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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
BU 5002 พระไตรปฎิกศึกษา 1 (Tipitaka Studies 1) 

2. จ านวนหน่วยกิต   
3 (3-0-6) 3 หน่วยกิต โดยอาจารย์ผู้สอนบรรยาย 3 ช่ัวโมง ไม่มีภาคปฏิบัติ นักศึกษาศึกษาด้วยตนเอง 6 

ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา รายวิชาบังคับเรียนส าหรับทุก

หลักสตูรของมหาวิทยาลัย  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 พระครูปริยัตสิัจจญาณ  ผูร้ับผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
- ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 ชัน้ปทีี ่1   สาขาวิชา การสอนภาษาองักฤษ 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
 -  

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)   
 - ไม่ม-ี 

8. สถานที่เรียน    
อาคาร 3 ห้อง 323 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
      5 กรกฎาคม 2557  
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในภาพรวมและเนื้อหาที่ส าคัญ สามารถค้นคว้าเพิ่มเติม วิเคราะห์ เขียน

รายงาน สรุป น าเสนอ อภิปราย ถาม-ตอบ ระดมสมอง สัมภาษณ์ วิจารณ์และสังเคราะห์ความรู้ด้วยการจัดระบบ
ความคิดด้วยกราฟิกต่างๆ ได้ ในเรื่องดังต่อไปนี้    

1) เข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาของพระสุตตันตปิฎก 
2) วิเคราะห์การจัดหมวดหมู่ในพระสุตตันตปิฎก 
3) วิเคราะห์พระสูตรที่ส าคัญและพระสูตรที่แสดงหลักการส าคัญของพระพุทธศาสนา 
4) เข้าใจหลักธรรมที่เป็นหลักการส าคัญของพระพุทธศาสนา                                        
5) เข้าใจอุดมคติทางพระพุทธศาสนา 
6) เข้าใจวิธีคิดและคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา  
7) เข้าใจหลักพุทธจริยธรรม 
8) สามารถประยุกต์ใช้หลักคิหิธรรม หลักธรรมในการด ารงชีวิตและการแก้ปัญหาสังคม 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
            1) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลักสตูร 

2) เพื่อให้มีเนื้อหาทีค่รอบคลุมตามค าอธิบายรายวิชาซึ่งได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3) เพื่อให้มีเนื้อหารายวิชาทีส่่งเสรมิการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาครบทุกด้านตามหลักสูตร 
4) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพได้ตามมาตรฐานของหลักสูตร  
5) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาให้ได้เนื้อหาท่ีทันสมัย ทันต่อเหตกุารณ์ ง่ายต่อความเข้าใจ  

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1.ค าอธิบายรายวิชา 
โลกทัศน์ศาสนาก่อนพุทธกาล พุทธประวัติและพุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ การสังคายนาและการร้อยกรอง
พระธรรมวินัย นิกายในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและต่างประเทศ ประวัติและ
บทบาทของพระสาวก พระสาวิกาและนักคิดทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ อิทธิพลของพุทธศิลป์ที่มีต่อ
ศิลปะไทย ศึกษาสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 

World views on religions before the Buddha’s time, the history of Buddha and analytical 
history of the Buddha, council for the revision of the Buddhist scripture, and the 
composition of Dhamma and Vinaya, sects in the Buddhism, the Buddhism in Thailand 
and foreign countries, the history and roles of important Bhikkhus, Bhikkhunis and 
scholars to the Buddhism, the influence of the Buddhist art towards Thai art, and to 
study situations of the Buddhism at present. 

1. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
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บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  45 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 90
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา   

2. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 

   1)  อาจารย์ ประกาศใหค้ าปรึกษาใน http://www.facebook.com/Iajdus ของอาจารย์  
   2)  อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ วันละ 1 ช่ัวโมง
ในวันอาทิตย์ เวลา 11.30น.- 12.30 น. (เฉพาะรายที่ต้องการ) มีการบันทึกการให้ค าปรึกษาและประเมินความพึงพอใจ
ในการให้ค าปรึกษาหลังสิ้นภาคการศึกษา 

 
หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1.มีจิตส านึกและตระหนักศึกษา
ในการปฏิบัตติามจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและอาชีพ 
 

1.มีกิจกรรมการไหว้พระสวดมนต์
และนั่งสมาธิก่อนเริ่มการเรียน
การสอนเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามี
ความอ่อนน้อมความเคารพต่อ
พระรัตนตรัยและครูอาจารย์และ
เพื่อฝึกจิตให้มีสมาธิในการเรียน  
2.สร้างกฎระเบียบเรื่องการแต่ง
กายถูกต้องตามระเบียบและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม 
 

1.สังเกตความตั้งใจในการไหว้
พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ 
2.สังเกตพฤติกรรมการแต่งกาย
ถูกต้องตามระเบียบและปฏิบตัิตน
ที่เหมาะสม การมีวินัย และความ
พร้ อ ม เ พี ย ง ใ น ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม 
3.ประเมินผลจากปริมาณการ
ทุจริตในการสอบและการคัดลอก
งานเพื่อน  

http://www.facebook.com/Iajdus
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 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
สุจรติ และรับผดิชอบต่อตนเอง
และสังคม 
 

1.การไหว้พระสวดมนต์และนั่ง
สมาธิก่อนเริ่มการเรียนการสอน
เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีความ
อ่อนน้อม แสดงความเคารพต่อ
พระรัตนตรัยและครูอาจารย์และ
เพื่อฝึกจิตให้มีสมาธิในการเรียน  
2.การเข้าเรียนตรงเวลาและ ส่ง
งานภายในเวลาที่ก าหนด 
3.สร้างกฎระเบียบเรื่องการแต่ง
กายถูกต้องตามระเบียบและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม 

