
 

 

คำนำ    

ข้อมูล มคอ 3.รายวิชาจิตวิทยาในพระไตรปิฎก (รายวิชา  ๑๐๑ ๔๐๙) นี้ จัดทำขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้มีความเป็นมาตรฐาน ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน
สอดคล้อง และเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียด ของหลักสูตร ซึ่งในรายวิชาจะกำหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะ
อ่ืนๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา รวมทั้งมีการกำหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจน
หนังสือ หรือสื่อทางวิชาการอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังกำหนดยุทธศาสตร์ในการประเมิน
รายวิชา และกระบวนการปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชาอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา  ๑๐๑ ๔๐๙ จิตวิทยาในพระไตรปิฎก   

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     คณะพุทธศาสตร์  

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา  
          ๑๐๑ ๔๐๙             จิตวิทยาในพระไตรปิฎก 
                                    (Psychology in Tipitaka ) 
๒. จำนวนหน่วยกิต   

๓ หน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

พุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

ดร.อยุษกร งามชาติ , พระมหาแวนสัน พุทธสีโล 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

 ภาคการศึกษาท่ี ๒ ชั้นปีที่ ๔  
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

 - 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)   

 - 
๘. สถานที่เรียน    

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี  
๙. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 



 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ศึกษาคำสอนเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานของชีวิต (ขันธ์ ๕ อายตนะ ๖) จิต เจตสิก และวิถีจิตตามแนว
พระอภิธรรม ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ตามแนวจริต ๖ อารมณ์พฤติกรรมและจิตบำบัดเชิงพุทธใน
พระไตรปิฎก เทคนิคการใช้จิตวิทยาเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
     เน้นประยุกต์ใช้กับศาสตร์ด้านจิตวิทยา นอกจากนี้เพ่ือให้ผู้เรียน ๑. มีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ดำเนินชีวิต มีวินัย อดทน และรับผิดชอบ ๒. มีความรู้พ้ืนฐานด้านจิตวิทยา กระบวนการทางจิตวิทยา
ของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๓. เข้าใจถึงกระบวนการพัฒนาจิต การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ 
และการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม ๔. มีการพัฒนาชีวิตให้ดำเนินไปอย่างมีความสุขท้ังส่วนตนและสังคม ๕. 
มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลในสังคม  
 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

๒.๑  เพ่ือให้นิสิตทราบหลักสำคัญทางจิตวิทยา และจิตวิทยาเชิงพุทธตามที่ปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา รวมทั้งความสัมพันธ์ของจิตวิทยาตะวันตกและพุทธศาสนา 
          ๒.๒ เพ่ือให้นิสิตทราบหลักคำสอนเรื่องจิตตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาในฐานะสิ่งที่
เป็นเครื่องมือดำเนินชีวิตจนถึงจุดมุ่งหมายแห่งชีวิต 

๒.๓ เพ่ือให้นิสิตทราบถึงปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาชีวิต   
๒.๔ เพ่ือให้นิสิตทราบถึงเป้าหมายของชีวิตที่ดีตามหลักของพระพุทธศาสนา และสามารถ

พัฒนาตนเองได้ตามหลักการของพระพุทธศาสนา 
๒.๕ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานด้านจิตวิทยา การพัฒนาตนเอง การรู้จักตนเอง เข้าใจ

ตนเองและสังคม  
๒.๖ เพ่ือการพัฒนาชีวิตให้ดำเนินไปอย่างมีความสุขทั้งส่วนตนและสังคม มุ่งเน้นกระบวนการ

ทางจิตวิทยาของบุคคลและกลุ่มบุคคล หลักมนุษยสัมพันธ์ การเป็นผู้ช่วยเหลือและเยียวยาจิตใจของ
ตนเองและผู้อื่นตามแนวทางพระพุทธศาสนา และการทำงานเป็นทีม การจัดการเรียนการสอนที่
น่าสนใจ สอดคล้องกับยุคสมัย และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานทางอุดมศึกษา(TQF) ที่ระบุไว้ 

 

 

 

 

 



 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
๑. คำอธิบายรายวิชา  

 ศึกษาคำสอนเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานของชีวิต (ขันธ์ ๕ อายตนะ ๖) จิต เจตสิก และวิถีจิตตาม
แนวพระอภิธรรม ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ตามแนวจริต ๖ อารมณ์พฤติกรรมและจิตบำบัดเชิงพุทธ
ในพระไตรปิฎก เทคนิคการใช้จิตวิทยาเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  ๓ (๓-๐-๖)  

