
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

รายวิชา  ๐๐๐ ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆไ์ทย 

 

ชือสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะพุทธศาสตร ์ คณะครุศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร ์ คณะสงัคมศาสตร์ 

หมวดที ๑ ข้อมลูโดยทวัไป 

๑.รหสัและชือรายวิชา  

๐๐๐ ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆไ์ทย 

       (Thai  Sangha  Administration) 

๒.จาํนวนหน่วยกิต   

๒ หน่วยกติ (๒-๐-๔) 

๓.หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 

     พุทธศาสตรบณัฑติ  วชิาแกนพระพุทธศาสนา 

๔.อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

     อาจารยป์ระจาํวชิา    

๕.ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน 

     ภาคการศกึษาท ี๑ / ชนัปีท ี๑ 

๖.รายวิชาทีต้องเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

     ไมม่ ี

๗.รายวิชาทีต้องเรยีนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

     ไมม่ ี

๘. สถานทีเรียน    

     มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

๙. วนัทีจดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครงัล่าสดุ 

     ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 

 

 

 

 



 
๒

หมวดที ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

๑. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

     - เพอืใหนิ้สติมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัการบรหิารและการปกครองคณะสงฆใ์นยุคต่างๆ 

     - เพอืใหนิ้สติสามารถอธบิายการนําการปกครองและการบรหิารคณะสงฆไ์ทยตงัแต่อดตีถงึปัจจุบนัไปใชก้บั
การบรหิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
     - เพอืให้นิสติสามารถวเิคราะห์พระราชบญัญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั ทเีกยีวข้องไปใช้ในการ
บรหิารไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยงิในการแกไ้ขปัญหาการบรหิารกจิการคณะสงฆ ์

     - เพอืส่งเสรมิและเผยแผ่การจดัองค์กร และการพฒันาบุคลากรในสถาบนัสงฆไ์ปประยุกต์ใช้ในการบรหิาร

จดัการไดอ้ยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพทพีงึประสงค ์

     - เพอืใหนิ้สติสามารถนําหลกัคุณธรรมและจรยิธรรมประยุกต์หลกัการปกครอง การบรหิารจดัการ องค์กร

คณะสงฆไ์ปปลกูฝังสู่ความเป็นนักปกครองทดีไีด ้

๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

     เพอืใหนิ้สติมคีวามรูพ้นืฐาน เป็นการเตรยีมความพรอ้มดา้นปัญญาในการนําความรู ้ความเขา้ใจ ในดา้นการ

ปกครองและการบรหิารคณะสงฆไ์ทยไปประยกุต์ใชใ้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพอืแก้ปัญหาและพฒันาสงัคม 

เพอืเป็นพนืฐานการเรยีนในวชิาอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง ทงันี ควรมกีารเปลยีนแปลงตวัอย่างอ้างองิ ให้สอดคล้องกบั

แนวโน้มดา้นการปกครองและการบรหิารทไีดม้คีวามกา้วหน้าและเปลยีนแปลงไปตามยุคสมยั 

หมวดที ๓ ลกัษณะและการดาํเนินการ 

๑. คาํอธิบายรายวิชา  

     ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตงัแต่สมยัสุโขทยัถึงปัจจุบนัศึกษาและวเิคราะห์

เนือหาพระราชบญัญตัคิณะสงฆฉ์บบัต่างๆ กฎ ระเบยีบ คําสงัและประกาศทสีาํคญัของคณะสงฆ ์ การประยุกต์

การปกครองและการบรหิารในปัจจบุนัสําหรบัคณะสงฆไ์ทย 

๒. จาํนวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๒ ชวัโมงต่อ

ภาคการศกึษา   

 

สอนเสรมิตามความ

ตอ้งการของนิสติเฉพาะ

ราย   

ไมม่กีารฝึกปฏบิตังิาน

ภาคสนาม 

การศกึษาดว้ยตนเอง ๔ 

ชวัโมงต่อสปัดาห ์  

๓. จาํนวนชวัโมงต่อสปัดาหที์อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบคุคล 

     - อาจารยป์ระจาํรายวชิา ประกาศเวลาใหค้าํปรกึษาผ่านเวปไซตค์ณะ  

     - อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ําปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชวัโมงต่อสปัดาห ์ (เฉพาะ

รายทตีอ้งการ) 



 
๓

หมวดที ๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 

 

๑.คณุธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คณุธรรม จริยธรรมทีต้องพฒันา 

          พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณธรรม จรยิธรรมเพอืให้สามารถดําเนินชวีติร่วมกบัผูอ้นืในสงัคมอย่างราบรนื และ

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามสอดแทรกเรอืงทเีกียวกับคุณธรรมจรยิธรรม เพอืให้นิสิต

สามารถพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมไปพร้อมกับการศึกษาการปกครองและการบรหิารคณะสงฆ์ไทย โดยมี

คุณธรรมจรยิธรรมตามคุณสมบตัหิลกัสตูร ดงันี 

           (๑) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซอืสตัยส์ุจรติ  

           (๒) มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเอง วชิาชพีและสงัคม 

           (๓) มภีาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขดัแย้งและลําดับ

ความสาํคญั 

           (๔) เคารพสิทธิและรบัฟังความคิดเห็นของผู้อืน รวมทงัเคารพในคุณค่าและศกัดิศรขีองความเป็น

มนุษย ์

           (๕) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 

 

     ๑.๒ วิธีการสอน  

          - บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งกรณศีกึษาเกยีวกบัประเดน็ทางจรยิธรรมทเีกยีวขอ้งกบัการปกครองและ

การบรหิารคณะสงฆไ์ทย 

          - อภปิรายกลุ่ม 

          - กําหนดใหนิ้สติหาตวัอยา่งทเีกยีวขอ้ง 

          - บทบาทสมมต ิ

     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 

          - พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และส่งงานทไีดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทใีหแ้ละตรงเวลา 

          - มกีารอา้งองิเอกสารทไีดนํ้ามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

          - ประเมนิผลการวเิคราะหก์รณศีกึษา 

          - ประเมนิผลการนําเสนอรายงานทมีอบหมาย 

๒.ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ทีต้องได้รบั  

          ความเขา้ใจเกยีวกบัความหมายและขอบข่ายของการปกครองและการบรหิารคณะสงฆ์ไทย บทบาท

ด้านการปกครองคณะสงฆ์ของพระพุทธเจา้ วเิคราะห์การปกครองคณะสงฆ์ไทยเกยีวกบัหลกัการและวธิกีาร

ปกครอง คุณธรรมและจรยิธรรมของนักบรหิาร การประยกุต์การปกครองคณะสงฆไ์ทย 



 
๔

     ๒.๒ วิธีการสอน 

          บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวเิคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้

ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลทีเกียวข้อง โดยนํามาสรุปและนําเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน 

Problem base learning และ Student Center เน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 

     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทเีน้นการวดัหลกัการและทฤษฎ ี

          - นําเสนอสรปุการอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มลูทเีกยีวขอ้ง 

          - วเิคราะหก์รณศีกึษา 

๓. ทกัษะทางปัญญา 

     ๓.๑ ทกัษะทางปัญญาทีต้องพฒันา 

          พฒันาความสามารถในการคดิอย่างมกีารคดิอย่างเป็นระบบ มกีารวเิคราะห ์เพอืการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาทางการปกครองคณะสงฆไ์ทย 

     ๓.๒ วิธีการสอน 

          - การมอบหมายใหน้ิสติทําโครงงานพเิศษ และนําเสนอผลการศกึษา 

          - อภปิรายกลุ่ม 

          - วเิคราะหก์รณศีกึษาเกยีวกบัการปกครองคณะสงฆไ์ทย 

          - การสะทอ้นแนวคดิจากการประพฤต ิ

     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 

          สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นขอ้สอบทมีกีารวเิคราะห์สถานการณ์ หรอืวเิคราะหแ์นวคดิในดา้น

การปกครองคณะสงฆไ์ทย 

๔.ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

     ๔.๑ ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบทีต้องพฒันา  

          - พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 

          - พฒันาความเป็นผูนํ้าและผูต้ามในการทาํงานเป็นทมี 

          - พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และมคีวามรบัผดิชอบในงานทมีอบหมายใหค้รบถว้นตามกําหนดเวลา 

     ๔.๒ วิธีการสอน 

          - จดักจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะหก์รณีศกึษา 

          - มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรอื อ่านบทความทเีกยีวขอ้งกบัรายวชิา 

          - การนําเสนอรายงาน 



 
๕

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ประเมนิตนเอง และเพอืน ดว้ยแบบฟอรม์ทกีําหนด 

          - รายงานทนํีาเสนอ  พฤตกิรรมการทาํงานเป็นทมี 

          - รายงานการศกึษาดว้ยตนเอง 

๕.ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ๕.๑ ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพฒันา       