1.สังเกตความตั้งใจในการไหว้
พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ  
2.ประเมินพฤติกรรมการเข้าช้ัน
เรียนและการส่งงานตรงตามเวลา
ที่ก าหนด 
3.สังเกตพฤติกรรมการแต่งกาย
ถูกต้องตามระเบียบและปฏิบตัิตน
ที่เหมาะสม การมีวินัย และความ
พร้ อ ม เ พี ย ง ใ น ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม 
4.ประเมินผลจากปริมาณการ
ทุจริตในการสอบและการคัดลอก
งานเพื่อน 

 3. มีจิตสาธารณะ รักและ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน 
และประเทศชาต ิ

1.การดูแลความสะอาดเรียบร้อย
ภ า ย ใ น ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ น อ ก
ห้องเรียน 
2.การไหว้พระสวดมนต์และนั่ง
สมาธิก่อนเริ่มการเรียนการสอน
เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีความ
อ่อนน้อม แสดงความเคารพต่อ
พระรัตนตรัยและครูอาจารย์และ
เพื่อฝึกจิตให้มีสมาธิในการเรียน 
3.การอาสาท างานให้กลุ่ม 
4.สร้างกฎระเบียบเรื่องการแต่ง
กายถูกต้องตามระเบียบและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม 

1.สังเกตความตั้งใจในการดูแล
ความสะอาดเรียบร้อยภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
2.สังเกตความตั้งใจในการไหว้
พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ  
3.ประเมินพฤติกรรมการเข้าช้ัน
เรียนและการส่งงานตรงตามเวลา
ที่ก าหนด 
3.สังเกตพฤติกรรมการแต่งกาย
ถูกต้องตามระเบียบและปฏิบตัิตน
ที่เหมาะสม การมีวินัย และความ
พร้ อ ม เ พี ย ง ใ น ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม 
 

2. ความรู้  

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1. มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการและทฤษฎสี าคัญใน
สาขาวิชาการบรหิารกิจการ
พระพุทธศาสนา 
 

1. การสอนหลายรูปแบบ ได้แก่ 
การบรรยาย อภิปราย อธิบาย 
ถาม-ตอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปเนื้อหาส าคญั การใช้
กรณีศึกษา การสอนแบบร่วมมือ 
การสอนแบบ นิรนยั การสอน
แบบอุปนัย การสัมภาษณ์ การ
น าเสนอ การจดักิจกรรมการ

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เ รี ย นรายวิ ช า  โดยการสอบ
ข้อเขียน การท าแบบฝึกหัด การ
ถาม -ตอบ การมี ส่ วนร่ วม ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน การ
ท ารายงาน การน าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดี่ยว
และกลุ่ม 
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เรียนรู้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง และการเขียนรายงาน  
2. การท างานเดี่ยวและกลุม่ 

 
 

 2. มีทักษะและประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสาขาวิชาการบริหาร
กิจการพระพุทธศาสนา สามารถ
ปฏิบัติงานในสถานการณต์่างๆ 
ได ้
 

1. การสอนหลายรูปแบบ ได้แก่ 
การบรรยาย อภิปราย อธิบาย 
ถาม-ตอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปเนื้อหาส าคญั การใช้
กรณีศึกษา การสอนแบบร่วมมือ 
การสอนแบบ นิรนยั การสอน
แบบอุปนัย การสัมภาษณ์ การ
น าเสนอ การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน การศึกษาค้นควา้ด้วย
ตนเอง และการเขียนรายงาน  
2. การท างานเดี่ยวและกลุ่ม 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เ รี ย นรายวิ ช า  โดยการสอบ
ข้อเขียน การท าแบบฝึกหัด การ
ถาม -ตอบ การมี ส่ วนร่ วม ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน การ
ท ารายงาน การน าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดี่ยว
และกลุ่ม 
 

 3. มีความรู้ความเข้าใจใน
พัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา
การบริหารกิจการพระพุทธ 
ศาสนา รวมถึงงานวิจัยท่ีเกีย่ว 
ข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อ
ยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 

1. การสอนหลายรูปแบบ ได้แก่ 
การบรรยาย อภิปราย อธิบาย 
ถาม-ตอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปเนื้อหาส าคญั การใช้
กรณีศึกษา การสอนแบบร่วมมือ 
การสอนแบบ นิรนยั การสอน
แบบอุปนัย การสัมภาษณ์ การ
น าเสนอ การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน การศึกษาค้นควา้ด้วย
ตนเอง และการเขียนรายงาน  
2. การท างานเดี่ยวและกลุม่ 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เ รี ย นรายวิ ช า  โดยการสอบ
ข้อเขียน การท าแบบฝึกหัด การ
ถาม -ตอบ การมี ส่ วนร่ วม ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน การ
ท ารายงาน การน าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดี่ยว
และกลุ่ม 
 

 4. ตระหนักศึกษาในธรรมเนยีม
ปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ ์

1. การสอนหลายรูปแบบ ได้แก่ 
การบรรยาย อภิปราย อธิบาย 
ถาม-ตอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปเนื้อหาส าคญั การใช้
กรณีศึกษา การสอนแบบร่วมมือ 
การสอนแบบ นิรนยั การสอน
แบบอุปนัย การสัมภาษณ์ การ
น าเสนอ การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน การศึกษาค้นควา้ด้วย
ตนเอง และการเขียนรายงาน  
2. การท างานเดี่ยวและกลุม่ 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เ รี ย นรายวิ ช า  โดยการสอบ
ข้อเขียน การท าแบบฝึกหัด การ
ถาม -ตอบ การมี ส่ วนร่ วม ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน การ
ท ารายงาน การน าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดี่ยว
และกลุ่ม 
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 5. มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 1. การสอนหลายรูปแบบ ได้แก่ 
การบรรยาย อภิปราย อธิบาย 
ถาม-ตอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปเนื้อหาส าคญั การใช้
กรณีศึกษา การสอนแบบร่วมมือ 
การสอนแบบ นิรนยั การสอน
แบบอุปนัย การสัมภาษณ์ การ
น าเสนอ การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน การศึกษาค้นควา้ด้วย
ตนเอง และการเขียนรายงาน  
2. การท างานเดี่ยวและกลุม่ 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เ รี ย นรายวิ ช า  โดยการสอบ
ข้อเขียน การท าแบบฝึกหัด การ
ถาม -ตอบ การมี ส่ วนร่ วม ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน การ
ท ารายงาน การน าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดี่ยว
และกลุ่ม 

