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                                                                                                                                                                     มคอ. ๓  ศาสนาทัว่ไป 

รายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.๓) 
๐๐๐ ๑๐๙    ศาสนาทั่วไป  (๒-๐-๔) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  

 โครงการขยายห้องเรียน 

วดัไชยชมุพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมืองกาญจนบรีุ จงัหวดักาญจนบรีุ๗๑๐๐๐ 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและช่ือรายวิชา  
     ๐๐๐   ๑๐๙    ศาสนาทัว่ไป 
                             Religions 
๒.จ านวนหน่วยกิต   
     ๒ หนว่ยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พทุธศาสตรบณัฑิต หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 
๕.ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
     ภาคการศกึษาท่ี ๒ / ชัน้ปีท่ี ๑ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไมมี่ 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไมมี่ 
๘.สถานที่เรียน    
     มหาวทิยาลยัมหามหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ห้องเรียนวดัไชยชมุพลชนะสงคราม 
     ห้องเรียนคณะพทุธศาสตร์ ๑ 
๙.วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
     ๑๕  ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 
 



๒ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความหมาย ลกัษณะ ความส าคญั คณุคา่ของศาสนา ประวตั ิพฒันาการ     
     หลกัในการศกึษาศาสนา หลกัค าสอน พิธีกรรมและจดุมุง่หมายของศาสนาตา่ง ๆ สามารถวิเคราะห์ลกัษณะท่ีเป็น   
     สากลร่วมกนัและตา่งกนัของศาสนาปัจจบุนั อิทธิพลของศาสนาตอ่สงัคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือ 
      ระหวา่งศาสนา และทา่ทีของศาสนาตา่ง ๆ ในประเทศไทย 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

       เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจความหมาย ลกัษณะ ความส าคญั คณุคา่ของศาสนา ประวตัิ พฒันาการ หลกัใน
การศึกษาศาสนา หลกัค าสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาตา่ง ๆ สามารถวิเคราะห์ลกัษณะท่ีเป็นสากล
ร่วมกนัและตา่งกนัของศาสนาปัจจบุนั อิทธิพลของศาสนาตอ่สงัคมโลก วิธีการเผยแผศ่าสนา ความร่วมมือระหวา่ง
ศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย และเพ่ือพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
สกอ. 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  

     ศกึษาความหมาย ลกัษณะ ความส าคญั คณุคา่ของศาสนา ประวตั ิพฒันาการ หลกัในการศกึษาศาสนา หลกัค า  
สอน พิธีกรรมและจดุมุง่หมายของศาสนาตา่ง ๆ วิเคราะห์ลกัษณะท่ีเป็นสากลร่วมกนัและตา่งกนัของศาสนาปัจจบุนั 
อิทธิพลของศาสนาตอ่สงัคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่างศาสนา และทา่ทีของศาสนาตา่ง ๆ ใน
ประเทศไทย 

๒. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๒ ชัว่โมงตอ่ภาค
การศกึษา   
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิตเฉพาะ
ราย   

ไมมี่การฝึกปฏิบตังิาน
ภาคสนาม 

การศกึษาด้วยตนเอง ๔ 
ชัว่โมงตอ่สปัดาห์   

๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

     - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเวบ็ไซต์คณะ หรือ ส่วนงาน 
     - อาจารย์จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุม่ตามความต้องการ ๑ ชัว่โมงตอ่สปัดาห์  (เฉพาะรายท่ี
ต้องการ) 



๓ 
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หมวดที่ ๔  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

๑.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [] ตระหนกัในคณุคา่และคณุธรรม
จริยธรรม เสียสละ ซ่ือสตัย์สจุริต 

๒ . []  มี วินัย  ตรงต่อ เวลา และความ

รับผิดชอบตอ่ตนเอง วิชาชีพและสงัคม 

๓.[o] มี ภาวะผู้ น าและผู้ ตาม  สามารถ

ท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขดัแย้ง

ได้ 

๔. [o] เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น

ของผู้ อ่ืน รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศักดิ์

ของความเป็นมนษุย์ 

๕. []  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อ

สงัคม ชาต ิและพระพทุธศาสนา 

 

- ก าหนดความรับผิดชอบตอ่ 
  การเข้าห้องเรียน  
- ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการแสดง 
  ความคิดเห็นในบทเรียน 
  แลกเปล่ียนความคดิเห็น 
  ในชัน้เรียน 

- ประเมินผลพฤตกิรรมการเข้าเรียน 
- การให้ความร่วมมือในชัน้เรียน 
- การสงัเกตพฤติกรรมของผู้ เรียน 
  จากการจดเนือ้หาบรรยาย   
- การน าเสนองาน ซกัถาม และ 
  อภิปราย 