          - พฒันาทกัษะในการสอืสารทงัการพูด การฟัง การแปล การเขยีน โดยการทํารายงาน และนําเสนอใน

ชนัเรยีน 

          - พฒันาทกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณีศกึษา 

          - พฒันาทกัษะในการสบืคน้ ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต  

ทกัษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสอืสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความ

คดิเหน็ในเรอืงต่างๆ  

          - ทกัษะในการนําเสนอรายงานโดยใชร้ปูแบบ เครอืงมอื และเทคโนโลยทีเีหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน       

          - มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website สอืการสอน e-learning และทํารายงาน โดย

เน้นการนําตวัเลข หรอืมสีถติอิา้งองิ จากแหล่งทมีาขอ้มลูทน่ีาเชอืถอื 

          - นําเสนอโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีเีหมาะสม  

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 

          - การจดัทาํรายงาน และนําเสนอดว้ยสอืเทคโนโลย ี

          - การมสี่วนร่วมในการอภปิรายและวธิกีารอภปิราย 

หมวดที ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สปัดาห์

ที 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  สือทีใช้ 

(ถ้าม)ี 

ผูส้อน 

๑-๒ 

 

บทที ๑ ความรู้เบอืงต้นเกียวกบัการ

ปกครองคณะสงฆไ์ทย 

๑. ความรูเ้บอืงต้นเกยีวกบัการปกครอง

ทวัไป 

๒. การปกครองอาณาจกัรกบัศาสนจกัร 

๓. การปกครองคณะสงฆ ์

๔. ลกัษณะการใชอ้ํานาจในการ

๔ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง

ประกอบ  

Course outline/ 

Lecture/Assign 

 



 
๖ 

สปัดาห์

ที 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  สือทีใช้ 

(ถ้าม)ี 

ผูส้อน 

ปกครองคณะสงฆ ์

๓ 

 

บทที ๒ การปกครองคณะสงฆ์สมยั 

             พทุธกาล 

- การบวช 

- จารตีและประเพณี 

- การบญัญตัพิระวนิยั 

- รปูแบบการปกครองคณะ 

สงฆส์มยัพุทธกาล 

๒ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง

ประกอบ อภปิราย

กลุ่มจากกรณีศกึษา 

 

 

๔ 

 

บทที ๓  การปกครองคณะสงฆ์สมยั 

             หลงัพทุธกาล 

- พระธรรมวนิยั 

- การสงัคายนา 

- วตัถุประสงคข์องการทํา 

สงัคายนา 

- อํานาจรฐักบัการทาํ 

สงัคายนา 

๒ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง

ประกอบ อภปิราย

กลุ่มจากกรณีศกึษา 

 

 

๕ 

 

บทที ๔  การปกครองคณะสงฆ์ไทย 

 - การปกครองคณะสงฆไ์ทยสมยั 

กรุงสุโขทยั 

- การปกครองคณะสงฆใ์นสมยักรุง 

ศรอียธุยา 

-  การปกครองคณะสงฆไ์ทยสมยั 

กรุงธนบุร ี

-  การปกครองคณะสงฆไ์ทยสมยั 

รตัน์โกสนิทรต์อนตน้ 

- กําเนิดธรรมยตุกินิกาย 

๒ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง

ประกอบ อภปิราย

กลุ่มจากกรณีศกึษา 

Lecture/ 

Present/ 

Conference 

 

๖ 

 

บทที ๕ พระราชบญัญติัลกัษณะ 

            ปกครองคณะสงฆ์  ร.ศ.๑๒๑ 

       -การตราพระราชบญัญัติลกัษณะ

ปกครองคณะสงฆ ์ร.ศ. ๑๒๑ 

 

๒ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง

ประกอบ อภปิราย

กลุ่มจากกรณีศกึษา 

Lecture/ 

Present/ 

 



 
๗

สปัดาห์

ที 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  สือทีใช้ 

(ถ้าม)ี 

ผูส้อน 

      -การปกครองของคณะสงฆ์ไทย 

ตามพระราชบญัญตัิลกัษณะพฒันาการ

ของธรรมยตุกินิกาย 

Conference 

๗ 

 

บทที ๖ พระราชบญัญติัคณะสงฆ์  

             พทุธศกัราช  ๒๔๘๔ 

- การตราพระราชบญัญตั ิ

- โครงสรา้งพระราชบญัญตักิาร 

ปกครองคณะสงฆ ์พ.ศ. ๒๔๘๔ 

- รปูแบบการปกครองคณะสงฆไ์ทย 

- การยกเลกิพระราชบญัญตักิาร 

ปกครองคณะสงฆ ์พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๒ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง

ประกอบ อภปิราย

กลุ่มจากกรณีศกึษา 

Lecture/ 

Present/ 

Conference 

 

๘ สอบกลางภาค ๒   

๙ บทที ๗ พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์ 

            พทุธศกัราช ๒๕๐๕ – ปัจจบุนั 

๗.๑ การตราพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์
๗.๒ การแก้ไขเพมิเติมพระราชบญัญัติ

คณะสงฆ ์

 

๒ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง

ประกอบ อภปิราย

กลุ่มจากกรณีศกึษา 

Lecture/ 

Present/ 

Conference 

 

๑๐-๑๑ 

 

บทที ๘ กฎ ระเบยีบ คาํสงั และ 

             ประกาศมหาเถรสมาคม   

-โครงสรา้งกฎ ระเบยีบ คาํสงั มต ิ 

และประกาศมหาเถรสมาคม 

- สรุปกฎ ระเบยีบ คาํสงั และมต ิ 

มหาเถรสมาคม 

๔ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง

ประกอบ อภปิราย

กลุ่มจากกรณีศกึษา 

Lecture/ 

Present/ 

Conference 

 

๑๒ 

 

บทที ๙ กฎ ระเบยีบ คาํสงั และ 

             ประกาศมหาเถรสมาคม   

             (ต่อ) 

- วตัถุประสงคส์าํคญัทอีอก กฎ  

ระเบยีบ คาํสงั และมตมิหาเถรสมาคม 

เน้นการลงนิคหกรรม 

 

๒ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง

ประกอบ อภปิราย

กลุ่มจากกรณีศกึษา 

Lecture/ 

Present/ 

Conference 

 



 
๘ 

สปัดาห์

ที 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  สือทีใช้ 

(ถ้าม)ี 

ผูส้อน 

๑๓-๑๔ 

 

บทที ๑๐ แนวโน้มและการแก้ปัญหา

การปกครองคณะสงฆไ์ทย 

 - ปัญหาทสีําคญัของการปกครองคณะ

สงฆไ์ทย 

- แนวทางการประยุกต์ ใช้หลักการ

ปกครองเพอืแก้ปัญหาการปกครองคณะ

สงฆไ์ทย 

 

๔ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง

ประกอบ อภปิราย

กลุ่มจากกรณีศกึษา 

Lecture/ 

Present/ 

Conference 

 

๑๕ 

 

ประมวล/สรุปองคค์วามรูป้ระจาํวชิา ๒ Conference/ 

Evaluation/ 

Improvement/ 

Development 

 

๑๖ สอบปลายภาค ๒   

 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที  
ผลการ

เรียนรู้*  
วิธีการประเมิน  

สปัดาหที์

ประเมิน  

สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 

๑.๑, ๑.๖, 
๑.๗, ๒.๑, 
๒.๔-๒.๖, 

๓.๒ 

ทดสอบยอ่ยครงัท ี๑ 
สอบกลางภาค 
ทดสอบยอ่ยครงัท ี๒ 
สอบปลายภาค 
 

๔ 
๘ 

๑๒ 
๑๖ 
 

๑๐% 
๒๕% 
๑๐% 
๒๕% 

 

๒ 

๑.๑, ๑.๖, 
๑.๗, ๒.๑, 
๒.๔-๒.๖, 
๓.๒, ๔.๑-
๔.๖,๕.๓-

๕.๔ 

วเิคราะหก์รณีศกึษา คน้ควา้ การนําเสนอ
รายงาน 
การทํางานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรปุบทความ 
การส่งงานตามทมีอบหมาย  
 

ตลอดภาค
การศกึษา 

๒๐% 

๓ 
๑.๑-๑.๗, 

๓.๑ 

การเขา้ชนัเรยีน 
การมสี่วนร่วม อภปิราย เสนอความคดิเหน็ใน
ชนัเรยีน 

ตลอดภาค
การศกึษา 

๑๐% 



 
๙

หมวดที ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. เอกสารและตาํราหลกั 

พระครวูบิลูเจตยิาทร. การปกครองคณะสงฆ์ไทย. เอกสารประกอบการสอน. วทิยาลยัสงฆล์าํพูน,๒๕๔๖. 

พระเมธธีรรมาภรณ์ (ประยรู  ธมฺมจตฺิโต). การปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพฯ: มหาจฬุาลงกรณ 

 ราชวทิยาลยั, ๒๕๓๗. 

