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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
000 147   พระไตรปิฎกศึกษา   

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
         000 147   พระไตรปิฎกศึกษา   
                       Tipitaka Studies 
2. จ านวนหน่วยกิต   

2 หน่วยกิต (2 – 0 - 4) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

พุทธศาสตรบัณฑิต  วิชาแกนพระพุทธศาสนา 

4  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
พระเมธีปริยัติวิบูล ดร 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่  1  / ช้ันปีที่  1  

6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 

8.  สถานที่เรียน    
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
วันท่ี 15 พฤษภาคม  2561 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
                   เพื่อให้นิสิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัต ิความเป็นมา และพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก การจ าแนก
โครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก การรักษา สืบทอดพระไตรปิฎกโดยมุขปาฐะและลายลักษณอ์ักษร การจัดล าดับคมัภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎกในประเทศไทย และประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก 
2. วัตถุประสงค์ในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
                ด าเนินการท าสื่อการเรียนการสอนโดย e-learning และกระบวนการสืบค้นพระไตรปิฎกทางคอมพิวเตอร์  ปรับปรุง
เนื้อหาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่แจัดให้ละมีการประเมินรายวิชาที่เป็นระบบตาม
หลักการทางพระพุทธศาสนาเพื่อใช้เป็นฐานการปรับปรุงการ 
สืบค้นหาข้อมูล องค์ความรู้จากพระไตรปิฎก 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  
             ศึกษาก าเนิด ความเป็นมา และพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก การจ าแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก 
ค าอธิบายโดยย่อของพระอรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร ล าดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ความ
เป็นมาของพระไตรปิฎก ในประเทศไทย และประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก 
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  32 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนิสิตเฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะพุทธศาสตร์  
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเปน็รายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะ 

รายที่ต้องการ) 
 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมปกติสุข และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม โดย

ผู้เรียนต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ให้เกิดขึ้นไปพร้อมกับการศึกษาพระไตรปิฎก ประกอบด้วยคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยตรงต่อเวลาและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม  ภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญของปัญหาเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

 
1.2  วิธีการสอน  

         บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิชาพระไตรปิฎก อภิปรายกลุ่ม
ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างจากพระไตรปิฎกที่เกี่ยวข้อง การอธิบายหลักธรรม 

1.3 วิธีการประเมินผล 
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลาการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงาน 
อย่างถูกต้องและเหมาะสมประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาจากพระไตรปิฎกประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
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2.  ความรู้  

2.1   ความรู้ที่ต้องได้รับ  
       มคีวามรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา โครงสร้าง หลักการที่ส าคัญในพระไตรปิฎก สามารถน าหลักธรรมและสาระจาก
พระไตรปิฎกมาประยุกต์ใช้กับสังคม 

2.2  วิธีการสอน 
        บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศึกษาโดยใช้ประเด็นจากพระไตรปิฎกมาศึกษาวิเคราะห์และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

2.3  วิธีการประเมินผล 
       ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เนน้การวัดหลักการและทฤษฎีน าเสนอสรุปการอ่านจากการค้นควา้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์กรณีศึกษา 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณคิดเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถยกกรณีจากพระไตรปิฎกมาวิเคราะห์เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม 
3.2   วิธีการสอน 

มอบหมายใหน้สิิตค้นคว้าข้อมลูแลว้ส าเสนอผลการศึกษา อภิปรายกลุ่มวิเคราะห์กรณศีึกษาการสะท้อนแนวคิดจากการ
วิเคราะห ์

3.3 วิธีการประเมินผล 
          สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดหลักธรรมที่เกี่ยวกับ
พระไตรปิฎกการน าเสนอการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้รียนด้วยกัน พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 

พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา 
4.2  วิธีการสอน 

          จัดกิจกรรมกลุม่ในการวิเคราะห์กรณีศึกษามอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรือ อ่านบทความงานวิจยั ทบความที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาการน าเสนอรายงาน 

4.2  วิธีการประเมินผล 
      ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด  รายงานที่น าเสนอ  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม รายงานการศึกษาด้วย
ตนเอง (รายงานสรปุรวมยอดความรู้) 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา       

        พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง  การเขียน การท ารายงาน และน าเสนอในช้ันเรียนพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์
ข้อมูลจากกรณีศึกษาพัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต เพื่อท ารายงานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5. วิธีการสอน 
      อภิปราย  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท ารายงาน โดยเน้นการน า

ตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหลง่ที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือน าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการค้นหา
ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร ์  

5.3  วิธีการประเมินผล 
การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปรายรายงาน 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 
 

การแนะน าแนวสังเขปรายวิชา 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎก  
-ความหมายของพระไตรปิฎก  
-ประเภทพระไตรปฎิก  
- ความเป็นมาของพระไตรปฎิก  
- โครงสร้างพระไตรปิฎก  

2 การบรรยาย   
การอภิปรายกลุม่ 
การใช้สื่อคอมพิวเตอร ์
การยกตัวอย่างจาก
สารัตถะในพระไตรปิฎก 

พระเมธีปริยัติวิบลู ดร. 

