
รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓)  
รายวิชา  ๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ส่วนงานจัดการศึกษา : วิทยาลัยสงฆ์พทุธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) จงัหวัดนครปฐม  

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา : ๐๐๐  ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ์ไทย  (Thai  Sangha  Administration) 
๒.จำนวนหน่วยกิต : ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : พุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  กลุ่มวิชาแกนพระพุทธศาสนา 
๔.อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารยส์งคราม จันทร์ทาคีรี ป.ธ.๙, พธ.บ.รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดบั ๑),          
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู), พธ.ม.การพฒันาสงัคม  
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรยีน : ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ช้ันปีที่ ๒ 
๖.รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี  
๗.รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี  
๘. สถานท่ีเรียน  : วิทยาลัยสงฆ์พุทธปญัญาศรทีวารดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดไร่ขิง          
(พระอารามหลวง) จังหวัดนครปฐม 
๙. วันท่ีจัดทำหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลา่สุด 
     ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     - เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ในยุคต่าง ๆ 
     - เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายการนำการปกครองและการบริหารคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันไปใช้กับการ
บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     - เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการบริหารได้
อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
     - เพื่อส่งเสริมและเผยแผ่การจัดองค์กร และการพัฒนาบุคลากรในสถาบันสงฆ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่พึงประสงค์ 
     - เพื่อให้นิสิตสามารถนำหลักคุณธรรมและจรยิธรรมประยุกต์หลักการปกครอง การบริหารจัดการ องค์กรคณะสงฆ์
ไปปลูกฝังสู่ความเป็นนักปกครองที่ดีได ้
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในด้าน การ
ปกครองและการบริหารคณะสงฆ์ไทยไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม เพื่อ
เป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้าน
การปกครองและการบริหารที่ได้มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 



มคอ. ๓ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  วัดไร่ขิง  พระอารามหลวง หน้า ๒ 
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
๑. คำอธิบายรายวิชา  
     ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่าง ๆ กฎ ระเบียบ คำสั่งและประกาศที่สำคัญของคณะสงฆ์  การประยุกต์การปกครอง
และการบริหารในปัจจุบันสำหรับคณะสงฆ์ไทย 

๒. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๐ ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสรมิตามความต้องการ
ของนิสิตเฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๔ 
ช่ัวโมงต่อสปัดาห ์

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     - อาจารยป์ระจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรกึษาผ่านเว็บไซตวิ์ทยาลัยสงฆ์พทุธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง  
พระอารามหลวง 
     - อาจารยจ์ัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายที่
ต้องการ) 

 
หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 

ผลการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีมุ่งหวังจะพัฒนานิสิต 
๑. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

คุณธรรม จรยิธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
๑. ความรับผิดชอบหลัก (จาก มคอ. ๒) 
๑) มีศลีธรรม และศรทัธาอุทิศตนเพือ่
พระพุทธศาสนา 
๒) มจีิตสาธารณะและเสียสละเพือ่ส่วนรวม 
๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสงัคม 
ชาติ ศาสนา 
๒. ความรับผิดชอบรอง (จาก มคอ. ๒) 
๓) เคารพสิทธิ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
และรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญา
ท้องถ่ิน  

๑) สอดแทรกเรื่องศีลธรรม ศรัทธา 
จิตสาธารณะและการเสียสละเพื่อ
ส่วนรวมในการเรียนการสอน 
๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
๓)  เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็น
ปัญหาทางด้านศีลธรรม เพื่ อให้
ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา 
๔)   เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และ
จัดกิจกรรมในช้ันเรียนหรือนอกช้ัน
เรียน 

 

๑) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในช้ัน
เรี ยน ห รื อนอก ช้ัน เรี ยน อย่ า ง
ต่อเนื่อง 
๒) อภิปราย รายงาน การนำเสนอ
และการตอบคำถาม 
๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนิสิต 
๔) นิสิตประเมินตนเอง เพื่อน
ประเมินเพื่อน 
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   ๒. ด้านความรู ้

ความรู้ท่ีต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
๑. ความรบัผิดชอบหลัก (จาก  มคอ. ๒) 
๑) มีความรู้  ความเข้าใจหลกัการ  ทฤษฎี
และเนื้อหา 
๓) สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนิน
ชีวิตได้ 
๒. ความรับผิดชอบรอง (จาก  มคอ. ๒)  
๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่
เกิดข้ึนได้อย่างมเีหตผุล 
๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ของไทยและของโลก 
๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหลง่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

๑) สอนแบบบรรยายและใช้โจทย์
ปัญหา 
๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
๕) ศึกษาดูงาน 
 

๑) การทดสอบย่อย 
๒) การสอบกลางภาคและปลาย
ภาคเรียน 
๓ ) ผลการรายงานห รือ งาน ที่
มอบหมาย 
๔) นำเสนอผลงาน 
 

  ๓. ด้านทักษะทางปัญญา 

ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
๑. ความรับผิดชอบหลัก (จาก มคอ.๒)  
๑) สามารถค้นหาข้อมูล ทำความเข้าใจ 
และประเมินข้อมลูจากหลักฐาน 

๓) สามารถประยกุต์ความรู้และทักษะเพื่อ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
๒. ความรับผิดชอบรอง (จาก มคอ.๒) 
๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่าง
เป็นระบบและมีเหตุผล 

๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้
ภาพประกอบ 
๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
 

๑) ทดสอบย่อย 
๒) สอบกลางภาคและปลายภาค
เรียน 
๓) ผลการรายงานหรืองานที่
มอบหมาย 
๔) นำเสนอผลงาน 
  

 
  ๔. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

๑.ความรับผิดชอบหลัก (จาก มคอ ๒) 
๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุม่ทั้งในฐานะผู้นำ
และผู้ตาม   
๓) มีมนุษยสัมพันธ์  รู้จักควบคุมอารมณ์
และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
๒. ความรับผิดชอบรอง (จาก มคอ. ๒) 
๑) สามารถทำงานเป็นทีม 

๑) มอบหมายงานกลุ่ม  
๒) สอนจากสภาพจริงที่เกิดข้ึนใน
ชุมชนและสังคม 
๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ัน
เรียนและนอกช้ันเรียน 
๔) ศึกษาดูงาน 

 

๑ ) สั ง เกตพฤติก รรมและการ
แสดงออกระหว่างการเรียนการ
สอนและการทำงานร่วมกับเพื่อน 
๒) ประเมินผลงานที่ได้รบั
มอบหมาย 
๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนิสิต 
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๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม  
 
  ๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ท่ีต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

๑. ความรับผิดชอบหลัก (จาก มคอ.๒) 
๑) ใช้ทักษะวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขได้ 
๒. ความรับผิดชอบรอง (จาก มคอ.๒) 
๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้
ดี ทั้งการฟัง พูด  อ่านและเขียน 
๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม 

 

๑) สอนโดยการฝึกปฏิบัติ 
๒) มอบหมายงานค้นคว้าความรู้
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
๓) นำเสนองานโดยใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๑) ทดสอบย่อย 
๒) สอบกลางภาคและปลายภาค
เรียน 
๓) ผลการรายงานหรืองานที่
มอบหมาย 
๔) นำเสนอผลงาน 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การสอน  

สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

๑ ๑. แนะน ำแผนกำรสอน 
-ค ำอธบิำยรำยวชิำ 
-จุดประสงคร์ำยวชิำ 
-กจิกรรมกำรเรยีนกำรสอน 
-วธิปีระเมนิผล 
-ท ำ Pre-Test ก่อนกำรเรยีน 

๒ ชี้แจงเนื้อหำรำยวชิำ  
บอกจุดประสงคร์ำยวชิำ  
แบ่งกลุ่มกำรท ำรำยงำนเพื่อ
อภปิรำยและน ำเสนอหน้ำ
หอ้งเรยีน 

อำจำรยส์งครำม  
จนัทรท์ำครี ี

๒ 
 

บทท่ี ๑ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการ
ปกครองคณะสงฆ์ไทย 
๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการ
ปกครองทั่วไป 
๒. การปกครองอาณาจักรกับศาสน
จักร 
๓. การปกครองคณะสงฆ์ 
๔. ลักษณะการใช้อำนาจในการ
ปกครองคณะสงฆ์ 

๔ - แนะนำวัตถุประสงค์  
- บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ Course outline/ 
Lecture/Assign 

อำจำรยส์งครำม  
จนัทรท์ำครี ี

๓ 
 

บทท่ี ๒ การปกครองคณะสงฆ์สมัย
พุทธกาล 

๒ - บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุม่จาก

อำจำรยส์งครำม  
จนัทรท์ำครี ี
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- การบวช 
- จารีตและประเพณี 
- การบญัญัติพระวินัย 
- รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์สมัย
พุทธกาล 

กรณีศึกษา 
- ถามตอบ 
- มอบหมายรายงาน 
 

๔ 
 

บทท่ี ๓  การปกครองคณะสงฆ์สมัย
หลังพุทธกาล 
- พระธรรมวินัย 
- การสังคายนา 
- วัตถุประสงค์ของการทำสังคายนา 
- อำนาจรฐักับการทำสังคายนา 

๒ - บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุม่จาก
กรณีศึกษา 
- ถามตอบ 

อำจำรยส์งครำม  
จนัทรท์ำครี ี

๕ 
 

บทท่ี ๔  การปกครองคณะสงฆ์ไทย 
- การปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัยกรงุ
สุโขทัย 
- การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยกรุงศรี
อยุธยา 
- การปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัยกรงุ
ธนบุร ี
- การปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 
- กำเนิดธรรมยุติกนิกาย 

๒ - บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุม่จาก
กรณีศึกษา 
- ถามตอบ 

อำจำรยส์งครำม  
จนัทรท์ำครี ี

๖ 
 

บทท่ี ๕ พระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองคณะสงฆ์  ร.ศ.๑๒๑ 
 -การตราพระราชบัญญัติลกัษณะ
ปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ 
 -การปกครองของคณะสงฆ์ไทย ตาม
พระราชบัญญัตลิักษณะพฒันาการของ
ธรรมยุติกนกิาย 

๒ - บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุม่จาก
กรณีศึกษา 
- ถามตอบ 

อำจำรยส์งครำม  
จนัทรท์ำครี ี

๗ 
 

บทท่ี ๖ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พุทธศักราช  ๒๔๘๔ 
- การตราพระราชบัญญัต ิ
- โครงสร้างพระราชบญัญัติการ
ปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
- รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย 
- การยกเลกิพระราชบญัญัติการ
ปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๒ - บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุม่จาก
กรณีศึกษา 
- ถามตอบ 

อำจำรยส์งครำม  
จนัทรท์ำครี ี
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๘ สอบกลางภาค ๒   

๙ บทท่ี ๗ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พุทธศักราช ๒๕๐๕ – ปัจจุบนั 
๗.๑ การตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
๗.๒ การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ 

๒ - บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุม่จาก
กรณีศึกษา 
- ถามตอบ 

 
อำจำรยส์งครำม  
จนัทรท์ำครี ี

๑๐ 
 

บทท่ี ๘ กฎ ระเบียบ คำสั่ง และ
ประกาศมหาเถรสมาคม   
- โครงสร้างกฎ ระเบียบ คำสัง่ มติ 
และประกาศมหาเถรสมาคม 
- สรปุกฎ ระเบียบ คำสัง่ และมต ิมหา
เถรสมาคม 

๒ บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
 

อำจำรยส์งครำม  
จนัทรท์ำครี ี

๑๑ บทท่ี ๘ กฎ ระเบียบ คำสั่ง และ
ประกาศมหาเถรสมาคม   
- สรปุกฎ ระเบียบ คำสัง่ และมต ิมหา
เถรสมาคม 

๒ บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
 

อำจำรยส์งครำม  
จนัทรท์ำครี ี

๑๒ 
 

บทท่ี ๙ กฎ ระเบียบ คำสั่ง และ
ประกาศมหาเถรสมาคม  (ต่อ) 
- วัตถุประสงค์สำคัญที่ออก กฎ 
ระเบียบ คำสัง่ และมติมหาเถรสมาคม 
เน้นการลงนิคหกรรม 

๒ - บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุม่จาก
กรณีศึกษา 
- ถามตอบ 
- รายงานกลุ่ม 

อำจำรยส์งครำม  
จนัทรท์ำครี ี

๑๓ 
 

บทท่ี ๑๐ แนวโน้มและการแก้ปัญหา
การปกครองคณะสงฆ์ไทย 
 - ปัญหาที่สำคัญของการปกครอง
คณะสงฆ์ไทย 
 

๒ บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
 

อำจำรยส์งครำม  
จนัทรท์ำครี ี

๑๔ บทท่ี ๑๐ แนวโน้มและการแก้ปัญหา
การปกครองคณะสงฆ์ไทย 
 - แนวทางการประยุกต์ใช้หลักการ
ปกครองเพื่อแก้ปัญหาการปกครอง
คณะสงฆ์ไทย 

๒ บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
 

อำจำรยส์งครำม  
จนัทรท์ำครี ี

๑๕ 
 

ประมวล/สรุปองค์ความรู้ประจำวิชา ๒ - ถามตอบ 
- ทดสอบหลังเรียน 
- แนะแนวข้อสอบ 

อำจำรยส์งครำม  
จนัทรท์ำครี ี

๑๖ สอบปลายภาค ๒ ปรนัย  
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๒. แผนการประเมนิผลการเรียนรู ้

ท่ี  ผลการ
เรียนรู้  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ท่ีประเมิน  สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 

๑.๑, 
๑.๖,๑.๗, 

๒.๔, - ๒.๖, 
๓.๒ 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค  

 
๓๐%(๑๐) 
๔๐%(๖๐) 

 

๒ 

๑.๑, ๑.๖, 
๑.๗, ๒.๑, 
๒.๔-๒.๖, 
๓.๒, ๔.๑-
๔.๖,.๓.๔. 

 
วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอ 
รายงาน 
การทำงานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรปุเนื้อหา 
การส่งงานตามทีม่อบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
๒๐%(๒๐) 

๓ ๑.๑-๑.๗, 
๓.๑ 

การเข้าช้ันเรียน 
การมสี่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในช้ัน
เรียนและจิตพสิัย 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐%(๑๐) 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑.เอกสารและตำราหลัก 
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  การปกครองคณะสงฆ์ไทย (ฉบับปรับปรุง). พระนครศรีอยุธยา:  
         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๖. 
๒.เอกสารและข้อมูลสำคญั 
     ไม่มี 
๓.เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ  
 และคำสั่งของคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร: การศาสนา, ๒๕๔๒. 
เฉลิมพล  โสมอินทร์. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและการปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร: 
 สูตรไพศาล, ๒๕๔๙. 
ไชย  ณ พล. การปกครองของพระพุทธเจ้าระบอบธรรมาธปิไตย. กรงุเทพมหานคร: เคล็ดไทย, ๒๕๓๗. 
พระศรีปริยัติโมล ี(สมชัย กสุลจิตฺโต). พระสงฆ์กบัการเมือง. พิมพ์ครั้งที ่๒.  กรุงเทพมหานคร:  
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
พีรพล  กนกวลัย. คู่มือพระสังฆาธิการ.  กรุงเทพมหานคร: สำนักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๘. 
          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย  
 เล่มท่ี ๑ – เล่มท่ี ๑๐. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
สัมพนัธ์  เสรมิชีพ. “คู่มือพระสงฆ์ไทย” เจา้อาวาสเป็นเจ้าพนักงานหรือไม.่ กรุงเทพมหานคร: ชมรมศิษย์เก่าสถาบัน 
          วิชาชีพกฎหมายช้ันสูง สภาทนายความ, ๒๕๔๓.  
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สุรพล  สุยะพรหม, ดร.. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการเมืองการปกครอง. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาบรรณาคาร,  
          ๒๕๔๘. 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทำโดยนสิิต ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนสิิตได้
ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์สอนของผูร้่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 
๓.การปรับปรุงการสอน  

     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้
ในวิชา ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลัง
การออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจำหลักสูตร  

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ ๔ 
เปลี่ยนหรือสลบัอาจารย์ผูส้อน เพือ่ให้นสิิตมีมมุมองในเรือ่งการประยุกต์ความรู้นีก้ับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของ
อาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 



 

 ๑ 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) 
รายวิชา  ๐๐๐  ๒๓๘  สถิติเบื้องต้นและการวิจัย          

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไร่ขิง พระ
อารามหลวง จังหวัดนครปฐม                 

 
หมวดที่  ๑   ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา 
        ๐๐๐  ๒๓๘  สถิติเบื้องต้นและการวิจัย (Basic  statistics  and  Research) 
๒.  จำนวนหน่วยกิต 
       ๒ หน่วยกิต  (๒-๑-๔) 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       ครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
       พระครูใบฎีกาอภิชาติ  ธมฺมสุทฺโธ, ดร.   น.ธ. เอก, ป.บส., พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) 
๕.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรยีน 
       ภาคการศึกษาท่ี ๑ ชั้นปีที่  ๒ 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)  (ถ้ามี) 
       ๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น                         
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co- requisites)  (ถ้ามี) 
       - 
๘.  สถานที่เรียน 
        วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัด
นครปฐม 
๙.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
         ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๒ 

หมวดที่  ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑.  จุดหมายของรายวิชา 
      ๑.  เพ่ือให้นิสิตรู้หลักพ้ืนฐาน การใช้เหตุผลและวิธีการทางสถิติและการวิจัย 
      ๒.  เพ่ือให้นิสิตรู้จักข้อมูล ประเภทข้อมูล การาจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูล 
      ๓.  เพ่ือให้นิสิตรู้จักการแจกแจงความถ่ี การหาคา่แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
      ๔.  เพ่ือให้นิสิตรู้จักการคำนวณหาส่วนเบี่ยงเบน  ความแปรปรวน การกระจายปกติ ความเบ้ และความน่าจะเป็น 
      ๕.  เพ่ือให้นิสิตรู้จักหาค่าสถิติ Z  F และ T การทดสอบสมมุติฐาน ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
      ๖.  เพ่ือให้นิสิตรู้จักการวิจัย ประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย รูปแบบการวิจัย โครงร่างการวิจัย และการเขียน
รายงานการวิจัย 
๒.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
      เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความสามารถทางสถิติ และการวิจัย สามารถนำความรู้ทางสถิติ และการวิจัยมาใช้ในการศึกษาใน
วิชาต่าง ๆ และในชีวิตประจำวัน 

 
หมวดที่  ๓  ลักษณะและการดำเนินการ 

๑.  คำอธิบายรายวิชา 
     ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางสถิติ การจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ การหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  
การกระจายปกติ และความเบ้ ส่วนเบี่ยงเบน  ความแปรปรวน  ความน่าจะเป็น ค่าสถิติ  Z  T  และ  F  ประชากรและการ
สุ่มตัวอย่าง  การทดสอบสมมุติฐาน  การวิจัยลักษณะและประเภทการวิจัย  ขั้นตอนการวิจัย  รูปแบบการวิจัย  การเขียน
โครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย 
๒.  จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

๓๖  ชั่วโมง/สัปดาห์ ๑๒ ๘ ๑๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๓.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    - อาจารย์ประจำรายวิชา แจ้งเวลาให้คำปรึกษาผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเวบไซต์ของวิทยาลัยสงฆ์ Line Facebook 
    - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเปน็รายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)  
    - ความรู้พื้นฐานทางสถิติและการวิจัย การนำความรู้ทางสถิติ และการวิจัยไปใช้ในการศึกษา และในชีวิตประจำวัน 

 
 

หมวดที่  ๔  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑.  คุณธรรม  จริยธรรม 
    ๑.๑  คุณธรรม  และจริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
             ๑) การปลูกฝัง ความมีนิสัย ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นตั้งในใจการเรียนรู้ ความซื่อสัตย์  สุจริต เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้  
มีความรู้ความสามารถของนิสิต 
    ๑.๒  วิธีการสอน 
             ๑)  การบรรยาย การอภิปราย การค้นคว้ารายงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 



 

 ๓ 

      ๑.๓  วิชาการประเมินผล 
              ๑)  ประเมินผลย่อยอย่างสม่ำเสมอในแต่ละหัวเรื่อง  ประเมินผลการร่วมอภิปราย  ซักถาม  และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  การประเมินผลการสอบกลางภาคและปลายภาค   
๒.  ความรู้ 
     ๒.๑  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
            ๑)  ความสามารถในการใช้เหตุผล  ความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล  และสามารถนำความรู้สถิติและการ
วิจัยไปในการค้นหาความรู้และตอบปัญหาข้อสงสัย 
      ๒.๒  วิธีการสอน 
            ๑)  การบรรยาย  อภิปราย  การถามตอบ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การรายงาน    การค้นคว้าด้วยตนเอง  และ
การศึกษาจากธรรมชาติ 
      ๒.๓  วิธีการประเมินผล 
             ๑)  การประเมินผลสอบย่อยอย่างสม่ำเสมอในแต่ละหัวเรื่อง  ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การรายงาน  
และการประเมินผลสอบกลางภาคและปลายภาค 
๓.  ทักษะทางปัญญา 
      ๓.๑  ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา 
             การคิดวิเคราะห์  การจำแนกข้อมูล  การจำแนกวิธีการสถิติและการวิจัย  การนำหลักและวิธีการสถิติและการ
วิจัยมาใช้วิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่นิสิตสนใจ  จนเกิดความรู้ความสามารถและทักษะในตัว
นิสิต 
    ๓.๒  วิธีการสอน 
           การบรรยาย  อภิปราย  การซักถาม  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การรายงาน  การค้นคว้าด้วยตนเอง  และการศึกษา
จากแหล่งเรียนรู้ 
    ๓.๓  วิธีการประเมินผล 
           การประเมินผลสอบย่อยอย่างสม่ำเสมอในแต่ละหัวเรื่อง  ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การรายงาน  และ
การประเมินผลการสอบกลางภาคและปลายภาค 
๔.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
            นสิิตมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้  และการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ  และทักษะเกิดข้ึนในตนเอง  
ร่วมกันเรียนรู้พัฒนาความรู้ความสามารถ  และทักษะของกลุ่มร่วมกัน  สามรถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มและนิสิตทุกคนให้มี
ความรู้  ความสามารถและทักษะร่วมกัน 
      ๔.๒  วิธีการสอน 
             ทำกิจกรรมกลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งในชั้นเรียนและการศึกษาค้นคว้าร่วมกัน 
      ๔.๓  วิธีการประเมินผล 
             ประเมินความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือช่วยกันพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถของผู้เรียน
ร่วมกัน 
๕.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 
     ๕.๑  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
         ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขของสถิติและการวิจัยในการวิเคราะห์ข้อมูล  ปัญหา  และการแก้ปัญหา  การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือนำเสนอข้อมลู  การคิดวิเคราะห์และรายงานผลทางสถิตและการวิจัยได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 



 

 ๔ 

     ๕.๒  วิธีการสอน 
            การใช้  Power  point  การบรรยาย  การทำรายงาน  การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้และจากห้องสมุด  และ
การคิดวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนิสิต 
     ๕.๓  วิธีการประเมินผล 
            ประเมินผลการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การอภิปรายร่วมกัน  และการรายงานของนิสิตในการใช้สื่อเทคโนโลยี 

 
หมวดที่  ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

 
๑.  แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

๑ ความรู้พื้นฐานทางสถิติ : ความหมาย 
ความสำคัญ ขอบข่าย ประเภท 
ประโยชน์ของสถิติ และสรุปท้ายบท 

 
 

๒ 

- แนะนำรายวิชาและ  
  แผนการสอน 
- อธิบายการวัดผลและ
ประเมินผล 
- อธิบายการเข้าใช้ห้อง 
Classroom 
- ส่งเนื้อหารการบรรยายไปใน
ห้อง Classroom 
- การบรรยายประกอบสื่อ 
Power point  
- ส่งใบงานให้ในห้อง 
Classroom 

พระครูใบฎีกาอภิชาติ   
 ธมฺมสุทฺโธ, ดร. 

๒ ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลทางสถิติ 
: ความหมายของข้อมูล ลักษณะของ
ข้อมูลที่ดี ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
และสถิติ การเก็บรวมรวมข้อมูล การ
นำเสนอข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์
ข้อมูลและการตีความหมายข้อมูล และ
สรุปท้ายบท 

 
๒ 

- ส่งเนื้อหารการบรรยายไปใน
ห้อง Classroom 
- การบรรยายประกอบสื่อ 
Power point  
- เฉลยแบบใบงานครั้งที่แล้ว 
- ส่งใบงานให้ในห้อง 
Classroom 

พระครูใบฎีกาอภิชาติ   
 ธมฺมสุทฺโธ, ดร. 

๓ การแจกแจงความถี่ของข้อมูล : 
ความหมายของการแจกแจงความถ่ี 
วิธีการแจกแจงความถ่ีของข้อมูล การ
แจกแจงความถ่ีแบบตาราง การแจก
แจงความถี่แบบกราฟ และสรุปท้ายบท 

 
๒ 

- ส่งเนื้อหารการบรรยายไปใน
ห้อง Classroom 
- การบรรยายประกอบสื่อ 
Power point  
- เฉลยแบบใบงานครั้งที่แล้ว 
- ส่งใบงานให้ในห้อง 
Classroom 

พระครูใบฎีกาอภิชาติ   
 ธมฺมสุทฺโธ, ดร. 

๔-๕ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและ
การจัดตำแหน่งของข้อมูล : 

 
๔ 

- ส่งเนื้อหารการบรรยายไปใน
ห้อง Classroom 

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร. 



 

 ๕ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

ความหมายการวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน 
ฐานนิยม เปอร์เซ็นไทล์ เดไซล์ ควอร์
ไทล์ และสรุปท้ายบท 

- การบรรยายประกอบสื่อ 
Power point  
- เฉลยแบบใบงานครั้งที่แล้ว 
- ส่งใบงานให้ในห้อง 
Classroom 

๖ การกระจาย ความเบ้และความโด่ง : 
ความหมายของการวัดกรกระจาย การ
วัดการกระจาย ความเบ้และความโด่ง 
หลักการนำการกระจาย ความเบ้และ
ความโด่งไปประยุกต์ใช้กับงานอย่าง
เหมาะสมและสรุปท้ายบท 

 
๒ 

- ส่งเนื้อหารการบรรยายไปใน
ห้อง Classroom 
- การบรรยายประกอบสื่อ 
Power point  
- เฉลยแบบใบงานครั้งที่แล้ว 
- ส่งใบงานให้ในห้อง 
Classroom 

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร. 

๗ ความน่าจะเป็น : นิยามคุณสมบัติของ
ความน่าจะเป็นทฤษฎีของความน่าจะ
เป็น เหตุการณ์ของความน่าจะเป็น 
การแจกแจงของความน่าจะเป็น และ
สรุปท้ายบท  

๒ - ส่งเนื้อหารการบรรยายไปใน
ห้อง Classroom 
- การบรรยายประกอบสื่อ 
Power point  
- เฉลยแบบใบงานครั้งที่แล้ว 
- ส่งใบงานให้ในห้อง 
Classroom 

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร. 

๘ สอบกลางภาค ๒  พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร. 

๙ ความรู้พื้นฐานทางการวิจัย : 
ความหมายของการวิจัย พัฒนาการ
ของการวิจยั ประเภทของการวิจัย 
ประโยชน์ของงานวิจัย ความสำคัญ
ของการวิจัย และสรุปท้ายบท 

๒ - ส่งเนื้อหารการบรรยายไปใน
ห้อง Classroom 
- การบรรยายประกอบสื่อ 
Power point  
- ส่งใบงานให้ในห้อง 
Classroom  

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร. 

๑๐ รูปแบบการวิจัย :  ความหมายของ
รูปแบบการวิจัย ความสำคัญของ
รปูแบบการวิจัย ความมุ่งหมายของ
รูปแบบการวิจัย หลักเกณฑ์การ
ออกแบบการวิจัย การกำหนดรูปแบบ
การวิจัย การสร้างความเชื่อถือได้ของ
รูปแบบการวิจัย และสรุปท้ายบท 

๒ - ส่งเนื้อหารการบรรยายไปใน
ห้อง Classroom 
- การบรรยายประกอบสื่อ 
Power point  
- เฉลยแบบใบงานครั้งที่แล้ว 
- ส่งใบงานให้ในห้อง 
Classroom  

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร. 

๑๑ ขั้นตอนของการทำวิจัย : การเลือก
หัวข้อปัญหาการวิจัย การกำหนด
ขอบเขตของปัญหาการวิจัย การศึกษา

๒ - ส่งเนื้อหารการบรรยายไปใน
ห้อง Classroom 
- การบรรยายประกอบสื่อ 

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร. 



 

 ๖ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การ
กำหนดสมมติฐาน การเขียนเค้า
โครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือและ
รวบรวมข้อมูล การดำเนินการเก็บรวม
รวมข้อมูลการจัดกระทำข้อมูล การ
สรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานการ
วิจัย และสรุปท้ายบท 

Power point  
- เฉลยแบบใบงานครั้งที่แล้ว 
- ส่งใบงานให้ในห้อง 
Classroom  

๑๒ การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย : 
ความหมายของสมมุติฐาน แหล่งที่มา
ของสมมุติฐาน ประโยชน์ของการตั้ง
สมมุติฐาน ประเภทของสมมุติฐานการ
วิจัย การตั้งสมมุติฐาน ขั้นตอนในการ
ทดสอบสมมุติฐาน สถิติท่ีใช้ในการ
ทดสอบสมมุติฐาน และสรุปท้ายบท 

๒ - ส่งเนื้อหารการบรรยายไปใน
ห้อง Classroom 
- การบรรยายประกอบสื่อ 
Power point  
- เฉลยแบบใบงานครั้งที่แล้ว 
- ส่งใบงานให้ในห้อง 
Classroom  

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร. 

๑๓ ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง : 
ความหมายของประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ประเภทของกลุ่มตัวอย่าง 
การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง และ
สรุปท้ายบท 

๒ - ส่งเนื้อหารการบรรยายไปใน
หอ้ง Classroom 
- การบรรยายประกอบสื่อ 
Power point  
- ส่งใบงานให้ในห้อง 
Classroom  

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร. 

๑๔ - การเขียนรายงานการวิจัย : 
หลักการและรูปแบบในการเขียน
รายงานการวิจัยทั่วไป ข้อบกพร่องใน
การเขียนรายงานการวิจัยและสรุปท้าย
บท 

๒ - ส่งเนื้อหารการบรรยายไปใน
ห้อง Classroom 
- การบรรยายประกอบสื่อ 
Power point  
- ส่งใบงานให้ในห้อง 
Classroom 

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร. 

๑๕ นำเสนอรายงานกลุ่ม 
- สรุปประมวลผลรายวิชา 

๒ - นำเสนอใบงาน 
- สรุปเนื้อหารการบรรยาย
พร้อมติวก่อนสอบปลายภาค  

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมมฺสุทฺโธ, ดร. 

๑๖ สอบปลายภาค ๒   
 
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ประเมิน ส่วนของการประเมินผล 

๑ ความรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล
ตามหลักสถิติและการวิจัย และทดสอบย่อย 

๒,๔,๖,๑๒,๑๕ ร้อยละ  ๒๐   

๒ สอบกลางภาค ๘ ร้อยละ  ๓๐ 
๓ สอบปลายภาค ๑๖ ร้อยละ  ๔๐ 



 

 ๗ 

๔ สังเกตพฤติกรรม การรายงาน  ร้อยละ  ๑๐ 
 
 

หมวดที่  ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  เอกสารและตำราหลัก 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถิติเบื้องต้นและการวิจัย. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓ 
๒.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
    สายชล  สินสมบูรณ์ทอง. สถิติเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปรดักท,์ ๒๕๕๒ 
    ระพินทร์  โพธิ์ศรี.  สถิติเพื่อการวิจัย.  กรุงเทพมหานคร  :  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑ 
๓.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
    ธีรวุฒ ิ เอกะกุล, ผศ.ดร.  ระเบียบวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์,  อุบลราชธานี  :  วิทยาออฟเชท
การพิมพ์, ๒๕๕๐ 

 
หมวดที่  ๗  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 
๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     ๑.๑ ประเมินการสอนโดยการซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     ๑.๒ ซักถามข้อสงสัยในรายละเอียดเนื้อหา 
     ๑.๓ การแลกเปลี่ยนความเห็นต่อการเรียนรู้ระหว่างอาจารย์กับนิสิต 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ๒.๑ นิสิตแสดงความเห็นต่อวิธีการจัดการเรียนรู้ 
     ๒.๒ นิสิตซักถามและอภิปรายเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
     ๓.๑ การแจ้งผลการสอบย่อยและสอบกลางภาคให้ผู้เรียน เพ่ือร่วมกันปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
     ๓.๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือหาวิธีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและเนื้อหามากขึ้น 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     ๔.๑ ให้ผู้เรียนได้รู้ผลการสอบและการแบบสอบถามว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร 
     ๔.๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักถามและตอบในสิ่งที่ผู้เรียนสงสัย เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 

๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      นำผลการสอบ ผลการประเมินในการทดสอบการเรียนรู้และพฤติกรรม การสอบย่อย และการสอบกลางภาคนำมา
แลกเปลี่ยน ซักถาม  ละหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนดีขึ้นมีความรู้ความสามารถและทักษะทาง
สถิติและการวิจัยดีขึ้น 
 



 

 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา ๒๐๐ ๒๐๔  ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี/คณะครุศาสตร์/ภาควิชาหลักสูตรและการสอน    

 
หมวดที ่๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
๒๐๐ ๒๐๔  ปรชัญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 

                         (Educational  Philosophy and Curriculum Development)  
๒. จ านวนหน่วยกิต 

 ๓ หน่วยกิต (๒-๒-๕) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 ครศุาสตรบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อ.แสงสุรีย์ ทองขาว/อ.สัญญา สดประเสริฐ 
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาที่ ๑ /ชั้นปีที่ ๒  
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 

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

ไม่มี 
๘.  สถานที่เรียน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

๑  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
 

หมวดที ่๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดหมายของรายวิชา 

๑.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฏีทางปรัชญาการศึกษา สามารถวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงของปรัชญาการศึกษาสู่การพัฒนาหลักสูตร 

 ๑.๒ เพ่ือให้นิสิตสามารถเชื่อมโยงปรัชญาการศึกษา พุทธปรัชญา ทฤษฏีหลักสูตร แนวคิดทางศาสนา 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาไทย 

๑.๓ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย หลักการ แนวคิด องค์ประกอบและประเภทของ
หลักสูตร และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

๑.๔ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนส าคัญในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
๑.๕ เพ่ือให้นิสิตสามารถวิเคราะห์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

ระดับต่างๆ 
๑.๖ เพ่ือให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงในการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนานวัตกรรมหลักสูตร และการ



 

 

น าหลักสูตรไปใช้ รวมถึงการกระบวนการประเมินหลักสูตร 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

๒.๑ เพ่ือปรับปรุงพฒันาเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก 

 ๒.๒ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 

 
หมวดที ่๓  ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
รู้และเข้าใจ แนวคิดทฤษฏีทางปรัชญาการศึกษา วิเคราะห์ความเชื่อมโยงปรัชญาการศึกษา พุทธปรัชญา 

ทฤษฏีหลักสูตร แนวคิดทางศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาไทย และสามารถ
บูรณาการเพ่ือใช้ในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร รวมทั้งสามารถน าหลักสูตรไปใช้ การประเมิน
หลักสูตร และน าผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

๓๐ ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา 

ตามความความต้องการของ
นิสิต (เฉพาะรายวิชา) 

๓๐ ชั่วโมง/ภาคการศึกษา ๗๕ ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
หมวดที ่๔  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 ๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ 
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคี
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิดแก้ปัญหา
ทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ 
เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มี
จิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่
ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน (รับผิดชอบหลัก) 

๑.๒ วิธีการสอน  



 

 

๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและ
วิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

๒) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 
๓) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 
๔) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 
๕) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL) 
๖) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive lecture) 
๗) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning) 
๘) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
๙) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 
๑) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะท างานตามสภาพจริง (Authentic Approach) 
๒) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
๓) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
๔) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
๕) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
๖) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
๗) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๒. ความรู้ 
๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

๑) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครูจิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและวิทยาการ
การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้การวัดประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู
ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการ
ร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและ
การบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (TPCK) การสอนแบบ STEM ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ (รับผิดชอบหลัก) 

๒) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้งสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนโดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตาม
เอกสารแนบท้าย (รับผิดชอบหลัก) 

๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒธรรม 
สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน (รับผิดชอบรอง) 

๔) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามมาตรฐาน 
๒.๒ วิธีการสอน 

๑) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์และ



 

 

สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
๒) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
๓) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
๔) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
๕) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
๖) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการเรียนรู้

ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
๗) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
๘) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL) 
๙) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning ) 
๑๐) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
๑๑) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning ) 
๑๒) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 
๑) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
๒) วัดและประเมนิจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
๓) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของความรู้ 
๔) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
๖) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 ๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
อย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล 
เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและ
พัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด 
นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

๒) เป็นผู้น าทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น าทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคมอย่างสร้างสรรค ์(รับผิดชอบรอง) 

๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

๔) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

๓.๒ วิธีการสอน 
๑) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 
๒) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills) 
๓) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 
๔) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning) 
๕) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) 



 

 

๖) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL) 
๗) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development) 
๘) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-Directed Learning) 
๙) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
๑๐) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) 
๑๑) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method) 
๑๒) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 
๑) วัดและประเมินจากผลการวเิคราะห์แบบวิภาษวธิีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
๒) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
๓) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
๔) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
๖) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม  
(รับผิดชอบรอง) 

๒) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน 
ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถช่วยเหลือ
และแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ (รับผิดชอบรอง) 

๔.๒ วิธีการสอน 
๑) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
๒) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 
๓) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการน าเสนองานวิชาการ 
๔) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง (Reflective thinking) 
๕) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL) 
๖) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative learning) 
๗) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๔.๓ วิธีการประเมินผล 
๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
๒) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
๓) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
๔) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
๕) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

 

๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์

ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

๒) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม 
การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศอีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

๕.๒ วิธีการสอน       
๑) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจากข่าวสารบนสื่อสังคม

ออนไลน์ 
๒) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการ ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
๓) การจัดท าอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระส าคัญของงานที่น าเสนอ 
๔) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL) 
๕) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๕.๓ วิธีการประเมินผล  
๑) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ ด้านการศึกษา 

๒) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญการศึกษาที่มีการ บูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

๓) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
๖. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

๖.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๑) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อ

ในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร 
การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่ (รับผิดชอบ
หลัก)  

๒) มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนอง
ความต้องการ ความสนใจความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 

๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึก
การปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึด



 

 

ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 
๔) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มี
ปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

 
๕) มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่องทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการ

ท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาตนเอง 

๖.๒ วิธีการสอน       
๑) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated learning : WIL) 
๒) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอนกับเทคโนโลยี  

(Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK) 
๓) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
๕) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 
๖) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-based learning) 

๖.๓ วิธีการประเมินผล  
๑) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
๓) วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในชั้นเรียน 
๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 



 

 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน (ชั่วโมง) กิจกรรมการเรียน 

การสอนและสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 

๑ - แนะน ารายวิชา 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญา
การศึกษา 

- ความหมายและความส าคัญ
ของปรัชญาการศึกษา  

- ลักษณะทั่วไปของปรัชญา
การศึกษา  

- ประเภทของปรัชญา
การศึกษา  

- ประโยชน์ของปรัชญา
การศึกษา 

๒ ๒ กิจกรรม 
๑. อธิบายกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 
๒. ชี้แจงวิธีการวัดและ

ประเมินผล 
๓. แนะน าการปฏิบัติตน 
๔. ท าแบบทดสอบก่อน

เรียน 
๕. แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกี่ยวกับปรัชญา
การศึกษา 

๕. มอบหมายการศึกษา
ค้นคว้าส าหรับการ
เรียนในสัปดาห์ต่อไป 

ส่ือ 
๑. เอกสารต ารา 
๒. สื่อประกอบการ

รายงาน power 
point 

๓. แบบทดสอบก่อน
เรียน 

๔. ใบงาน/สมุดบันทึก 

อาจารย์ประจ าวิชา 



 

 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน (ชั่วโมง) กิจกรรมการเรียน 

การสอนและสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 

๒ แนวคิดและทฤษฎีทางปรัชญา
การศึกษา 

- ปรัชญาพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา  

- ปรัชญาลัทธิจิตนิยม 
(idealism) 

- ปรัชญาลัทธิวัตถุนิยมหรือ
สัจนิยม (Realism)  

- ปรัชญาลัทธิประสบการณ์
นิยม (Experimentalism)  

- ปรัชญาลัทธิปฏิบัติการ
นิยม (Pragmatism)  

- ปรัชญาลัทธิอัตถิภาวะ
นิยม 

- ปรัชญาการศึกษา 
- ปรัชญาสารัตถนิยม 

(Essentialism) 
- ปรัชญานิรันตรนิยม 

(Perenialism) 
- ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม 

(Progressivism) 
- ปรัชญาปฏิรูปนิยม 

(Reconstructionism) 
- ปรัชญาอัตถิภาวะนิยม 

(Existentialism) 

๒ ๒ กิจกรรม 
๑. บรรยายเนื้อหา 
๒. อภิปรายแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
๓. บรรยายสรุป 
๔. มอบหมายการศึกษา

ค้นคว้าส าหรับการ
เรียนในสัปดาห์ต่อไป 

ส่ือ 
๑. เอกสารต ารา 
๒. สื่อประกอบการ

รายงาน power 
point 

๓. Internet 
๔. ใบงาน/สมุดบันทึก 

อาจารย์ประจ าวิชา 



 

 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน (ชั่วโมง) กิจกรรมการเรียน 

การสอนและสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 

๓ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร 
- ความหมายของหลักสูตร 
- ความส าคัญของหลักสูตร 
- องค์ประกอบของหลักสูตร 
- ลักษณะของหลักสูตรที่ดี 
- ขั้นตอนและวิธีการพัฒนา

หลักสูตร 

๒ ๒ กิจกรรม 
๑. บรรยายเนื้อหา 
๒. อภิปรายแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
๓. บรรยายสรุป 
๔. มอบหมายการศึกษา

ค้นคว้าส าหรับการ
เรียนในสัปดาห์ต่อไป 

ส่ือ 
๑. เอกสารต ารา 
๒. สื่อประกอบการ

รายงาน power 
point 

๓. Internet 
๔. ใบงาน/สมุดบันทึก 

อาจารย์ประจ าวิชา 

๔ ปัจจัยและพื้นฐานที่มีอิทธิพล
ต่อการพัฒนาหลักสูตร   
 

๒ ๒ กิจกรรม 
๑. บรรยายเนื้อหา 
๒. อภิปรายแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
๓. บรรยายสรุป 
๔. มอบหมายการศึกษา

ค้นคว้าส าหรับการ
เรียนในสัปดาห์ต่อไป 

ส่ือ 
๑. เอกสารต ารา 
๒. สื่อประกอบการ

รายงาน power 
point 

๓. Internet 
๔. ใบงาน/สมุดบันทึก 

อาจารย์ประจ าวิชา 



 

 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน (ชั่วโมง) กิจกรรมการเรียน 

การสอนและสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 

๕ ประเภทของหลักสูตร ๒ ๒ กิจกรรม 
๑. นิสิตน าเสนอประเภท

หลักสูตร  
๒. บรรยายและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ส่ือ 
๑. เอกสารต ารา 
๒. สื่อประกอบการ

รายงาน power 
point 

๓. Internet 
๔. ใบงาน/สมุดบันทึก 

อาจารย์ประจ าวิชา 

๖ การพัฒนาหลักสูตรกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒ ๒ กิจกรรม 
๑. บรรยายและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ส่ือ 
๑. เอกสารต ารา 
๒. สื่อประกอบการ

รายงาน power 
point 

๓. Internet 
๔. ใบงาน/สมุดบันทึก 

อาจารย์ประจ าวิชา 

๗-๘ การออกแบบและการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

๑) การออกแบบหลักสูตร 
๒) การพัฒนาหลักสูตร 
๓) การพัฒนาหลักสูตร : การ

จัดท าหลักสูตรและ การน า
หลักสูตรไปใช้ 

 
 
 
 

สอบกลางภาค 

๔ ๔ กิจกรรม 
๑. บรรยาย   
๒. อภิปรายแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
ส่ือ 
๑. เอกสารต ารา 
๒. สื่อประกอบการ

รายงาน power 
point 

๓. Internet 
๔. ใบงาน/สมุดบันทึก 
กิจกรรมสอบกลางภาค 

อาจารย์ประจ าวิชา 



 

 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน (ชั่วโมง) กิจกรรมการเรียน 

การสอนและสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 

๙ การพัฒนาหลักสูตร : หลักสูตร
สถานศึกษา (หลักการ วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย โครงสร้าง
หลักสูตร) 

๒ ๒ กิจกรรม 
นิสิตฝึกสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา เกี่ ยวกับ
หลักการ วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าหมาย โครงสร้าง
หลักสูตร 
ส่ือ 
๑. เอกสารต ารา 
๒. สื่อประกอบการ

รายงาน power 
point 

๓. Internet 
๔. ใบงาน/สมุดบันทึก 

อาจารย์ประจ าวิชา 

๑๐-๑๑ การพัฒนาหลักสูตร : หลักสูตร
สถานศึกษา (มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระ ตัวชี้วัด ค าอธบิายรายวิชา) 

๔ ๔ กิจกรรม 
นิสิตฝึกสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา เกี่ ยวกับ
มาตรฐานการ เ รี ยนรู้ 
สาระ ตัวชี้วัด ค าอธิบาย
รายวิชา 
ส่ือ 
๑. เอกสารต ารา 
๒. สื่อประกอบการ

รายงาน power 
point 

๓. Internet 
๔. ใบงาน/สมุดบันทึก 

อาจารย์ประจ าวิชา 

๑๒-๑๓ การน าหลักสูตรไปใช้ : หลักสตูร
สถานศึกษา  
(หน่วยการเรียนรู้) 

๔ ๔ กิจกรรม 
๑. นิสิตฝึกสร้างหลักสูตร

สถานศึกษา เกี่ยวกับ
หน่วยการเรียนรู้ 

๒. น าเสนอผลงาน 
ส่ือ 
๑. เอกสารต ารา 
๒. สื่อประกอบการ

รายงาน power 
point 

๓. Internet 
๔. ใบงาน/สมุดบันทึก 

อาจารย์ประจ าวิชา 



 

 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน (ชั่วโมง) กิจกรรมการเรียน 

การสอนและสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 

๑๔-๑๕ การประเมินหลักสูตร และการน า
ผลการประเมินไปใชใ้นการพัฒนา
หลักสูตร 

๔ ๔ กิจกรรม 
๑. บรรยาย 
๒. นิสิตฝึกประเมิน

หลักสูตร  
๓. อภิปรายเปลี่ยน

เรียนรู้ 
๔. สรุปประมวลความรู้ 
ส่ือ 
๑. เอกสารต ารา 
๒. สื่อประกอบการ

รายงาน power 
point 

๓. Internet 
๔. ใบงาน/สมุดบันทึก 

อาจารย์ประจ าวิชา 

๑๖ สอบปลายภาค ๓ สอบวัดผล อาจารย์ประจ าวิชา 
 
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้* วิธีการประเมิน 
ก าหนดการประเมิน

(สัปดาห์ที่) 
สัดส่วนของ

การประเมินผล 

๑ คุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบ 

สังเกตพฤติกรรม ทุกสัปดาห์ ๑๐% 

๒ ความรู้ สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

สัปดาห์ที่ ๘ 
สัปดาห์ที่ ๑๖ 

๒๐% 
๒๐% 

๓ ทักษะด้านปัญญา 
 

การสังเกต/การท ารายงานกลุ่ม ทุกสัปดาห์ ๑๐% 

๕ ความรู้และทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝึกปฏิบัติและน าเสนอรายงาน  สัปดาห์ที่ ๙-๑๓  ๓๐% 

๖ การจัดการเรียนรู้ ทดสอบ/สังเกต/ชิ้นงาน ทุกสัปดาห์ ๑๐% 
* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามท่ีปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชาของรายละเอียดของ

หลักสูตร (แบบ มคอ. ๒) 
 



 

 

หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ต าราและเอกสารหลัก 
ภาษาไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๑).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพมหานคร : 

 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์. (๒๕๕๘). หลักการและปรัชญาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. 
กิตติพงศ์ ดารักษ์. (๒๕๕๖). เอกสารประกอบการสอน วิชาการพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 

ภาษาอังกฤษ 
Dadiel Tanner and Laurel Tanner. (1995). Curriculum development: theory into practice. Prentice 

Hall, Englewood Cliffs, New York. 
Hilda Taba. (1962). Curriculum Development: Theory and Practice.  John Wiley, New York. 
Tanner, D. and Tanner, L.N. (1975). Curriculum development: theory into practice. 2nd ed. New York: 

Macmillan.  
Tyler, R.W. (1949). Basic principles of curriculum and instruction. Chicago : University of Chicago 

Press. 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ภาษาไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๔). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔. กรุงเทพมหานคร : องค์การรับส่ง

สินค้าและพัสดุภัณฑ์. 
กรมวิชาการ. (๒๕๔๕). แนวทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ. 
ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์. (๒๕๓๙). การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อลีน 

 เพรส. 
ชูศรี สุวรรณโชติ. (๒๕๔๔). หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษรไทย. 
ธ ารง บัวศรี. (๒๕๔๒).  ทฤษฎีหลักสูตร : การออกแบบและการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ์. 
เมธี ปิลันธนานนท์. (๒๕๒๓). ปรัชญาการศึกษาส าหรับครู. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช. 
รศ.ดร. ทองหล่อ วงษ์ธรรมา. (๒๕๕๕). พื้นฐานปรัชญาการศึกษา : ภูมิปัญญาของตะวันออกและตะวันตก . 