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๘ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา   
(๓ ชั่วโมง X ๑๖ 
สัปดาห์) 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิต
เฉพาะราย   

- การศึกษาด้วยตนเอง ๙๖ 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
(๖ ชั่วโมง X ๑๖ สัปดาห์) 

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซด์คณะ  
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรม  จริยธรรมเพ่ือให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับ
ผู้ อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วน รวม โดยสอดแทรกเรื่องจิตวิทยา และ
กระบวนการพัฒนามนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมีหลักธรรมอันเป็นหลักสำคัญในการประพฤติ
ปฏิบัติเพ่ืออยู่ร่วมกันกับสังคมสิ่งแวดล้อมได้ดี  รวมทั้งผู้เรียนสามารถตระหนักรู้ถึงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมให้เกิดมีข้ึนในตนเอง เพ่ือเป็นบาทฐานเบื้องต้นต่อการพัฒนาชีวิตต่อไป   

๑.๒ วิธีการสอน  

- ฟังบรรยายในชั้นเรียน 
- กระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
- มอบหมายงานให้นิสิตค้นคว้า แล้วนำมาเสนอผลงานในชั้นเรียน 
- ร่วมกันสรุปประเด็นสำคัญ รวมทั้งพัฒนาเป็นงานวิจัยขึ้นในชั้นเรียน 



 
 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 

- การเข้าชั้นเรียน / ร่วมสัมมนา 
- งานมอบหมาย / นำเสนอผลงาน 
- สอบเก็บคะแนน 

๒. ความรู้  
๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ  

- มีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการของจิตตามแนวพระพุทธศาสนา และจิตวิทยาสมัยใหม่  
- สามารถประยุกต์ศาสตร์ทางพุทธจิตวิทยาและนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 
- สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปสอนผู้อ่ืน ให้มีการพัฒนาต่อเนื่องขึ้นไป 
- พัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางพุทธจิตวิทยาและพุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสภาพการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน  
๒.๒ วิธีการสอน 

บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 

- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
- วัดทักษะการเขียน การพูด การอ่าน การฟัง  

๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

-เข้าใจความต่างและความสัมพันธ์ของกระบวนการทางจิตตามแนวพระพุทธศาสนา และ
จิตวิทยาสมัยใหม่ 

-เข้าใจกระบวนการพัฒนามนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา 
-สามารถอธิบายกระบวนการทางจิตของมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา 
-สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 

๓.๒ วิธีการสอน 

- การมอบหมายให้นิสิตทำการศึกษาค้นคว้า และนำเสนอผลการศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์  

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  

- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีและคุณค่า



 
 

ของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง 
- พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม แสดงออกและสื่อสารโดยคำนึงถึง

ตนเองและผู้อื่น 
- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม

กำหนดเวลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  
๔.๒ วิธีการสอน 

- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรือ อ่านบทความที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 
- การนำเสนอรายงาน 

๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด 
- รายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       

- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการทำรายงาน และการนำเสนอ
ในชั้นเรียน 

- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสร้างห้อง

แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  
- ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

๕.๒ วิธีการสอน       

- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทำ
รายงาน โดยเน้นที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

- นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
๕.๓ วิธีการประเมินผล 

- การจัดทำรายงาน และนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
      ๑. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้  

(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

๑ 
 

ความสัมพันธ์และความต่างของ
จิตวิทยากับพุทธศาสนา 
 

 Powerpoint 
บรรยาย 
อภิปรายร่วมกัน 

ดร.อยุษกร งาม
ชาติ  

๒ 
 

โครงสร้างของชีวิต : ความสัมพันธ์
ระหว่างกายกับจิต (ขันธ์ ๕) 

 Powerpoint 
บรรยาย 
อภิปรายร่วมกัน 

ดร.อยุษกร งาม
ชาติ 
 

๓ 
 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับอารมณ์  Powerpoint 
บรรยาย 

อภิปรายร่วมกัน 

ดร.อยุษกร งาม
ชาติ 

๔ 
 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับการรับรู้
โลก (อายตนะ)  

