
 รายละเอียดของราย  (มคอ.๓) 
วิชา ศาสนาทั่วไป (Religions) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา :  มจร. วิทยาเขตขอนแก่น  

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

๐๐๐ ๑๐๙  ศาสนาทั่วไป (Religions) 
๒. จ านวนหน่วยกิต   
  หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

พุทธศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ นางทะราช 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลเผ่า  เพ็งวิภาศ 
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ชัยรัตน์ มาสอน  
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่๑ / ๒๕๖๕ ชั้นปีที่  ๑ สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา  

(Tipitaka Studies) 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้าม)ี 
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก  
(Suttanta Pitaka) 
๘. ทวนสอบผลสมัฤทธิ์การเรียนรู้ 
- 
๙. สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
๑๐. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

๑ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

 



๒ 

 
 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
        ๑. เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจ ความหมาย ลักษณะ ความสาคัญ คุณค่า กาเนิดและพัฒนาการของศาสนา 
         ๒. เพ่ือให้ผู้ศึกษาทราบประวัติและความเป็นมา หลักคาสอน นิกาย พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนา
ต่างๆ 
         ๓. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์หลักการ วิธีการ คาสอน พิธีกรรมและเป้าหมายของศาสนาต่างๆ 
         ๔. บทบาทของศาสนาต่างๆ ที่มีอิทธิพล ต่อสังคมไทยและสังคมโลกปัจจุบัน 
         ๕. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสานึกถึงคุณค่า ลดทิฐิมานะ สร้างความสามัคคี และนาหลักศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิต
ระจาวัน  
๒.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
      ๑. เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจความหมาย ลักษณะ ความสาคัญ คุณค่า 
      ๒.เพ่ือให้ผู้ศึกษาทราบประวัติ และความเป็นมา พัฒนาการ หลักคาสอน พิธีกรรม และจุดมุ่งหมายของศาสนา
ต่าง ๆ 
      ๓. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์หลักการ วิธีการ คาสอน พิธีกรรม ต่าง ๆ 
      ๔. เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจบทบาทของศาสนาต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยและสังคมโลกในปัจจุบัน 
      ๕. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสานึกถึงคุณค่า และนาศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน 

 

หมวดที่ ๓ ลักษณะของการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา (Course description)   

ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ คุณค่า ประวัติ พัฒนาการ หลักค าสอน พิธีกรรม และจุดมุ่งหมายของ
ศาสนาต่างๆ วิเคราะห์ลักษณะร่วมที่เป็นสากลและลักษณะที่แตกต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อ
สังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา และความร่วมมือระหว่างศาสนา ตลอดถึงการวางท่าทีของศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย 
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ / ง า น
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๓๒ ชั่วโมง  
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนิสิตเฉพาะราย 

ไม่ มี ก ารฝึ กปฏิบั ติ ง าน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๔ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห ์



๓ 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซด์คณะ 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะบุคคลผู้ที่

มีความต้องการ) 

 
๑.คุณธรรม จริยธรรม ๒.ความรู ้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

                    

                    

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 
๔.๑ คุณธรรมและจริยธรรม  
๑) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  

๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  

๓) กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

๑) มีศีลธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต  
๒) มีจิตสาธารณะ มีความ
เสียสละ มีวินัย  
๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น  
๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี
ต่อสังคม ชาติ ศาสนา  

๑) บรรยาย  
๒) ปฏิบัติการ  
๓) ฝึกปฏิบัติ  
๔) กิจกรรมในชั้นเรียน  

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

๔.๒ ความรู้  
๑) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  ๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ ๓) กลยุทธ์การประเมินผลการ



๔ 

 
พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  เรียนรู้ด้านความรู้  

๑) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ ทฤษฎี และเนื้อหา  
๒) ใช้ความรู้มาอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
เหตุผล  
๓) มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็น
พื้นฐานของชีวิต และสามารถนา
มาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้  
๔) มีความรอบรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและสากล  
๕) สามารถเข้าใจความก้าว หน้า
ของความรู้และงานวิจัยในปัจจุบัน  