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 
สงัด อุทรานันท์. (๒๕๓๑). ทฤษฎีหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร : มิตรสยามการพิมพ์. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (๒๕๔๓).  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ . ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร 

: พริกหวานกราฟฟิค. 
ภาษาอังกฤษ 
Bloom, B.S. (1964). Taxonomy of educational objectives : the classification of educational goals. New 

York : D. McKay. 
๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า  
กรมวิชาการ. (๒๕๔๓). แนวทางการน ามาตรฐานหลักสูตรไปสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดและ 
 ประเมินตามสภาพจริง. กรุงเทพมหานคร : คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้. 
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หมวดที ่๗  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนิสิตดังนี้ 
 ๑) สอบถามความคิดเห็นจากนิสิตในสัปดาห์สุดท้าย 
 ๒) ให้นิสิตเขียนแสดงความคิดเห็นการสอนในสัปดาห์สุดท้าย 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียนและปลายภาคการศึกษา 

๓. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ แล้ว จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง

และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ 
๑) น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการสอน 
๒) ค้นคว้าข้อมูลความรู้ใหม่ๆ น ามาใช้ในการสอน 
๓) กลุ่มคณาจารย์จัดอภิปราย/สัมมนาเพ่ือพัฒนารายวิชาให้มีสาระวิชาและการสอนให้เหมาะสมและน่าสนใจ 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต 
๑) ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบผลการเรียน/สอบก่อนส่งผลสอบให้กองทะเบียน/ส านักทะเบียน 
๒) ก่อนการสอบปลายภาค จัดประชุมคณาจารย์เพ่ือพิจารณาการออกข้อสอบร่วมกันพัฒนาข้อสอบเพ่ือให้ได้

มาตรฐาน 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต การประชุมสัมมนา น ามาสรุปผลและพัฒนา
รายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาหน้า 

 
  



รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา  ๐๐๐ ๒๔๒  พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาลัยพทุธปัญญาศรีทวารวด ีวัดไร่ขิง พระอารามหลวง  
                                  คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาสงัคมศึกษา 

หมวดท่ี  ๑  ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 (Introduction to Computer and Information Technology) 

๒. จำนวนหน่วยกิต     ๒ (๒-๐-๔) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๔. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรยีน 

 ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓  ช้ันปีที่ ๒ 
๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
๘. สถานท่ีเรียน 

 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง  
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๙. วันท่ีจัดทำรายละเอียดของรายวิชา หรือวันท่ีมีการปรบัปรุงครั้งลา่สุด 
 ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๓ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง หน้า ๒ 
 

หมวดท่ี  ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 ๑.๑ รู้ประวัติ บทบาท องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
  ๑.๒ เข้าใจระบบดิจิทัล ภาษาคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ระบบ
การประมวลผล 
 ๑.๓ วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ  ข้อมูลและการบริหารข้อมูลเบื้องต้นได้ 
 ๑.๔ ใช้เครือข่ายและการสื่อสาร อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บได้ และป้องกันภัยคุกคามและความ
มั่นคงของระบบ ตลอดถึงมีจริยธรรมในการใช้ระบบและสังคมไซเบอร์ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชา 
 เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรสมาคม IEEE และ ACM 

หมวดท่ี  ๓  ส่วนประกอบของรายวิชา 
๑. คำอธบิายรายวิชา 

ศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  
ระบบดิจิทัล  ภาษาคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ  แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์  ระบบการ
ประมวลผล  การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ  บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
จริยธรรมและสังคมไซเบอร์  ข้อมูลและการบริหารข้อมูล  เครือข่ายและการสื่อสาร  อินเทอร์เน็ตและ
เวิลด์ไวด์เว็บ  ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ   

๒. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษา 
ด้วยตนเอง 

บรรยาย ๓๒ ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

ในกรณีที่เรียนไม่พอ 
หรือนสิิตต้องการเรียนเสริม 

ไม่มี 
การศึกษาด้วย

ตัวเอง ๔ ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห ์

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกน่ักศึกษาเป็นรายบุคคล 

๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์ 

 

 

 
 

 



มคอ.๓ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง หน้า ๓ 
 

หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านทีมุ่่งหวังจะพัฒนานสิิต 
๑. ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จรยิธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
๑.ความรับผิดชอบหลัก (จาก มคอ.๒) 
๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
และรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
๒.ความรับผิดชอบรอง (จาก มคอ.๒) 
๑) มีศีลธรรม และศรทัธาอุทิศตนเพือ่
พระพุทธศาสนา 
๒) มจีิตสาธารณะและเสียสละเพือ่
ส่วนรวม 
๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสงัคม 
ชาติ ศาสนา 

๑) สอดแทรกเรื่องศีลธรรม 
ศรัทธา จิตสาธารณะและ
การเสียสละเพื่อส่วนรวมใน
การเรียนการสอน 
๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของ
ผู้สอน 
๓)  เรียนรูจ้ากกรณีตัวอย่าง
ประเด็นปญัหาทางดา้น
ศีลธรรม เพื่อให้ผูเ้รยีนฝึกการ
แก้ปญัหา 
๔)   เรียนรูจ้ากสถานการณ์
จรงิ และจัดกจิกรรมในช้ัน
เรยีนหรอืนอกช้ันเรียน 

๑) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตใน
ช้ันเรียนหรือนอกช้ันเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒) อภิปราย รายงาน การ 
นำเสนอและการตอบคำถาม 
๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนสิิต 
๔) นิสิตประเมินตนเอง เพื่อน
ประเมินเพื่อน 
 

 
๒. ด้านความรู ้

ความรู้ท่ีต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
๑.ความรับผิดชอบหลัก (จาก มคอ.๒) 
๑) มีความรู้  ความเข้าใจหลกัการ  
ทฤษฎีและเนื้อหา 
๓) สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการ
ดำเนินชีวิตได้ 
๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ทั้งของไทยและของโลก 
๒.ความรับผิดชอบรอง (จาก มคอ.๒) 
๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่
เกิดข้ึนได้อย่างมเีหตผุล 
๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหลง่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

๑) สอนแบบบรรยายและใช้
โจทยป์ัญหา 
๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
๕) ศึกษาดูงาน 
 

๑) การทดสอบย่อย 
๒) การสอบกลางภาคและปลาย
ภาคเรียน 
๓) ผลการรายงานหรืองานที่
มอบหมาย 
๔) นำเสนอผลงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๓ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง หน้า ๔ 
 

 
๓. ด้านทักษะทางปัญญา 

ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
๑. ความรับผิดชอบหลัก (จาก มคอ.๒)  
๑) สามารถค้นหาข้อมูล ทำความเข้าใจ 
และประเมินข้อมลูจากหลักฐาน 

๓) สามารถประยกุต์ความรู้และทักษะ
เพื่อแก้ปญัหาได้อย่างเหมาะสม 
๒. ความรับผิดชอบรอง (จาก มคอ.๒) 
๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์
อย่างเป็นระบบและมเีหตผุล 

๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้
ภาพประกอบ 
๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
๕) ศึกษาดูงาน 

๑) ทดสอบย่อย 
๒) สอบกลางภาคและปลายภาค
เรียน 
๓) ผลการรายงานหรืองานที่
มอบหมาย 
๔) นำเสนอผลงาน 
  

 
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

๑.ความรับผิดชอบหลัก (จาก มคอ ๒) 
๓) มีมนุษยสัมพันธ์  รู้จักควบคุมอารมณ์
และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
๒. ความรับผิดชอบรอง (จาก มคอ. ๒) 
๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุม่ทั้งในฐานะผู้นำ
และผู้ตาม   
๑) สามารถทำงานเป็นทีม 
๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 

๑) มอบหมายงานกลุ่ม  
๒) สอนจากสภาพจริงที่
เกิดข้ึนในชุมชนและสังคม 
๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในช้ันเรียนและนอกช้ัน
เรียน 
๔) ศึกษาดูงาน 

 

๑) สังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกระหว่างการเรียนการ
สอนและการทำงานร่วมกบัเพื่อน 
๒) ประเมินผลงานที่ได้รบั
มอบหมาย 
๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนิสิต 
 

 
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

๑. ความรับผิดชอบหลัก (จาก มคอ.๒) 
๑) ใช้ทักษะวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขได้ 
๓) ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม 

๒. ความรับผิดชอบรอง (จาก มคอ.๒) 
๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้
ดี ทั้งการฟัง พูด  อ่านและเขียน 
 

๑) สอนโดยการฝกึปฏิบัต ิ
๒) มอบหมายงานค้นคว้า
ความรู้จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ  
๓) นำเสนองานโดยใช้
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๑) ทดสอบย่อย 
๒) สอบกลางภาคและปลายภาค
เรียน 
๓) ผลการรายงานหรืองานที่
มอบหมาย 
๔) นำเสนอผลงาน 
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หมวดท่ี  ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อท่ีใช ้

ผู้สอน 

๑ 
 

ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
-ความหมายของคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ความสำคัญ/คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ 
-วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ 
-การประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ 

๒ -ขอบข่ายและวิธีการศึกษา 
-ทดสอบกอ่นเรียน 
-บรรยายประกอบสื่อ 

 

๒ 
 

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
-ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
-Hardware 
-Software 
-People ware 
-Information 
-พื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ 
-ชนิดของคอมพิวเตอร์ 

๒ -ทดสอบกอ่นเรียน 
-บรรยายประกอบสื่อ 
-มอบหมายรายงาน 

 

๓ 
 

แพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
-แพลฟอรม์คอมพิวเตอร ์
-ระบบปฏิบัติการ 
-BIO 
-รากฐานของระบบปฏิบัติการ 
-Boot Up 
-User Interface 
-การจัดการไฟล ์
-การจัดการหน่วยความจำ 
-การจัดการอุปกรณ์ 
-การจัดการ CPU 
-การตรวจสอบสถานะและความปลอดภัย
ของระบบ 

๒ -ทดสอบกอ่นเรียน 
-บรรยายประกอบสื่อ 

 

๔ 
 

ระบบการประมวลผล 
-โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ 
-การทำงานของ CPU 
-สถาปัตยกรรมของ CPU 
-ระบบ BUS 
-Memory 
-Cache Memory 

๒ -ทดสอบกอ่นเรียน 
-บรรยายประกอบสื่อ 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อท่ีใช ้

ผู้สอน 

-System Unit 
-Port / Connector 

๕-๖ 
 

ระบบดิจิทัล 
-ระบบเลขฐานสิบ, ฐานสอง, ฐานแปด 
และฐานสบิหก 
-การจัดเก็บข้อมลูและค่าตัวเลข 
-รหัสที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร ์
-Over Flow 

๔ -ทดสอบกอ่นเรียน 
-บรรยายประกอบสื่อ 
-ตรวจรายงาน ครั้งที่ ๑ 

 

๗ ภาษาคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
ประเภทต่างๆ 
-ซอฟต์แวร ์
-ภาษาคอมพิวเตอร ์
-การพัฒนาโปรแกรม 
-ซอฟต์แวรป์ระเภทต่างๆ 

๒ -ทดสอบกอ่นเรียน 
-บรรยายประกอบสื่อ 

 

๘ สอบกลางภาค ๒ ทำแบบทดสอบกลางภาค  
๙ 

 
การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ 
-วงจรการพัฒนาระบบ 
-การวิเคราะห์ระบบ 
-นักวิเคราะหร์ะบบ 
-การเขียนผงังาน 
-ระบบสารสนเทศ 
-การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

๒ -ทดสอบกอ่นเรียน 
-บรรยายประกอบสื่อ 
-ตรวจรายงาน ครั้งที่ ๒ 

 

๑๐ 
 

ข้อมูลและการบริหารข้อมูล 
-ความหมาย ชนิด ข้อมูล 
-โครงสร้างข้อมลู 
-ระบบแฟม้ข้อมลู 
-ระบบฐานข้อมูล 
-การจัดการฐานข้อมลู 
-การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล 

๒ -ทดสอบกอ่นเรียน 
-บรรยายประกอบสื่อ 

 

๑๑ 
 

การสื่อสารข้อมลูและเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์ 
-ความหมายของการสื่อสารข้อมูล 
-องค์ประกอบ ทิศทาง ชนิด และวิธีการ
สื่อสารข้อมลู 
-ตัวกลางในการส่งข้อมลู 
-เครอืข่ายคอมพิวเตอร ์
-ประโยชน์ ประเภท ชนิด และมาตรฐาน

๒ -ทดสอบกอ่นเรียน 
-บรรยายประกอบสื่อ 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อท่ีใช ้

ผู้สอน 

ของเครือข่าย 
-อุปกรณ์เครือข่าย 
-เครอืข่ายไร้สาย 

๑๒ 
 

อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ 
-ระบบอินเทอรเ์น็ต 
-Protocol / ISP 
-ศัพท์พื้นฐานการใช้อินเทอรเ์น็ต 
-กิจกรรมต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต 
-การสืบค้นและใช้อินเทอรเ์น็ต 
-การพัฒนาเว็บไซต ์

๒ -ทดสอบกอ่นเรียน 
-บรรยายประกอบสื่อ 

 

๑๓ 
 

ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ 
-ไวรัสคอมพิวเตอร ์
-การโจรกรรมทางคอมพิวเตอร ์
-อาชกรคอมพิวเตอร ์
-การสำรองไฟฟ้า 
-การยศาสตร์ (Ergonomics) 
-การบรหิารความเสี่ยงและแนวทาง
ป้องกันภัย 

๒ -ทดสอบกอ่นเรียน 
-บรรยายประกอบสื่อ 
- ส่งรายงาน 

 

๑๔ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
-อาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-วุฒิบัตรด้านไอที (IT Certificate) 
-บทบาทของไอทีด้านต่างๆ เช่น e-
Society, e-Learning, e-Publishing, e-
Commerce, Blog เป็นต้น 

 -ทดสอบกอ่นเรียน 
-บรรยายประกอบสื่อ 
- ส่งรายงาน 

 

๑๕ จริยธรรมและสงัคมไซเบอร ์
-จริยธรรม 
-จริยธรรมกบัสงัคมไซเบอร ์
-พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์

๒ -นำเสนอรายงาน 
-สรุปเนื้อหา 

 

๑๖ สอบปลายภาค ๒ -ปรนัย 
-อัตนัย 
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจ 
กรรม ผลการเรียนรู้* กิจกรรมการประเมิน 

กำหนดการ
ประเมิน  

(สัปดาห์ท่ี) 

สัดส่วน
ของการ

ประเมินผล 

๑ 
ความรู้และทกัษะ การวิเคราะห์ 
การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นำเสนอรายงาน ๑๕ ๑๐% 

๒ 
ความรู้และทกัษะการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในการเขียน วิเคราะห์ 
และนำเสนอ 

การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน 
- ช้ินงานกลุ่ม 
- ช้ินงานรายบุคคล 

๙-๑๐ ๑๐% 

๓ ความรู้ แบบทดสอบกอ่นเรียน ๑-๑๕ ๑๐% 

๔ ความรู้ การสอบปลายภาค ๑๖ ๖๐% 

๕ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

การเข้าช้ันเรียน การสังเกต การ
ทำรายงานกลุ่ม การอภิปราย/การ
เสวนา 

ตลอดภาค
การศึกษา ๑๐% 

* ระบุผลการเรียนรูห้ัวข้อย่อยตามทีป่รากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบของรายวิชาของ
รายละเอียดของหลกัสูตร (แบบ มคอ. ๒) 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 
๑. โอภาส  เอี่ยมสริิวงศ์, วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบบั ปรับปรงุ), 

กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, ๒๕๕๑. 
 ๒. โอ’เลียรี่  ลินดา ไอ, ยาใจ โรจนวงศ์ชัย, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ สมัยใหม,่ 

กรุงเทพมหานคร:  แมคกรอ-ฮิล, ๒๕๕๐. 
๒. เอกสารและข้อมูลสำคญั  

1. Jeffery L. Whitten, Lonnie D. Bentley. Introduction to Systems Analysis & Design, 
 McGraw-Hill, 2008. 

2. K.E. Kendall and J.E. Kendall. Systems Analysis and Design (sixth edition),        
                  PrenticeHall, 2005. 
3. John W. Satzinger, Robert B. Jackson, and Stephen D. Bued. Systems Analysis and     

Design in a Changing World, Thomson Learning, 2004. 
4. Alan Dennis, Barbara Haley Wixon. Systems Analysis and Design, John Wiley &              

Sons, Inc. 2003. 
5. Brookshear, J.G., Computer Science and Overview, 7th Edition, America: Pearson 
  Education Inc., 2002. 
6. Stalling, William., Computer Organization and Architecture, 5th, America:           
                PrenticeHall International, Inc., 2000. 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
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- http://www.ieee.org 
- http://www.acm.org 
- http://www.thaicyberu.go.th 
- http://www.stks.or.th/wiki 

หมวดท่ี ๗  การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรบัปรงุ 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - แบบประเมินรายวิชา 
 - ให้นิสิตเขียนแสดงความคิดเห็นการสอนในสัปดาห์สุดท้าย 
 - แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยใช้ระบบออนไลน ์
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 - ผลการสอบ 
 - ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอน 
 - ผลประเมินการเรียนรู ้
๓. การปรับปรุงการสอน  
 - นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการสอน  
 - ค้นคว้าข้อมูลความรู้ใหม่ๆ นำมาใช้ในการสอน 
 - จัดอภิปราย/สัมมนาคณาจารยเ์พื่อพฒันารายวิชาให้มสีาระวิชาและการสอนใหเ้หมาะสม น่าสนใจ 
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 - การวิจัยในช้ันเรียน  
๔. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 - ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและเกรดก่อนส่งเกรดให้สำนักทะเบียนและประมวลผล 
 - จัดประชุมคณาจารยเ์พื่อออกข้อสอบร่วมกบัการพัฒนาข้อสอบเพื่อให้ได้มาตรฐาน 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 นำผลที่ได้จากแบบการประเมิน และจากแบบสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการวิจัย
ในช้ัน นำมาสรุปผลและพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป 
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                                      รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓) 
                              รายวิชา    ๐๐๐๑๓๙   คณิตศาสตร์เบื้องต้น 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
     ๐๐๐ ๑๓๙  คณิตศาสตร์เบื้องต้น  ( Basic  Mathematics ) 

๒.จำนวนหน่วยกิต   
      ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      ครศุาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
๔.อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      พระครูใบฎีกาอภิชาติ  ธมฺมสุทฺโธ, ดร.  นธ. เอก, ป.บส., พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
      ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๖๓ ชั้นปีที่ ๑ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
      -ไม่มี- 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      -ไม่มี- 
๘.สถานที่เรียน    
     วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๙.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
       เพ่ือให้นิสิตผู้ศึกษาเนื้อหาและร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถ 

 ๑.๑ รู้และเข้าใจหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
 ๑.๒ มีทักษะพื้นฐานการคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์ 
 ๑.๓ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 ๑.๔ นำหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอ่ืนๆที่เก่ียวข้องได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพ่ือให้รายวิชามีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 
     ๒.๒ เพ่ือให้รายวิชาได้เปิดเครื่องมือในการเปิดโลกทัศน์ของนิสิตกว้างขวาง และเข้าใจโลกและสังคมมากขึ้น 
     ๒.๓ เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านปัญญาให้นิสิตสามารถนำความรู้และความเข้าใจที่ได้รับในทางการเมืองการ
ปกครองของไทยเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาวิชาอ่ืนๆ  

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑.คำอธิบายรายวิชา  
         ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย นิยาม ประพจน์ การใช้สัญลักษณ์แสดง กฎเกณฑ์ การอ้าง
เหตุผลทางตรรกศาสตร์ เรื่องเซต และพีชคณิตของเซต เรื่องระบบจำนวนและ คุณสมบัติที่สำคัญของจำนวนชนิดต่างๆ 
การแก้สมการและอสมการ ทฤษฎีเมตริกซ์ และ\ดีเทอร์มิแนนท์ ความสัมพันธ์และฟังค์ชั่น 
๒.จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๒ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนิสิตเฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๔ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

๓.จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเวปไซด์วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี Line 
Facebook classroom  

    - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ) 
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานิสิต 
๑. ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
๑. ความรับผิดชอบหลัก (จาก มคอ. ๒) 
๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
๓ ) มี ภ าวะความ เป็ น ผู้ น ำแล ะผู้ ต าม 
สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและลำดับ 
ความสำคัญ 
๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ 
๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 
๒. ความรับผิดชอบรอง (จาก มคอ.๒) 

(ไม่มี) 

๑) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในการเรียนการสอน 
๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
 

๑) ประเมินจากการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้อื่น 
๒) ประเมินโดยผู้สอนและเพ่ือน 
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
๓) ประเมินจากผลงาน และความ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับ 
มอบหมาย 
 

 
๒. ด้านความรู้ 

ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
๑. ความรับผิดชอบหลัก (จาก มคอ.๒) 
๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางด้านการ
บริหารโดยใช้แนวคิดทางด้านการจัดการ
เชิงพุทธ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและ
การใช้เครื่องมือทางการจัดการที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหาในการบริหาร 
๓) สามารถติดตามความก้าวหน้าแนวคิด
ใหม่ๆทางด้านการจัดการเชิงพุทธ พร้อมทั้ง
เข้าใจวิธีการนำไปประยุกต์ใช้ 
๖) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็น
พ้ืนฐานของชีวิตทีค่รอบคลุมทั้งวิทยา 

๑) บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
๒) อภิปรายกลุ่ม 
๓) การศึกษาค้นคว้ารายบุคคลหรือ
กลุ่ม 
๔) การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
๕) ฝึกทำแบบฝึกหัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) สอบกลางภาค สอบปลายภาค  
ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ 
และทฤษฎี 
๒) นำเสนอการศึกษาคน้คว้า 
๓) การทำแบบฝึกหัด 
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ศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
 
๒. ความรับผิดชอบรอง (จาก มคอ.๒)  
๔) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความ
ชำนาญทางด้านการจัดการเชิงพุทธอย่าง
ต่อเนื่อง 
๕) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ 
วิจัยและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหา
วิทยาการใหม่ๆทางดา้นการจัดการเชิงพุทธ 
๗) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
การจดัการเชิงพุทธกับความรู้ในศาสตร์ 
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
๓. ด้านทักษะทางปัญญา 

ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
๑. ความรับผิดชอบหลัก (จาก มคอ.๒)  
๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบ 
๒) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
๒. ความรับผิดชอบรอง (จาก มคอ.๒) 
๔) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางการ
จัดการเชิงพุทธได้อย่างเหมาะสม 

๑) มีการศึกษาค้นคว้าในรูป
รายงาน และนำเสนอ 
๒) บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
๓) อภิปรายกลุ่ม 
๔) การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
๕) ฝึกทำแบบฝึกหัด 
 
 

๑) รายงานหรือผลงานของนิสิต 
๒) ตั้งคำถามให้นิสิตได้ฝึกวิเคราะห์
อภิปรายในชั้นเรียน 
๓) การทำแบบฝึกหัด 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

๑.ความรับผิดชอบหลัก (จาก มคอ๒). 
๑) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษา 
ต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวย
ความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ 
ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาท
ของผู้ร่วมทีมทำงาน 

๑) มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียน 
 ทำงานเป็นกลุ่มเพ่ือเรียนรู้ความ 
รับผิดชอบและการเป็นสมาชิกท่ีดี
ของกลุ่ม 
๒) บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
๓) อภิปรายกลุ่ม 
๔) ฝึกทำแบบฝึกหัด 

๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการ 
แสดงออกของผู้เรียน ระหว่างการ
เรียนการสอนและการทำงาน
ร่วมกับเพื่อน 
๒) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนที่
นำเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย 
๓) การทำแบบฝึกหัด 
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๓) สามารถใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาในศาสตร์
ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มา
ชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
๔) มีความรับผิดชอบในการกระทำของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
๕) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้ง 
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม 
๖) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้
ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๒. ความรับผิดชอบรอง (จาก มคอ.๒) 

(ไม่มี) 
 
 
๕. ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

๑. ความรับผิดชอบหลัก (จาก มคอ.๒) 
๓) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การพูด การฟัง และการเขียน พร้อมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 
๔) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารอย่างเหมาะสม 
๒. ความรับผิดชอบรอง (จาก มคอ.๒) 
๑) สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ
สถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปล
ความหมายข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
๒) สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มี
คุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสารทั้งกับ
บุคคลและกลุ่มคนในสถานการณ์ที่
หลากหลาย 

๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ
สื่อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียนภาษาไทย 
๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ  
๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ 

๑) ประเมินจากความสามารถใน
การนำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒) ประเมินจากความสามารถใน
การสื่อสาร การอธิบาย การ
อภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ 
๓) ประเมินจากผลงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอน
มอบหมาย 
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การสอน  

สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

๑ ธรรมชาติและโครงสร้างของ
คณิตศาสตร์  
๑. ธรรมชาติของคณิตศาสตร์ 
๒. ความหมายของคณิตศาสตร์ 
๓. โครงสร้างของคณิตศาสตร์ 
๔. ประโยชน์ของคณิตศาสตร์ 

 
 

๒ 

- แนะนำการเรียน  
วัตถุประสงค์และการวัดผล 
ประเมินผล  
- อธิบายการเข้าใช้ห้อง 
Classroom 
- ส่งเนื้อหารการบรรยายไปใน
ห้อง Classroom 
- การบรรยายประกอบสื่อ 
- ส่งใบงานให้ในห้อง 
Classroom 

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมมฺสุทฺโธ, ดร.   

๒ ความรู้พื้นฐานทางตรรกศาสตร์  
๑. ความหมายตรรกศาสตร์   
ประพจน์ 
๒. ตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร์ 
๓. การเชื่อมประพจน์ 

 
๒ 

- ส่งเนื้อหารการบรรยายไปใน
ห้อง Classroom 
- การบรรยายประกอบสื่อ 
- เฉลยแบบฝึกหัด 
- ส่งใบงานให้ในห้อง 
Classroom 

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร.   

๓ ความรู้พื้นฐานทางตรรกศาสตร์  
๔. ประพจน์ที่สมมูลกัน 
๕. สัจนิรันดร ์
๖. ประพจน์ที่ขัดแย้ง
(Contradiction) 

 
๒ 

- เฉลยแบบฝึกหัด 
- การบรรยายประกอบสื่อ 
- ถามตอบ และทำแบบฝึกหัด 
- การนำเสนอหน้าชั้น 

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร.   

๔ เซต : 
๑. ความหมายของของเซตและการ
เขียนเซต 
๒. ประเภทของเซต  และเอกภพ
สัมพัทธ์ 
๓. เซตที่เท่ากัน  เซตที่เทียบเท่ากัน 

 
๒ 

- ส่งเนื้อหารการบรรยายไปใน
ห้อง Classroom 
- การบรรยายประกอบสื่อ 
- เฉลยแบบฝึกหัด 
- ส่งใบงานให้ในห้อง 
Classroom 

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร.   

๕ เซต  
๔. สับเซต  และเพาเวอรเ์ซต 
๕. แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์ 
 

 
๒ 

- ส่งเนื้อหารการบรรยายไปใน
ห้อง Classroom 
- การบรรยายประกอบสื่อ 
- เฉลยแบบฝึกหัด 
- ส่งใบงานให้ในห้อง 
Classroom 

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร.   
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๖ เซต : 
๖. การดำเนินการของเซตและกฎ
ทางพีชคณิต 
๗. การประยุกต์เกี่ยวกับการหา
จำนวนสมาชิก 
ของเซตจำกัด 

 
๒ 

- ส่งเนื้อหารการบรรยายไปใน
ห้อง Classroom 
- การบรรยายประกอบสื่อ 
- เฉลยแบบฝึกหัด 
- ส่งใบงานให้ในห้อง 
Classroom 

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร.   

๗ ระบบจำนวน  
๑.ความเป็นมาของตัวเลข 
๒.โครงสร้างของระบบจำนวน 
๓.สมบัติที่สำคัญของระบบจำนวน  

๒ - ส่งเนื้อหารการบรรยายไปใน
ห้อง Classroom 
- การบรรยายประกอบสื่อ 
- เฉลยแบบฝึกหัด 
- ส่งใบงานให้ในห้อง 
Classroom 

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร.   

๘ สอบกลางภาค ๒  พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร.   

๙ สมการและอสมการ   
๑.ความหมายและสมบัติที่น่าสนใจ
ของสมการ 
๒.สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

๒ - ส่งเนื้อหารการบรรยายไปใน
ห้อง Classroom 
- การบรรยายประกอบสื่อ 
- ส่งใบงานให้ในห้อง 
Classroom 

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมมฺสุทฺโธ, ดร.   

๑๐-๑๑ สมการและอสมการ   
๓. สมการกำลังสองหรือสมการ 
ควอดราติก 
๔. อสมการ และค่าสมบูรณ์ 

๒ - ส่งเนื้อหารการบรรยายไปใน
ห้อง Classroom 
- การบรรยายประกอบสื่อ 
- เฉลยแบบฝึกหัด 
- ส่งใบงานให้ในห้อง 
Classroom 

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร.   

๑๒ เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์  
๑. ความหมายและมิติของเมตริกซ์ 
๒. ชนิดของเมตริกซ์ และเมตริกซ์ท่ี
เท่ากัน 

๒ - ส่งเนื้อหารการบรรยายไปใน
ห้อง Classroom 
- การบรรยายประกอบสื่อ 
- เฉลยแบบฝึกหัด 
- ส่งใบงานให้ในห้อง 
Classroom 

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร.   

๑๓ เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์  
๓. การดำเนนิการของเมตริกซ์ 
๔. ดีเทอร์มิแนนท์ 

๒ - ส่งเนื้อหารการบรรยายไปใน
ห้อง Classroom 
- การบรรยายประกอบสื่อ 
- เฉลยแบบฝึกหัด 

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร.   
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- ส่งใบงานให้ในห้อง 
Classroom 

๑๔ ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น       
๑. ความหมายของความสัมพันธ์ 
๒. คู่อันดับและผลคูณคาร์ทีเซียน 
๓. ความสัมพนัธ์ 

๒ - ส่งเนื้อหารการบรรยายไปใน
ห้อง Classroom 
- การบรรยายประกอบสื่อ 
- เฉลยแบบฝึกหัด 
- ส่งใบงานให้ในห้อง 
Classroom 

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร.   

๑๕ ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น      
๔. โดเมนและเรนจ์ 
๕. ฟังก์ชั่น 
ประมวลเนื้อหารายวิชา 

๒ - ส่งเนื้อหารการบรรยายไปใน
ห้อง Classroom 
- การบรรยายประกอบสื่อ 
- สรุปเนื้อหาก่อนสอบปลาย
ภาค 

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร.   

๑๖ สอบปลายภาค ๒   
 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑. ความรับผิดชอบหลัก (จาก มคอ. ๒) 
๑) ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
๓ ) มีภ าวะความ เป็ นผู้ น ำและผู้ ต าม 
สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไข
ข้อขัดแย้งและลำดับ 
ความสำคัญ 
๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ 
๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 
๒. ความรับผิดชอบรอง (จาก มคอ.๒) 

(ไม่มี) 

๑) การฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน 
๒) ประเมินโดยผู้สอนและเพ่ือน 
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
๓) ประเมินจากผลงาน และความ 
รับผิดชอบในงานที่ได้รับ  
มอบหมาย 
 

๑-๑๖ ร้อยละ ๕ 
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๒. ความรู้ 
๑. ความรับผิดชอบหลัก (จาก มคอ.๒) 
๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางด้านการ
บริหารโดยใช้แนวคิดทางด้านการจัดการ
เชิงพุทธ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ
และการใช้ เครื่องมือทางการจัดการที่
เหมาะสมกับการแก้ ไขปัญ หาในการ
บริหาร 
๓) สามารถติดตามความก้าวหน้าแนวคิด
ใหม่ๆทางด้านการจัดการเชิงพุทธ พร้อม
ทั้งเข้าใจวิธีการนำไปประยุกต์ใช้ 
๖) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็น
พ้ืนฐานของชีวิตที่ครอบคลุมทั้งวิทยา 
ศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
๒. ความรับผิดชอบรอง (จาก มคอ.๒)  
๔) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความ
ชำนาญทางด้านการจัดการเชิงพุทธอย่าง
ต่อเนื่อง 
๕) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ 
วิจัยและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหา
วิทยาการใหม่ๆทางด้านการจัดการเชิง
พุทธ 
๗) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธกับความรู้ในศาสตร์ 
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

 ๑) สอบกลางภาค 
 ๒) สอบปลายภาค 

๑-๑๖ ร้อยละ ๗๐ 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๑. ความรับผิดชอบหลัก (จาก มคอ.๒)  
๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบ 
๒) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 
๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

๑) รายงานหรือผลงานของนิสิต 
๒) ตั้งคำถามให้นิสิตได้ฝึกวิเคราะห์ 
อภิปรายในชั้นเรียน 
๓) วิเคราะห์กรณีศึกษา 

๑-๑๖ ร้อยละ ๑๕ 
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๒. ความรับผิดชอบรอง (จาก มคอ.๒) 
๔) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางการ
จัดการเชิงพุทธได้อย่างเหมาะสม 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคคล
และความรับผิดชอบ 
๑.ความรับผิดชอบหลัก (จาก มคอ๒). 
๑) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษา 
ต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวย
ความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ 
ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 
๓) สามารถใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาในศาสตร์
ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มา
ชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
๔) มีความรับผิดชอบในการกระทำของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
๕) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น
ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้ง 
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม 
๖) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้
ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒. ความรับผิดชอบรอง (จาก มคอ.๒) 

(ไม่มี) 

๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการ 
แสดงออกของผู้เรียน ระหว่างการ 
เรียนการสอนและการทำงานร่วมกับ 
เพ่ือน 
๒) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนที่
นำเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑-๑๖ ร้อยละ ๕ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. ความรับผิดชอบหลัก (จาก มคอ.๒) 
๓) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การพูด การฟัง และการเขียน พร้อมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอได้
อย่างเหมาะสม 
๔) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี

๑) ประเมินจากความสามารถในการ 
นำเสนอต่อชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
๒) ประเมินจากความสามารถในการ 
สื่อสาร การอธิบาย การอภิปราย
กรณีศึกษา 
๓) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่ผู้สอนมอบหมาย 

๑-๑๖ ร้อยละ ๕ 
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สื่อสารอย่างเหมาะสม๒. ความ
รับผิดชอบรอง (จาก มคอ.๒) 
๑) สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ
สถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปล
ความหมายข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
๒) สามารถแปลงข้อมลูเป็นข่าวสารที่มี
คุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสารทั้ง
กับบุคคลและกลุ่มคนในสถานการณ์ที่
หลากหลาย 

 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.เอกสารและตำราหลัก 
กมล  เอกไทยเจริญ. คณิตศาสตร์แผนใหม่. กรุงเทพมหานคร : กราฟิคอาร์ต, ๒๕๒๐. 
คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณิตศาสตร์เบื้องต้น.กรุงเทพมหานคร : 
                     สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๓๐ 

๒.เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์๑. พิมพ์ครั้งที่๓. 

กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ 
                     มหาวิทยาลยัรามคำแหง, ๒๕๓๔ 
คณาจารย์สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
                      คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : ประกายพรึก, ๒๕๓๐ 
จำนง  ทองประเสริฐ,  ตรรกศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
      ๒๕๔๘. 
ทวีศักดิ์  ทองทิพย์. คณิตศาสตร์เบื้องต้น. บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                      ห้องเรียนวดัพระพุทธบาทเขากระโดง, ๒๕๔๖. 
 ธดิา  บุณฑริก.  คณิตศาสตร์พื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฎพระนคร,๒๕๓๘ 

         บันเทิง  แก่นสาร และคณะ. คณิตศาสตร์ทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่๒. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ฝ่ายบริหาร 
       มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๔๙. 
ปิยรัตน์  จาตุรันตบุตร. หลักการคณิตศาสตร์. พิมพ์ครัง้ที่๑. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ 
                        มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
ประเสริฐ  ภู่เงิน และคณะ. คณิตศาสตร์พื้นฐาน. ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 

                              และเทคโนโลยี, ๒๕๓๘. 
        เลิศ  สิทธิโกศล. คณิตศาสตร์พื้นฐาน. พิมพ์ครั้งที่๑.กรุงเทพมหานคร : สกายบุ๊กส์ ๒๕๔๐.     
        เวชชัย  สังข์สาย. คณติศาสตร์เบื้องต้น. ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สถาบันราชภัฎสุรินทร์,       
        ๒๕๓๙. 
        วิรุฬห์  บุญสมบัติ.  คณิตศาสตร์ทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่๔. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ 
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                        มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
สมวงษ์  แปลงประสบโชค. คณิตศาสตร์พื้นฐาน. กรุงเทพฯ: ชมรมคณิตศาสตร์ วิทยาลัยครู 

                   พระนคร, ๒๕๓๔. 
        A.P. Malvine and D.P.Leach.Digital  Principles and  Applications. New York : Mcgraw- 
                               Hill  Book  company,  ๑๙๗๕. 
       Ernest F,  Haeussler  and  Richard  S. Paul. Introduction Mathematicl Analysis,  
                          New Jwrsey: Prentice-Hall, ๑๘๘๓.  
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
 กัลยา  วานิชย์บัญชา. การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย. กรุงเทพมหานคร :  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
 _________. หลักสถิติ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
 กาสัก  เต๊ะขันหมาก. เทคนิคการวิจัยเบื้องต้นจากทฤษฏีสู่การปฏิบัติจริง. กรุงเทพมหานคร : ธารอักษร, ๒๕๔๙. 
ทวีศักดิ์  ทองทิพย์. สถิติเบื้องต้นและการวิจัย. บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดพระ 
              พุทธบาทเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์, ๒๕๔๖. 
บุญชม  ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : สุรีวิยาสาส์น, ๒๕๓๕. 
พิสณุ  ฟองศรี. วิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : เทียมฝ่าการพิมพ์, ๒๕๔๙. 
ล้วน  สายยศ. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สุรีวิยาสาส์น, ๒๕๓๘. 
วิกิพีเดีย  สารานุกรมเสรี. ค่าสถิติ. สืบค้นได้ใน http;//th.Wikipedia.org/wiki/ค่าสถิติ.(2/7/2552) 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้
ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 
          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓.การปรับปรุงการสอน  

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
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๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร  
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา 
จากงานวิจัยของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ 

 



 

 

รายละเอียดประจ าวิชา 
มคอ.๓  ธรรมนิเทศ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
คณะ/ วิทยาลัย   วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
 

หมวดที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา  

    ๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ   (Dhamma Communication) 
๒. จ านวนหน่วยกิต (๒-๐-๔) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

        ครศุาสตรบัณฑิต  วิชาแกนพระพุทธศาสนา 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (Section) 
           นายสัญญา สดประเสริฐ 

๕. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
 ส าหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ 

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถ้ามี) 
       -ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (ถ้ามี) 
๘. สถานที่เรียน 
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเวียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 

 
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดในที่
ชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อ
ประกอบการบรรยาย 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

        เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ชัดเจนและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะ



๒ 
 

การเขียนบทความ การพูดในที่ชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การ
อภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย และเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  

    ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดในที่ชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพ
เกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๐ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิตเฉพาะ
ราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๔ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

     - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ หรือ ส่วนงาน 
     - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชัว่โมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายที่
ต้องการ) 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

          พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามชี้ให้เห็นคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหาวิชา เพ่ือให้นิสิต
สามารถพัฒนาและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับความรู้ในรายวิชา โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร 
ดังนี้ 
           (๑(  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต  
           (๒( ความมีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
           (๓( มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 



๓ 
 

           (๔( เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่ รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
           (๕( เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
     ๑.๒ วิธีการสอน  

          - บรรยายบทเรียนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
          - มอบหมายงานให้นิสิตไปศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูด
ในที่ชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อ
ประกอบการบรรยาย แล้วน ามาเสนอในชั้นเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนิสิตด้วยกัน และอาจารย์ผู้สอน 
          - ให้นิสิตฝึกทักษะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดในที่ชุมชน การพัฒนา
บุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย 
พร้อมทั้งชี้ให้เห็นประเด็นทางจริยธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรม 
          - เน้นนิสิตเป็นศูนย์กลางการเรียน โดยให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในบทเรียน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นภายในชั้นเรียน 
          -กระตุ้น ชักจูงให้นิสิตเข้าเรียนสม่ าเสมอ มีระเบียบวินัย และมีความกล้าหาญในการแสดงออก และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ประเมินผลพฤติกรรมการเข้าเรียน การให้ความร่วมมือในชั้นเรียน และส่งงานมอบหมายให้ตรงเวลา 
          - ประเมินผลก่อนเข้าสู่บทเรียนเพื่อทราบพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 
          - ประเมินผลระหว่างภาคเรียน เพ่ือทดสอบผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงค์การเรียน 
          - ประเมินผลด้วยการใช้แบบฝึกหัดในบทเรียน 
          -ประเมินวัตถุประสงค์การเรียนโดยใช้ใบงาน (Work Sheet) 
          - ประเมินผลปลายภาคเรียน เพ่ือทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนในภาพรวม 
๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ  

          ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ประกอบด้วย 

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

- มีความรู้ความเข้าใจศิลปะการเขียนบทความ การพูดในที่ชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การ
เทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย 

        -   มีเจตคติในการเรียนรู้ธรรมนิเทศ       
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบใช้สื่อประกอบ และเทคโนโลยีประกอบ มอบหมายงาน ใบงานทดสอบ



๔ 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ใช้แบบฝึกหัดเก่ียวกับบทเรียน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในชั้นเรียน การเปิดโอกาสให้
ชักถามภายในชั้นเรียน  และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center) 
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 

          ๑. ทดสอบก่อนเข้าสู่บทเรียน 
          ๒. ทดสอบวัตถุประสงค์การเรียนโดยใช้ใบงาน 
          ๓. ทดสอบบทเรียนโดยใช้แบบฝึกหัด 
          ๔. ทดสอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค 
          ๒. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
          ๓. การแก้ไขข้อบกพร่องส่วนตัว (Personal Problems Solving) 
๓. ทักษะทางปัญญา 

     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

          พัฒนาความสามารถในการคิดและการวิเคราะห์เนื้อหาวิชาอย่างเป็นระบบ  ความสามารถในการน าเอาความรู้
ไประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการมาใช้ในการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์เม่ือต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่คาดคิดมาก่อน  สามารถสืบค้น 
ค้นหา ข้อเท็จจริง สรุป ท าความเข้าใจได้ รวมถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา และสรุปประเด็นปัญหา พร้อมทั้ง
สามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชาเข้ากับหลักพุทธธรรมได้ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 

          - บรรยายพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเนื้อหาวิชา 
          - บรรยายเชิงวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และบูรณาการของเนื้อหาวิชา 
          - เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นรายบุคคล 
          - เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วน ามาแลกเปลี่ยนภายในชั้นเรียน 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 

          ทดสอบระหว่างภาคและปลายภาค โดยเน้นการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้และการบูรณาการเนื้อหาวิชา การ
ใช้ชักถาม ทดสอบด้วยใบงานและแบบฝึกหัด 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

          - พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
          - พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
          - พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 



๕ 
 

          - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความมีวินัย ความรับผิดชอบในการท างานเป็นทีม และความตรงต่อเวลา 

     ๔.๒ วิธีการสอน 

          - จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการเรียนรู้ 
          - จัดกลุ่มการเรียนรู้  
          - ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ประเมินตนเองด้วยแบบที่ก าหนด 
          - ประเมินผลพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
          - ประเมินผลจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา       
          - พัฒนาทักษะ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน  การเขียนธรรมะภาคภาษาอังกฤษ และน าเสนอในชั้นเรียนได้ 
          - พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากเนื้อหารายวิชา 
          - พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  
          - ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องต่างๆ  
          - ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท ารายงาน โดยเน้น
การน าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
          - น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
         -  ประเมินจากรายงาน ใบงาน แบบฝึกหัด และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
         - ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนในชั้นเรียนด้วยการโต้ตอบซักถาม 

 

 

 

 



๖ 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

 
 
 

๑ 

แนะน าแผนการสอน 
๑.  ทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 
๒. แนะน าแผนการสอน 
     ๒.๑  ค าอธิบายรายวิชา 
 ๒.๒ วัตถุประสงค์รายวิชา 
 ๒.๓  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๒.๔  วธิีการประเมินผล 
 ๒.๕  งานมอบหมาย 
     ๒.๖  จิตพิสัย 

 
 
 

๒ 

  
 
 
นายสัญญา สดประเสริฐ 

 
 
 

๒-๓ 

บทที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิเทศ
ศาสตร์ 
     ๑. ความหมายของนิเทศศาสตร์ 
    ๒. ความหมายของธรรมนิเทศ 
    ๓. ความส าคัญของธรรมนิเทศ 
    ๔. วัตถุประสงค์ของธรรมนิเทศ 
 

 
 
 

๔ 

- แนะน ารายวิชาและ
แผนการสอน 
- แนะน าวัตถุประสงค์
ประจ าวิชา 
- บรรยายประกอบสื่อ 
- บรรยายสรุป 
- ถาม – ตอบ 
- ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
 
 
นายสัญญา สดประเสริฐ 

 
๔  

บทที่ ๒ หลักการและวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
       ๑ หลักการและวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
       ๒. พุทธลีลาในการสอน 
       ๓. ศึกษาการบริหารเวลาในการ
เผยแผ่ของพระพุทธเจ้า 

 
 

๒ 

- บรรยายประกอบสื่อ 
- มอบหมายงานค้นคว้า 
- ถาม – ตอบ 
- ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
นายสัญญา สดประเสริฐ 

 
 
 

บทที่ ๓ การเทศนาและการปาฐกถา
ธรรม 
    ๑. ความหมายของการแสดงธรรม

 
 
 

- บรรยายประกอบสื่อ 
- บรรยายสรุป 
- ฝึกปฏิบัติจริง 

 
 
 



๗ 
 

 
๕ – ๗ 

เทศนา 
          - ประเภทของการเทศน์ 
          - ขั้นตอนของการเทศน์ 
    ๒. องค์ของพระธรรมกถึก 
    ๓. คุณสมบัติของนักเทศน์ 
    ๔. การเทศนาธรรม 
         - ขั้นตอนการเทศนาธรรม 
         - วิธีตั้งบทนมัสการ (นะโม) 
    ๔. ความหมายของการปาฐกถาธรรม 
    ๕. หลักการวิเคราะห์หัวข้อธรรม 
    ๖. ประเภทของการปาฐกถา 

 
๖ 

- ถาม – ตอบ 
- ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
นายสัญญา สดประเสริฐ 

 
๘ 

บทที่ ๔ การเขียน และงาน
ประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแผ่ 
      ๑. หลักการเขียนบทความ 
      ๒. ประเภทของบทความ 

 
๒ 

- บรรยายประกอบสื่อ 
- ถาม – ตอบ 
- ฝึกเขียนบทความ 

 
นายสัญญา สดประเสริฐ 

 
๙ 

บทที่ ๕ การพูดในที่ชุมนุมชน 
    ๑. ลักษณะการพูดในที่ชุมนุมชน 
    ๒. ประเภทของการพูดในที่ชุมนุมชน 
    ๓. การเตรียมตัวในการพูดในที่ชุมนุม
ชน 

 
๒ 

- บรรยายประกอบสื่อ 
- ฝึกปฏิบัติจริง 
- ถาม – ตอบ 
- ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
 
นายสัญญา สดประเสริฐ 

๑๐ สอบวัดผลกลางภาค ๒   
 
 

๑๑ 

บทที่ ๖ การอภิปรายและการเสวนา 
    ๑. ความหมายค าว่า อภิปราย 
    ๒. ขั้นตอนและวิธีการจัดอภิปราย 
    ๓. ความหมายค าว่า เสาวนา 
    ๔. ลักษณะของการเสวนา 

 
 

๒ 

- บรรยายประกอบสื่อ 
- จัดอภิปรายกลุ่มและ
เสวนา 
- ถาม – ตอบ 
- ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 

 
 
นายสัญญา สดประเสริฐ 

 
 

๑๒ 

บทที่ ๗ การพัฒนาบุคลิกภาพในการ
พูด 
     ๑. ความหมายค าว่า บุคลิกภาพ 
    ๒. ลักษณะของบุคลิกภาพ 

 
 

๒ 

- บรรยายประกอบสื่อ 
- บรรยายสรุป 
- ถาม – ตอบ 
- ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
 
 
นายสัญญา สดประเสริฐ 



๘ 
 

         - บุคลิกภาพภายใน 
         - บุคลิกภาพภายนอก 
    ๓. การพัฒนาบุคลิกภาพ 

๑๓ บทที่ ๘ ศิลปะการฟังและการสรุป
สาระส าคัญ 

๒ ฝึกทดสอบ นายสัญญา สดประเสริฐ 

 
 

๑๔ 

บทที่ ๙ สื่อประกอบการบรรยาย 
    ๑. เทคนิคการใช้สื่อประกอบการ
บรรยาย 
    ๒. ข้อดีข้อเสียของการใช้สื่อ 
    ๓. ประเภทของสื่อ 
    ๔. พุทธธรรมที่น ามานิเทศ 
   ๕. การเลือกใช้พุทธภาษิตในการเทศน์ 
 

 
 

๒ 

- บรรยายประกอบสื่อ 
- ฝึกการใช้สื่อในการเผย
แผ่ 
- ถาม – ตอบ 
- ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
 
 
นายสัญญา สดประเสริฐ 

๑๕ สอบปลายภาค ๒   
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนของการประเมินผล 

๑ 
สอบระหว่างภาค 
สอบปลายภาค 

๑๐ 
๑๕ 

๒๐% 
๔๐% 

๒ 

การค้นคว้าและการน าเสนอรายงาน 
การท าใบงาน 
การสาธิตประกอบการสอน 
การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๓๐% 

๓ 
การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม  ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

 
 
 
 
 
 



๙ 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.เอกสารและต าราหลัก 
เดล คาร์เนกี เขียน. แปลโดย อาษา ขอจิตต์เมตต์. การพูดในที่ชุมนุม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร:  
            ส านักพิมพ์ขอจิตต์เมตต์, ๒๕๒๙. 
พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ (ประสิทธิ์  พฺรหฺมร สี). วิชาการเทศนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา,  
            ๒๕๔๖. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธวิธีในการสอน.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช 
            วิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า. กรุงเทพมหานคร: มลนิธิพุทธธรรม,  
           ๒๕๓๒. 
-----------------------------------------. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์    มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 
พระมหาณรงค์  จิตฺตโสภโณ.  จิตวิทยาการเผยแผ่. กรุงเทพมหานคร: ค าบรรยายแก่พระธรรมทูตพิมพ์ลงใน 
           พุทธจักร ฉบับเดือนธันวาคม, โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘. 
๓.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
เดล คาร์เนกี เขียน. แปลโดย อาษา ขอจิตต์เมตต์. วิธีชนะมิตรและจูงใจคน. พิมพ์ครั้งที่ ๑๕.  
           กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ขอจิตต์เมตต์,๒๕๒๕. 
ทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์. ศิลปะการพูดต่อท่ีชุมนุมน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อักษรไทย,๒๕๑๖.  
นิพนธ์  ศศิธรรม. หลักการพูดชุมนุมชน. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๑. 
ปรีชา  ช้างขวัญยืน.  ศิลปะการเขียน. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิชาการ, ๒๕๒๕.  
พชร  บัวเพียร.  วาทวิทยา. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๒๗. 
พระพุทธวรญาณ. เก็บเล็กผสมน้อย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
พระราชวรมุนี (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) และคณะ.  พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับบันทึกธรรมประจ าวัน.  
            กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๓๒. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ภาค ๑, มหาวรรค เล่ม ๔, พระ 
              สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค, มัชฌิมนิกาย อังคุตตรนิกายปัญจกนิบาต, สัตตกนิบาต.  
           กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 
----------------------------------------------------. พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาฯ. กรุงเทพมหานคร:  
           โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. พระธรรมปทัฏฐกถา แปล ภาค ๑-๘. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 



๑๐ 
 

           มหามกุฏราชวิทยาลยั, ๒๕๓๑. 
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์  ธมฺมธโร).  บทสร้างนิสัย. กรุงเทพมหานคร: ชวนพิมพ์, ๒๕๓๙. 
-------------------------------------------------.  มงคลยอดชีวิต ฉบับสมบูรณ์.  กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา,  
           ๒๕๓๙. 
เสนาะ  ผดุงฉัตร.  วาทศาสตร์ศิลปะเพื่อการพูด.  กรุงเทพมหานคร: อาทรการพิมพ์, ๒๕๔๘. 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้
ดังนี้ 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  
          - ใบงานประเมินประสิทธิผลวัตถุประสงค์รายวิชา 

          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
           - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

          - ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จดัท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - แบบสอบถามประเมินผลสัมฤทธิ์การสอนโดยนิสิต 
          - การสังเกตการสอนจากผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 

         - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          -แจ้งผลการประเมินการสอนโดยนิสิตให้ผู้สอนทราบเพื่อน าไปปรับปรุงการสอน           
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จากใบงาน แบบฝึกหัด การสอบถามนิสิต การตรวจงานมอบหมายของนิสิต และพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  



๑๑ 
 

          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ ใบ
งาน รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ งการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย
ของอาจารย์ 
          -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ.๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี        ๑ 
 

รายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.๓) 
รายวิชา      ๒๐๐ ๑๐๒    ภาษาและวัฒนธรรม 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหสัและชื่อรายวิชา  
     ๒๐๐ ๑๐๒    ภาษาและวัฒนธรรม 
                     (Language and Culture) 
๒.จ านวนหน่วยกิต   
     ๓ หน่วยกิต (๒-๒-๕) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     ครศุาสตรบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ผุสดี  จิระวัฒนกิจ/อาจารย์สงคราม จันทร์ทาคีรี 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ชั้นปีที่ ๑ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานทีเ่รียน    
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) 
จังหวัดนครปฐม 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    วันที่  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ.๓ ครศุาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลยัสงฆ์พุทธปญัญาศรีทวารวด ี        ๒ 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      ๑.๑ มีความรู้ด้านความส าคัญระหว่างภาษาและวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาบาลี และความเปลี่ยนแปลงด้าน
วัฒนธรรมมีผลกระทบต่อสังคมและการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน ทั้งท่ีเป็นภาษาถ่ิน  ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
      ๑.๒ มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษากับบุคคลมีที่ความแตกต่าง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ภาษาได้ 
      ๑.๓ มีการปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ในพหุสังคมและพหุวัฒนธรรม  
     วัตถุประสงค์ 
      ก.  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

๑.   เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรม 
๒.   เพ่ือให้นิสิตทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
๓.   เพ่ือให้นิสิตทราบถึงเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม อีกทั้งเพ่ิมทักษะการปรับตัวและยืดหยุ่นในการด าเนินชีวิต 

     ๔.   เพ่ือให้นิสิตท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน 
ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ข.  วัตถุประสงค์เชิงคุณธรรม 
๑.  มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งข้ึน สามารถควบคุมตนเองได้ในทุกสถานการณ์ 
๒.  มีสภาพจิตที่เบิกบาน แจ่มใส    
๓.  รู้จักบริหารจัดการกับตัวเองได้อย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์ รู้จักคิด รู้จักควบคุมตัวเอง  
๔.  ก้าวทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก 

๒. วัตถุประสงค์ในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    ๑. ก าลังด าเนินการท าสื่อการเรียนการสอนโดย e-learning 
    ๒. ปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักฐานเชิงประจักษ์      

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  

    ความส าคัญของภาษาและวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาบาลีเพื่อการเป็นครูภาษาต่างประเทศเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครู การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมปัจจุบันและการด าเนินชีวิต การยอมรับ
และการอดทนต่อความแตกต่างและความหลากหลายของวัฒนธรรม การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ความหมายอย่างถูกต้อง  
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๐ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิตเฉพาะ
ราย   

การฝึกปฏิบัติ ๓๐ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา 

๗๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล  
     จ านวน ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  อนุญาตให้นิสิตเข้ารับค าปรึกษาในวันมีการเรียนการสอน  
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
          (๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  

                (๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน ที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

                (๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ (ความรับผิดชอบรอง) 
           (๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิดแก้ปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและ
ใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการ
ธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือ
การลอกเลียนผลงาน 
         ๑.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและวิชาการ 
รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
 (๒) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 
 (๓) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 
 (๔) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 
 (๕) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL) 
 (๖) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive lecture) 
 (๗) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพ้ืนฐาน (Scenario-based learning) 
 (๘) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
 (๙) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
         ๑.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    (๑) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะท างานตามสภาพจริง (Authentic Approach) 
    (๒) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
    (๓) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
    (๔) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
    (๕) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
    (๖) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
    (๗) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๒ . ความรู้  
          ๒.๑) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
               (๑) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครูจิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและวิทยาการการจัดการ
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เรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้การวัดประเมินการศึกษาและการ
เรียนรู้การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครูทักษะการนิเทศและการ
สอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะ
ศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ 
การบูรณาการการสอน (TPCK) การสอนแบบ STEM ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
              (๒) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่
สอนอย่างลึกซึ้งสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยมีผลลัพธ์การ
เรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย  
              (๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒธรรม 
สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน   
              (๔) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ตามมาตรฐาน  (ความ
รับผิดชอบหลัก) 
          ๒.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
               (๑) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
               (๒) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
               (๓) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
               (๔) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
               (๕) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
               (๖) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการเรียนรู้
ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
               (๗) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
               (๘) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL) 
               (๙) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning ) 
               (๑๐) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
               (๑๑) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning ) 
               (๑๒) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
              ๒.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                (๑) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
                (๒) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
                (๓) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของความรู้ 
                (๔) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
                (๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
                (๖) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
๓. ทักษะทางปัญญา 

       ๓.๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

                (๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
อย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยี
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ข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางาน
ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
                 (๒) เป็นผู้น าทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น าทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคมอย่างสร้างสรรค ์
                 (๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
               (๔) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน (ความรับผิดชอบรอง) 
           ๓.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

                         (๑) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 
                   (๒) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills) 
                   (๓) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 
                   (๔) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning) 
                   (๕) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) 
                   (๖) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL) 
                   (๗) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development) 
                   (๘) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-Directed Learning) 
                   (๙) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
                   (๑๐) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) 
                   (๑๑) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method ) 
                   (๑๒) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
          ๓.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ
และทางสังคม 
 (๒) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 (๓) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 (๔) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
 (๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 (๖) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

             ๔.๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง
สังคม (ความรับผิดชอบรอง) 
 (๒) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน 
ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (ความรับผิดชอบ
หลัก) 
 (๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
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ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ (ความรับผิดชอบรอง) 
            ๔.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (๑) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
 (๒) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 
 (๓) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการน าเสนองานวิชาการ 
 (๔) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง (Reflective 
thinking) 
 (๕) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL) 
 (๖) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative learning) 
 (๗) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
            ๔.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 (๒) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
 (๓) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
 (๔) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 (๕) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
๕.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              ๕.๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจ
องคค์วามรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 (๒) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง) 
 (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง  ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การ
จัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศอีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
              ๕.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจากข่าวสารบนสื่อ
สังคมออนไลน์ 
 (๒) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 (๓) การจัดท าอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระส าคัญของงานที่น าเสนอ 
 (๔) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  (Work-Integrated Learning : WIL) 
 (๕) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 



มคอ.๓ ครศุาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลยัสงฆ์พุทธปญัญาศรีทวารวด ี        ๗ 
 

               ๕.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ ด้านการศึกษา 
 (๒) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญการศึกษาที่มีการ บูรณา
การเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 (๓) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
       (๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
๖.  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
                ๖.๑) ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 (๑) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อ
ในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การ
วัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
 (๒) มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียน
ปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 
 (๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการ
ลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพือ่ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบ
ต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
 (๔) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับ
บิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบ
รู้ มีปัญญารูค้ิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ (ความรับผิดชอบรอง) 
 (๕) มีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่องทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะ
การท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาตนเอง  (ความ
รบัผิดชอบรอง) 
                ๖.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 (๑) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated learning : WIL) 
 (๒) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิ ธีสอนกับ
เทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK) 
 (๓) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 (๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 (๕) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 
 (๖) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-based learning) 
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                 ๖.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 (๑) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
 (๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 (๓) วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 (๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน (ชั่วโมง) กิจกรรมการเรียนการ

สอน 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
๑ - ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียน 

แผนการเรียนรู้ การวัดผลประ 
เมินผล 
- ทดสอบก่อนเรียน 
 
 
 
บทที่ ๑  ภาษากับวัฒนธรรม 
- ความหมายของภาษา 
- ความส าคัญของภาษา 
- ลักษณะทั่วไปของภาษา 
 

๒ ๒ - ป ฐ ม นิ เ ท ศ เ กี่ ย ว กั บ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน การวัดและการ
ประ เมินผลการ เรี ยนรู้ 
แนะน าต ารา เอกสาร และ
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งการ
ปฏิบัติตนระหว่างเรียน 
ร่วมกัน-ชี้แจงวัตถุประสงค์
การเรียน  
- น าเข้าสู่บทเรียน 
- บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ     
สื่อ Power Point 
- ตั้งประเด็นปัญหา 
สนทนาประสบการณ์ตรง
ของผู้เรียน 

อาจารย์สงคราม จันทร์
ทาคีรี 

๒ บทที่ ๑  ภาษากับวัฒนธรรม 
(ต่อ) ประเภทของภาษา 
- ความหมายของวัฒนธรรม 
- ลักษณะของวัฒนธรรม 
- ความส าคัญของวัฒนธรรม 
- ประเภทของวัฒนธรรม  
- วัฒนธรรมไทย 
- ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา
กับวัฒนธรรม  
- การใช้ภาษาเพ่ือเสริมสร้าง
และสืบทอดวัฒนธรรม 

๒ ๒ ๑. การบรรยาย  
๒. อภิปราย  
๓. ตั้งประเด็นปัญหา 
สนทนาประสบการณ์ตรง
ของผู้เรียน 
๔ . แ บ่ ง ก ลุ่ ม ใ ห้ ศึ ก ษ า 
ค้นคว้า  
๕. แบ่งกลุ่มอภิปราย  
 

อาจารย์สงคราม จันทร์
ทาคีรี 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน (ชั่วโมง) กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติ 

๓ บทที่ ๒ ภาษาต่างประเทศที่
ใช้ในการสื่อสาร 
- สาเหตุที่ท าให้
ภาษาต่างประเทศเข้ามา
ปะปนในภาษาไทย 
- ภาษาบาลี 
- ภาษาสันสกฤต 
- ภาษาอังกฤษ 

๒ ๒ ๑. บรรยาย  
๒. อภิปราย  
๓. ตั้งประเด็นปัญหา  
๔. แบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้า   
๕. น าเสนอผลการศึกษา 
๖. สรุปบทเรียนร่วมกัน 
๗. ให้ใบงาน/แบบฝึกหัด 

อาจารย์สงคราม จันทร์
ทาคีรี 

๔-๗ บทที่ ๓ การพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาไทย 
- ทักษะการฟัง 
- ทักษะการพูด 
- ทักษะการอ่าน 
- ทักษะการเขียน 

๘ ๘ กิจกรรมการเรียนรู้ 
๑. ท ากิจกรรมเกี่ยวกับ
การใช้ภาษา 
๒. ฝึกการฟังข่าวสาร จาก
สื่อวิทยุโทรทัศน์  
๓. จัดสถานการณ์สมมุติ
ให้แต่ละกลุ่มร่วมกัน
อภิปรายตามรูปแบบที่
ก าหนด 
๔. ก าหนดสถานการณ์
สมมุติให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
พูดในโอกาสต่างๆ  
๕. ผู้เรียนร่วมกันสรุป
หลักการพูดในโอกาสต่างๆ 
ที่ถูกต้องและเหมาะสม 
๖. ฝึกการอ่านออกเสียง
ตามแบบฝึกที่ผู้สอน
จัดเตรียมไว้ 
๗.สรุปสาระส าคัญจาก
เรียนที่อ่าน , วิเคราะห์
และประเมินค่าสิ่งที่อ่าน 
สรุปร่วมกัน 
๘. กิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง การเขียนค าไทย 
๙. การเขียนเรียงความ
และการเขียนรายงานเชิง
วิชาการ 
ทดสอบเก็บคะแนน 

อาจารย์สงคราม จันทร์
ทาคีรี 

๘ สอบกลางภาคเรียน    อาจารย์สงคราม จันทร์
ทาคีรี 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน (ชั่วโมง) กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติ 

๙-๑๑ บทที่  ๔  การพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 
 - Communication 
Skills in English for 
Teachers 
- The First Impression 
when Meeting People 
- Small Talk 

๘ ๘ ๑. บรรยาย  
๒. อภิปราย  
๓. ตั้งประเด็นปัญหา  
๔. ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง 
พูดอ่าน เขียน 
ภาษาต่างประเทศ 
๕. สรุปบทเรียนร่วมกัน 
๖. ให้ใบงาน/แบบฝึกหัด 

อาจารย์ผุสดี  
จิระวัฒนกิจ 

๑๒-๑๓ บทที่  ๕  ความหลากหลาย : 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา
กับวัฒนธรรม 
- ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
- ความหลากหลายของ
วัฒนธรรม 
- ความสัมพันธ์กับประเพณี 
- ความสัมพันธ์กับศิลปะแขนง
ต่าง ๆ เช่น จิตรกรรม 
ปฏิมากรรม  
- ความสัมพันธ์กับเพลงไทย 
- ความสัมพันธ์กับคติชาวบ้าน 

)ปริศนาค าทาย , เพลงพ้ืนบ้าน
,เพลงกล่อมเด็ก, ความเชื่อ,
นิทานพื้นบ้าน นิทานท้องถิ่น 
ฯลฯ  

๔ ๔ ๑. แบ่งกลุ่มนิสิตเพ่ือ
ก าหนดปัญหาทางภาษา
และวัฒนธรรม 
๒. กิจกรรมการเรียนรู้ 
(PBL, RBL , CBL etc.) 
๓. ให้นิสิตค้นคว้าและเก็บ
ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ 
๔. น าเสนอประเด็นปัญหา
ของภาษาและวัฒนธรรม 

อาจารย์ผุสดี  
จิระวัฒนกิจ 

๑๔-๑๕ บทที ่  ๖ การเปลี่ยนแปลง
ของ วัฒนธรรมที่มีผลกระทบ
ต่อวัฒนธรรม  
- อิทธิพลของสังคมที่มีต่อ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
-  การใช้ภาษาและวัฒนธรรม

เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
- การเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อ
สังคมปัจจุบัน 
- การเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อ
สังคมปัจจุบันและการด าเนิน
ชีวิต 

๔ ๔ ๑. บรรยาย  
๒. อภิปราย  
๓. ตั้งประเด็นปัญหา  
๔. แบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้า   
๕.น าเสนอผลการศึกษา 
๖. สรุปบทเรียนร่วมกัน 
๗. ให้ใบงาน/แบบฝึกหัด 

อาจารย์ผุสดี  
จิระวัฒนกิจ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน (ชั่วโมง) กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติ 

๑๖ สอบปลายภาค  คณะกรรมการควบคุมห้อง
สอบ 

 

รวม ๓๐ ๓๐  
 
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเด็น 

ก าหนด 
การประเมิน )สัปดาห์ท่ี(  

สัดส่วนและการ
ประเมินผล 

๑ คุณธรรม  จริยธรรม  - การสังเกตพฤติกรรม 
-  การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
-  การเข้าชั้นเรียน 

 ทุกสัปดาห์ ๑๐ 

๒ ความรู้ -  การสอบกลางภาค 
 - การสอบปลายภาค 
 - การตรวจผลงาน 

 
๗, ๑๖ 

๒๐ 
๓๐ 

๓ ทักษะทางปัญญา - การน าเสนอผลงาน  
- การท าโครงงาน  

ทุกสัปดาห์ ๑๐ 

๔ ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

-  การสังเกตพฤติกรรม 
-  การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
-  การประเมินผลจาก
โครงงาน 

ทุกสัปดาห์ ๑๐ 

๕ ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-  การประเมินพฤติกรรม 
 - สังเกตผลการสนทนา
กลุ่ม 
 - ประเมินการน าเสนอด้วย
สื่อเทคโนโลยี 

ทุกสัปดาห์ ๑๐% 

๖ ทักษะการจัดการ
เรียนรู้  

- ด้วยวิธีการประเมินที่
หลากหลาย  
- ประเมินด้วยชิ้นงาน 
ภาระงาน โครงงาน และ
ผลงานที่ประจักษ์  
-ประเมินจากสภาพจริง
อย่างเปิดกว้างและมีเหตุผล 

ทุกสัปดาห์ ๑๐% 
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ์. (๒๕๔๙). ภาษาและวัฒนธรรม. กรุงเทพ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
ศรีภูมิ อัครมาส. (๒๕๔๔). ภาษาควรจ า วัฒนธรรมควรรู้. กรุงเทพ : คุรุสภา. 
ปรีชา ช้างขวัญยืน. (๒๕๔๐). วิพากษ์การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
อนุมานราชธน, พระยา. (๒๕๓๒). งานนิพนธ์ชุดสมบูรณ์ของศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน หมวดวัฒนธรรม เรื่อง 
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๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
          ไม่มี 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

ไม่มี 
 

 
หมวดที่ ๗  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
      การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนิสิตดังนี้ 
 ๑) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 ๒) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 ๓) การประเมินผู้สอนทุกด้าน และประเมินผลงานของนิสิต 

๔) ข้อเสนอแนะผ่านกระดานเสวนา(web boad) ที่ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับ 
ผู้เรียนโดยให้ทุกคนประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา  ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียนโดย
ช่องทาง E - mail และ face  book 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  ๑) การสังเกตการสอนของผู้สอนร่วม 
  ๒) ผลการสอบ 
  ๓) การสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
  ๔) การประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยคณะ หรือสาขาวิชา จากการสังเกต
ขณะสอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้เรียน 
๓. การปรับปรุงการสอน  
        หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ แล้ว จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ 
  ๑) สัมมนาการจัดการเรียนการสอน โดยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management) 
  ๒) การวิจัยในชั้นเรียน 
  ๓) สาขาวิชาก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดท ารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.ก าหนด ทุกภาคการศึกษา 

๔) มีการประชุมอาจารย์สาขาวิชาเพ่ือหารือปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 



มคอ.๓ ครศุาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลยัสงฆ์พุทธปญัญาศรีทวารวด ี        ๑๓ 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
          ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
รายวิชาได้จากสอบถามผู้เรียนหรือการสุ่มตรวจผลงาน รวมถึงพิจารณาผลการทดสอบย่อย และหลักการออกผลการ
เรียนรายวิชามีการทวนสอบผลส าฤทธิ์โดยรวมในรายวิชาได้ดังนี้ 
       ๑) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของผู้เรียนโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
       ๒) มีการตั้งคณะกรรมการในภาควิชาเพ่ือตรวจสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
        ๓) ภาควิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชาโดยสุ่มประเมิน
ข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชาร้อยละ ๖๐ ของรายวิชา
ทั้งหมด ในความรับผิดชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาของหลักสูตร 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาแล้ว  ได้มี การวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชาเพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
  ๑) ปรับปรุงรายวิชา ทุก ๑ ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
  ๒) การก าหนดผู้สอน/สลับ/เปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้กั บปัญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอน
โดยผู้เรียน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลักการ
ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอน ใช้และ
น าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพ่ือน าเข้าประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวงแผนพัฒนาปรับปรุงส าหรับใช้ในปีการศึกษาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
  

อาจารย์สงคราม  จันทร์ทาคีรี       อาจารย์ผุสดี  จิระวัฒนกิจ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา               อาจารย์ผู้สอน   



รายละเอียดของรายวิชา 
 รหัสวิชา   ๒๐๐ ๑๐๑    ความเป็นครูวิชาชีพ  (Professional Teacher)  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
         ๒๐๐  ๑๐๑   ความเป็นครูวิชาชีพ  (Professional Teacher) 

๒. จ านวนชั่วโมง / หน่วยกิต 
         ๓ ชั่วโมง /  ๓ (๓-๐-๖)  

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   
         หมวดวิชาชีพครู 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
         อ.แสงสุรีย์ ทองขาว 

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
         ภาคการศึกษา ๑  / ชั้นปีที่ ๑  

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
          ไม่มี 

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

๘. สถานที่เรียน   
         วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    

๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
          ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
          ๑.๑  เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของวิชาชีพครู จิตวิญญาณความเป็นครู สภาพงานครู 
บทบาทหน้าที่ของครู และคุณลักษณะส าคัญของความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี ๒๑ 
          ๑.๒  เพ่ือให้นิสิตมีความรู้และทักษะเกี่ยวกบัมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  กฎหมายเกี่ยวกับครูและ
วิชาชีพครู เพื่อการเป็นครูที่มีสมรรถนะสูง  มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก   
          ๑.๓  เพ่ือให้นิสิตมีความตระหนักถึงความส าคัญของจิตอาสาและการอุทิศตนในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
       ๒.๑ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก  
   ๒.๒ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  
          รู้เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของวิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเป็นครู สภาพงานครู บทบาทหน้าที่ของครู  
คุณลักษณะส าคัญของความเป็นครมูืออาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  กฎหมายเกี่ยวกับ
ครูและวิชาชีพครู เพ่ือการเป็นครูที่มีสมรรถนะสูง  มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก  ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม  สามารถส่งเสริมการเรียนรู้  ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียน  และสร้างแรง
บันดาลใจให้ผู้เรียนทุกคนเป็น  ผู้ใฝ่เรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง  รวมถึงตระหนักถึงความส าคัญของการมีจิต
อาสา  การอุทิศตนและการมีส่วนร่วมกับชุมชน  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตอาสาและอุทิศตนในการพัฒนาชุมชนและสังคมที่
อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน 

๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

๔๕ ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

- - ๙๐ ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านระบบออนไลน์  Facebook. และ  E-mail. Zoom     



 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 
       ๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
              พัฒนานิสิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้ 
               (๑) รักศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครูมีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
               (๒) มีจิตอาสาจิตสาธารณะอดทนอดกลั้นมีความเสียสละรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้ง
ด้านวิชาการและวิชาชีพและสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ครอบครัวสังคมและ
ประเทศชาติและเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
              (๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตยคือการเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอ่ืนมีความสามัคคีและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
              (๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรมสามารถวินิจฉัยจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคมการท างานและสภาพแวดล้อมโดยอาศัยหลักการเหตุผลและใช้ดุลยพินิจทาง
ค่านิยมบรรทัดฐานทางสังคมความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวมมีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของ
สังคมและประเทศชาติต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้องไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 
      ๑.๒   วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
              ๑) สอดแทรกระหว่างการเรียนการสอนในทุกครั้ง 
      ๒) การแสดงความคิดเห็นในเรื่องความมีวินัย ใฝ่รู้ ความซือ่สัตย์ ความรับผิดชอบและความมนี้ าใจ 
      ๓) การอภิปรายกลุ่ม/การเสวนา/ก าหนดบทบาทสมมติ 
     ๔) การปฏิบัติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผู้สอน 
       ๑.๓  วิธีการประเมินผล 
             ๑) พฤติกรรมการเข้าเรียน 
    ๒) การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหแ้ละตรงเวลา 
     ๓) ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
     ๔) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน 
๒.  ความรู้ 
       ๒.๑   ความรู้ที่จะได้รับ  
               (๑) มีความรอบรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีเนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครูอาทิค่านิยมของครูคุณธรรม
จริยธรรมจรรยาบรรณจิตวิญญาณครูปรัชญาความเป็นครูจิตวิทยาส าหรับครูจิตวิทยาพัฒนาการจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อ
จัดการเรียนรู้และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้การวิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครูทักษะการนิเทศและการสอนงานทักษะเทคโนโลยี
และดิจิทัลทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมินทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์และทักษะศตวรรษท่ี๒๑มีความรู้ความเข้าใจใน
การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์อาทิการบูรณาการการสอน (TPCK) การสอนแบบ 



STEM ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
              (๒) มีความรอบรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีเนื้อหาวิชาที่สอนสามารถวิเคราะห์ความรูแ้ละเนื้อหาวิชาที่สอนอย่าง
ลึกซึ้งสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และ
เนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย 
             (๓) มีความรู้เข้าใจชีวิตเข้าใจชุมชนเข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง  วัฒธรรมสามารถ
เผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 
            (๔) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 
       ๒.๒  วิธีการสอน 
          ๑) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยายเนื้อหาส่วนที่เป็นแนวคิดทฤษฎีและการวิเคราะห์จาก
หลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
          ๒) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูแ้ละส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาด้วยตนเอง 
โดย จัดกิจกรรมแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  (Student Center) การอภิปรายกลุ่ม (Group 
Discussion) และการระดมสมอง (Focus group) ทั้งจากการคน้คว้าด้วยตนเอง (Self Study) ผ่านระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ (internet) และสื่อประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย    
          ๓) การจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง           
       ๒.๓   วิธีการประเมินผล 
            ๑) การท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (Pre-test and Post-test) 
            ๒) ประเมินจากการอภิปรายประเด็นเนื้อหาในบทเรียนร่วมกัน 
            ๓) ประเมินจากการสอบเก็บคะแนนย่อยแบบทดสอบจากเนื้อหาในบทเรียน 
   ๔) ประเมินจากข้อสอบกลางภาค และปลายภาค 
๓.  ทักษะทางปัญญา 
       ๓.๑  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
              (๑) คิดค้นหาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและประเมินข้อมูลสื่อสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน
เป็นพลเมืองตื่นรู้มีส านึกสากลสามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม 
(Platform) และโลกอนาคตน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์โดย
ค านึงถึงความรู้หลักการทางทฤษฎีประสบการณ์ภาคปฏิบัติค่านิยมแนวคิดนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติบรรทัดฐานทาง
สังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
             (๒) เป็นผู้น าทางปัญญาสามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพมี
ความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนและสังคมอย่าง
สร้างสรรค์ 
            (๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมรวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
            (๔) ตระหนักรู้เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนพัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 



       ๓.๒   วิธีการสอน 
                ๑) การมอบหมายงาน รายบุคคล หรือรายกลุ่ม 

     ๒) การอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า  
       ๓.๓   วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนิสิต 
               ๑) การน าเสนอผลงาน การวิเคราะห์ผลการศกึษาค้นคว้า 

    ๒) การสัมภาษณ์ 
๔.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
       ๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  
               (๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืนมีความคิดเชิงบวกมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม 
               (๒) ท างานร่วมกับผู้อ่ืนท างานเป็นทีมเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียนผู้ร่วมงานผู้ปกครองและ
คนในชุมชนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 
               (๓) มีความรบัผิดชอบต่อหน้าที่ต่อตนเองต่อผู้เรียนต่อผู้ร่วมงานและต่อส่วนรวมสามารถช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาตนเองกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
       ๔.๒   วิธีการสอน 
                ๑) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
        ๒) มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรือ อ่านบทความที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 
        ๓) การน าเสนอรายงาน 
       ๔.๓   วิธีการประเมิน 
                ๑) ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 
        ๒) รายงานที่น าเสนอ  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
        ๓) รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
๕.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
               (๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือเข้าใจองค์ความรู้หรือ
ประเดน็ปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
               (๒) สื่อสารกับผู้เรียนพ่อแม่ผู้ปกครองบุคคลในชุมชนและสังคมและผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจาการเขียนหรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือ
นวัตกรรมต่างๆท่ีเหมาะสม 
              (๓) ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้การท างานการประชุมการจดัการและสืบค้นข้อมูล
และสารสนเทศรับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
สารสนเทศอีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
       ๕.๒  วิธีการสอน 

๑) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท ารายงาน โดยเน้น
การน าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 



๒) น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

        ๕.๓  วิธีการประเมิน  
๑) การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
๒)  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

๖. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
      ๖.๑ ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
            (๑) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษาสามารถตัดสินใจเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้าง
หลักสูตรรายวิชาการออกแบบเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารการวัดและประเมิน
ผู้เรียนการบริหารจัดการชั้นเรียนการจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนแหล่งการเรียนรู้แบบ
เปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
             (๒) มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลออกแบบกิจกรรม
การจัดเนื้อหาสาระการบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือแก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ
ความสนใจความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 
            (๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
และการท างานในสถานการณ์จริงส่งเสริมการพัฒนาการคิดการท างานการจัดการการเผชิญสถานการณ์ฝึกการปฏิบัติใหท้ า
ได้คิดเป็นท าเป็นโดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรมสามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน
แก้ไขปัญหาและพัฒนาด้วยความความซี่อสัตย์สุจริตมีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
            (๔) สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนแหล่งวิทยาการเทคโนโลยีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งใน
และนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครองและ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
           (๕) มีทักษะศตวรรษที่๒๑เช่นทักษะการเรียนรู้ทักษะการรู้เรื่องทักษะการคิดทักษะชีวิตทักษะการท างานแบบ
ร่วมมือทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารทักษะเทคโนโลยีและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาตนเอง   
      ๖.๒  วิธีการสอน 
            ๑) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
    ๒) มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรือ อ่านบทความท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชา 
    ๓) การน าเสนอรายงาน 
      ๖.๓  วิธีการประเมินผล 
             ๑) ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 
     ๒) รายงานที่น าเสนอ  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
     ๓) รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
 

 



หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน*  
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

๑-๒ 
 

บทที่ ๑  วิชาชีพครู 
๑.๑ ความหมายของวิชาชีพครู 
๑.๒ ความส าคัญของวิชาชีพครู 
๑.๓ ประโยชน์ที่ได้จากวิชาชีพครู 

๖ - ปฐมนิเทศ  ชี้แจง
รายละเอียดวิชา แผนการ
จัดการเรียนการสอน 
-บรรยาย    
- ยกตัวอยา่งประกอบ     
  สื่อ การน าเสนอ 
- อภิปรายซักถาม  
  รายบุคคล ,รายกลุ่ม  
- แบบฝึก ถาม-ตอบ  
  ท้ายชั่วโมง 

รศ.ดร.สุพรต  บุญอ่อน       

๓ บทที่ ๒  จิตวิญญาณความเป็นครู 
๒.๑ จติส านึก  
๒.๒ จิตวิญญาณ 
๒.๓ จิตส านึกและวิญญาณความเป็นครู   
 

๓ - บรรยาย  /วิเคราะห์ 
- ยกตัวอย่างประกอบ     
  สื่อ การน าเสนอ 
- อภิปรายซักถาม  
  รายบุคคล ,รายกลุ่ม  
- แบบฝึก ถาม-ตอบ  
  ท้ายชั่วโมง 

รศ.ดร.สุพรต  บุญอ่อน       

๔ บทที่ ๓  สภาพงานครู 
๓.๑ บทบาทของครู 
๓.๒ หน้าที่ของครู   
๓.๓ ความรับผิดชอบของครู 

๓ - บรรยาย /วิเคราะห์  
- ยกตัวอย่างประกอบ     
  สื่อการน าเสนอ 
- อภิปรายซักถาม  
  รายบุคคล ,รายกลุ่ม  
- แบบฝึก ถาม-ตอบ  
  ท้ายชั่วโมง 
 
 

รศ.ดร.สุพรต  บุญอ่อน       



๕ 
 

บทที่ ๔  ครูมืออาชีพ 
๔.๑ คุณลักษณะส าคัญของความเป็นครู
มืออาชีพในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๔.๒ สมรรถนะครู ICT ในศตวรรษที่ 
๒๑ 
 

๓ - บรรยาย /วิเคราะห์  
- ยกตวัอย่างประกอบ     
  สื่อ การน าเสนอ 
- อภิปรายซักถาม  
  รายบุคคล ,รายกลุ่ม  
- แบบฝึก ถาม-ตอบ  
  ท้ายชั่วโมง 

รศ.ดร.สุพรต  บุญอ่อน       

๖ 
 

บทที่ ๕  ครูคือผู้น าทางปัญญา 
๕.๑ ครูที่มีความรอบรู้  
๕.๒ ครูทีท่ันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลก 
 
 
 

๖  - บรรยาย /วิเคราะห์  
- ยกตัวอย่างประกอบ  
  สื่อ การน าเสนอ 
- อภิปรายซักถาม 
รายบุคคล ,รายกลุ่ม  
- แบบฝึก ถาม-ตอบ  
ท้ายชั่วโมง 

รศ.ดร.สุพรต  บุญอ่อน  
 
 
 
 
 
 
      

๗ บทที่ ๖  หลักประกันความเป็นครู
วิชาชีพ 
๖.๑ มาตรฐานวิชาชีพ 
๖.๒ จรรยาบรรณวิชาชีพ   

 - บรรยาย /วิเคราะห์  
- ยกตวัอย่างประกอบ  
  สื่อ การน าเสนอ 
- อภิปรายซักถาม 
รายบุคคล ,รายกลุ่ม  
- แบบฝึก ถาม-ตอบ  
ท้ายชั่วโมง 

รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน     

๘ บทที่ ๗  ครูที่ดี 
๗.๑ ครูที่มีคุณธรรม 
๗.๒ ครูที่มีจริยธรรม  

๓ - บรรยาย  /วิเคราะห์ 
- ยกตวัอย่างประกอบ  
  สื่อ การน าเสนอ 
- อภิปรายซักถาม 
รายบุคคล ,รายกลุ่ม  

รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน     

 สอบกลางภาค สัปดาห์ที่ ๘  ท้ายชั่วโมง รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน     



๙ 
 

บทที ่๘  ครูมีจิตอาสา   
๘.๑ ความหมายของจิตอาสา 
๘.๒ ความส าคัญของจิตอาสา  
 
 
 

๓ - บรรยาย  /วิเคราะห์ 
- ยกตัวอย่างประกอบ  
  สื่อ การน าเสนอ 
- อภิปรายซักถาม 
รายบุคคล ,รายกลุ่ม  
- แบบฝึก ถาม-ตอบ  
ท้ายชั่วโมง 

รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน     

๑๐ บทที ่๙  ครูนักพัฒนา   
๙.๑ การอุทิศตนและการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน   
๙.๒ การพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตอาสาและ
อุทิศตนในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 

๓ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ 
  สื่อ การน าเสนอ 
- อภิปรายซักถาม 
รายบุคคล ,รายกลุ่ม  
- แบบฝึก ถาม-ตอบ  
ท้ายชั่วโมงและยกตัวอย่าง
ครูทีม่ีคุณธรรม และ
จริยธรรมของความเป็นครู
ที่มีอยู่ในสังคมของตนเอง 

รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน     

๑๑-๑๒ 
 

บทที ่๑๐ ครูผู้สร้างแรงบนัดาลใจ 
๑๐.๑ ความแตกต่างของผู้เรียน   
๑๐.๒ การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียน
ใฝ่เรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
ทั่วถงึ 

๖ - บรรยาย /วิเคราะห์   
- ยกตัวอย่างประกอบ     
  สื่อ การน าเสนอ 
- อภิปรายซักถาม  
  รายบุคคล ,รายกลุ่ม  
- แบบฝึก ถาม-ตอบ  
  ท้ายชั่วโมง 

รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน  



๑๓-๑๔ 
 

บทที่ ๑๑  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครู
และวิชาชีพครู 
-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
-กฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ 
-พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
-ประกาศออกตามความใน
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
-กฎกระทรวงและประกาศออกตาม
ความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖ 
-พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
-ประกาศออกตามความใน
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๖ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ     
  สื่อ การน าเสนอ 
- อภิปรายซักถาม  
  รายบุคคล ,รายกลุ่ม  
- แบบฝึก ถาม-ตอบ  
  ท้ายชั่วโมง 

รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน  
และเชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย    

๑๕ “ความเป็นครูคุณภาพในศตวรรษท่ี 
๒๑” 

 จัดสัมมนา รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน 
ร่วมกับนิสิต 

๑๖ สอบปลายภาค  ข้อสอบปลายภาค กรรมการก ากับการสอบ 
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้* วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของ 
การประเมิน 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ
ทางปัญญา ทักษะการวิเคราะห์การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีและวิธี

ทดสอบย่อยครั้งที่ ๑ 
สอบกลางภาค 
ทดสอบย่อยครั้งที่ ๒ 

๕-๑๒ 
๘ 

๑๖ 

๑๐% 
๒๐% 
๑๐% 



วิทยาการจัดการเรียนรู้ สอบปลายภาค ทุกสัปดาห์ 
๑-๑๕ 

๓๐ % 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ
ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า  
การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาคการศึกษา ๒๐% 

คุณธรรม จริยธรรม ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย  
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
     ๑) สุพรต บุญอ่อน,ผศ. เอกสารค าสอนวิชาความเป็นครูวิชาชีพ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์, ๒๕๕๘. (อัดส าเนา) 
     ๒) ยนต์  ชุ่มจิต,รศ. ความเป็นครู (Self actualization for teachers). พิมพ์ครั้งที่ ๕ กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 
๒๕๕๓. 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ภาษาไทย 

๑)  คณะกรรมการครู,  ส านักงาน. การปฏิรูปการสรรหาคร.ู  ส านักงานการศึกษา.  โรงพิมพ์คุรุสภา. ๒๕๔๔.   
๒) คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  ส านักงาน.  การปฏิรูปการฝึกหัดครู : ร่วมกันคิดแบ่งกันท า.  ส านักงานปฏิรูป
วิชาชีพครู. สกศ.,๒๕๔๐. 
๓) _______.  การศึกษาในรัฐธรรมนูญ : การเปรียบเทียบระหว่างไทยกับต่างประเทศ. พริ้นติ้งกรุ๊ป จ ากัด.๒๕๔๐. 
๔) _______.  ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ.  พ.ศ.๒๕๔๒.  พริ้นติ้งกรุ๊ปจ ากัด.๒๕๔๒. 
๕) _______. ครูต้นแบบ.  กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพ (กรค.)  พริ้นติ้งกรุ๊ปจ ากัด.๒๕๔๓ ก. 
๖) _______. ความสามารถของเยาวชนไทยในเวทีโลก : จากผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ.  ปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๒.   
พริ้นติ้งกรุ๊ปจ ากัด.๒๕๔๓ ข. 
๗) รุ่ง    แก้วแดง. การศึกษากับก าลังอ านาจของชาติ.  สกศ.,๒๕๔๓. 
๘) สภาสถาบันราชภัฎ, ส านักงาน. กรอบหลักสูตรครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎ พุทธศักราช ๒๕๓๙. สรภ.,๒๕๔๓. 