2 
 

การก าเนิดพระไตรปิฎก  
- พระอานนท์กับพระไตรปฎิก  
-พระอุบาลีกับพระไตรปิฎก  
- พระมหากัสสปะกับพระไตรปฎิก ฯลฯ 

2 การบรรยาย   
การอภิปรายกลุม่ 
การใช้สื่อคอมพิวเตอร ์
การยกตัวอย่างจาก
สารัตถะในพระไตรปิฎก 

พระเมธีปริยัติวิบลู ดร. 

3 
 

การสังคายนาพระไตรปิฎก 
การนับครั้งสังคายนาที่รู้กันท่ัวไป  
-สังคายนาครั้งที ่๑- ๒ - ๓ –  
-การนับสังคายนาของลังกา  
-การนับสังคายนาของพม่า 
- การนับสังคายนาของไทย  

2 การบรรยาย   
การอภิปรายกลุม่ 
การใช้สื่อคอมพิวเตอร ์
การยกตัวอย่างจาก
สารัตถะในพระไตรปิฎก 

พระเมธีปริยัติวิบลู ดร. 

4 
 

การพัฒนาการของไตรปิฏก  
- การสังคายนาของฝ่ายมหายาน  
- การสังคายนาของนิกายสัพพัตถกิวาท  

2 การบรรยาย   
การอภิปรายกลุม่ 
การใช้สื่อคอมพิวเตอร ์

พระเมธีปริยัติวิบลู ดร. 



  5  
   มคอ. 3  พระไตรปฏิกศึกษา  

 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- สังคายนานอกประวัตศิาสตร์และ
ล าดับอาจารยผ์ู้ทรงจ าพระไตรปิฎก  

การยกตัวอย่างจาก
สารัตถะในพระไตรปิฎก 

5. 
 

ค าอธิบายพระไตรปิฎก ในทัศนะของ
พระอรรถกถาจารย์ ฎีกา อนุฏีกา 
ปกรณ์วิเสส  
-ความน า -ความหมายและประเภทของ
อรรถกถา ฎีกา อนุฏีกา ปกรณ์วิเสส 
ความส าคญั ก าเนิดและพัฒนาการของ
อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 

2 การบรรยาย   
การอภิปรายกลุม่ 
การใช้สื่อคอมพิวเตอร ์
การยกตัวอย่างจาก
สารัตถะในพระไตรปิฎก 

พระเมธีปริยัติวิบลู ดร. 

6. 
 

การจารึกพระไตรปิฎกในประเทศไทย 
สมัยที ่๑ พระเจ้าติโลกราช เมือง
เชียงใหม ่สมัยที ่๒ รัชกาลที ่๑ 
กรุงเทพฯ สมัยที ่๓ รัชกาลที ่๕ 
กรุงเทพ ฯ สมัยที ่๔ รัชกาลที ่๗ 
กรุงเทพ ฯ และของ มจร.  

2 การบรรยาย   
การอภิปรายกลุม่ 
การใช้สื่อคอมพิวเตอร ์
การยกตัวอย่างจาก
สารัตถะในพระไตรปิฎก 

พระเมธีปริยัติวิบลู ดร. 

7 
 

ลักษณะการจัดหมวดหมูข่องแต่ละ
ปิฎก วินัยปิฎก สุตตันตปิฎก อภิธัมม
ปิฎก ลาดับชั้นคมัภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา คาอธิบาย
พระไตรปิฎกอย่างย่อ ๆ ของอรรถกถา
จารย ์ 

2 การบรรยาย   
การอภิปรายกลุม่ 
การใช้สื่อคอมพิวเตอร ์
การยกตัวอย่างจาก
สารัตถะในพระไตรปิฎก 

พระเมธีปริยัติวิบลู ดร. 

8 สอบกลางภาค  2  พระเมธีปริยัติวิบลู ดร. 
9 
 

โครงสร้างพระวินัยปิฎก ศึกษาเนือ้หา
สาระ คัมภรี์มหาวภิังค์ คัมภรี์ภิกขุนี
วิภังค ์  คัมภีร์มหาวรรค คัมภรี์จุลวรรค 
คัมภีร์บริวาร 

  2 การบรรยาย   
การอภิปรายกลุม่ 
การใช้สื่อคอมพิวเตอร ์
การยกตัวอย่างจาก
สารัตถะในพระไตรปิฎก 

พระเมธีปริยัติวิบลู ดร. 

