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รายละเอยีดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

คณะ/หลักสูตร         :  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/พุทธศาสนศึกษา 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
 220442 พทุธศึกษาศาสตร (Buddhist Education) 
2. จํานวนหนวยกติ 
 3 หนวยกิต (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพุทธศาสนศึกษา 
4. อาจารยผูรับผดิชอบรายวิชา 

1. นายสายยนต ชาวอุบล         กลุม P 1 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ 1 / 2559 ชัน้ปที่ 3  
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) 

ไมมี 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) 

ไมมี 
8. สถานที่เรียน 

อาคารยุพราชเบญจมงคล หอง 9/12/12  
9. วันที่ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
  10 พฤษภาคม 2559 

 
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 

1. จุดประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 มีการพัฒนาเพือ่ใหเขาสูกรอบมาตรฐานหลักสูตร 

 
2. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูแนวคิดทางการศึกษาตามหลักพุทธศาสตร  
2. เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงหลักการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร 
3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถบอกถงึจุดมุงหมายของการศึกษาตามหลักพุทธธรรมได 
4. เพื่อใหนักศึกษาทราบกระบวนการเรียนการสอนตามแนวพุทธศาสนา  
5. เพื่อใหนักศึกษาทราบหลักการในการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร และสามารถประยกุตเพือ่

การปฏิบัติได 
6. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําหลักและวิธีการเรียนการสอนไปใชเพื่อปฏิบัติในวิชาชีพได 
7. เพื่อใหนักศึกษาทราบวธิีการแสวงหาความรู และสามารถปฏิบัติไดตามหลักการ 
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หมวดที่ 3   ลกัษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวชิา 

แนวคิดทางการศึกษา หลักการศึกษา ความมุงหมายของการศึกษา กระบวนการและวิธีการใน 
การแสวงหาความรูตามหลักพุทธธรรม  

จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
(1) บรรยาย   48  ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 
(2) สอนเสริม                  ตามที่ผูเรยีนตองการ   
(3) การฝกปฏิบัต ิ                   ไมมี 
(4) การศึกษาดวยตนเอง     6 ชั่วโมงตอสัปดาห 
      คาบเรียน 

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

ตองการ) 
 

หมวดที่ 4   การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศกึษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม (1,2,3) 

1.1 คุณธรรม และจริยธรรมที่ตองพัฒนา 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา 
(2) มีวินัยตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตามสามารถทํางานเปนทีม แกปญหาอยางเปนระบบและลําดับ

ความสําคัญได 
1.2 วิธีการสอน 

(1) สอนเนนผูเรียนมีสวนรวม  
(2) การศึกษานอกสถานที่ ทัศนศึกษา ศึกษาดงูานองคกรการศึกษา ที่มีความโดดเดนดานคุณธรรม

จริยธรรม   
1.3 วิธีการประเมินผล 

(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 ความรูที่ตองพฒันา 

(1) มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 
(2) สามารถอธิบายความรูตามหลักที่ศึกษาไดอยางถูกตอง 
(3) สามารถวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูดานพุทธศาสนากบัศาสตรสมัยใหม 
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการพทุธศาสนา 
(5) สนใจในการพัฒนาความรูทางพทุธศาสนาอยางตอเนื่อง 
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาสามารถบูรณาการความรูในส่ิงที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ 
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(7) มีประสบการณในการพัฒนา/หรือการประยุกตใชหลักศาสนากับชีวิต 
2.2 วิธีการสอน 

(1) สรางกระบวนการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย สืบสวนหาองคความรู เพื่อใหเกิด ความรูความ
เขาใจในศาสตรที่เปนพื้นฐานกับศาสนา ในฐานะที่เปนศาสตรทางจิตวิญญาณหรือเปนวิทยาศาสตร 

(2) การฝกประสบการณภาคสนาม เพื่อเพิ่มภูมิความรูความเขาใจในองคความรูทางพุทธศาสนากับ
สาขาวิชาอื่นๆ 

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) การสอบเนือ้หาวิชา การทดสอบวัดความรูโดยใชขอสอบ 
(2) การทํารายงานการศึกษา การคนควา การวิเคราะหกรณีศึกษา และการนําเสนอปากเปลา 

3. ทักษะทางปญญา  (1 -2- 4-5) 
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา  

