
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๑ ๔๑๗) ชื่อวิชา กฎหมายปกครอง 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๑ ๔๑๗ กฎหมายปกครอง  
              Administrative Law 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  



หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาประวัติ แนวคิดและสาระส าคัญของกฎหมายปกครอง การบริการสาธารณะ การจัดระเบียบราชการ
บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ระบบข้าราชการ ความเกี่ยวพันระหว่างข้าราชการกับรัฐตามกฎหมาย 
ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และการจัดตั้งศาลปกครองของไทย 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๒) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
ดุลพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 



          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 

๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถงึความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นที่
เกีย่วข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        



     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูลทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๒) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๓) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาประวัติ ๓   

๓ 
  

แนวคิดและสาระส าคัญของกฎหมาย
ปกครอง 

๓  
 

 

๔ การบริหารสาธารณะ ๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

  
๕ 
  

การจัดระเบียบราชการบริหารส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

๓   

๖ 
  

ระบบราชการ ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

ความเกี่ยวพันระหว่างข้าราชการกับรัฐ
ตามกฎหมาย 

๓   

๑๐-๑๑ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ๖   
๑๒ 
  

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ๓   

๑๓ การจัดตั้งศาลปกครองของไทย ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 



     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  
 



 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

 รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๑ ๔๑๘) ชื่อวิชา กฎหมายอาญา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา  
                   Criminal Law 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 



     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาลักษณะกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดชอบ ขอบเขตบังคับ กฎหมายอาญา การพยายามกระท า
ความผิด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท า ความผิดเหตุยกเว้นความผิด ยกเว้นโทษ ลดโทษ การกระท าความผิดหลาย
บทหรือหลายกระทง การกระท าความผิดอีก อายุความอาญา โทษในทางอาญาและวิธีการเพ่ือความปลอดภัย รวมทั้ง
ศึกษาทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาอีกด้วย    
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๓) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๔) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
ดุลพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 



     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 



     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นที่
เกีย่วข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๔) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูลทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๕) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๖) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ แนะน ารายวิชา  ๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

  หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๒ 
  

ศึกษาลักษณะกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่า
ด้วยความรับผิดชอบ 

๓   

๓ 
  

ขอบเขตบังคับกฎหมายอาญา ๓  
 

 

๔ 
  

การพยายามกระท าความผิด ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการกระท า 

๓   

๕ 
  

ความผิดเหตุยกเว้นความผิด ยกเว้นโทษ 
ลดโทษ 

๓   

๖ 
  

กระท าความผิดหลายบทหรือหลาย
กระทง กระกระท าความผิดอีก 

๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

อายุความอาญา โทษในทางอาญาและ
วิธีการเพ่ือความปลอดภัย 

๓   

๑๐-๑๑ ศึกาทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 



๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๓๒๓) ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๓๒๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ 
                   Human Resource Management in Buddhist Approach 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 



๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาความหมาย ความเป็นมา และแนวคิดเกี่ยวกับศึกษาปรัชญา ความเป็นมาแนวคิด การพยากรณ์เกี่ยวกับ
ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การประเมินการปฏิบัติ การ
ฝึกอบรม การบรรจุแต่งตั้งระบบการจ่ายค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ระหหว่างนายจ้างและพนักงาน สุขภาพ ความ
ปลอดภัย คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 



 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๕) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๖) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
ดุลพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถงึความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 



๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นที่
เกีย่วข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๗) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูลทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๘) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๙) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 



- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

การศึกษาความหมาย ความเป็นมา และ
และแนวคิดเกี่ยวกับศึกษาปรัชญา 

๓   

๓ 
  

การพยากรณ์เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ ๓  
 

 

๔ 
  

การวิเคราะห์งาน การวางแผน การสรร
หา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การ
ประเมินการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม 

๓   

๕ 
  

ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและ
พนักงาน สุขภาพ ความปลอดภัย  

๓   

๖ 
  

คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามแนว
พระพุทธศาสนา 

๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  



หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๔๑๘) ชื่อวิชา การจัดการมนุษย์ในประชาคมอาเซียน 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 



๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๔๑๘ การจัดการมนุษย์ในประชาคมอาเซียน 
                    ASEAN Human Capital Management  
               
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 



  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาปรัชญา ความเป็น แนวคิดของการจัดการมนุษย์ ภายใต้หลักการ จัดการทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม 
และทุนทางอารมณ์ และนโยบายการบริหารทุนมนุษย์ตั้งแต่การวางแผนก าลังคน ทิศทางการพัฒนาฝีมืองาน การ
ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกย้ายฝีมือแรงงานในประชาคมอาเซียน ศึกษาผลของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อ
สภาพแวดล้อม ๓ เสาหลักอาเซียน ประชาคม การเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน แนวทางที่สร้างสรรค์ในการปรับตัวภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนอย่างสันติสุข 
มุมมองต่ออนาคตของประชาคมอาเซียน 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๗) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งส่วนตนและส่วนรวม 
(๘) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้

ดุลพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 
     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 



          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นที่
เกีย่วข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        



     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๐) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรปูแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๑๑) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๑๒) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาปรัชญา ความเป็นมา แนวคิดขอ
งกการจัดการทุนมนุษย์ 

๓   

๓ 
  

จัดการทุนทางปัญญา ทุนทางสังคมและ
ทุนทางอารมณ์ 

๓  
 

 

๔ นโยบายการบริหารทุนมนุษย์ ๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

  
๕ 
  

ทิศทางการพัฒนาฝีมืองาน ๓   

๖ 
  

การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกย้ายฝีมือ
แรงงานในประชาคมอาเซียน 

๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 



     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ



รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 

  
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

 รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๓๑๑) ชื่อวิชา การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๓๑๑ การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น  
              Local Fiscal Management 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 



หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับระบบการเงินการคลังท้องถิ่น การบริหารรายได้และรายจ่ายของหน่วยปกครองระดับ
ท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการคลังท้องถิ่นกับรัฐบาลแห่งชาติ กระบวนการบริหารงบประมาณท่ีเน้นผลงาน
บริการสาธารณะและการพัฒนาท้องถิ่น ข้อจ ากัดและแนวทางการพัฒนาระบบการคลังของท้องถิ่น 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๙) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๑๐) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้



ดุลพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  



๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๓) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรปูแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๑๔) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๑๕) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับระบบการคลัง
ท้องถิ่น 

๓   

๓ 
  

การบริหารรายได้และรายจ่ายของ
หน่วยงานปกครองระดับท้องถิ่น 

๓  
 

 

๔ 
  

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการคลัง
ท้องถิ่นกับรัฐบาลแห่งชาติ 

๓   

๕ 
  

กระบวนกรบริหารงบประมาณท่ีเน้น
ผลงานบริการสาธารณะและการพัฒนา
ท้องถิ่น 

๓   

๖ 
  

ข้อจ ากัดและแนวทางการพัฒนาระบบ
การคลังท้องถิ่น 

๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 



๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๓๑๒) ชื่อวิชา การบริหารองค์กรภาครัฐ  

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๓๑๒ การบริหารองค์กรภาครัฐ 
                   Government Organizations Management 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 



๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ แนวคิดในการบริหารองค์กรภาครัฐสมัยใหม่ ประกอบด้วย การ
วางแผน การจัดองค์กร การพัฒนาองค์กร มีการสร้างแผนแม่แบบในการเปลี่ยนแปลง จะต้องมีการประเมิน
สถานการณ์ขององค์การ เพ่ือให้เห็นช่องว่างของความแตกต่างระหว่างองค์การในปัจจุบันกับองค์การที่ควรจะเป็นใน
อนาคต หลังจากนั้นจะต้องมีการวิเคราะห์จุดแข้ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์การ เพ่ือที่จะน าจุดแข็งของ
องค์การมาผลักดันการพัฒนาองค์การโดยมีกลไกการควบคุมทิศทางที่แน่นอน โดยอาศัยหลักการดังนี้ ๑.ก าหนด
เป้าหมาย (Goal Sating) ๒.ความเข้าใจในสถานการณ์ (Understand Relations) ๓.การปรับปรุงสัมพันธ์ภาพ 
(Improving) ๔.ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ๕.การเชื่อมโยง (Linking) 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 



     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๑) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๑๒) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดย
ใช้ดุลพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถงึความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 



          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๖) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรปูแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๑๗) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๑๘) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 



- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎี 
หลักการ และแนวคิดในการบริหาร
องค์กรภาครัฐสมัยใหม่ 

๓   

๓ 
  

การวางแผน การจัดองค์กร การพัฒนา
องค์กร มีการสร้างแผนแม่แบบในการ
เปลี่ยนแปลง  

๓  
 

 

๔ 
  

วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ
อุปสรรคขององค์การ 

๓   

๕ 
  

กลไกการควบคุมทิศทางที่แน่นอน ๓   

๖ 
  

๕ หลักการ ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙  ๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

  
๑๐-๑๑  ๖   

๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  



หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๔๑๖) ชื่อวิชา การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร ์

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 



๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๔๑๖  การศึกษาอิสระทางรัฐประศสาสนศาสตร์ 
              Independent Study on Pulic Administration 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๐-๖-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  



๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือเรื่องอ่ืนโดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๓) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๑๔) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
ดุลพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 



     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นที่
เกีย่วข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 



     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๙) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรปูแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๒๐) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๒๑) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนาททางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 



     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 



รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๓๑๓) ชื่อวิชา จริยธรรมทางการบริหาร  
  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๓๑๓ จริยธรรมทางการบริหาร  
              Administration Morality 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 



     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาจริยธรรมทางการบริหารที่มีมาตรฐานทางการสร้างระบบ ก ากับ และตรวจสอบ ซึ่งค านึงถึงประโยชน์ที่
จะเกิดขึ้นแก่องค์การ โดยน าพุทธธรรม ประกอบด้วย หลักอิทธิบาท๔ หลักพละ๕ หลักสาราณียธรรม หลักพรหมวิหาร
ธรรม และหลักธรรมอ่ืนๆ มาใช้ในการพัฒนาจริยธรรมทางการบริหาร 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๕) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๑๖) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดย
ใช้ดุลพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 



          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นที่



เกีย่วข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๒๒) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรปูแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๒๓) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๒๔) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาจริยธรรมทางการบริหารที่มี
มาตรฐานทางการสร้างระบบ ก ากับและ

๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

ตรวจสอบ 
๓ 
  

ค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนแก่
องค์การ 

๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 



๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 



ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๔๒๔) ชื่อวิชา ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๔๒๔ ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา 
                   Buddhist Good Governance               
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  



  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการและองค์ประกอบของธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาลในพระไตรปิฎก 
เปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลกับธรรมาภิบาลเชิงพุทธ การประยุกต์ใช้หลักธรรมาถิบาลเชิงพุทธส าหรับการบริหาร
จัดการภาครัฐภาคธุรกิจภาคเอกชนและประชาชน 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 



๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๗) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๑๘) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดย
ใช้ดุลพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง



รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 

     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๒๕) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรปูแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๒๖) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๒๗) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 



 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการและ
องค์ประกอบของธรรมาภิบาล 

๓   

๓ 
  

หลักธรรมาภิบาลในพระไตรปิฎก ๓  
 

 

๔ 
  

เปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลกับธรร
มาภิบาลเชิงพุทธ 

๓   

๕ 
  

การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลเชิง
พุทธส าหรับการบริหารจัดการภาครัฐ
ภาคธุรกิจภาคเอกชนและประชาชน 

๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 



ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๒๒๐) ชื่อวิชา พุทธธรรมกับการบริหาร 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๒๒๐ พุทธธรรมกับการบริหาร 
                    Buddha  Dhamma and Administration 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 



๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาความหมายและขอบข่ายของการบริการ บทบาทด้านการบริหารของพระพุทธเจ้า วิเคราะห์พุทธธรรมะ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบริหาร คุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร การประยุกต์วิธีบริหารเพื่อใช้ในการบริหาร 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 



 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๙) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๒๐) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดย
ใช้ดุลพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
        ๒) รู้และเข้าใจถงึความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 



๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นที่
เกีย่วข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๒๘) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรปูแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๒๙) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๓๐) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 



- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาความหมายและขอบข่ายของการ
บริหาร 

๓   

๓ 
  

บทบาทด้านการบริหารของพระพุทธเจ้า ๓  
 

 

๔ 
  

วิเคราะห์พุทธธรรมเกี่ยวกับหลักการ
และวิธีการบริหาร 

๓   

๕ 
  

คุณธรรม จริยธรรมของนักบริหาร ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 



  
๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๔๑๕) ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              



     ๔๐๒ ๔๑๕ ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
              English in the Field of Pulic Administration 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  



๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาโครงสร้าง ศัพท์และส านวนที่ใช้กันมากในสาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และฝึกการใช้ศัพท์และส านวน
เหล่านั้นในการเขียนและพูด ตลอดทั้งฝึกการอ่าน วิเคระห์และตีความงานเขียนรัฐประศาสนศาสตร์ การเขียนย่อความ 
เรียงความ และอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษในเรื่องที่เก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๒๑) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๒๒) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดย
ใช้ดุลพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 



     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถงึความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นที่
เกีย่วข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 



     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๓๑) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูลทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๓๒) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๓๓) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาโครงสร้าง ศัพท์และส านวนที่ใช้
กันมาในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

๓   

๓ 
  

ฝึกใช้ค าศัพท์และส านวนในการเขียนพูด ๓  
 

 

๔ 
  

ฝึกอ่านวิเคราะห์และตีความงานเขียนรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๓   

๕ 
  

การเขียนย่อความเรียงความ ๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๖ 
  

อภิปรายเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 



     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 



รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๓๑๔) ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  
  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๓๑๔ ระเบียบวิธีวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  
              Research Methodology for Public Administration 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 



     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางรับประศาสนศาสตร์ ทั้งท่ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
ครอบคลุมถึงการสร้างแนวความคิด ประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน การสร้างขอบข่าย การประมวลผล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการรายงานการวิจัย ทั้งนี้ให้มีการฝึกหัดจัดท าโครงการวิจัยเสนอเป็นภาคปฏิบัติด้วย 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๒๓) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๒๔) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดย
ใช้ดุลพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 



          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็น



ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๓๔) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรปูแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๓๕) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๓๖) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๓ 
  

การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพ 

๓  
 

 

๔ 
  

การสร้างแนวคิด ประเด็นปัญหา 
วัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน การ
สร้างขอบข่าย การประมวลผล การ
วิเคราะห์ข้อมูล 

๓   

๕ 
  

การรายงานการวิจัย ๓   

๖ 
  

โครงการวิจัยเสนอเป็นภาคปฏิบัติ ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 



๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๓๒๒) ชื่อวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๓๒๒ รฐัประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
                    Public Administration in Buddhist Literature 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 



๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ปรากฏใรวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาสมัยใหม่ เช่น ไตรภูมิ
พระร่วง โลกนีติ ราชนีติ ธรรมนีติ จักกวาฬทีปนี ภูมิวิลาสนิี มงคลทีปนี้ โลกทีปกสาร โลกบัญญัติ วิเคราะห์หลักการ
บริหารในวรรณกรรมเหล่านี้และวรรณกรรมอ่ืนๆที่ไม่น่าสนใจ 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 



 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๒๕) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๒๖) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดย
ใช้ดุลพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 



     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๓๗) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูลทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๓๘) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๓๙) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 



  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ที่ปรากฎในวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาสมัยใหม่ 

๓   

๓ 
  

ไตรภูมิพระร่วง โลกนีติ ราชนีติ ธรรม
นีติ จักกวาฬทีปนี ภูมิวิลาสินี มงคลทีป
นี้ โลกทีปกสาร โลกบัญญัติ 

๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 



 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 



     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๒๒๑) ชื่อวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๒๒๑ รฐัประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 
                   Public Administration in Buddhist Literature  
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 



๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาแนวคิดทางการเมือง การบริหาร และการปกครองของพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก ต าราทาง
พระพุทธศาสนาและจากผลงานของนักวิชาการสมัยใหม่  
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  



๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๒๗) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๒๘) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
ดุลพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ  
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           



     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นที่
เกีย่วข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 



๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๔๐) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรปูแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๔๑) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๔๒) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาแนวคิดทางการเมือง การบริหาร 
การปกครองของพระพุทธศาสนาจาก
พระไตรปิฎก 

๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 



     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 



รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๔๑๗) ชื่อวิชา วิทยาการการบริหารสมัยใหม่ 
  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๔๑๗ วิทยาการการบริหารสมัยใหม่ 
                   New Public Management 
               
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 



      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาแนวความคิดการจัดการแนวความคิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นท่ามกลางศตวรรษที่ ๒๑ โดยศึกษาถึงความส าคัญ
ของผู้น ากับการจัดการแบบใหม่ ประกอบด้วย การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจ การจัดองค์กรสมัยใหม่ที่
สอดคล้องกับกระบวนการจัดการ กาบริหารการเปลี่ยนแปลง และเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๒๙) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๓๐) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดย
ใช้ดุลพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 



          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็น



ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๔๓) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรปูแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๔๔) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๔๕) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาแนวความคิดการจัดการ
แนวความคิดใหม่ๆ 

๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๓ 
  

กรจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจ ๓  
 

 

๔ 
  

การจัดองค์กรสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับ
กระบวนการจัดการ 

๓   

๕ 
  

การบริหารการเปลี่ยนแปลง ๓   

๖ 
  

เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 



๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 



ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๔๑๙) ชื่อวิชา สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๔๑๙ สัมมนาปัญหารัฐประศาสนสาสตร์ 
                   Seminar on Problems in Public Administration  
               
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 



  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
         สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ด้านต่างๆ โยจะเน้นปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ของเทศที่ก าลังพัฒนา เช่น 
การบริหารบุคคล การจัดองค์การ การคลัง การงบประมาณ ในการศึกษาอาจมีค้นคว้ารายงาน การศึกษาเฉพาะกรณี
เกี่ยวกับปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ของไทยและเปรียบเทียบกับของต่างประเทศ 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  



หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๓๑) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๓๒) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
ดุลพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 



       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๔๖) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรปูแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๔๗) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๔๘) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 



 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ด้าน
ต่างๆ 

๓   

๓ 
  

ปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศ
ที่ก าลังพัฒนา 

๓  
 

 

๔ 
  

การบริหารบุคคล การจัดองค์การ การ
คลัง การงบประมาณ 

๓   

๕ 
  

ศึกษาค้นคว้ารายงาน ๓   

๖ 
  

การศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับปัญหารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 



ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เลือก  (๐๐๐ ๑๐๔) ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์ในชวิีตประจ าวัน 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
                 Economics in Daily Life 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเลือก  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 



๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันรูปแบบต่างๆ 
ของระบบเศรษฐกิจ การท างานของกลไกราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินตรา
และสถาบันการเงิน เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา และศึกษา
เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 



    - ……………………………………………………. 
 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๓๓) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๓๔) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม 
(๓๕) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๓๖) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๓๗) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 



          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
            ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๔๙) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๕๐) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๕๑) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 



  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 



 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เลือก  (๐๐๐ ๑๐๖) ชื่อวิชา เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 
                Current World Affairs 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเลือก  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 



๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความร่วมมือและความ

ขัดแย้งที่เกิดข้ึนในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณ์ส าคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก 
บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 

๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์ c 

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 



     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๓๘) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๓๙) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม 
(๔๐) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๔๑) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๔๒) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงท้ังของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 



          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
          ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๕๒) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๕๓) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๕๔) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 



  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 



 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เลือก  (๐๐๐ ๑๐๓) ชื่อวิชา การเมืองกับการปกครองของไทย 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย 
                 Politics and Thai Government 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเลือก  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 



๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย สถาบันทาง
การเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และ
พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 



     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๔๓) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๔๔) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
(๔๕) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๔๖) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๔๗) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 



          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
            ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๕๕) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๕๖) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๕๗) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 



  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 



 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เลือก  (๐๐๐ ๒๔๒) ชื่อวิชา พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๒๔๒ พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  Introduction to Computer and Information Technology 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเลือก  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 



๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร องค์ประกอบ

องคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัลภาษาคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ระบบการ
ประมวลผล การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสาร 
อินเตอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ 

๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  



๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๔๘) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๔๙) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
(๕๐) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๕๑) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๕๒) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงท้ังของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           



     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
          ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๕๘) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๕๙) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๖๐) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 



- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 



  
๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เลือก  (๐๐๐ ๒๖๕) ชื่อวิชา ภาวะผู้น า 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              



     ๐๐๐ ๒๖๕ ภาวะผู้น า 
                 Leadership  
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเลือก  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  



๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่น าการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงศึกษา 

คุณลักษณะและบทบาทของผู้น ากับการใช้การสื่อสารที่เอ้ืออาทรผู้น ากับความเห็นที่ถูกต้องดีงามและความ
เปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น า วิสัยทัศน์ผู้น า ผู้น ากับการสร้างความสัมพันธ์แห่ง
กรุณาโดยอาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผู้น าในทางพุทธศาสนาถอดบทเรียนภาวะ
ผู้น าของบุคคลส าคัญที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่สามารถน าองค์กร 

๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๕๓) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๕๔) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม 
(๕๕) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๕๖) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๕๗) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 



          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 

๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงท้ังของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
          ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 



     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๖๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๖๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๖๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 



     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 



รายวิชา เลือก  (๐๐๐ ๑๑๘) ชื่อวิชา ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น 
  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น 
                 Basic Sanskrit 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเลือก  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 