10 
 

โครงสร้างพระสุตตันตปิฎก ศึกษา
เนื้อหาสาระ คัมภีร์ทีฆนิกาย คัมภรี์
มัชฌิมนิกาย คัมภีรส์ังยุตตนิกาย คัมภีร์
อังคุตตรนิกาย คัมภีร์ขุททกนิกาย  

2 การบรรยาย   
การอภิปรายกลุม่ 
การใช้สื่อคอมพิวเตอร ์
การยกตัวอย่างจาก
สารัตถะในพระไตรปิฎก 

พระเมธีปริยัติวิบลู ดร. 

11 
 

โครงสร้างพระอภิธรรมปิฎก ศึกษา
เนื้อหาสาระ คัมภีร์ธัมมสังคณ ีคัมภีร์
วิภังค ์คัมภีร์บคุคลบญัญตั ิ คัมภีรธ์าตุ
กถา คัมภีร์กถาวัตถ ุคัมภีรย์มก คัมภีร์
ปัฏฐาน  
 

2 การบรรยาย   
การอภิปรายกลุม่ 
การใช้สื่อคอมพิวเตอร ์
การยกตัวอย่างจาก
สารัตถะในพระไตรปิฎก 

พระเมธีปริยัติวิบลู ดร. 

12 
 

พระไตรปิฎกกับพระมหากษัตริย์ไทย 2 การบรรยาย   
การอภิปรายกลุม่ 
การใช้สื่อคอมพิวเตอร ์

พระเมธีปริยัติวิบลู ดร. 



  6  
   มคอ. 3  พระไตรปฏิกศึกษา  

 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

การยกตัวอย่างจาก
สารัตถะในพระไตรปิฎก 

13 
 

การวิเคราะห์พระไตรปิฎก 2 การบรรยาย   
การอภิปรายกลุม่ 
การใช้สื่อคอมพิวเตอร ์
การยกตัวอย่างจาก
สารัตถะในพระไตรปิฎก 

พระเมธีปริยัติวิบลู ดร. 

14 
 

คุณค่าของพระไตรปิฎกต่อสังคมไทย 
- คุณค่าด้านหลักค าสอน 
- คุณค่าด้านประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนาและภาษาไทย 
-คุณค่าด้านวรรณกรรมไทย ศิลปะและ
วัฒนธรรม คติความเช่ือของสังคมไทย 

2 การบรรยาย   
การอภิปรายกลุม่ 
การใช้สื่อคอมพิวเตอร ์
การยกตัวอย่างจาก
สารัตถะในพระไตรปิฎก 

พระเมธีปริยัติวิบลู ดร. 

15 
 

มจร. กับพระไตรปิฎก 
ระบบการสืบค้นพระไตรปฎิก 
สรุปสาระจากพระไตรปิฎกศึกษา 

2 การบรรยาย   
การอภิปรายกลุม่ 
การใช้สื่อคอมพิวเตอร ์
การยกตัวอย่างจาก
สารัตถะในพระไตรปิฎก 

พระเมธีปริยัติวิบลู ดร. 

16 สอบปลายภาค 2  คณะกรรมการ 

 

กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู ้
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการประเมินผล 

1 นักศึกษาศึกษาดูงาน ทุกครั้ง 10% 

2 นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจใน
ประเด็นต่างๆเกี่ยวกับพระไตรปิฎก 

สัป6าห์ที
16 

60% 

3 นักศึกษาตั้งใจและสนใจเรยีนใน
รายวิชาพระไตรปิฎกศึกษา (มาเรยีน) 

ทุกครั้ง 10% 

4 การส่งงานท่ีไดร้ับมอบหมายและศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

ทุกครั้ง 20% 

   100% 

 

 

 



  7  
   มคอ. 3  พระไตรปฏิกศึกษา  

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  เอกสารและต าราหลัก 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, พระไตรปิฎกฉบบัมหาจุฬาเตปิฎกํ, 2530 , กรุงเทพมหานคร, โรงพมิพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
คณาจารย ์มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, พระไตรปิฎกศกึษา, 2551 , กรุงเทพมหานคร, โรงพมิพม์หา

จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

เสนาะ  ผดุงฉตัร. ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกบัวรรณคดีบาลี Introduction to Bali literature. 
พมิพค์รัง้ที ่1 พ.ศ. 2532. กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,2532. 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, วรรณคดีบาลี. บาลคีรัง้ที่ 1 : กนัยายน 2552. กรุงเทพมหานคร : โรง

พมิพไ์ทยรายวนัการพมิพ,์ 2552. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

ไกรวุฒ ิ มะโนรตัน์. วรรณคดีบาลี 1 พมิพค์รัง้แรก 2549. กรุงเทพมหานคร : พมิพท์ี ่จรญัสนิทวงศก์ารพมิพ,์2549. 
CD Rom พระไตรปิฎก ฉบบัมหาจุฬาฯ และฉบบัของมหาวทิยาลยัมหดิล 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูล

เพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

 
 
 
 



  8  
   มคอ. 3  พระไตรปฏิกศึกษา  

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การ

สอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา 
มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์
ประจ าหลักสูตร  

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน 
วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา 

เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี ้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของ

อาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ 
 
 


