
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา  ๐๐๓  ๓๐๘  ศาสนาคริสต ์

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  คณะพุทธศาสตร์    

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา  
          ๐๐๓  ๓๐๘          ศาสนาคริสต์ 
          003    308           (Christianity) 
๒. จ านวนหน่วยกิต   

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

พุทธศาสตรบัณฑิต  วิชาเลือพระพุทธศาสนา 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 พระมหาญาณภัทร  อติพโล 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 

 ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

 - 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)   

 - 
๘. สถานที่เรียน    

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

หมวดที ่๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
          นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความหมาย ประเภท และระเบียบวิธีทางศาสนาคริสต์   
หลักคริสตศาสนศาสตร์เบื้องต้นในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระคัมภีร์ พระเจ้า มนุษย์ และความรอด รวมทั้งความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบริบทไทย 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
          ๒.๑  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.  
         ๒.๒ เพ่ือให้มีเนื้อหาสาระและความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
         ๒.๓  เพ่ือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอน 
         ๒.๔  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 



 
๒ 

หมวดที ่๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  
           ศึกษาประวัติศาสนาคริสต์   ความส าคัญและลักษณะเด่นของศาสนาคริสต์   การแยกนิกายของศาสนาคริสต์   
ระเบียบวิธีทางศาสนาคริสต์   หลักคริสตศาสนศาสตร์เบื้องต้นในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระคัมภีร์ พระเจ้า มนุษย์ 
และความรอด รวมทั้งความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบริบทไทย 
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 าทางวิชาการแกน่ิสิตเป็นรายบุคคล 
- 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 จริยธรรมไปพร้อมกับการศึกษาศาสนาคริสต์   โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้ 

(๑) เกิดความเข้าใจศาสนาคริสต์ในฐานะศาสนาหนึ่งเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดี    
(๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
(๓) เกิดความรู้สึกเกื้อกูล แต่ไม่ก้าวก่าย เข้าใจ แต่ไม่ปะปน 

(๔) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การและสังคม 
๑.๒ วิธีการสอน  

- การอธิบาย  
- การอภิปราย 
- การศึกษาค้นคว้ารายบุคคลหรือกลุ่ม 
- การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
- การใช้สื่อประกอบการสอน 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
- ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 



 
๓ 

๒. ความรู้  

๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ  
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสนาคริสต์   ความส าคัญและลักษณะเด่นของศาสนาคริสต์   การ

แยกนิกายของศาสนาคริสต์   ระเบียบวิธีทางศาสนาคริสต์   หลักคริสตศาสนศาสตร์เบื้องต้นในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
พระคัมภีร์ พระเจ้า มนุษย์ และความรอด รวมทั้งความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบริบทไทย 

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 
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ทางสังคม 
๓.๒ วิธีการสอน 

- การมอบหมายให้นิสิตท าศึกษาค้นคว้า และน าเสนอผลการศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
๓.๓ วิธีการประเมินผล 

สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 
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 



 
๔ 

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 

๑-๒ 
 

บทที่ ๑ การอุบัติขึ้นและลักษณะ
เด่นของศาสนาคริสต์ 
-ประวัติพระเยซู 
-การอุบัติขึ้นและพัฒนาการแห่ง
ศาสนาคริสต์ 
-ความส าคัญและลักษณะเด่นของ
ศาสนาคริสต์ 
-สรุปท้ายบท 
-ค าถามท้ายบท 

๖ บรรยาย   
ยกตัวอย่างประกอบ   

พระมหาญาณภัทร  อติพโล 

๓ 
 

บทที่ ๒ หลักข้อเชื่อ ( creed) 
-ห ลั ก ข้ อ เชื่ อ ข อ ง อั ค รธรรม ฑู ติ 
(Apostle's Creed) 
-หลักข้อเชื่อไนเซีย (Nicene Creed) 
-สรุปท้ายบท 
-ค าถามท้ายบท 

๓ บรรยาย 
ยกตัวอย่างประกอบ 

 

พระมหาญาณภัทร  อติพโล 

๔ 
 

บทที่ ๓ คริสตศาสนศาสตร์เรื่อง
การการทรงด ารงอยู่ของพระเจ้า 
- คริสตศาสนศาสตร์ 

๒ บรรยาย 
ยกตัวอย่างประกอบ 

พระมหาญาณภัทร  อติพโล 



 
๕ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- การทรงด ารงอยู่ของพระเจ้า 
-สรุปท้ายบท 
-ค าถามท้ายบท 