๑) บรรยาย  
๒) ปฏิบัติการ  
๓) ฝึกปฏิบัติ  
๔) กิจกรรมในชั้นเรียน  

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

๔.๓ ทักษะทางปัญญา  
๑) ผลการเรียนรู้ด้านปัญญา  ๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ด้านปัญญา  
๓) กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านปัญญา  

๑) สามารถสืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์ ทาความเข้าใจ และนา
ไปประยุกต์ใช้ได้  
๒) สามารถคิดวิเคราะห์ อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผล อ้างอิงได้  
๓) สามารถประยุกต์ความรู้ และ
ทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม  
๔) มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพ่ือการ
เรียนรู้ตลอด และสามารถนา
ความรู้ไปโยงเชื่อมกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้  
๕) รายวิชาปฏิบัติ ผู้เรียนต้องฝึก
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ 
 

๑) บรรยาย  
๒) ปฏิบัติการ  
๓) ฝึกปฏิบัติ  
๔) กิจกรรมในชั้นเรียน  

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



๕ 

 
๔.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

๓) กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  

๑) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม  
๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งใน
ฐานะผู้นาและผู้ตาม  
๓) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักจัดการ
อารมณ์ และยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  
๔) มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ  

๑) บรรยาย  
๒) ปฏิบัติการ  
๓) ฝึกปฏิบัติ  
๔) กิจกรรมในชั้นเรียน  

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

๔.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

๓) กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

๑) มีทักษะในการใช้ภาษาไทย เพ่ือ
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
๒) มีทักษะในการใช้
ภาษาตา่งประเทศ เพ่ือการสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสม  
๓) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการสืบค้นและ
การนาเสนอได้อย่างเหมาะสม  
๔) มีทักษะในการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสม 

๑) บรรยาย  
๒) ปฏิบัติการ  
๓) ฝึกปฏิบัติ  
๔) กิจกรรมในชั้นเรียน  

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

 



๖ 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๕.๑ แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑-๓ 
 

บทที ่๑  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา 
๑.๑ ความน า 
๑.๒  ความหมายค าว่า ศาสนา 
๑.๓) ลักษณะและองค์ประกอบของศาสนา  
๑.๔  จุดก าเนิด และพัฒนาการของศาสนา 
๑.๕  จ าแนกประเภทของศาสนา 
๑.๖ คุณค่า ความส าคัญ และประโยชน์ของศาสนา 
๑.๗ วธิีการศึกษาศาสนา 

๒ - ใช้การบรรยาย 
ให้การศึกษาค้นคว้า 
น าเสนองาน 
การสาธิต 
Power Point 
Projector 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พลเผ่า  เพ็งวิภาศ 
และอาจารย์ชัยรัตน์ 
มาสอน   

๔ - ๕ ภาคที่ ๑  ศาสนาเทวนิยม 
บทที ่๒  กลุ่มศาสนาเอเชียใต้ 
๒.๑ ความน า 
๒.๒ ประวัติความเป็นมาศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและ

สิกข์ 
๒.๓ ความเป็นมาของผู้ก่อตั้ง ผู้สืบต่อ และนิกายของ

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และสิกข์ 
๒.๔ หลักธรรมและเป้าหมายสูงสุดของศาสนา

พราหมณ์-ฮินดู และสิกข์ 
๒.๕ ระเบียบพิธีกรรมศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และ

สิกข์ 
๒.๖ ประเภทศาสนวัตถุศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและ

สิกข์ 

๒ - ใช้การบรรยาย 
ให้การศึกษาค้นคว้า 
น าเสนองาน 
การสาธิต 
Power Point 
Projector  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พลเผ่า  เพ็งวิภาศ 
และอาจารย์ชัยรัตน์ 
มาสอน   

 บทที ่๓  กลุ่มศาสนาเอเชียตะวันออก 
๓.๑ ความน า 
๓.๒ ประวัติความมาของศาสนาชินโต เต๋า และ