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1.สามารถค้นหา ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ใน
กา รพัฒนาความรู้ แ ล ะกา ร
แก้ปัญหาทางวิชาการได้อย่าง
สร้างสรรค์  
 

1. การมอบหมายให้นักศึกษา
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน และ
รายงานหน้าช้ันเรียน 
 
 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน
มอบหมาย แบบฝึกหัด การสรุป
เนื้อหา  
2 .  ปร ะ เมิ นผล ง านจากกา ร
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน การ
รายงานหน้าช้ันเรียน 

 

 

2. สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่ม
สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ของตนในการ
แก้ปัญหาการท างานได้ 

1.การสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ  คื อการมอบหมาย ให้
นักศึกษาท าการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การประยุกต์ใช้ การท ารายงาน 
และรายงานหน้าช้ันเรียน 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน
มอบหมาย แบบฝึกหัด การสรุป
เนื้อหา  
2 .  ปร ะ เมิ นผล ง านจากกา ร
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน การ
รายงานหน้าช้ันเรียน 

 

 

3. สามารถวางแผนการท างาน
และการบริหารจัดการงานได้ 

1.การสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ  คื อการมอบหมาย ให้
นักศึกษาท าการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การประยุกต์ใช้ การท ารายงาน 
และรายงานหน้าช้ันเรียน 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน
มอบหมาย แบบฝึกหัด การสรุป
เนื้อหา  
2 .  ปร ะ เมิ นผล ง านจากกา ร
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ



 

 

7 มคอ. 3 (BU 5003) พระไตรปิฎกศึกษา 1  
ภาคการศึกษาที่ 1/2559  

 

ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน การ
รายงานหน้าช้ันเรียน 

4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 

 

1.มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มใน
การวิ เคราะห์ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง
และของกลุ่ม 

1.ก าหนดให้ท างานเป็นกลุ่มโดย
ให้หมุนเวียนการเป็นหัวหน้ากลุ่ม
แต่ละครั้ง และผู้รายงาน 
2. ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ทั้งภายใน
มหาวิทยาลยัและภายนอก 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด 
การท ารายงาน การรายงานหน้า
ช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเข้า
ร่ วมกิจกิจกรรมต่ า งๆภายใน
มหาวิทยาลัย 

 2.ตระหนักในความแตกต่าง
หลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ด ี

1.ก าหนดให้ท างานเป็นกลุ่มโดย
ให้หมุนเวียนการเป็นหัวหน้ากลุ่ม
แต่ละครั้ง และผู้รายงาน 
2. ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ท้ังภายใน
มหาวิทยาลยัและภายนอก 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด 
การท ารายงาน การรายงานหน้า
ช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเข้า
ร่ วมกิจกิจกรรมต่ า งๆภายใน
มหาวิทยาลัย 

 

 

3.มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

1.ก าหนดให้ท างานเป็นกลุ่มโดย
ให้หมุนเวียนการเป็นหัวหน้ากลุ่ม
แต่ละครั้ง และผู้รายงาน 
2. ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ท้ังภายใน
มหาวิทยาลยัและภายนอก 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด 
การท ารายงาน การรายงานหน้า
ช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเข้า
ร่ วมกิจกิจกรรมต่ า งๆภายใน
มหาวิทยาลัย 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      
สถานะ 

ผลการเรยีนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1. มีความสามารถในการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ห รื อ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ห รื อ
กระบวนการวิ จั ย ในการคิ ด
วิ เ ค ร า ะห์ ห รื อ แก้ ปั ญห า ใน
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น แ ล ะ ใน ก า ร
ปฏิบัติงานได้ 

1.ก าหนดให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตน เ อ งผ่ าน ร ะบบ E-Learning 
หรือ Social Network ต่างๆ 
ผ่านระบบ Internet  
2.ก าหนดให้ส่งผลงาน หรือสรุป
งานผ่าน Social Network หรือ 
Webboard ของอาจารย์ผ่าน
ระบบ Internet 

1.ประ เมินผลการเรี ยนรู้ จ าก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
ระบบ E-Learning หรือ Social 
Network ต่างๆ ผ่านระบบ 
Internet  
2.ประเมินจากส่งผลงาน หรือสรุป
งานผ่าน Social Network หรือ 
Webboard ของอาจารย์ผ่าน
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ระบบ Internet 

 

 

2. มีความสามารถในการใ ช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในการสื่อสาร การ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การ
จัดเก็บและประมวลผล ้อมูล
แ ล ะ ก า ร น า เ ส น อ ข้ อ มู ล
สารสนเทศ เพื่อประโยชน์
นการศึกษาได้ 

1.ก าหนดให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตน เ อ งผ่ าน ร ะบบ         E-
Learning หรือ Social Network 
ต่างๆ ผ่านระบบ Internet  
2.ก าหนดให้ส่งผลงาน หรือสรุป
งานผ่าน Social Network หรือ 
Webboard ของอาจารย์ผ่าน
ระบบ Internet 

1.ประ เมินผลการเรี ยนรู้ จ าก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
ระบบ E-Learning หรือ Social 
Network ต่างๆ ผ่านระบบ 
Internet  
2.ประเมินจากส่งผลงาน หรือสรุป
งานผ่าน Social Network หรือ 
Webboard ของอาจารย์ผ่าน
ระบบ Internet 

 

 

