
๑ 

     
                                                                                                                                                            มคอ. ๓  ศาสนาทัว่ไป 

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

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  

 โครงการขยายห้องเรียน 

              วดัไชยชมุพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง ต าบลบา้นใต ้อ าเภอเมืองกาญจนบรุี จงัหวดักาญจนบรุี๗๑๐๐๐ 

หมวดที ่๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
     ๐๐๐   ๑๐๙    ศาสนาทั่วไป 
                             Religions 
๒.จ านวนหน่วยกิต   
     ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พทุธศาสตรบณัฑิต หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  
๔.อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 
      พระเมธีปรยิติัวิบลู ดร. 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒ / ชัน้ปีที่ ๑ คณะพทุธศาสตร ์วิชาพระพทุธศาสนา 
๖.รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
๘.สถานทีเ่รียน    
     มหาวิทยาลยัมหามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั หอ้งเรียนวดัไชยชมุพลชนะสงคราม 
     หอ้งเรียนคณะพทุธศาสตร ์๑ 
๙.วันทีจ่ัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
     ๑๕  ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     เพื่อใหน้ิสิตมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย ลกัษณะ ความส าคญั คณุค่าของศาสนา ประวติั พฒันาการ     
     หลกัในการศกึษาศาสนา หลกัค าสอน พิธีกรรมและจดุมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ สามารถวิเคราะหล์กัษณะที่เป็น   
     สากลรว่มกนัและต่างกนัของศาสนาปัจจุบนั อิทธิพลของศาสนาต่อสงัคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความรว่มมือ 
      ระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 
 
๒. วัตถุประสงคใ์นการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

       เพื่อใหน้ิสิตมีความรูค้วามเขา้ใจความหมาย ลกัษณะ ความส าคญั คณุค่าของศาสนา ประวติั พัฒนาการ หลกัใน
การศึกษาศาสนา หลกัค าสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ สามารถวิเคราะหล์กัษณะที่เป็นสากล
รว่มกนัและต่างกนัของศาสนาปัจจุบนั อิทธิพลของศาสนาต่อสงัคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่าง
ศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย และเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
สกอ. 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  

     ศกึษาความหมาย ลกัษณะ ความส าคญั คณุค่าของศาสนา ประวติั พฒันาการ หลกัในการศกึษาศาสนา หลกัค า  
สอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะหล์กัษณะที่เป็นสากลรว่มกนัและต่างกนัของศาสนาปัจจุบนั 
อิทธิพลของศาสนาต่อสงัคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความรว่มมือระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๒ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา   
 

สอนเสรมิตามความ
ตอ้งการของนิสิตเฉพาะ
ราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบติังาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดว้ยตนเอง ๔ 
ชั่วโมงต่อสปัดาห ์  

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ีอ่าจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

     - อาจารยป์ระจ ารายวิชา ประกาศเวลาใหค้ าปรกึษาผ่านเว็บไซตค์ณะ หรือ ส่วนงาน 
     - อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุม่ตามความตอ้งการ ๑ ชั่วโมงต่อสปัดาห ์(เฉพาะรายที่
ตอ้งการ) 
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หมวดที ่๔  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
๑.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [•] ตระหนกัในคณุค่าและคณุธรรม
จรยิธรรม เสียสละ ซื่อสตัยส์จุรติ 

๒ . [•]  มี วินั ย  ตรงต่อ เวลา และความ

รบัผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม 

๓.[o] มี ภ าวะผู้น าและผู้ตาม  สามารถ

ท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขอ้ขัดแยง้

ได ้

๔. [o] เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น

ของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์

ของความเป็นมนษุย ์

๕. [•]  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ ดีต่อ

สงัคม ชาติ และพระพทุธศาสนา 

 

- ก าหนดความรบัผิดชอบต่อ 
  การเขา้หอ้งเรียน  
- ใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มในการแสดง 
  ความคิดเห็นในบทเรียน 
  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  ในชัน้เรียน 

- ประเมินผลพฤติกรรมการเขา้เรียน 
- การใหค้วามรว่มมือในชัน้เรียน 
- การสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน 
  จากการจดเนือ้หาบรรยาย   
- การน าเสนองาน ซกัถาม และ 
  อภิปราย 

๒.  ด้านความรู้ 

ความรู้ทีต่้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [•] มีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัการและ ทฤษฎีที่ส  าคญัในเนือ้หา
สาขาวิชาพระพทุธศาสนา 

๒. [] สามารถวิเคราะหปั์ญหาทางสงัคม
โดยใชแ้นวคิดทางดา้นพระพทุธศาสนา
รวมทัง้ประยกุตค์วามรู ้ทกัษะ และการใช้
เครื่องมือทางบีสนัสกฤตที่เหมาะสมกบัการ
แกไ้ขปัญหาสงัคม 