ขงจื้อ 
๓.๓ หลักค าสอนและวิธีการปฏิบัติตนตามศาสนา

ชินโต เต๋า และขงจื้อ 
 

๒ - ใช้การบรรยาย 
ให้การศึกษาค้นคว้า 
น าเสนองาน 
การสาธิต 
Power Point 
Projector 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พลเผ่า  เพ็งวิภาศ 
และอาจารย์ชัยรัตน์ 
มาสอน   



๗ 

 
๖ ๓.๔  หลักค าสอนของศาสนาชินโต เต๋า และขงจื้อ 

ที่มีต่อผู้นับถือ 
๓.๕ จุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาชินโต เต๋า และ

ขงจื้อ 
๓.๖ ประเภทศาสนวัตถุและสัญลักษณ์ของศาสนา

ชินโต เต๋า และขงจื้อ 
๗ บทที ่๔  กลุ่มศาสนาเอเชียตะวันตก 

๔.๑ ความน า 
๔.๒ ความเป็นมาของศาสนายูดาย โซโรอัสเตอร์ 

คริสต์ อิสลาม และบาไฮ 
๔.๓ ประวัติของผู้ก่อตั้ง และผู้สืบทอด นิกายของ

ศาสนายูดาย โซโรอัสเตอร์ คริสต์ อิสลาม และ
บาไฮ 

๒ - ใช้การบรรยาย 
ให้การศึกษาค้นคว้า 
น าเสนองาน 
การสาธิต 
Power Point 
Projector jector 

 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พล
เผ่า  เพ็งวิภาศ 
และอาจารย์ชัยรัตน์ 
มาสอน   

๘ ๔.๔ หลักธรรมและเป้าหมายสูงสุดของศาสนายู
ดาย โซโรอัสเตอร์  คริสต์  อิสลาม และบาไฮ 

๔.๕ พิธีกรรมที่ส าคัญของศาสนายูดาย โซโรอัส
เตอร์  คริสต์  อิสลาม และบาไฮ 

๔.๖ ประเภทศาสนสถานและศาสนวัตถุของศาสนา
ยูดาย โซโรอัสเตอร์ คริสต์ อิสลามและบาไฮ 

๙ ทดสอบกลางภาค ๒   



๘ 

 
๑๐ ภาคที่ ๒  ศาสนาอเทวนิยม 

บทที ่๕  กลุ่มศาสนาเอเชียใต้ 
๕.๑ ความน า 
๕.๒ ความเป็นมาของศาสนาเชน และ

พระพุทธศาสนา 
๕.๓ ประวัติของผู้ก่อตั้งและผู้สืบต่อ ตลอดถึงนิกาย

ของศาสนาเชน และพระพุทธศาสนา 
๕.๔ หลักธรรมและเป้าหมายสูงสุดของศาสนาเชน 

และพระพุทธศาสนา 
๕.๕ ระเบียบพิธีกรรมของศาสนาเชน และ

พระพุทธศาสนา 
๕.๖ ประเภทศาสนวัตถุของศาสนาเชน และ
พระพุทธศาสนา 

 - ใช้การบรรยาย 
ให้การศึกษาค้นคว้า 
น าเสนองาน 
การสาธิต 
Power Point 
Projector 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พลเผ่า  เพ็งวิภาศ 
และอาจารย์ชัยรัตน์ 
มาสอน   

๑๑ ภาคที่ ๓  ลักษณะร่วมกันและต่างกัน อิทธิพล 
และวิธีการเผยแผ่ 
บทที ่๖  ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกัน 
๖.๑ ความน า 
๖.๒ วิเคราะห์ศาสนธรรมในศาสนาปัจจุบัน 
๖.๓ วิเคราะห์ศาสนพิธีในศาสนาปัจจุบัน 
๖.๔  วิเคราะห์จุดมุ่งหมายในศาสนาปัจจุบัน 
สรุปท้ายบท 
ค าถามท้ายบท 