ภาษาอังกฤษ 
๑) Education  Goal ๒๐๐๐ (๒๐๐๑)  Reform act  the  Federal  Level : America  ๒๐๐๐  Excellence  in  

Education Bill.[http://www.ed.gov/legislation/GOALS๒๐๐๐/ 
TheAct/pubs/prog๒๐๐๐/pt๓fd.htm ] October ๑๕, ๒๐๐๐ 

๒) The British Constitution (๒๐๐๐) Advance Skill Teacher : Comparative School Law. 
(http://www.dfee.gov.uk/ast/indext.htm) October ๑๐, ๒๐๐๐ 

ที่มา: http://socialscience.igetweb.com/index.php?mo=๓&art=๙๑๑๖๕ สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑  

http://www.dfee.gov.uk/ast/indext.htm
http://socialscience.igetweb.com/index.php?mo=3&art=91165


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ โดยจัดกิจกรรมด้วยการน าแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้ 
  - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนิสิต 
  - การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต 
  - การจัดกิจกรรมการสัมมนาของนิสิต 
  - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมนิรายวิชา 
  - ข้อเสนอแนะผ่านกระดานเสวนา (web board) ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต ในไลน์
กลุ่มวิชาความเป็นครูวิชาชีพ 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  - การสังเกตการสอนโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  - ผลการสอบ 
          -  ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
  - แบบประเมินรายวิชาโดยนิสิต 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     เว็บไซด์ ที่เก่ียวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia ค าอธิบายศัพท์. 



๓.  การปรับปรุงการสอน 
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
  - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
  - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก
การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียน
รายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
  - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจ ารย์
ประจ าหลักสูตร  
  - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน 
วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน 
  - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๑ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
  - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน 
  - งานวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์ 

 
 

   
 
 

 
 
 



                                 ๑ 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา  ๐๐๐  ๑๕๘  ประวัติพระพุทธศาสนา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ส่วนงานจัดการศึกษา :                                 วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) จังหวัดนครปฐม 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา : ๐๐๐  ๑๕๘  ประวัติพระพุทธศาสนา (History of Buddhism) 
๒. จ านวนหน่วยกิต : ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาแกน

พระพุทธศาสนา 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์สงคราม จันทร์ทาคีรี ป.ธ.๙, พธ.บ.รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ ๑), 

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู), พธ.ม.การพัฒนาสังคม  
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาท่ี ๑ /๒๕๖๓ ชั้นปีที่ ๑ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) : - 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) :  - 
๘. สถานทีเ่รียน : วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไร่ขิง           

(พระอารามหลวง) จังหวัดนครปฐม 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด : กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
          เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความส าคัญ และลักษณะเด่นของ
พระพุทธศาสนา มีความรู้ความเข้าใจการแยกนิกายขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ มี
ความรู้ความเข้าใจอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ และมีความรู้ความเข้าใจสามารถ
อธิบายการเกิดองค์การหรือกระบวนการใหม่ ๆ ในวงการพระพุทธศาสนาได้ 
๒. วัตถุประสงค์ 
         หลังเรียนจบรายวิชานีแ้ล้ว ผู้เรียนสามารถ 
         ๒.๑  อธิบายความเป็นมา ความส าคัญของประวัติพระพุทธศาสนาในยุคต่าง ๆ 
         ๒.๒  เข้าใจประวัติพระพุทธศาสนาและความสัมพันธ์ระหว่างนิกายต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
         ๒.๓  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาที่มีความส าคัญของประวัติพระพุทธศาสนาได้ 
         ๒.๔  เห็นคุณค่าและเกิดความส านึกที่จะด ารงรักษาพระพุทธศาสนาในฐานะพุทธศาสนิกชน 
๓. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
         ๓.๑  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.  
        ๓.๒  ด าเนินการท าสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ e-learning เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในประวัติ
พระพุทธศาสนา 



 ๒ 

         ๓.๓  เปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
         ๓.๔  ปรับรูปแบบการสอนแบบออนไลน์ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกระบวนการเรียน

การสอน 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  
           ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความส าคัญและลักษณะเด่น ของ
พระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ 
และอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้น ๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและองค์การใหม่ ๆ ใน
วงการพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

บรรยาย  ๓๐ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามควาต้องการ
ของนิสิตเฉพาะราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 
๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยสงฆ์ฯ และทาง E-mail ของนิสิต  
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายที่ต้องการ) 

 
หมวดที ่๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น และ

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้นิสิต
สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับการศึกษาประวัติพระพุทธศาสนา โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้ 

      - ตระหนักคุณค่าของพระพุทธศาสนาต่อสังคมโลก 
      - มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
      - เกิดความรู้สึกรับผิดชอบในฐานะเป็นพุทธศาสนทายาท 
      - เกิดศรัทธาเชื่อมั่นหลักพุทธธรรมน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
      - เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การและสังคม 

๑.๒ วิธีการสอน  
       - มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน 



 ๓ 

       - การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
       - เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา

การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน 
๑.๓ วิธีการประเมินผล 
       - พฤติกรรมการเข้าเรียน การมีส่วนร่วม และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรง

เวลา 
       - มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
       - ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

                     - ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 

๒. ความรู้  

๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ  
 (๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของประวัติพระพุทธศาสนาในยุคต่าง ๆ ตั้งแต่อดีต

ถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความส าคัญของประวัติพระพุทธศาสนา 
๒.๒ วิธีการสอน 

 สอนโดยการบรรยาย  อภิปราย  การศึกษาค้นคว้ารายบุคคลหรือกลุ่ม น าเสนอหน้าชั้นเรียน การ
วิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายงานให้ค้นคว้าหาบทความข้อมูลที่เก่ียวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การ
ใช้สื่อ  ประกอบการสอน และการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 
 - การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
 - น าเสนอจากรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
 - วิเคราะห์กรณีศึกษา 

๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์เพ่ือการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประวัติพระพุทธศาสนา 
๓.๒ วิธีการสอน 

 - มอบหมายให้นิสิตค้นคว้าข้อมูลแล้วน าเสนอผลการศึกษา  
 - อภิปรายกลุ่ม 
 - วิเคราะห์กรณีศึกษาจากประวัติพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ 
 - ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติพุทธศาสนา 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 
 - ทดสอบในบทเรียน การสอบกลางภาค  และปลายภาคเรียน ประเมินจากรายงาน หรืองานที่

มอบหมายหรือจากการน าเสนอผลงาน 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  



 ๔ 

- พัฒนาทักษะในการให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

- พัฒนาความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
- พัฒนาด้วยสามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
๔.๒ วิธีการสอน 

- มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่มเพ่ือเรียนรู้ความรับผิดชอบ และการเป็นสมาชิกที่ดีของ
กลุ่ม 

- กลยุทธ์การสอนที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียน
กับผู้สอน 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ การจัดการอารมณ์ 
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลอื่น การน าเสนอรายงาน 

๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียน ระหว่างการเรียนการสอน และการท างาน

ร่วมกับเพื่อน 
- รายงานที่น าเสนอ/พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
- ผลงานของผู้เรียนที่น าเสนอตามท่ีได้รับมอบหมาย 
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง (รายงานสรุปรวมยอดความรู้) 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
      - พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการท ารายงาน 
      - พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมุลจากกรณ๊ศึกษา ปัญหา สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของนิกาย 
      - พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือท ารายงาน 
      - ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานใน class room, e-mail 
      - ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

๕.๒ วิธีการสอน       
      - อภิปราย 
      - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-leaning และท ารายงาน 

โดยการค้นคว้าจากหนังสือหรือจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
      - น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๕.๓ วิธีการประเมินผล 
      - การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
      - การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
      - รายงาน 

 

 



 ๕ 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
 

แนะน าการเรียนการสอน แจ้งเนื้อหาใน 
มคอ.๓  และบรรยาย  
บทที่ ๑ จุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา 
- สังคมชมพูทวีปก่อนพุทธกาล 

๒ บรรยาย Power 
point/ยกตัวอย่าง
ประกอบ  

อาจารย์สงคราม 
จันทร์ทาคีรี 

๒ บทที่ ๑ จุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา 
- พุทธประวัติช่วงปฐมกาล 
- พุทธประวัติช่วงออกผนวช 
- สรุปท้ายบท 

๒ บรรยาย Power 
point/สรุสาระส าคัญ/
แบบฝึกหัดประจ าบท   

อาจารย์สงคราม 
จันทร์ทาคีรี 

๓ 
 

บทที่ ๒ ตรัสรู้ 
- เหตุการณ์ช่วงบ าเพ็ญทุกรกริยา 
- เหตุการณ์ช่วงตรัสรู้ 
- เหตุการณ์ภายหลังตรัสรู้ 
- บุคคลผู้ใกล้ชิดพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้ 
- สรุปท้ายบท 

๒ บรรยาย Power 
point/สรุสาระส าคัญ/ 
ยกตัวอย่างประกอบ/ 
แบบฝึกหัดประจ าบท  
รายงานหน้าชั้น และ
แลกเปลี่ยนความรู้ 

อาจารย์สงคราม 
จันทร์ทาคีรี 

๔ 
 

บทที่ ๓ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
- พระพุทธด าริในการประกาศธรรม 
- หลักการและวิธีการเผยแผ่ธรรม 
- สาวกผู้เป็นก าลังส าคัญในการเผยแผ่ 
- ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่ 
- พุทธปรินิพพาน 
- สรุปท้ายบท 

๒ บรรยาย Power 
point/สรุสาระส าคัญ/ 
ยกตัวอยา่งประกอบ/ 
แบบฝึกหัดประจ าบท/  
ค้นคว้าด้วยตัวเอง 

อาจารย์สงคราม 
จันทร์ทาคีรี 

๕ 
 

บทที่ ๔ สังคายนา 
- เหตุที่ท าให้เกิดการสังคายนา 
- สังคายนาครั้งที่ ๑ 
- สังคายนาครั้งที่ ๒ 
- สังคายนาครั้งที่ ๓ 
- สังคายนาครั้งที่ ๔ 
- สรุปท้ายบท 

๒ บรรยาย Power 
point/สรุสาระส าคัญ/ 
ยกตัวอย่างประกอบ/ 
แบบฝึกหัดประจ าบท   

อาจารย์สงคราม 
จันทร์ทาคีรี 

๖ 
 

บทที่ ๕ พระพุทธศาสนาเถรวาท 
- การแตกแยกเป็นนิกาย 
- ลักษณะและแนวทางของ 
พระพุทธศาสนาเถรวาท 

๒ บรรยาย Power 
point/สรุสาระส าคัญ/ 
ยกตัวอย่างประกอบ/ 
แบบฝึกหัดประจ าบท   

อาจารย์สงคราม 
จันทร์ทาคีรี 



 ๖ 

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- บุคคลส าคัญในพระพุทธศาสนาหลัง 
พุทธกาล 
- มรดกของพระพุทธศาสนาในอินเดีย 
- สรุปท้ายบท 

๗ 
 

บทที่ ๖ พระพุทธศาสนามหายาน 
- การเกิดขึ้นและพัฒนาการของ
พระพุทธศาสนามหายาน 
- ลักษณะและแนวทางปฏิบัติของ 
พระพุทธศาสนามหายาน 
- บุคคลและคัมภีร์ส าคัญใน
พระพุทธศาสนามหายาน 
- อิทธิพลของพระพุทธศาสนามหายาน 
- มรดกของพระพุทธศาสนามหายานใน
อินเดีย 
- ความสูญสิ้นของพระพุทธศาสนา     
(เถรวาท)ในอินเดีย 

- สรุปท้ายบท 

 
๒ 

บรรยาย Power 
point/สรุสาระส าคัญ/ 
ยกตัวอย่างประกอบ/ 
แบบฝึกหัดประจ าบท  
 

อาจารย์สงคราม 
จันทร์ทาคีรี 

๘ สอบกลางภาค   ๒ ข้อสอบวัดผล อาจารย์สงคราม 
จันทร์ทาคีรี 

๙ บทที่ ๗ พระพุทธศาสนาในเอเชียใต้และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
- พระพุทธศาสนาในเอเชียใต้ 
  พระพุทธศาสนาในประเทศเนปาล 
  พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย 
  พระพุทธศาสนาในประเทศภูฏาน 
  พระพุทธศาสนาในประเทศบังคลาเทศ 
  พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา 

๒ บรรยาย Power 
point/สรุสาระส าคัญ/ 
ยกตัวอย่างประกอบ/ 
แบบฝึกหัดประจ าบท   
 
 

อาจารย์สงคราม 
จันทร์ทาคีรี 

๑๐ บทที่ ๗ พระพุทธศาสนาในเอเชียใต้และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
- พระพุทธศาสนาในเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ 
  พระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมาร์ 
  พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา 
  พระพุทธศาสนาในประเทศ สปป. ลาว 
  พระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนาม 
-สรุปท้ายบท 

๒ บรรยาย Power 
point/สรุสาระส าคัญ/ 
ยกตัวอย่างประกอบ/ 
แบบฝึกหัดประจ าบท   
 
 

อาจารย์สงคราม 
จันทร์ทาคีรี 



 ๗ 

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 
๑๑ 

 

 
บทที่ ๘ พระพุทธศาสนาในเอเชีย
ตะวันออกไกล 
- พระพุทธศาสนาในประเทศจีน 
- พระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลี 
- พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น 
- พระพุทธศาสนาในประเทศไต้หวัน 
- พระพุทธศาสนาในประเทศมองโกเลีย 
- พระพุทธศาสนาในประเทศธิเบต 
- สรุปท้ายบท 

 
๒ 

 
บรรยาย Power 
point/สรุสาระส าคัญ/ 
ยกตัวอย่างประกอบ/ 
แบบฝึกหัดประจ าบท   

 
อาจารย์สงคราม 
จันทร์ทาคีรี 

๑๒ 
 

บทที่ ๙ พระพุทธศาสนาในดินแดน
ตะวันตก 
- การแผ่ขยายของพระพุทธศาสนาใน
ดินแดนตะวันตก 
- พัฒนาการของพระพุทธศาสนาใน
ดินแดนตะวันตก 
- อิทธิพลของพระพุทธศาสนาในดินแดน
ตะวันตก 
- สรุปท้ายบท 

๒ บรรยาย Power 
point/สรุสาระส าคัญ/ 
ยกตัวอย่างประกอบ/ 
แบบฝึกหัดประจ าบท   

อาจารย์สงคราม 
จันทร์ทาคีรี 

๑๓ 
 

บทที่ ๑๐ พระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทย 
- การแผ่ขยายของพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย 
- พัฒนาการของพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย 
- อิทธิพลของพระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทย 
- สรุปท้ายบท 

 บรรยาย Power 
point/สรุสาระส าคัญ/ 
ยกตัวอย่างประกอบ/ 
แบบฝึกหัดประจ าบท   

อาจารย์สงคราม 
จันทร์ทาคีรี 

๑๔ 
 

บทที่ ๑๑ องค์กรพระพุทธศาสนาใน
ปัจจุบัน 
- พระพุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงใน
ประเทศไทย 
- องค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

  กลุ่มเพศวิถี 
  กลุ่มตีความใหม่ 
  ส านักสวนโมกพลาราม 

๒ บรรยาย Power 
point/สรุสาระส าคัญ/ 
ยกตัวอย่างประกอบ/ 
แบบฝึกหัดประจ าบท/  
รายงานหน้าชั้น และ
แลกเปลี่ยนความรู้ 
 

 

อาจารย์สงคราม 
จันทร์ทาคีรี 



 ๘ 

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

  ส านักสันติอโศก 
  ส านักวัดธรรมกาย 
  ส านักวัดหนองป่าพง 
- องค์กรพระพุทธศาสนาที่ส าคัญใน
ต่างประเทศ 
  ชุมชนปฏิบัติธรรมแห่งสังฆะหมู่บ้านพลัม 
  ชุมชนทิเบต 
  สมาคมมหาโพธิ์ 
- สรุปท้ายบท 
- ค าถามท้ายบท 

๑๕ 
 

- นิสิตน าเสนองานที่ได้รับมอบหมายจาก
อาจารย์ประจ าวิชา 
- ประมวล/สรุปองค์ความรู้ประจ าวิชา 

๒ น าเสนองาน บรรยาย 
แลกเปลี่ยนประเด็นที่
น่าสนใจ 

อาจารย์สงคราม 
จันทร์ทาคีรี 

๑๖ ทดสอบความรู้ก่อนสอบปลายภาค ๒  อาจารย์สงคราม 
จันทร์ทาคีรี 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ ผลการ
เรียนรู้  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 

๑ 

๑.๑, 
๑.๖,๑.๗, 

๒.๔, - ๒.๖, 
๓.๒ 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค  

 
๓๐%(๑๐) 
๔๐%(๖๐) 

 

๒ 

๑.๑, ๑.๖, 
๑.๗, ๒.๑, 
๒.๔-๒.๖, 
๓.๒, ๔.๑-
๔.๖,.๓.๔. 

 
วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การน าเสนอ 
รายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปเนื้อหา 
การส่งงานตามที่มอบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
๒๐%(๒๐) 

๓ ๑.๑-๑.๗, 
๓.๑ 

การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้น
เรียนและจิตพิสัย 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐%(๑๐) 

 
 



 ๙ 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ประวัติพระพุทธศาสนา ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ : 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ไม่มี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ทรงวิทย์  แก้วศรี. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา เล่ม ๑๔ พระพุทธศาสนาในอังกฤษและเยอรมัน . 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๐. 
---------------------.   ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา เล่ม ๑๕ พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๐. 
บรรจง  โสดาดี. การใช้ตรรกะในวิธีสอนของพระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท). เชียงใหม่ : วิทยานิพนธ์ศิลปศา

สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖. 
ประพันธ์ ศุภษร, ดร. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา พระพุทธศาสนาเถรวาท . กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัย 
               มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พระมโนสะท้อนสภาพโซของการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ

ธรรม, ๒๕๔๕. 
พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท). อุปลมณี. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๔. 
พระมหาหรรษา ธมฺมสาโส, รศ.ดร. พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร : สุขขุมวิทการ

พิมพ์, ๒๕๕๕. 
วัชระ งามจิตรเจริญ, ศ.ดร. พุทธศาสนาเถรวาท.  พิมพ์ครั้ งที่  ๓. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๖. 
สัญญา  ปริยัติพงษกร. ประวัติพระพุทธศาสนา ๑. บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ห้องเรียนวัดพุทธบาทเขากระโดง, ๒๕๔๗. 
สุชาติ  หงษา. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา จากอดีต สู่ปัจจุบัน. กรุเทพมหานคร : ธรรมสภาและสถาบันลือ

ธรรม, ๒๕๔๙. 
เสถียร  โพธินันทะ. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๔, กรุงเทพมหานคร : สร้างสรรค์บุ๊ค, ๒๕๔๔. 
อุทัย  ธรรมสาโร (แปลและเรียบเรียง). พระพุทธศาสนาในยุโรปและสหรัฐอเมริกา. กรุงเทพมหานคร : โพธิ์

สามต้นการพิมพ์, ๒๕๑๘. 
Message from VIPs. Published The Joint International Organizing Committee for the Third 

International Conference on the United Nations Day of Vesak. Bangkok : 
Mahachulalongkornrajvidyalaya University Press, Thailand, 2006. 

Phra Thepsophon. (Prayoon Mererk). International Recognition of the Day of Vesak. 
Mahachulalongkornrajvidyalaya University Press, Thailand, 2003. 

Phra Thepsophon. (Prayoon Dhmmacitto). 250th Anniversary of Syamvamsa in Sri Lanka. 
Mahachulalongkornrajvidyalaya University Press, Thailand, 2003. 

Sir. Edwin Arnold. Ligth of Asia. แปลโดยพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺทเถร), กรุงเทพมหานคร : โรง



 ๑๐ 

พิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น

จากนิสิตได้ดังนี ้ 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

๓. การปรับปรุงการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม

สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ

เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 

และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 

๔ 
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา

จากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 



รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย           
                                     วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 
 
รหัสและชื่อรายวิชา  

๒๐๓ ๒๐๒ เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย 
                     (Contemporary Economy) 

จำนวนหน่วยกิต   
 ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 พระครูใบฎีกาอภิชาติ  ธมฺมสุทฺโธ, ดร.   

ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๖๓ / ชั้นปีที่ ๒  สาขาวิชาสังคมศึกษา 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
 ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)   
 ไม่มี 

สถานที่เรียน    
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไร่ขิง พระอารามหลวง 
จังหวัดนครปฐม 

วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 



๒ 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จดุมุง่หมายของรายวิชา 
          ๑.๑ เพ่ือให้ผู้ศึกษาทราบความหมายขอบเขต หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
จุลภาคและมหภาค 
          ๑.๒ เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้และมีความเข้าใจการผลิต การบริโภค อุปสงค์ อุปทาน การออม การลงทุน
ของภาครัฐและเอกชน รายได้ประชาชาติ นโยบายของรัฐด้านเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ   
          ๑.๓ เพ่ือให้ผู้ศึกษาวิเคราะห์กลไกทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ วิสาหกิจ
ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
๒.๑ เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและบริการวิชาการ ให้มีประสบการณ์จากการนำความรู้

ทางสังคมไปปฏิบัติงาน 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

 
๑. คำอธิบายรายวิชา  

ความหมาย ขอบเขต หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค การ
ผลิต การบริโภค อุปสงค์ อุปทาน การออม การลงทุนของภาครัฐและเอกชน รายได้ประชาชาติ นโยบายของรัฐ
ด้านเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์กลไกทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
เศรษฐกิจ วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ให้ผู้เรียนลงพ้ืนที่
เพ่ือศึกษาเพ่ิมเติมด้านเศรษฐกิจและการประยุกต์ใช้ โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สามารถนำไปปรับใช้ใน
วิชาชีพ 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๔๘ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา   

 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนิสิตเฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ) 

 
 
 
 



หมวดที ่๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

  (๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจใน
วิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและ
อุดมการณ์ความเป็นครูและ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

(๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษ
วิธี (Dialectics) ในประเด็น
วิ ก ฤ ต ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมของสั งคมและ
วิชาการ รวมทั้ งประเด็น
วิ ก ฤตจรรยาบ รรณ ของ
วิชาชีพครู 
(๒) การเรียนรู้โดยการ
ปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ 
(Interaction Action 
Learning) 

(๑) วัดและประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมในขณะทำงานตามสภาพ
จริง (Authentic Approach) 
(๒ ) วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
(๓) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
 

 
 

(๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 
อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ 
รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน 
ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ และ
สามารถพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ 
ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ และเสริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

( ๓ )  ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก
กรณีศึกษา (Case Study) 
( ๔ )  ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก
กระบวนการกระจ่างค่านิยม 
(Value Clarification) 
 

(๔ ) วัดและประเมินจากผลงาน
กรณีศึกษา 
(๕) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัด
คุณธรรมจริยธรรม 
 

  (๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะ 
เป็นประชาธิปไตย คือ การ
เคารพสิทธิ และให้เกียรติคน
อ่ืน มีความสามัคคีและทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและ
ปัญญาในการดำเนินชีวิตและ
การตัดสินใจ 

(๕) การเรียนรู้โดยบูรณาการ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น จ ริ ง ใน
ส ถ า น ศึ ก ษ า  (Work-
Integrated Learning : WIL) 
(๖ )  ก า ร บ ร ร ย า ย เชิ ง
ป ฏิ สั ม พั น ธ์  (Interactive 
lecture) 

(๖) วัดและประเมินค่านิยมและความ
เป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
 



๔ 
 

 

 (๔) มีความกล้าหาญและ
แสดงออกทางคุณธรรม
จริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและคิดแก้ปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรมด้วยความ
ถูกต้องเหมาะสมกับสังคม 
การทำงานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม บรรทัดฐาน
ทางสังคม ความรู้สึกของ
ผู้อื่นและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตสำนึกในการ
ธำรงความโปร่งใสของสังคม
และประเทศชาติ ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน 
หรือการลอกเลียนผลงาน 

(๗) การเรียนรู้โดยใช้ฉาก
ทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-
based learning) 
(๘) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-based 
learning) 
(๙) การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมความเปน็ครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 

(๗) วัดและประเมินจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็น
รายปีตลอดหลักสูตร 

๒. ความรู้  

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 (๑) มีความรอบรู้ในหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระ
ด้ า น วิ ช า ชี พ ข อ งค รู  อ าทิ  
ค่ านิ ย ม ขอ งค รู  คุ ณ ธ ร รม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ จิต
วิญญาณครู ปรัชญาความเป็น
ครูจิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้
เ พื่ อ จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้  
น วั ต กรรมและ เทค โน โลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้การ
วัดประเมินการศึกษาและการ
เรียนรู้การวิจัยและการพัฒนา

(๑) การจัดการเรียนรู้ตามแนว
ท ฤ ษ ฎี ส ร ร ส ร้ า ง นิ ย ม 
( Constructivism) โ ด ย ใ ห้
ผู้เรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
(๒) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
(Inquiry-Based Learning) 
(๓ ) การเรียนรู้แบบรวมพลั ง 
(Collaborative Learning)  
(๗) การเรียนรู้แบบห้องเรียน
ก ลั บ ด้ า น  (Flipped 
Classroom) 
(๘) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิ บั ติ งานจริ งในสถานศึ กษา 
(Work-Integrated Learning : 
WIL) 
(๙) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์

(๑) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตาม
สภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
(๒) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ 
(๓) วัดและประเมินจากผลการทบทวน
วรรณกรรมและสรุปสาระสำคัญของความรู้ 
(๔ ) วัดและประ เมิ น จากการนำเสนอ
โครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
(๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 
(๖) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครเูป็นรายปีตลอด
หลักสตูร 



นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้ เรียน
และภ าษ า เพื่ อการสื่ อส าร
สำหรับครูทักษะการนิเทศและ
การสอนงาน ทักษะเทคโนโลยี
และดิจิทัล ทักษะการทำงาน
วิจัยและวัดประเมิน ทักษะการ
ร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะ
ศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความ
เข้าใจในการบูรณาการความรู้
กับการปฏิบัติจริงและการบูร
ณ าก า รข้ าม ศ าส ต ร์  อ าทิ  
การบูรณาการการสอน (TPCK) 
การสอนแบบ STEM ชุมชน
แห่งการเรียนรู้  (PLC) และมี
ความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

เป็นพื้นฐาน (Scenario-based 
learning ) 
(๑๐) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็ น ฐ า น  (Problem-based 
learning) 
(๑ ๑ ) ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้
ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ เ ป็ น ฐ า น 
(Phenomenon-based 
learning ) 
(๑๒) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครเูป็นรายปีตลอด
หลักสตูร 

 (๒) มีความรอบรู้ในหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่
สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาทีส่อนอยา่ง
ลึกซึ้งสามารถตดิตาม
ความก้าวหน้าด้านวิทยาการ
และนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนโดยมีผลลัพธ์การ
เรียนรู้และเนื้อหาสาระด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรูด้้าน
ความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตาม
เอกสารแนบท้าย 

  

 (๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจ
ชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่
ร่ ว ม กั น บ น พื้ น ฐ า น ค ว า ม
แตกต่างทางวัฒธรรม สามารถ
เผ ชิญ แ ล ะ เท่ า ทั น กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของสังคม และ
สามารถนำแนวคิดปรัชญาของ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
และพัฒนาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผู้เรียน   

(๔) การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เ ป็ น ฐ า น  (Project-Based 
Learning) 
(๕) การเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-Based 
Learning) 
(๖) การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(Blended Learning) โ ด ย
บู รณ าการเทค โน โลยี ดิ จิทั ล
สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
นอกช้ันเรียนและเรียนร่วมกันใน
ช้ันเรียน  
 

(๑) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตาม
สภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
(๒) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ 
(๓) วัดและประเมินจากผลการทบทวน
วรรณกรรมและสรุปสาระสำคัญของความรู้ 
(๔ ) วัดและประ เมิ น จากการนำเสนอ
โครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
(๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 
(๖) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครเูป็นรายปีตลอด
หลักสตูร 



๖ 
 

 

 (๔) มีความรู้และความสามารถ
ใน ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ไท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ตามมาตรฐาน 

  

๓. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 (๑ ) คิ ด  ค้ น ห า  วิ เค ร าะ ห์
ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล 
สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็น
พลเมืองตื่นรู้  มีสำนึกสากล 
สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ ยนแปลงในโลกยุค
ดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลท
ฟอร์ม  (Platform) และ โลก
อนาคต นำไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิ บั ติ งานและวินิ จฉั ย
แก้ปัญหาและพัฒนางานได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึง
ความรู้  หลักการทางทฤษฎี  
ป ระสบ ก ารณ์ ภ าคป ฏิ บั ติ  
ค่านิยม แนวคิด นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐาน
ทางสังคมและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น 

(๑) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัย
เป็ น ฐ า น  (Research-Based 
Learning) 
(๒) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ
การคิ ดขั้ นสู ง (Higher Order 
Thinking skills) 
(๓ ) การเรียนรู้ เ ชิ งผลิตภาพ 
(Productive-Based Learning) 
( ๔ )  ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้
สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-
Based Learning) 
( ๕ )  ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้
ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ เ ป็ น ฐ า น 
(Phenomenon-Based 
Learning) 
 

(๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์
แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
(๒) วัดและประเมินจากผลการทำวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
(๓) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 
(๔) วัดและประเมินจากการนำเสนอรายงาน
หรือผลการปฏิบัติงาน  
(๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 
(๖) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครเูป็นรายปีตลอด
หลักสตูร 

 (๒ ) เป็ น ผู้ น ำ ท า งปั ญ ญ า 
สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางาน
อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ
ทางวิชาการและวิชาชีพ  มี
ความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรมสามารถช้ีนำและ
ถ่ ายทอดความรู้ แก่ ผู้ เรี ยน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม
อย่างสร้างสรรค์ 

(๖) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิ บั ติ งานจริ งในสถานศึ กษา 
(Work-Integrated Learning : 
WIL) 
(๗ )  ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
น วั ต ก ร ร ม 
( ResearchandInnovation 
Development) 

 

 (๓ ) ส ร้ า งและป ระยุ กต์ ใช้
ความรู้จากการทำวิจั ยและ
สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม
เพื่ อพั ฒ น าการ เรี ยน รู้ ขอ ง

(๘ ) ก า รส่ ง เส ริ ม ให้ ผู้ เ รี ย น
สามารถเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง 
(Self-Directed Learning) 
(๙) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

 



 

ผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม 
รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่
ชุมชนและสังคม 

ฐ า น  (Problem-based 
learning) 

 (๔) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและ
ค ว า ม ส ำ คั ญ ข อ งศ า ส ต ร์
พระราชาเพื่ อการพัฒนาที่
ยั่งยืนและนำมาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน
พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

(๑๐) การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เ ป็ น ฐ า น  ( Project-based 
learning) 
(๑๑) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
(Socrates method ) 
(๑๒) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครเูป็นรายปีตลอด
หลักสตูร 

 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

  (๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์
ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิด
เชิ งบ วก  มี วุ ฒิ ภ า ว ะ ท า ง
อารมณ์และทางสังคม 

(๑ ) การ เรี ยน รู้ แบบร่ วมมื อ 
(Cooperative Learning) 
(๒ ) การเรียนแบบมีส่วนร่วม
ป ฏิ บั ติ ก า ร  (Participative 
Learning through Action) 

(๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
(๒) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า
หรือแก้โจทย์ปัญหา 
 

  (๒ ) ท ำ ง า น ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น 
ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้
ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง
และค น ใน ชุม ชน  มี ค วาม
รับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้าน
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

(๓) การเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วม 
(Shared Leadership) ใน การ
นำเสนองานวิชาการ 
(๔) การให้ความเห็นและการรับ
ฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ
อ ย่ า ง ไต ร่ ต ร อ ง  (Reflective 
thinking) 
 

(๓) วัดและประเมินจากผลการนำเสนองาน
เป็นกลุ่ม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
(๔) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 
(๕) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครเูป็นรายปีตลอด
หลักสตูร 

 
 

(๓) มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน 
ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาตนเอง กลุม่และ
ระหว่างกลุม่ได้อย่าง
สร้างสรรค ์

(๕) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิ บั ติ งานจริ งในสถานศึ กษา 
(Work-Integrated Learning : 
WIL) 
(๖ ) การเรียนรู้แบบรวมพลัง 
(Collaborative learning) 
(๗) การเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิ
ความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสตูร 

 

 



๘ 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 (๑ ) มีทั กษะการวิ เคราะห์
ข้อมูลสถิติ  การสังเคราะห์
ข้ อมู ล เชิ งปริม าณ และเชิ ง
คุณภาพ เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ 
ห รื อ ป ร ะ เด็ น ปั ญ ห าท า ง
การศึกษาได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง 

(๑) การติดตาม วิเคราะห์ และ
นำเสนอรายงานประเด็นสำคัญ
ด้านการศึกษาจากข่าวสารบน
สื่อสังคมออนไลน์ 
 

(๑ ) วั ด และป ระ เมิ น จ ากการติ ด ต าม 
วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็น
สำคัญ ด้านการศึกษา 
(๒) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและ
นำเสนอรายงานประเด็นสำคัญการศึกษาที่มี
การ บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 (๒) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและ
สังคม และผู้เกีย่วข้องกลุ่ม
ต่างๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
โดยสามารถเลือกใช้การ
สื่อสารทางวาจา การเขียน 
หรือการนำเสนอด้วยรูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่
เหมาะสม 

(๒ ) การสืบค้นและนำเสนอ
รายงานประเด็นสำคัญ ด้ าน
การศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทค โน โลยี ส ารสน เท ศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(๓) การจัดทำอินโฟกราฟิกเพื่อ
สรุปประเด็นสาระสำคัญของงาน
ที่นำเสนอ 
 

(๓) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 
(๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครเูป็นรายปีตลอด
หลักสตูร 

 
 

(๓) ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมลูหรือความรู้
จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถ
ใช้โปรแกรมสำเรจ็รูปท่ีจำเป็น
สำหรับการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การทำงาน การประชุม 
การจัดการและสืบค้นข้อมลู
และสารสนเทศรับและส่ง
ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
สารสนเทศอีกท้ังตระหนักถึง
การละเมิดลิขสิทธิ์และการ
ลอกเลียนผลงาน 

(๔) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิ บั ติ งานจริ งในสถานศึ กษา 
(Work-Integrated Learning : 
WIL) 
(๕) การเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิ
ความเป็นครเูป็นรายปีตลอด
หลักสตูร 

 

 



๖. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 (๑) มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวคิดปรัชญ าการศึ กษา 
ส ามารถตั ดสิ น ใจ เลื อก ใช้
ปรัชญาตามความเช่ือในการ
สร้างหลักสูตรรายวิชา การ
ออกแบบเนื้อหาสาระกิจกรรม
การเรียนการสอน สื่ อและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร การวัด
และป ระ เมิ น ผู้ เรี ย น  ก าร
บริหารจัดการช้ันเรียน การ
จัดการเรียนโดยใช้แหล่งการ
เรียนรู้ ในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบ
เปิ ด ได้ อย่ า งเห ม าะสมกั บ
สภาพบริบทที่ ต่ างกันของ
ผู้เรียนและพื้นที่  

(๑) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิ บั ติ งานจริ งในสถานศึ กษา 
(Work-integrated learning : WIL) 
(๒) การออกแบบการจัดการ
เรียนรูโ้ดยบรูณาการความรู้ใน
เนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอน
กับเทคโนโลยี (Technological 
Pedagogical Content 
Knowledge : TPCK) 
 

(๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 
 

 (๒) มีความสามารถในการนำ
ความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ใน
ก ารวิ เค ร าะ ห์ ผู้ เรี ย น เป็ น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม 
ก ารจั ด เนื้ อ ห าส าระ  ก าร
บริหารจัดการ และกลไกการ
ช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนาผู้ เรียนที่ ตอบสนอง
ความต้องการ ความสนใจ
ความถนัด และศักยภาพของ
ผู้ เรี ย น ที่ มี ค ว าม แ ต ก ต่ า ง
ระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติ
และผู้เรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิ เศษหรือผู้ เรียนที่มี
ข้อจำกัดทางกาย 

(๓) การทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 

 

 (๓) จัดกิจกรรมและออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
เรี ยน รู้ จ ากป ระสบ การณ์  
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
และการทำงานในสถานการณ์
จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด 

(๕) การเรยีนรูผ้่านประสบการณ์ 
(Experience-Based 
Approach) 
(๖ ) การเรียนรู้ เชิ งผลิตภาพ 
(Productive-based learning) 
 

(๑) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการ
เรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง 
 



๑๐ 
 

 

การทำงาน การจัดการ การ
เผ ชิญสถานการณ์  ฝึ กการ
ปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น 
โดยบูรณาการการทำงานกับ
ก าร เรี ย น รู้ แ ล ะ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไข
ปัญหา และพัฒนา ด้วยความ
ความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและ
รับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึด
ผู้เรียนสำคัญที่สุด 

 (๔) สร้างบรรยากาศ และจัด
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน 
แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี  
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งใน
และนอกสถานศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความ
ร่ ว ม มื อ กั บ บิ ด า ม า ร ด า 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน
ทุ กฝ่ าย  เพื่ ออำนวยความ
สะดวกและร่วมมือกันพัฒนา
ผู้ เรี ยน ให้ มี ค วามรอบ รู้  มี
ปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้
อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ให้ เต็ ม ต าม
ศักยภาพ 

  

 (๕) มีทักษะศตวรรษที ่๒๑ 
เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
การรู้เรื่องทักษะการคิด ทักษะ
ชีวิต ทักษะการทำงานแบบ
ร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสารทักษะเทคโนโลยี 
และการดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถนำทักษะเหล่านี้มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและการพัฒนา
ตนเอง 

 (๓) วัดและประเมินจากรายงานการทำวิจัย
ในช้ันเรียน 
(๔ ) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 

 

 
 



หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑.แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
 

- ทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 
- แนะนำรายวิชาและแผนการสอน 
ช้ีแจงแนวสังเขปและรายละเอียด
ประจำวิชา, เกณฑ์การศึกษาตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย, จิตพิสยั
การวัดผลและประเมินผล 
- การส่งงานผ่าน Google 
classroom  

๓ แนะนำคำอธิบายรายวิชาและ
แผนการสอน  บรรยาย 
   - บอกแหล่งค้นคว้าข้อมูล 
   - อธิบายการใช้ Google 
classroom ในการส่งแบบฝึกหัด 
   - มอบหมายงานให้ไปค้นคว้า 
สื่อท่ีใช้ประกอบ 
   - เครื่องโปรเจคเตอร์ + โน้ตบุ๊ค 
   - เครื่องดิจิตอลวิซวล  

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร. 