๓. [] สามารถติดตามความกา้วหนา้
แนวคิดใหม่ ๆ ทางดา้นพระพทุธศาสนา 
พรอ้มทัง้เขา้ใจวิธีการน าไปประยกุตใ์ช ้

- บรรยายเนือ้หารายวิชาตาม 
  แผนการสอนที่ไดก้ าหนดไว ้
- อภิปรายประเด็นศกึษาระหว่าง 
  ผูเ้รียนและผูส้อน   
- มอบหมายงานใหผู้เ้รียนได้
คน้ควา้ 
- สรุปประเด็นหลกัของบทเรียน 

- ทดสอบความเขา้ใจดว้ย 
  การถาม – ตอบ 
- วิจารณก์ารท าแบบฝึกหดั 
- ประเมินความรูค้วามเขา้ใจของ 
  ผูเ้รียนจากการท าแบบฝึกหดั  
- การสอบวดัความรู ้๒ ครัง้  
  สอบกลางภาคและปลายภาค 
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๔. [] มีความรู ้ความเขา้ใจใน
กระบวนการวิจยัและใชเ้ป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาวิทยาการใหม่ ๆ ทางดา้น
พระพทุธศาสนา 

๕. [] สามารถบรูณาการความรูใ้น
สาขาวิชาพระพทุธศาสนากบัความรูใ้น
ศาสตรอ่ื์น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
๓. ด้านทักษะทางปัญญา 

ทักษะปัญญาทีต่้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [•] คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง
เป็นระบบ 

๒. [•]  สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอย่าง
สรา้งสรรค ์

๓. [] สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห ์
และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 

๔. [•] สามารถประยกุตใ์ชค้วามรูท้างการ
ศาสนาต่างๆในโลกนีไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 

- บรรยายพรอ้มทัง้ยกตวัอย่าง 
  ประกอบเนือ้หาวิชา 
- บรรยายเชิงวิเคราะหใ์หเ้ห็น 
  ความสมัพนัธแ์ละบรูณาการ 
  ของเนือ้หาวิชา 
- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความ 
  คิดเห็น และแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 
  เป็นรายบุคคล 
- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนศึกษา
คน้ควา้ 
  ดว้ยตนเอง แลว้น ามา
แลกเปลี่ยน 
  ภายในชัน้เรียน 

- ทดสอบย่อยโดยเนน้การวิเคราะห ์ 
  การประยกุตใ์ชแ้ละการบรูณาการ 
  เนือ้หาวิชา  
- การใชก้ารซกัถาม  
- ทดสอบดว้ยแบบฝึกหดั 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบทีต่้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [•] สามารถใหค้วามช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแกปั้ญหา
สถานการณต่์าง ๆ ทัง้ในบทบาทของผูน้  า 
หรือในบทบาทของผูร้่วมทีมท างาน 

๒. [•] มีความรบัผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองและรบัผิดชอบงานในกลุม่ 

- มอบหมายงาน  
  พรอ้มทัง้ก าหนดใหน้ าเสนอ 
  ความกา้วหนา้ของงานเป็นระยะ 

- การน าเสนองาน 
- ชิน้งาน 
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๓. [] สามารถเป็นผูร้เิริ่มแสดงประเด็นใน
การแกไ้ขสถานการณท์ัง้สว่นตวัและ
สว่นรวม พรอ้มทัง้แสดงจดุยืนอย่าง
พอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุม่ 
 
 

 
๕. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [•] สามารถใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์
และสถิติ ในการวิเคราะหข์อ้มลูและแปล
ความหมายขอ้มลูทัง้เชิงปรมิาณและ
คณุภาพ 

๒. [•] สามารถแปลงขอ้มลูเป็นข่าวสารที่มี
คณุภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสารทัง้กบั
บคุคลและกลุม่คนในสถานการณืที่
หลากหลาย  

๓. [•] สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้การพดู การฟัง การเขียน พรอ้มทัง้
เลือกใชรู้ปแบบของการสื่อสารน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม 

๔. [•]สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารอย่างเหมาะสม  
 

- มอบหมายงาน  
  พรอ้มทัง้ก าหนดใหน้ าเสนอ 
  ความกา้วหนา้ของงานเป็นระยะ 
 
  

- การจ าท ารายงาน และน าเสนอ
งานดว้ยสื่อเทคโนโลยี 
- การมีสว่นรว่มในการอภิปรายและ
วิธีการอภิปราย 
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หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
 

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

๒ การอธิบาย 
การยกตวัอย่างประกอบ 
Power Point 
Projector 

พระเมธีปรยิติัวิบลู ดร. 