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

ในโลกปจจุบัน 
3.2 วิธีการสอน 

(1) การใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกปญหาทั้งในสวนใชหลักพุทธศาสนามามีบทบาทตอ
ปจเจกบุคคล ตอสังคม ในสถานการณทั่วไปและสถานการณที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา 

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

3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) การประเมินกิจกรรมที่สามารถนํามาเปนเครื่องมือในการประเมินทักษะทางความรู สึก 

(Cognitive Domain) ในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ 
(2) การสอบวัดความรูความสามารถในการคิดและการแกปญหาโดยยกตัวอยางกรณีศึกษาซึ่งอาจจะ

เปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปจจุบัน 
(3) การประเมินผลที่เกิดจากการใชกระบวนการการแกปญหา การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ มี

การวิเคราะหวิจารณ เชน การรายงานวิเคราะหวิจารณในสวนที่เปนกรณีศึกษาในรายงานการศึกษาปญหาที่
เกี่ยวกับพุทธศาสนา 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (3) 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพฒันา 
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาใชชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

4.2 วิธีการสอน 
(1) การสรางกระบวนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผู ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับสังคมและ

ผูเรียนกับสังคมและผูเรียนกับการใชหลักพระพุทธศาสนาใหปรากฏตอสังคม โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่มีการทํางานเปนทีม เพื่อสงเสริมการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม 

(2) จัดประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบัติที่สงเสริมใหทํางานเปนทีม และการแสดงออกของภาวะ
ความเปนผูนําที่หลากหลายทั้งในสวนที่เปนชุมชนหรือในระดับสังคมที่กวางออกไป 

 
 
 



 4 

4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) การประเมินผูเรยีนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตามในสถานการณการเรียนรูตาม

วัตถุประสงค 
(2) การประเมินทกัษะทีแ่สดงออกถึงภาวะผูนําตามสถานการณการเรยีนรูที่หลากหลาย 
(3) การประเมินความสามารถในการทํางานกับกลุมเพื่อ และทีมงานอยางมีประสิทธิภาพและ

สรางสรรค 
(4) การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรยีนรูตามประสบการณ

การเรียนรูและความสนใจในการพัฒนาตนเองในดานความรูทางศาสนาอยางตอเนื่อง 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (1,2) 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่องพัฒนา 
(1) มีทักษะในการจัดการขอมูลพื้นฐานอยางเปนระบบ 
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศหรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่

เกี่ยวของอยางสรางสรรค 
5.2 วิธีการสอน 

(1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนไดฝกทักษะการส่ือสารระหวางบุคคล ทั้งการพูด 
การฟงและการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอนและบุคคลที่เกี่ยวของในสถานการณที่ตางกัน
หลากหลาย 

(2) การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารที่หลากหลาย 

(3) การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเลือกสารสนเทศและ
ฝกทักษะการนําเสนอขอมูลสารสนเทศดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผูฟง และเปนเนื้อหาที่นําเสนอ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) การประเมินงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหแบบสังเกต และแบบประเมินทักษะการ

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

การศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 
 
6.  ทักษะดานการปฏิบัติ (ถามี) 

6.1   - 
6.2   - 
6.3   - 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห 

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สือ่ที่
ใช 

ผูสอน 

1 ปฐมนิเทศชี้แจง รายวิชา กิจกรรม 
ตามแผนการสอน (มคอ. 3) 

3 แผนบริหารการสอน นายสายยนต 
ชาวอุบล 

2–5 บทที่ 1 บทนํา 
1.1 ความหมายของการศึกษา 
1.2 ความหมายของศึกษาศาสตร 

9 -การบรรยาย ประกอบ 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 บทที่ 2 พุทธศาสตรกับศึกษาศาสตร 
2.1 ความหมายของพุทธศาสตร 
2.2 ความสําคัญของพุทธศาสตร 
2.3 สาระสําคัญของการศึกษาตาม
แนว 
     พุทธศาสตร 
2.4 ความรูทางพุทธศาสนา 
2.5 บทบาทของพุทธศาสนาตอ
การศึกษา 
     ไทย 
สรุป 

