
(3) พระธรรมปฎ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2542). หยายเพชร หยาดธรรม ภูมิปญญาเพื่อการศึกษาไทย. 

 กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
(4) วารินทร สินสูงสุด. (2536). การศึกษา : ทัศนของคานธี. กรุงเทพฯ: พีเคการพิมพ. 
(5) ชนิตา รักษพลเมือง.และคณะ. (2527). ผลงานวิจัยเรื่องแนวโนมการศึกษาในระบบโรงเรียนในชวง

 ระยะแผนพฒันาการศกึษาแหงชาติ ฉบับที่ 6 และ 7. กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร จุฬา
ลงกรมหาวิทยาลัย. 
 

3. เอกสารและขอมลูแนะนาํทีน่กัศึกษาควรศกึษาเพิ่มเตมิ 
(1) พุทธทาสภิกขุ. (2518). การศึกษาเพื่อสันติสุข. สานักหนังสือธรรมบูชา. 
(2) พรหมคุณาภรณ.พระ. (2518). ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาค พุทธธรรม: แกนนาการศึกษา. อัดสา

เนา. 
(3) คัมภีรพระไตรปฎก ทั้งภาษาไทยและภาษาบาล ี
(4) พระพรหมคุณาภรณ. (1551). พจานุกรรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลง

กรณราชวทิยาลัย. 
 

 
หมวดที ่7 การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา 

1. กลยทุธการประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา 
(1) การประเมินประสิทธิผลในรายวชิานีโ้ดยนักศึกษา ไดจดัทํากิจกรรมในการนําแนวคิด และความเห็นจาก

นักศึกษาได โดยใหนักศึกษาประเมินประสทิธิผลทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 
 

2. กลยทุธการประเมนิการสอน 
(1) การสังเกตการณสอนโดยประธานหลักสูตรวชิา หรือฝายวชิาการหรือคณะกรรมการทวนสอบ 
 

3. การปรบัปรงุการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 มีการปรับปรุงการสอนโดยผูรับผิดชอบรายวชิา และ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร และคณะกรรมการทวดสอบ เพิม่เติมในการปรับปรุง ดงันี ้
(1) ประชุมวางแผนในระดบักรรมการหลักสูตร 
(2) บันทึกหลังการสอน 
(3) ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวชิา 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา 
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา ดังนี ้
(1) การทวนสอบจาการประเมนิผลการทาํชิน้งานตามทีกํ่าหนดโดยอาจารย หรือผูทรงคุณวุฒิอ่ืนทีไ่มใช

อาจารยในโปรแกรมวิชา 
(2) มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการวิชาการประจาํคณะมนษุยและสังคมศาสตร ตรวจสอบผลการเรียน

ของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน การกําหนดภาระงาน /ชิ้นงานและการใหคะแนน
พฤติกรรม 
 

5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา 
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จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิป์ระสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอน
รายวิชาและรายละเอียดวิชา เพือ่ใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี ้
(1) ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ4 

ชือ่อาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา :              นายสายยนต ชาวอุบล 

ลงชื่อ วันที่สงรายงาน : 30 มิ.ย. 58 

ชือ่อาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสตูร :  นายสชุาติ  พิมพพันธ 
ลงชื่อ วันที่รับรายงาน : 30 มิ.ย. 58 
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