๒ ความหมายและลกัษณะของ
ศาสนา 
 

๒ การบรรยาย 
การอภิปราย 
งานมอบหมาย 
การน าเสนอหนา้ชัน้ 
Power Point 
Projector 

พระเมธีปรยิติัวิบลู ดร. 

๓ 
 

ความส าคญัและคณุค่าของศาสนา
  
 
 
 
 
 

๒ การบรรยาย 
การอภิปราย 
งานมอบหมาย 
การน าเสนอหนา้ชัน้ 
Power Point 
Projector 

พระเมธีปรยิติัวิบลู ดร. 

      ๔ 
 

ก าเนิดและพฒันาการของศาสนา   
 

๒ การบรรยาย 
การอภิปราย 
งานมอบหมาย 
การน าเสนอหนา้ชัน้ 
Power Point 
Projector 

พระเมธีปรยิติัวิบลู ดร. 

๕-๖ 
 

หลกัค าสอนและนิกายของศาสนา 
   

๔ การบรรยาย 
การอภิปราย 

พระเมธีปรยิติัวิบลู ดร. 



๗ 

                
                                                                                                                                                                    มคอ. ๓  ศาสนาทัว่ไป 

 

สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 
  

งานมอบหมาย 
การน าเสนอหนา้ชัน้ 
Power Point 
Projector 

๗ 
 

พิธีกรรมและจดุมุ่งหมายของ
ศาสนา 
 

๒ การบรรยาย 
การอภิปราย 
งานมอบหมาย 
การน าเสนอหนา้ชัน้ 
Power Point 
Projector 

พระเมธีปรยิติัวิบลู ดร. 

๘ สอบกลางภาค ๒  พระเมธีปรยิติัวิบลู ดร. 
๙ 

ลกัษณะสากลร่วมกนัและต่างกนั
ของศาสนา 
 
 
 

๒ การบรรยาย 
การอภิปราย 
งานมอบหมาย 
การน าเสนอหนา้ชัน้ 
Power Point 
Projector 

 

๑๐ 
 

อิทธิพลของศาสนาต่อสงัคม ๒ การบรรยาย 
การอภิปราย 
งานมอบหมาย 
การน าเสนอหนา้ชัน้ 
Power Point 
Projector 

พระเมธีปรยิติัวิบลู ดร. 

๑๑ 
 

การเผยแผ่ศาสนา ๒ การบรรยาย 
การอภิปราย 
งานมอบหมาย 
การน าเสนอหนา้ชัน้ 
Power Point 
Projector 

พระเมธีปรยิติัวิบลู ดร. 

๑๒-๑๓ ความรว่มมือระหว่างศาสนา ๔ การบรรยาย พระเมธีปรยิติัวิบลู ดร. 



๘ 

                
                                                                                                                                                                    มคอ. ๓  ศาสนาทัว่ไป 

 

สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

การอภิปราย 
งานมอบหมาย 
การน าเสนอหนา้ชัน้ 
Power Point 
Projector 

๑๔-๑๕ ท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย 

๔ การบรรยาย 
การอภิปราย 
งานมอบหมาย 
การน าเสนอหนา้ชัน้ 
Power Point 
Projector 

พระเมธีปรยิติัวิบลู ดร. 

๑๖ สอบปลายภาค ๒  คณะกรรมการ 
 

๒.แผนประเมินและการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้  วิธีการประเมิน  
สัปดาหท์ี่
ประเมิน 

สัดส่วนของการประเมิน 

ความมีศีลธรรม จรยิธรรม 
คณุธรรม ซื่อสตัยส์จุริตและ
ความรบัผิดชอบ 

การสงัเกต /การเขา้ชัน้เรียน  
ตลอดภาค 
การศึกษา 

๑๐% 

ความกา้วหนา้ของความรู ้ การสอบกลางภาค ๘ ๑๐% 

ความกา้วหนา้ของความรู ้ การสอบปลายภาค ๑๖ ๖๐% 

ทกัษะการสืบคน้ขอ้มลู  
วิเคราะห ์การท าความเขา้ใจ 
และการน าไปประยกุตใ์ช ้

การวิเคราะหก์รณีศึกษา คน้ควา้  
การอ่านและสรุปบทความ 
การสง่งานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

๑๐% 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง 
บคุคล ทกัษะการใชภ้าษา  
การใชค้ณิตศาสตรเ์พื่อการ
วิเคราะหแ์ละจดัการขอ้มลู 

การมีสว่นรว่ม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชัน้เรียน 

๑๓ – ๑๕ ๑๐% 

 



