
รายละเอยีดของรายวิชา (มคอ.๓) 

รายวิชา  ๐๐๐  ๑๕๘  ประวตัิพระพุทธศาสนา 

 

ชือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะพุทธศาสตร์  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ 

หมวดที ๑ ข้อมูลโดยทัวไป 

๑. รหัสและชือรายวชิา  

          ๐๐๐  ๑๕๘          ประวติัพระพุทธศาสนา 

                                      (History of Buddhism) 

๒. จํานวนหน่วยกติ   

๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

พทุธศาสตรบณัฑิต  วิชาแกนพระพุทธศาสนา 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 - 

๕. ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน 

 - 

๖. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

 - 

๗. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites)   

 - 

๘. สถานทีเรียน    

 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

๙. วนัทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครังล่าสุด 

 - 

 

 

 

 

 



 
๒

หมวดท ี๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

          นิสิตมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัประวติัความเป็นมา ความสําคญั และลกัษณะเด่นของพระพุทธศาสนา มี

ความรู้ความเขา้ใจการแยกนิกายขยายตวัของพระพุทธศาสนาเขา้ไปในนานาประเทศ มีความรู้ความเขา้ใจอิทธิพล

ของพระพุทธศาสนาต่อวฒันธรรมในประเทศนนัๆ และมีความรู้ความเขา้ใจสามารถอธิบายการเกิดองค์การหรือ

กระบวนการใหม่ๆ ในวงการพระพุทธศาสนาได ้

๒. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

          ๒.๑  เพือพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.  

          ๒.๒ เพือใหมี้เนือหาสาระและความทนัสมยัมากยิงขึน 

           ๒.๓  เพอืใหส้อดคลอ้งกบัความเปลียนแปลงเกียวกบักระบวนการเรียนการสอน 

           ๒.๔  เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงค์และปรัชญาการศึกษาของมหาวทิยาลยั 

 

หมวดท ี๓ ลกัษณะและการดําเนินการ 

๑. คําอธิบายรายวชิา  

           ศึกษาประวัติศาสนาพระพุ ทธศาสนาตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ค วามสําคัญ และลักษณ ะเด่นของ

พระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การขยายตวัของพระพุทธศาสนาเขา้ไปในนานาประเทศ และ

อิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวฒันธรรมในประเทศนันๆ รวมทงัศึกษาขบวนการและองค์การใหม่ๆ ในวงการ

พระพุทธศาสนายคุปัจจุบนัและอนาคต 

๒. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๒ ชวัโมงต่อ

ภาคการศึกษา   

 

สอนเสริมตามความ

ตอ้งการของนิสิตเฉพาะ

ราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบติังาน

ภาคสนาม 

การศึกษาดว้ยตนเอง ๔ 

ชวัโมงต่อสปัดาห ์  

๓. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารยป์ระจาํรายวิชา ประกาศเวลาใหค้าํปรึกษาผา่นเวบ็ไซดค์ณะ  

- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชวัโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายที

ตอ้งการ) 

 

 



 
๓

หมวดท ี๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา 

พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพือใหส้ามารถดาํเนินชีวิตร่วมกบัผูอื้นในสังคมอย่างราบรืน และเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผูส้อนต้องพยายามสอดแทรกเรืองทีเกียวกบัคุณธรรมจริยธรรม เพือใหนิ้สิตสามารถ

พฒันาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกบัการศึกษาประวติัพระพุทธศาสนา โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติ

ของหลกัสูตร ดงันี 

(๑) ตระหนกัคุณค่าของพระพุทธศาสนาต่อสงัคมโลก 

(๒) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง และสงัคม 

(๓) เกิดความรู้สึกรับผิดชอบในฐานะเป็นพุทธศาสนทายาท 

(๔) เกิดศรัทธาเชือมนัหลกัพุทธธรรมนาํไปประยุกต์ใช้ในการดาํเนินชีวิต 

(๕) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์ารและสังคม 

๑.๒ วธีิการสอน  

- การอธิบาย  

- การอภิปราย 

- การศึกษาคน้ควา้รายบุคคลหรือกลุ่ม 

- การนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ 

- การใชสื้อประกอบการสอน 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานทีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตทีใหแ้ละตรงเวลา 

- มีการอา้งองิเอกสารทีไดน้าํมาทาํรายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

- ประเมินผลการนาํเสนอรายงานทีมอบหมาย 

๒. ความรู้  

๒.๑ ความรู้ทีต้องได้รับ  

นิสิตมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัประวติัความเป็นมา ความสําคญั และลกัษณะเด่นของพระพุทธศาสนา มี

ความรู้ความเขา้ใจการแยกนิกายขยายตวัของพระพุทธศาสนาเขา้ไปในนานาประเทศ มีความรู้ความเขา้ใจอิทธิพล