     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง การ

เขียน การอ่านค าศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม 
นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธ์สรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การ
ประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยาแปลและแต่งประโยคสันสกฤตท่ีเหมาะสมกับ
ไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๕๘) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๕๙) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
(๖๐) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๖๑) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๖๒) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 



     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
          ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 



          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๖๔) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๖๕) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๖๖) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓  ๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

   
๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 



๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 



ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เลือก  (๐๐๐ ๑๑๙) ชื่อวิชา ภาษาสันสกฤตชั้นสูง 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง 
                 Advanced Sanskrit 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเลือก  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  



  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยาศัพท์ 

การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุกริยาอาขยาตกรรมวาจา ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชัน
ตกรรมวาจก การสับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคค าคาม ประโยคปฏิเสธ แปลแลแต่ง
ประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  



หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๖๓) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๖๔) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
(๖๕) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๖๖) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๖๗) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 



          ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 

     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๖๗) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๖๘) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๖๙) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 



๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 



๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เลือก  (๐๐๐ ๑๑๖) ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
                 Basic English 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเลือก  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 



๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
        ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ค าน าหน้านาม (Article) การใช้กาล ( Tense) การสร้าง

ประโยค ( Sentence) การใช้บุรพบท ( Preposition) สันธาน ( Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง 
พูด อ่านและเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยค
และค าศัพท์ต่างๆ     

๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 



 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๖๘) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๖๙) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
(๗๐) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๗๑) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๗๒) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 



๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
          ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๗๐) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๗๑) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๗๒) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 



 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 



ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เลือก  (๐๐๐ ๑๑๗) ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษช้ันสูง 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
                 Advanced English 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเลือก  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 



๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการอ่าน การเขียน

และความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค าศัพย์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 



 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๗๓) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๗๔) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
(๗๕) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๗๖) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๗๗) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 



๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
          ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๗๓) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๗๔) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๗๕) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 



 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 



ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เลือก  (๐๐๐ ๑๐๕) ชื่อวิชา มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๑๐๕ มนษุย์กับสิ่งแวดล้อม 
                 Man and Environment 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเลือก  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 



๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เก่ียวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิด

ประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมหลักค าสอนทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบทบท
ของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 



 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๗๘) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๗๙) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
(๘๐) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๘๑) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๘๒) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 



๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
            ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๗๖) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๗๗) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๗๘) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 



 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 



ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เลือก  (๐๐๐ ๒๑๒) ชื่อวิชา วัฒนธรรมไทย 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๒๑๒ วัฒนธรรมไทย 
                 Thai Culture  
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเลือก  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 



๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทยประเภทของของวัฒนธรรม 

พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการ
พัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 

๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 



 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๘๓) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๘๔) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
(๘๕) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๘๖) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๘๗) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 



๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
          ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๗๙) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๘๐) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๘๑) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 



 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 



ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๔๒๘) ชื่อวิชา เทคนิคการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์  

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๔๒๘  เทคนิคการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
                    Technical Management in Public Administration 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 



๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาผลการวิจัยและแนวคิดใหม่ๆ ในการบริหาร การใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการบริการงานและการวิจัย 
วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ การวิเคราะห์เก่ียวกับความรู้เบื้องต้นในการใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือบริหาร และพุทธวิธีเพ่ือการบริหารงานสมัยใหม่ 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 



 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๘๘) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๘๙) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
ดุลพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 



๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นที่
เกีย่วข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๘๒) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรปูแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๘๓) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๘๔) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 



- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาผลการวิจัยและแนวคิดใหม่ๆใน
การบริหาร 

๓   

๓ 
  

การใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการ
บริหารงานและการวิจัย 

๓  
 

 

๔ 
  

วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่น ามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 

๓   

๕ 
  

การวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นใน
การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือบริหาร 

๓   

๖ 
  

พุทธวิธีเพ่ือการบริหารงานสมัยใหม่ ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 



  
๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๔๓๔) ชื่อวิชา กฎหมายแรงงาน 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              



     ๔๐๒ ๔๓๔ กฎหมายแรงงาน 
                   Labour Law 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  



๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้างองค์การของนายจ้าง และองค์กรของ
ลูกจ้าง รวมทั้งมาตรการที่ก าหนด ให้นายจ้าง ลูกจ้าง และ องค์กรดังกล่าวต้องปฏิบัติต่อกันและรัฐ ทั้งนี้เพ่ือให้การจ้าง
งานและการใช้งาน การประกอบกิจการ และ ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นไปโดยเหมาะสม ต่างได้รับ
ประโยชน์ที่พอเพียง 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๙๐) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๙๑) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
ดุลพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 



๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
          ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 



     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๘๕) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูลทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๘๖) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๘๗) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิ
และหน้าที่ของนายจ้าง 

๓   

๓ 
  

ลูกจ้างองค์การของนายจ้าง ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 



     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 



รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๑ ๔๒๙) ชื่อวิชา กฎหมายลักษณะพยาน 
  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๑ ๔๒๙ กฎหมายลักษณะพยาน 
                   Law of Witness  
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 



     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยาน หลักท่ัวไปเกี่ยวกับการรับฟัง พยานหลักฐาน การน าสืบ 
ข้อเท็จจริงที่ไม่ต้องน าสืบด้วยพนายหลักฐาน พยานหลักฐานที่มิให้รับฟัง พยานหลักฐานที่ต้องห้ามโดยกฎหมายปิด
ปาก การน าสืบพยานบุคคลแทนเอกสาร พยานต่างๆ เช่น พยานบอกเล่า พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ 
พยานที่เป็นความเห็น วิธีน าสืบพยานโดยหลักฐานทั่วไป มาตรฐานการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐาน และการคุ้มครอง
พยานตามกฎหมาย 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๙๒) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๙๓) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
ดุลพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 



     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 



     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๘๘) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรปูแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๘๙) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๙๐) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ แนะน ารายวิชา  ๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

  หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๒ 
  

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
ลักษณะพยาน 

๓   

๓ 
  

หลักท่ัวไปเกี่ยวกับการรับฟัง 
พยานหลักฐาน การน าสืบ ข้อเท็จจริงที่
ไม่ต้องน าสืบด้วยพนายหลักฐาน 
พยานหลักฐานที่มิให้รับฟัง 
พยานหลักฐานที่ต้องห้ามโดยกฎหมาย
ปิดปาก การน าสืบพยานบุคคลแทน
เอกสาร พยานต่างๆ 

๓  
 

 

๔ 
  

พยานบอกเล่า พยานบุคคล พยาน
เอกสาร พยานวัตถุ พยานที่เป็น
ความเห็น 

๓   

๕ 
  

วิธีน าสืบพยานโดยหลักฐานทั่วไป 
มาตรฐานการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐาน 
และการคุ้มครองพยานตามกฎหมาย 

๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 



 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 



     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๑ ๔๒๘) ชื่อวิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๑ ๔๒๘ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
                   Law of Criminal Procedure        
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 



     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารราความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตั้งแต่อ านาจ
พนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญา มาตรการบังคับทางอาญาเกี่ยวกับ หมายเรียก หมายอาญา การจับ การ
ค้น ควบคุม ขัง จ าคุก ปล่อยชั่วคราว หลักการสอบสวน เทคนิคการสืบสวนและสอบสวน การสั่งคดีอาญาของพนักงาน
อัยการ การชันสูตรพลิกศพ การฟ้องคดีอาญา การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาพิพากษา การอุทธรณ์ การฎีกา การ
บังคับคดี การอภัยโทษ  การเปลี่ยนโทษ การลดโทษ นิติวิทยาศาสตร์ และพยานหลักฐานในคดีอาญา 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  



๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๙๔) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๙๕) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดย
ใช้ดุลพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           



     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 



๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๙๑) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรปูแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๙๒) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๙๓) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ตามประมวลวิธีกฎหมาย 
พิจารณาความอาญา 

๓   

๓ 
  

การฟ้องคดีอาญา มาตรการบังคับทาง
อาญาเกี่ยวกับ หมายเรียก หมายอาญา 
การจับ การค้น ควบคุม ขัง จ าคุก 
ปล่อยชั่วคราว 

๓  
 

 

๔ 
  

หลักการสอบสวน เทคนิคการสืบสวน
และสอบสวน 

๓   

๕ 
  

การสั่งคดีอาญาของพนักงานอัยการ 
การชันสูตรพลิกศพ 

๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๖ 
  

การฟ้องคดี การไต่สวนมูลฟ้อง การ
พิจารราพิพากษา การอุทธรณ์ การฎีกา 

๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 



     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 



รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๔๓๓) ชื่อวิชา การจัดการความรู้ในองค์กรภาครัฐ 
  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๔๓๓ การจัดการความรู้ในองค์กรภาครัฐ 
                    Knowledge management in public sector organizations 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 



     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาแนวคิดและหลักการในกระบวนการจัดการความรู้มี ๗ กิจกรรม ดังนี้ ๑) การบ่งชี้ความรู้ คือ การระบุ
ประเด็นความรู้ รูปแบบ และผู้รู้ที่สอดรับกับนโยบาย ขอบเขตและเป้าหมายขององค์กร ๒) การสร้างและแสวงหา
ความรู้ คือ การรวบรวมความรู้ใหม่รักษาความรู้เดิม และกรองความรู้ไม่ใช่ออกจากแหล่งรวบรวม ๓) การจัดความรู้ให้
เป็นระบบ คือ การวิเคราะห์และคัดแยกความรู้เป็นกลุ่มประเด็นให้ง่ายต่อการเข้าถึงอย่างมีข้ันตอน ๔) การประมวล
และกลั่นกรองความรู้ คือ การปรับปรุงให้ความรู้มีรูปแบบมาตรฐาน ไม่ซ้ าซ้อน มีความสมบูรณ์ มีความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ ๕) การเข้าถึงความรู้ คือ การสร้างแหล่งเผยแพร่ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา ๖) การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ คือ การน าความรู้เข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนที่มีฐานความรู้หรือฐานข้อมูลรองรับให้ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น ๗) 
การเรียนรู้ คือ การใช้ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นวงจรความรู้ที่มีการเรียนรู้และพัฒนาให้เกิดประสบการณ์ใหม่
อยู่เสมอ 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 



(๙๖) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๙๗) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดย
ใช้ดุลพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 



     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นที่
เกีย่วข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๙๔) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรปูแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๙๕) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๙๖) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาแนวคิดและหลักการใน
กระบวนการจัดการความรู้มี ๗ กิจกรรม 

๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 



๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๔๔๐ ) ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริบททางสังคม  

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๔๔๐ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริบททางสังคม 
                   Management of natural resources and the environment in a social context 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 



๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริบททางสังคม หลักการและ
องค์ประกอบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างหลักกฎหมายและหลักสิทธิชุมชน 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน กระบวนการยุทธวิธีในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคน
ในสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดสิทธิชุมชน บทบาทของภาครัฐเรื่องการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยน าประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันมาเป็น
กรณีศึกษา เช่น นโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( Climate change ) นโยบายพลังงานเพ่ือความ
มั่นคงและนโยบายการจัดสรรทรัพยากรน้ า ซึ่งเป็นการศึกษาบทบาทของรัฐทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
เนื่องจากการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมบางประเด็นเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นเรื่องที่ต้องการอาศัย
ความร่วมมือจากนานาชาติเพ่ือก่อให้เกิดนโยบายที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  



  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๙๘) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๙๙) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดย
ใช้ดุลพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถงึความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 



          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นที่
เกีย่วข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 



๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๙๗) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูลทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๙๘) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๙๙) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
บริบททางสังคม 

๓   

๓ 
  

หลักการและองค์ประกอบในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓  
 

 

๔ 
  

ความสัมพันธ์ระหว่างหลักกฎหมายและ
หลักสิทธิชุมชน ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

๓   

๕ 
  

กระบวนการยุทธวิธีในการเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของคนในสังคมในการ

๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามแนวคิดสิทธิชุมชน 

๖ 
  

บทบาทของภาครัฐเรื่องการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยน าประเด็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและนโยบายที่
เกี่ยวข้อง ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
มาเป็นกรณีศึกษา 

๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 



๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 



ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๔๔๑) ชื่อวิชา การต่อต้านทุจริตภาครัฐ 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๔๔๑ การต่อต้านทุจริตภาครัฐ 
                   Anti-Corruption 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  



  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตที่เป็นการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหรือการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่
โดยมิชอบในทุกรูปแบบ เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือการช่วยเหลือ 
สนับสนุน เพ่ือประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจน
กิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการกระท าใดๆ ที่ขัดแย้งกับหลักจริยธรรม ยกเว้นแต่เป็น
กรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้ 
ทั้งนี้ด้วยตระหนักดีถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตที่ท าลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 



 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๐๐) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๑๐๑) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
ดุลพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 



     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๐๐) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอ
ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๑๐๑) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๐๒) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 



  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตที่
เป็นการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ
หรือการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่โดย
มิชอบในทุกรูปแบบ 

๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 



 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 



     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๔๓๒) ชื่อวิชา การบริหารความเสี่ยง 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๔๓๒ การบริหารความเสี่ยง 
                   Risk Management  
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 



๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาแนวคิดและหลักการในการบริหารความเสี่ยง กระบวนการในการป้องกันอ านาจและทรัพย์สินโดยการ
ลดโอกาสของการสูญเสีย การควบคุมความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบความ
เสี่ยงและบันทึกการบริหารความเสี่ยง วิธีการบริหารจัดการที่เป็นไปเพ่ือการคาดการณ์ และลดผลเสียของความไม่
แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ โดยลด
มูลเหตุและโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสี่ยง 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 



บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๐๒) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๑๐๓) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดย
ใช้ดุลพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถงึความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 



          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 



๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๐๓) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอ
ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๑๐๔) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๐๕) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาแนวคิดและหลักการในการบริหาร
ความเสี่ยง 

๓   

๓ 
  

กระบวนการในการป้องกัน ๓  
 

 

๔ 
  

อ านาจทรัพย์สินโดยการลดโอกาสของ
การสูญเสีย 

๓   

๕ 
  

การควบคุมความเสี่ยง ๓   

๖ 
  

การวางแผนความเสี่ยง ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๙ 
  

การประเมินความเสี่ยง ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 



  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๔๓๘ ) ชื่อวิชา การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 



  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๔๓๘ การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย 
                   Administration of Thai Local Governmental Organization 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  



หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาแนวคิดและหลักการในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบการบริหาร รูปแบบและโครงสร้าง
ขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น การจัดองค์กรและการบริหารงานองค์กรส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหาร การบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นของไทย บทบาทของการบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นของไทย แนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
แนวโน้มการบริหารส่วนท้องถิ่นไทย 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๐๔) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๑๐๕) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดย
ใช้ดุลพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 



     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของ



กลุ่ม        

     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๐๖) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอ
ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๑๐๗) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๐๘) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาแนวคิดและหลักการในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓   

๓ ระบบการบริหาร ๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

   
๔ 
  

รูปแบบและโครงสร้างขององค์กร
บริหารส่วนท้องถิ่น 

๓   

๕ 
  

การจัดองค์กรและการบริหารงาน
องค์กรส่วนท้องถิ่น 

๓   

๖ 
  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหาร 

๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

บทบาทของการบริหารองค์กรส่วน
ท้องถิ่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 

๓   

๑๐-๑๑ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร
องค์กรส่วนท้องถิ่นของไทย 

๖   

๑๒ 
  

แนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวโน้ม
การบริหารส่วนท้องถิ่นของไทย 

๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 



๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 



ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๔๓๑) ชื่อวิชา การระดมมวลชนและเคลื่อนไหวทางสังคม 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
    ๔๐๒ ๔๓๑  การระดมมวลชนและเคลื่อนไหวทางสังคม     
                   Mobilization and Mass Social Movements 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  



  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาแนวคิดและหลักการในการระดมมวลชนและเคลื่อนไหวทางสังคม โดยเริ่มจากบริบทของสภาพปัญหา
ทางสังคมที่น าไปสู่การระดมมวลชน กระบวนการแก้ปัญหา การตั้งกฎ กติกา ส าหรับกางแข่งขันต่อสู้ระหว่างกลุ่มต่างๆ 
การประนีประนอม และสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ การแสดงผลของการประนีประนอมในรูปของนโยบาย
สาธารณะ การบังคับใช้ข้อตกลงหรือนโยบายสาธารณะดังกล่าวอันเป็นผลมาจากการระดมมวลชนและการเคลื่อนไหว
ทางสังคม 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 



  
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 

๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๐๖) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๑๐๗) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
ดุลพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก



แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๐๙) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอ
ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๑๑๐) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๑๑) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  



 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาแนวคิดและหลักการในการระดม
มวลชนและเคลื่อนไหวทางสังคม 

๓   

๓ 
  

การแข่งขนต่อสู้ระหว่างกลุ่มต่างๆ ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 



๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๔๒๙) ชื่อวิชา การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๔๒๙ การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
                   Planning and Strategic Management for Local Development 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 



๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
         ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะที่ส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์คือ การจัดการเชิงกล
ยุทธ์เป็นเครื่องมือของนักบริหารในการบริหารงาน เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เพ่ิมขึ้น การ
บริหารเชิงกลยุทธ์จะเน้นและให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic decision making) ที่ไม่เหมือนกับ
การตัดสินใจในลักษณะอ่ืนๆเพราะการบริหารเชิงกลยุทธ์จะเกี่ยวข้องกับอนาคตในระยะยาวขององค์การทั้งหมด ซึ่งมี
ลักษณะดังนี้ คือ เป็นกระบวนการของการบริหารองค์การโดยรวมเป็นการบริหารที่เน้นการสร้างกลยุทธ์เพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การในระยะยาว เป็นการตัดสินใจที่อาศัยชั้นเชิงไม่มีวิธีการที่ในองค์การ มีทิศทางที่
ชัดเจนต่อทางเลือกต่างๆและแสดงให้ทุกคนในอค์การเข้าใจตรงกัน 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  



  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๐๘) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๑๐๙) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
ดุลพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 



          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 



๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๑๒) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๑๑๓) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๑๔) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาความหมายแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับลักษณะที่ส าคัญของการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 

๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 



     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 



รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๔๓๕) ชื่อวิชา การศึกษาค้นคว้าต าราเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๔๓๕ การศึกษาค้นคว้าต าราเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
                   Reading in Public Adminitration 
 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 



      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาโดยอิสระในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผู้เรียนมีความสนใจเป็นพิเศษภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
เรื่องท่ีเลือกศึกษาโดยอิสระต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์โดยการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๑๐) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๑๑๑) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
ดุลพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 



          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 

     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถงึความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นที่



เกีย่วข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๑๕) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๑๑๖) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๑๗) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 



๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 



ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๔๓๖) ชื่อวิชา ดิจิตอลเพื่อการบริหารงานภาครัฐ 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๔๓๖ ดิจิตอลเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ 
                   Digital for Public Administration 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  



  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          เพ่ือรูปแบบของการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ อันเป็นการยกระดับ
คุณภาพงานบริการและการบริหารจัดการภาครัฐที่ต้องการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุค Digital Government เป็นพลังแห่ง
การขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของประเทศเข้าสู่ยุคดิจิตอลเพ่ือให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 



๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๑๒) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๑๑๓) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดย
ใช้ดุลพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง



รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 

     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๑๘) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอ
ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๑๑๙) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๒๐) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 



 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

เพ่ือศึกษารูปแบบของการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือสนับสนุนดารปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 



ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๔๓๐) ชื่อวิชา ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
      ๔๐๒ ๔๓๐ ธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหาร   
                    Good Governance for the Administration 
 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 



     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการและองค์ประกอบของธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาลกับสังคมไทย หลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและ
ประชาชน การบริหารจัดการยุคใหม่ตามหลักธรรมาภิบาลและธรรมาภิบาลเชิงพุทธ 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 



    - ……………………………………………………. 
 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๑๔) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๑๑๕) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
ดุลพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถงึความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 



          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นที่
เกีย่วข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๒๑) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๑๒๒) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๒๓) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 



     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการและ
องค์ประกอบของธรรมาภิบาล 

๓   

๓ 
  

หลักธรรมาภิบาลกับสังคมไทย ๓  
 

 

๔ 
  

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

๓   

๕ 
  

หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและ
ประชาชน 

๓   

๖ 
  

การบริหารจัดการยุคใหม่ตามหลักธรร
มาภิบาลและธรรมาภิบาลเชิงพุทธ 

๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  



หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๔๒๕) ชื่อวิชา ประชาคมอาเซียนศึกษา 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 



๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๔๒๕ ประชาคมอาเซียนศึกษา 
                   ASEAN Community Studies  
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  



๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาก าเนิด พัฒนาการ และบทบาทของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) แนวคิด
เกี่ยวกับภูมิภาค และประชาคมด้านความมั่นคงและพลวัตความร่วมมือของอาเซียน อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่าง
อาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค ความส าเร็จข้อจ ากัดของอาเซียน ความผูกพันต่อการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา
สถานภาพทางการเมืองภายในประเทศภูมิภาคสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรมสันติภาพและเสถียรภาพ เศรษฐกิจ 
การเมือง หลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรมระหว่างประเทศในภูมิภาคและบทบาทของไทยในการเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมอาเซียน 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๑๖) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๑๑๗) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
ดุลพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 



          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        



     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๒๔) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอ
ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๑๒๕) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๒๖) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาก าเนิด พัฒนาการ และบทบาท
ของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (อาเซียน) 