๙ 

                
                                                                                                                                                                    มคอ. ๓  ศาสนาทัว่ไป 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.เอกสารและต าราหลัก 
กีรติ  บญุเจือ.  ศาสนศาสตรเ์บือ้งต้น.  กรุงเทพมหานคร: ไทบวฒันาพานิช, ๒๕๓๒. 
จินดา  จนัทรแ์กว้, ผสดร. ศาสนาปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๒. 
เสฐียร  พนัธรงัษี. ศาสนาเปรยีบเทยีบ เล่ม ๑-๒. พระนคร: แพร่วิทยา, ๒๕๑๓.   
แสง  จนัทรง์าม. ศาสนศาสตร.์ กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๓๑. 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
พระญาณวโรดม. ศาสนาต่าง ๆ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๘. 
เสถียร  โพธินนัทะ.  ประวัติศาสนา. พระนคร: สภาการศกึษามหามกฏุราชวิทยาลยั,๒๕๑๔. 
สชุีพ  ปญุญานภุาพ. ศาสนาเปรียบเทยีบ. กรุงเทพมหานคร: เกษมบรรกิจ, ๒๕๒๓. 
๓.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
กรมการศาสนา, กระทรวงศึกษาธิการ. เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับองคก์ารศาสนาต่าง ๆ. กรุงเทพมหานคร:   
            โรงพิมพก์ารศาสนา, ๒๕๓๕. 
คณู  โทขนัธ.์  พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส. พรนิติง้เฮาส,์ ๒๕๔๕. 
โจเซฟ แกร ์(แต่ง). ศาสนาทั้งหลายนับถืออะไร ?. แปลโดย ฟ้ืน  ดอกบวั. กรุงเทพมหานคร:  โอ.เอส.  
            พรนิติง้ เฮาส,์ ๒๕๓๓. 
ปรีชา  ชา้งขวญัยืนและสมภาร พรมทา. มนุษยก์ับศาสนา. พิมพค์รัง้ที่ ๓, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ ์
            จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, ๒๕๔๗. 
พทุธทาสภิกข.ุ  คริสตธรรม พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพธ์รรมสาร, ๒๕๔๒. 
มนต ์ ทองชชั. ศาสนาส าคัญของโลก. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส. พริน้ติง้เฮาส,์ ๒๕๓๓. 
สมเด็จพระมหาวีรวงศ ์(พิมพ ์ ธมฺมธรเถร). สากลศาสนา. กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพม์หามกฏุราชวิทยาลยั,  
             ๒๕๔๘. 
สเุมธ  เมธาวิทยากลุ. ศาสนาเปรียบเทยีบ. กรุงเทพมหานคร: หจก. ทิพยอ์กัษร, ๒๕๓๒. 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ที่จดัท าโดยนิสิต ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนิสิตไดด้งันี ้
          - แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา  
          - ใบงานประเมินประสิทธิผลวตัถปุระสงคร์ายวิชา 
          - การสนทนากลุม่ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 
           - การสงัเกตการณจ์ากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
          - ขอเสนอแนะผ่านเวบ็บอรด์ ที่อาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการสื่อสารกบันิสิต 



๑๐ 

                
                                                                                                                                                                    มคอ. ๓  ศาสนาทัว่ไป 

 

๒. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
     ในการเก็บขอ้มลูเพื่อประเมินการสอน ไดม้ีกลยทุธ ์ดงันี ้
          - แบบสอบถามประเมินผลสมัฤทธิ์การสอนโดยนิสิต 
          - การสงัเกตการสอนจากผูร้ว่มทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 
         - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู ้
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ ๒ ไดน้ าผลการประเมินไปปรบัปรุงการสอน ดงันี ้
          -แจง้ผลการประเมินการสอนโดยนิสิตใหผู้ส้อนทราบเพื่อน าไปปรบัปรุงการสอน           
          - สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 
          - การวิจยัในและนอกชัน้เรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ในรายหวัขอ้ ตามที่คาดหวงัจากการเรียนรูใ้นวิชา ได้
จากใบงาน แบบฝึกหดั การสอบถามนิสิต การตรวจงานมอบหมายของนิสิต และพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลงั
การออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดด้งันี ้
          - การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอ่ื์น หรือผูท้รงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์
ประจ าหลกัสตูร  
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้องนิสิต โดยตรวจสอบขอ้สอบ ใบงาน 
รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเ้กิดคณุภาพมากขึน้ ดงันี ้
          - ปรบัปรุงรายวิชาทกุ ๓ ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ตามขอ้ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อใหน้ิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตค์วามรูน้ีก้ับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของ
อาจารย ์
          -จดัประชมุเชิงปฏิบติัการแลกเปลี่ยนและระดมสมองพฒันากระบวนการเรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 
 
 