ของพระพุทธศาสนาต่อวฒันธรรมในประเทศนันๆ และมีความรู้ความเขา้ใจสามารถอธิบายการเกิดองค์การหรือ

กระบวนการใหม่ๆ ในวงการพระพุทธศาสนาได ้

๒.๒ วธิีการสอน 

บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน   และมอบหมายให้ค้นควา้หาบทความ ข้อมูลที

เกียวขอ้ง โดยนาํมาสรุปและนาํเสนอ  โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยส์าํคญั 



 
๔

๒.๓ วธีิการประเมินผล 

- ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเนน้การวดัหลกัการและทฤษฎี 

- นาํเสนอสรุปการอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มูลทีเกียวขอ้ง 

๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑ ทักษะทางปัญญาทีต้องพฒันา 

พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพือการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาทางสงัคม 

๓.๒ วธีิการสอน 

- การมอบหมายใหนิ้สิตทาํศึกษาคน้ควา้ และนาํเสนอผลการศึกษา 

- อภิปรายกลุ่ม 

๓.๓ วธีิการประเมินผล 

สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบทีมีการวิเคราะห์สถานการณ์ พระพทุธศาสนาในปัจจุบนั 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้องพฒันา  

- พฒันาทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนั 

- พฒันาความเป็นผูน้าํและผูต้ามในการทาํงานเป็นทีม 

- พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานทีมอบหมายใหค้รบถว้นตามกาํหนดเวลา 

๔.๒ วธีิการสอน 

- จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรือ อา่นบทความทีเกียวขอ้งกบัรายวชิา 

- การนาํเสนอรายงาน 

๔.๓ วธีิการประเมินผล 

- ประเมินตนเอง และเพอืน ดว้ยแบบฟอร์มทีกาํหนด 

- รายงานทีนาํเสนอ  พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีม 

- รายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 



 
๕ 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้องพฒันา       

- พฒันาทกัษะในการสือสารทงัการพดู การฟัง การเขียน โดยการทาํรายงาน และนาํเสนอในชนัเรียน 

- พฒันาทกัษะในการสืบคน้ ขอ้มลูทางอินเทอร์เน็ต  

- ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสือสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล ์การสร้างหอ้งแสดงความ

คิดเห็นในเรืองต่างๆ  

- ทกัษะในการนาํเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ เครืองมือ และเทคโนโลยทีีเหมาะสม 

๕.๒ วิธีการสอน       

- มอบหมายงานให้ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website สือการสอน e-learning และทาํรายงาน โดย

เนน้ทีมาขอ้มูลทีน่าเชือถือ 

- นาํเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยีทีเหมาะสม  

๕.๓ วธีิการประเมินผล 

- การจดัทาํรายงาน และนาํเสนอดว้ยสือเทคโนโลย ี

- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

หมวดท ี๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ

สอน  สือทีใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

๑-๒ 

 

บทท ี๑ การอุบัตขิึนและลกัษณะเด่น

ของพระพทุธศาสนา 

-สังคมชมพูทวีปก่อนพุทธกาล 

-การอุบติัขึนและพฒันาการแห่ง

พระพุทธศาสนา 

-ความสาํคญัและลกัษณะเด่นของ

พระพุทธศาสนา 

-สรุปทา้ยบท 

-คาํถามทา้ยบท 

๔ บรรยาย   

ยกตวัอยา่งประกอบ   

 

๓ 

 

บทที ๒ พระพุทธศาสนาในพุทธ

ศตวรรษที ๑ 

-แนวคิดการจดัหมวดหมู่พระธรรม

วนิยัสมยัพุทธกาล 

-การกล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัย

๒ บรรยาย 

ยกตวัอยา่งประกอบ 

 

 



 
๖

สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ

สอน  สือทีใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

ของพระสุภทัทะ 

-การสงัคายนาครังที ๑ 

-ผลการทาํสงัคายนาครังที ๑ 

-สรุปทา้ยบท 

-คาํถามทา้ยบท 

๔ 

 

บทท ี๓ พระพุทธศาสนาในพทุธ

ศตวรรษที ๒ 

-สาเหตุของการสังคายนาครังที ๒ 

-เหตุการณ์สาํคญัก่อนการสังคายนา

ครังที ๒ 

-ผลของการสังคายนาครังที ๒ 

-การแยกนิกายในพระพุทธศาสนา 

-สรุปการทาํสังคายนาครังที ๒ 

-สรุปทา้ยบท 

-คาํถามทา้ยบท 

๒ บรรยาย 

ยกตวัอยา่งประกอบ 

 

๕ 

 