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

นายสายยนต 
ชาวอุบล 

8 สอบวัดผลกลางภาคเรียน 
 

3 ทบทวนความรู และสอบวัดผล
กลางภาค 

นายสายยนต 
ชาวอุบล 

  9-10 บทที่ 3 พุทธปรัชญาการศึกษา 
3.1 ความหมายและความเปนมาของ 
     พุทธปรชัญาการศึกษา 
3.2  แนวคิดพืน้ฐานของพุทธปรัชญา 
      การศึกษา 
3.3  หลักการสําคัญของพุทธปรัชญา 
      การศึกษา 
3.4  แนวคิดนโยบายของพทุธปรัชญา 
     การศึกษา 
3.5  จุดมุงหมายของพุทธปรัชญา 
     การศึกษา 
สรุป 

6 - การบรรยาย ประกอบ slide  
  (Power Point)  
-ดูวีดิทัศนโรงเรียนวิธีพุทธที่นํา
ปรัชญาพุทธศึกษาไปใช 
- ทําแบบฝกหัดแสดงความคิดเห็น
ในการศึกษาโรงเรียนวิธีพุทธ 

นายสายยนต 
ชาวอุบล 

11 -12 บทที่ 4 ระบบการเรียนการสอนแนว
พุทธศาสตร 
4.1  ความหมายของการสอน 
4.2  ความมุงหมายของการสอน 
4.3  คุณสมบัตขิองผูสอนและผูเรียน 
4.4  พุทธวิธใีนการสอนแบบตาง ๆ 
4.5  ส่ือนวัตกรรมในการสอน 
4.6  การวัดผลประเมินผลการเรียน-
สอน 

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

นายสายยนต 
ชาวอุบล 
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4.5  สถานศึกษา 
สรุป 

13 -14 บทที่ 5 หลักสตูรและการประเมินผล 
          ตามแนวพุทธศาสตร 
5.1 หลักสูตรการศึกษาตามแนวพุทธ 
     ศาสตร 
5.2 การพัฒนาหลักสูตรตามแนวพุทธ 
     ศาสตร 
5.3 การแสวงหาความรูตามแนวพุทธ 
    ศาสตร 
 สรุป 

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

นายสายยนต 
ชาวอุบล 

15-16 บทที่ 6 การบริหารการศึกษาตาม
แนว 
         พุทธศาสตร 
6.1 ความหมายและความสําคัญของ
การบริหารการศึกษา 
6.2 ทฤษฎีวาดวยการบริหาร
การศึกษา 
6.3  เทคนิคการบริหารการศึกษาตาม
แนวพุทธ 
6.3  คุณสมบัตขิองผูบริหารการศึกษา 
6.4 จุ ด มุ ง หม ายขอ งก า รบริ ห า ร
การศึกษาตามแนวพุทธศาสตร 
สรุป 

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

นายสายยนต 
ชาวอุบล 

 
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหที่
ประเมิน 

สัดสวนของ
การประเมิน 

ดานคุณธรรม จริยธรรม  
(6) มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก

พระพุทธศาสนา 
(7) มีวินัยตรงตอเวลาและความ

รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
(8) มีภาวะความเปนผูนํ าและผูตาม

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

-การเขาชั้นเรียนและการ
สงงานตรงตอเวลา 
-สังเกตพฤตกิรรมการ
แสดงออกในชั้นเรียน 
-การทํางานกลุม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

ดานความรู  
  (1) มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

1. แบบฝกหัดทายบท 
2. สอบกลางภาค 
3. สอบปลายภาค 

1. สัปดาหที่ 8
การศึกษา 

10 % 
     50 % 
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  (2) สามารถอธิบายความรูตามหลักที่ศึกษาไดอยาง
ถูกตอง 
  (3) สามารถวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูดาน
พุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม 
   (4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการพุทธ
ศาสนา 
   (5) สนใจในการพัฒนาความรูทางพุทธศาสนาอยาง
ตอเนื่อง 
   (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาสามารถบูรณา
การความรูในส่ิงที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 

(7) มีประสบการณ ในการพัฒนา/หรือการ
ประยุกตใชหลักศาสนากับชีวิต 

4. การวิเคราะหวิจารณ 
แสดงความคิดเห็นจาก
เหตุการณปจจุบัน 

ทักษะทางปญญา   
     (1) มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและเปน
ระบบ 
     (2) สามารถสืบคน ตีความ และประยุกตหลัก
พุทธธรรมเพื่อใหในการแกปญหาอยางสรางสรรค 
     (3) สามารถประเมินองคความรูและทักษะในการ
แกปญหาไดอยางเหมาะสม 
     (4) สามารถสรางสรรคองคความรูทางพุทธ
ศาสนากับความเจริญก าวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในโลกปจจุบัน  