๒.  ด้านความรู้ 

ความรู้ท่ีต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [] มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบั
หลกัการและ ทฤษฎีท่ีส าคญัในเนือ้หา
สาขาวิชาพระพทุธศาสนา 

๒. [] สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางสงัคม
โดยใช้แนวคดิทางด้านพระพทุธศาสนา
รวมทัง้ประยกุต์ความรู้ ทกัษะ และการใช้
เคร่ืองมือทางบีสนัสกฤตท่ีเหมาะสมกบัการ
แก้ไขปัญหาสงัคม 

๓. [] สามารถตดิตามความก้าวหน้า
แนวคิดใหม ่ๆ ทางด้านพระพทุธศาสนา 

- บรรยายเนือ้หารายวิชาตาม 
  แผนการสอนท่ีได้ก าหนดไว้ 
- อภิปรายประเดน็ศกึษาระหวา่ง 
  ผู้ เรียนและผู้สอน   
- มอบหมายงานให้ผู้ เรียนได้
ค้นคว้า 
- สรุปประเดน็หลกัของบทเรียน 

- ทดสอบความเข้าใจด้วย 
  การถาม – ตอบ 
- วิจารณ์การท าแบบฝึกหดั 
- ประเมินความรู้ความเข้าใจของ 
  ผู้ เรียนจากการท าแบบฝึกหดั  
- การสอบวดัความรู้ ๒ ครัง้  
  สอบกลางภาคและปลายภาค 



๔ 
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พร้อมทัง้เข้าใจวิธีการน าไปประยกุต์ใช้ 

๔. [] มีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการวิจยัและใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
แสวงหาวิทยาการใหม ่ๆ ทางด้าน
พระพทุธศาสนา 

๕. [] สามารถบรูณาการความรู้ใน
สาขาวิชาพระพทุธศาสนากบัความรู้ใน
ศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
๓. ด้านทักษะทางปัญญา 

ทักษะปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [] คดิอยา่งมีวิจารณญาณและอยา่ง
เป็นระบบ 

๒. []  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอยา่ง
สร้างสรรค์ 

๓. [] สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ 
และสรุปประเดน็ปัญหาและความต้องการ 

๔. [] สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ทางการ
ศาสนาตา่งๆในโลกนีไ้ด้อย่างเหมาะสม 

- บรรยายพร้อมทัง้ยกตวัอยา่ง 
  ประกอบเนือ้หาวิชา 
- บรรยายเชิงวิเคราะห์ให้เห็น 
  ความสมัพนัธ์และบรูณาการ 
  ของเนือ้หาวิชา 
- เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงความ 
  คิดเห็น และแก้ไขข้อผิดพลาด 
  เป็นรายบคุคล 
- เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนศกึษา
ค้นคว้า 
  ด้วยตนเอง แล้วน ามา
แลกเปล่ียน 
  ภายในชัน้เรียน 

- ทดสอบยอ่ยโดยเน้นการวิเคราะห์  
  การประยกุต์ใช้และการบรูณาการ 
  เนือ้หาวิชา  
- การใช้การซกัถาม  
- ทดสอบด้วยแบบฝึกหดั 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [] สามารถให้ความชว่ยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ตา่ง ๆ ทัง้ในบทบาทของผู้น า 
หรือในบทบาทของผู้ ร่วมทีมท างาน 

- มอบหมายงาน  
  พร้อมทัง้ก าหนดให้น าเสนอ 
  ความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ 

- การน าเสนองาน 
- ชิน้งาน 
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๒. [] มีความรับผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม่ 

๓. [] สามารถเป็นผู้ ริเร่ิมแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ทัง้สว่นตวัและ
สว่นรวม พร้อมทัง้แสดงจดุยืนอยา่ง
พอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุม่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [] สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์
และสถิต ิในการวิเคราะห์ข้อมลูและแปล
ความหมายข้อมลูทัง้เชิงปริมาณและ
คณุภาพ 

๒. [] สามารถแปลงข้อมลูเป็นขา่วสารท่ีมี
คณุภาพและเหมาะสมตอ่การส่ือสารทัง้กบั
บคุคลและกลุม่คนในสถานการณืท่ี
หลากหลาย  

๓. [] สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ
ทัง้การพดู การฟัง การเขียน พร้อมทัง้
เลือกใช้รูปแบบของการส่ือสารน าเสนอได้
อยา่งเหมาะสม 