๒-๓ บทท่ี 1 ความรู้เบ้ืองต้นทาง
เศรษฐศาสตร์ 
1.1 ความเป็นมาของวิชา
เศรษฐศาสตร ์

1.2 ความหมายของเศรษฐศาสตร ์
1.3 ความสำคัญของเศรษฐศาสตร ์  
1.4 ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
1.5 ความสัมพันธ์ระหว่าง
เศรษฐศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ 

1.6 ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร ์
1.7 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
1.8 รูปแบบการศึกษาทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์   
1.9 วิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร ์

1.10 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา
เศรษฐศาสตร ์

1.11 รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 

1.12 สรุป 

๖ บรรยาย Power point 
-สรุปสาระสำคญั 
-ยกตัวอย่างประกอบ 
-แบบฝึกหัดประจำบท 
-แบ่งงานกลุ่มทำรายงานหน้าช้ัน 
และแลกเปลี่ยนความรู้   

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร. 

๔ บทท่ี 2 อุปสงค ์
2.1 ความหมายของอุปสงค ์

2.2 ปัจจัยที่กำหนดอุปสงค ์

2.3 กฎของอุปสงค์ 
2.4 ฟังก์ช่ันอุปสงค์ 
2.5 ประเภทของอุปสงค ์

2.6 อุปสงค์ส่วนบุคคลและอุปสงคข์อง
ตลาด 

2.7 การเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปสงค์
และการเปลีย่นแปลงระดับอุปสงค์ 

๓  บรรยาย Power point 
-สรุปสาระสำคญั 
-ยกตัวอย่างประกอบ 
-แบบฝึกหัดประจำบท 
-อภิปรายและแลกเปลีย่นความรู ้

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร. 



๑๒ 
 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

2.8 ความยืดหยุ่นของอุปสงค ์

2.9 ปัจจัยกำหนดความยืดหยุ่นของอุป
สงค์ต่อราคา 
2.10 สรุป 

๕ บทท่ี 3 อุปทาน   
 

๓ บรรยาย Power point 
-สรุปสาระสำคญั 
-ยกตัวอย่างประกอบ 
-แบบฝึกหัดประจำบท 
-อภิปรายและแลกเปลีย่นความรู ้

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร. 

๖ บทท่ี 4 พฤติกรรมผู้บริโภค 
 

๓ บรรยาย Power point 
-สรุปสาระสำคญั 
-ยกตัวอย่างประกอบ 
-แบบฝึกหัดประจำบท 
-อภิปรายและแลกเปลีย่นความรู ้

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร. 

๗ บทท่ี 5 การผลิต ๓ บรรยาย Power point 
-สรุปสาระสำคญั 
-ยกตัวอย่างประกอบ 
-แบบฝึกหัดประจำบท 
-อภิปรายและแลกเปลีย่นความรู ้

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร. 

๘ สอบระหว่างภาค ๓  พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร. 

๙ บทที่ 6 การลงทุนของภาครัฐและ
เอกชน 

๓ บรรยาย Power point 
-สรุปสาระสำคญั 
-ยกตัวอย่างประกอบ 
-แบบฝึกหัดประจำบท 
-อภิปรายและแลกเปลีย่นความรู ้

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร. 

๑๐ บทท่ี 7 รายได้ประชาติ ๓ บรรยาย Power point 
-สรุปสาระสำคญั 
-ยกตัวอย่างประกอบ 
-แบบฝึกหัดประจำบท 
-อภิปรายและแลกเปลีย่นความรู ้

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร. 

๑๑ บทท่ี 8 การค้าระหว่างประเทศ ๓ บรรยาย Power point 
-สรุปสาระสำคญั 
-ยกตัวอย่างประกอบ 
-แบบฝึกหัดประจำบท 
-อภิปรายและแลกเปลีย่นความรู ้

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร. 

๑๒-๑๔ บทท่ี 9 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

๙ บรรยาย Power point 
-สรุปสาระสำคญั 
-ยกตัวอย่างประกอบ 
-แบบฝึกหัดประจำบท 

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร. 



สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

-อภิปรายและแลกเปลีย่นความรู ้
-ศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงราย 
หมู่บ้านชาวเขา 
-การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน 
internet 

๑๔ บทท่ี 10 วิสาหกิจชุมชน ๓ บรรยาย Power point 
-สรุปสาระสำคญั 
-ยกตัวอย่างประกอบ 
-แบบฝึกหัดประจำบท 
-อภิปรายและแลกเปลีย่นความรู ้

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร. 

๑๕ บทท่ี 11 เศรษฐกิจพอเพียง 
11.1 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
11. 2 หลักการของเศรษฐกิจพอเพยีง 
11.3 องค์ประกอบของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
11.4 การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 
11.5 สรุป 

๓ บรรยาย Power point 
-สรุปสาระสำคญั 
-ยกตัวอย่างประกอบ 
-แบบฝึกหัดประจำบท 
-อภิปรายและแลกเปลีย่นความรู ้

พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร. 

๑๖ สอบปลายภาค ๓  พระครูใบฎีกาอภิชาติ  
ธมฺมสุทฺโธ, ดร. 

 
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมท่ี กิจกรรมการประเมิน กำหนดการประเมิน  สัดส่วนการประเมิน 

๑ งานที่ได้รับมอบหมาย ๓-๗ ๒๐ 
๒ รายงานรายบุคคล ๑๐-๑๓ ๑๐ 
๓ คะแนนสอบกลางภาค ๘ ๓๐ 
๔ สอบปลายภาค ๑๖ ๔๐ 

 

ที ่ ผลการ
เรียนรู้*  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่

ประเมิน  
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ ๔.๒  - ๒.๓ 
๔.๓  - ๓.๓ 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๖ 

๓๐% 
๔๐% 

๒ 

๔.๑ 
๔.๓ 
๔.๔ 
๔.๕ 

วิเคราะห์กรณีศึกษา คน้คว้า การนำเสนอรายงาน 
การทำงานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามที่มอบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา ๒๐% 



๑๔ 
 

๓ 

๔.๑ 
๔.๒ 
๔.๓ 
๔.๔ 
๔.๕ 

 
การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา ๑๐% 

 
หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. เอกสารและตำราหลัก 
พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ, ดร. เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี :  
            มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๖๓. 
ประจวบ ประเสริฐสังข์. เอกสารประกอบการบรรยาย วิชาชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย. นครปฐม : 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. ๒๕๔๘. 
กฤตยา อาชวนิชกุล และคณะ. คนต่างด้าวในประเทศไทยคือใครบ้าง? มีจํานวนเท่าไหร่? ระบฐาน

ข้อมูลแบบไหนคือคําตอบ?. นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรแลสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๒๕๔๗. 

กําแหง คริตานนท. รัฐธรรมมูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๒๑. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์
อักษรบัณฑิต, ๒๕๒๗. 

กุลพล พลวัน. สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์นิติธรรม. ๒๕๔๗. 
ชะวัชชัย ภาติณธุ. กระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติการณสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์,  
             ๒๕๔๘. 
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
 - 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
 - 
๔. เว็บไซต์ที่สำคัญ 
 - 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยอาจารย์และนักศึกษา    
 ๑.๑ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 ๑.๒ การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 ๑.๓ แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ๒.๑ การสังเกตการณ์สอนของทีมอาจารย์ 
 ๒.๒ ผลการสอบ 
 ๒.๓ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 



๓. การปรับปรุงการสอน  
 - การนำผลการประเมินมาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ๔.๑ การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต 
 ๔.๒ การตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน 
วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ๕.๑ นำผลการประเมินความพึงพอใจในการสอนโดยนักศึกษามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
เรียน การสอน 
 ๕.๒ ประมวลผลการประเมิน 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้จดัทำ 
       (พระครูใบฎีกาอภิชาติ  ธมฺมสุทฺโธ, ดร.) 
        วันท่ีรายงาน .... กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 



รายละเอียดของรายวิชา   มคอ ๓  
๐๐๐  ๑๐๑    มนุษย์กับสังคม (Man and Society) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา  
          ๐๐๐  ๑๐๑    มนุษย์กับสังคม (Man and Society) 
๒. จ านวนหน่วยกิต   

๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

พุทธศาสตรบัณฑิต   
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

นายสัญญา สดประเสริฐ, พธ.บ (การบริหารรัฐกิจ), พธ.ม (การพัฒนาสังคม)  
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

 ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ ชั้นปีที่ ๒ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

 ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)   

 ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน    

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 ๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

          นิสิตมีความรู้ความเข้าใจความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการทางสังคมศาสตร์
และพุทธศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบัน
สังคม ประชาสังคม หลักธรรมาภิบาลและสันติภาพ กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การ
วิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธี 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

          ๒.๑  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.  



          ๒.๒ เพ่ือให้มีเนื้อหาสาระและความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
           ๒.๓  เพ่ือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอน 
           ๒.๔  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  

           ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการทางสังคมศาสตร์และพุทธศาสตร์ 
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสั งคม หลักธรรมาภิ
บาลและสันติภาพ กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน รวมทั้งแนวทาง
แก้ไขปัญหาแบบสันติวิธี  
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๒ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิตเฉพาะ
ราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๔ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซด์คณะ  
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายที่
ต้องการ) 

 

หมวดที ่๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้นิสิตสามารถพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับการศึกษามนุษย์กับสังคม โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้ 

(๑) มีพัฒนาการทางด้านจิตใจในแนวทางท่ีถูกต้องประกอบด้วยศรัทธาคือความเชื่อท่ีมีเหตุผล 
(๒) มีพัฒนาการทางด้านจิตใจในแนวทางที่ถูกต้องประกอบด้วยศีลคือความประพฤติถูกต้องดีงาม ไม่ผิดระเบียบ 

ไม่ผิดศีลธรรม 
(๓) มีพัฒนาการทางด้านจิตใจในแนวทางที่ถูกต้องประกอบด้วยพาหุสัจจะคือเป็นผู้ได้รับการศึกษา เล่าเรียนมา

มาก 
(๔) มีพัฒนาการทางด้านจิตใจในแนวทางที่ถูกต้องประกอบด้วยวิริยารัมภะคือการที่ได้เริ่มลงมือท าความเพียร 



พยายามในกิจนั้นๆ อยู่แล้วอย่างมั่นคงจริงจัง 
(๕) มีพัฒนาการทางด้านจิตใจในแนวทางที่ถูกต้องประกอบด้วยปัญญาคือความเข้าใจเหตุผลดี-ชั่ว ประโยชน์มิใช่

ประโยชน์ รู้คิดรู้วินิจฉัย รู้ที่จะจัดการ 
๑.๒ วิธีการสอน  

- ฟังบรรยายในชั้นเรียน 

- ท ารายงาน อภิปรายกลุ่ม 

- ส ารวจแหล่งชุมชนต่างๆ  

- การใช้สื่อประกอบการสอน 

- ทดสอบ 
๑.๓ วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 

- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

- ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
๒. ความรู้  

๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ  

นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการทาง
สังคมศาสตร์และพุทธศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม 
ประชาสังคม หลักธรรมาภิบาลและสันติภาพ กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยใน
ปัจจุบัน รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธี  

๒.๒ วิธีการสอน 

บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน   และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์ส าคัญ 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 

- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 

- น าเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
๓.๒ วิธีการสอน 

- การมอบหมายให้นิสิตท าการศึกษาค้นคว้า และน าเสนอผลการศึกษา 

- อภิปรายกลุ่ม 
๓.๓ วิธีการประเมินผล 



สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  

- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 

- พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 

- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา 
๔.๒ วิธีการสอน 

- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรือ อ่านบทความที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 

- การน าเสนอรายงาน 
๔.๓ วิธีการประเมินผล 

- ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 

- รายงานที่น าเสนอ  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       

- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการท ารายงาน และน าเสนอในชั้นเรียน 

- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  

- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องต่างๆ  

- ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๕.๒ วิธีการสอน       

- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท ารายงาน โดย
เน้นที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

- น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
๕.๓ วิธีการประเมินผล 

- การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 

- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 

 



หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
 

บทที่ ๑ พื้นฐานของมนุษย์กับ
สังคม 
-ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ 
-ความรู้เกี่ยวกับสังคม 
-สรุปท้ายบท 
-ค าถามท้ายบท 

๒ บรรยาย   
ยกตัวอย่างประกอบ   

นายสัญญา สดประเสริฐ 

๒-๓ 
 

บทที่ ๒ พฤติกรรมมนุษย์กับการ
พัฒนาคน 
-ความหมายของพฤติกรรมมนุษย์ 
-ประเภทของพฤติกรรมมนุษย์ 
-ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
มนุษย ์
-ลักษณะของพฤติกรรมมนุษย์ 
-การพัฒนาคน 
-ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
มนุษย์ด้านการพัฒนาคน 
-การพัฒนาตนตามแนวพุทธ 
-สรุปท้ายบท 
-ค าถามท้ายบท 

๔ บรรยาย 
ยกตัวอย่างประกอบ 

 

นายสัญญา สดประเสริฐ 

๔ 
 

บทที่ ๓ การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับสังคม 
-ความหมายของการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม 
-ความส าคัญของการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม 
-ทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
-รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
-ระดับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
-การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมตามแนว
การจัดระเบียบ 
-ประโยชน์ของการปฏิสัมพันธ์ทาง

๒ บรรยาย 
ยกตัวอย่างประกอบ 

นายสัญญา สดประเสริฐ 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

สังคม 
-สรุปท้ายบท 
-ค าถามท้ายบท 

๕ 
 

บทที่ ๔ สถาบันสังคม 
-ความหมายของสถาบันและสถาบัน
สังคม 
-การเกิดขึ้นของสถาบันสังคม 
-ขอบข่ายของสถาบันสังคม 
-ลักษณะของสถาบันสังคม 
-ประเภทของสถาบันสังคม 
-หน้าที่ของสถาบันสังคม 
-องค์ประกอบของสถาบันสังคม 
-การเปลี่ยนแปลงของสถาบันสังคม 
-สรุปท้ายบท 
-ค าถามท้ายบท 

๒ บรรยาย 
ยกตัวอย่างประกอบ 

นายสัญญา สดประเสริฐ 

๖ 
 

บทที่ ๕ ประชาสังคม 
-ความน า 
-ความหมายของประชาสังคม 
-ลักษณะของประชาสังคม 
-องค์ประกอบของประชาสังคม 
-สาเหตุของการเกิดประชาสังคม 
-กระบวนการของประชาสังคม 
-ตัวอย่างของประชาสังคม 
-คุณธรรมของประชาสังคมที่ดี 
-สรุปท้ายบท 
-ค าถามท้ายบท 

๒ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ 

นายสัญญา สดประเสริฐ 

๗ 
 

บทที่ ๖ หลักธรรมภิบาลและ
สันติภาพ 
-ความน า 
-ความหมายของธรรมาภิบาล 
-การบริหารจัดการที่ดี 
-ความส าคัญของธรรมาภิบาล 
-หลักธรรมาภิบาล 

๒ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ 

นายสัญญา สดประเสริฐ 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

-สันติภาพ 
-หลักสันติภาพในทาง
พระพุทธศาสนา 
-องค์กรที่เก่ียวกับสันติภาพ 
-สรุปท้ายบท 
-ค าถามท้ายบท 

๘ บทที่ ๗ กระบวนการทางสังคมและ
วัฒนธรรม 
-ความน า 
-กระบวนการ 
-กระบวนการทางสังคม 
-กระบวนการทางวัฒนธรรม 
-ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ
ทางสังคมและวัฒนธรรม 
-ผลของกระบวนการทางสังคมและ
วัฒนธรรม 
-สรุปท้ายบท 
-ค าถามท้ายบท 

๒ บรรยาย 
ยกตัวอย่างประกอบ 

นายสัญญา สดประเสริฐ 

๙ สอบกลางภาค  ๒ ข้อสอบวัดผล  

๑๐-๑๑ 
 

บทที่ ๘ ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน 
-ความหมายของปัญหาสังคม 
-ลักษณะของปัญหาสังคม 
-ที่มาของปัญหาสังคม 
-ทัศนคติต่อปัญหาสังคม 
-ความส าคัญของปัญหาสังคม 
- ประเภทของปัญหาสังคม 
-ทฤษฎีการศึกษาปัญหาสังคม 
-ทฤษฎีอธิบายสาเหตุของปัญหา
สังคม 
-สาเหตุของปัญหาสังคม 
-แนวทางการวิเคราะห์ปัญหาสังคม 
-ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย 
-สภาพปัญหาปัจจุบันในสังคมไทย 

๔ บรรยาย 
ยกตัวอย่างประกอบ 

นายสัญญา สดประเสริฐ 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

-ปัญหาสังคมไทยที่ส าคัญในปัจจุบัน 
-การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทย 
-สรุปท้ายบท 
-ค าถามท้ายบท 

๑๒-๑๓ 
 

บทที่ ๙ แนวทางการแก้ไขปัญหา
สังคมไทยแบบสันติวิธี 
-สันติวิธี : ทฤษฎีและความหมาย 
-ความเป็นมาของสันติวิธี 
-แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมไทย
แบบสันติวิธี 
-กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหา
สังคมไทยแบบสันติวิธี 
-สรุปท้ายบท 
-ค าถามท้ายบท 

๔ บรรยาย 
ยกตัวอย่างประกอบ 

นายสัญญา สดประเสริฐ 

๑๔-๑๕ 
 

-นิสิตน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
จากอาจารย์ประจ าวิชา 
-ประมวล/สรุปองค์ความรู้ประจ าวิชา 

๔ น าเสนองาน
Conference/ 
Evaluation/ 

Improvement/ 
Development 

นายสัญญา สดประเสริฐ 

๑๖ สอบปลายภาค ๒   
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ 
 

ผลการ
เรียนรู้*  

 

วิธีการประเมิน  
 
 

สัปดาห์ที่ประเมิน  
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
 

๑ 
๑.๑, ๒.๑,  

๓.๑ 
สอบปลายภาค 
 

๑๖ 
 

๖๐% 
 

๒ 

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

๕.๔ 

การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามที่มอบหมาย  
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๓๐% 



๓ 
๑.๑-๑.๗, 

๓.๑ 

การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้น
เรียน 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและต าราหลัก 
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. มนุษย์กับสังคม. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ       

        ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ไม่มี 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
จ านงค์  อดิวัฒนสิทธิ์. ประวัติแนวความคิดทางสังคม. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๔. 
ชุดา  จิตพิทักษ์.  พฤติกรรมศาสตร์เบี้องต้น. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสารมวลชน จ ากัด, ๒๕๒๖. 
............................ สังคมวิทยาและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสารมวลชน จ ากัด, ๒๕๒๘. 
ฉวีวรรณ  ประจวบเหมาะ.  ประมวลทฤษฎีวิวัฒนาการมนุษย์ . เอกสารประกอบการบรรยายวิชา ม.๒๐๑ 

มานุษยวิทยาเบื้องต้น. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๗. 
ณรงค์  เส็งประชา.  สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์พิทักษ์อักษร, ๒๕๒๘. 
................................. ปัญหาสังคม. กรุเทพมหานคร : อักษรบัณฑิต, ๒๕๒๔. 
ถาวร  เกิดเกียรติพงศ์. สังคมวิทยาปัญหาสังคม.  งานต าราและค าสอนกองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  

วิโรฒ, ๒๕๒๓. 
ทบวงมหาวิทยาลัย. ชีววิทยา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๒๕. 
เทคโนแครท (นามแฝง). “เทคโนโลยีคืออะไร” ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์๑. (มกราคม ๒๕๒๙) : ๑๐-๑๒. 
นพพร  พานิชสุข. “วิวัฒนาการบางเรื่องของเทคโนโลยีในอดีตและปัจจุบันของมนุษยชาติ” มิตรครู ๖, (มีนาคม 

๒๕๒๕) : ๒๔-๓๑. 
ประสาท  หลักศิลา. สังคมวิทยา. พระนคร : ส านักพิมพ์ก้าวหน้า, ๒๕๑๔. 
..................................ปัญหาสังคม. พระนคร : ส านักพิมพ์ก้าวหน้า, ๒๕๑๔. 
ประเสริฐ  แย้มกลิ่นฟุ้ง. การจัดระเบียบทางสังคม. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสังคมวิทยา คณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป. 
..................................สถานภาพและบทบาท. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๖. 
ปฬาณี  ฐิติวัฒนา. สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร ; ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓. 
พัทยา  สายหู. กลไกของสังคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔. 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนิสิต

ได้ดังนี ้



- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

๓. การปรับปรุงการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 

และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน

วิชา ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการ
ออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 

- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 

         



มคอ.๓ วิชา วินัยปิฎก ๐๐๐ ๑๔๘  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ภาคการศึกษาที่ ๒/๖๔  หน้า ๑ 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา ๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปิฎก  

*************************** 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ส่วนงานจัดการศึกษา     :   วิทยาลัยสงฆ์พุทธปญัญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จงัหวัดนครปฐม 

 
หมวดท่ี ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา :        ๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปิฎก                (Vinaya Pitaka) 
๒. จำนวนหน่วยกิต :        ๒ (๒ - ๐ - ๔) 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   : หลกัสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต วิชาแกนพระพุทธศาสนา 
๔  อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา  :  พระมหาประกาศิต สิริเมโธ(ฐิติปสิทธิกร)  ป.ธ.๘, พธ.บ.การจัดการเชิงพุทธ
(เกียรตินิยมอันดบั ๑), พธ.ม.การพัฒนาสังคม, พธ.ด.การพฒันาสังคม 
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรยีน  :  ภาคการศึกษาที่  ๒  / ช้ันปีที่  ๑  
๖.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  : พระไตรปิฎกศึกษา, ประวัติพระพทุธศาสนา 
๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) : พระสุตตันตปิฎก 
๘.  สถานท่ีเรียน  :  วิทยาลัยสงฆ์พทุธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไร่ขิง จงัหวัด
นครปฐม 
๙.  วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลา่สุด  :  ๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 
หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัต ิความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัยปิฎก สามารถ
วิเคราะหเ์นื้อหาสาระทีส่ำคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ มหาวรรค จลุวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและ
ฎีกาประกอบ รวมทั้งสามารถนำหลักวินัยที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฎกไปปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 
๒. วัตถุประสงค ์

หลงัเรียนจบรายวิชาน้ีแล้ว ผู้เรียนสามารถ 
๑.  อธิบายประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัยปิฎก ได ้
๒.  สามารถวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่สำคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ มหาวรรค จุลวรรค และปริวารได ้

    ๓.  สามารถประยกุต์หลักวินัยที่ได้รบัจากการศึกษาพระวินัยปิฎกไปปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 
๔. เห็นคุณค่าของพระวินัยปิฎกในฐานะหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนา 
๕. เกิดความสำนึกทีจ่ะดำรงคุณค่าของพระวินัยในฐานะการปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย 

๓. วัตถุประสงค์ในการการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 
    ๑. ดำเนินการทำสื่อการเรียนการสอนโดย e-learning เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักวินัย 
    ๒. เปลี่ยนแปลงเนื้อหาการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามหลักฐานเชิงประจกัษ์ตามหลักวินัย 
    ๓. ใช้หลักการตามพระวินัยเป็นเครื่องมือในการสอนและวิเคราะหจ์ากสถานการณ์ทีเ่กิดข้ึนในสงัคม  
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หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
๑.  คำอธิบายรายวิชา  
           ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัยปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่
สำคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฎก 
๒. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๐ ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนิสิตเฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ช่ัวโมงต่อสปัดาห ์

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารยป์ระจำรายวิชา กำหนดเวลาทีเ่หมาะสมให้นสิิตทราบและมกีารให้คำปรกึษาผ่านป้ายประกาศและเว็บไซด์
คณะพุทธศาสตร์ และทางE-mail ของนสิิต 
- อาจารยจ์ัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายที่
ต้องการ) 

 
หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

๑. คณุธรรม จรยิธรรม 
๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

        พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมปกติสุขโดยใช้หลักวินัยทาง
พระพุทธศาสนา และทำประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยผูเ้รยีนสามารถสอดแทรกเรือ่งที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดข้ึน
ไปพร้อมกับการศึกษาพระวินัยปิฎก ประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 

๑) ตระหนักในคุณค่า และคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยตรงต่อเวลาและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม   

๒) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับ    
     ความสำคัญของปัญหา 
๓) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
๔) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

๑.๒  วิธีการสอน  
    บรรยายพร้อมยกตัวบททางพระวินัยและตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางวินัยและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องใน
การศึกษาพระวินัยปิฎก 

- วิเคราะห์หลักวินัยและอภิปรายกลุ่ม 
- กำหนดให้นิสิตหาตัวอย่างพระวินัยที่เกี่ยวข้อง 
- กำหนดเนื้อหาสาระจากคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
- ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย 

๒.  ความรู้  
๒.๑   ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

         มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัยตามคัมภีร์มหาวิภังค์ 
ภิกขุนีวิภังค์ มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร  

๒.๒  วิธีการสอน 
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้า

หาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหาที่เกิดจากการละเมิดพระวินัยมา
วิเคราะห์ และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

๒.๓  วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเ่น้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
- นำเสนอสรปุการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างและมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ เพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพระวินัยอย่างสร้างสรรค์ 

๓.๒   วิธีการสอน 
- มอบหมายให้นสิิตค้นคว้าข้อมูลแล้วสำเสนอผลการศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
- วิเคราะห์กรณีศึกษาจากการละเมิดพระวินัยในสังคมปัจจุบนั 
- การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ 
๓.๓ วิธีการประเมินผล 

      ทดสอบในบทเรียน สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์
แนวคิดหลักวินัยที่เกี่ยวกับพระวินัยปิฎก 
๔.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  

๔.๑  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
- พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 
- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานทีม่อบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา 
๔.๒  วิธีการสอน 
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา เช่น การละเมิดพระวินัยของพระสงฆ์ในปจัจบุัน 
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรือ อ่านบทความงานวิจัย ทบความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 
- การนำเสนอรายงาน 
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     ๔.๓  วิธีการประเมินผล 
- ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอรม์ที่กำหนด 
- รายงานที่นำเสนอ  / พฤติกรรมการทำงานเป็นทมี 
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง (รายงานสรุปรวมยอดความรู)้ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา       

- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง  การเขียน โดยการทำรายงานในเชิงวินัย  
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา ปัญหา สาเหตุการละเมิดวินัย 
- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อทำรายงาน 
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์  
- ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

๕. วิธีการสอน 
         -   อภิปราย       

- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทำรายงาน โดย
เน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 

- นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

๕.๓  วิธีการประเมินผล 
- การจัดทำรายงาน และนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
- รายงาน 

 
หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อท่ี
ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
 

การแนะนำแนวสังเขปรายวิชา/แผนการสอน 
ทบทวนพระไตรปิฎก  
-ความหมายและความสำคัญของพระไตรปิฎก  
-โครงสร้างพระไตรปิฎก  
บทท่ี ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระวินัยปิฎก 
- ความเป็นมาของพระวินัยปิฎก 
- ความสำคัญของพระวินัยปิฎก 

๒ การบรรยาย   
การใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ 
การยกตัวอย่างจากสารัตถะใน
พระไตรปิฎก 

พระมหาประกาศิต  
สิริเมโธ, ดร. 

๒ 
 

บทท่ี ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระวินัยปิฎก 
- ความเป็นมาของพระวินัยปิฎก 
- ความสำคัญของพระวินัยปิฎก 
- ความหมายของพระวินัยปิฎก 
- โครงสร้างของพระวินัยปิฎก 
- ประโยชน์ของการศึกษาพระวินัยปิฎก 

๒ -บรรยาย การใช้ส่ือ power point 
การยกตัวอย่างหลักพระวินัย
ประกอบ การอภิปรายกลุ่ม และ
แลกเปลี่ยนประเด็นที่สนใจ 
-ทดสอบหลังบทเรียน 

พระมหาประกาศิต  
สิริเมโธ, ดร. 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อท่ี
ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๓ 
 

บทท่ี ๒ คัมภีร์มหาวิภังค์ ภาค ๑ 
- สระสำคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภาค ๑ 
(เวรัญชกัณฑ์ – อนิยตกัณฑ์) 

๒ -บรรยาย การใช้ส่ือ power point 
การยกตัวอย่างหลักพระวินัย
ประกอบ การอภิปรายกลุ่ม และ
แลกเปลี่ยนประเด็นที่สนใจ 
-ทดสอบหลังบทเรียน 

พระมหาประกาศิต  
สิริเมโธ, ดร. 

๔ 
 

บทท่ี ๓ คัมภีร์มหาวิภังค์ ภาค ๒ 
- สาระสำคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภาค ๒ 
(นิสสัคคียกัณฑ์ – ปาฏิเทสนียกัณฑ์) 

๒ -บรรยาย การใช้ส่ือ power point 
การยกตัวอย่างหลักพระวินัย
ประกอบ การอภิปรายกลุ่ม และ
แลกเปลี่ยนประเด็นที่สนใจ 
-ทดสอบหลังบทเรียน 

พระมหาประกาศิต  
สิริเมโธ, ดร. 

๕ 
 

บทท่ี ๓ คัมภีร์มหาวิภังค์ ภาค ๒ 
- สาระสำคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภาค ๒ 
(เสขิยวัตรกัณฑ์ – อธิกรณสมถะ) 

๒ -บรรยาย การใช้ส่ือ power point 
การยกตัวอย่างหลักพระวินัย
ประกอบ การอภิปรายกลุ่ม และ
แลกเปลี่ยนประเด็นที่สนใจ 
-ทดสอบหลังบทเรียน 

พระมหาประกาศิต  
สิริเมโธ, ดร. 

๖ 
 

บทท่ี ๔ คัมภีร์ภิกขุนีภังค์ 
- ความสำคัญของภิกขุนีวิภังค์ 
- สาระสำคัญในคัมภีร์ภิกขุนีวิภังค์ 
 

๒ -บรรยาย การใช้ส่ือ power point 
การยกตัวอย่างหลักพระวินัย
ประกอบ การอภิปรายกลุ่ม และ
แลกเปลี่ยนประเด็นที่สนใจ 
-ทดสอบหลังบทเรียน 

พระมหาประกาศิต  
สิริเมโธ, ดร. 

๗ 
 

บทท่ี ๔ คัมภีร์ภิกขุนีภังค์ 
- การเปรียบเทียบสิกขาบทระหว่างคัมภีร์มหา
วิภังค์กับคัมภีร์ภิกขุนีวังค์ 
 

๒ -บรรยาย การใช้ส่ือ power point 
การยกตัวอย่างหลักพระวินัย
ประกอบ การอภิปรายกลุ่ม และ
แลกเปลี่ยนประเด็นที่สนใจ 
-ทดสอบหลังบทเรียน 

พระมหาประกาศิต  
สิริเมโธ, ดร. 

๘ สอบกลางภาค  ๒ - - 
๙ 
 

บทท่ี ๕ คัมภีร์มหาวรรค ภาค ๑  
- สาระสำคัญในคัมภีร์มหาวรรค ภาค ๑ 

๒ -บรรยาย การใช้ส่ือ power point 
การยกตัวอย่างหลักพระวินัย
ประกอบ การอภิปรายกลุ่ม และ
แลกเปลี่ยนประเด็นที่สนใจ 
-ทดสอบหลังบทเรียน 

พระมหาประกาศิต  
สิริเมโธ, ดร. 

๑๐ 
 

บทท่ี ๖ คัมภีร์มหาวรรค ภาค ๒  
- สาระสำคัญในคัมภีร์มหาวรรค ภาค ๒ 

๒ -บรรยาย การใช้ส่ือ power point 
การยกตัวอย่างหลักพระวินัย
ประกอบ การอภิปรายกลุ่ม และ
แลกเปลี่ยนประเด็นที่สนใจ 
-ทดสอบหลังบทเรียน 

พระมหาประกาศิต  
สิริเมโธ, ดร. 

๑๑ 
 

บทท่ี ๗ คัมภีร์จุลวรรค ภาค ๑ 
- สาระสำคัญในคัมภีร์จุลวรรค ภาค ๑ 
 

๒ -บรรยาย การใช้ส่ือ power point 
การยกตัวอย่างหลักพระวินัย
ประกอบ การอภิปรายกลุ่ม และ
แลกเปลี่ยนประเด็นที่สนใจ 

พระมหาประกาศิต  
สิริเมโธ, ดร. 



มคอ.๓ วิชา วินัยปิฎก ๐๐๐ ๑๔๘  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ภาคการศึกษาที่ ๒/๖๔   หน้า ๖   

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อท่ี
ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

-ทดสอบหลังบทเรียน 
๑๒ 

 
บทท่ี ๘ คัมภีร์จุลวรรค ภาค ๒ 
- สาระสำคัญในคัมภีร์จุลวรรค ภาค ๒ 
 

๒ -บรรยาย การใช้ส่ือ power point 
การยกตัวอย่างหลักพระวินัย
ประกอบ การอภิปรายกลุ่ม และ
แลกเปลี่ยนประเด็นที่สนใจ 
-ทดสอบหลังบทเรียน 

พระมหาประกาศิต  
สิริเมโธ, ดร. 

๑๓ 
 

บทท่ี ๙ คัมภีร์ปริวาร 
- สาระสำคัญในคัมภีร์ปริวาร 
 

๒ -บรรยาย การใช้ส่ือ power point 
การยกตัวอย่างหลักพระวินัย
ประกอบ การอภิปรายกลุ่ม และ
แลกเปลี่ยนประเด็นที่สนใจ 

พระมหาประกาศิต  
สิริเมโธ, ดร. 

๑๔ 
 

บทท่ี ๙ คัมภีร์ปริวาร 
- สาระสำคัญในคัมภีร์ปริวาร 
 

๒ -บรรยาย การใช้ส่ือ power point 
การยกตัวอย่างหลักพระวินัย
ประกอบ การอภิปรายกลุ่ม และ
แลกเปลี่ยนประเด็นที่สนใจ 
-ทดสอบหลังบทเรียน 

พระมหาประกาศิต  
สิริเมโธ, ดร. 

๑๕ 
 

ทบทวนบทเรียนทั้งหมด  
 
 

๒ -บรรยาย  การยกตัวอย่างหลักพระ
วินัยประกอบ และ แลกเปลี่ยน
ประเด็นที่สนใจ 

พระมหาประกาศิต  
สิริเมโธ, ดร. 

๑๖ สอบปลายภาค ๒ - - 
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ท่ี  
ผลการ
เรียนรู้  

วิธีการประเมิน  สัปดาห์ท่ีประเมิน  
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 

๑.๑,๑.๖, 
๑.๗,๒.๑, 
๒.๔-๒.๖, 

๓.๒ 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 
 

๘ 
๑๖ 

 

๓๐ %(๑๐) 
๔๐ %(๖๐) 

 

๒ 

๑.๑, ๑.๖, 
๑.๗, ๒.๑, 
๒.๔-๒.๖, 
๓.๒, ๔.๑-
๔.๖,.๓.๔. 

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน 
การทำงานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรปุบทความ 
การส่งงานตามทีม่อบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐ %(๒๐) 

๓ 
๑.๑-๑.๗, 

๓.๑ 

การเข้าช้ันเรียน  
การมสี่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในช้ัน
เรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 
๑๐ %(๑๐) 

 
 
 



มคอ.๓ วิชา วินัยปิฎก ๐๐๐ ๑๔๘  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ภาคการศึกษาที่ ๒/๖๔   หน้า ๗   

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 
 

๑.  เอกสารและตำราหลัก 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาจุฬาเตปิฎก.ํ กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
๒๕๐๐ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาฯ กรุงเทพมหานคร : มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระวินัยปิฎก. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๒๕๕๒ 
๓. เอกสารและข้อมูลสำคญั 

เสถียรพงษ์ วรรณปก. พระไตรปิฎกวิเคราะห์. 
พ.ศ. ๒๕๓๐. กรุงเทพมหานคร : รุ่งแสงการพิมพ์ 

๔. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
แสวง อุดมศรี  วินัยปิฎก เล่ม ๑-๒ กรุงเทพมหานคร : ประยูรวงศ์การพิมพ์, ๒๕๔๖. 
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น wikipedia คำอธิบายศัพท์  

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจาก

นักศึกษาได้ดังนี้ 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

๓. การปรับปรุงการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 

และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 



มคอ.๓ วิชา วินัยปิฎก ๐๐๐ ๑๔๘  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ภาคการศึกษาที่ ๒/๖๔   หน้า ๘   

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน

วิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร  

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ ๔ 
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา

จากงานวิจัยของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ 
 
 
 
 
 

พระมหาประกาศิต  สิรเิมโธ, ดร. 
อาจารยป์ระจำวิชา 

 



รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา ๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปญัญาศรทีวารวดี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
     ๐๐๐   ๒๑๑    วัฒนธรรมไทย 
                        (Thai Culture) 
๒.จำนวนหน่วยกิต   
     ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศกึษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
๔.อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 
     อาจารย์สงคราม  จันทร์ทาคีรี/พระมหาอานนท์ อานนิโท 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรยีน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒ / ช้ันปีที่ ๑ 
๖.รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๘.สถานท่ีเรยีน    
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๙.วันท่ีจัดทำหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภทของ
วัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับ
การพัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ชัดเจนและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา สามารถ 
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม 
พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่และ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย และเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. 



 
๒ 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 
๑. คำอธิบายรายวิชา  

    ศึกษาความหมายและเนือ้หาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา
กับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา ผลกระทบของ
วัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 

๒. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๐ ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสรมิตามความ
ต้องการของนิสิตเฉพาะ
ราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๔ 
ช่ัวโมงต่อสปัดาห์   

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ หรือ ส่วนงาน 
     - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ) 

 
หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 

 
๑. คณุธรรม จรยิธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
          พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้ อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามช้ีให้เห็นคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหาวิชา เพื่อให้นิสิต
สามารถพัฒนาและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับความรู้ในรายวิชา โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร 
ดังนี้ 
           (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศจนเพื่อพระพุทธศาสนา 
           (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม 
           (๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
           (๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
           (๕) ประพฤติตนเป้นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 
     ๑.๒ วิธีการสอน  
           (๑) สอดแทรกเรื่องศีลธรรม ศรัทธา จิตสาธารณะและการเสยีสละเพื่อส่วนรวมในการเรียนการสอน 
           (๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
           (๓) เรียนรู้จากกรณ๊ตัวอย่างประเด็นปญัหาทางด้านศีลธรรม เพื่อใหผู้้เรียนฝึกการแก้ปญัหา 
           (๔) เรียนรู้จากสถานการณ์จรงิ และจัดกิจกรรมในช้ันเรียนหรือนอกช้ันเรียน 
 



 
๓ 

     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          (๑) สังเกตพฤติกรรมของนสิิตในช้ันเรียนหรอืนอกช้ันเรียนอย่างต่อเนื่อง 
          (๒) อภิปราย รายงาน การนำเสนอและการตอบคำถาม 
          (๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกจิกรรมของนิสิต 
          (๔) นิสิตประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน 
๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ท่ีต้องได้รับ  
           ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย 
           (๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 
           (๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ทีเ่กิดข้ึนได้อย่างมีเหตุผล 
           (๓) สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได ้
           (๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
           (๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหลง่เรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง  
     ๒.๒ วิธีการสอน 
           (๑) สอนแบบบรรยายและใช้โจทยป์ัญหา 
           (๒) สอนโดยใช้กรณ๊ศึกษา 
           (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัต ิ
           (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
           (๕) ศึกษาดูงาน 
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
           (๑) ทดสอบย่อย 
           (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
           (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
           (๔) การนำเสนอผลงาน 
๓. ทักษะทางปัญญา 

     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
           (๑) สามารถหาข้อมลู ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
           (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะหอ์ย่างเป็นระบบและมเีหตผุล 
           (๓) สามารถประยกุต์ความรู้และทักษะเพื่อแกป้ัญหาได้อย่างเหมาะสม 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
           (๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ 
           (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
           (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัต ิ
           (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
           (๕) ศึกษาดูงาน 
 
 



 
๔ 

     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           (๑) ทดสอบย่อย 
           (๒) สอบกลางภาคและปลายภาค 
           (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
           (๔) นำเสนอผลงาน 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา  
           (๑) สามารถทำงานเป็นทีม 
           (๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุม่ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม 
           (๓) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรบัความแตกต่างระหว่างบุคคล 
           (๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
           (๑) มอบหมายงานกลุ่ม 
           (๒) สอนจากสภาพจริงที่เกิดข้ึนในชุมชนและสงัคม 
           (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 
           (๔) ศึกษาดูงาน 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
           (๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างการเรียนการสอนและการทำงานร่วมกับเพื่อน 
           (๒) ประเมินผลงานที่ได้รบัมอบหมาย 
           (๓) พิจารณาผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีต้องพัฒนา       
           (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
           (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
           (๓) ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
     ๕.๒ วิธีการสอน       
           (๑) สอนโดยการฝึกปฏิบัติ 
           (๒) มอบหมายงานค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
           (๓) นำเสนองานโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
           (๑) ทดสอบย่อย 
           (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
           (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
           (๔) นำเสนอผลงาน 

 
 
 
 

 



 
๕ 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
 

๑.  ทดสอบกอ่นเข้าบทเรียน 
๒. แนะนำแผนการสอน 
     ๒.๑  คำอธิบายรายวิชา 
 ๒.๒ วัตถุประสงค์รายวิชา 
 ๒.๓ กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๒.๔ วิธีการประเมินผล 
 ๒.๕ งานมอบหมาย 
     ๒.๖ จิตพิสัย 

๒ การอธิบาย 
การยกตัวอย่าง
ประกอบ 
Power Point, 
Projector 

อาจารยส์งคราม จันทร์ทาคีร ี

๒ บทท่ี ๑ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม 
- ความหมายและความสำคัญของ
วัฒนธรรม 
- แนวคิดและที่มาของวัฒนธรรม 
- องค์ประกอบของวัฒนธรรม 
- ประเภทของวัฒนธรรม 
- ลักษณะของวัฒนธรรม 
- หน้าที่ของวัฒนธรรม 

๒ การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 
การนำเสนองาน 
Power Point, 
Projector 

อาจารยส์งคราม จันทร์ทาคีร ี

๓ บทท่ี ๒ พัฒนาการของวัฒนธรรม 
- พัฒนาการวัฒนธรรมไทย 
- วัฒนธรรมไทยสมัยต่าง ๆ 
- วัฒนธรรมร่วมสมัย 

๒ การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 
การนำเสนองาน 
Power Point, 
Projector 

อาจารยส์งคราม จันทร์ทาคีร ี

๔ 
 

บทท่ี ๓ เนื้อหาของวัฒนธรรมไทย 
- คติธรรม 
- เนติธรรม 
- วัตถุธรรม 
- สหธรรม 

๒ การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 
การนำเสนองาน 
Power Point, 
Projector 

อาจารยส์งคราม จันทร์ทาคีร ี

๕-๖ บทท่ี ๔ การแพร่กระจายและการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทย 
- ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทย 
- การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม 
- การเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรม
ไทย 

๔ การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 
การนำเสนองาน 
Power Point, 
Projector 
 

อาจารยส์งคราม จันทร์ทาคีร ี

      ๗ 
 

บทท่ี ๕ วัฒนธรรมท้องถิ่น 
- วัฒนธรรมท้องถ่ินภาคเหนือ 
- วัฒนธรรมท้องถ่ินภาคใต้ 

๒ การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 
การนำเสนองาน 

อาจารยส์งคราม จันทร์ทาคีร ี



 
๖ 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- วัฒนธรรมท้องถ่ินภาคกลาง 
- วัฒนธรรมท้องถ่ินภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

Power Point, 
Projector 

๘ สอบระหว่างภาค ๒   
๙ 
 

บทท่ี ๖ ทุนทางวัฒนธรรม 
- ความหมายและองค์ประกอบของ
ทุนทางวัฒนธรรม 
- ความสำคัญและประโยชน์ของทุน
ทางวัฒนธรรม 
- ก ารป ระ เมิ น ส ถาน ก าร ณ์ ทุ น
ทางวัมนธรรม 

๒ การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 
การนำเสนองาน 
Power Point, 
Projector 

อาจารยส์งคราม จันทร์ทาคีร ี

๑๐ บทท่ี ๗ พระพุทธศาสนากบั 
วัฒนธรรม  
- ความสัมพันธ์ระหว่าง 
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย 
- พระพทุธศาสนามีอทิธิพลต่อ 
วัฒนธรรมไทย 
- พระพทุธศาสนากับวัฒนธรรมไทย 
ในสถานการณ์ปจัจบุัน 