3.  มีความสามารถในการใ ช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศใน
การสื่อสาร การแสวงหาความรู้
ด้ วยตนเอง การจัด เก็บและ
ประมวลผลข้ อมู ลและกา ร
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 

1.ก าหนดให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตน เ อ งผ่ าน ร ะบบ         E-
Learning หรือ Social Network 
ต่างๆ ผ่านระบบ Internet  
2.ก าหนดให้ส่งผลงาน หรือสรุป
งานผ่าน Social Network หรือ 
Webboard ของอาจารย์ผ่าน
ระบบ Internet 

1.ประ เมินผลการเรี ยนรู้ จ าก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
ระบบ E-Learning หรือ Social 
Network ต่างๆ ผ่านระบบ 
Internet  
2.ประเมินจากส่งผลงาน หรือสรุป
งานผ่าน Social Network หรือ 
Webboard ของอาจารย์ผ่าน
ระบบ Internet 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

 

1.แผนการสอน 
 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

1 
 

บทท่ี 1 ศึกษาโครงสร้างและ
เนื้อหา/การจัดหมวด หมู่ใน
พระสุตตันตปิฎก 

1.1 ความหมายของพระ 
สุตตันตปิฎก 
1.2 โครงสร้างและเนื้อหาของ
พระสตุตันตปฎิก 
1.3 การจดัหมวดหมู่ในพระ
สุตตันตปิฎก 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน: 
-แนะน าบทเรียน/แผนการสอน/
แนะน าวิธีการเรียนการสอน/ท า
ข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน/การประเมิน 

-แนะน า Website ต่างๆ และ
ช่องทางการสื่อสาร การส่งงานของ
อาจารย์ประจ าวิชา เช่น 
Facebook เป็นต้น  

-อาจารย์บรรยายบทที่ 1และแนะน า
วิธีการสรุปเนื้อหาด้วยกราฟิกต่างๆ 
เชน่ Mind Mapping, แผนภมูิ, 
ชาร์ท, กราฟ เป็นต้น 

-แบ่งกลุ่มและมอบหมายหัวข้อให้
ค้นคว้า วิเคราะห์ เขียนรายงาน 

พระครูปริยัตสิัจจ
ญาณ 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

สรุปเนื้อหาด้วยกราฟิกต่างๆ ลงสู่ 
PowerPoint แล้วน าส่งสัปดาห์
ถัดไปทาง   
www.facebook.com/Iajdus 
และรายงานหนา้ช้ันเรยีนในสัปดาห์
ถัดไป  

สื่อที่ใช:้ 
- power point 
-เอกสารประกอบการสอน 
-แผนการสอน (มคอ.3) 

2 
 

บทท่ี 1 ศึกษาโครงสร้างและ
เนื้อหา/การจัดหมวด หมู่ใน
พระสุตตันตปิฎก 

1.4 ประวัติความเป็นมาของพระ
สุตตันตปิฎก 
1.4.1 พุทธศาสนาหลังพุทธ
ปรินิพพาน 
-สงัคายนาครั้งที่ 1 
-สังคายนาครั้งที่ 2 
-สังคายนาครั้งที่ 3 
-พระเจ้าอโศกมหาราชกับ 
 พระพุทธศาสนา 

-ก าเนิดมหายาน 
-ทฤษฎีเรื่องตรีกาย 
-อุดมคติของมหายาน 
-พระเถระผู้เป็นก าลังส าคัญของ
มหายาน 

-สังคายนาครั้งที่ 4 

3 -นักศึกษาน าเสนองานมอบหมาย
หน้าช้ันเรียนด้วย power point 

-อาจารย์ก ากับ 
1.การอภิปรายในประเด็นส าคัญที่
น าเสนอ 

2.ถาม-ตอบ 
3.วิเคราะห ์
4.สัมภาษณ ์
5.สรุปร่วมกัน 
สังเกต… 
-การบริหารจัดการในการน าเสนอ
งาน 

-การท างานร่วมกัน  
-ภาวะผู้น า  
-การยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน  
-การเสนอแนะ  
-การวิจารณ์  
-การแก้ปัญหา 
-การสรุป  

พระครูปริยัตสิัจจ
ญาณ 

3 บทท่ี 1 ศึกษาโครงสร้างและ
เนื้อหา/การจัดหมวด หมู่ใน
พระสุตตันตปิฎก 

1.4.2 การแผ่ขยายของมหายาน 
-นิกายมหายานในสมัย 
 พุทธกาล 

-พระพุทธศาสนาในสมัย  
 ราชวงศ์คุปตะ 

-มหาวิทยาลัยพระพุทธ 
 ศาสนาแห่งแรกของโลก 
-พุทธตันตรยาน 
-พระพุทธศาสนาสมัยพระเจ้าสี

3 -นักศึกษาน าเสนองานมอบ หมาย
หน้าช้ันเรียนด้วย power point 

-อาจารย์ก ากับ 
1.การอภิปรายในประเด็นส าคัญที่
น าเสนอ 

2.ถาม-ตอบ 
3.วิเคราะห ์
4.สัมภาษณ ์
5.สรุปร่วมกัน 
สังเกต… 
-การบริหารจัดการในการน าเสนอ
งาน 

พระครูปริยัตสิัจจ
ญาณ 

http://www.facebook.com/Iajdus


 

 

10 มคอ. 3 (BU 5003) พระไตรปิฎกศึกษา 1  
ภาคการศึกษาที่ 1/2559  

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

ลาทิตย ์
1.4.3 พระพุทธศาสนาเสื่อมจาก
อินเดีย 
-อินเดียและความเสื่อมของ 
 พุทธศาสนา 
-สังคายนาครั้งที่ 5 
-ธรรมปาละฟื้นฟู 
 พระพุทธศาสนาในอินเดยี 
1.4.4 สรุปการสังคายนา 11 
ครั้งในอินเดีย ศรลีังกา และไทย 
-สรุปสังคายนาครั้งที่ 1-4 
-สรุปสังคายนาครั้งที่ 5-7 
-สรุปสังคายนาครั้งที่ 8-11 
-ค าถามท้ายบท 