๔. []สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
ส่ือสารอยา่งเหมาะสม  
 

- มอบหมายงาน  
  พร้อมทัง้ก าหนดให้น าเสนอ 
  ความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ 
 
 
 

- การจ าท ารายงาน และน าเสนอ
งานด้วยส่ือเทคโนโลยี 
- การมีสว่นร่วมในการอภิปรายและ
วิธีการอภิปราย 
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
 

แนะน าแผนการสอน 
 -ค าอธิบายรายวิชาตาม มคอ.๓  
 -วตัถปุระสงค์รายวิชา 
-กิจกรรมการเรียนการสอน 
-วิธีการประเมินผล 
-งานมอบหมาย 
 -จิตพิสยั 

๒ การอธิบาย 
การยกตวัอยา่งประกอบ 
Power Point 
Projector 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 

๒ ความหมายและลกัษณะของ
ศาสนา 
 

๒ การบรรยาย 
การอภิปราย 
งานมอบหมาย 
การน าเสนอหน้าชัน้ 
Power Point 
Projector 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 

๓ 
 

ความส าคญัและคณุคา่ของศาสนา
  
 
 
 
 
 

๒ การบรรยาย 
การอภิปราย 
งานมอบหมาย 
การน าเสนอหน้าชัน้ 
Power Point 
Projector 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 

      ๔ 
 

ก าเนิดและพฒันาการของศาสนา   
 

๒ การบรรยาย 
การอภิปราย 
งานมอบหมาย 
การน าเสนอหน้าชัน้ 
Power Point 
Projector 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 

๕-๖ หลกัค าสอนและนิกายของศาสนา ๔ การบรรยาย พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 



๗ 

 

                
                                                                                                                                                                    มคอ. ๓  ศาสนาทัว่ไป 

 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

    
 
  

การอภิปราย 
งานมอบหมาย 
การน าเสนอหน้าชัน้ 
Power Point 
Projector 

๗ 
 

พิธีกรรมและจดุมุง่หมายของ
ศาสนา 
 

๒ การบรรยาย 
การอภิปราย 
งานมอบหมาย 
การน าเสนอหน้าชัน้ 
Power Point 
Projector 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 

๘ สอบกลางภาค ๒  พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 
๙ 

ลกัษณะสากลร่วมกนัและตา่งกนั
ของศาสนา 
 
 
 

๒ การบรรยาย 
การอภิปราย 
งานมอบหมาย 
การน าเสนอหน้าชัน้ 
Power Point 
Projector 

 

๑๐ 
 

อิทธิพลของศาสนาตอ่สงัคม ๒ การบรรยาย 
การอภิปราย 
งานมอบหมาย 
การน าเสนอหน้าชัน้ 
Power Point 
Projector 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 

๑๑ 
 

การเผยแผ่ศาสนา ๒ การบรรยาย 
การอภิปราย 
งานมอบหมาย 
การน าเสนอหน้าชัน้ 
Power Point 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 



๘ 

 

                
                                                                                                                                                                    มคอ. ๓  ศาสนาทัว่ไป 

 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

Projector 
๑๒-๑๓ ความร่วมมือระหวา่งศาสนา ๔ การบรรยาย 

การอภิปราย 
งานมอบหมาย 
การน าเสนอหน้าชัน้ 
Power Point 
Projector 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 

๑๔-๑๕ ทา่ทีของศาสนาตา่ง ๆ ในประเทศ
ไทย 

๔ การบรรยาย 
การอภิปราย 
งานมอบหมาย 
การน าเสนอหน้าชัน้ 
Power Point 
Projector 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 

๑๖ สอบปลายภาค ๒  คณะกรรมการ 
๒.แผนประเมินและการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้  วิธีการประเมิน  
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการประเมิน 

ความมีศีลธรรม จริยธรรม 
คณุธรรม ซ่ือสตัย์สจุริตและ
ความรับผิดชอบ 

การสงัเกต /การเข้าชัน้เรียน  
ตลอดภาค 
การศกึษา 

๑๐% 

ความก้าวหน้าของความรู้ การสอบกลางภาค ๘ ๑๐% 

ความก้าวหน้าของความรู้ การสอบปลายภาค ๑๖ ๖๐% 

ทกัษะการสืบค้นข้อมลู  
วิเคราะห์ การท าความเข้าใจ 
และการน าไปประยกุต์ใช้ 

การวิเคราะห์กรณีศกึษา ค้นคว้า  
การอา่นและสรุปบทความ 
การสง่งานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาค 
การศกึษา 

๑๐% 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
บคุคล ทกัษะการใช้ภาษา  
การใช้คณิตศาสตร์เพ่ือการ
วิเคราะห์และจดัการข้อมลู 

