
มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา 

 
๑ 

รายละเอียดของรายวิชา 

๑๐๑ ๓๒๒  พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
โครงการขยายห้องเรียน 
          วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  ต าบลบ้านใต้  อ าเภอเมือง ฯ  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๐๐๐ 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
        

           ๑๐๑ ๓๒๒  พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย(Buddhism and Thai Thuoghts) 

 

๒. จ านวนหน่วยกิต 

๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 
 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  หมวดวิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา                                         

 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

พระครูกิตติชัยกาญจน์, พระครูกาญจนธรรมาภรณ์ 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 

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

ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน   
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๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โครงการขยายห้องเรยีนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  จังหวัดกาญจนบุรี 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

         เพื่อใหนิ้สิตมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระพุทธศาสนากบัภูมิปัญญาไทยทั้งในมิติของคติชนวทิยา การพฒันา 
การอนุรักษภู์มิปัญญาไทย  รูปแบบ ประเภท อิทธิพลและความสัมพนัธ์ระหวา่งพระพุทธศาสนากบัภูมิปัญญาไทย              
๒. วัตถุประสงค์ 

            นิสิตมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั แนวคิด ความหมาย คุณลกัษณะ  องคป์ระกอบ รูปแบบ ประเภท อิทธิพลและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพระพุทธศาสนากบัภูมิปัญญาไทย สามารถวเิคราะห์เก่ียวกบัองคค์วามรู้ กระบวนการ และวิธีการ
ปกป้อง คุม้ครอง ส่งเสริม และอนุรักษภู์มิปัญญา /าสนา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สามารถน าความรู้ และมรดกทางพระพุทธศ
หลกัการท่ีวา่ดว้ยการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมทางพระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา
วดั เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และศิลปวฒันธรรม รวมทั้งสามารถด าเนินชีวติตามวฒันธรรมประเพณีท่ีถูกตอ้งได ้เกิดจิต
ความส านึกเห็น “คุณค่า” และ “มูลค่า” ในภูมิปัญญาไทยและมรดกวฒันธรรมทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งมีแนวทางการ
พฒันาตนเองและสังคมโดยการประยกุตใ์ชค้วามรู้และจารีตประเพณีทางพระพุทธศาสนา /ภูมิปัญญาไทย  

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

    ๑. ด าเนินการท าส่ือการเรียนการสอนโดย e-learning และกระบวนการศึกษาทางคติชนวทิยา 
    ๒. ปรับปรุงเน้ือหาการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามองคค์วามรู้และวถีิปฏิบติัตามภูมิปัญญาไทย 
    ๓. จดัใหมี้การประเมินรายวชิาท่ีเป็นระบบตามความส าคญัของภูมิปัญญาไทย 
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๓ 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  

                ศกึษาความหมายของภมูิปัญญาไทย หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาท่ีมีความสมัพนัธก์บัการสง่เสรมิ
ภมูิปัญญาไทยใหเ้กิดความความดีงามและเป็นประโยชนต์อ่สงัคม เศรษฐกิจ การเมืองและศลิปวฒันธรรม 

๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 
๓๒ ตามความต้องการ 

ของผู้เรียนเฉพาะราย 
๐ การศึกษาด้วยตนเอง ๔ 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
 วิธีการให้ค าแนะน า เข้าพบตามที่นัดหมายและสอบถามในชั้นเรียน  วัน ตามที่ก าหนดในแต่ละภาคการศึกษา 

จ านวนชั่วโมงตามท่ีก าหนดในแต่ละครั้ง 
 

 
หมวดที ่๔  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

๑.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [•] ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต 
๒ . [o] มี วิ นั ย  ต รงต่ อ เวล า  แล ะค วาม
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม   
๓.[o] มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถท างาน
เป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้ 
๔. [•] เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 
๕. [•]  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ ดีต่อ
สังคม ชาติ และพระพุทธศาสนา 
 

-บรรยายความรู ้การคน้หาคุณค่า
ของภมูปัิญญาไทย 
-อภิปรายกลุ่มด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมของภูมิปัญญาที่มีต่อ
สงัคม 
-ก าหนดให้นิสิตค้นหาผู้ทรงคุณ
ดา้นภมูปัิญญาไทย   
-น าเสนอรายงานอยา่งเป็น
ขัน้ตอน 

-พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่ง
งานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขต
ทีใ่หแ้ละตรงเวลา 
-มกีารอ้างองิเอกสารที่ได้น ามาท า
ร า ย ง า น  อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
เหมาะสมตามระเบยีบขอ้บงัคบั 
-ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
กรณศีกึษาในเชงิคุณธรรม 
-ประเมนิผลการน าเสนอรายงานที่
มอบหมาย โดยก าหนดแนวทาง
จรยิธรรมในการศกึษาคน้ควา้ 
 

๒.  ด้านความรู้ 
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๔ 

ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [•] มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 

ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา

พระพุทธศาสนา 

๒. [•] สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมโดย
ใช้แนวคิดทางด้านพระพุทธศาสนารวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือ
ทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหาในสังคม 
๓. [o]  สามารถติดตามความก้าวหน้าแนวคิด
ใหม่ ๆ ทางด้านพระพุทธศาสนา พร้อมทั้ง
เข้าใจวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ 
๔. [o]  มีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการวิจัยและใช้เครื่องมือในการ
แสวงหาวิทยาการใหม่ ๆ ทางด้าน
พระพุทธศาสนา 
๕. [o] สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
พระพุทธศาสนากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

-บรรยายโดยใชอุ้ปกรณ์
มลัตมิเีดยี (multimedia)  
-อภปิราย การท างานกลุ่ม  
-การน าเสนอรายงาน  
- การวเิคราะหก์รณศีกึษาดา้น
การอนุรกัษ์ภูมปัิญญาไทย  และ
มอบหมายใหค้น้ควา้หาบทความ 
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง โดยน ามาสรปุ
และน าเสนอ การศกึษาโดยใช้
ปัญหา และโครงงาน Problem 
base learning และ Student 
Center เน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง  
 

- ทดสอบความเข้าใจด้วย 
  การถาม – ตอบ 
- วิจารณ์การท าแบบฝึกหัด 
- ประเมินความรู้ความเข้าใจของ 
  ผู้เรียนจากการท าแบบฝึกหัด  
- การสอบวัดความรู้ ๒ ครั้ง  
  สอบกลางภาคและปลายภาค 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 

ทักษะปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [•] คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบ 
๒.[o] สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
๓. [o]  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
๔. [•] สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม  
 
 

- การมอบหมายใหน้กัศกึษาท า
โครงงานดา้นภูมปัิญญาไทย และ
น าเสนอผลการศกึษา 
-การอภปิรายกลุ่ม 
-การวเิคราะหก์รณศีกึษาเกีย่วกบั
ภมูปัิญญาไทย 
-การวพิากษ์แนวคดิและหลกัการ
ของภมูปัิญญาไทยและ
พระพุทธศาสนา 
 

- ทดสอบย่อยโดยเน้นการวิเคราะห์  
  การประยุกต์ใช้และการบูรณาการ 
  เนื้อหาวชิากับภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ  
 - การใช้การซกัถาม  
- ทดสอบด้วยแบบฝึกหัด 
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๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [•] สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกในการแก้ปญัหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
๒. [•]มีความรับผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
๓. [o] สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้องทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม 
 

- จดักจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์
แนวคดิ หลกัการของภูมปัิญญา
ไทยกบัพระพุทธศาสนา 
-มอบหมายงานรายกลุ่ม และ
รายบุคคล หรอื อ่านบทความที่
เกีย่วขอ้งกบัรายวชิา 
-การน าเสนอรายงาน 
-น าไปทศันะศกึษานอกสถานที/่
การศกึษาดงูานดา้นภูมปัิญญา
ไทย 

- การน าเสนองาน 
- ชิ้นงาน 
 
 
 

 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

๑. [•] สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปล
ความหมายข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
๒.  [o] สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มี
คุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสารทั้งกับ
บุคคลและกลุ่มคนในสถานการณ์ที่
หลากหลาย 
๓. [o] สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การพูด การฟัง และการเขียน พร้อมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 
๔. [•] สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารอย่างเหมาะสม 

- มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้า
ดว้ยตนเอง จาก website สื่อการ
สอน e-learning และท ารายงาน 
โดยเน้นการน าตวัเลข หรอืมสีถติิ
อ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่
น่าเชื่อถอื 
-น าเสนอโดยใชอุ้ปกรณ์
มลัตมิเีดยี (multimedia) และ
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
 

-การจัดท ารายงาน และน าเสนอ
ดว้ยสื่อเทคโนโลย ี
-การมสี่วนร่วมในการอภปิรายและ
วธิกีารอภปิราย 
-การน าเสนอโดยใชอุ้ปกรณ์
มลัตมิเีดยี (multimedia) 
 

 
 



มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา 

 
๖ 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑.  แผนการสอน 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
ชั่วโมง
บรรยาย 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

ชื่อผู้สอน 
 

๑ 

 

 แนะน ำกำรเรียนกำรสอน 

- ค าอธบิายรายวชิา 

- วตัถุประสงคร์ายวชิา 

- กจิกรรมการเรยีนการ

สอน 

- วธิกีารประเมนิผล 

- ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบั

ภมูปัิญญา 

- มอบหมายงาน 

 

๒ - แนะน ารายละเอยีดวชิา 

- ชีแ้จงการวดัและประเมนิผลการ
เรยีนรู ้
  (การใหค้ะแนน) 
- ชีแ้จงการมอบหมายงานและ
รว่มกนัสรา้ง 
  ขอ้ตกลง 

- แนะน าเอกสารประกอบการเรยีน
การสอน 

- มอบหมายงานใหผู้เ้รยีนไปศกึษา 
 - การบรรยายประกอบสื่อ power 
point 
 

พระครกูติตชิยักาญจน์ 
พระครกูาญจนธรรมาภรณ์ 

 

๒  แนวคดิ ความหมาย และ

ความส าคญัของ

พระพุทธศาสนากบัภูมปัิญญา

ไทย 

๒ - การบรรยายประกอบสื่อ power 
point 
- การแลกเปลีย่น ซกัถาม การ
วเิคราะห ์
ตามยคุสมยัและสถานการณ์ 

พระครกูติตชิยักาญจน์ 
พระครกูาญจนธรรมาภรณ์ 

 

๓ 

 

 

 

 

อทิธพิลทางพระพุทธศาสนา ที่

มต่ีอภมูปัิญญาไทย 

๒  - การบรรยายประกอบสื่อ power 
point 
- การแลกเปลีย่น ซกัถาม การ
วเิคราะห ์
ตามยคุสมยัและสถานการณ์ 

พระครกูติตชิยักาญจน์ 
พระครกูาญจนธรรมาภรณ์ 

 

๔ องคป์ระกอบ รปูแบบ ประเภท
ของภมูปัิญญาไทย/ภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่  
และลักษณะความเชื่อของภูมิ
ปัญญาไทย เช่น ความเชื่อเรื่อง
ขวญั ความเชื่อโชคลางต่าง ๆ 

๒ - การบรรยายประกอบสื่อ power 
point 
- การแลกเปลีย่น ซกัถาม การ
วเิคราะห ์
ตามยคุสมยัและสถานการณ์ 

พระครกูติตชิยักาญจน์ 
พระครกูาญจนธรรมาภรณ์ 

 



มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา 

 
๗ 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
ชั่วโมง
บรรยาย 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

ชื่อผู้สอน 
 

๕ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
จดัการภูมปัิญญาและมรดกทาง
วัฒนธรรม  เช่น  แนวคิดทุน
ทางสังคม แนวคิดการจดัการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมแนวคิด
ก ารจัด ก ารค ว าม รู้แ ล ะภู มิ
ปัญญ า   แนวคิดวัฒนธรรม
ชุมชน 

๒ - การบรรยายประกอบสื่อ power 
point 
- การแลกเปลีย่น ซกัถาม การ
วเิคราะห ์
ตามยคุสมยัและสถานการณ์ 

พระครกูติตชิยักาญจน์ 
พระครกูาญจนธรรมาภรณ์ 

 

