
มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา 

 
๑ 

รายละเอียดของรายวิชา 

๐๐๐  ๑๔๘  พระวินัยปิฎก  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
โครงการขยายห้องเรียน 
          วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  ต าบลบ้านใต้  อ าเภอเมือง ฯ  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๐๐๐ 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

     ๐๐๐  ๑๔๘  พระวินัยปิฎก   (Vinaya  Pitaka) 

 
๒. จ านวนหน่วยกิต 

๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา  

 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

พระครูกิตติชัยกาญจน์, พระครูกาญจนธรรมาภรณ์ 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ ๒ ชั้นปีที่ ๑ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 

ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 

ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โครงการขยายห้องเรยีนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  จังหวัดกาญจนบุรี 
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๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

 

 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

       เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัยปิฎก สามารถ
วิเคราะห์เนื้อหาสาระที่ส าคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกา  
ประกอบ รวมทั้งสามารถน าหลักพระวินัยที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฎกไปปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ด าเนินการท าสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Power Point เพ่ือให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น ปรับปรุงเนื้อหาการเรียน
การสอนและวิเคราะห์จากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  
          ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัยปิฎก ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่ส าคัญในคัมภีร์มหา
วิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
พระวินัยปิฎก 

 

๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 
๓๒ ตามความต้องการ 

ของผู้เรียนเฉพาะราย 
๐ การศึกษาด้วยตนเอง ๔ 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
 วิธีการให้ค าแนะน า เข้าพบตามที่นัดหมายและสอบถามในชั้นเรียน  วัน ตามที่ก าหนดในแต่ละภาคการศึกษา  จ านวน

ชั่วโมงตามท่ีก าหนดในแต่ละครั้ง 
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หมวดที ่๔  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
๑.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [•] มีศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
๒. [] มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ มีวินัย 
๓. [•] เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 

- ก าหนดความรับผิดชอบต่อ 
  การเข้าห้องเรียน  
- ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดง 
  ความคิดเห็นในบทเรียน 
  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  ในชั้นเรียน 

- ประเมินผลพฤติกรรมการเข้าเรียน 
- การให้ความร่วมมือในชั้นเรียน 
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
  จากการจดเนื้อหาบรรยาย   
- การน าเสนองาน ซักถาม และ 
  อภิปราย 
 

๒.  ด้านความรู้ 
ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [•] มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี 

และเนื้อหา 

๒. [•] ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกดิขึ้นได้

อย่างมีเหตผุล 

๓. [] มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต 

และสามารถน ามาปรบัใช้ในการด าเนินชีวิต 

๔. [•] มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ทั้งของไทยและสากล 

- บรรยายเนื้อหารายวิชาตาม 
  แผนการสอนที่ได้ก าหนดไว้โดยใช้
สื่อ power point 
- อภิปรายประเด็นศึกษาระหว่าง 
  ผู้เรียนและผู้สอน   
- มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ท า 
  แบบฝึกหัด 
- สรุปประเด็นหลักของบทเรียน 

- ทดสอบความเข้าใจด้วย 
  การถาม – ตอบ 
- วิจารณ์การท าแบบฝึกหัด 
- ประเมินความรู้ความเข้าใจของ 
  ผู้เรียนจากการท าแบบฝึกหัด  
- การสอบวัดความรู้ ๒ ครั้ง  
  สอบกลางภาคและปลายภาค 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
ทักษะปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [•] สามารถสืบค้นข้อมูล วเิคราะห์ ท าความ

เข้าใจ และน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
๒. [] สามารถคดิวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี
เหตุผล อ้างอิงได ้

๓. [•] สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะเพื่อ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

- บรรยายพร้อมทั้งยกตัวอย่าง 
  ประกอบเนื้อหาวิชาโดยใช้สื่อ 
power point 
- บรรยายเชิงวิเคราะห์ให้เห็น 
  ความสัมพันธ์และบูรณาการ 
  ของเนื้อหาวิชากับปรากฏการณ์ที่ 
  เกิดข้ึนในสังคมปัจจุบัน 
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความ 
  คิดเห็น และแก้ไขข้อผิดพลาด 
  เป็นรายบุคคล 

- ทดสอบย่อยโดยเน้นการวิเคราะห์  
  การประยุกต์ใช้และการบูรณาการ 
  เนื้อหาวิชากับปรากฏการณ์ที่ 
  เกิดข้ึนในสังคมปัจจุบัน 
 - การใช้การซกัถาม  
- ทดสอบด้วยแบบฝึกหัด 
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- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า 
  ด้วยตนเอง แล้วน ามาแลกเปลี่ยน 
  ภายในชั้นเรียน 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [•] มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

๒. [•] เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งใน
ฐานะผู้น าและผู้ตาม 

- มอบหมายงาน  
  พร้อมทั้งก าหนดให้น าเสนอโดย
ใช้สื่อ power point 
ความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ 

- การน าเสนองาน 
- ชิ้นงาน 
 
 
 

 
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [•] มีทักษะในการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร

ได้อย่างเหมาะสม 
๒. [•] มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

๓. [•] มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การสืบค้น และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

๔. [•] มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
 

- มอบหมายงาน  
  พร้อมทั้งก าหนดให้น าเสนอโดย
ใช้สื่อ power point 
 ความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ 
 
 
 

- การน าเสนองาน 
- ชิ้นงาน 
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หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑.  แผนการสอน 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
ชั่วโมง
บรรยาย 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

ชื่อผู้สอน 
 

๑ 

 

แนะน าแผนการสอน 

- ค าอธิบายรายวิชา 

- วัตถุประสงค์รายวิชา 

- กิจกรรมการเรียนการสอน 

- วิธีการประเมินผล 

- งานมอบหมาย      

๒ - แนะน ารายละเอียดวิชา 

- ชี้แจงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  (การให้คะแนน) 
- ชี้แจงการมอบหมายงานและร่วมกันสร้าง 
  ข้อตกลง 

- แนะน าเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

- มอบหมายงานให้ผู้เรียนไปศึกษา 

พระครูกิตติชัยกาญจน์ 
พระครูกาญจนธรรมาภรณ ์

 

๒ -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระ

วินัยปิฎก 

-ความเป็นมาของพระวินัยปิฎก 

-ความส าคัญของพระวินัยปิฎก 

-ความหมายของพระวินัยปิฎก 

-โครงสร้างของพระวินัยปิฎก 

 

๒ - การบรรยายประกอบสื่อ Power Point 
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สอบถามแสดง 
  ข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
 

พระครูกิตติชัยกาญจน์ 
พระครูกาญจนธรรมาภรณ ์

 

๓ 

 

 

 

 

คัมภีร์มหาวิภังค์ 

-ความเป็นมาของสิกขาบท 

-การวิเคราะห์สาระส าคัญใน

คัมภีร์มหาวิภังค์ภาค ๑ 

๒  - การบรรยายประกอบสื่อ Power Point 
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สอบถามแสดง 
  ข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
 

พระครูกิตติชัยกาญจน์ 
พระครูกาญจนธรรมาภรณ ์

 

๔ วิเคราะห์สาระส าคัญในคัมภีร์
มหาวิภังค์ภาค ๒ 
 

๒ - การบรรยายประกอบสื่อ Power Point 
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สอบถามแสดง 
  ข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
 
   

พระครูกิตติชัยกาญจน์ 
พระครูกาญจนธรรมาภรณ ์

 

๕-๖ คัมภีร์ภิกขุนีวิภังค์ 
-ความเป็นมาของภิกขุนีวิภังค์ 
-วิเคราะห์สาระส าคัญในคัมภีร์
ภิกขุนีวิภังค์ 

๔ - การบรรยายประกอบสื่อ Power Point 
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สอบถามแสดง 
  ข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
    

พระครูกิตติชัยกาญจน์ 
พระครูกาญจนธรรมาภรณ ์
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
ชั่วโมง
บรรยาย 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

ชื่อผู้สอน 
 

-เปรียบเทียบสิกขาบทระหว่าง
คัมภีร์มหาวิภังค์กับภิกขุนีวิภังค์ 
 

๗ คัมภีร์มหาวรรค 
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคัมภีร์
มหาวรรค 
-ศึกษาสาระส าคัญ ในคัมภี ร์
มหาวรรค ภาค ๑ 

๒ -ให้นิสิตน าเสนองานตามที่ได้รับมอบหมาย 
และน าเสนองานโดยใช้สื่อ power point 
-ให้ผู้ฟังซักถามประเด็นที่สงสัย 
-ผู้สอนสรุปประเด็นที่ส าคัญ 

พระครูกิตติชัยกาญจน์ 
พระครูกาญจนธรรมาภรณ ์

 

๘ สอบกลางภาค ๒     

๙–๑๐ ศึกษาสาระส าคัญในคัมภีร์

มหาวรรค ภาค ๒ 

๔  -ให้นิสิตน าเสนองานตามที่ได้รับมอบหมาย 
และน าเสนองานโดยใช้สื่อ power point 
-ให้ผู้ฟังซักถามประเด็นที่สงสัย 
-ผู้สอนสรุปประเด็นที่ส าคัญ  

พระครูกิตติชัยกาญจน์ 
พระครูกาญจนธรรมาภรณ ์

 

๑๑-๑๒ คัมภีร์จุลวรรค 

-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคัมภีร์

จุลวรรค 

-สาระส าคัญในคัมภีร์จุลวรรค 

ภาค ๑ 

๔ - นิสิตน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ 
Power point ในการน าเสนอ 
-ให้นิสิตซักถามในประเด็นที่สงสัย 
-ผู้สอนสรุปประเด็น 

พระครูกิตติชัยกาญจน์ 
พระครูกาญจนธรรมาภรณ ์

 

๑๓-๑๔ -ศึกษาสาระส าคัญในคัมภีร์จุล
วรรค ภาค ๒ 

๔ - นิสิตน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ 
Power point ในการน าเสนอ 
-ให้นิสิตซักถามในประเด็นที่สงสัย 
-ผู้สอนสรุปประเด็น 