-การท างานร่วมกัน  
-ภาวะผู้น า  
-การยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน  
-การเสนอแนะ  
-การวิจารณ์  
-การแก้ปัญหา 
-การสรุป  

4 
 

บทท่ี 2 วิเคราะห์พระสูตรที่
ส าคัญและพระสูตรที่แสดง
หลักการส าคัญของ
พระพุทธศาสนา  
2.1 พระสูตรทีส่ าคญัใน   
ฑีฆนิกาย  
2.2 พระสูตรทีส่ าคญัในมัชฌิม
นิกาย 
2.3 พระสูตรทีส่ าคญัในสังยุตต
นิกาย  
2.4 พระสูตรทีส่ าคญัในอังคุตตร
นิกาย 
-ค าถามท้ายบท 

3 -อาจารย์บรรยายบทท่ี 2 ด้วย 
PowerPoint 

2.ถาม-ตอบ 
3.สรุปร่วมกัน 
4. แบ่งกลุ่มและมอบหมายหัวข้อให้
ค้นคว้า วิเคราะห์ เขียนรายงาน 
สรุปเนื้อหาด้วยกราฟิกต่างๆ ลงสู่ 
PowerPoint แล้วน าส่งสัปดาห์
ถัดไปทาง   
www.facebook.com/Iajdusและ
รายงานหน้าช้ันเรยีนในสัปดาห์
ถัดไป 

พระครูปริยัตสิัจจ
ญาณ 

5 
 

บทท่ี 2 วิเคราะห์พระสูตรที่
ส าคัญและพระสูตรที่แสดง
หลักการส าคัญของ
พระพุทธศาสนา  
2.1 พระสูตรทีส่ าคญัใน   
ฑีฆนิกาย (ต่อ) 
2.2 พระสูตรทีส่ าคญัในมัชฌิม
นิกาย (ต่อ) 
2.3 พระสูตรทีส่ าคญัใน   สัง
ยุตตนิกาย (ต่อ) 
2.4 พระสูตรทีส่ าคญัใน   อัง
คุตตรนิกาย (ต่อ) 
-ค าถามท้ายบท 

3 -นักศึกษาน าเสนองานมอบหมาย
หน้าช้ันเรียนด้วย power point 

-อาจารย์ก ากับ 
1.การอภิปรายในประเด็นส าคัญที่
น าเสนอ 

2.ถาม-ตอบ 
3.วิเคราะห ์
4.สัมภาษณ ์
5.สรุปร่วมกัน 
สังเกต… 
-การบริหารจัดการในการน าเสนอ
งาน 

-การท างานร่วมกัน  
-ภาวะผู้น า  

พระครูปริยัตสิัจจ
ญาณ 

http://www.facebook.com/Iajdus


 

 

11 มคอ. 3 (BU 5003) พระไตรปิฎกศึกษา 1  
ภาคการศึกษาที่ 1/2559  

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

-การยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน  
-การเสนอแนะ  
-การวิจารณ์  
-การแก้ปัญหา 
-การสรุป  

6 บทท่ี 3 วิเคราะห์พระสูตรที่
ส าคัญและพระสูตรที่แสดง
หลักการส าคัญของ
พระพุทธศาสนา  
2.1 พระสูตรทีส่ าคญัใน      
ขุททกนิกาย 15 คัมภีร ์
2.1.1 ขุททกปาฐะ 
2.1.2 ธรรมบท 
2.1.3 อุทาน 
2.1.4 อิติวุตตกะ 
2.1.5 สังยุตตนิบาต 
2.1.6 วิมานวัตถ ุ
2.1.7 เปตวัตถ ุ

3 -อาจารย์บรรยายบทท่ี 3 ด้วย 
PowerPoint 

2.ถาม-ตอบ 
3.สรุปร่วมกัน 
4. แบ่งกลุ่มและมอบหมายหัวข้อให้
ค้นคว้า วิเคราะห์ เขียนรายงาน 
สรุปเนื้อหาด้วยกราฟิกต่างๆ ลงสู่ 
PowerPoint แล้วน าส่งสัปดาห์
ถัดไปทาง   
www.facebook.com/Iajdus 
และรายงานหน้าช้ันเรยีนในสัปดาห์
ถัดไป 

พระครูปริยัตสิัจจ
ญาณ 

7 บทท่ี 3 วิเคราะห์พระสูตรที่
ส าคัญและพระสูตรที่แสดง
หลักการส าคัญของ
พระพุทธศาสนา  
2.1 พระสูตรทีส่ าคญัใน      
ขุททกนิกาย 15 คัมภีร์ (ต่อ) 
2.1.8 เถรคาถา 
2.1.9 เถรีคาถา 
2.1.10 ชาตก 
2.1.11 นิทเทศ 
2.1.12 ปฏิสัมภิทามรรค 
2.1.13 อปทาน 
2.1.14 พุทธวงศ์ 
2.1.15 จริยาปฎิก  
-ค าถามท้ายบท 

3 -นักศึกษาน าเสนองานมอบหมาย
หน้าช้ันเรียนด้วย power point 

-อาจารย์ก ากับ 
1.การอภิปรายในประเด็นส าคัญที่
น าเสนอ 

2.ถาม-ตอบ 
3.วิเคราะห ์
4.สัมภาษณ ์
5.สรุปร่วมกัน 
สังเกต… 
-การบริหารจัดการในการน าเสนอ
งาน 

-การท างานร่วมกัน  
-ภาวะผู้น า  
-การยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน  
-การเสนอแนะ  
-การวิจารณ์  
-การแก้ปัญหา 
-การสรุป  