พระวสิุทธโิสภณ (สาํรวม ปิยธมโม). การปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพฯ:  

 มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๓. 

๒.เอกสารและข้อมูลสาํคญั 

     ไมม่ ี

๓.เอกสารและข้อมลูแนะนํา 

กรมการศาสนากระทรวงศกึษาธกิาร. คู่มือพระสงัฆาธิการว่าด้วยพระราชบญัญติั กฎ ระเบียบ  

 และคาํสงัของคณะสงฆ.์ กรงุเทพฯ: การศาสนา. ๒๕๔๒. 

เฉลมิพล  โสมอนิทร.์ ประวติัศาสตรพ์ระพทุธศาสนาและการปกครองคณะสงฆ์ไทย.กรุงเทพฯ: 

 สตูรไพศาล, ๒๕๔๙. 

ไชย  ณ พล. การปกครองของพระพทุธเจ้าระบอบธรรมาธิปไตย. กรงุเทพฯ: เคลด็ไทย, ๒๕๓๗. 

พระศรปีรยิตัโิมล ี(สมชยั กุสลจตฺิโต). พระสงฆก์บัการเมือง. พมิพค์รงัท ี๒.  กรงุเทพฯ:  

 มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖. 

พรีพล  กนกวลยั. คู่มือพระสงัฆาธิการ.  กรุงเทพฯ :สํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต,ิ ๒๕๔๘. 

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณวทิยาลยั.พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบบัมหาจฬุาลงกรณวทิยาลยั  

 เล่มท๑ี-เล่มท๑ี๐. กรุงเทพฯ : มหาจฬุาลงกรณวทิยาลยั,๒๕๓๙. 

สมัพนัธ ์ เสรมิชพี. “คู่มือพระสงฆไ์ทย” เจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานหรือไม.่ กรงุเทพฯ: ๒๕๔๓.  

สุรพล  สุยะพรหม ดร.. ความรู้เบืองต้นเกียวกบัการเมอืงการปกครอง. กรงุเทพฯ :  

 มหาจฬุาบรรณาคาร, ๒๕๔๘. 

แสวง  อุดมศร.ี การปกครองคณะสงฆไ์ทย. กรุงเทพ ฯ : มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๓. 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK18/chapter4/t18-4-l1.htm 

 

 

 

 

 

 



 
๑๐

 

หมวดที ๗ การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

     การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี ทจีดัทาํโดยนิสติ ไดจ้ดักจิกรรมในการนําแนวคดิและความเหน็จาก

นิสติไดด้งันี 

          - การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 

          - การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 

          - แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 

          - ขอเสนอแนะผ่านเวบบอรด์ ทอีาจารยผ์ูส้อนได้จดัทําเป็นช่องทางการสอืสารกบันิสติ 

๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 

     ในการเกบ็ขอ้มลูเพอืประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี 

          - การสงัเกตการณ์สอนของผูร้ว่มทมีการสอน 

          - ผลการสอบ 

          - การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

๓.การปรบัปรงุการสอน  

     หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ ๒ จงึมกีารปรบัปรุงการสอน โดยการจดักจิกรรมในการระดมสมอง 

และหาขอ้มลูเพมิเตมิในการปรบัปรงุการสอน ดงันี 

          - สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 

          - การวจิยัในและนอกชนัเรยีน 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนิสิตในรายวิชา 

     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธใินรายหวัขอ้ ตามทคีาดหวงัจากการเรยีนรูใ้น

วชิา ไดจ้าก การสอบถามนิสติ หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนิสติ รวมถงึพจิารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และ

หลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธโิดยรวมในวชิาไดด้งันี 

          - การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสติโดยอาจารยอ์นื หรอืผูท้รงคุณวุฒ ิทไีมใ่ช่

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

          - มกีารตงัคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนิสติ โดยตรวจสอบ

ขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 

๕.การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

     จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธปิระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรุงการสอน และ

รายละเอยีดวชิา เพอืใหเ้กดิคุณภาพมากขนึ ดงันี 

          - ปรบัปรงุรายวชิาทุก ๓ ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธติามขอ้ ๔ 

          - เปลยีนหรอืสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพอืใหนิ้สติมมีุมมองในเรอืงการประยกุตค์วามรูนี้กบัปัญหาทมีาจาก

งานวจิยัของอาจารยห์รอือุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 