๖ ภูมปัิญญาไทยสมยักรุงสุโขทยั 
(พ.ศ. ๑๗๒๔-๑๘๘๑) 
-  ศิ ล า จ า รึ ก ข อ ง พ่ อ ขุ น
รามค าแหง  
-  สุภาษติพระรว่ง 
-  ไตรภมูพิระรว่ง 
-  ต ารบัทา้วศรจีฬุาลกัษณ์ 

๒ - การบรรยายประกอบสื่อ power 
point 
- การแลกเปลีย่น ซกัถาม การ
วเิคราะห ์
ตามยคุสมยัและสถานการณ์ 

พระครกูติตชิยักาญจน์ 
พระครกูาญจนธรรมาภรณ์ 

 

๗ ภู มิ ปัญญ าไทยสมัยกรุงศ รี
อยุธยา (พ.ศ. ๑๘๙๓- ๒๓๑๐) 
และภูมิปัญญาไทยสมัยกรุง
รตันโกสนิทร ์

๒ - การบรรยายประกอบสื่อ power 
point 
- การแลกเปลีย่น ซกัถาม การ
วเิคราะห ์
ตามยคุสมยัและสถานการณ์ 

พระครกูติตชิยักาญจน์ 
พระครกูาญจนธรรมาภรณ์ 

 

๘ สอบกลางภาค ๒  พระครกูติตชิยักาญจน์ 
พระครกูาญจนธรรมาภรณ์ 

 

๙ - บทบาทและองคก์รทาง
ศาสนากบัการส่งเสรมิ
พระพุทธศาสนากบัภูมปัิญญา
ไทย 
- อิทธิพลของพระพุทธศาสนา
กับภูมิปัญญาไทยในด้านการ
พั ฒ น า สั ง ค ม  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
การเมอืง และศลิปวฒันธรรม 

๒ - การบรรยายประกอบสื่อ power 
point 
- การแลกเปลีย่น ซกัถาม การ
วเิคราะห ์
ตามยคุสมยัและสถานการณ์ 

พระครกูติตชิยักาญจน์ 
พระครกูาญจนธรรมาภรณ์ 

 

๑๐ กฎหมายเกี่ยวกบัการปกป้อง 

คุม้ครอง ส่งเสรมิ และอนุรกัษ์

๒ - การบรรยายประกอบสื่อ power 
point 
- การแลกเปลีย่น ซกัถาม การ

พระครกูติตชิยักาญจน์ 
พระครกูาญจนธรรมาภรณ์ 

 



มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา 

 
๘ 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
ชั่วโมง
บรรยาย 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

ชื่อผู้สอน 
 

ภมูปัิญญา   เช่น  พ.ร.บ.

โบราณวตัถุ ฉบบั พ.ศ.๒๕๓๕  

พ.ร.บ.เครือ่งหมายการคา้ 

วเิคราะห ์
ตามยคุสมยัและสถานการณ์ 

๑๑ บทบาทและอทิธพิลของ
พระพุทธศาสนากบัภูมปัิญญา
ไทย 
- บทบาทต่อการพฒันาสงัคม  
- บทบาทต่อการพฒันา
เศรษฐกจิ 
- บทบาทต่อการพฒันา
การเมอืง 
- บทบาทต่อการพฒันา
ศลิปวฒันธรรม 
- บทบาทต่อการพัฒนาการ
ท่องเทีย่ว 

๒ - การบรรยายประกอบสื่อ power 
point 
- การแลกเปลีย่น ซกัถาม การ
วเิคราะห ์
ตามยคุสมยัและสถานการณ์ 

พระครกูติตชิยักาญจน์ 
พระครกูาญจนธรรมาภรณ์ 

 

๑๒ ตวัอยา่งแนวคดิ ประสบการณ์
ของผูน้ า/ปราชญท์อ้งถิน่ในการ
อนุรกัษ์ภูมปัิญญาไทย  
- แนวคดิ ประสบการณ์ของ
ผูน้ า/ปราชญท์อ้งถิน่ภาคกลาง 
- แนวคดิ ประสบการณ์ของ
ผูน้ า/ปราชญท์อ้งถิน่ภาคเหนือ 
- แนวคดิ ประสบการณ์ของ
ผูน้ า/ปราชญท์อ้งถิน่ภาคอสีาน 
- แนวคดิ ประสบการณ์ของ
ผูน้ า/ปราชญท์อ้งถิน่ภาคใต้ 