๓   

๓ 
  

แนวคิดเก่ียวกับภูมิภาค และประชาคม
ด้านความมั่นคงและพลวัตความร่วมมือ

๓  
 

 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

ของอาเซียน 
๔ 
  

ความผูกพันต่อการเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาสถานภาพทางการเมือง
ภายในประเทศภูมิภาคสังคมและการ
พัฒนาวัฒนธรรมสันติภาพและ
เสถียรภาพ เศรษฐกิจ การเมือง 

๓   

๕ 
  

หลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม
ระหว่างประเทศในภูมิภาคและบทบาท
ของไทยในการเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมอาเซียน 

๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 



๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๔๓๙ ) ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ  

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๔๓๙ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ 
                   Public Management Information System 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 



๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาแนวคิด หลักการและประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาครัฐ องค์ประกบของข้อมูล การ
ประมวลข้อมูลและการบริหารศูนย์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจในการบริหารภาครัฐ 
แนวโน้มของการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในการบริหารภาครัฐ 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 



 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๑๘) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๑๑๙) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
ดุลพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 



     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๒๗) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอ
ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๑๒๘) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๒๙) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 



  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาแนวคิด หลักการและประโยชน์
ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ภาครัฐ 

๓   

๓ 
  

องค์ประกอบของข้อมูล ๓  
 

 

๔ 
  

การประมวลข้อมูลและการบริหารศูนย์
ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการวางแผน 

๓   

๕ 
  

การควบคุม การตัดสินใจในการบริหาร
ภาครัฐ 

๓   

๖ 
  

แนวโน้มของการจัดระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการในการบริหารภาครัฐ 

๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 



 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  



     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๔๓๗ ) ชื่อวิชา สัมมนาการบริหารกิจการภาครฐั  

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๔๓๗ สัมมนาการบริหารกิจการภาครัฐ  
                   Seminar on Public Administration 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 



     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          สัมมนาปัญหาการบริหารภาครัฐ ตามหัวข้อที่ก าหนดให้ 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 



    - ……………………………………………………. 
 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๒๐) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๑๒๑) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
ดุลพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถงึความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 



          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๓๐) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอ
ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๑๓๑) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๓๒) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 



     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 



  
๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๒ ๔๒๗) ชื่อวิชา หลักการกระจายอ านาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              



     ๔๐๒ ๔๒๗ หลักการกระจายอ านาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                    The Principle of Decentralization to Local Governments         
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  



๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาประวัติ แนวคิดและสาระส าคัญของการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ จากภาครัฐ
ส่วนกลาง ให้แก่องค์กรอ่ืนใด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาค องค์กรอิสระ องค์กรท้องถิ่น องค์กรเอกชน 
โดยเฉพาะภาคเอกชนไปด าเนินการแทน ซึ่งการถ่ายโอนดังกล่าว อาจจะมีลักษณะเป็นการถ่ายโอนเฉพาะภารกิจ ซึ่ง
เป็นการแบ่งภารกิจ ให้แก่องค์กรที่ได้รับการกระจายอ านาจด าเนินการ หรือ เป็นการถ่ายโอนโดยยึดพื้นที่เป็นหลักซ่ึง
เป็นการแบ่งพ้ืนที่เป็นหน่อยงานย่อยในการด าเนินการ 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๒๒) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๑๒๓) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดย
ใช้ดุลพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 



          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 

๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        



     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๓๓) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอ
ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๑๓๔) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๓๕) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาประวัติแนวนิดและสาระส าคัญ
ของการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากรและภารกิจ 

๓   

๓ 
  

องค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาค องค์กรอิสระ 
องค์กรท้องถิ่น องค์กรเอกชน 

๓  
 

 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๔ 
  

แบ่งภารกิจให้แก่องค์กรที่ได้รับการ
กระจายอ านาจด าเนินการ 

๓   

๕ 
  

การถ่ายโอนโดยยึดพ้ืนที่เป็นหลักซ่ึงเป็น
การแบ่งพ้ืนที่เป็นหน่วยงานย่อยในการ
ด าเนินการ 

๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 



๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 



ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๔๐๑ ๓๐๔) ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๑ ๓๐๔ ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
                   Introduction to International Relation 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  



  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
        ศึกษาความรู้พ้ืนฐานของการเมืองระห่างประเทศธรรมชาติและโครงสร้างของระบบการเมืองระหว่างประเทศ
ปัจจัยทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคม และการทหาร วัฒนธรรม อุดมการณ์ที่มีผลต่อแนวพฤติกรรมของรัฐ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ พัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆเช่นระเบียบปฏิบัติ
กฎหมายสถาบันระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามแนวพระพุทธศาสนา  
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  



หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๒๔) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๑๒๕) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
ดุลพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถงึความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 



       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นที่
เกีย่วข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๓๖) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอ
ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๑๓๗) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๓๘) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 



 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาความรู้พื้นฐานของการเมือง
ระหว่างประเทศธรรมชาติและ
โครงสร้างของระบบการเมืองระหว่าง
ประเทศ 

๓   

๓ 
  

ปัจจัยด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ๓  
 

 

๔ 
  

การทหาร วัฒนธรรม อุดมการณ์ที่มีผล
ต่อแนวพฤติกรรมของรัฐ 

๓   

๕ 
  

เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐ 

๓   

๖ 
  

พัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในรูปแบบต่างๆ 

๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 



๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา แกน  (๔๐๒ ๓๐๔) ชื่อวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๓๐๔ นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
              Public Policy and Planning 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาแกน 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า ผศ.ดร.อุบล วุฒิพรโสภณ 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 



๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ และการก าหนดทางเลือกสาธารณะ 
     ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน และการบริหารโครงการสาธารณะ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ ในเรื่อง
นโยบายสาธารณะและการวางแผนในปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเป็นช่วงที่เร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอย่างมาก 
และเรียนรู้โดยเฉพาะด้านการก าหนดนโยบาย งบประมาณ การน าไปใช้ และการประเมินนโยบายที่ทันสมัยเป็น
ปัจจุบัน เกี่ยวกับโครงการต่างๆของภาครัฐ และการวิเคราะห์ผลกระทบโครงการสาธารณะ 

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน ประเภทและวิธีการก าหนดนโยบายของ
รัฐ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อนโยบาย การน านโยบายไปก าหนดเป็นแผนงานและโครงการ เทคนิคและหลักการของ
วางแผน และให้มีการศึกษาเฉพาะกรณี โดยเน้นการก าหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผนของประเทศไทย 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  



๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๒๖) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๑๒๗) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดย
ใช้ดุลพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 



          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๓๙) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๑๔๐) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๔๑) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 



- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓ บรรยาย ผศ.ดร.อุบล 
วุฒิพรโสภณ 

๒ 
  

แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
-ความหมายของนโยบายสาธารณะ 
-ลักษณะส าคัญของนโยบายสาธารณะ 
-ความส าคัญของนโยบายสาธารณะ 
-ประโยชน์ของนโยบายสาธารณะ 

๓ บรรยาย 
น าเสนอตัวอย่าง 
Project base learning 

ผศ.ดร.อุบล 
วุฒิพรโสภณ 

๓ 
  

การก าหนดนโยบายสาธารณะ 
-ความหมายของการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ 
-กระบวนการก าหนดนโยบาย 
-ระดับของนโยบายสาธารณะ 

๓ นิสิตร่วมกันเสนอ
ประเด็น และแนวทาง
แก้ไข 
Collaboration 
Classroom 

ผศ.ดร.อุบล 
วุฒิพรโสภณ 

๔ 
  

-การก่อตัวของนโยบาย 
-แนวคิดเก่ียวกับปัญหา 
-ประเภทของปัญหา 
-การจัดระเบียบวาระของนโยบาย 
-ความส าคัญของปัญหาสาธารณะ 
-บุคคลหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดนโยบาย 

๓ นิสิตค้นคว้าข้อมูล 
กรณีศึกษา การศึกษา
จากปัญหา Problem 
base learning 

ผศ.ดร.อุบล 
วุฒิพรโสภณ 

๕ -การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ๓ นิสิตค้นคว้าข้อมูล ผศ.ดร.อุบล 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

  -การวิเคราะห์ปัญหา 
-การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
-การเตรียมเสนอร่างนโยบายสาธารณะ 

กรณีศึกษา 
Collaboration 
Classroom 

วุฒิพรโสภณ 

๖ 
  

-ทฤษฎีว่าด้วยรัฐกับนโยบายสาธารณะ 
-ทฤษฎีพหุนิยม 
-ทฤษฎีผู้น า 
-ทฤษฎีการตัดสินใจกับการก าหนด
นโยบายสาธารณะ 

๓ บรรยาย 
นิสิตค้นคว้าข้อมูล 

ผศ.ดร.อุบล 
วุฒิพรโสภณ 

๗-๘ การปฏิบัติภาคสนาม/กิจกรรมกลุ่ม ๓ นิสิตน าเสนอกิจกรรม ผศ.ดร.อุบล 
วุฒิพรโสภณ 

๙ 
  

-กระบวนการตัดสินใจ 
-ปัจจัยแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะ 
-ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อนโยบาย 

๓ นิสิตค้นคว้าข้อมูล 
Opportunities for 
creative expression 

ผศ.ดร.อุบล 
วุฒิพรโสภณ 

๑๐-๑๑ 
  

กระบวนการวางแผนและการจัดท า
โครงการ 
-ลักษณะของวัตถุประสงค์ของแผน 
-การก าหนดองค์การ การวางแผน 
-การก าหนดองค์การ การวางแผนการ
พัฒนาชนบท 
-การวางแผน และการปรับปรุงแผน 
-การอนุมัติแผน 

๖ นิสิตค้นคว้าข้อมูล 
Opportunities for 
creative expression 

ผศ.ดร.อุบล 
วุฒิพรโสภณ 

๑๒ 
  

-คสพ.ระหว่างการวางแผนกับโครงการ 
-ความหมายของโครงการ 
-วงจรของโครงการ 
-ลักษณะของโครงการที่ดี 

๓ บรรยาย กรณีศึกษา
การศึกษาจากปัญหา 
Problem base 
learning 

ผศ.ดร.อุบล 
วุฒิพรโสภณ 

๑๓ การเขียนโครงการ ๓ บรรยาย ผศ.ดร.อุบล 
วุฒิพรโสภณ 

๑๔ การประเมินนโยบาย ๓ บรรยาย กรณีศึกษา 
Project base learning 

ผศ.ดร.อุบล 
วุฒิพรโสภณ 

๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓  ผศ.ดร.อุบล 
วุฒิพรโสภณ 

๑๖ สอบปลายภาค    
  
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 



ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต(การเข้า

ชั้นเรียน) 
 

 
๑๐% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบปลายภาค  

๒๐% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การปฏิบัติภาคสนาม 

 
๓๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๒๐% 

๖ 
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 ๑๐% 

 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  



- ผลการเรียนของนิสิต 
- พฤติกรรมที่แสดงออกของนิสิต………………………………………………. 

๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    - สังเกตจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนิสิต 
- สังเกตจาการรายงานและการท างานกลุ่มของนิสิต………………………………………………………. 

๓.การปรับปรุงการสอน 
     - ผลการสอบของนิสิต…………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา แกน  (๔๐๒ ๔๑๐) ชื่อวิชา การบริหารเชิงกลยุทธ์ 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๔๑๐ การบริหารเชงิกลยุทธ์  
            Strategic Management 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาแกน 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 



     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษากระบวนการบริหาร นักบริหารกับการสื่อสาร การตัดสินใจ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคนิควิธีการเพ่ือความส าเร็จขององค์กร การบริหารเชิงปฏิบัติการและการควบคุมคุณภาพ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กร การจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กฎหมายกับกิจกรรมการบริหาร การเสริมสร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความพร้อม การพัฒนาระบบคุณธรรมของนักบริหาร กระบวนการสานสัมพันธ์ กิจกรรมการดูงานและอ่ืนๆ 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 



บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๒๘) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๑๒๙) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
ดุลพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 



          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นที่
เกีย่วข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 



๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๔๒) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๑๔๓) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๔๔) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษากระบวนการบริหาร       ๓   

๓ 
  

นักบริหารกับการสื่อสาร ๓  
 

 

๔ 
  

การตัดสินใจ ๓   

๕ 
  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓   

๖ 
  

เทคนิควิธีการเพ่ือความส าเร็จของ
องค์กร 

๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๙ 
  

การบริหารเชิงปฏิบัติและการควบคุม
คุณภาพ 

๓   

๑๐-๑๑ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ๖   
๑๒ 
  

การจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ๓   

๑๓ กฎหมายกับกิจกรรมการบริหาร การ
เสริมสร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความ
พร้อม 

๓   

๑๔ การพัฒนาระบบคุณธรรมของนักบริหาร ๓   
๑๕ กระบวนการสานสัมพันธ์ กิจกรรมการดู

งานและอ่ืนๆ 
๓   

๑๖ สอบปลายภาค    
  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 



     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 



รายวิชา แกน  (๔๐๒ ๓๐๘) ชื่อวิชา การบริหารโครงการ 
  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๓๐๘ การบริหารโครงการ  
            Project Management 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาแกน 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 



     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาแนวความคิดและวิธีการวิเคราะห์โครงการ การจัดท าโครงการ การบริหารทรัพยากรของโครงการ การ
แก้ปัญหาและการปรับปรุงโครงการ การประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารโครงการภายใต้
การมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน การก าหนดเป้าหมายและวิธีการประเมินผลของโครงการ และให้
มีการศึกษากรณีเฉพาะเรื่อง เน้นการบริหารโครงการพัฒนาของประเทศไทย โยฝึกให้มีการเขียนโครงการเพ่ือน าไปสู่
การบริหารโครงการได้อย่างแท้จริง 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๓๐) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๑๓๑) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
ดุลพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 



     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 



     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๔๕) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๑๔๖) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๔๗) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ แนะน ารายวิชา  ๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

  หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๒ 
  

ศึกษาแนวคิดและวิธีการวิเคราะห์
โครงการ 

๓   

๓ 
  

การจัดท าโครงการ ๓  
 

 

๔ 
  

การบริหารทรัพยากรของโครงการ ๓   

๕ 
  

การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงโครงการ ๓   

๖ 
  

การประสานงานกับองค์กรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

การบริหารโครงการภายใต้การมีส่วน
ร่วมจากผู้ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

๓   

๑๐-๑๑ 
  

การศึกษากรณีเฉพาะเรื่อง ๖   

๑๒ 
  

เน้นการบริหารโครงการพัฒนาของ
ประเทศ ฝึกให้มีการเขียนโครงการเพื่อ
น าไปสู่การบริหารโครงการได้อย่าง
แท้จริง 

๓   

๑๓ การเขียนโครงการ ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ



ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา แกน  (๔๐๒ ๓๐๗) ชื่อวิชา การบริหารการพัฒนา 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๓๐๗ การบริหารการพัฒนา  
              Development Administration 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาแกน 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 



๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ และองค์ประกอบของการบริหารการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ส่งผลต่อการบริหารการพัฒนา องค์การที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารการพัฒนาของ
ประเทศ ปัญหาพ้ืนฐานในการบริหารโครงการพัฒนา โดยเน้นการบริหารการพัฒนาในประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 



    - ……………………………………………………. 
 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๓๒) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๑๓๓) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดย
ใช้ดุลพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถงึความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 



          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๔๘) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๑๔๙) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๕๐) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 



     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการและ
องค์ประกอบของการบริหารการพัฒนา 

๓   

๓ 
  

ปัจจัยแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ๓  
 

 

๔ 
  

การเมืองที่ส่งผลต่อการบริหารการ
พัฒนา 

๓   

๕ 
  

องค์การที่มีบทบาทส าคัญในการ
บริหารงานพัฒนาของประเทศ 

๓   

๖ 
  

ปัญหาพื้นฐานในการบริหารโครงการ
พัฒนา 

๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

การบริหารการพัฒนาในประเทศไทย
เปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วและ
ประเทศก าลังพัฒนา 

๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑๐-๑๑ 
  

 ๖   

๑๒ 
  

 ๓   

๑๓ การเขียนโครงการ ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  



หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
 รายวิชา แกน  (๔๐๒ ๓๐๖) ชื่อวิชา การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 



๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๓๐๖ การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ  
              Public Budgeting and Fiscal Administration 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาแกน 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  



๑.ค าอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณและการคลังสาธารณะ บทบาทและอิทธิพล
ของการเมืองที่มีต่องบประมาณและการคลังของประเทศ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์
งบประมาณ การสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเน้นศึกษาการบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะของประเทศ
ไทย    
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๓๔) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๑๓๕) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดย
ใช้ดุลพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 



๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 



     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๕๑) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๑๕๒) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๕๓) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และ
นโยบายเกี่ยวกับงบประมาณและการ
คลังสาธารณะ 

๓   

๓ 
  

บทบาทและอิทธิพลของการเมืองที่มี
งบประมาณและการคลังของประเทศ 

๓  
 

 

๔ 
  

กระบวนการงบประมาณ ๓   

๕ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งบประมาณ ๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

  
๖ 
  

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

เน้นศึกษาการบริหารการพัฒนาฝย
ประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศ
พัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา 

๓   

๑๐-๑๑ 
  

แนวโน้มรัฐประศาสนศาสตร์ของไทย ๖   

๑๒ 
  

 ๓   

๑๓ การเขียนโครงการ ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 



     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ



รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 

  
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

รายวิชา แกน  (๔๐๒ ๓๐๕) ชื่อวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๓๐๕ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
              Human Resources Administration 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาแกน 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 



หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาหลักส าคัญการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจของประเทศและของโลก การรับบุคลากรภาครัฐ การ
ฝึกอบรม การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน คุณธรรมจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน การประเมินผลการท างาน สิทธิ
ประโยชน์ของทรัพยากรมนุษย์ขวัญก าลังใจในการท างานและแนวโน้ม 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๓๖) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 



(๑๓๗) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดย
ใช้ดุลพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถงึความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  



๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นที่
เกีย่วข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๕๔) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๑๕๕) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๕๖) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาหลักส าคัญการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือรองรับความก้าวหน้าด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

๓   

๓ 
  

เศรษฐกิจของประเทศและของโลก ๓  
 

 

๔ 
  

การรับบุคลากรภาครัฐ ๓   

๕ 
  

การฝึกอบรม ๓   

๖ 
  

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

คุณธรรมจริยธรรมผู้ปฏิบัติงาน ๓   

๑๐-๑๑ 
  

การประเมินผลการท างาน ๖   

๑๒ 
  

สิทธิประโยชน์ของทรัพยากรมนุษย์ขวัญ
และก าลังใจในการท างานและแนวโน้ม 

๓   

๑๓ การเขียนโครงการ ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 



๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา แกน  (๔๐๒ ๓๐๑) ชือ่วิชา ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๓๐๑ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาตร์ 
              Introduction to Public Administration 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาแกน 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 



๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบข่ายการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ปทัสถานและวิวัฒนาการขงรัฐ
ประศาสนศาสตร์ นโยบายและการวางแผนของรัฐ องค์การและการจัดการภาครัฐแนวใหม่ แนวโน้มรัฐประศาสน
ศาสตร์ของไทย 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 



 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๓๘) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๑๓๙) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
ดุลพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 



     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๕๗) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอ
ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๑๕๘) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๕๙) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 



  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและ
ขอบข่ายการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ 

๓   

๓ 
  

ปทัสถานและวิวัฒนาการของรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๓  
 

 

๔ 
  

การบริหารการพัฒนา ๓   

๕ 
  

ปัจจัยแวดล้อมทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓   

๖ 
  

นโยบายและการวางแผนของรัฐ ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

องค์การและการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ๓   

๑๐-๑๑ 
  

แนวโน้มรัฐประศาสนศาสตร์ของไทย ๖   

๑๒ 
  

 ๓   

๑๓ การเขียนโครงการ ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 



 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  



     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
 รายวิชา แกน  (๔๐๑ ๒๐๒) ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๑ ๒๐๒ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
              Introduction to Political Science 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาแกน 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 



     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาธรรมชาติและวิธีการทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์ทางสังคมอ่ืนๆ ทฤษฎีทาง
รัฐศาสตร์และหลักเกี่ยวกับอ านาจ การใช้อ านาจ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล อ านาจกับกฎหมาย สถาบันทาง
การเมืองการปกครอง พลังและกระบวนการทางการเมืองและประชาคมนานาชาติ 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  



๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๔๐) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๑๔๑) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
ดุลพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           



     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 



๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๖๐) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอ
ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๑๖๑) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๖๒) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาธรรมชาติและวิธีการทาง
รัฐศาสตร์ 

๓   

๓ 
  

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับ
ศาสตร์ทางสังคมอ่ืนๆ 

๓  
 

 

๔ 
  

ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และหลักเกี่ยวกับ
อ านาจ 

๓   

๕ 
  

การใช้อ านาจ ๓   

๖ 
  

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๙ 
  

อ านาจกับกฎหมาย ๓   

๑๐-๑๑ สถาบันทางการเมืองการปกครอง ๖   
๑๒ 
  

พลังและกระบวนการทางการเมืองและ
ประชมคมนานาชาติ 

๓   

๑๓ การเขียนโครงการ ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 



  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
 รายวิชา แกน  (๔๐๒ ๓๐๒) ชื่อวิชา ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร ์

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 



  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๓๐๒ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
              Public Administration Theory 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาแกน 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  



หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ โดยเริ่มจากแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การสมัยดั้งเดิมถึงสมัย
ปัจจุบัน ความหมายและองค์ประกอบขององค์การ ตัวแปรในองค์การ วิธีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์การ ปัจจัยพื้นฐาน
ที่ก าหนดพฤติกรรมการท างานของมนุษย์ พฤติกรรมในการบริหาร อิทธิพลของโครงสร้างและกระบวนการในองค์การที่
มีต่อพฤติกรรมการท างานของมนุษย์ 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๔๒) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๑๔๓) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดย
ใช้ดุลพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 



          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        



     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๖๓) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอ
ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๑๖๔) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๖๕) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การโดย
เริ่มจากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
องค์การสมัยดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน 

๓   

๓ 
  

ความหมายและองค์ประกอบของ
องค์การ 

๓  
 

 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๔ 
  

ตัวแปรในองค์การ ๓   

๕ 
  

วิธีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์การ ๓   

๖ 
  

ปัจจัยพื้นฐานที่ก าหนดพฤติกรรมการ
ท างานของมนุษย์ 

๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

พฤติกรรมในการบริหาร ๓   

๑๐-๑๑ 
  

อิทธิพลของโครงสร้างและกระบวนการ
ใรองค์การที่มีต่อพฤติกรรมการท างาน
ของมนุษย์ 

๖   

๑๒ 
  

 ๓   

๑๓ การเขียนโครงการ ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 



๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 



ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา แกน  (๔๐๒ ๓๐๔) ชื่อวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๔๐๒ ๓๐๔ นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
              Public Policy and Planning 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาแกน 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  



  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน ประเภทและวิธีการก าหนดนโยบายของ
รัฐ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อนโยบาย การน านโยบายไปก าหนดเป็นแผนงานและโครงการ เทคนิคและหลักการของ
วางแผน และให้มีการศึกษาเฉพาะกรณี โดยเน้นการก าหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผนของประเทศไทย 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 



๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๔๔) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๑๔๕) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดย
ใช้ดุลพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทางรัฐ



ประศาสนศาสตร์เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 

     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๖๖) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๑๖๗) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๖๘) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 



 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

๓   

๓ 
  

ประเภทและวิธีการก าหนดนโยบายของ
รัฐ 

๓  
 

 

๔ 
  

อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อนโยบาย ๓   

๕ 
  

การน านโยบายไปก าหนดเป็นแผนงาน
และโครงการ 

๓   

๖ 
  

เทคนิคและหลักการของการวางแผน ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

การศึกษาเฉพาะกรณี ๓   

๑๐-๑๑ 
  

การก าหนดนโยบายสาธารณะและการ
วางแผนของประเทศไทย 

๖   

๑๒ 
  

 ๓   

๑๓ การเขียนโครงการ ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 



ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา แกน  (๔๐๒ ๔๐๙) ชื่อวิชา พฤติกรรมองค์การ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
    ๔๐๒ ๓๐๙ พฤติกรรมองค์การ  
              Orgenizational Behaviors  
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาแกน 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 



๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การและการบริหารงาน พฤติกรรมองค์การกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ การใช้
พลังงานของกลุ่มให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การพ้ืนฐานพฤติกรรมบุคคลเกี่ยวกับการรับรู้ ค่านิยม ทัศนคติ การจูงใจ การ
สร้างขวัญก าลังใจและความพึงพอใจในงาน พ้ืนฐานพฤติกรรมกลุ่ม การสื่อสารและการตัดสินใจขอ 
งกลุ่ม ภาวะผู้น า อ านาจและการเมือง ความขัดแย้งและพฤติกรรมระหว่างกลุ่ม 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 



    - ……………………………………………………. 
 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๔๖) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๑๔๗) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดย
ใช้ดุลพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถงึความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 



          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๖๙) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอข้อมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๑๗๐) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๗๑) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 



     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การและ
การบริหารงาน 

๓   

๓ 
  

พฤติกรรมองค์การกับสภาพแวดล้อม 
เศรษฐกิจ  

๓  
 

 

๔ 
  

การใช้พลังงานของกลุ่มให้เป็นประโยชน์
ต่อองค์การ 

๓   

๕ 
  

พ้ืนฐานพฤติกรรมบุคคลเกี่ยวกับการ
รับรู้ ค่านิยม ทัศนคติ การจูงใจ 

๓   

๖ 
  

การสร้างขวัญ ก าลังใจและความพึง
พอใจในงาน 

๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

พ้ืนฐานพฤติกรรมกลุ่ม ๓   

๑๐-๑๑ การสื่อสารและการตัดสินใจของกลุ่ม ๖   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑๒ 
  

อ านาจและการเมือง  ความขัดแย้งและ
พฤติกรรมระหว่างกลุ่ม 

๓   

๑๓ การเขียนโครงการ ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 



  
๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
 รายวิชา แกน  (๔๐๒ ๓๐๓) ชื่อวิชา องค์การและการจัดการในภาครัฐ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              



        ๔๐๒ ๓๐๓ องค์การและการจัดการในภาครัฐ  
                      Organizational and Public Administration 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์  หมวดวิชาแกน 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  



๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความส าคัญขององค์การและการบริหารสิ่งแวดล้อมการบริหาร กลไกในการ
บริหารงานสาธารณะ พัฒนาการของทฤษฎี องค์การและการบริหาร โครงสร้างและการออกแบบองค์การภาครัฐ 
กระบวนการบริหารองค์การภาครัฐ 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 

(๑๔๘) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและ
ส่วนรวม 

(๑๔๙) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
ดุลพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 



     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑)   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
           ๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
        ๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
       ๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
          ๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นที่
เกีย่วข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
          ๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม        
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 



     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๗๒) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการน าเสนอ
ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๑๗๓) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๗๔) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซค์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและ
ความส าคัญขององค์การและการบริหาร
สิ่งแวดล้อมการบริหาร 

๓   

๓ 
  

กลไกในการบริหารงานสาธารณะ ๓  
 

 

๔ 
  

พัฒนาการของทฤษฎีองค์การและการ
บริหาร 
 

๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๕ 
  

โครงสร้างและการออกแบบองค์การ
ภาครัฐ 

๓   

๖ 
  

กระบวนการบริหารองค์การภาครัฐ ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑ 
  

 ๖   

๑๒ 
  

 ๓   

๑๓ การเขียนโครงการ ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 



     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ



รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 

  
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

รายวิชา บังคับ  (๐๐๐ ๑๐๗) ชื่อวิชา เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              

     ๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
                 Technique of Higher Learning 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาบังคับ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  



 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ การเขียนรยงานและภาคนิพนธ์ 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๑๕๐) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๑๕๑) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม 
(๑๕๒) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๑๕๓) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 



(๑๕๔) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงท้ังของไทยและของโลก 
          ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
            ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 



     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๗๕) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๑๗๖) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๑๗๗) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒  ๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

  
๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 



๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 



ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา บังคับ  (๐๐๐ ๑๐๒) ชื่อวิชา กฎหมายทั่วไป 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป 
                 General Law 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาบังคับ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  



  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะทั่วไปและประเภทของกฎหมาย 
กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และกฎหมายศาสนาอ่ืน 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 



     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(๑๕๕) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๑๕๖) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม 
(๑๕๗) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๑๕๘) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๑๕๙) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงท้ังของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
            ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 



     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๗๘) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๑๗๙) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๑๘๐) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 



๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา บังคับ  (๐๐๐ ๑๓๙) ชื่อวิชา คณิตศาสตร์เบื้องต้น 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
                 Basic Mathematics 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาบังคับ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 



๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ข้อความ ประโยคเปิด ประพจน์ ตัวบ่งชี้ปริมาณ ค่าความจริง ตัวเชื่อม
ข้อความ และนิเสธ การหาค่าความจริง การสมมูลกัน การให้เหตุผล เซต ความหมายเซต ประเภทเซต เซตย่อย การ
เท่ากันของเซต การด าเนินการของเซต พีชคณิตของเซต และการประยุกต์เซต จ านวนจริง ระบบจ านวนจริง คุณสมบัติ
ของจ านวนจริง สมการ อสมการ ค่าสัมบูรณ์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น ฟังชั่นเชิงซ้อน แมตริกซ์ การด าเนินการแมตริกซ ์
การเท่ากัน การบวก การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์ อินเวอร์สแมตริกซ์ 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 



 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๑๖๐) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๑๖๑) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
(๑๖๒) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๑๖๓) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๑๖๔) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 



๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
           ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
            ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๘๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๑๘๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๑๘๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 



 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 



ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา บังคับ  (๐๐๐ ๒๑๐) ชื่อวิชา ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
                 Introduction to Logic 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาบังคับ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 



๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษานิมิต ค าท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบต่างๆ การแบ่งญัตติ 
ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่างๆ ศึกษาหลักการและ
วิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอ่ืนๆ บทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ 
ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่าง
ตรรกศาสตร์ตะวันตกกับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์ 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 



     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๑๖๕) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๑๖๖) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
(๑๖๗) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๑๖๘) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๑๖๙) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 



          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
            ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๘๔) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๑๘๕) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๑๘๖) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 



  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 



 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา บังคับ  (๐๐๐ ๑๐๘) ชื่อวิชา ปรัชญาเบื้องต้น 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๑๐๘ ปรชัญาเบื้องต้น 
                 Introduction to Philosophy 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาบังคับ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 



๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาศาสนนาและวิทยาศาสตร์ สาขา
ปรัชญา และสาระส าคัญของปรัชญาสาขาต่างๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 



    - ……………………………………………………. 
 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๑๗๐) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๑๗๑) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
(๑๗๒) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๑๗๓) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๑๗๔) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 



          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
            ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล  
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๘๗) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๑๘๘) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๑๘๙) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 



  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 



 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา บังคับ  (๐๐๐ ๑๑๔) ชื่อวิชา ภาษากับการสื่อสาร 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร 
                 Language and Communication 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาบังคับ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 



๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร การใช้ภาษาเพ่ือการเสื่อสารผ่านทักษะการเรียนรู้ภาษา ๔ 
ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และศึกษาระเบียบงาน
สารบรรณ 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 



     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๑๗๕) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๑๗๖) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
(๑๗๗) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๑๗๘) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๑๗๙) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 



          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
            ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๙๐) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๑๙๑) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๑๙๒) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 



  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 



 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา บังคับ  (๐๐๐ ๑๑๕) ชื่อวิชา ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  
                 Introduction to Linguistics 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาบังคับ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 



๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ลักษณะทั่วไปของภาษา ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับสัทศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลักวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 



    - ……………………………………………………. 
 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๑๘๐) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๑๘๑) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
(๑๘๒) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๑๘๓) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๑๘๔) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 



          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
            ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๙๓) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๑๙๔) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๑๙๕) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 



  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 



 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา บังคับ  (๐๐๐ ๑๐๑) ชื่อวิชา มนุษย์กับสังคม 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม 
                 Man and Society 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาบังคับ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 



๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาความหมายและความเป็นมาเก่ียวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการทางมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม กระบวนการทางสังคมและ
วัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 