1. การชักถามและการให
แ ส ด ง ค า ม คิ ด เ ห็ น ใ น
ระหวาง เรียนและการ
สรุปผลการเรียนรู 
2. การตรวจผลงานและ
แบบฝกหัด 
3.  ก า ร ท ด ส อ บ ด ว ย
ขอสอบ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

15 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
     (1) สามารถใชความรูในศาสตรมาใชชี้นํา 

1. บันทึกการสังเกต 
   พฤตกิรรมเปน
รายบุคคล 
2. ประเมินจากกิจกรรม 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

5 

ดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (1,2) 
       (1)มีทกัษะในการจัดการขอมูลพื้นฐานอยางเปน
ระบบ 
     (2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดย
ใชสารสนเทศหรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่
เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

1.  การนําเสนอผลงาน
กลุมและรายงานสืบคน
ดวยโดยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. สามารถเรียงลําดับการ
นําเสนอ และใชเทคโลยี
ไดในการนําเสนอผลงาน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน 
  เอกสารประกอบการสอน พทุธศึกษาศาสตร เรยีบเรียงโดย สายยนต ชาวอุบล 
 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศกึษาเพิ่มเติม 
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(1) วิทย วิศทเวทย. (2525). ปรัชญาทั่วไป. กรงุเทพมหานคร : สํานักพิมพอกัษรเจริญทัศน. 
(2) พระราชวรมุนี,(ประยุตธ ปยุตฺโต).  (2518). ปรัชญาการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร :  

 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). ผลงานวิจัยเร่ืองแนวโนมการศึกษาในระบบโรงเรียนในชวง

 ระยะแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 6 และ 7. กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย. 
 

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 
(1) พุทธทาสภิกข.ุ (2518). การศึกษาเพื่อสันติสุข. สานักหนังสือธรรมบูชา. 
(2) พรหมคุณาภรณ.พระ. (2518). ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาค พุทธธรรม: แกนนาการศึกษา. อดัสา

เนา. 
(3) คัมภีรพระไตรปฎก ทั้งภาษาไทยและภาษาบาลี 
(4) พระพรหมคุณาภรณ. (1551). พจานุกรรมพทุธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลง

กรณราชวทิยาลัย. 
 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

1. กลยทุธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
(1) การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้โดยนักศึกษา ไดจัดทํากจิกรรมในการนําแนวคิด และความเห็นจาก

นักศึกษาได โดยใหนกัศึกษาประเมินประสิทธผิลทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 
 

2. กลยทุธการประเมินการสอน 
(1) การสังเกตการณสอนโดยประธานหลักสูตรวิชา หรือฝายวิชาการหรือคณะกรรมการทวนสอบ 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 มีการปรับปรงุการสอนโดยผูรับผิดชอบรายวิชา และ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร และคณะกรรมการทวดสอบ เพิ่มเติมในการปรับปรงุ ดังนี ้
(1) ประชุมวางแผนในระดับกรรมการหลักสูตร 
(2) บันทึกหลังการสอน 
(3) ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวิชา 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา ดงันี้ 
(1) การทวนสอบจาการประเมินผลการทําชิ้นงานตามที่กําหนดโดยอาจารย หรอืผูทรงคุณวุฒิอืน่ที่ไมใช

อาจารยในโปรแกรมวิชา 
(2) มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการวิชาการประจําคณะมนุษยและสังคมศาสตร ตรวจสอบผลการเรียน

ของนกัศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน การกําหนดภาระงาน /ชิ้นงานและการใหคะแนน
พฤตกิรรม 
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากการประเมนิ และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอน
รายวิชาและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี ้
(1) ปรับปรงุรายวิชาทุก 3 ป หรอืตามขอเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ4 

 
 
 
 
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวชิา :               นายสายยนต ชาวอบุล 
 
 ลงชื่อ     วันที่สงรายงาน : 30 ก.ค. 59 
 
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร :    นายสุชาติ  พิมพพันธ 
 
 ลงชื่อ     วันที่รับรายงาน : 31 ก.ค. 59 
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