 Powerpoint 
บรรยาย 

อภิปรายร่วมกัน 

ดร.อยุษกร งาม
ชาติ 

๕ 
 

ธรรมชาติของจิตกับการรับรู้อารมณ์
ความรู้สึก 
 

 Powerpoint 
บรรยาย 

อภิปรายร่วมกัน 

ดร.อยุษกร งาม
ชาติ 

๖ 
 

พุทธจิตวิทยากับการรู้คิด : การรับรู้  
การใส่ใจ ครั้งที่ ๑ 
  

 Powerpoint 
บรรยาย 

อภิปรายร่วมกัน 

ดร.อยุษกร งาม
ชาติ  

๗ 
 

พุทธจิตวิทยาการคิดและการตัดสินใจ  Powerpoint 
บรรยาย 
อภิปรายร่วมกัน 

ดร.อยุษกร งาม
ชาติ 
 

๘ 
 
 

จริต ๖ ในฐานะจิตวิทยาพุทธศาสนา  Powerpoint 
บรรยาย 
อภิปรายร่วมกัน 

ดร.อยุษกร งาม
ชาติ 

๙     
 
 

อริยสัจ ๔ ในฐานะพุทธจิตวิทยา  Powerpoint 
บรรยาย 
อภิปรายร่วมกัน 

ดร.อยุษกร งาม
ชาติ 

๑๐ 
 

อริยมรรคมีองค์ ๘ ในฐานะพุทธ
จิตวิทยา 

 Powerpoint 
บรรยาย 

ดร.อยุษกร งาม
ชาติ 



 
 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้  

(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

 อภิปรายร่วมกัน 
๑๑     

 
 

สมถกรรมฐานกับการพัฒนาสุขภาพ
กายและจิต 

 Powerpoint 
บรรยาย 
อภิปรายร่วมกัน 

พระมหาแวนสัน 
พุทธสีโล 

๑๒     
 
 

วิปัสสนากรรมฐานกับการพัฒนา
สุขภาพกายและจิต 

 Powerpoint 
บรรยาย 
อภิปรายร่วมกัน 

พระมหาแวนสัน 
พุทธสีโล 

๑๓-
๑๕ 

 
 

 นิสิตนำเสนอรายงาน  Powerpoint 
บรรยาย 
อภิปรายร่วมกัน 

ดร.อยุษกร งาม
ชาติ 

๑๖ สอบปลายภาค   ดร.อยุษกร งาม
ชาติ 

 
  ๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรม

ที ่
ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

1  สอบปลายภาค  ปลายภาค 50% 
2  รายงานการพัฒนาตนเองผ่านเรื่อง

เล่า  
ปลายภาค 10% 

3  รายงาน : ความต่างและ
ความสัมพันธ์ของจิตวิทยาตะวันตก
และจิตวิทยาตามแนว
พระพุทธศาสนา ความยาว 5-10 
หน้ากระดาษ A4                                                                 

ปลายภาค 10 % 

4  การเข้าชั้นเรียน 
วิเคราะห์ศึกษาค้นคว้า การ
นำเสนอ  แบบฝึกหัดในชั้นเรียน การ
อ่านและสรุปบทความ 
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน  

 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 

 
 

10% 
 



 
 

การส่งงานตามที่มอบหมาย 
นำเสนอรายงานการวิจัยตนเอง  

5  ทดสอบย่อย  กลางภาค
การศึกษา 

 

10% 
 

6  การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 % 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและตำราหลัก 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . พระไตรปิฎกภาษาบาลี . ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ  ๒๕๐๐ . 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
________ . พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). จิตวิทยาสู่จิตภาวนา. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๖. 
 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
___________. การพัฒนาที่ยั่งยืน. พิมพ์ครั้งที่ ๒๐. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, 

๒๕๕๕. 
พระราชวิสุทธิกวี (พิจิตร ิตวณฺโณ). การพัฒนาจิต.กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖. 
 
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

ไม่มี 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๘๓. 

กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๕๕. 
พระ  

 

 

 

 

 



 
 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและ

ความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้ 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

- ผลตอบรับ การให้ความสนใจในชั้นเรียนจากผู้เรียน 
- ผลการเรียนของผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์สอนของอาจารย์ผู้ร่วมสอน 

๓. การปรับปรุงการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ

ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
- การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์ผู้ร่วมสอนเรื่องการจัดการเรียนการสอน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจาก

การเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร  

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง

การสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

- ดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะตามผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา 

         