๒ การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 
การนำเสนองาน 
Power Point, 
Projector 

อาจารยส์งคราม จันทร์ทาคีร ี

๑๑ 
 

บทท่ี ๘ การอนุรักษ์และส่งเสรมิ
วัฒนธรรมไทย 
- ความหมายและความสำคัญของ
การอนุรกัษ์ 
- การส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 
- การปรับปรงุและการเสริมสร้าง
วัมนธรรมไทย 

๒ การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 
การนำเสนองาน 
Power Point, 
Projector 

อาจารยส์งคราม จันทร์ทาคีร ี

๑๒ บทท่ี ๙ การเผยแพร่และ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 
- ความหมายของการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทย 
- ความสำคัญของการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทย 
- ความหมายของการเผยแพร่
วัฒนธรรมไทย 
- หลกัและวิธีการเผยแพร่วัมนธรรม
ไทย 
- เทคโนโลยีกบัการเผยแพร่
วัฒนธรรมไทย 

๒ การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 
การนำเสนองาน 
Power Point, 
Projector 

อาจารยส์งคราม จันทร์ทาคีร ี



 
๗ 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑๓ บทท่ี ๑๐ วัฒนธรรมไทยกับการ
พัฒนา 
- วัฒนธรรมกับการพฒันา 
- วัฒนธรรมไทยกับการพฒันาวิถี
ชีวิต 
- วัฒนธรรมไทยกับการพฒันา
สิ่งแวดล้อม 
- วัฒนธรรมไทยกับการพฒันา
สถาบันทางสงัคม 

๒ การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 
การนำเสนองาน 
Power Point, 
Projector 
 

อาจารยส์งคราม จันทร์ทาคีร ี

๑๔ 
 

บทท่ี ๑๑ ผลกระทบของวัฒนธรรม
ต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 
- อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก
และตะวันออกต่อวัฒนธรรมไทย 
- ผลกระทบของวัฒนธรรมตะวันตก
และตะวันออกต่อวัฒนธรรมไทย 
- การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมไทย 

๒ การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 
การนำเสนองาน 
Power Point, 
Projector 

อาจารยส์งคราม จันทร์ทาคีร ี

๑๕ สอบปลายภาค ๒   
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ท่ี  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ท่ีประเมิน  สัดส่วนของการประเมินผล 

๑ สอบระหว่างภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๖ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 

วิเคราะห์ ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน 
การทำงานกลุ่มและการนำเสนอผลงาน 
การอ่านและสรปุความ 
การส่งงานตามทีม่อบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา ๒๐% 

๓ 
การเข้าช้ันเรียน 
การมสี่วนร่วม  ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 
๑.  เอกสารและตำราหลัก 
พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ (สมาน).  วัฒนธรรมไทย.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย,  
             ๒๕๔๙. 
สวัสดิ์  พินิจจันทน์. วัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘. 
สุชีพ  ปุญญานุภาพ. พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏราชวิทยาลัย,  



 
๘ 

             ๒๕๔๒. 
๒.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
จำนงค์  ทองประเสริฐ. วัฒนธรรมไทยในภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๗. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). วัฒนธรรมไทย สู่ยุคเป็นผู้นำและเป็นผู้ให้. กรุงเทพมหานคร: สำนักงาน 
            คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๗. 
๓.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
ณรงค์  เส็งประกอบ.  พ้ืนวัฒนธรรมไทย.กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส. พริ้นต้ิงเอ้าส์, ๒๕๓๙. 
ทินพันธ์ุ  นาคะตะ. พระพุทธศาสนากับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: สหายบล็อกและการพิมพ์, ๒๕๔๓. 
บันเทิง  พาพิจิตร. ประเพณีวัฒนธรรมไทยและคติความเชื่อ. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๙. 
ปราณี  วงษ์เทศ และสุจิตต์ วงษ์เทศ. ประเพณี ๑๒ เดือน:  ในประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรม เพ่ือความ 
              อยู่รอดของคน. กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๔๘. 
พระราชวรมุนี.  ปรัชญาการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐. 
วรรณภา  พูนพาณิชย์ และมลฤดี  ลิ่วเฉลิมวงศ์. ชีวิตและวัฒนธรรมไทย.กรุงเทพมหานคร: เจริญรุ่งเรืองการ 
           พิมพ์, ๒๕๔๗. 
สมชัย  ใจดี. ประเพณีวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๕. 
Ray Moun Williams. Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. Britain: Croom Helm, 1979. 
The Group of Great Teachers. Thailand’s Important Traditions and Ceremonies. Bangkok: 
Sermwit Bannakarn, 1973. 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้
ดังนี ้
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  
          - ใบงานประเมินประสิทธิผลวัตถุประสงค์รายวิชา 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
          - ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - แบบสอบถามประเมินผลสมัฤทธ์ิการสอนโดยนสิิต 
          - การสังเกตการสอนจากผู้ร่วมทมีการสอน 
          - ผลการสอบ 
          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ ได้นำผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - แจ้งผลการประเมินการสอนโดยนิสิตให้ผู้สอนทราบเพื่อนำไปปรับปรุงการสอน           
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 



 
๙ 

          - การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จากใบงาน แบบฝึกหัด การสอบถามนิสิต การตรวจงานมอบหมายของนิสิต และพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจำหลักสูตร  
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ ใบ
งาน รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
         - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ ๔ 
         - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย
ของอาจารย์ 
         - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 
 
 
 

อาจารยส์งคราม  จันทรท์าคีร ี
อาจารยป์ระจำวิชา 



                                                                                                                   มคอ. ๓
  

-๑- 

รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  
คณะครุศาสตร์/ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

หมวดท่ี ๑  ข้อมูลท่ัวไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา 
๒๐๓  ๒๐๓  ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห ์

             (Analytical History of Thailand) 
๒.  จำนวนหน่วยกิต 
     ๓ หนว่ยกิต (๓-๐-๖) 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     ๓.๑ หลักสูตร 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
 ๓.๒ ประเภทวิชา 
   วิชาบังคับ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๔.  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

อ.แสงสุรีย์ ทองขาว/อ.สงคราม จันทรท์าคีร ี
๕.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรยีน  

ภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๖๑   ช้ันปีที่ ๒ 
๖.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (ถ้ามี) 
       ไม่มี 
๗.  วิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
       ไม่มี 
๘.  สถานท่ีเรียน  
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๙.  วันท่ีจัดทำรายละเอียดของรายวิชา หรือวันท่ีมีการปรบัปรุงครั้งลา่สุด 
   ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๖๓ 



                                                                                                                   มคอ. ๓
  

-๒- 

หมวดท่ี ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 
๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 ๑.๑   เพื่อให้รู้และเข้าใจวิธีการทางประวัติศาสตร์  
 ๑.๒ เพื่อใหรู้้และเข้าใจวิวัฒนาการชาติไทยด้านการเมืองและการปกครอง เศรษฐกจิ สังคมและ 
วัฒนธรรม และความสัมพันธ์กบัต่างประเทศ 
 ๑.๓  เพื่อใหรู้้และเข้าใจสมัยกอ่นประวัติศาสตร์ สมัยสโุขทัย สมัยอยุธยา สมัยกรงุธนบุรีและ 
รัตนโกสินทร์ และสถานการณ์ชาติไทยในปัจจุบันในเชิงวิเคราะห์ 
 ๑.๓  เพื่อให้นิสิตนำไปเป็นพื้นฐานสำหรบัการจัดการเรียนการสอนในหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อให้นิสิตรู้จักคุณค่าและความดีงามอันเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่บรรพบุรุษสร้างไว้เพื่ออนุชนโดย
ผ่านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ 
สิ่งดีงามทางประวัติศาสตร์ไดอ้ย่างสร้างสรรค์ 

หมวดท่ี ๓  ส่วนประกอบของรายวิชา 

 ๑.  คำอธิบายรายวิชา 

 เพื่อให้ผู้ศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการชาติไทยด้านการเมืองและการปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัย
กรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ และสถานการณ์ชาติไทยในปัจจุบันในเชิงวิเคราะห์ 
 ๒.  จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

๔๒ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา สอนเสรมิในกรณี
ทดแทนช่ัวโมงเรียน
ที่ไม่สามารถทำการ
เรียนการสอนได้ 

- ๘๔ ช่ัวโมง/ 

ภาคการศึกษา 

 

๓.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล  

     ในเวลาเรียน ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์ เป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ (เฉพาะนสิิตที่ต้องการ) 
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หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 

๑.  คณุธรรม จรยิธรรม 
 ๑.๔  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
            มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด 
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผูอ้ื่นและประโยชน์ของสงัคม
ส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปรง่ใสของสังคมและประเทศชาติต่อต้านการทจุริตคอรปัช่ันและความไม่
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
  วิธีการสอน 
   สอดแทรกระหว่างการเรียนการสอนในทุกครัง้ 
   การแสดงความคิดเห็นในเรื่องความมีวินัย ใผ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและความมีน้ำใจ 
   การปฏิบัติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดีต่ออาจารยผ์ูส้อนและผูบ้คุคลอื่นๆ 
  วิธีการประเมิน 
   ประเมินจากพฤติกรรมในช้ันเรียน และนอกช้ันเรียน 
๒.  ความรู ้
      ๒.๒  ความรู้ท่ีจะได้รับ 
 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ 
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้งสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 
ผู้เรียนโดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตาม 
เอกสารแนบท้าย   
 วิธีการสอน 
           การบรรยาย การอภิปราย การทำรายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว การนำเสนอรายงานใน   ช้ันเรียน 
การค้นคว้าด้วยตนเอง รวมทั้งเชิญวิทยากรมาบรรยาย 
 วิธีการประเมิน  
       ประเมินผลจากการเข้าช้ันเรียน การอภิปราย การทำรายงาน การค้นคว้า และการสอบกลางภาคและ
ปลายภาค  
๓. ทักษะทางปัญญา 
 (ไม่มี)    
๔.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
  ๔.๑   เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรูส้ึกของผูอ้ื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง 
สังคม   
 วิธีการสอน 
   ทำกิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ ทั้งในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 
 วิธีการประเมิน  
   ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมในช้ันเรียน และประเมินจากผลการทำกิจกรรม
กลุ่มและการทำรายงาน 
๕.  ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  ๕.๑ มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อเข้าใจองค์
ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
  วิธีการสอน 
            การสอนโดยใช้ power point ประกอบการบรรยาย การทำรายงานโดยค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ 
เอกสาร และอินเตอร์เน็ต  
 วิธีการประเมิน  
               ประเมินผลจากการเสนอรายงานหน้าช้ันเรียนและรายงานเอกสารตำราที่มอบให้ 

๖) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

 ๖.๓ จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ใหผู้้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรูผ้่านการ  
ลงมอืปฏิบตัิและการทeงานในสถานการณ์จรงิ ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการ การเผชิญ 
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบรูณาการการทำงานกบัการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถประยกุต์ความรู้มาใช้เพือ่ปอ้งกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สจุริต มี วินัยและ
รับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผูเ้รียนสำคัญทีสุ่ด 

 วิธีการสอน 
 สอนโดยนำพาไปดูและศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ และเอกสารตำราทีเ่กี่ยวกับประวัติศาสตร ์
       วิธีการประเมิน 

ประเมินจากการบรรยายของแตล่ะบุคคลและสังเกตุพฤติกรรมและเอกสาร 
 
 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน* 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อท่ีใช ้

ผู้สอน 

๑ แนะนำรายวิชา กิจกรรมการเรียนการ
สอน และวิธีการวัดและประเมินผล 

๓ บรรยาย อ.แสงสุรีย์ ทองขาว. 

๒-๓ วิธีการทางประวัติศาสตร ์
-การศึกษาหลกัฐานทางประวัติศาสตร ์
-การแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร ์

๖ - บรรยาย 
- PowerPoint 
- ค้นคว้าข้อมูลและนำเสนอ
รายงานหน้าช้ัน 

อ.แสงสุรีย์ ทองขาว. 
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๔-๖ วิวัฒนาการชาตไิทย 
- การแบง่ยุคสมัยในประวัติศาสตร ์
- การเมืองและการปกครอง เศรษฐกจิ 
สังคมและวัฒนธรรม และ สมัยสุโขทัย 
อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร ์
- ความสัมพันธ์กบัต่างประเทศในอดีต
และปจัจบัน 

๙ - บรรยาย 
- PowerPoint 
- ค้นคว้าข้อมูลและนำเสนอ
รายงานหน้าช้ัน 

อ.แสงสุรีย์ ทองขาว. 

๗ วัฒนธรรมไทยท้ัง ๔  ภาค 
ภาคเหนือ อีสาน ตะวันออก ใต ้

๓ ค้นคว้าข้อมูลและนำเสนอ
รายงานหน้าช้ัน 

อ.แสงสุรีย์ ทองขาว. 

๘ สอบกลางภาค ๓  อ.แสงสุรีย์ ทองขาว. 
๙-๑๑ ประวัติศาสตร์ไทยในสมัยตา่งๆ 

- สุโขทัย  
- อยุธยา 
- ธนบุร ี
- รัตนโกสินทร ์

๙ -ศึกษาแหลง่ประวัติศาสตร์
จริง 
-ค้นคว้าข้อมูลและนำเสนอ
รายงานหน้าช้ัน 

อ.สงคราม จันทร์ทรา
คีรี 

๑๒ ความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

๓ ค้นคว้าข้อมูลและนำเสนอ
รายงานหน้าช้ัน 

อ.สงคราม จันทร์ทรา
คีรี 

๑๓.๑๔ วิเคราะหส์ถานการณ์ชาติไทยใน
ปัจจุบันใน 
การเมือง การปกครอง สงัคม 
เศรษฐกจิและวัฒนธรรม 

๖ ค้นคว้าข้อมูลและนำเสนอ
รายงานหน้าช้ัน 

อ.สงคราม จันทร์ทรา
คีรี 

๑๕ ความคิดรวบยอดและค่านิยมทาง 
ประวัติศาสตร์สำหรบัการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

๓ ค้นคว้าข้อมูลและนำเสนอ
รายงานหน้าช้ัน 

อ.สงคราม จันทร์ทรา
คีรี 

๑๖ สอบปลางภาค ๓  อ.สงคราม จันทร์ทรา
คีรี 

 
 
 
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี  ผลการเรียนรู้*  กิจกรรมการประเมิน  
กำหนดการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ท่ี) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ คุณธรรมจริยธรรม พฤติกรรมในช้ันเรียน และนอก
ช้ันเรียน 

๑-๑๖ ๑๐ 

๒ ความรู้ การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

๘ 
๑๐ 

๓๐ 
๓๐ 

๓ ทักษะวิเคราะห ์ การเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน ทุกสปัดาห ์ ๑๐ 
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๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 

การสงัเกต/การทำรายงานกลุ่ม ทุกสปัดาห ์ ๑๐ 

๕ วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้ การออกแบบและการบรรยาย ๑๑ ๑๐ 
* ระบุผลการเรียนรูห้ัวข้อย่อยตามทีป่รากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบของรายวิชาของรายละเอียดของ
หลักสูตร (แบบ มคอ. ๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียน 
๑.  ตำราและเอกสารหลัก 

๑) อรพินท์  ปานนาค,ผศ. และคณะ. อารยธรรมตะวันออก. กรุงเทพฯ  : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 
๒๕๒๙. 

๒) มาตยา  อิงคนารถ,ผศ. และคณะ. ประวัติศาสตรไ์ทย. กรุงเทพฯ : เอ.เอส.พริ้นต้ิงเฮ้าส์, ๒๕๒๙. 
๓) ทองหล่อ  วงค์ธรรม,ดร. ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย.์  กรุงเทพฯ  :  สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 

๒๕๒๔. 
๔) ช่ืนจิตต์  อำไพวรรณ-ภรณี  กาญจนนัษฐิต.ิ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้. พิมพ์ครั้งที่ ๒. 

กรุงเทพฯ  : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ ๒๕๓๐. 
 

 
๒. เอกสารและข้อมูลสำคญั 
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ภาษาไทย 
๑) พรภิรมณ์  เชียงคุณ,รศ. ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ เล่ม ๑. กรุงเทพฯ  : เอ.เอส,พริ้นต้ิงเฮ้าส,์ 

๒๕๓๕. 
๒) ศิวพร  ชัยประสิทธิกลุ,ผศ.  ประวัติศาสตรเ์อเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป.  กรงุเทพฯ :  
 บริษัทประชาชนจำกัด. ๒๕๓๐. 
๓) วรทัศน์  วัชรวสี. ประชาชาติอาเชียน.  กรุงเทพฯ  :  โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๓. 
๔) ธิดา  สาระยา.  ประวัติศาสตร์ทอ้งถ่ิน.  กรุงเทพฯ :  เมอืงโบราณ,  ๒๕๓๙. 
๔  กรมวิชาการ.ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์ 

ภาษาอังกฤษ 
๑) D.G.E. Hill. A History  of  South-East  Asia.  Macmilan  Press  Ltd. Printed  in  china, 

๑๙๙๓. 
 
๓.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ  

๑) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ. แนวทางการใช้เทคโนโลยีการศึกษาตาม พรบ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒. กรงุเทพมหานคร : พริกหวาน กราฟกิ. ๒๕๔๒. 

 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี ๗  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
 ๑.๑  ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบออนไลน ์
     ๑.๒  สอบถามความคิดเห็นจากนสิิตในสปัดาหส์ุดท้าย 
 ๑.๓  ให้นิสิตเขียนแสดงความคิดเห็นการสอนในสปัดาหส์ุดท้าย 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผูส้อนปลายภาค 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
     ๓.๑  นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรงุการสอน  
 ๓.๒  ค้นคว้าข้อมูลความรู้ใหม่ๆนำมาใช้ในการสอน 
 ๓.๓  กลุ่มคณาจารยจ์ัดอภิปราย/สมัมนาเพื่อพัฒนารายวิชาให้มีสาระวิชาและการสอนให้เหมาะสมและ
น่าสนใจ  
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต 
     ๔.๑  ให้นสิิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและเกรดก่อนส่งเกรดให้สำนักทะเบียนและประมวลผล 
 ๔.๒  ก่อนการสอบกลางภาคและปลายภาค จัดประชุมคณาจารย์เพื่อออกข้อสอบร่วมกับการพฒันา
ข้อสอบเพื่อให้ได้มาตรฐาน 



                                                                                                                   มคอ. ๓
  

-๘- 

๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 นำผลที่ได้จากแบบการประเมิน และจากแบบสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต นำมาสรุปผล
และพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาหน้า 
 
 
 

 
 
 



  มคอ.๓ 

รายละเอียดของรายวิชา   
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรทีวารวดี  

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา 
๐๐๐  ๑๐๙  ศาสนาท่ัวไป 

(Religions) 
๒.จำนวนหน่วยกิต 

๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     ครุศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
๔.อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

อ.แสงสุรีย์ ทองขาว 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรยีน 

ภาคการศึกษาที่ ๒/ ๒๕๖๓  ช้ันปีที่ ๑ 
๖.รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๘.สถานท่ีเรยีน  
     วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรทีวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย  
๙.วันท่ีจัดทำหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒ 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ ความสำคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลักใน
การศึกษาศาสนา หลักคำสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากล
ร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่าง
ศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เพื่อพฒันาและปรบัปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ชัดเจนและสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของรายวิชา สามารถ 
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ทำให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจความหมาย ลักษณะ ความสำคัญ  
คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลกัในการศึกษาศาสนา หลักคำสอน พิธีกรรมและจุดมุง่หมายของ 
ศาสนาต่าง ๆ สามารถวิเคราะหล์ักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปจัจบุัน อิทธิพลของศาสนา 
ต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย และ 
เพื่อพฒันาและปรบัปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
๑. คำอธิบายรายวิชา  
    ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสำคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลักในการศึกษาศาสนา หลักคำ
สอน พิธีกรรมและจุดมุง่หมายของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะหล์กัษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปจัจบุัน 
อิทธิพลของศาสนาต่อสงัคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย 

๒. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๒๘  ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา 
 

สอนเสรมิตามความ
ต้องการของนิสิตเฉพาะ
ราย 

 
- 

๕๖ ช่ัวโมง/ 
ภาคการศึกษา 

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ หรือ ส่วนงาน 
     - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ) 

 
 
 
 
 
 

 



 
๓ 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนิสิต 
๑) ด้านคณุธรรม จรยิธรรม 
   มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
  มีจิตสาธารณะและเสียสละเพือ่ส่วนรวม 
   เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสงัคม ชาติ ศาสนา 
  ๒) ด้านความรู ้
   มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 

  ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนได้อย่างมีเหตผุล 
   สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 

  มีความรอบรูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงทัง้ของไทยและของโลก 
   รูจ้ักแสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
  สามารถค้นหาข้อมูล ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมลูจากหลักฐาน 
  สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
   สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  ๔) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 
  สามารถทำงานเป็นทีม  
  เป็นสมาชิกที่ดีของกลุม่ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม 
   มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  รับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
  ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ใช้ทักษะวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขได้ 
  ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
  ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔ 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 

จำน
วน

ชั่วโม
ง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
 

-แนะนำแผนการสอน 
-ทดสอบกอ่นเข้าบทเรียน 
-คำอธิบายรายวิชา 
-วัตถุประสงค์รายวิชา 
-กิจกรรมการเรียนการสอน 
-วิธีการประเมินผล 
-งานมอบหมาย 
-จิตพสิัย 

๒  
ช้ีแจงเนื้อหารายวิชา 
การยกตัวอย่างประกอบ 
บอกจุดประสงค์รายวิชา 
วิธีการเรียนการสอน 
วิธีประเมินผล 

อ.แสงสุรีย์ ทองขาว 

๒ บทท่ี ๑ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา 
-ความหมายและลกัษณะของศาสนา 
-ความสำคัญและคุณค่าของศาสนา  
-กำเนิดและพฒันาการของศาสนา 
-หลักคำสอนและนกิายของศาสนา 
-พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนา 

๒  
การบรรยาย 
การอภิปราย ถาม- ตอบ 
Power Point Projector 
สรปุบทเรียน 
 

อ.แสงสุรีย์ ทองขาว 

๓ 
 

บทท่ี ๒ กลุ่มศาสนาเอเชียใต้ 
 ศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู
-ความเป็นมา -ศาสนบุคคล -นิกาย 
-ศาสนธรรม -เป้าหมายสูงสุด  
-ศาสนพิธี -ศาสนวัตถุศาสนาพราหมณ์-
ฮินดู 

๒  
การบรรยาย และ
ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย 
Power Point Projector 
สรปุบทเรียน 
งานคำถามท้ายบท 

อ.แสงสุรีย์ ทองขาว 

๔ 
 

บทท่ี ๒ กลุ่มศาสนาเอเชียใต ้(ต่อ) 
 ศาสนาสิกข ์
 -ความเป็นมา -ศาสนบุคคล-นิกาย 
 -ศาสนธรรม-เป้าหมายสูงสุด 
 -ศาสนพิธี-ศาสนวัตถุของศาสนาสิกข ์

๒ การบรรยาย และ
ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย 
Power Point Projector 
สรปุบทเรียน 
มอบหมายงานให้นิสิตศึกษา
และค้นคว้า 

อ.แสงสุรีย์ ทองขาว 

๕ 
 

บทท่ี ๓ กลุ่มศาสนาเอเชียตะวันออก 
 ศาสนาชินโต 
 -ความเป็นมา-ศาสนบุคคล -นิกาย 
 -ศาสนธรรม-เป้าหมาย-ศาสนพิธีและ 
 -ศาสนวัตถุของศาสนาชินโต 

๒ การบรรยาย และ
ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย 
การนำเสนอหน้าช้ัน 
Power Point Projector 
สรปุบทเรียน 

อ.แสงสุรีย์ ทองขาว 



 
๕ 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 

จำน
วน

ชั่วโม
ง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๖ บทท่ี ๓ กลุ่มศาสนาเอเชียตะวันออก 
 ศาสนาเต๋า 
 -ความเป็นมา -ศาสนบุคคล 
 -ศาสนธรรม -เป้าหมายสงูสุด 
 -ศาสนพิธี -ศาสนวัตถุของศาสนาเต๋า 
 และศาสนาขงจือ้ 

๒ การบรรยาย และ
ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย 
การนำเสนอหน้าช้ัน 
Power Point Projector 
สรปุบทเรียน 
งานคำถามท้ายบท 

อ.แสงสุรีย์ ทองขาว 

๗ 
 

บทท่ี ๔ กลุ่มศาสนาเอเชียตะวันตก 
ศาสนายูดาย ศาสนาไอโรอัสเตอร์และ
ศาสนาครสิต์  
-ความเป็นมา -ศาสนบุคคล 
-ศาสนธรรม -เป้าหมายสูงสุด 
-ศาสนพิธี -ศาสนวัตถุของศาสนายูดาย 
ศาสนาไอโรอสัเตอร์และศาสนาครสิต ์

๒  
การบรรยาย และ
ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย 
งานมอบหมาย 
การนำเสนอหน้าช้ัน 
Power Point Projector 
สรปุบทเรียน 

อ.แสงสุรีย์ ทองขาว 

๘ สอบกลางภาค ๒   
๙ บทท่ี ๔ กลุ่มศาสนาเอเชียตะวันตก 

(ต่อ) ศาสนาอิสลาม ศาสนาบาไฮ 
 -ความเป็นมา -ศาสนบุคคล 
-ศาสนธรรม -เป้าหมายสูงสุด 
-ศาสนพิธี –ศาสนวัตถุของศาสนา
อิสลามและศาสนาบาไฮ 

๒ การบรรยาย และ
ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย 
การนำเสนอหน้าช้ัน 
Power Point Projector 
สรปุบทเรียน 

อ.แสงสุรีย์ ทองขาว 

๑๐ 
 

ศาสนาอเทวนิยม 
บทท่ี ๕ กลุ่มศาสนาเอเชียใต ้
ศาสนาเซน 
-ความเป็นมา -ศาสนบุคคล 
-ศาสนธรรม -เป้าหมายสูงสุด 
–ศาสนวัตถุ -ศาสนพิธีของศาสนาเซน 

๒ การบรรยาย และ
ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย 
Power Point Projector 
สรปุบทเรียน 
แบ่งกลุ่มมอบหมายงานให้
นิสิตศึกษาและค้นคว้า 

อ.แสงสุรีย์ ทองขาว 

๑๑ บทท่ี ๕ กลุ่มศาสนาเอเชียใต้ (ต่อ) 
พระพุทธศาสนา 
 -ศาสนบุคคลของพระพุทธศานา 
 -นิกายของพระพุทธศานา 
 -ศาสนธรรมของพระพทุธศานา 
 -เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศานา 
 -ศาสนพิธีของพระพุทธศานา 

๒  
การบรรยาย และ
ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย 
การนำเสนอหน้าช้ัน 
Power Point Projector 
สรปุบทเรียน 

อ.แสงสุรีย์ ทองขาว 



 
๖ 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 

จำน
วน

ชั่วโม
ง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 -ศาสนวัตถุของพระพุทธศานา งานคำถามท้ายบท 
๑๒ บทท่ี ๖ ลักษณะท่ีเป็นสากลร่วมกัน

และต่างกันของศาสนาปัจจุบัน 
 -วิเคราะห์ศาสนธรรมในศาสนาปจัจุบัน 
 -วิเคราะห์ศาสนพิธีในศาสนาปจัจบุัน 
 -วิเคราะหจ์ุดหมายในศาสนาปจัจบุัน 

๒ การบรรยาย และ
ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย 
การนำเสนอหน้าช้ัน 
Power Point Projector 
สรปุบทเรียน 

อ.แสงสุรีย์ ทองขาว 

๑๓ บทท่ี ๗ อิทธิพลของศาสนาต่อสังคม
โลก 
-อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อการสร้างเสริม
สันติภาพโลก 
 -อิทธิพลของศาสนาทีม่ีต่อการเมอืงการ
ปกครอง 
 -อทิธิพลของศาสนาทีม่ีต่อสงัคมและ
เศรษฐกจิ 
 -อิทธิพลของศาสนาที่ต่อการศึกษาและ
วัฒนธรรม 
 -บทบาทของศาสนาที่มีต่อการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒ การบรรยาย และ
ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย 
การนำเสนอหน้าช้ัน 
Power Point Projector 
สรปุบทเรียน 

อ.แสงสุรีย์ ทองขาว 

๑๔ บทท่ี ๘ วิธีการเผยแผ่ศาสนาต่างๆ ใน
ประเทศไทย 
 -วิธีการเผยแผ่ศาสนาต่างๆในประเทศ
ไทย 
 -ความร่วมมือของศาสนาต่างๆ ใน
ประเทศไทย 
 -ท่าทีของศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย 

๒  
การบรรยาย 
Power Point Projector 
สรปุบทเรียน 

อ.แสงสุรีย์ ทองขาว 

๑๕ สรุปเนื้อหารายวิชา ๒ สรปุบทเรียนทั้งหมด 
แนะนำการเตรียมตัว 
ก่อนสอบ 

อ.แสงสุรีย์ ทองขาว 

๑๖ สอบปลายภาค ๒ - - 
 
๒ แผนการประเมนิผลการเรียนรู ้

ท่ี  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ท่ีประเมิน  สัดส่วนของการระเมินผล 

๑ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 



 
๗ 

๒ สอบระหว่างภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๖ 

๓๐% 
๓๐% 

๓ 

ทักษะทางปญัญา วิเคราะห์ ค้นคว้า  
การนำเสนอรายงาน 
การทำงานกลุ่ม 
การอ่านและสรปุความ 
การส่งงานตามทีม่อบหมาย  

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

๔ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ การเข้าช้ันเรียน การมสี่วนร่วม  ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

๕ 
ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสือ่สาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

 

 
 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 
๑.เอกสารและตำราหลัก 
กีรติ  บุญเจือ.  ศาสนศาสตร์เบื้องต้น.  กรงุเทพมหานคร: ไทบวัฒนาพานิช, ๒๕๓๒. 
จินดา  จันทร์แก้ว, ผสดร. ศาสนาปัจจบุัน. กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 
เสฐียร  พันธรังษี. ศาสนาเปรียบเทียบ เลม่ ๑-๒. พระนคร: แพร่วิทยา, ๒๕๑๓.   
แสง  จันทร์งาม. ศาสนศาสตร.์ กรงุเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๑. 
๒.เอกสารและข้อมูลสำคญั 
พระญาณวโรดม. ศาสนาตา่ง ๆ. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
เสถียร  โพธินันทะ.  ประวัติศาสนา. พระนคร: สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย,๒๕๑๔. 
สุชีพ  ปุญญานุภาพ. ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร: เกษมบรรกิจ, ๒๕๒๓. 
๓.เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
กรมการศาสนา, กระทรวงศึกษาธิการ. เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับองค์การศาสนาตา่ง ๆ. กรงุเทพมหานคร:   
            โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๕. 
คูณ  โทขันธ์.  พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส. พรินต้ิงเฮาส์, ๒๕๔๕. 
โจเซฟ แกร์ (แต่ง). ศาสนาท้ังหลายนับถืออะไร ?. แปลโดย ฟื้น  ดอกบัว. กรุงเทพมหานคร:  โอ.เอส.  
            พรินต้ิง เฮาส์, ๒๕๓๓. 
ปรีชา  ช้างขวัญยืนและสมภาร พรมทา. มนุษย์กับศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๓, กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพ ์
            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
พุทธทาสภิกขุ.  คริสตธรรม พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ธรรมสาร, ๒๕๔๒. 
มนต์  ทองชัช. ศาสนาสำคัญของโลก. กรงุเทพมหานคร: โอ.เอส. พริ้นต้ิงเฮาส์, ๒๕๓๓. 
สมเดจ็พระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์  ธมฺมธรเถร). สากลศาสนา. กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพม์หามกุฏราชวิทยาลัย,  
             ๒๕๔๘. 
สุเมธ  เมธาวิทยากลุ. ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร: หจก. ทิพย์อกัษร, ๒๕๓๒. 

 



 
๘ 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้
ดังนี้ 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  
          - ใบงานประเมินประสิทธิผลวัตถุประสงค์รายวิชา 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
           - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
          - ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - แบบสอบถามประเมินผลสมัฤทธ์ิการสอนโดยนสิิต 
          - การสังเกตการสอนจากผู้ร่วมทมีการสอน 
          - ผลการสอบ 
         - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ ได้นำผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          -แจ้งผลการประเมินการสอนโดยนิสิตให้ผู้สอนทราบเพื่อนำไปปรับปรุงการสอน           
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จากใบงาน แบบฝึกหัด การสอบถามนิสิต การตรวจงานมอบหมายของนิสิต และพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจำหลักสูตร  
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ ใบ
งาน รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย



 
๙ 

ของอาจารย์ 
          -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 
 
 
 



มคอ. ๓ หมวดวิชาชีพครู 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) หลักสูตร ๔ปี คณะครุศาสตร ์ หน้า ๑ 

 

                  รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา   วิทยาลัยสงฆ์พุทธปญัญาศรทีวารวดี คณะครุศาสตร์ (สงัคมศึกษา) 

 
หมวดท่ี  ๑   ข้อมูลท่ัวไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา 
     ๒๐๐ ๔๑๓  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑         
                     (Professional Experiences ๑)    
๒.  จำนวนหน่วยกิต 
      ๒(๐-๔-๒) 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      ครุศาสตรบัณฑิต  หมวดวิชาชีพครู 
๔.  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

อ.แสงสุรีย์ ทองขาว/อ.ผสุดี  จิระวัฒนกิจ 
๕.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรยีน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒ /ช้ันปีที่  ๑ 
๖.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)  (ถ้ามี) 
         ไม่ม ี
๗.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co- requisites)  (ถ้ามี) 
         ไม่ม ี
๘.  สถานท่ีเรียน 
        วิทยาลัยสงฆ์พทุธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จงัหวัด นครปฐม 
๙.  วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลา่สุด 
        ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๓ หมวดวิชาชีพครู 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) หลักสูตร ๔ปี คณะครุศาสตร ์ หน้า ๒ 

 

 
หมวดท่ี  ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

๑. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม  
เพื่อให้นสิิต  
๑) นสิิตสามารถฝกึปฏิบัติการสอนตามกลุ่มสาระ / วิชาที่ตนศึกษาอย่างน้อย ๑๐ ช่ัวโมง  
๒) นสิิตสามารถจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญได้  
๓) นสิิตสามารถจัดกจิกรรมร่วมกับสถานศึกษาได้  
๔) นสิิตสามารถปฏิบัตงิานเป็นผู้ช่วยครู ด้านธุรการช้ันเรียน บริหารจัดการช้ันเรียนได้  
๕) นสิิตสามารถจัดทำสื่อ / จัดสภาพห้องเรียน/ ป้ายนิเทศได้  
๖) นสิิตสามารถปฏิบัตงิานประจำวันในโรงเรียนได้  
๗) นสิิตสามารถบันทึกผลการปฏิบัตงิานมสี่วนร่วมและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ตลอดจน

นำเสนอประสบการณ์ได้  
๒. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม  

การพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนามเพิ่มเติม ดังนี้  
๑) นิสิตสามารถปฏิบัติการสอน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  
๒) นิสิตสามารถประยุกต์การใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติการสอนได้  
๓) นิสิตสามารถนำทักษะทางวิชาชีพครูไปใช้กับนักเรียนได้ 

 
หมวดท่ี ๓  การพัฒนาผลการเรยีนรู้ของนิสิต 

     

๑. คณุธรรม จรยิธรรม   
    ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา  
          ๑) มีพฤติกรรมที่แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู (รับผิดชอบหลัก) 
         ๒) สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม (รับผิดชอบรอง)     
    ๑.๒ กระบวนการ หรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้  
         ๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม จริยธรรมของสังคม และ
วิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
         ๒) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning) ในสถานศึกษา  
         ๓) การใช้กรณีศึกษา (Case study)  
         ๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร  
   ๑.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  
         ๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี  
         ๒) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน/ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
         ๓) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา  
         ๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร   
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๒. ความรู ้
    ๒.๑ ความรู้ท่ีได้รับ/ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
            ๑) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และเป็น
ระบบ (รับผิดชอบหลัก) 
            ๒) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งการบูรณา
การข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง 
 
            ๓) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง ตระหนักถึง
ความสำคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้  

      ๔) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ (รับผิดชอบรอง) 

๒.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลการเรียน  
         ๑) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry method)  
         ๒) การทบทวนวรรณกรรม และสรุปสถานะขององค์ความรู้  
         ๓) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี  

๔) การเรียนรู ้ร ่วมมือ (Collaborative learning) เพื ่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู ้ใน
สถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง  

๕) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร  
๒.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  

๑) วัดและประเมินผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้  
๒) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะองค์ความรู้  
๓) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี  
๔) วัดและประเมินจากการเรียนรู้ ร่วมมือ  
๕) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ทักษะทางปัญญาท่ีจะได้รับการพัฒนา/ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

๑) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ และแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทำการวิจัยเพื่อพัฒนางานและ
พัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง (รับผิดชอบรอง) 

 ๒) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนำไปสู ่การแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ  

       ๓) มีความเป็นผู้นำทางปัญญา ในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการพัฒนา
ศาสตร์ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม  

๓.๒ กระบวนการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้  
๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม (Problem-

based learning)  
๒) การทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research-based learning)  
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๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ (Research and Development และ Vision 
based learning)  

๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร  
๓.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

๑) วัดและประเมินผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม  
๒) วัดและประเมินจากผลการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
๓) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
๔) วัดและประเมินจาการเข้ารวมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  
๔.๑ ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบที่ควรพัฒนา  

         ๑) มีความไวในการรบัรู้ความรูส้ึกของผู้อื่น เข้าใจผูอ้ืน่ มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และ
ทางสงัคม  
           ๒) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปญัหาในกลุม่และระห่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  

     ๓) มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความสมัพันธ์ที่ดีกบัผูเ้รียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ทัง้
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่แวดล้อม  

๔.๒ กระบวนการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะพัฒนาผลการเรียนรู้  
๑) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action)  
๒) การเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการนำเสนองานวิชาการ  
๓) การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ (Reflective thinking)  
๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๔.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  
           ๑) สังเกตจากการปฏิบัติการทดลองสอนในช้ันเรียน และการสอนในสถานศึกษา  
           ๒) สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งในและนอกช้ันเรียน ครูพี่เลี้ยง และวิธีการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น  
           ๓) การเขียนแผนการสอนที่มีเทคนิคหรือวิธีการสอน สื่อ การวัดประเมินผลเหมาะสมกับบทเรียน  

๔) การอภิปรายแสดงความ คิดเห็นในการอภิปรายร่วมกันระหว่างนิสิต ช่วยกันวิเคราะห์ แนวทาง
ในการแก้ปัญหาที่พบในระหว่างที่มีการสอน  

๕) เปิดโอกาสในนิสิตมีส่วนร่วมในการประเมินซึ่งกันและกัน 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีควรพัฒนา  
            ๑) มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด 
และภาษาเขียน อันมีผลใหส้ามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  
           ๒) มีความสามารถในการใช้ดุลพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูล 
สารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยสีารเทศได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  

    ๓) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนำเสนอด้วยรปูแบบ
ที่เหมาะสมสำหรบับุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน  

๕.๒ กระบวนการคือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะพัฒนาผลการเรียนรู้  
๑) การติดตามวิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาจากข่าวหนังสือพิมพ์  
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๒) การสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
๓) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร  

๕.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  
๑) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษา  
๒) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
๓) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๖ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
๖.๑ ทักษะการจัดการเรียนรู้ท่ีควรพัฒนา  

๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) 
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์  

๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม (รับผิดชอบ
รอง) 

๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ (รับผิดชอบหลัก) 
๖.๒ กระบวนการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะพัฒนาผลการเรียนรู้  

๑) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
๒) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through action)   
๓) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร  

๖.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  
๑) วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน  
๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา  
๓) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 

 

หมวดท่ี ๔  ลักษณะของประสบการณ์ภาคสนาม 
 

 ๑. คำอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคสนาม  
      พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพโดยฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้ ออกแบบ
ทดสอบ วัดและประเมินผลผูเ้รียน และฝึกปฏิบัติการสอนแบบจลุภาคในสถานการณ์จำลองตามแผน  สังเกต
การสอนของเพื่อน ทดลองปฏิบัติการสอนจรงิในสถานศึกษา  รวมทั้งแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนโดยใช้
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน  บันทึกข้อมลูและนำเสนอผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๒. ภาคการศึกษาที่ ๒ ของนสิิตช้ันปีที่ ๔ 

๓. กิจกรรมของนิสิต 
๑) การปฐมนิเทศ  
๒) การเตรียมตัวก่อนการปฏิบัติการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา  
๓) การเตรียมตัวด้านวิชาการ/การสอน/การผลิตสื่อ  
๔) การทดลองปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง 
๕) การสัมมนาระหว่างปฏิบัติการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา  



มคอ. ๓ หมวดวิชาชีพครู 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) หลักสูตร ๔ปี คณะครุศาสตร ์ หน้า ๖ 

 

๖) การสัมมนาหลังการปฏิบัติการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
๔. ภารกจิที่นิสติจะตอ้งทำในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/ฝึกในสถานศึกษา 

๑) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง 

 ๒) การมีส่วนร่วมปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครู ดังน้ี  
๒.๑) ปฏิบัติงานครูด้านต่าง ๆ เช่น ธุรการในชั้นเรียน บริหารจัดการชั้นเรียน ฯลฯ  
๒.๒) จัดทำสื่อ/ป้ายนิเทศ/การตกแต่งจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน  
๒.๓) ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชั ้นเรียน เช่น กิจกรรมศิลปะ การเล่านิทาน กิจกรรม

เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง ฯลฯ  
๒.๔) ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกับสถานศึกษา (กีฬาสี กิจกรรมวันพ่อ โครงการพัฒนา

ผู้เรียน การแนะแนว ฯลฯ ) 
๓) การเขยีนบันทึกผลการปฏิบตัิงานมีส่วนร่วมและปฏิบตังิานประจำวันและนำเสนอประสบการณ์ 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกึปฏบิัติ/งานภาคสนาม/

การฝกึงาน 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

- - ๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห ์ ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

 
 
 
     แผนการฝึกประสบการณ์ ทุกสัปดาห์ ดำเนินการจดัการเรียนรู้โดยคณะผู้สอนประจำกลุ่ม 

สัปดาห ์
ท ี

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช ้

ผลงาน 

๑ ปฐมนิเทศให้นิสิตได้รับรู้เก่ียวกับ
เค้าโครงรายวิชา (Course 
syllabus)  

๔ - บรรยาย  
- อภปิรายซักถาม  
- แลกเปลีย่นความคิดเห็น 

 

๒ พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพโดย
ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
(โดยอาจารย์ผูส้อนประจำกลุ่ม)  

๔ - ชมวีดีทัศน์  
- ฝึกทักษะ/ทดลองปฏิบัต ิ
- อภปิรายซักถาม  
- แลกเปลีย่นความคิดเห็น   

 

๓ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
ออกแบบทดสอบ วดัและ
ประเมินผลผู้เรียน และฝึก
ปฏิบตัิการสอนแบบจลุภาคใน
สถานการณ์จำลองตามแผน  (โดย
อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่ม)  

๔ - ชมวีดีทัศน์  
- ฝึกทักษะ/ทดลองปฏิบัต ิ 
- อภปิรายซักถาม 

 

๔ ทดลองสอนในสถานการณ์จริง 
ออกแบบทดสอบ ตรวจข้อสอบ  
ให้คะแนน และตัดสินผลการเรียน  
(โดยอาจารย์ผูส้อนประจำกลุ่ม)  

๔ - ชมวีดีทัศน์  
- ฝึกทักษะ/ทดลองปฏิบัต ิ 
- อภปิรายซักถาม  

 



มคอ. ๓ หมวดวิชาชีพครู 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) หลักสูตร ๔ปี คณะครุศาสตร ์ หน้า ๗ 

 

๕ ฝึกวิเคราะห์/วิพากษ์ทักษะการ
สอนแบบจุลภาค (โดยอาจารย์
ผู้สอนประจำกลุ่ม)  

๔ -อภิปราย ซักถาม  
- ลงมือปฏบิัต ิ 
- การศึกษาจากกรณีตัวอยา่ง  

 

๖-๙ - เขียนแผนการจัดการสอนแบบ
จุลภาค  
- ตรวจและวิพากษ์แผนการจัดการ
สอบ แบบจุลภาค  
- ฝึกปฏิบัติการสอนจุลภาค (การ
สอนเพ ื ่ อน ) และว ิพากษ์  (โดย
อาจารย์ผู้สอนประจากลุ่ม)  
 