บทท ี๔ พระพุทธศาสนาในสมัย

พระเจ้าอโศกมหาราช 

-พระเจา้อโศกมหาราชกบั

พระพุทธศาสนา 

-สาเหตุของการสังคายนาครังที ๓ 

-เหตุการณ์สาํคญัเกียวกบัการทาํ

สังคายนาครังที ๓ 

-ผลของการทาํสังคายนาครังที ๓ 

-สรุปการสงัคายนาครังที ๓ 

-สรุปทา้ยบท 

-คาํถามทา้ยบท 

๒ บรรยาย 

ยกตวัอยา่งประกอบ 

        

๖ 

 

บทที ๕ พระพุทธศาสนาในสมัย

พระเจ้ามิลินท์ 

-พระเจา้มิลินท์กบัพระพุทธศาสนา 

-ประวติัพระนาคเสน 

-การปุจฉา วิสชันาระหว่างพระเจา้มิ

ลินทก์บัพระนาคเสน 

๒ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง

ประกอบ 

        



 
๗ 

สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ

สอน  สือทีใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

-ความเป็นมาเกียวกบัพระพุทธรูป 

-สรุปทา้ยบท 

-คาํถามทา้ยบท 

๗ 

 

บทท ี๖ พฒันาการของ

พระพุทธศาสนามหายาน 

-กาํเนิดและพฒันาการของ

พระพุทธศาสนามหายาน 

-สาเหตุใหเ้กิดพระพุทธศาสนา

มหายาน 

-ความแตกต่างระหว่าง

พระพุทธศาสนาเถรวาทและ

มหายาน 

-สรุปทา้ยบท 

-คาํถามทา้ยบท 

๒ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง

ประกอบ 

  

๘ สอบกลางภาค  ๒ ขอ้สอบวดัผล  

๙ บทท ี๗ พระพทุธศาสนาในเอเชียใต้

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

-พระพุทธศาสนาในประเทศศรี

ลงักา 

-พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า 

-พระพุทธศาสนาในประเทศกมัพูชา 

-พระพุทธศาสนาในประเทศลาว 

-พระพุทธศาสนาในประเทศ

เวยีดนาม 

-สรุปทา้ยบท 

-คาํถามทา้ยบท 

 

๒ บรรยาย 

ยกตวัอยา่งประกอบ 

  

๑๐-๑๑ 

 

บทท ี๘ พระพุทธศาสนาในเอเชีย

ตะวันออกไกล 

-พระพุทธศาสนาในประเทศจีน 

-พระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลี 

-พระพุทธศาสนาในประเทศญีปุ่น 

๔ บรรยาย 

ยกตวัอยา่งประกอบ 

  



 
๘

สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ

สอน  สือทีใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

-พระพุทธศาสนาในประเทศมอง

โกลเลีย 

-พระพุทธศาสนาในประเทศอุซเบ

กิซสถาน 

- พระพุทธศาสนาในประเทศธิเบต 

-สรุปทา้ยบท 

-คาํถามทา้ยบท 

๑๒-๑๓ 

 

บทท ี๙ พระพทุธศาสนาในยุโรป-

อเมริกา 

-พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป 

-พระพุทธศาสนาในทวีปอเมริกา 

บทท ี๑๐ พระพุทธศาสนาใน

ประเทศไทย 

-การเขา้มาของพระพุทธศาสนาใน

ประเทศไทย 

-พระพุทธศาสนาในสมยัสุโขทยั 

ลา้นนา อยุธยา ธนบุรี กรุงรัตน์

โกสินทร์ 

-แนวโนม้พระพุทธศาสนาใน

อนาคต 

-สรุปทา้ยบท 

-คาํถามทา้ยบท 

๔ บรรยาย 

ยกตวัอยา่งประกอบ 

  

๑๔ 

 

บทท ี๑๑ ขบวนการและองค์การ

ใหม่ๆ ทางพระพุทธศาสนาใน

ปัจจุบัน 

-สาํนกัสวนโมกขพลาราม 

-สาํนกัสนัติอโศก 

-สาํนกัวดัพระธรรมกาย 

-สาํนกัวดัหนองป่าพง 

-สาํนกัสงฆถ์าํกระบอก 

-สรุปทา้ยบท 

-คาํถามทา้ยบท 

๒ บรรยาย 

ยกตวัอยา่งประกอบ 

  



 
๙ 

สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ

สอน  สือทีใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

๑๕ 

 

-นิสิตนาํเสนองานทีไดรั้บมอบหมาย

จากอาจารยป์ระจาํวชิา 

-ประมวล/สรุปองค์ความรู้ประจํา

วชิา 

๒ นาํเสนองาน

Conference/ 

Evaluation/ 

Improvement/ 

Development 

  

๑๖ สอบปลายภาค ๒   

 

๒. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

ที  
ผลการ

เรียนรู้*  
วธีิการประเมิน  สัปดาห์ทีประเมิน  

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
๑.๑, ๒.๑,  

๓.๑ 

สอบปลายภาค 

 

๑๖ 

 

๓๐% 

 