พระครูกิตติชัยกาญจน์ 
พระครูกาญจนธรรมาภรณ ์

 

 

๑๕ คัมภีร์ปริวาร 
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคัมภีร์
ปริวาร 
-ลักษณะการถาม – ตอบ ใน
คัมภีร์ปริวาร 

๒ - นิสิตน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ 
Power point ในการน าเสนอ 
-ให้นิสิตซักถามในประเด็นที่สงสัย 
-ผู้สอนสรุปประเด็น 

พระครูกิตติชัยกาญจน์ 
พระครูกาญจนธรรมาภรณ ์

 
 

๑๖ สอบปลายภาค ๒    
 



มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา 

 
๗ 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

ความมีศีลธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและความ
รับผิดชอบ 

การสังเกต/การเข้าชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ ๑๐% 

ความก้าวหน้าของความรู้ การสอบกลางภาค ๘ ๑๐% 

ความก้าวหน้าของความรู้ การสอบปลายภาค ๑๖ ๖๐% 

ทักษะการสืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์ 
การท าความเข้าใจ และการน าไป
ประยุกต์ใช้ 

ทดสอบย่อย ๔, ๑๒ ๑๐% 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคล ทักษะการใช้ภาษา  
การใช้คณิตศาสตร์เพ่ือการ
วิเคราะห์และจัดการข้อมูล 

มอบหมายชิ้นงาน/การน าเสนองาน ๗ – ๑๕ ๑๐% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา 

 
๘ 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.เอกสารและต าราหลัก 
          พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺต).  พิธีกรรมในพระพุทธศาสนา.  กรุงเทพ ฯ:  ธรรมสภา, ๒๕๓๐.         

          ----------------.  พระวินัยย่ิงใหญ่กว่าที่คิด.  กรุงเทพ ฯ:  ธรรมสภา, ๒๕๓๐.          

          ---------------.  พุทธธรรม.  กรุงเทพ ฯ:  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

          ---------------.  พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์.  กรุงเทพมหานคร :  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๓๘. 

          มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  มหาจุฬาเตปิฏก .  กรุงเทพมหานคร :  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๐๐. 

          มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย.  พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาฯ.  กรุงเทพมหานคร :  มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

. 

          มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย.  พระวินัยปิฎก.  กรุงเทพมหานคร :  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๒. 
 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
          วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมพระ.  วินัยมุข เล่ม ๑-๒-๓.  กรุงเทพ ฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๒๘.   

          เสถียรพงษ์  วรรณปก.  พระไตรปิฎกวิเคราะห์.  กรุงเทพมหานคร :  รุ่งแสงการพิมพ์, ๒๕๓๐.  

๓.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
          แสวง  อุดมศรี.  วินัยปิฎก เล่ม ๑-๒.  กรุงเทพมหานคร :  ประยูรวงศ์การพิมพ์, ๒๕๔๖. 
           
๔. หนังสืออ่านเสริม 
             พุทธทาสภิกขุ. ต าราดูพระภิกษุ แปลจากขุมทรัพย์จากพระโอฏฐ์. กรงุเทพ ฯ: ธรรมสภา, ๒๕๓๐.  

             พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร์ สระค า).  ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในอินเดีย. กรุงเทพ ฯ: มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย,  ๒๕๓๔.  

             ศึกษาธิการ, กระทรวง.   ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก. กรุงเทพ ฯ: คุรุสภา, ๒๕๓๕.  

             สุชีพ  ปัญญานุภาพ.   พระไตรปิฎกส าหรับประชาชน.  กรงุเทพ ฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗.  

              

 

 



มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา 

 
๙ 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้เรียน 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากผู้เรียนได้ดังนี ้
       -  ประเมินการสอนโดยการซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

       -  ซักถามข้อสงสัยในรายละเอียดเนื้อหา 

      -  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน   
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
       -  ผู้เรียนแสดงความเห็นต่อวิธีการจัดการเรียนรู้ 

      -  ผู้เรียนซักถามและอภิปรายเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้  
 
 
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
      -  การแจ้งผลการสอบย่อยและสอบกลางภาคให้ผู้เรียนทราบ  เพ่ือร่วมกันปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
      - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือหาวิธีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและเนื้อหามากขึ้น  
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชา 
      ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก
ใบงาน แบบฝึกหัด การสอบถามผู้เรียน การตรวจงานมอบหมายของผู้เรียน และพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลัง
การออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
      -  ให้ผู้เรียนได้รู้ผลการสอบและการแบบสอบถามว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร 

     -  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักถามและตอบในสิ่งที่ผู้เรียนสงสัย เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน   
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียด
วิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
     น าผลการสอบ ผลการประเมินในการทดสอบการเรียนรู้และพฤติกรรม การสอบย่อย และการสอบกลางภาคน ามา
แลกเปลี่ยน ซักถาม และหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนดีขึ้น มีความรู้ความสามารถและมีในวินัย
กรรมทีด่ีขึ้น  

 
 