พระครูปริยัตสิัจจ
ญาณ 

8 สอบระหว่างภาค    
9 
 

บทท่ี 4 วิเคราะห์หลักธรรมที่
เป็นหลักการส าคัญของ
พระพุทธศาสนา  

3 1.อาจารย์บรรยายบทท่ี 4 ด้วย 
PowerPoint 

2.ถาม-ตอบ 

พระครูปริยัตสิัจจ
ญาณ 

http://www.facebook.com/Iajdus


 

 

12 มคอ. 3 (BU 5003) พระไตรปิฎกศึกษา 1  
ภาคการศึกษาที่ 1/2559  

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

4.1 หลักค าสอนท่ีส าคญั 
-ศีล 5 
-อริยสัจ 4  
-ฯลฯ 
4.2 หลักความเชื่อและ   
 จุดมุ่งหมายสูงสุด 
-สอุปาทิเสสนิพพาน 
-อนุปาทิเสสนิพพาน 
 

3.สรุปร่วมกัน 
4. แบ่งกลุ่มและมอบหมายหัวข้อให้
ค้นคว้า วิเคราะห์ เขียนรายงาน 
สรุปเนื้อหาด้วยกราฟิกต่างๆ ลงสู่ 
PowerPoint แล้วน าส่งสัปดาห์
ถัดไปทาง   
www.facebook.com/Iajdus 
และรายงานหน้าช้ันเรยีนในสัปดาห์
ถัดไป 

10 
 

บทท่ี 4 วิเคราะห์หลักธรรมที่
เป็นหลักการส าคัญของ
พระพุทธศาสนา  
4.1 หลักค าสอนท่ีส าคญั 
-ศีล 5 
-อริยสัจ 4  
-ฯลฯ 
4.2 หลักความเชื่อและ   
 จดุมุ่งหมายสูงสุด 
-สอุปาทิเสสนิพพาน 
-อนุปาทิเสสนิพพาน 
 

3 -นักศึกษาน าเสนองานมอบหมาย
หน้าช้ันเรียนด้วย power point 

-อาจารย์ก ากับ 
1.การอภิปรายในประเด็นส าคัญที่
น าเสนอ 

2.ถาม-ตอบ 
3.วิเคราะห ์
4.สัมภาษณ ์
5.สรุปร่วมกัน 
สังเกต… 
-การบริหารจัดการในการน าเสนอ
งาน 

-การท างานร่วมกัน  
-ภาวะผู้น า  
-การยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน  
-การเสนอแนะ  
-การวิจารณ์  
-การแก้ปัญหา 
-การสรุป  

พระครูปริยัตสิัจจ
ญาณ 

11 บทท่ี 5 อุดมคติทาง
พระพุทธศาสนา 
-ค าถามท้ายบท 

3 -นักศึกษาน าเสนองานมอบหมาย
หน้าช้ันเรียนด้วย power point 

-อาจารย์ก ากับ 
1.การอภิปรายในประเด็นส าคัญที่
น าเสนอ 

2.ถาม-ตอบ 
3.วิเคราะห ์
4.สัมภาษณ ์
5.สรุปร่วมกัน 
สังเกต… 
-การบริหารจัดการในการน าเสนอ
งาน 

-การท างานร่วมกัน  

พระครูปริยัตสิัจจ
ญาณ 
 
 
 

http://www.facebook.com/Iajdus


 

 

13 มคอ. 3 (BU 5003) พระไตรปิฎกศึกษา 1  
ภาคการศึกษาที่ 1/2559  

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

-ภาวะผู้น า  
-การยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน  
-การเสนอแนะ  
-การวิจารณ์  
-การแก้ปัญหา 
-การสรุป  

12 บทท่ี 6 วิธีคิดและคุณลักษณะ
พิเศษแห่งพระพุทธศาสนา 
-ค าถามท้ายบท 

3 -นักศึกษาน าเสนองานมอบหมาย
หน้าช้ันเรียนด้วย power point 

-อาจารย์ก ากับ 
1.การอภิปรายในประเด็นส าคัญที่
น าเสนอ 

2.ถาม-ตอบ 
3.วิเคราะห ์
4.สัมภาษณ ์
5.สรุปร่วมกัน 
สังเกต… 
-การบริหารจัดการในการน าเสนอ
งาน 

-การท างานร่วมกัน  
-ภาวะผู้น า  
-การยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน  
-การเสนอแนะ  
-การวิจารณ์  
-การแก้ปัญหา 
-การสรุป  

พระครูปริยัตสิัจจ
ญาณ 

13 
 

 บทท่ี 7 พุทธจริยธรรม 
-ค าถามท้ายบท 

3 -อาจารย์บรรยายบทท่ี 7 ด้วย 
PowerPoint 

2.ถาม-ตอบ 
3.สรุปร่วมกัน 
4. แบ่งกลุ่มและมอบหมายหัวข้อให้
ค้นคว้า วิเคราะห์ เขียนรายงาน 
สรุปเนื้อหาด้วยกราฟิกต่างๆ ลงสู่ 
PowerPoint แล้วน าส่งสัปดาห์
ถัดไปทาง   
www.facebook.com/Iajdus 
และรายงานหน้าช้ันเรยีนในสัปดาห์
ถัดไป 

พระครูปริยัตสิัจจ
ญาณ 

14 บทท่ี 8 หลักคิหิธรรมและการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมในการ
ด ารงชีวิตและการแก้ปัญหา
สังคม 

3 1.อาจารย์บรรยายบทท่ี 8 ด้วย 
PowerPoint 

2.ถาม-ตอบ 
3.สรุปร่วมกัน 

พระครูปริยัตสิัจจ
ญาณ 

http://www.facebook.com/Iajdus


 

 

14 มคอ. 3 (BU 5003) พระไตรปิฎกศึกษา 1  
ภาคการศึกษาที่ 1/2559  

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

-ค าถามท้ายบท 4. แบ่งกลุ่มและมอบหมายหัวข้อให้
ค้นคว้า วิเคราะห์ เขียนรายงาน 
สรุปเนื้อหาด้วยกราฟิกต่างๆ ลงสู่ 
PowerPoint แล้วน าส่งสัปดาห์
ถัดไปทาง   
www.facebook.com/Iajdus 
และรายงานหน้าช้ันเรยีนในสัปดาห์
ถัดไป 