๒ 

๑.๑, ๑.๖, 

๑.๗, ๒.๑, 

๒.๔-๒.๖, 

๓.๒, ๔.๑-

๔.๖,๕.๓-

๕.๔ 

การนาํเสนอรายงาน 

การทาํงานกลุ่มและผลงาน 

การอ่านและสรุปบทความ 

การส่งงานตามทีมอบหมาย  

 

ตลอดภาค

การศึกษา 
๖๐% 

๓ 
๑.๑-๑.๗, 

๓.๑ 

การเขา้ชนัเรียน 

การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน

ชนัเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

 

หมวดท ี๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลกั 

คณาจารย ์มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. ประวตัพิระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ       

        ราชวทิยาลยั, ๒๕๕๐. 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

ไมมี่ 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 ทรงวิทย์  แก้วศ รี . ป ระวัติศาสตร์พระพุ ทธศาสนา เล่ม  ๑๔  พ ระพุท ธศาสนาในอังกฤษและเยอรมัน . 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพก์ารศาสนา, ๒๕๓๐. 



 
๑๐ 

---------------------.  ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา เล่ม ๑๕ พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพก์ารศาสนา, ๒๕๓๐. 

บรรจง  โสดาดี. การใช้ตรรกะในวธีิสอนของพระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท). เชียงใหม่ : วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรม

หาบณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา มหาวทิยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๔๖. 

พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท). อุปลมณี. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๔. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พระมโนสะท้อนสภาพโซของการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 

๒๕๔๕. 

สัญญา  ปริยติัพงษกร. ประวัติพระพุทธศาสนา ๑. บุรีรัมย ์: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั หอ้งเรียนวดั

พทุธบาทเขากระโดง, ๒๕๔๗. 

สุชาติ  หงษา. ประวตัิศาสตร์พระพุทธศาสนา จากอดีต สู่ปัจจบัุน. กรุเทพมหานคร : ธรรมสภาและสถาบนัลือธรรม, 

๒๕๔๙. 

เสถียร  โพธินนัทะ. ประวตัศิาสตร์พระพุทธศาสนา. พิมพค์รังที ๔, กรุงเทพมหานคร : สร้างสรรคบุ์ค๊, ๒๕๔๔. 

อุทยั  ธรรมสาโร (แปลและเรียบเรียง). พระพุทธศาสนาในยุโรปและสหรัฐอเมริกา. กรุงเทพมหานคร : โพธิสามตน้

การพิมพ,์ ๒๕๑๘. 

Message from VIPs. Published The Joint International Organizing Committee for the Third International 

Conference on the United Nations Day of Vesak. Bangkok : Mahachulalongkornrajvidyalaya 

University Press, Thailand, 2006. 

Phra Thepsophon. (Prayoon Mererk). International Recognition of the Day of Vesak. 

Mahachulalongkornrajvidyalaya University Press, Thailand, 2003. 

Phra Thepsophon. (Prayoon Dhmmacitto). 250th Anniversary of Syamvamsa in Sri Lanka. 

Mahachulalongkornrajvidyalaya University Press, Thailand, 2003. 

Sir. Edwin Arnold. Ligth of Asia. แปลโดยพระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(สิริจนฺทเถร), กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหามกุฏราชวิทยาลยั, ๒๕๔๐. 

 

 

หมวดท ี๗ การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ทีจดัทาํโดยนิสิต ไดจ้ดักิจกรรมในการนาํแนวคิดและความเห็นจาก

นิสิตไดด้งันี 

- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 

- การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 

- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 

- ขอเสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ทีอาจารยผู์ส้อนไดจ้ดัทาํเป็นช่องทางการสือสารกบันิสิต 



 
๑๑

๒. กลยทุธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บขอ้มูลเพือประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงันี 

- การสงัเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน 

- ผลการสอบ 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

๓. การปรับปรุงการสอน  

หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง 

และหาขอ้มูลเพิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดงันี 

- สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 

- การวจิยัในและนอกชนัเรียน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนิสิตในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิในรายหัวขอ้ ตามทีคาดหวงัจากการเรียนรู้

ในวิชา ไดจ้าก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และ

หลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสมัฤทธิโดยรวมในวิชาไดด้งันี 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอื์น หรือผูท้รงคุณวุฒิ ที

ไม่ใช่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

- มีการตังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ

ขอ้สอบ รายงาน วธีิการให้คะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 

๕. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน 

และรายละเอียดวิชา เพือใหเ้กิดคุณภาพมากขึน ดงันี 

- ปรับปรุงรายวชิาทุก ๓ ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิตามขอ้ ๔ 

- เปลียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพือใหนิ้สิตมีมุมมองในเรืองการประยกุตค์วามรู้นีกบัปัญหาทีมาจาก

งานวจิยัของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 