     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๑๘๕) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๑๘๖) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
(๑๘๗) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๑๘๘) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๑๘๙) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 



          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
            ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๙๖) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๑๙๗) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๑๙๘) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 



  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 



 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา บังคับ  (๐๐๐ ๑๐๙) ชื่อวิชา ศาสนาทั่วไป 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป 
                 Religions 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาบังคับ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 



๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการหลักในการศึกษาศาสนา หลัก
ค าสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่างๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน 
อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่างศาสนาและท่าทีของศาสนาต่างๆ ใน
ประเทศไทย  
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  



๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๑๙๐) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๑๙๑) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
(๑๙๒) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๑๙๓) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๑๙๔) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           



     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
            ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๑๙๙) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๒๐๐) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๒๐๑) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 



- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 



  
๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา บังคับ  (๐๐๐ ๒๓๘) ชื่อวิชา สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              



     ๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 
                 Basic Statistics and Research 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาบังคับ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  



๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางสถิติ การจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถ่ี การหาค่าแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การกระจายปกติ และความเบ้ส่วนเบี่ยงเบน ความแปรปรวน ความน่าจะเป็น ค่าสถิติ Z T และ F 
ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐาน การวิจัยลักษณะและประเภทการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย รูปแบบ
การวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๑๙๕) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๑๙๖) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
(๑๙๗) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๑๙๘) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๑๙๙) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 



๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
            ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 



- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๒๐๒) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๒๐๓) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๒๐๔) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 



  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๐๐๐ ๑๔๖) ชื่อวิชา แต่งแปลบาลี 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 



  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี 
                 Pali Composition and Translation 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  



หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักภาษา การแต่งและการแปล

ประโยคพิเศษและส านวนที่ควรทราบ การแปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือที่ก าหนด 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๒๐๐) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๒๐๑) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม 
(๒๐๒) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๒๐๓) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๒๐๔) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 



๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
          ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 



- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๒๐๕) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๒๐๖) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๒๐๗) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 



  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๐๐๐ ๑๔๕) ชื่อวิชา บาลีไวยากรณ์ 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 



  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์ 
                 Pali Grammar 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  



หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาการเขียน การอ่านภาษาบาลี ฐานกรณ์ การออกเสียงพยัญชนะสังโยค การเชื่อมอักษรด้วยสนธิกิริโย

ปกรณ์ ประเภทและวิธีแจกค านาม สังขยา อัพยยศัพท์ กิริยาอาขยาต นามกิตก์ กิริยากิตก์ สมาสและตัทธิต  
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๒๐๕) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๒๐๖) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
(๒๐๗) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๒๐๘) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๒๐๙) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 



๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
          ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 



- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๒๐๘) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๒๐๙) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๒๑๐) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 



  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๐๐๐ ๑๔๗) ชื่อวิชา พระไตรปิฎกศึกษา 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 



  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา 
                 Tipitaka Studies  
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  



หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาก าหนด ความเป็นมา และพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก การจ าแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระ

พระไตรปิฎก ค าอธิบายโดยย่อของพระอรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร 
ล าดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎก ในประเทศไทย และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การศึกษาพระไตรปิฎก 

๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๒๑๐) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๒๑๑) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม 
(๒๑๒) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๒๑๓) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๒๑๔) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 



          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
          ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 



     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๒๑๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๒๑๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๒๑๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 



     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 



รายวิชา เฉพาะ  (๐๐๐ ๑๔๘) ชื่อวิชา พระวินัยปิฎก 
  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก 
                 Vinaya Pitaka 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 



     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัยปิฎก เลือกศึกษา วิเคราะห์เนื้อหาสาระส าคัญ

ในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฎก 

๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๒๑๕) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๒๑๖) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม 
(๒๑๗) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๒๑๘) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๒๑๙) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 



          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
          ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 



          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๒๑๔) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๒๑๕) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๒๑๖) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔  ๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

  
๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 



     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ



รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 

  
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

รายวิชา เฉพาะ  (๐๐๐ ๑๔๙) ชื่อวิชา พระสุตตันตปิฎก 
  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก  
                 Suttanta Pitaka  
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 



หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระสุตตันตปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์พระสูตรที่ส าคัญ 

คือ พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร รวมทั้งประเด็นส าคัญท่ีน่าสนใจ จากนิกายทั้ง ๕ นิกาย 
คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย โดยอาศัยอรรถกถา และฎีกา
ประกอบ 

๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๒๒๐) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๒๒๑) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
(๒๒๒) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 



(๒๒๓) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๒๒๔) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
          ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 



     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๒๑๗) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๒๑๘) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๒๑๙) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒  ๓   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

  
๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 



๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 



ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๐๐๐ ๑๕๐) ชื่อวิชา พระอภิธรรมปิฎก 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก 
                 Abhidhamma Pitaka  
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  



  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระอภิธรรมปิฎก เนื้อหาสาระ ประเด็นที่น่าสนใจใน

พระอภิธรรมปิฎกท้ัง ๗ คัมภีร์ โดยเน้นให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูปและนิพพาน โดยอาศัย
อรรถกถาและฎีกาประกอบ 

๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 



๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๒๒๕) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๒๒๖) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
(๒๒๗) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๒๒๘) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๒๒๙) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
          ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 



     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๒๒๐) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๒๒๑) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๒๒๒) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 



๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๐๐๐ ๒๕๙) ชื่อวิชา เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 
                 Buddhist Festival and Traditions 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 



๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาเทศการและพิธีกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่าของเทศการและพิธีกรรมนั้นๆ ให้

สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 



 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๒๓๐) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๒๓๑) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม 
(๒๓๒) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๒๓๓) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๒๓๔) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 



          ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
          ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๒๒๓) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๒๒๔) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๒๒๕) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 



หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 



๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๐๐๐ ๒๖๐) ชื่อวิชา การปกครองคณะสงฆ์ไทย 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย 
                 Thai Sangha Administration  
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 



๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ กฎระเบียบ ค าสั่งและประกาศที่ส าคัญของคณะสงฆ์ การประยุกต์การ
ปกครองและการบริหารในปัจจุบันส าหรับคณะสงฆ์ไทย 

๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 



 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๒๓๕) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๒๓๖) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม 
(๒๓๗) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๒๓๘) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๒๓๙) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 



     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
          ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๒๒๖) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๒๒๗) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๒๒๘) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 

  

 



 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 



ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๐๐๐ ๒๖๓) ชื่อวิชา งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
                 Research and Literary Works on Buddhism 
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 



๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์วรรณกรรม

ทางพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท มังคลัตถทีปนีของพระ สิริมังคลาจารย์ กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรง
ธรรม สังคีติยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพนพระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณว
โรรส แก่นพุทธศาสน์ ของพุทธทาส กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของพระพรหมมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺ
โต) พุทธวิทยาของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ และงานวิจัยและวรรณกรรม 

๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของนิสิต  การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห ์ 

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 



    - ……………………………………………………. 
 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๒๔๐) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๒๔๑) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
(๒๔๒) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๒๔๓) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๒๔๔) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 



          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
          ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๒๒๙) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๒๓๐) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๒๓๑) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 



  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 



 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๐๐๐ ๒๖๒) ชื่อวิชา ธรรมนิเทศ 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ 
                 Dhamma communication  
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 



๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ

เกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 



    - ……………………………………………………. 
 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๒๔๕) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๒๔๖) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
(๒๔๗) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๒๔๘) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๒๔๙) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 



          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
          ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๒๓๒) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๒๓๓) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๒๓๔) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 



  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 



 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๐๐๐ ๒๖๑) ชื่อวิชา ธรรมภาคภาษาอังกฤษ 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมภาคภาษาอังกฤษ 
                 Dhamma in English  
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 



๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาศัพท์ธรรมทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษและหนังสือที่ส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ในภาษาอังกฤษ 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 



    - ……………………………………………………. 
 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๒๕๐) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๒๕๑) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
(๒๕๒) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๒๕๓) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๒๕๔) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 



          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
          ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๒๓๕) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๒๓๖) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๒๓๗) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 
- การสอบถามจากนิสิต 



  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   
๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 



 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  

๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 



๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา เฉพาะ  (๐๐๐ ๑๕๘) ชื่อวิชา ประวัติพระพุทธศาสนา 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

  
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา              
     ๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา 
                 History of Buddhism  
๒.จ านวนหน่วยกิต                            
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
     วิชาเฉพาะ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ประจ า  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 



๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน                             
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  
  
  
  
  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     ๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      ๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
     ๑.๓ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการ และเสนอขอโครงการได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ และความเข้าใจ  

  
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

  
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความส าคัญและลักษณะเด่นของ

พระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ 
และอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและองค์การใหม่ๆ ใน
วงการพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต 

๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
  

ตามความต้องการของ
นิสิต  

การศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์  



๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     -  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์/บุคคล 
    - ……………………………………………………. 

 
 
 
 
  

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๒๕๕) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
(๒๕๖) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม 
(๒๕๗) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๒๕๘) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๒๕๙) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม/รายบุคคล 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การเข้าชั้นเรียน 
          - การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
          - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและภาคสนาม 
๒.ความรู้ 
     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
        ๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
        ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงท้ังของไทยและของโลก 
        ๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
           



     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - กิจกรรมรายบุคคล การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ 
          - กิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม  
          - แบบฝึกหัด, สอบปลายภาค 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
         ๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
          ๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           ก าหนดให้วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           สังเกต การตอบค าถาม  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถท างานเป็นทีม 
          ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
          ๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          ๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต  
- การสอบถาม 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา      

๒๓๘) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
๒๓๙) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๒๔๐) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

     ๕.๒ วิธีการสอน      
- การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ 
- การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การสังเกต 



- การสอบถามจากนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
  

แนะน ารายวิชา  
หนังสือ/ต ารา 
เกณฑ์การประเมิน 

๓   

๒ 
  

 ๓   

๓ 
  

 ๓  
 

 

๔ 
  

 ๓   

๕ 
  

 ๓   

๖ 
  

 ๓   

๗-๘ สอบกลางภาค ๓   
๙ 
  

 ๓   

๑๐-๑๑  ๖   



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑๒ 
  

 ๓   

๑๓  ๓   
๑๔ การประเมินนโยบาย ๓   
๑๕ น าเสนอรายงานกลุ่ม ๓   
๑๖ สอบปลายภาค    

  
 
 
 
 
 
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ด้านคุณธรรม 
- สังเกตจากพฤติกรรมนิสิต  

 
๕% 

 

๒ 
ด้านความรู้ 
- การสอบ  

๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
- การสอบอัตนัย 

 
๒๐% 

     ๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม

และส่งรายงาน 

 ๑๐% 

     ๕ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
- น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

 ๑๐% 

  

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 



  
๑.เอกสารและต าราหลัก 
     ๑) นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๑) แผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     ……………………………………………………………………………………………………. 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          -      ……………………………………………………………………………………………………. 
  
 