๒ - การบรรยายประกอบสื่อ power 
point 
- การแลกเปลีย่น ซกัถาม การ
วเิคราะห ์

ตามยคุสมยัและสถานการณ์ 

พระครกูติตชิยักาญจน์ 
พระครูก าญ จนธรรมา
ภรณ์ 

 

๑๓ - การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ 
“คุณค่า” และ “มลูค่า”  ของภมูิ
ปัญญาไทย 
- ก า ร จั ด ก า ร ท รัพ ย า ก ร
วฒันธรรมและการสืบสานภูมิ
ปัญญาไทย 

๒ - การบรรยายประกอบสื่อ power 
point 
- การแลกเปลีย่น ซกัถาม การ
วเิคราะห ์
  ตามยคุสมยัและสถานการณ์ 

พระครกูติตชิยักาญจน์ 
พระครูก าญ จนธรรมา
ภรณ์ 

 



มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา 

 
๙ 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
ชั่วโมง
บรรยาย 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

ชื่อผู้สอน 
 

- ปัญหาวัฒนธรรมไทยและ
วฒันธรรมโลก 

๑๔ การน าเสนอรายงาน ๒ -นิสติน าเสนองานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
โดยใช ้Power Point ในการน าเสนอ 
-ใหน้ิสติซกัถามในประเดน็ทีส่งสยั 
-ผูส้อนสรปุประเดน็ 

 

พระครกูติตชิยักาญจน์ 
พระครูก าญ จนธรรมา
ภรณ์ 

 

๑๕ การน าเสนอรายงาน ๒ -นิสติน าเสนองานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
โดยใช ้Power Point ในการน าเสนอ 
-ใหน้ิสติซกัถามในประเดน็ทีส่งสยั 
-ผูส้อนสรปุประเดน็ 

 

พระครกูติตชิยักาญจน์ 
พระครูก าญ จนธรรมา
ภรณ์ 

 

๑๖ สอบปลายภาค ๒  พระครกูติตชิยักาญจน์ 
พระครูก าญ จนธรรมา
ภรณ์ 

 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

ความมีศีลธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและความ
รับผิดชอบ 

การสังเกต/การเข้าชั้นเรียน 
ตลอดภาค 
การศึกษา 

๑๐% 

ความก้าวหน้าของความรู้ การสอบกลางภาค ๙ ๑๐% 

ความก้าวหน้าของความรู้ การสอบปลายภาค ๑๖ ๖๐% 

ทักษะการสืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์ 
การท าความเข้าใจ และการน าไป
ประยุกต์ใช้ 

การวเิคราะห์กรณีศึกษา คน้ควา้  
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

๑๐% 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคล ทักษะการใช้ภาษา  
การใช้คณิตศาสตร์เพ่ือการ
วิเคราะห์และจัดการข้อมูล 

การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

๑๓ – ๑๕ ๑๐% 



มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา 

 
๑๐ 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.เอกสารและต าราหลัก 
 
                กาญจนา  แกว้เทพ. กำรพฒันำแนววฒันธรรมชุมชนโดยถือมนุษยเ์ป็นศนูยก์ลำง.   
   กรงุเทพฯ:  สามคัคสีาสน์. ๒๕๓๘. 
 ฉตัรทพิย ์ นาถสุภา และพรวไิล เลศิวชิา. วฒันธรรมหมู่บ้ำนไทย. กรงุเทพมหานคร :  
  ศูนยห์นงัสอืจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๑. 
 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั. พระรำชพิธีสิบสองเดือน. พมิพค์รัง้ที ่๑๑.  
  พระนคร: กรมศลิปากร,๒๕๑๓. 
 พสิฐิ  เจรญิวงศ.์ กำรจดักำรทรพัยำกรวฒันธรรม. เอกสารประกอบการบรรยายเรือ่งการ 
   จดัการทรพัยากรวฒันธรรม   ณ  ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร  มหาวทิยาลยัศลิปากร  
   วนัที ่๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๒. 
 สงวน  โชตสิุขรตัน์. ประเพณีไทยภำคเหนือ. พระนคร : ส านกัพมิพโ์อเดีย่นสโตร,์ ๒๕๑๒. 
 สายนัต ์ ไพรชาญจติร.์ โบรำณคดีชุมชนท่ีเมืองน่ำน.  กรงุเทพฯ : โครงการโบราณคด ี
   ชุมชน. ๒๕๔๓ 
 อานนัท ์กาญจนพนัธุ.์ ควำมคิดทำงประวติัศำสตรแ์ละศำสตรข์องวิธีคิด.  
  กรงุเทพมหานคร  ส านกัพมิพอ์มัรนิทร,์ ๒๕๔๓. 
 เอกวทิย ์ ณ ถลาง. ภมิูปัญญำล้ำนนำ. กรงุเทพมหานคร : มลูนิธภิมูปัิญญา, ๒๕๔๔. 

๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

                     ธดิา  สาระยา, ดร. อำรยธรรมไทย, กรงุเทพฯ  ส านกัพมิพเ์มอืงโบราณ, ๒๕๓๙. 

  นิธ ิเอีย่วศรวีงศ.์ (บก.) ศรีรำมเทพนคร, กรงุเทพฯ  ส านกัพมิพศ์ลิปวฒันธรรม, ๒๕๒๗. 

  บุปผา  ทวสีุข, คติชำวบ้ำน, กรงุเทพฯ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง ๒๕๒๐.  

  พระยาลไิทย, ไตรภมิูพระร่วง, พระนคร  คลงัวทิยา, ๒๕๐๙. 
  พระเทพเวท ี(ประยทุธ ์ ปยตฺุโต), กำรศึกษำท่ีสำกลบนฐำนแห่งภมิูปัญญำไทย,  

กรงุเทพฯ  คณะศกึษาศาสตรม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์, ๒๕๓๒ 
  พฑิรู  มลวิลัย,์ มรดกพ่อขุนรามค าแพง  วรรณกรรมเรือ่งแรกของไทย. กรงุเทพฯ  ๒๕๒๓. 

http://www.google.co.th/ แลว้คลกิไปทีเ่วบ็ต่างๆ เช่น wikipedia เวบ็ไซตว์ชิาการดอทคอม เป็นตน้  

๓.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
         เวบ็ไซต ์ทีเ่กีย่วกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา เช่น wikipedia ค าอธบิายศพัท ์ 

            โครงการพฒันา-อนุรกัษ์ภมูปัิญญาไทยของผูท้รงคุณวุฒดิา้นภมูปัิญญาไทย 

                

http://www.google.co.th/


มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา 

 
๑๑ 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้เรียน 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากผู้เรียนได้ดังนี ้
       -  ประเมินการสอนโดยการซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

       -  ซักถามข้อสงสัยในรายละเอียดเนื้อหา 

      -  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน   
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
       -  ผู้เรียนแสดงความเห็นต่อวิธีการจัดการเรียนรู้ 

      -  ผู้เรียนซักถามและอภิปรายเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้  
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
      -  การแจ้งผลการสอบย่อยและสอบกลางภาคให้ผู้เรียนทราบ  เพ่ือร่วมกันปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
      - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือหาวิธีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและเนื้อหามากขึ้น  
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชา 
      ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก
ใบงาน แบบฝึกหัด การสอบถามผู้เรียน การตรวจงานมอบหมายของผู้เรียน และพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลัง
การออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
      -  ให้ผู้เรียนได้รู้ผลการสอบและการแบบสอบถามว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร 

     -  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักถามและตอบในสิ่งที่ผู้เรียนสงสัย เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน   
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียด
วิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
     น าผลการสอบ ผลการประเมินในการทดสอบการเรียนรู้และพฤติกรรม การสอบย่อย และการสอบกลางภาคน ามา
แลกเปลี่ยน ซักถาม และหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนดีขึ้น มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ความเป็นผู้น าดีขึ้น  

 
 