การมีสว่นร่วม อภิปราย เสนอความ
คดิเห็นในชัน้เรียน 

๑๓ – ๑๕ ๑๐% 



๙ 

 

                
                                                                                                                                                                    มคอ. ๓  ศาสนาทัว่ไป 

 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.เอกสารและต าราหลัก 
กีรต ิ บญุเจือ.  ศาสนศาสตร์เบือ้งต้น.  กรุงเทพมหานคร: ไทบวฒันาพานิช, ๒๕๓๒. 
จินดา  จนัทร์แก้ว, ผสดร. ศาสนาปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๒. 
เสฐียร  พนัธรังษี. ศาสนาเปรียบเทียบ เล่ม ๑-๒. พระนคร: แพร่วิทยา, ๒๕๑๓.   
แสง  จนัทร์งาม. ศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๓๑. 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
พระญาณวโรดม. ศาสนาต่าง ๆ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๘. 
เสถียร  โพธินนัทะ.  ประวัติศาสนา. พระนคร: สภาการศกึษามหามกฏุราชวิทยาลยั,๒๕๑๔. 
สชีุพ  ปญุญานภุาพ. ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร: เกษมบรรกิจ, ๒๕๒๓. 
๓.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
กรมการศาสนา, กระทรวงศกึษาธิการ. เอกสารเผยแพร่เก่ียวกับองค์การศาสนาต่าง ๆ. กรุงเทพมหานคร:   
            โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๕. 
คณู  โทขนัธ์.  พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส. พรินติง้เฮาส์, ๒๕๔๕. 
โจเซฟ แกร์ (แตง่). ศาสนาทัง้หลายนับถืออะไร ?. แปลโดย ฟืน้  ดอกบวั. กรุงเทพมหานคร:  โอ.เอส.  
            พรินติง้ เฮาส์, ๒๕๓๓. 
ปรีชา  ช้างขวญัยืนและสมภาร พรมทา. มนุษย์กับศาสนา. พิมพ์ครัง้ท่ี ๓, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 
            จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๗. 
พทุธทาสภิกข.ุ  คริสตธรรม พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ์ธรรมสาร, ๒๕๔๒. 
มนต์  ทองชชั. ศาสนาส าคัญของโลก. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส. พริน้ติง้เฮาส์, ๒๕๓๓. 
สมเดจ็พระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์  ธมฺมธรเถร). สากลศาสนา. กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั,  
             ๒๕๔๘. 
สเุมธ  เมธาวิทยากลุ. ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร: หจก. ทิพย์อกัษร, ๒๕๓๒. 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

                
                                                                                                                                                                    มคอ. ๓  ศาสนาทัว่ไป 

 
 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ท่ีจดัท าโดยนิสิต ได้จดักิจกรรมในการน าแนวคดิและความเห็นจากนิสิตได้ดงันี ้
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  
          - ใบงานประเมินประสิทธิผลวตัถปุระสงค์รายวิชา 
          - การสนทนากลุม่ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน 
           - การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผู้ เรียน 
          - ขอเสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จดัท าเป็นชอ่งทางการส่ือสารกบันิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมลูเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยทุธ์ ดงันี ้
          - แบบสอบถามประเมินผลสมัฤทธ์ิการสอนโดยนิสิต 
          - การสงัเกตการสอนจากผู้ ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 
         - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลงัจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดงันี ้
          -แจ้งผลการประเมินการสอนโดยนิสิตให้ผู้สอนทราบเพ่ือน าไปปรับปรุงการสอน           
          - สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 
          - การวิจยัในและนอกชัน้เรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 

ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัข้อ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในวิชา ได้
จากใบงาน แบบฝึกหดั การสอบถามนิสิต การตรวจงานมอบหมายของนิสิต และพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลงั
การออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดงันี ้
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่อาจารย์
ประจ าหลกัสตูร  
          - มีการตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ ใบงาน 
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤตกิรรม 
 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคณุภาพมากขึน้ ดงันี ้
          - ปรับปรุงรายวิชาทกุ ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามข้อ ๔ 
          - เปล่ียนหรือสลบัอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเร่ืองการประยุกต์ความรู้นีก้ับปัญหาท่ีมาจากงานวิจยัของ



๑๑ 

 

                
                                                                                                                                                                    มคอ. ๓  ศาสนาทัว่ไป 

 
 

อาจารย์ 
          -จดัประชมุเชิงปฏิบตักิารแลกเปล่ียนและระดมสมองพฒันากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 
 
 