๕ 
 

บทที่ ๔ หลักเอกภาพและตรีเอกานุ
ภาพ 
- เอกภาพและตรีเอกานุภาพ 
- พระนามของพระเจ้า 
-สรุปท้ายบท 
-ค าถามท้ายบท 

๒ บรรยาย 
ยกตัวอย่างประกอบ 

พระมหาญาณภัทร  อติพโล 

๖ 
 

บทที่ ๕ คัมภีร์ไบเบิล  
-บัญญัติ 10 ประการ 
- พระคริสตธรรมเก่า 
- พระคริสตธรรมใหม่ 
-สรุปท้ายบท 
-ค าถามท้ายบท 

๒ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ 

 พระมหาญาณภัทร  อติพโล 

๗ 
 

บทที่ ๖ บาทหลวง 
-บาทหลวงในนิกายคาทอลิก 
-ปุโรหิตในนิกายโปรเตสแตนต์ 
-บาทหลวงในนิกายออร์ทอดอกซ์ 
-สรุปท้ายบท 
-ค าถามท้ายบท 

๒ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ 

พระมหาญาณภัทร  อติพโล 

๘ สอบกลางภาค  ๒ ข้อสอบวัดผล  
๙ บทที่ ๗ หลักธรรม 

-หลักการแห่งความรัก 
 -อาณาจักรแห่งพระเจ้า (Kingdom 
of God) 
-สรุปท้ายบท 
-ค าถามท้ายบท 

๒ บรรยาย 
ยกตัวอย่างประกอบ 

 พระมหาญาณภัทร  อติพโล 

๑๐-๑๑ 
 

บทที่ ๘ พิธีกรรมส าคัญในศาสนา
คริสต์ 
-ศีลล้างบาป หรือศีลจุ่ม (Baptism) 
-ศีลก าลัง (Comfirmation) 
-ศีลมหาสนิท(Holy Communion) 
-ศีลแก้บาป (Penance) 
-ศีลเจิมคนไข้(Extreme Unction) 
- ศีลสมรส หรือศีลกล่าว 
(Matrimony) 
-ศีลอนุกรม (Holy Order หรอื 
Ordination) 

๔ บรรยาย 
ยกตัวอย่างประกอบ 

 พระมหาญาณภัทร  อติพโล 



 
๖ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

-สรุปท้ายบท 
-ค าถามท้ายบท 

๑๒-๑๓ 
 

บทที่ ๙ พัฒนาการของนิกาย 
-โรมันคาทอลิก 
-โปรเตสแตนต์ 
-อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ 
-สรุปท้ายบท 
-ค าถามท้ายบท 

๔ บรรยาย 
ยกตัวอย่างประกอบ 

 พระมหาญาณภัทร  อติพโล 

๑๔ 
 

บทที่ ๑๑ Dialogue  
-แนวคิดและหลักการเบื้องต้นของ 
Dialogue 
-หลักปฏิบัติ Dialogue 
-สรุปท้ายบท 
-ค าถามท้ายบท 

๒ บรรยาย 
ยกตัวอย่างประกอบ 

พระมหาญาณภัทร  อติพโล 

๑๕ 
 

บทที่ ๑๑ ศาสนาคริสต์ในประเทศ
ไทย  
-การเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิกในประเทศไทย 
-การเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกาย
โปรเตสแตนต์ในประเทศไทย 
-การเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายอีส
เทิร์นออร์ทอดอกซ์ในประเทศไทย 
-สรุปท้ายบท 
-ค าถามท้ายบท 

๒ น าเสนองาน
Conference/ 
Evaluation/ 

Improvement/ 
Development 

 พระมหาญาณภัทร  อติพโล 

๑๖ สอบปลายภาค ๒   
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ ๑.๑, ๒.๑,  
๓.๑ 

สอบปลายภาค 
 

๑๖ 
 

๔๐% 
 

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 ๔๐% 



 
๗ 

ที ่ ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๓ ๑.๑-๑.๗, ๓.๑ 
การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา ๒๐% 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 

  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ไม่มี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, 
ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๘, 

 
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



 
๘ 

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 
 