15 บทท่ี 8 หลักคิหิธรรมและการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมในการ
ด ารงชีวิตและการแก้ปัญหา
สังคม 
-ค าถามท้ายบท 

3 -นักศึกษาน าเสนองานมอบหมาย
หน้าช้ันเรียนด้วย power point 

-อาจารย์ก ากับ 
1.การอภิปรายในประเด็นส าคัญที่
น าเสนอ 

2.ถาม-ตอบ 
3.วิเคราะห ์
4.สัมภาษณ ์
5.สรุปร่วมกัน 
สังเกต… 
-การบริหารจัดการในการน าเสนอ
งาน 

-การท างานร่วมกัน  
-ภาวะผู้น า  
-การยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน  
-การเสนอแนะ  
-การวิจารณ์  
-การแก้ปัญหา 
-การสรุป  

พระครูปริยัตสิัจจ
ญาณ 

16 -สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน 
-นักศึกษารวบรวมงาน
มอบหมาย/แบบฝึกหดัท้ายบท/
บทสรุป/ภาพกิจกรรมทั้งหมดที่
อาจารย์เซ็นก ากับตลอดเทอม
เข้าเลม่ส่งอาจารย์ประจ าวิชา
หลังสอบภายใน 7 วัน 

3 -สรุปองค์ความรูร้่วมกัน 
-ถาม-ตอบ 
-สรุปคะแนนเก็บตลอดภาค
การศึกษา 
 
 

พระครูปริยัตสิัจจ
ญาณ 

17 สอบปลายภาค - วัดผลประเมินผล 
พระครูปริยัตสิัจจ
ญาณ 

 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/Iajdus
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1.มีจิตส านึกและตระหนักศึกษา
ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและอาชีพ 
 

1.สังเกตความตั้งใจในการไหว้
พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ 
2.ประเมินพฤติกรรมการเข้าช้ัน
เรียนและการส่งงานตรงตามเวลา
ที่ก าหนด 
3.สังเกตพฤติกรรมการแต่งกาย
ถูกต้องตามระเบียบและปฏิบตัิตน
ที่เหมาะสม การมีวินัย และความ
พร้ อ ม เ พี ย ง ใ น ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม 
4.ประเมินผลจากปริมาณการ
ทุจริตในการสอบและการคัดลอก
งานเพื่อน  

ทุกสัปดาห ์ 20 % 

 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
สุจริต และรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 
 

1.สังเกตความตั้งใจในการไหว้
พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ  
2.ประเมินพฤติกรรมการเข้าช้ัน
เรียนและการส่งงานตรงตามเวลา
ที่ก าหนด 
3.สังเกตพฤติกรรมการแต่งกาย
ถูกต้องตามระเบียบและปฏิบตัิตน
ที่เหมาะสม การมีวินัย และความ
พร้ อ ม เ พี ย ง ใ น ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม 
4.ประเมินผลจากปริมาณการ
ทุจริตในการสอบและการคัดลอก
งานเพื่อน 

ทุกสัปดาห ์ 20 % 

 3.มี จิ ต ส า ธ า ร ณ ะ  รั ก แ ล ะ
ภาคภูมิ ใจในท้องถิ่น สถาบัน 
และประเทศชาติ 

1.สังเกตความตั้งใจในการดูแล
ความสะอาดเรียบร้อยภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
2.สังเกตความตั้งใจในการไหว้
พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ  
3.ประเมินพฤติกรรมการเข้าช้ัน
เรียนและการส่งงานตรงตามเวลา
ที่ก าหนด 
3.สังเกตพฤติกรรมการแต่งกาย

ทุกสัปดาห ์ 20 % 
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ถูกต้องตามระเบียบและปฏิบตัิตน
ที่เหมาะสม การมีวินัย และความ
พร้ อ ม เ พี ย ง ใ น ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม 

2. ความรู้  

 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1. มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
หลักการและทฤษฎีส าคัญใน
สาขาวิชา 
 

1.ประเมินผลการสอบระหว่าง
ภาค และสอบปลายภาค  
 

สัปดาห์ที 8,17 60 % 

 2. มีทักษะและประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสาขาวิชา สามารถ
ปฏิบัติงานในสถานการณต์่างๆ 
ได ้
 

1.ประเมินผลการสอบระหว่าง
ภาค และสอบปลายภาค  
 

สัปดาห์ที 8,17 60 % 

 3. มีความรู้ความเข้าใจใน
พัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา 
รวมถึงงานวจิัยที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ปัญหาและการต่อยอด
องค์ความรู้ในสาขาวิชา 

1.ประเมินผลการสอบระหว่าง
ภาค และสอบปลายภาค  
 

สัปดาห์ที 8,17 60 % 

 4. ตระหนักศึกษาในธรรมเนยีม
ปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ ์

1.ประเมินผลการสอบระหว่าง
ภาค และสอบปลายภาค  
 

สัปดาห์ที 8,17 60 % 

 5. มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 1.ประเมินผลการสอบระหว่าง
ภาค และสอบปลายภาค  
 

สัปดาห์ที 8,17 60 % 

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1.สามารถค้นหา ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ใน

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน

สัปดาห์ที่ 
3,4,5,6,7,8,9, 

10 % 
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กา รพัฒนาความรู้ แ ล ะกา ร
แก้ปัญหาทางวิชาการได้อย่าง
สร้างสรรค์  
 

มอบหมาย แบบฝึกหัด การสรุป
เนื้อหา  
2 .  ปร ะ เมิ นผล ง านจากกา ร
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน การ
รายงานหน้าช้ันเรียน 

10,11,12,13, 
14,15,16 

 

 

2. สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่ม
สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ของตนในการ
แก้ปัญหาการท างานได้ 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน
มอบหมาย แบบฝึกหัด การสรุป
เนื้อหา  
2 .  ปร ะ เมิ นผล ง านจากกา ร
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน การ
รายงานหน้าช้ันเรียน 

สัปดาห์ที่ 
3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12,13, 

14,15,16 

10 % 
 

 

 

3. สามารถวางแผนการท างาน
และการบริหารจัดการงานได้ 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน
มอบหมาย แบบฝึกหัด การสรุป
เนื้อหา  
2 .  ปร ะ เมิ นผล ง านจากกา ร
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน การ
รายงานหน้าช้ันเรียน 

สัปดาห์ที่ 
3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12,13, 

14,15,16 

10 % 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

 

 

1.มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มใน
การวิ เคราะห์ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง
และของกลุ่ม 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด 
การท ารายงาน การรายงานหน้า
ช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเข้า
ร่ วมกิจกิจกรรมต่ างๆภายใน
มหาวิทยาลัย 

สัปดาห์ที่ 
3,4,5,6,7,8,9, 

10,11,12,13,14
,15,16 

10 % 

 2.ตระหนักในความแตกต่าง
หลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม สามารถท างาน

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด 
การท ารายงาน การรายงานหน้า

สัปดาห์ที่ 
3,4,5,6,7,8,9, 

10,11,12,13,14

10 % 
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ร่วมกับผู้อื่นได้ด ี ช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเข้า
ร่ วมกิจกิจกรรมต่ างๆภายใน
มหาวิทยาลัย 

,15,16 

 

 

3.มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด 
การท ารายงาน การรายงานหน้า
ช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเข้า
ร่ วมกิจกิจกรรมต่ างๆภายใน
มหาวิทยาลัย 

สัปดาห์ที่ 
3,4,5,6,7,8,9, 

10,11,12,13,14
,15,16 

10 % 

5. ทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1. มีความสามารถในการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ห รื อ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ห รื อ
กระบวนการวิ จั ย ในการคิ ด
วิ เ ค ร า ะห์ ห รื อ แก้ ปั ญห า ใน
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น แ ล ะ ใน ก า ร
ปฏิบัติงานได้ 

1.ประเมินผลการเรี ยนรู้ จ าก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
ระบบ E-Learning หรือ Social 
Network ต่างๆ ผ่านระบบ 
Internet  
2.ประเมินจากส่งผลงาน หรือสรุป
งานผ่าน Social Network หรือ 
Webboard ของอาจารย์ผ่าน
ระบบ Internet 

สัปดาห์ที่ 
3,4,5,6,7,8,9, 

10,11,12,13,14
,15,16 

 

10 % 

 

 

2. มีความสามารถในการใ ช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในการสื่อสาร การ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
แ ล ะ ก า ร น า เ ส น อ ข้ อ มู ล
สารสนเทศ เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาได้ 

1.ประเมินผลการเรี ยนรู้ จ าก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
ระบบ E-Learning หรือ Social 
Network ต่างๆ ผ่านระบบ 
Internet  
2.ประเมินจากส่งผลงาน หรือสรุป
งานผ่าน Social Network หรือ 
Webboard ของอาจารย์ผ่าน
ระบบ Internet 

สัปดาห์ที่ 
3,4,5,6,7,8,9, 

10,11,12,13,14
,15,16 

 

 

 

 

3.  มีความสามารถในการใ ช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศใน
การสื่อสาร การแสวงหาความรู้
ด้ วยตนเอง การจัด เก็บและ
ประมวลผลข้ อมู ลและกา ร
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 

1.ประเมินผลการเรี ยนรู้ จ าก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
ระบบ E-Learning หรือ Social 
Network ต่างๆ ผ่านระบบ 
Internet  
2.ประเมินจากส่งผลงาน หรือสรุป

สัปดาห์ที่ 
3,4,5,6,7,8,9, 

10,11,12,13,14
,15,16 
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งานผ่าน Social Network หรือ 
Webboard ของอาจารย์ผ่าน
ระบบ Internet 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยอาจารยแ์ละนกัศึกษา 
    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยอาจารย์และนักศึกษา ได้จัดกจิกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาไดด้ังนี ้

1) การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผู้เรียน 
2) อาจารยผ์ู้สอนได้สร้างเพจบน Facebook เพื่อให้นักศึกษาเสนอแนะ 
3) นักศึกษากรอกแบบสอบถามทีผู่้สอนหรือคณะกรรมการหลักสตูรสรา้งขึ้น 
4) นักศึกษาเขียนบันทึกสั้นๆ สะท้อนการจัดการเรยีนการสอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

1) ผลจากการสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2) ผลการตรวจรายงาน 
3) ผลการสอบของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน  
     น าผลการประเมินในข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอนดังนี ้

1)  น าผลประเมินที่ไดม้าวางแผนปรบัปรุงกระบวนการเรียนการสอนตอ่ไป 
2)  น าข้อบกพร่อง ข้อควรปรับปรุงและขอ้เสนอแนะจากนักศึกษาและจากการสังเกตของผู้สอนมาปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนต่อไป 
3)  ท าวิจัยในช้ันเรียน กรณีนักศึกษาสอบตกมากผิดปกต ิ

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ 
เรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุม่ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล 
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรยีนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

1)  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ 
             ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

2)  มีการตั้งคณะกรรมการหลักสตูรในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกดิคุณภาพมากข้ึนดังน้ี 

1) จัดท ารายงานการทวนสอบจากผลการประเมินข้อ 1 และ 2 แล้วน ามาประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน
ระหว่างผูส้อนในสาขาวิชาเดียวกันเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

2) ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ 4 
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ลงช่ือ...............................................ผู้จัดท า 
       (พระครูปริยตัิสัจจญาณ) 

                  วันท่ี 5 กรกฎาคม 2557 
 
 
 
 
 
 