๑๖ - อภปิราย ซักถาม  
- ลงมือปฏบิัต ิ 
- วิพากษ์แผนการสอนแบบ 
จุลภาค  
- การศึกษาจากกรณีตัวอยา่ง  
- ปฏิบตัิการสอนแบบจลุภาค  
- การสงัเกตการณ์สอนเพื่อน  
- การสะท้อนกลับ  

- แผนการสอน
แบบจุลภาค  
- บันทึกหลังการ
สอน  
- แบบประเมิน
หลังการสอน  

๑๐-๑๑ ปฏิบตัิการเขยีนแผนการจดัการ
เรียนรู้ (การสอนนักเรียน)  
 

๘ -ลงมือปฏิบตัิ  
- อภปิราย ซักถาม  
- การศึกษาจากกรณีตัวอยา่ง  

- แผนการจัดการ
เรียนรู้  
 

๑๒-๑๓ ฝึกปฏิบตัิการสอนแบบจลุภาคใน
สถานการณ์จำลองตามแผน  
สังเกตการสอนของเพื่อน ทดลอง
ปฏิบตัิการสอนจริงในสถานศึกษา  
(การสอนนักเรียน)  
 

๘ - ลงมือปฏบิัต ิ 
- อภปิราย ซักถาม  
- การสงัเกตการณ์สอนเพื่อน  
- การสะท้อนกลับ  

-แผนการจดัการ
เรียนรู้  
- บันทึกหลังการ
สอน  
- แบบประเมิน
หลังการสอน  
 

๑๔-๑๕ - รายงานผลการจัดการเรียนรู้  
การสะท้อนผลงาน  
- สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เก่ียวกับการปฏิบัตวิิชาชีพ โดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  (โดย
อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่ม) 

๘ - สงัเกต  
- ฝึกการบันทึก  

- รายงานผลการ
จัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวน 
การวิจัยในชั้น
เรียนเป็นฐาน  
- สรุปและ
อภิปรายผลที่ ได้
จากการสัมมนา  

 
๕. รายงานหรืองานท่ีนิสิตได้รบัมอบหมาย (ถ้ามี) 

ชื่อเรื่องรายงาน หรืองานท่ีได้รบัมอบหมาย กำหนดส่งรายงาน หรืองานท่ีได้รบัมอบหมาย 
๑) รายงานการบันทกึผลการศึกษาสังเกต และมี

ส่วนร่วมปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา  
๒) การผลิตสื่อและนำไปใช้/การจัดป้าย นิเทศ/

สภาพแวดล้อมในช้ันเรียน  
 ๓) แผนการจัดประสบการณ์สำหรับนกัเรียนที่ใช้

ทดลองปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่ัวโมง 
 ๔) การนำเสนอผลงานปฏิบัติการสอนและมสี่วนร่วม 

  
 
    ปลายภาคเรียน 
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๖. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต 
    - การสัมมนาระหว่างและหลงัปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยนิสิตปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๒ นำเสนอ
งานปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และทำแบบประเมินความพึงพอใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
๗. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานท่ีฝึกงาน  

๑) ช้ีแนะให้นิสิตทราบเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของครู  
๒) ให้คำแนะนำในระเบียบปฏิบัติทั่ว ๆ ไป เช่น ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน การปฏิบัติงาน การแต่งกาย 

ฯลฯ 
 
๓) มอบหมายงาน งานสอน และงานอื่น ๆ  ในหน้าที่ครู พร้อมทั้งตรวจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำ

บันทึกการสอนก่อนนิสิตจะให้สอนในช้ันเรียน   
๔) ช่วยเหลือให้คำแนะนำนิสิตในด้านการเลือก จัดหา และจัดทำสื่อการเรียนตลอดจน แหล่งวิทยากรต่าง ๆ  
๕) ควบคุมดูแลนิสิตที่รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานมีส่วนร่วมด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตาม

ข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
๖) ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแก่นิสิตตามควรแก่กรณี  
๗) ประเมินคุณลักษณะความเป็นครูและปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูเป็นระยะ  
๘) ประเมินผลและร่วมตัดสินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตร่วมปรึกษากับอาจารย์นิเทศก์จาก

มหาวิทยาลัย 
๘. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกงาน 

๑) ประสานงานกับบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียนเกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
๒) ร่วมปรึกษาหารือกับครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนเมื่อการสอนและงานด้านต่าง ๆ ของนิสิต มีปัญหาและร่วมกัน

วางแผนงานด้านต่าง ๆ ด้วย  
๓) ช้ีแจงนโยบาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแก่บุคลากรในโรงเรียน  
๔) เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่นิสิตทั้งในด้านการสอน การปรับตัว และความประพฤติทั่วไป  
๕) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการปกครองช้ันแก่นิสิต  
๖) ควบคุมดูแลความประพฤติ และการปฏิบัติตนของนิสิต  
๗) นิเทศการสอนของนิสิต แล้วให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขและปรับปรุงการสอนของ

นิสิต  
๘) ประเมินผลการสอนของนิสิตเป็นระยะ ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้  
๙) ร่วมประชุมสัมมนากับนิสิต และเมื่อเสร็จสิ้นปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๒ 

๙. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต  
 ดำเนินการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตที่จะปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๒ วิชาชีพครู ต่อเนื่องจากฝ่ายฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์ เช่น การปฐมนิเทศ การเสริมความรู้ และทักษะทางวิชาชีพครู รวมทั้ง
มีการจัดอาจารย์นิเทศก์เพื่อนิเทศการสอน และเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและช่วยเหลือนิสิต ทั้งด้านการสอน 
การปรับตัว และความประพฤติ 
๑๐. สิ่งอำนวยความสะดวกและการสนับสนุน ท่ีต้องการจากสถานท่ีฝึกงาน  

คณะครุศาสตร์และโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์และ
วัสดุทางการศึกษาที่จำเป็นในการฝึกประสบการณ์ แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าหรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูพี่
เลี้ยงภาคปฏิบัติที่คอยให้คำแนะนำ 
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หมวดท่ี ๕.  การวางแผนและการเตรียมการ 
 

๑. การกำหนดสถานท่ีฝึกงาน   
    ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มีโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู โดยอาจารย์ผู้สอนและฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์เป็นผู้ร่วมกันกำหนดโรงเรียน
สำหรับนิสิตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และประกาศให้นิสิตทราบก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่าง
น้อย ๒ สัปดาห์ 
๒. การเตรียมนิสิต    
    จัดปฐมนิเทศนิสิตก่อนไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีการให้ความรู้ในเรื่องโรงเรียน วิธีการสังเกต การ
ประเมินผล ชี้แจงกฎ ระเบียบที่นิสิตควรทราบและปฏิบัติ อาจารย์ผู้สอนจะส่งนิสิตที่โรงเรียนก่อนการฝึก
ประสบการณ์กับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนสาธิต หรือโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
๓. การเตรียมครูผู้สอนและอาจารย์นิเทศก์ 
     คณะครุศาสตร์จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์ วิเคราะห์ หลักสูตร 
ร่วมกันทำประมวลการสอนเพื่อวางแผนแนวทางการฝึกประสบการณ์ และแนวทางการประเมินผล 
๔. การเตรียมผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานท่ีฝีกงาน 

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนเครือข่าย/อาจารย์ผู้สอน จัดประชุมอาจารย์ พี่เลี้ยงภาคปฏิบัติ
ของโรงเรียน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่างๆ ในการฝึกประสบการณ์ร่วมกัน โดยมีเอกสารมอบ
ให้กับ ผู้เกี่ยวข้องทุกคน 
๕. การจัดการความเสี่ยง   

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนเครือข่าย อาจารย์ผู้สอน และครูพี่เลี้ยงภาคปฏิบัติของโรงเรยีน 
จัด ประชุมวางแผนในเรื่องการจัดการความเสี่ยง ความเครียด และด้านสวัสดิภาพอื่น ๆ โดยมีการวางแผนเพื่อ
การประชุม ให้นิสิตรับทราบข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ พร้อมเอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
หมวดท่ี ๖  การประเมินนิสิต 

 

 ๑. หลักเกณฑ์การประเมิน  
      การวัดและประเมินผล  

  ๑. การฝกึปฏิบัตกิารในช้ันเรียน (ห้องเรียนที่คณะครุศาสตร์จัดให)้ 
          ๑.๑  ความรับผิดชอบในการเรียน                                                                          ๑๐%  
                 (เข้าเรียนตรงเวลา/เข้าช้ันเรียนครบตามเกณฑ์/ 
                  การปฏิสมัพันธ์ในช้ันเรียน/บคุลิกภาพ/การแต่งกาย)  
 
         ๑.๒ ทักษะการสอนระดบัจลุภาค                                                                           ๓๐%  
                 (ปฏิบัติการสอนระดบัจลุภาค ๒ ครั้ง)  
         ๑.๓ การเขียนแผนการสอนแบบจุลภาค                                                                   ๑๐%  
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                  (๒ บันทึก)  
    ๒. การฝึกปฏิบัติการในโรงเรียน  
        ๒.๑ ความรบัผิดชอบในการเรียน                                                                           ๑๐%  
        ๒.๒ ฝกึปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ้                                                      ๓๐%  
                (แผนการจัดการเรียนรู ้บันทกึการจัดการเรียนรู้สื่อ และการปฏิบัติการสอน)  
        ๒.๓ แฟ้มสะสมผลงานและรายงานผลการจัดการเรียนรู้                                                 ๑๐% 

๑. หลักเกณฑ์การประเมิน   
          ร้อยละ ๙๕ ข้ึนไป A หมายถึง ดีมาก (Very Good)  
          ร้อยละ ๗๕ – ๗๙ B+ หมายถึง ดี (Good)  
          ร้อยละ ๗๐ – ๗๔ B หมายถึง ดีพอใช้ (Fairly Good)  
          ร้อยละ ๖๕ – ๖๙ C+ หมายถึง พอใช้ (Fair)  
          ร้อยละ ๖๑ – ๖๔ C หมายถึง อ่อน (Poor) ร้อยละ ๕๕ – ๖๐ D หมายถึง ออ่นมาก (Poor)  
          ร้อยละ ๕๔ – ๕๐ D+ หมายถึง อ่อนมาก (Poor)  

     ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ E หมายถึง ตก (Fail) 
๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต 
      ๒.๑ ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติของโรงเรียน โดยใช้เกณฑ์คะแนน ตามที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด 
ตามแบบฟอร์มการประเมินการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน สรุปเป็นคะแนนเฉลี่ยของแต่ละคน  
      ๒.๒ ประเมินโดยอาจารย์ผู ้สอน โดยใช้เกณฑ์คะแนน ตามแบบฟอร์มการประเมินการปฏิบัติงานให้
ครบถ้วน สรุป เป็นคะแนนเฉลี่ยของแต่ละคน  
    ๒.๓ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูรวบรวมคะแนนส่งอาจารย์ผู้สอน  ตัดเป็นเกรด รายงานผลต่อคณะครุ
ศาสตร์ 
๓. ความรับผิดชอบของผู้รบัผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานท่ีฝกึงานต่อการประเมินนสิิต   

ครูพี ่เลี ้ยงภาคปฏิบัติของโรงเรียนต้องศึกษาการประเมิน  และปรึกษากับอาจารย์ผู ้สอนเพื ่อร่วมกัน 
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนิสิต เพื่อการประมวลผลเป็นเกรดต่อไป 

๔. ความรับผิดชอบของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบการฝึกงานตอ่การประเมนินิสิต    
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิต โดยพจิารณาจาก บุคลิกภาพและการปฏิบัติตน การ

สังเกตและฝึกปฏิบัติงาน งานที่ได้รับมอบหมาย และบันทึกการฝกึปฏิบัตงิานในโรงเรียน 
๕. การสรปุผลการประเมินท่ีแตกต่าง   

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนประสานงานกับคณะครุศาสตร์และภาควิชาเพื่อตรวจสอบ  
และทำความเข้าใจ ในเมื่อการประเมินมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และกรณีจำเป็น โดยประสานงาน 
หรือจัดประชุมเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปที่ยุติธรรม และดำเนินการต่อไป 

 
หมวดท่ี ๗  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 

๑. กระบวนการประเมินของการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกีย่วข้อง   
    ๑.๑ นิสิต  
          - การตอบแบบประเมินผล  

     - การอภิปรายผลหลงัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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   ๑.๒ ครูพ่ีเลี้ยงหรือผูป้ระกอบการ 
         - ดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามแบบฟอร์มที่กาหนด  

    - การประชุมครูพีเ่ลี้ยงภาคปฏิบัติของโรงเรียนและอาจารย์ผูส้อนหลงัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู เพื่อประเมินผล 

๑.๓ อาจารย์ผูส้อน  
           อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการดำเนินงาน ในแบบฟอร์มรายงานผลการฝกึประสบการณ์ของนิสิต 
เพื่อใช้ในการ แก้ไขปัญหาของนสิิต  

๑.๔ อ่ืน ๆ  
      การสำรวจความพึงพอใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนสิิต 

๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง    
     ๒.๑ ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครูประมวลผลการประชุมอาจารยผ์ูสอนและครูพีเ่ลี้ยงภาคปฏิบัติของ
โรงเรียน และการประเมินผลเกรดของนสิิต เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารคณะวิทยาศาสตร์เพื่อ
ทราบและพจิารณาและ แจ้งผลให้ภาควิชา และสาขาวิชา  

๒.๒ สาขาวิชาร่วมพิจารณาประสิทธิผลของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  วิเคราะห์ปัญหาและ
กำหนด แผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในภาคการศึกษาต่อไป โดยแสดงไว้ในรายงานผลการดำเนินงาน
หลักสูตร 
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                  รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา   วิทยาลัยสงฆ์พุทธปญัญาศรทีวารวดี คณะครุศาสตร์ (สงัคมศึกษา) 

 
หมวดท่ี  ๑   ข้อมูลท่ัวไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา 
     ๒๐๐ ๔๑๓  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๒         
                     (Professional Experiences ๒)    
๒.  จำนวนหน่วยกิต 
      ๒(๐-๔-๒) 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      ครุศาสตรบัณฑิต  หมวดวิชาชีพครู 
๔.  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

อ.แสงสุรีย์ ทองขาว/อ.ผสุดี  จิระวัฒนกิจ 
๕.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรยีน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒ /ช้ันปีที่  ๒ 
๖.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)  (ถ้ามี) 
         ม ี
๗.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co- requisites)  (ถ้ามี) 
         ม ี
๘.  สถานท่ีเรียน 
        วิทยาลัยสงฆ์พทุธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จงัหวัด นครปฐม 
๙.  วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลา่สุด 
        ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
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หมวดท่ี  ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

๑. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม  
เพื่อให้นสิิต  
๑) นสิิตสามารถฝกึปฏิบัติการสอนตามกลุ่มสาระ / วิชาที่ตนศึกษาอย่างน้อย ๑๐ ช่ัวโมง  
๒) นสิิตสามารถจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญได้  
๓) นสิิตสามารถจัดกจิกรรมร่วมกับสถานศึกษาได้  
๔) นสิิตสามารถปฏิบัตงิานเป็นผู้ช่วยครู ด้านธุรการช้ันเรียน บริหารจัดการช้ันเรียนได้  
๕) นสิิตสามารถจัดทำสื่อ / จัดสภาพห้องเรียน/ ป้ายนิเทศได้  
๖) นสิิตสามารถปฏิบัตงิานประจำวันในโรงเรียนได้  
๗) นสิิตสามารถบันทึกผลการปฏิบัตงิานมสี่วนร่วมและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ตลอดจน

นำเสนอประสบการณ์ได้  
๒. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม  

การพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนามเพิ่มเติม ดังนี้  
๑) นิสิตสามารถปฏิบัติการสอน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  
๒) นิสิตสามารถประยุกต์การใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติการสอนได้  
๓) นิสิตสามารถนำทักษะทางวิชาชีพครูไปใช้กับนักเรียนได้ 

 
หมวดท่ี ๓  การพัฒนาผลการเรยีนรู้ของนิสิต 

     

๑. คณุธรรม จรยิธรรม   
    ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา  
          ๑) มีพฤติกรรมที่แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู (รับผิดชอบหลัก) 
         ๒) สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม (รับผิดชอบรอง)     
    ๑.๒ กระบวนการ หรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้  
         ๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม จริยธรรมของสังคม และ
วิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
         ๒) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning) ในสถานศึกษา  
         ๓) การใช้กรณีศึกษา (Case study)  
         ๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร  
   ๑.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  
         ๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี  
         ๒) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน/ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
         ๓) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา  
         ๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร   
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๒. ความรู ้
    ๒.๑ ความรู้ท่ีได้รับ/ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
            ๑) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และเป็น
ระบบ (รับผิดชอบหลัก) 
            ๒) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งการบูรณา
การข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง 
 
            ๓) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง ตระหนักถึง
ความสำคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้  

      ๔) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ (รับผิดชอบรอง) 

๒.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลการเรียน  
         ๑) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry method)  
         ๒) การทบทวนวรรณกรรม และสรุปสถานะขององค์ความรู้  
         ๓) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี  

๔) การเรียนรู้ร่วมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ใน
สถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง  

๕) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร  
๒.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  

๑) วัดและประเมินผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้  
๒) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะองค์ความรู้  
๓) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี  
๔) วัดและประเมินจากการเรียนรู้ ร่วมมือ  
๕) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ทักษะทางปัญญาท่ีจะได้รับการพัฒนา/ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

๑) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ และแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทำการวิจัยเพื่อพัฒนางานและ
พัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง (รับผิดชอบรอง) 

 ๒) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนำไปสู่การแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ  

       ๓) มีความเป็นผู้นำทางปัญญา ในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการพัฒนา
ศาสตร์ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม  

๓.๒ กระบวนการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้  
๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม (Problem-

based learning)  
๒) การทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research-based learning)  
๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ (Research and Development และ Vision 
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based learning)  
๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร  

๓.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
๑) วัดและประเมินผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม  
๒) วัดและประเมินจากผลการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
๓) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
๔) วัดและประเมินจาการเข้ารวมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  
๔.๑ ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบที่ควรพัฒนา  

         ๑) มีความไวในการรบัรู้ความรูส้ึกของผู้อื่น เข้าใจผูอ้ืน่ มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และ
ทางสงัคม  
           ๒) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปญัหาในกลุม่และระห่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  

     ๓) มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความสมัพันธ์ที่ดีกบัผูเ้รียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ทัง้
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่แวดล้อม  

๔.๒ กระบวนการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะพัฒนาผลการเรียนรู้  
๑) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action)  
๒) การเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการนำเสนองานวิชาการ  
๓) การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ (Reflective thinking)  
๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๔.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  
           ๑) สังเกตจากการปฏิบัติการทดลองสอนในช้ันเรียน และการสอนในสถานศึกษา  
           ๒) สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งในและนอกช้ันเรียน ครูพี่เลี้ยง และวิธีการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น  
           ๓) การเขียนแผนการสอนที่มีเทคนิคหรือวิธีการสอน สื่อ การวัดประเมินผลเหมาะสมกับบทเรียน  

๔) การอภิปรายแสดงความ คิดเห็นในการอภิปรายร่วมกันระหว่างนิสิต ช่วยกันวิเคราะห์ แนวทาง
ในการแก้ปัญหาที่พบในระหว่างที่มีการสอน  

๕) เปิดโอกาสในนิสิตมีส่วนร่วมในการประเมินซึ่งกันและกัน 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีควรพัฒนา  
            ๑) มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด 
และภาษาเขียน อันมีผลใหส้ามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  
           ๒) มีความสามารถในการใช้ดุลพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูล 
สารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยสีารเทศได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  

    ๓) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนำเสนอด้วยรปูแบบ
ที่เหมาะสมสำหรบับุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน  

๕.๒ กระบวนการคือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะพัฒนาผลการเรียนรู้  
๑) การติดตามวิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาจากข่าวหนังสือพิมพ์  
๒) การสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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๓) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร  
๕.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  

๑) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษา  
๒) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
๓) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๖ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
๖.๑ ทักษะการจัดการเรียนรู้ท่ีควรพัฒนา  

๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) 
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์  

๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม (รับผิดชอบ
รอง) 

๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ (รับผิดชอบหลัก) 
๖.๒ กระบวนการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะพัฒนาผลการเรียนรู้  

๑) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
๒) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through action)   
๓) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร  

๖.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  
๑) วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน  
๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา  
๓) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 

 

หมวดท่ี ๔  ลักษณะของประสบการณ์ภาคสนาม 
 

 ๑. คำอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคสนาม  
      พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพโดยฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้ ออกแบบ
ทดสอบ วัดและประเมินผลผูเ้รียน และฝึกปฏิบัติการสอนแบบจลุภาคในสถานการณ์จำลองตามแผน  สังเกต
การสอนของเพื่อน ทดลองปฏิบัติการสอนจรงิในสถานศึกษา  รวมทั้งแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนโดยใช้
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน  บันทึกข้อมลูและนำเสนอผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๒. ภาคการศึกษาที่ ๒ ของนสิิตช้ันปีที่ ๔ 

๓. กิจกรรมของนิสิต 
๑) การปฐมนิเทศ  
๒) การเตรียมตัวก่อนการปฏิบัติการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา  
๓) การเตรียมตัวด้านวิชาการ/การสอน/การผลิตสื่อ  
๔) การทดลองปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง 
๕) การสัมมนาระหว่างปฏิบัติการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา  
๖) การสัมมนาหลังการปฏิบัติการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
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๔. ภารกจิที่นิสติจะตอ้งทำในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/ฝึกในสถานศึกษา 
๑) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมีการจัดทำแผนการจดัการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง 
 ๒) การมีส่วนร่วมปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครู ดังน้ี  

๒.๑) ปฏิบัติงานครูด้านต่าง ๆ เช่น ธุรการในชั้นเรียน บริหารจัดการชั้นเรียน ฯลฯ  
๒.๒) จัดทำสื่อ/ป้ายนิเทศ/การตกแต่งจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน  
๒.๓) ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน เช่น กิจกรรมศิลปะ การเล่านิทาน กิจกรรม

เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง ฯลฯ  
๒.๔) ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับสถานศึกษา (กีฬาสี กิจกรรมวันพ่อ โครงการพัฒนา

ผู้เรียน การแนะแนว ฯลฯ ) 
๓) การเขยีนบันทึกผลการปฏิบตัิงานมีส่วนร่วมและปฏิบตังิานประจำวันและนำเสนอประสบการณ์ 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกึปฏบิัติ/งานภาคสนาม/

การฝกึงาน 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

- - ๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห ์ ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

 
 
 
     แผนการฝึกประสบการณ์ ทุกสัปดาห์ ดำเนินการจดัการเรียนรู้โดยคณะผู้สอนประจำกลุ่ม 

สัปดาห ์
ท ี

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช ้

ผลงาน 

๑ ปฐมนิเทศให้นิสิตได้รับรู้เก่ียวกับ
เค้าโครงรายวิชา (Course 
syllabus)  

๔ - บรรยาย  
- อภปิรายซักถาม  
- แลกเปลีย่นความคิดเห็น 

 

๒ พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพโดย
ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
(โดยอาจารย์ผูส้อนประจำกลุ่ม)  

๔ - ชมวีดีทัศน์  
- ฝึกทักษะ/ทดลองปฏิบัต ิ
- อภปิรายซักถาม  
- แลกเปลีย่นความคิดเห็น   

 

๓ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
ออกแบบทดสอบ วดัและ
ประเมินผลผู้เรียน และฝึก
ปฏิบตัิการสอนแบบจลุภาคใน
สถานการณ์จำลองตามแผน  (โดย
อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่ม)  

๔ - ชมวีดีทัศน์  
- ฝึกทักษะ/ทดลองปฏิบัต ิ 
- อภปิรายซักถาม 

 

๔ ทดลองสอนในสถานการณ์จริง 
ออกแบบทดสอบ ตรวจข้อสอบ  
ให้คะแนน และตัดสินผลการเรียน  
(โดยอาจารย์ผูส้อนประจำกลุ่ม)  

๔ - ชมวีดีทัศน์  
- ฝึกทักษะ/ทดลองปฏิบัต ิ 
- อภปิรายซักถาม  

 

๕ ฝึกวิเคราะห์/วิพากษ์ทักษะการ
สอนแบบจุลภาค (โดยอาจารย์

๔ -อภิปราย ซักถาม  
- ลงมือปฏบิัต ิ 
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ผู้สอนประจำกลุ่ม)  - การศึกษาจากกรณีตัวอยา่ง  
๖-๙ - เขียนแผนการจัดการสอนแบบ

จุลภาค  
- ตรวจและวิพากษ์แผนการจัดการ
สอบ แบบจุลภาค  
- ฝึกปฏิบัติการสอนจุลภาค (การ
สอนเพื่ อน ) และวิพากษ์  (โดย
อาจารย์ผู้สอนประจากลุ่ม)  
 

๑๖ - อภปิราย ซักถาม  
- ลงมือปฏบิัต ิ 
- วิพากษ์แผนการสอนแบบ 
จุลภาค  
- การศึกษาจากกรณีตัวอยา่ง  
- ปฏิบตัิการสอนแบบจลุภาค  
- การสงัเกตการณ์สอนเพื่อน  
- การสะท้อนกลับ  

- แผนการสอน
แบบจุลภาค  
- บันทึกหลังการ
สอน  
- แบบประเมิน
หลังการสอน  

๑๐-๑๑ ปฏิบตัิการเขยีนแผนการจดัการ
เรียนรู้ (การสอนนักเรียน)  
 

๘ -ลงมือปฏิบตัิ  
- อภปิราย ซักถาม  
- การศึกษาจากกรณีตัวอยา่ง  

- แผนการจัดการ
เรียนรู้  
 

๑๒-๑๓ ฝึกปฏิบตัิการสอนแบบจลุภาคใน
สถานการณ์จำลองตามแผน  
สังเกตการสอนของเพื่อน ทดลอง
ปฏิบตัิการสอนจริงในสถานศึกษา  
(การสอนนักเรียน)  
 

๘ - ลงมือปฏบิัต ิ 
- อภปิราย ซักถาม  
- การสงัเกตการณ์สอนเพื่อน  
- การสะท้อนกลับ  

-แผนการจดัการ
เรียนรู้  
- บันทึกหลังการ
สอน  
- แบบประเมิน
หลังการสอน  
 

๑๔-๑๕ - รายงานผลการจัดการเรียนรู้  
การสะท้อนผลงาน  
- สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เก่ียวกับการปฏิบัตวิิชาชีพ โดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  (โดย
อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่ม) 

๘ - สงัเกต  
- ฝึกการบันทึก  

- รายงานผลการ
จัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวน 
การวิจัยในชั้น
เรียนเป็นฐาน  
- สรุปและ
อภิปรายผลที่ ได้
จากการสัมมนา  

 
๕. รายงานหรืองานท่ีนิสิตได้รบัมอบหมาย (ถ้ามี) 

ชื่อเรื่องรายงาน หรืองานท่ีได้รบัมอบหมาย กำหนดส่งรายงาน หรืองานท่ีได้รบัมอบหมาย 
๑) รายงานการบันทกึผลการศึกษาสังเกต และมี

ส่วนร่วมปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา  
๒) การผลิตสื่อและนำไปใช้/การจัดป้าย นิเทศ/

สภาพแวดล้อมในช้ันเรียน  
 ๓) แผนการจัดประสบการณ์สำหรับนกัเรียนที่ใช้

ทดลองปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่ัวโมง 
 ๔) การนำเสนอผลงานปฏิบัติการสอนและมสี่วนร่วม 

  
 
    ปลายภาคเรียน 

๖. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต 
    - การสัมมนาระหว่างและหลงัปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยนิสิตปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๒ นำเสนอ
งานปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และทำแบบประเมินความพึงพอใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
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๗. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานท่ีฝึกงาน  
๑) ช้ีแนะให้นิสิตทราบเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของครู  
๒) ให้คำแนะนำในระเบียบปฏิบัติทั่ว ๆ  ไป เช่น ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน การปฏิบัติงาน การแต่งกาย 

ฯลฯ 
 
๓) มอบหมายงาน งานสอน และงานอื่น ๆ ในหน้าที่ครู พร้อมทั้งตรวจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำ

บันทึกการสอนก่อนนิสิตจะให้สอนในช้ันเรียน   
๔) ช่วยเหลือให้คำแนะนำนิสิตในด้านการเลือก จัดหา และจัดทำสื่อการเรียนตลอดจน แหล่งวิทยากรต่าง ๆ  
๕) ควบคุมดูแลนิสิตที่รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานมีส่วนร่วมด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตาม

ข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
๖) ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแก่นิสิตตามควรแก่กรณี  
๗) ประเมินคุณลักษณะความเป็นครูและปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูเป็นระยะ  
๘) ประเมินผลและร่วมตัดสินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตร่วมปรึกษากับอาจารย์นิเทศก์จาก

มหาวิทยาลัย 
๘. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกงาน 

๑) ประสานงานกับบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียนเกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
๒) ร่วมปรึกษาหารือกับครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนเมื่อการสอนและงานด้านต่าง ๆ ของนิสิต มีปัญหาและร่วมกัน

วางแผนงานด้านต่าง ๆ ด้วย  
๓) ช้ีแจงนโยบาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแก่บุคลากรในโรงเรียน  
๔) เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่นิสิตทั้งในด้านการสอน การปรับตัว และความประพฤติทั่วไป  
๕) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการปกครองช้ันแก่นิสิต  
๖) ควบคุมดูแลความประพฤติ และการปฏิบัติตนของนิสิต  
๗) นิเทศการสอนของนิสิต แล้วให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขและปรับปรุงการสอนของ

นิสิต  
๘) ประเมินผลการสอนของนิสิตเป็นระยะ ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้  
๙) ร่วมประชุมสัมมนากับนิสิต และเมื่อเสร็จสิ้นปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๒ 

๙. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต  
 ดำเนินการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตที่จะปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๒ วิชาชีพครู ต่อเนื่องจากฝ่ายฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์ เช่น การปฐมนิเทศ การเสริมความรู้ และทักษะทางวิชาชีพครู รวมทั้ง
มีการจัดอาจารย์นิเทศก์เพื่อนิเทศการสอน และเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและช่วยเหลือนิสิต ทั้งด้านการสอน 
การปรับตัว และความประพฤติ 
๑๐. สิ่งอำนวยความสะดวกและการสนับสนุน ท่ีต้องการจากสถานท่ีฝึกงาน  

คณะครุศาสตร์และโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์และ
วัสดุทางการศึกษาที่จำเป็นในการฝึกประสบการณ์ แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าหรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูพี่
เลี้ยงภาคปฏิบัติที่คอยให้คำแนะนำ 
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หมวดท่ี ๕.  การวางแผนและการเตรียมการ 
 

๑. การกำหนดสถานท่ีฝึกงาน   
    ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มีโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู โดยอาจารย์ผู้สอนและฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์เป็นผู้ร่วมกันกำหนดโรงเรียน
สำหรับนิสิตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และประกาศให้นิสิตทราบก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่าง
น้อย ๒ สัปดาห์ 
๒. การเตรียมนิสิต    
    จัดปฐมนิเทศนิสิตก่อนไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีการให้ความรู้ในเรื่องโรงเรียน วิธีการสังเกต การ
ประเมินผล ช้ีแจงกฎ ระเบียบที่นิสิตควรทราบและปฏิบัติ อาจารย์ผู้สอนจะส่งนิสิตที่โรงเรียนก่อนการฝึก
ประสบการณ์กับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนสาธิต หรือโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
๓. การเตรียมครูผู้สอนและอาจารย์นิเทศก์ 
     คณะครุศาสตร์จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการฝกึประสบการณ์ วิเคราะห์ หลักสูตร 
ร่วมกันทำประมวลการสอนเพื่อวางแผนแนวทางการฝึกประสบการณ์ และแนวทางการประเมินผล 
๔. การเตรียมผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานท่ีฝีกงาน 

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนเครือข่าย/อาจารย์ผู้สอน จัดประชุมอาจารย์ พี่เลี้ยงภาคปฏิบัติ
ของโรงเรียน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่างๆ ในการฝึกประสบการณ์ร่วมกัน โดยมีเอกสารมอบ
ให้กับ ผู้เกี่ยวข้องทุกคน 
๕. การจัดการความเสี่ยง   

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนเครือข่าย อาจารย์ผู้สอน และครูพี่เลี้ยงภาคปฏิบัติของโรงเรียน 
จัด ประชุมวางแผนในเรื่องการจัดการความเสี่ยง ความเครียด และด้านสวัสดิภาพอื่น ๆ โดยมีการวางแผนเพื่อ
การประชุม ให้นิสิตรับทราบข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ พร้อมเอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
หมวดท่ี ๖  การประเมินนิสิต 

 

 ๑. หลักเกณฑ์การประเมิน  
      การวัดและประเมินผล  

  ๑. การฝกึปฏิบัตกิารในช้ันเรียน (ห้องเรียนที่คณะครุศาสตร์จัดให)้ 
          ๑.๑  ความรับผิดชอบในการเรียน                                                                          ๑๐%  
                 (เข้าเรียนตรงเวลา/เข้าช้ันเรียนครบตามเกณฑ์/ 
                  การปฏิสมัพันธ์ในช้ันเรียน/บุคลิกภาพ/การแต่งกาย)  
 
         ๑.๒ ทักษะการสอนระดบัจลุภาค                                                                           ๓๐%  
                 (ปฏิบัติการสอนระดบัจลุภาค ๒ ครั้ง)  
         ๑.๓ การเขียนแผนการสอนแบบจุลภาค                                                                   ๑๐%  
                  (๒ บันทึก)  
    ๒. การฝึกปฏิบัติการในโรงเรียน  
        ๒.๑ ความรบัผิดชอบในการเรียน                                                                           ๑๐%  
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        ๒.๒ ฝกึปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ้                                                      ๓๐%  
                (แผนการจัดการเรียนรู ้บันทกึการจัดการเรียนรู้สื่อ และการปฏิบัติการสอน)  
        ๒.๓ แฟ้มสะสมผลงานและรายงานผลการจัดการเรียนรู้                                                 ๑๐% 

๑. หลักเกณฑ์การประเมิน   
          ร้อยละ ๙๕ ข้ึนไป A หมายถึง ดีมาก (Very Good)  
          ร้อยละ ๗๕ – ๗๙ B+ หมายถึง ดี (Good)  
          ร้อยละ ๗๐ – ๗๔ B หมายถึง ดีพอใช้ (Fairly Good)  
          ร้อยละ ๖๕ – ๖๙ C+ หมายถึง พอใช้ (Fair)  
          ร้อยละ ๖๑ – ๖๔ C หมายถึง อ่อน (Poor) ร้อยละ ๕๕ – ๖๐ D หมายถึง ออ่นมาก (Poor)  
          ร้อยละ ๕๔ – ๕๐ D+ หมายถึง อ่อนมาก (Poor)  

     ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ E หมายถึง ตก (Fail) 
๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต 
      ๒.๑ ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติของโรงเรียน โดยใช้เกณฑ์คะแนน ตามที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด 
ตามแบบฟอร์มการประเมินการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน สรุปเป็นคะแนนเฉลี่ยของแต่ละคน  
      ๒.๒ ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน โดยใช้เกณฑ์คะแนน ตามแบบฟอร์มการประเมินการปฏิบัติงานให้
ครบถ้วน สรุป เป็นคะแนนเฉลี่ยของแต่ละคน  
    ๒.๓ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูรวบรวมคะแนนส่งอาจารย์ผู้สอน ตัดเป็นเกรด รายงานผลต่อคณะครุ
ศาสตร์ 
๓. ความรับผิดชอบของผู้รบัผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานท่ีฝกึงานต่อการประเมินนสิิต   

ครูพี่ เลี้ยงภาคปฏิบัติของโรงเรียนต้องศึกษาการประเมิน  และปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนเพื่อร่วมกัน 
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนิสิต เพื่อการประมวลผลเป็นเกรดต่อไป 

๔. ความรับผิดชอบของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบการฝึกงานตอ่การประเมนินิสิต    
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิต โดยพจิารณาจาก บุคลิกภาพและการปฏิบัติตน การ

สังเกตและฝึกปฏิบตัิงาน งานที่ได้รับมอบหมาย และบันทึกการฝกึปฏิบัตงิานในโรงเรียน 
๕. การสรปุผลการประเมินท่ีแตกต่าง   

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนประสานงานกับคณะครุศาสตร์และภาควิชาเพื่อตรวจสอบ  
และทำความเข้าใจ ในเมื่อการประเมินมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และกรณีจำเป็น โดยประสานงาน 
หรือจัดประชุมเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปที่ยุติธรรม และดำเนินการต่อไป 

 
หมวดท่ี ๗  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 

๑. กระบวนการประเมินของการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกีย่วข้อง   
    ๑.๑ นิสิต  
          - การตอบแบบประเมินผล  

     - การอภิปรายผลหลงัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
   ๑.๒ ครูพ่ีเลี้ยงหรือผูป้ระกอบการ 
         - ดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามแบบฟอร์มที่กาหนด  

    - การประชุมครูพีเ่ลี้ยงภาคปฏิบัติของโรงเรียนและอาจารย์ผูส้อนหลงัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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เพื่อประเมินผล 
๑.๓ อาจารย์ผูส้อน  

           อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการดำเนินงาน ในแบบฟอร์มรายงานผลการฝกึประสบการณ์ของนิสิต เพื่อ
ใช้ในการ แก้ไขปัญหาของนสิิต  

๑.๔ อ่ืน ๆ  
      การสำรวจความพึงพอใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนสิิต 

๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง    
     ๒.๑ ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครูประมวลผลการประชุมอาจารยผ์สูอนและครูพีเ่ลี้ยงภาคปฏิบัติของ
โรงเรียน และการประเมินผลเกรดของนสิิต เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารคณะวิทยาศาสตร์เพื่อ
ทราบและพจิารณาและ แจ้งผลให้ภาควิชา และสาขาวิชา  

๒.๒ สาขาวิชาร่วมพิจารณาประสิทธิผลของการฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู วิเคราะห์ปัญหาและกำหนด 
แผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในภาคการศึกษาต่อไป โดยแสดงไว้ในรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร 
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ ๔) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาลัย/คณะ/ ภาควิชา 
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธปญัญาศรีทวารวดี / คณะครุศาสตร์ / หลักสูตรและการสอน   

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา  
      ๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑ 
 (Practicum in School ๑) 
 
๒. จำนวนชั่วโมง/หน่วยกิต  

๒ (๑-๒-๓) 
๓. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 

๓.๑ หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต 
๓.๒ ประเภท หมวดวิชาชีพครู 

๔. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบการฝึกงาน  
นายแสงสรุยี ์ทองขาว 

๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรยีน 
ภาคการศึกษาที่ ๑/ ช้ันปีที่ ๑ 

๖. วันท่ีจัดทำหรือปรบัปรุงรายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม ครั้งลา่สุด  
เมษายน ๒๕๖๑ 

หมวดท่ี ๒. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

๑. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม  
เพื่อให้นสิิต  
๑. มปีระสบการณ์และเข้าใจสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรยีน การบรหิารจัดการในโรงเรียน สภาพงาน

ครู พฤติกรรมและคุณลกัษณะของคร ูนักเรียน ผูบ้รหิารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้สิง่แวดล้อม
เพื่อการเรียนรู ้และธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน  

๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัทักษะต่างๆ โดยเช่ือมโยงกบัทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
และนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู ้ 
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๓. ฝกึทักษะการสอนระดับจุลภาค  
๔. ฝกึเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้  
๕. ฝกึการวัดการประเมินผลทีส่อดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละระดบัการศึกษาและวิชาเอก  
๖. ฝกึปฏิบัตกิารสอนตามแผนบันทกึและรายงานผลการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการวิจัยในการ

เรียนเป็นฐาน  
๗. เรียนรู้และมปีระสบการณ์ในการแกป้ัญหาพฤติกรรมของนักเรียน  
๘. ประเมินตนเองโดยอาศัยการเทียบเคียงจากการสังเกตการณ์สอนของเพื่อน  
๙. เรียนรูบ้ทบาทหน้าที่ของครู  
๑๐. ฝึกจัดกิจกรรมอาสาและโครงการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่ การ

พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ  
๒. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม  

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน การบริหารและ การจัดการ
ช้ันเรียน สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษา สังเกตมาทดลองฝึกปฏิบัติงาน ด้านการเตรียมและใช้สื่อการ
สอน การตรวจแบบฝึกหัด การสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล การปฏิบัติการในสถานศึกษา 

 
หมวดท่ี ๓.  การพัฒนาผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 

     

๑. คณุธรรม จรยิธรรม   
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรม ท่ีต้องพัฒนา 

           ๑) มีพฤติกรรมที่แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู (รับผิดชอบหลัก) 
     ๒) สามารถจัดการและคิดแก้ปญัหาทางคุณธรรมจริยธรรม  (รับผิดชอบรอง) 
๑.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้      
    ๑. ใช้วิดีทัศน์ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้และการอภิปรายของนิสิต 

          ๒. ใช้สถานการณ์จริงที่พบในการฝกึปฏิบัตงิาน สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  
          ๓. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัคุณธรรมจริยธรรมจากสถานการณ์จรงิที่พบในการฝึก
ปฏิบัติงาน  

    ๔. ปลกูฝงัให้นสิิตเป็นผู้ทีม่ีวินัยในตนเองและมีความรับผดิชอบต่อส่วนรวม มจีิตสาธารณะ เคารพ
สิทธ์ิและความคิดเห็นของผู้อื่น   

 ๑.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้
          ๑. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน การตรงต่อเวลา  
          ๒. ประเมินจากพฤติกรรมการทดลองสอนแบบจุลภาค และการฝกึปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
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         ๓. ประเมินความรับผิดชอบและการส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

๒. ความรู ้
๒.๑ ความรู้ ท่ีต้องได้รับ 

             ๑) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลกึซึ้ง และเป็น
ระบบ (รับผิดชอบหลัก)  
             ๒) มีความตระหนักรูห้ลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งการบรูณา
การข้ามศาสตร์ และการบรูณาการกบัโลกแหง่ความเปน็จริง 
              ๓) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึง้ ตระหนกั
ถึงความสำคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้  

    ๔) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ (รับผิดชอบรอง) 

๒.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู ้
            ๑. การบรรยาย  
            ๒. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
            ๓. การฝกึการสอนแบบจุลภาคภายในห้องเรียนโดยสอดแทรกแนวคิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  
            ๔. การอภิปรายกลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนความคิดเหน็  

๒.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้
                ๑. การเข้าเรียน  
            ๒. การประเมินแผนการสอนแบบจลุภาค  
            ๓. การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  
            ๔. ประเมินการปฏิบัตกิารสอนแบบจลุภาค และการทดลองสอนจริงในสถานศึกษา  
            ๕. แบบบันทึกการสงัเกตการสอน  
            ๖. ความรบัผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย  
            ๗. การอภิปรายหลังทดลองใช้แผนการจัดการเรียนร ู้ 
๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑ ทักษะทางปัญญา ท่ีต้องพัฒนา 
             ๑) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจรงิ ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมลูสารสนเทศ และแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพือ่ใช้ในการปฏิบัตงิาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทำการวิจัยเพื่อพัฒนางานและ
พัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  (รับผิดชอบรอง) 
              ๒) สามารถคิดแก้ปัญหาทีม่ีความสลบัซบัซ้อน เสนอทางออก และนำไปสู่การแก้ไขได้อย่าง
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สร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรูท้างภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ  
              ๓) มีความเป็นผู้นำทางปญัญา ในการคิดพฒันางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการพฒันา
ศาสตร์ทางครุศาสตร์ รวมทัง้การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม  
      ๓.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ 
            ๑. ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนแบบจลุภาคและแผนการจัดการเรียนรู้  
            ๒. ฝึกปฏิบัติการการสอนแบบจลุภาค  
            ๓. ฝึกปฏิบัติการสอน การสร้างสื่อการเรียนรู ้  

๓.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้
            ๑. การสงัเกตการฝึกปฏิบัติการสอนของนิสิต ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้วยการตัดสินใจ และ
การแก้ปญัหาต่าง ๆ ในการสอน  
            ๒. รายงานผลการศึกษาและการฝึกการปฏิบัตกิารจัดการเรียนรู้ 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ท่ีต้องพัฒนา 
            ๑) มีความไวในการรับรู้ความรูส้ึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
และทางสังคม  
           ๒) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปญัหาในกลุม่และระห่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  

     ๓) มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความสมัพันธ์ที่ดีกบัผูเ้รียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ทัง้
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่แวดล้อม  