 - ใช้การบรรยายให้
การศึกษาค้นคว้า 
น าเสนองาน 
การสาธติ 
Power Point 
Projector 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พลเผ่า  เพ็งวิภาศ 
และอาจารย์ชัยรัตน์ 
มาสอน   

๑๒ -  ทดสอบย่อยครั้งที่ ๒ ๒   

๑๓ บทที่ ๗  อิทธิพลศาสนาต่อสังคมโลก 
๗.๑  ความน า 
๗.๒  อิทธิพลศาสนาที่มีต่อการสร้างเสริมสันติภาพโลก 
๗.๓ อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อการเมืองการปกครอง 
๗.๔  อิทธิพลของศาสนาทีมีต่อสังคมและเศรษฐกิจ

๗.๕) อิทธิพลของศาสนาทีมีต่อการศึกษาและ
วัฒนธรรม 

๗.๖  บทบาทของศาสนาทีมีต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 - ใช้การบรรยายให้
การศึกษาค้นคว้า 
น าเสนองาน 
การสาธติ 
Power Point 
Projector 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
พลเผ่า เพ็งวิภาศ 



๙ 

 
๑๔ บทที่ ๘  วิธีการเผยแผ่ศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 

๘.๑  ความน า 
๘.๒ วิธีการเผยแผ่ของศาสนาตา่ง ๆ ในประเทศไทย 
๘.๓  ความร่วมมือของศาสนาตา่ง ๆ ในประเทศไทย 
๘.๔ ท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 

๒ - ใช้การบรรยาย 
ให้การศึกษาค้นคว้า 
น าเสนองาน 
การสาธติ 
Power Point 
Projector 

๑๕-๑๖ เสริมหลักสูตรสรุปวิชาศาสนาทัว่ไปทัง้หมด ๔  

๕.๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน  
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการประเมินผล 

๑ ๑.๑,๑.๖, 
๑.๗,๒.๑, 
๒.๔-๒.๖ 
๓.๒ 

-  ทดสอบย่อยครั้งที่ ๑ 
-  สอบกลางภาค 
-  ทดสอบย่อยครั้งที่ ๒ 
-  สอบปลายภาค 

๔ 
๙ 

๑๒ 
๑๖ 

๑๐ % 
๒๕ % 
๑๐ % 
๒๕ % 

๒ ๑.๑,๑.๖, 
๑.๗,๒.๑, 
๒.๔-๒.๖ 
๓.๒,๔.๑ – 
๔.๖,๕.๓ – ๕.๔ 

- วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การ
น าเสนอรายงาน 
- การท างานกลุ่มและผลงาน 
- การอ่านและสรุปบทความ 
- การส่งงานตามทีม่อบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

                  ๒๐ % 

๓ ๑.๑ – ๑๗,  
๓.๑ 

การเข้าชัน้เรียน  
การมีส่วนร่วม อภปิราย เสนอความคิดเห็น
ในชัน้เรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา ๑๐% 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๗.๑ กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

๖.๑ เอกสารและต าราหลัก 
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ศาสนาทั่วไป. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๒ 
๖.๒ เอกสารข้อมูลส าคัญ   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎก ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐. 
 



๑๐ 

 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น

จากนิสิตได้ดังนี ้
๗.๑.๑ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน     ๗.๑.๒ การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
๗.๑.๓ แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา  ๗.๑.๔ ข้อเสนอแนะผ่านเวปบอร์ด ที่อาจารย์

ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน  ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

๗.๒.๑ การสังเกตการณ์จากความสนใจของผู้เรียนในขณะที่ท าการสอน 
๗.๒.๒ ผลการสอบ   และการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๗.๒.๓ ข้อเสนอแนะผ่านเวปบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 

๗.๓ การปรับปรุงการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม

สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
๗.๓.๑ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน    ๗.๓.๒ การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ

เรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

๗.๔.๑ การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

๗.๔.๒ มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๗.๕ การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 
และรายละเอียดวิชาเพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

๗.๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม
ข้อ ๔ 

๗.๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา
จากงานวิจัยของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ 
 