๔.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู ้
           ๑. การทดลองสอนแบบจลุภาค และการสอนในสถานศึกษา  
           ๒. การทดลองสอนตามแผนการสอนที่มเีทคนิคการสอนเหมาะกบัเนื้อหา  
           ๓. การฝึกทกัษะการสอนตามกลุม่สาระการเรียนรูท้ี่ได้รับมอบหมาย จากครูพี่เลี้ยง  
           ๔. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในช้ันเรียน โดยเน้นการมีมนุษยสัมพันธ์ และความรบัผิดชอบ  
           ๕. การมอบหมายงานที่ต้องทำร่วมกัน  
           ๖. การอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนิสิต 

๔.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  
           ๑. สงัเกตจากการปฏิบัตกิารทดลองสอนในช้ันเรียน และการสอนในสถานศึกษา  
           ๒. สงัเกตจากการมีปฏิสัมพันธ์กบัผูอ้ื่นทั้งในและนอกช้ันเรียน ครูพีเ่ลี้ยง และวิธีการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น  
           ๓. การเขียนแผนการสอนที่มเีทคนิคหรือวิธีการสอน สื่อ การวัดประเมินผลเหมาะสมกบับทเรียน  
         ๔. การอภิปรายแสดงความ คิดเห็นในการอภิปรายรว่มกันระหว่างนิสิต ช่วยกันวิเคราะห์ แนวทางใน
การแก้ปญัหาที่พบในระหว่างที่มีการสอน  
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         ๕. เปิดโอกาสในนิสิตมีส่วนร่วมใน การประเมินซึ่งกันและกัน 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 

            ๑) มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมลูข่าวสาร ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด 
และภาษาเขียน อันมีผลใหส้ามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  
           ๒) มีความสามารถในการใช้ดุลพินจิที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูล 
สารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยสีารเทศได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  

     ๓) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมปีระสทิธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนำเสนอด้วย
รูปแบบทีเ่หมาะสมสำหรบับุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน (รับผิดชอบรอง) 

๕.๒ กระบวนการหรือกจิกรรมที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้
            ๑. การมอบหมายงานใหเ้ขียนแผนการสอนและบนัทึกหลังสอนโดย เน้นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
            ๒. การเขียนรายงานบันทกึผลการปฏิบัตงิาน  
            ๓. การอภิปรายร่วมกัน  
            ๔. การค้นคว้าด้วยตนเอง 

๕.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  
            ๑. ประเมินจากการปฏิบัติการสอนตามที่ได้รบัมอบหมาย  
            ๒. แบบบันทกึการปฏิบัติงานสอน  
            ๓. การสงัเกตการร่วมกิจกรรมของนสิิต  
            ๔. การอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน  
            ๕. การพัฒนาสื่อการเรียนรู ้
๖. ดา้นทักษะการจัดการเรียนรู ้ 
    ๖.๑ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  

๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบ
กึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์  

๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สำหรบัผูเ้รยีนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่
มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม (รับผิดชอบรอง) 

๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ (รับผิดชอบหลัก) 
     ๖.๒ วิธีการพัฒนาผลการเรียนรู้  
           ๑. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
           ๒. การเขียนเขียนแผลจุลภาค และแผนการจัดการเรียนรูร้ายบุคคล  
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           ๓. ฝึกการสอนแบบจุลภาค การประเมินและการสะท้อนกลับ  
           ๔. การนำเสนอสือ่การจัดการเรียนรู้ทีพ่ัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
           ๕. ฝึกปฏิบัตกิารสอน 
     ๖.๓ วิธีการประเมินผล  
          ๑. ประเมินนสิิตด้านความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ที่ หลากหลายและความเป็นครู  
          ๒. ประเมินผลงานนิสิต จากแผนการสอนแบบจลุภาค  
          ๓. แผนการจัดการเรียนรู้ สือ่การเรียนรู้ บันทึก การสงัเกตการสอนเพือ่นนิสิต รายงานผลการจัดการเรียนรู ้ 

หมวดท่ี ๔.  ลักษณะของประสบการณ์ภาคสนาม 

 ๑. คำอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคสนาม  
 ศึกษาและสังเกตเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทัว่ไปของโรงเรียน  การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงาน
ครู การจัดการเรียนรู้ในสภาพห้องเรยีน ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอน
ที่หลากหลาย การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการ
ตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน ศึกษาผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการศึกษาสังเกตเมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๒. กิจกรรมของนักศึกษา 
    ๑. ศึกษาค้นคว้า  
    ๒. ฝึกเขยีนแผนการสอนแบบจุลภาค  
    ๓. ฝึกทดลองสอนแบบจุลภาค  
    ๔. ฝึกการอภิปรายและการสะท้อนกลับ  
    ๕. ฝึกการเขยีนแผนการจัดการเรียนรู้  
    ๖. ฝึกปฏิบตัิการสอน  
    ๗. ฝึกสังเกตการณ์สอน  
    ๘. ฝึกให้ผลสะท้อนกลับแก่เพื่อน 
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

- - ๔ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์ ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
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แผนการฝึกประสบการณ์  
ทุกสัปดาห์ ดำเนินการจดัการเรียนรูโ้ดยคณะผู้สอนประจำกลุม่ 
สัปดาห ์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการ

สอนและสื่อที่ใช ้
ผลงาน 

๑ ปฐมนิเทศให้นิสิตได้รับรู้เก่ียวกับเค้า
โครงรายวิชา (Course syllabus)  

๔ - บรรยาย  
- อภปิรายซักถาม  
- แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น 

 

๒ ศึกษาสงัเกตสภาพแวดล้อมทั่วไป
ของโรงเรียน การบริหารจดัการใน
โรงเรียน สภาพงานครู การจดัการ
เรียนรู้ในสภาพห้องเรียน (โดย
อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่ม)  

๔ - ชมวีดีทัศน์  
- ฝึกทักษะ/ทดลอง
ปฏิบตั ิ
- อภปิรายซักถาม  
- แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น   

 

๓  ฝึกปฏบิัติเก่ียวกับการจดัทำ
แผนการเรียนรู้เพื่อจดุประสงค์การ
สอนที่หลากหลาย การออกแบบ
ทดสอบ ข้อสอบหรือเคร่ืองมือวัดผล 
การตรวจข้อสอบ (โดยอาจารย์
ผู้สอนประจำกลุ่ม)  

๔ - ชมวีดีทัศน์  
- ฝึกทักษะ/ทดลอง
ปฏิบตัิ  
- อภปิรายซักถาม 
 

 

๔ การให้คะแนนและการตดัสินผลการ
เรียน การสอบภาคปฏิบตัิและการ
ให้คะแนน (โดยอาจารย์ผู้สอน
ประจำกลุ่ม)  

๔ - ชมวดีีทัศน์  
- ฝึกทักษะ/ทดลอง
ปฏิบตัิ  
- อภปิรายซักถาม  

 

๕ ศึกษาผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้
แก้ปัญหาและพฒันาผู้เรียน (โดย
อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่ม)  
 

๕ -อภิปราย ซักถาม  
- ลงมือปฏบิัต ิ 
- การศึกษาจากกรณี
ตัวอย่าง  

 

๖-๙ ปฏิบตัิการเขยีนแผนการจดัการ
เรียนรู้  
(การสอนนักเรียน)  

๑๖ - อภปิราย ซักถาม  
- ลงมือปฏบิัต ิ 
- วิพากษ์แผนการสอน  

- แผนการสอน 
- บันทึกหลังการสอน  
- แบบประเมินหลงั 
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 - การศึกษาจากกรณี
ตัวอย่าง  
 
- การสงัเกตการณ์สอน
เพื่อน  
- การสะท้อนกลับ  

การสอน  

๑๐-๑๑ ฝึกปฏิบตัิการสอน ทดลองใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ (การสอน
นักเรียน)  
 

๘ - ลงมือปฏบิัต ิ 
- อภปิราย ซักถาม  
- การศึกษาจากกรณี
ตัวอย่าง  

- แผนการจัดการเรียนรู้  
 

๑๒-๑๓ แลกเปลีย่นเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มคีวามรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลีย่นแปลง 

๘ - ลงมือปฏบิัต ิ 
- อภปิราย ซักถาม  
- การสงัเกตการณ์สอน
เพื่อน  
- การสะท้อนกลับ  

- แผนการจัดการเรียนรู้  
- บันทึกหลังการสอน  
- แบบประเมินหลงั 
การสอน  
 

๑๔-๑๖ -รายงานผลการจดัการเรียนรู้  
การสะท้อนผลงาน  
-การสัมมนาแลกเปลีย่นเรียนรู้ (โดย
อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่ม) 
 
 

๘ - สงัเกต  
- ฝึกการบันทึก  

- รายงานผลการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้น
เรียนเป็นฐาน  
- สรุปและอภิปรายผล
ที ่ได้จากการสัมมนา 

 

 
๓. รายงานหรืองานท่ีนิสิตได้รบัมอบหมาย (ถ้ามี) 

ชื่อเรื่องรายงาน หรืองานท่ีได้รบั
มอบหมาย 

กำหนดส่ง 

บันทึกการปฏิบัตงิาน  - ส่งให้ครูพีเ่ลี้ยงทุกครั้งทีม่าปฏิบัตงิาน  
- ส่งทั้งหมดให้อาจารยผ์ูส้อนหลังสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์  

แผนการจัดการเรียนรู ้ - ตามระยะเวลาทีอ่าจารย์ผูส้อนกำหนด  
รายงาน  - ระหว่างฝึกประสบการณ์ตามกำหนดที่ได้รับมอบหมาย 
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๔. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
    ๔.๑ จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ทัง้อาจารย์ผูส้อนและครูพีเ่ลีย้งภาคปฏิบัติ  
    ๔.๒ ให้นิสิตร่วมกันอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างการฝกึประสบการณ์  
    ๔.๓ อาจารย์ผู้สอนให้นิสิตเห็นความสำคัญและผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่มีต่อการปฏิบัติงานในอนาคต 
    ๔.๔ สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนิสิตเอง และ
นิสิตรุ่นต่อไป 
๕. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานท่ีฝึกงาน  

ครูพี่เลี้ยงภาคปฏิบัติของโรงเรยีนมีหน้าทีค่วามรับผดิชอบในการประชุมกับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู เพื่อเตรียมการในการฝกึประสบการณ์ของนิสิต และประชุมประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูที่ โรงเรียน ครูพี่เลี้ยงภาคปฏิบัติของโรงเรียนมี หน้าที่ดูแลนิสิตและมอบหมายงานตามแผนที่
กำหนดไว้ โดยให้ เป็นไปตามสัดส่วนของเวลาและประเภทของงานตามเค้าโครงรายวิชา 
๖. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกงาน 
  ๖.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงาน 
         อาจารย์ผู้สอนมีหน้าที่ในการดูแลให้คำปรึกษานิสิต ในเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยตรง 
เพื่อดูแลให้นิสิต มีสภาพจิตใจและร่างกายสมบูรณ์ขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  และประสานงานกับ
อาจารย์พี้เลี้ยงภาคปฏิบัติของโรงเรียนในการดูแลและมอบหมายงานตามแผนที่กำหนดไว้ โดยให้เป็นไปตาม
สัดส่วนของเวลาและประเภทของงาน ตามเค้าโครงรายวิชา  
  ๖.๒ อาจารย์นิเทศก์ 
         ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ ปรับปรุงผลการฝึกประสบการณ์เป็นระยะ ความรับผิดชอบของ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนสาธิต มีหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ ผู้สอนในการจัดครูพี่
เลี้ยงภาคปฏิบัติของโรงเรียน ให้คำปรึกษาแก่นิสิต อาจารย์ผู้สอน ครูพี่เลี้ยง ภาคปฏิบัติของโรงเรียน 
รวบรวมข้อมูลในการประเมินผล ส่งอาจารย์ผู้สอน ประเมินผลการดำเนินงานและนำข้อมูล มาปรับปรุง 
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา  

 จัดการปฐมนิเทศก่อนการฝึกประสบการณ์ และการให้คำปรึกษานิสิตระหว่างการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ครูที่โรงเรียน ถ้ามีเรื่องเกินกว่าจะให้การช่วยเหลือได้ ให้ปรึกษากับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อดำเนินการ ช่วยเหลือต่อไป 
๘. สิ่งอำนวยความสะดวกและการสนบัสนุน ท่ีต้องการจากสถานท่ีฝึกงาน  

คณะครุศาสตร์และโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์
และวัสดุทางการศึกษาที่จำเป็นในการฝึกประสบการณ์  แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าหรือการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ครูพี่เลี้ยงภาคปฏิบัติที่คอยให้คำแนะนำ 
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หมวดท่ี ๕  การวางแผนและการเตรียมการ 
 

๑. การกำหนดสถานท่ีฝึกงาน   
    ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มีโรงเรียนสาธิตและโรงเรยีนเครือข่ายฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู โดยอาจารย์ผู้สอนและฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์เป็นผู้ร่วมกันกำหนด
โรงเรียนสำหรับนิสิตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และประกาศให้นิสิตทราบก่อนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ 
๒. การเตรียมนิสิต    
    จัดปฐมนิเทศนิสิตก่อนไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีการให้ความรู้ในเรื่องโรงเรียน วิธีการสังเกต การ 
ประเมินผล ช้ีแจงกฎ ระเบียบที่นิสิตควรทราบและปฏิบัติ อาจารย์ผู้สอนจะส่งนิสิตที่โรงเรียนก่อนการฝึก
ประสบการณ์กับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนสาธิต หรือโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
๓. การเตรียมครูผู้สอนและอาจารย์นิเทศก์ 
     คณะครุศาสตร์จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์ วิเคราะห์ 
หลักสูตร ร่วมกันทำประมวลการสอนเพื่อวางแผนแนวทางการฝึกประสบการณ์  และแนวทางการ
ประเมินผล 
๔. การเตรียมผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานท่ีฝีกงาน 

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนเครือข่าย/อาจารย์ผู้สอน จัดประชุมอาจารย์ พี่เลี้ยง
ภาคปฏิบัติของโรงเรียน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่างๆ ในการฝึกประสบการณ์ร่วมกัน โดยมี
เอกสารมอบให้กับ ผู้เกี่ยวข้องทุกคน 
๕. การจัดการความเสี่ยง   

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนเครือข่าย อาจารย์ผู้สอน และครูพี่เลี้ยงภาคปฏิบัติของ
โรงเรียน จัด ประชุมวางแผนในเรื่องการจัดการความเสี่ยง ความเครียด และด้านสวัสดิภาพอื่น ๆ โดยมีการ
วางแผนเพื่อการประชุม ให้นิสิตรับทราบข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ พร้อมเอกสารการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

หมวดท่ี ๖  การประเมินนักศึกษา 
 

 ๑. หลักเกณฑ์การประเมิน  
      การวัดและประเมินผล  

  ๑. การฝึกปฏิบัตกิารในช้ันเรียน (ห้องเรียนที่คณะครุศาสตร์จัดให)้ 
          ๑.๑  ความรับผิดชอบในการเรียน                                                                 ๕%  
                 (เข้าเรียนตรงเวลา/เข้าช้ันเรียนครบตามเกณฑ์/ 
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                  การปฏิสัมพันธ์ในช้ันเรียน/บุคลิกภาพ/การแต่งกาย)  
         ๑.๒ ทักษะการสอนระดบัจลุภาค                                                                   ๓๐%  
                 (ปฏิบัติการสอนระดบัจลุภาค ๒ ครั้ง)  
         ๑.๓ การเขียนแผนการสอนแบบจุลภาค                                                           ๑๕%  
                  (๒ บันทึก)  
    ๒. การฝึกปฏิบัติการในโรงเรียน  
        ๒.๑ ความรบัผิดชอบในการเรียน                                                                      ๕%  
        ๒.๒ ฝกึปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ้                                                 ๓๐%  
                (แผนการจัดการเรียนรู ้บันทกึการจัดการเรียนรู้สื่อ และการปฏิบัติการสอน)  
        ๒.๓ แฟ้มสะสมผลงานและรายงานผลการจัดการเรียนรู้                                           ๑๕% 

๑. หลักเกณฑ์การประเมิน   
          ร้อยละ ๙๕ ข้ึนไป A หมายถึง ดีมาก (Very Good)  
          ร้อยละ ๗๕ – ๗๙ B+ หมายถึง ดี (Good)  
          ร้อยละ ๗๐ – ๗๔ B หมายถึง ดีพอใช้ (Fairly Good)  
          ร้อยละ ๖๕ – ๖๙ C+ หมายถึง พอใช้ (Fair)  
          ร้อยละ ๖๑ – ๖๔ C หมายถึง อ่อน (Poor) ร้อยละ ๕๕ – ๖๐ D หมายถึง ออ่นมาก (Poor)  
          ร้อยละ ๕๔ – ๕๐ D+ หมายถึง อ่อนมาก (Poor)  

     ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ E หมายถึง ตก (Fail) 
๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต 
      ๒.๑ ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติของโรงเรยีน โดยใช้เกณฑ์คะแนน ตามที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด 
ตามแบบฟอร์มการประเมินการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน สรุปเป็นคะแนนเฉลี่ยของแต่ละคน  
      ๒.๒ ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน โดยใช้เกณฑ์คะแนน ตามแบบฟอร์มการประเมินการปฏิบัติงานให้
ครบถ้วน สรุป เป็นคะแนนเฉลี่ยของแต่ละคน  
    ๒.๓ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูรวบรวมคะแนนส่งอาจารย์ผู้สอน ตัดเป็นเกรด รายงานผลต่อคณะครุ
ศาสตร์ 
๓. ความรับผิดชอบของผู้รบัผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานท่ีฝกึงานต่อการประเมินนสิิต   

ครูพี่เลี้ยงภาคปฏิบัติของโรงเรียนต้องศึกษาการประเมิน  และปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนเพื่อร่วมกัน 
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนิสิต เพื่อการประมวลผลเป็นเกรดต่อไป 
๔. ความรับผิดชอบของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบการฝึกงานตอ่การประเมนินิสิต    

ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิต โดยพจิารณาจาก บุคลิกภาพและการปฏิบัติตน การ
สังเกตและฝึกปฏิบัติงาน งานที่ได้รับมอบหมาย และบันทึกการฝกึปฏิบัตงิานในโรงเรียน 



มคอ.๔  หมวดวิชาชีพครู 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) หลักสูตร ๕ ปี คณะครุศาสตร ์ หน้า ๑๒ 
 

 

๕. การสรปุผลการประเมินท่ีแตกต่าง   
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนประสานงานกับคณะครุศาสตร์และภาควิชาเพื่อตรวจสอบ  

และทำความเข้าใจ ในเมื่อการประเมินมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และกรณีจำเป็น โดยประสานงาน 
หรือจัดประชุมเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปที่ยุติธรรม และดำเนินการต่อไป 

 
หมวดท่ี ๗  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 

๑. กระบวนการประเมินของการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกีย่วข้อง   
    ๑.๑ นิสิต  
          - การตอบแบบประเมินผล  

     - การอภิปรายผลหลงัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
   ๑.๒ ครูพ่ีเลี้ยงหรือผูป้ระกอบการ 
         - ดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามแบบฟอร์มที่กาหนด  

    - การประชุมครูพีเ่ลี้ยงภาคปฏิบัติของโรงเรียนและอาจารย์ผูส้อนหลงัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
เพื่อประเมินผล 

๑.๓ อาจารย์ผูส้อน  
           อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการดำเนินงาน ในแบบฟอร์มรายงานผลการฝกึประสบการณ์ของนิสิต เพื่อใช้
ในการ แก้ไขปญัหาของนิสิต  

๑.๔ อ่ืน ๆ  
      การสำรวจความพึงพอใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนสิิต 

๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง    
     ๒.๑ ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครูประมวลผลการประชุมอาจารยผ์สูอนและครูพีเ่ลี้ยงภาคปฏิบัติของ
โรงเรียน และการประเมินผลเกรดของนสิิต เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารคณะวิทยาศาสตร์เพื่อทราบ
และพิจารณาและ แจง้ผลให้ภาควิชา และสาขาวิชา  

๒.๒ สาขาวิชาร่วมพิจารณาประสิทธิผลของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิเคราะห์ปัญหาและกำหนด 
แผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในภาคการศึกษาต่อไป โดยแสดงไว้ในรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร 
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ ๔) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาลัย/คณะ/ ภาควิชา 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี / คณะครุศาสตร์ / หลกัสูตรและการสอน  

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 
 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา  
      ๒๐๐ ๒๑๐  ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒       
                     (Practicum in School ๒) 
๒. จำนวนชั่วโมง/หน่วยกิต  
     ๒(๐-๔-๒) 
๓. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 

๓.๑ หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต 
๓.๒ ประเภท หมวดวิชาชีพครู 

๔. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบการฝึกงาน  
อ.แสงสุรีย์ ทองขาว 

๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรยีน 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ช้ันปีที่ ๒ 

๖. วันท่ีจัดทำหรือปรบัปรุงรายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม ครั้งลา่สุด  
เมษายน ๒๕๖๑ 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม  
เพื่อให้นสิิต  
๑) นสิิตสามารถฝกึปฏิบัติการสอนตามกลุ่มสาระ / วิชาที่ตนศึกษาอย่างน้อย ๑๐ ช่ัวโมง  
๒) นสิิตสามารถจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญได้  
๓) นสิิตสามารถจัดกจิกรรมร่วมกับสถานศึกษาได้  
๔) นสิิตสามารถปฏิบัตงิานเป็นผู้ช่วยครู ด้านธุรการช้ันเรียน บริหารจัดการช้ันเรียนได้  
๕) นสิิตสามารถจัดทำสื่อ / จัดสภาพห้องเรียน/ ป้ายนิเทศได้  
๖) นสิิตสามารถปฏิบัตงิานประจำวันในโรงเรียนได้  
๗) นสิิตสามารถบันทึกผลการปฏิบัตงิานมสี่วนร่วมและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ตลอดจน

นำเสนอประสบการณ์ได้  
๒. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม  

การพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนามเพิ่มเติม ดังนี้  
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๑) นิสิตสามารถปฏิบัติการสอน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  
๒) นิสิตสามารถประยุกต์การใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติการสอนได้  
๓) นิสิตสามารถนำทักษะทางวิชาชีพครูไปใช้กับนักเรียนได้ 

 
หมวดท่ี ๓  การพัฒนาผลการเรยีนรู้ของนิสิต 

     

๑. คณุธรรม จรยิธรรม   
    ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา  
          ๑) มีพฤติกรรมที่แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู (รับผิดชอบหลัก) 
         ๒) สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม (รับผิดชอบรอง)     
    ๑.๒ กระบวนการ หรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้  
         ๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม จริยธรรมของสังคม และ
วิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
         ๒) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning) ในสถานศึกษา  
         ๓) การใช้กรณีศึกษา (Case study)  
         ๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร  
   ๑.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  
         ๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี  
         ๒) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน/ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
         ๓) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา  
         ๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร   
๒. ความรู ้
    ๒.๑ ความรู้ท่ีได้รับ/ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
            ๑) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และเป็น
ระบบ (รับผิดชอบหลัก) 
            ๒) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งการบูรณา
การข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง 
 
            ๓) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง ตระหนักถึง
ความสำคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้  

      ๔) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ (รับผิดชอบรอง) 

๒.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลการเรียน  
         ๑) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry method)  
         ๒) การทบทวนวรรณกรรม และสรุปสถานะขององค์ความรู้  
         ๓) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี  

๔) การเรียนรู้ร่วมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ใน
สถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง  
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๕) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร  

๒.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  
๑) วัดและประเมินผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้  
๒) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะองค์ความรู้  
๓) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี  
๔) วัดและประเมินจากการเรียนรู้ ร่วมมือ  
๕) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ทักษะทางปัญญาท่ีจะได้รับการพัฒนา/ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

๑) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ และแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทำการวิจัยเพื่อพัฒนางานและ
พัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง (รับผิดชอบรอง) 

 ๒) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนำไปสู่การแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ  

       ๓) มีความเป็นผู้นำทางปัญญา ในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการพัฒนา
ศาสตร์ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม  

๓.๒ กระบวนการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้  
๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม (Problem-

based learning)  
๒) การทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research-based learning)  
๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ (Research and Development และ Vision 

based learning)  
๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร  

๓.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
๑) วัดและประเมินผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม  
๒) วัดและประเมินจากผลการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
๓) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
๔) วัดและประเมินจาการเข้ารวมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  
๔.๑ ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบที่ควรพัฒนา  

         ๑) มีความไวในการรบัรู้ความรูส้ึกของผู้อื่น เข้าใจผูอ้ืน่ มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และ
ทางสงัคม  
           ๒) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปญัหาในกลุม่และระห่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  

     ๓) มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความสมัพันธ์ที่ดีกบัผูเ้รียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ทัง้
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่แวดล้อม  

๔.๒ กระบวนการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะพัฒนาผลการเรียนรู้  
๑) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action)  
๒) การเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการนำเสนองานวิชาการ  
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๓) การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ (Reflective thinking)  
๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๔.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  
           ๑) สังเกตจากการปฏิบัติการทดลองสอนในช้ันเรียน และการสอนในสถานศึกษา  
           ๒) สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งในและนอกช้ันเรียน ครูพี่เลี้ยง และวิธีการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น  
           ๓) การเขียนแผนการสอนที่มีเทคนิคหรือวิธีการสอน สื่อ การวัดประเมินผลเหมาะสมกับบทเรียน  

๔) การอภิปรายแสดงความ คิดเห็นในการอภิปรายร่วมกันระหว่างนิสิต ช่วยกันวิเคราะห์ แนวทาง
ในการแก้ปัญหาที่พบในระหว่างที่มีการสอน  

๕) เปิดโอกาสในนิสิตมีส่วนร่วมในการประเมินซึ่งกันและกัน 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีควรพัฒนา  
            ๑) มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด 
และภาษาเขียน อันมีผลใหส้ามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  
           ๒) มีความสามารถในการใช้ดุลพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูล 
สารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยสีารเทศได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  

    ๓) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนำเสนอด้วยรปูแบบ
ที่เหมาะสมสำหรบับุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน  

๕.๒ กระบวนการคือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะพัฒนาผลการเรียนรู้  
๑) การติดตามวิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาจากข่าวหนังสือพิมพ์  
๒) การสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
๓) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร  

๕.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  
๑) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษา  
๒) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
๓) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๖ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
๖.๑ ทักษะการจัดการเรียนรู้ท่ีควรพัฒนา  

๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) 
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์  

๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม (รับผิดชอบ
รอง) 

๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ (รับผิดชอบหลัก) 
๖.๒ กระบวนการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะพัฒนาผลการเรียนรู้  

๑) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
๒) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through action)   
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๓) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร  

๖.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้  
๑) วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน  
๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา  
๓) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 

 

 

 

 
 

 

หมวดท่ี ๔  ลักษณะของประสบการณ์ภาคสนาม 
 

 ๑. คำอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคสนาม  
      พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพโดยฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้ ออกแบบ
ทดสอบ วัดและประเมินผลผูเ้รียน และฝึกปฏิบัติการสอนแบบจลุภาคในสถานการณ์จำลองตามแผน  สังเกต
การสอนของเพื่อน ทดลองปฏิบัติการสอนจรงิในสถานศึกษา  รวมทั้งแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนโดยใช้
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน  บันทึกข้อมลูและนำเสนอผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๒. ภาคการศึกษาที่ ๒ ของนสิิตช้ันปีที่ ๔ 

๓. กิจกรรมของนิสิต 
๑) การปฐมนิเทศ  
๒) การเตรียมตัวก่อนการปฏิบัติการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา  
๓) การเตรียมตัวด้านวิชาการ/การสอน/การผลิตสื่อ  
๔) การทดลองปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง 
๕) การสัมมนาระหว่างปฏิบัติการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา  
๖) การสัมมนาหลังการปฏิบัติการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 

๔. ภารกจิที่นิสติจะตอ้งทำในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/ฝึกในสถานศึกษา 
๑) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง 
 ๒) การมีส่วนร่วมปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครู ดังน้ี  

๒.๑) ปฏิบัติงานครูด้านต่าง ๆ เช่น ธุรการในชั้นเรียน บริหารจัดการชั้นเรียน ฯลฯ  
๒.๒) จัดทำสื่อ/ป้ายนิเทศ/การตกแต่งจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน  
๒.๓) ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน เช่น กิจกรรมศิลปะ การเล่านิทาน กิจกรรม

เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง ฯลฯ  
๒.๔) ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับสถานศึกษา (กีฬาสี กิจกรรมวันพ่อ โครงการพัฒนา

ผู้เรียน การแนะแนว ฯลฯ ) 
๓) การเขยีนบันทึกผลการปฏิบตัิงานมีส่วนร่วมและปฏิบตังิานประจำวันและนำเสนอประสบการณ์ 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกึปฏบิัติ/งานภาคสนาม/

การฝกึงาน 
การศึกษาดว้ยตนเอง 
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- - ๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห ์ ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

 
 
 
     แผนการฝึกประสบการณ์ ทุกสัปดาห์ ดำเนินการจดัการเรียนรู้โดยคณะผู้สอนประจำกลุ่ม 

สัปดาห ์
ท ี

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช ้

ผลงาน 

๑ ปฐมนิเทศให้นิสิตได้รับรู้เก่ียวกับ
เค้าโครงรายวิชา (Course 
syllabus)  

๔ - บรรยาย  
- อภปิรายซักถาม  
- แลกเปลีย่นความคิดเห็น 

 

๒ พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพโดย
ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
(โดยอาจารย์ผูส้อนประจำกลุ่ม)  

๔ - ชมวีดีทัศน์  
- ฝึกทักษะ/ทดลองปฏิบัต ิ
- อภปิรายซักถาม  
- แลกเปลีย่นความคิดเห็น   

 

๓ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
ออกแบบทดสอบ วดัและ
ประเมินผลผู้เรียน และฝึก
ปฏิบตัิการสอนแบบจลุภาคใน
สถานการณ์จำลองตามแผน  (โดย
อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่ม)  

๔ - ชมวีดีทัศน์  
- ฝึกทักษะ/ทดลองปฏิบัต ิ 
- อภปิรายซักถาม 

 

๔ ทดลองสอนในสถานการณ์จริง 
ออกแบบทดสอบ ตรวจข้อสอบ  
ให้คะแนน และตัดสินผลการเรียน  
(โดยอาจารย์ผูส้อนประจำกลุ่ม)  

๔ - ชมวีดีทัศน์  
- ฝึกทักษะ/ทดลองปฏิบัต ิ 
- อภปิรายซักถาม  

 

๕ ฝึกวิเคราะห์/วิพากษ์ทักษะการ
สอนแบบจุลภาค (โดยอาจารย์
ผู้สอนประจำกลุ่ม)  

๔ -อภิปราย ซักถาม  
- ลงมือปฏบิัต ิ 
- การศึกษาจากกรณีตัวอยา่ง  

 

๖-๙ - เขียนแผนการจัดการสอนแบบ
จุลภาค  
- ตรวจและวิพากษ์แผนการจัดการ
สอบ แบบจุลภาค  
- ฝึกปฏิบัติการสอนจุลภาค (การ
สอนเพื่ อน ) และวิพากษ์  (โดย
อาจารย์ผู้สอนประจากลุ่ม)  
 

๑๖ - อภปิราย ซักถาม  
- ลงมือปฏบิัต ิ 
- วิพากษ์แผนการสอนแบบ 
จุลภาค  
- การศึกษาจากกรณีตัวอยา่ง  
- ปฏิบตัิการสอนแบบจลุภาค  
- การสงัเกตการณ์สอนเพื่อน  
- การสะท้อนกลับ  

- แผนการสอน
แบบจุลภาค  
- บันทึกหลังการ
สอน  
- แบบประเมิน
หลังการสอน  

๑๐-๑๑ ปฏิบตัิการเขยีนแผนการจดัการ
เรียนรู้ (การสอนนักเรียน)  
 

๘ -ลงมือปฏิบตัิ  
- อภปิราย ซักถาม  
- การศึกษาจากกรณีตัวอยา่ง  

- แผนการจัดการ
เรียนรู้  
 

๑๒-๑๓ ฝึกปฏิบตัิการสอนแบบจลุภาคใน ๘ - ลงมือปฏบิัต ิ -แผนการจดัการ
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สถานการณ์จำลองตามแผน  
สังเกตการสอนของเพื่อน ทดลอง
ปฏิบตัิการสอนจริงในสถานศึกษา  
(การสอนนักเรียน)  
 

- อภปิราย ซักถาม  
- การสงัเกตการณ์สอนเพื่อน  
- การสะท้อนกลับ  

เรียนรู้  
- บันทึกหลังการ
สอน  
- แบบประเมิน
หลังการสอน  
 

๑๔-๑๕ - รายงานผลการจัดการเรียนรู้  
การสะท้อนผลงาน  
- สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เก่ียวกับการปฏิบัตวิิชาชีพ โดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  (โดย
อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่ม) 

๘ - สงัเกต  
- ฝึกการบันทึก  

- รายงานผลการ
จัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวน 
การวิจัยในชั้น
เรียนเป็นฐาน  
- สรุปและ
อภิปรายผลที ่ได้
จากการสัมมนา  

 
๕. รายงานหรืองานท่ีนิสิตได้รบัมอบหมาย (ถ้ามี) 

ชื่อเรื่องรายงาน หรืองานท่ีได้รบัมอบหมาย กำหนดส่งรายงาน หรืองานท่ีได้รบัมอบหมาย 
๑) รายงานการบันทกึผลการศึกษาสังเกต และมี

ส่วนร่วมปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา  
๒) การผลิตสื่อและนำไปใช้/การจัดป้าย นิเทศ/

สภาพแวดล้อมในช้ันเรียน  
 ๓) แผนการจัดประสบการณ์สำหรับนกัเรียนที่ใช้

ทดลองปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่ัวโมง 
 ๔) การนำเสนอผลงานปฏิบัติการสอนและมสี่วนร่วม 

  
 
    ปลายภาคเรียน 

๖. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต 
    - การสัมมนาระหว่างและหลงัปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยนิสิตปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๒ นำเสนอ
งานปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และทำแบบประเมินความพึงพอใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
๗. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานท่ีฝึกงาน  

๑) ช้ีแนะให้นิสิตทราบเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของครู  
๒) ให้คำแนะนำในระเบียบปฏิบัติทั่ว ๆ  ไป เช่น ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน การปฏิบัติงาน การแต่งกาย 

ฯลฯ 
 
๓) มอบหมายงาน งานสอน และงานอื่น ๆ ในหน้าที่ครู พร้อมทั้งตรวจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำ

บันทึกการสอนก่อนนิสิตจะให้สอนในช้ันเรียน   
๔) ช่วยเหลือให้คำแนะนำนิสิตในด้านการเลือก จัดหา และจัดทำสื่อการเรียนตลอดจน แหล่งวิทยากรต่าง ๆ  
๕) ควบคุมดูแลนิสิตที่รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานมีส่วนร่วมด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตาม

ข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
๖) ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแก่นิสิตตามควรแก่กรณี  
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๗) ประเมินคุณลักษณะความเป็นครูและปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูเป็นระยะ  
๘) ประเมินผลและร่วมตัดสินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตร่วมปรึกษากับอาจารย์นิเทศก์จาก

มหาวิทยาลัย 
๘. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกงาน 

๑) ประสานงานกับบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียนเกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
๒) ร่วมปรึกษาหารือกับครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนเมื่อการสอนและงานด้านต่าง ๆ ของนิสิต มีปัญหาและร่วมกัน

วางแผนงานด้านต่าง ๆ ด้วย  
๓) ช้ีแจงนโยบาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแก่บุคลากรในโรงเรียน  
๔) เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่นิสิตทั้งในด้านการสอน การปรับตัว และความประพฤติทั่วไป  
๕) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการปกครองช้ันแก่นิสิต  
๖) ควบคุมดูแลความประพฤติ และการปฏิบัติตนของนิสิต  
๗) นิเทศการสอนของนิสิต แล้วให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขและปรับปรุงการสอนของ

นิสิต  
๘) ประเมินผลการสอนของนิสิตเป็นระยะ ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้  
๙) ร่วมประชุมสัมมนากับนิสิต และเมื่อเสร็จสิ้นปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๒ 

๙. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต  
 ดำเนินการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตที่จะปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๒ วิชาชีพครู ต่อเนื่องจากฝ่ายฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์ เช่น การปฐมนิเทศ การเสริมความรู้ และทักษะทางวิชาชีพครู รวมทั้ง
มีการจัดอาจารย์นิเทศก์เพื่อนิเทศการสอน และเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและช่วยเหลือนิสิต ทั้งด้านการสอน 
การปรับตัว และความประพฤติ 
๑๐. สิ่งอำนวยความสะดวกและการสนับสนุน ท่ีต้องการจากสถานท่ีฝึกงาน  

คณะครุศาสตร์และโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์และ
วัสดุทางการศึกษาที่จำเป็นในการฝึกประสบการณ์ แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าหรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูพี่
เลี้ยงภาคปฏิบัติที่คอยให้คำแนะนำ 

 
 

หมวดท่ี ๕.  การวางแผนและการเตรียมการ 
 

๑. การกำหนดสถานท่ีฝึกงาน   
    ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มีโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู โดยอาจารย์ผู้สอนและฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์เป็นผู้ร่วมกันกำหนดโรงเรียน
สำหรับนิสิตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และประกาศให้นิสิตทราบก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่าง
น้อย ๒ สัปดาห์ 
๒. การเตรียมนิสิต    
    จัดปฐมนิเทศนิสิตก่อนไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีการให้ความรู้ในเรื่องโรงเรียน วิธีการสังเกต การ
ประเมินผล ช้ีแจงกฎ ระเบียบที่นิสิตควรทราบและปฏิบัติ อาจารย์ผู้สอนจะส่งนิสิตที่โรงเรียนก่อนการฝึก
ประสบการณ์กับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนสาธิต หรือโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
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๓. การเตรียมครูผู้สอนและอาจารย์นิเทศก์ 
     คณะครุศาสตร์จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการฝกึประสบการณ์ วิเคราะห์ หลักสูตร 
ร่วมกันทำประมวลการสอนเพื่อวางแผนแนวทางการฝึกประสบการณ์ และแนวทางการประเมินผล 
๔. การเตรียมผู้รับผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานท่ีฝีกงาน 

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนเครือข่าย/อาจารย์ผู้สอน จัดประชุมอาจารย์ พี่เลี้ยงภาคปฏิบัติ
ของโรงเรียน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่างๆ ในการฝึกประสบการณ์ร่วมกัน โดยมีเอกสารมอบ
ให้กับ ผู้เกี่ยวข้องทุกคน 
๕. การจัดการความเสี่ยง   

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนเครือข่าย อาจารย์ผู้สอน และครูพี่เลี้ยงภาคปฏิบัติของโรงเรียน 
จัด ประชุมวางแผนในเรื่องการจัดการความเสี่ยง ความเครียด และด้านสวัสดิภาพอื่น ๆ โดยมีการวางแผนเพื่อ
การประชุม ให้นิสิตรับทราบข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ พร้อมเอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
หมวดท่ี ๖  การประเมินนิสิต 

 

 ๑. หลักเกณฑ์การประเมิน  
      การวัดและประเมินผล  

  ๑. การฝกึปฏิบัตกิารในช้ันเรียน (ห้องเรียนที่คณะครุศาสตร์จัดให)้ 
          ๑.๑  ความรับผิดชอบในการเรียน                                                                           ๕%  
                 (เข้าเรียนตรงเวลา/เข้าช้ันเรียนครบตามเกณฑ์/ 
                  การปฏิสมัพันธ์ในช้ันเรียน/บุคลิกภาพ/การแตง่กาย)  
 
         ๑.๒ ทักษะการสอนระดบัจลุภาค                                                                           ๓๐%  
                 (ปฏิบัติการสอนระดบัจลุภาค ๒ ครั้ง)  
         ๑.๓ การเขียนแผนการสอนแบบจุลภาค                                                                  ๑๕%  
                  (๒ บันทึก)  
    ๒. การฝึกปฏิบัติการในโรงเรียน  
        ๒.๑ ความรบัผิดชอบในการเรียน                                                                            ๕%  
        ๒.๒ ฝกึปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ้                                                      ๓๐%  
                (แผนการจัดการเรียนรู ้บันทกึการจัดการเรียนรู้สื่อ และการปฏิบัติการสอน)  
        ๒.๓ แฟ้มสะสมผลงานและรายงานผลการจัดการเรียนรู้                                                 ๑๕% 

๑. หลักเกณฑ์การประเมิน   
          ร้อยละ ๙๕ ข้ึนไป A หมายถึง ดีมาก (Very Good)  
          ร้อยละ ๗๕ – ๗๙ B+ หมายถึง ดี (Good)  
          ร้อยละ ๗๐ – ๗๔ B หมายถึง ดีพอใช้ (Fairly Good)  
          ร้อยละ ๖๕ – ๖๙ C+ หมายถึง พอใช้ (Fair)  
          ร้อยละ ๖๑ – ๖๔ C หมายถึง อ่อน (Poor) ร้อยละ ๕๕ – ๖๐ D หมายถึง ออ่นมาก (Poor)  
          ร้อยละ ๕๔ – ๕๐ D+ หมายถึง อ่อนมาก (Poor)  

     ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ E หมายถึง ตก (Fail) 
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๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต 
      ๒.๑ ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติของโรงเรียน โดยใช้เกณฑ์คะแนน ตามที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด 
ตามแบบฟอร์มการประเมินการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน สรุปเป็นคะแนนเฉลี่ยของแต่ละคน  
      ๒.๒ ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน โดยใช้เกณฑ์คะแนน ตามแบบฟอร์มการประเมินการปฏิบัติงานให้
ครบถ้วน สรุป เป็นคะแนนเฉลี่ยของแต่ละคน  
    ๒.๓ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูรวบรวมคะแนนส่งอาจารย์ผู้สอน ตัดเป็นเกรด รายงานผลต่อคณะครุ
ศาสตร์ 
๓. ความรับผิดชอบของผู้รบัผิดชอบการฝึกฝ่ายสถานท่ีฝกึงานต่อการประเมินนสิิต   

ครูพี่ เลี้ยงภาคปฏิบัติของโรงเรียนต้องศึกษาการประเมิน  และปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนเพื่อร่วมกัน 
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนิสิต เพื่อการประมวลผลเป็นเกรดต่อไป 

๔. ความรับผิดชอบของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบการฝึกงานตอ่การประเมนินิสิต    
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิต โดยพจิารณาจาก บุคลิกภาพและการปฏิบัติตน การ

สังเกตและฝึกปฏิบัติงาน งานที่ได้รับมอบหมาย และบันทึกการฝกึปฏิบัตงิานในโรงเรียน 
๕. การสรปุผลการประเมินท่ีแตกต่าง   

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนประสานงานกับคณะครุศาสตร์และภาควิชาเพื่อตรวจสอบ  
และทำความเข้าใจ ในเมื่อการประเมินมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และกรณีจำเป็น โดยประสานงาน 
หรือจัดประชุมเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปที่ยุติธรรม และดำเนินการต่อไป 

 
หมวดท่ี ๗  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 

๑. กระบวนการประเมินของการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกีย่วข้อง   
    ๑.๑ นิสิต  
          - การตอบแบบประเมินผล  

     - การอภิปรายผลหลงัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
   ๑.๒ ครูพ่ีเลี้ยงหรือผูป้ระกอบการ 
         - ดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามแบบฟอร์มที่กาหนด  

    - การประชุมครูพีเ่ลี้ยงภาคปฏิบัติของโรงเรียนและอาจารย์ผูส้อนหลงัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
เพื่อประเมินผล 

๑.๓ อาจารย์ผูส้อน  
           อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการดำเนินงาน ในแบบฟอร์มรายงานผลการฝกึประสบการณ์ของนิสิต เพื่อ
ใช้ในการ แก้ไขปัญหาของนสิิต  

๑.๔ อ่ืน ๆ  
      การสำรวจความพึงพอใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนสิิต 

๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง    
     ๒.๑ ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครูประมวลผลการประชุมอาจารยผ์สูอนและครูพีเ่ลี้ยงภาคปฏิบัติของ
โรงเรียน และการประเมินผลเกรดของนสิิต เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารคณะวิทยาศาสตร์เพื่อ
ทราบและพจิารณาและ แจ้งผลให้ภาควิชา และสาขาวิชา  

๒.๒ สาขาวิชาร่วมพิจารณาประสิทธิผลของการฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู วิเคราะห์ปัญหาและกำหนด 
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แผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในภาคการศึกษาต่อไป โดยแสดงไว้ในรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร 

 
 


