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มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา 
วิชา พระพุทธศาสนากับภูมปิญญาไทย 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      วิทยาเขตขอนแกน /วิทยาลัยสงฆขอนแกน /สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา  

         ๑๐๑  ๓๒๒    พระพุทธศาสนากับภูมิปญญาไทย (Buddhism and Thai  Thoughts) 
๒. จํานวนหนวยกิต   

๒ หนวยกิต   
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

 พระมหาสํารอง สฺญโต, ดร. พระมหาณัฐพันธ  สุทสฺสนวิภาณี, ดร. 
๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี  ๒ / ช้ันปท่ี  ๓  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

 ไมมี 
๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

 ไมมี 
๘. สถานท่ีเรียน    

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน  
อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร)  ๓๐ หมู ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแกน 

๙. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 
      เพื่อใหนิสิตมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับภูมิปญญาไทยท้ังในมิติของคติชนวิทยา การ
พัฒนา การอนุรักษภูมิปญญาไทย รูปแบบ ประเภท อิทธิพลและความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนากับภูมิ
ปญญาไทย 
วัตถุประสงค 
หลังเรียนจบรายวิชานี้แลว นิสิตสามารถ 
         ๑) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ แนวคิด ความหมาย คุณลักษณะ  องคประกอบ รูปแบบ ประเภท 
อิทธิพลและความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนากับภูมิปญญาไทย 
        ๒) มีความรู ความเขาใจ และสามารถวิเคราะหเกี่ยวกับองคความรู กระบวนการ และวิธีการปกปอง 
คุมครอง สงเสริม และอนุรักษภูมิปญญา/มรดกทางพระพุทธศาสนา ภูมิปญญาทองถ่ิน  
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       ๓) สามารถนําความรู และหลักการท่ีวาดวยการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและภูมิ
ปญญาทองถ่ินไปประยุกตใชในการพัฒนาวัด เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังสามารถ
ดําเนินชีวิตตามวัฒนธรรมประเพณีท่ีถูกตองได 
       ๔) เกิดจิตความสํานึกเห็น “คุณคา” และ “มูลคา” ในภูมิปญญาไทยและมรดกวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา รวมท้ังมีแนวทางการพัฒนาตนเองและสังคมโดยการประยุกตใชความรูและจารีตประเพณีทาง
พระพุทธศาสนา/ภูมิปญญาไทย 
 
๒. วัตถุประสงคในการการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
    ๑. ดําเนินการทําส่ือการเรียนการสอนโดย e-learning และกระบวนการศึกษาทางคติชนวิทยา 
    ๒. ปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนใหเปนไปตามองคความรูและวิถีปฏิบัติตามภูมิปญญาไทย 
    ๓. จัดใหมีการประเมินรายวิชาท่ีเปนระบบตามความสําคัญของภูมิปญญาไทย 

 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 ๑. คําอธิบายรายวิชา  
     ศึกษาภูมิปญญาไทยท่ีไดรับอิทธิพลจากพระพทุธศาสนาในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  ๖๐ ช่ัวโมงตอ
ภาคการศึกษา 

ไมมี ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง 
๖ ช่ัวโมงตอสัปดาห 

๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
- อาจารยประจํารายวิชา แจงการใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะพุทธศาสตรและในหองเรียน  
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรอืรายกลุมตามความตองการ ๑ ช่ัวโมงตอสัปดาห  (เฉพาะราย
ท่ีตองการ โดยมีการแจงผานทาง Email Address 

 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
           มีความรับผิดชอบ เห็นคุณคาขององคความรู หลักการ คุณลักษณะ และความสําคัญของภูมิปญญาทาง
พระพุทธศาสนาและภูมิปญญาไทยท่ีมีตอการพัฒนาสังคม เกิดจิตความสํานึกเห็น “คุณคา” และ “มูลคา” ในภูมิ
ปญญาไทยและมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังมีแนวทางการพัฒนาตนเองและสังคมโดยการ
ประยุกตใชความรูและจารีตประเพณีทางพระพุทธศาสนา/ภูมิปญญาไทย โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติ
หลักสูตร ดังนี้ 

(๑) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ความขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตยสุจริต  
(๒) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง ส่ิงแวดลอม และสังคม 
(๓) มคีวาม สามารถในการทํางานเปนทีมและใชแนวคิดและภูมิปญญาไทยในการพัฒนาตนเองได 
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(๔) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมท้ังเคารพในคุณคาของภูมิปญญาไทย 

๑.๒ วิธีการสอน  
- บรรยายความรู การคนหาคุณคาของภูมิปญญาไทย 
- อภิปรายกลุมดานคุณธรรมและจริยธรรมของภูมิปญญาท่ีมีตอสังคม 
- กําหนดใหนิสิตคนหาผูทรงคุณดานภูมิปญญาไทย   
- นําเสนอรายงานอยางเปนข้ันตอน 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 
- พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลา 
- มีการอางอิงเอกสารท่ีไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสมตามระเบียบขอบังคับ 
- ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษาในเชิงคุณธรรม 
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานท่ีมอบหมาย โดยกําหนดแนวทางจริยธรรมในการศึกษาคนควา 

๒. ความรู  
๒.๑ ความรูท่ีตองไดรับ  

มีความรูในดานแนวคิด ความหมาย คุณลักษณะ องคประกอบ รูปแบบ ประเภท อิทธิพลและ
ความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนากับภูมิปญญาไทย 

 
๒.๒ วิธีการสอน 

บรรยายโดยใชอุปกรณมัลติมีเดีย (multimedia) อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน  การ
วิเคราะหกรณีศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาไทย  และมอบหมายใหคนควาหาบทความ ขอมูลท่ีเกี่ยวของ โดย
นํามาสรุปและนําเสนอ การศึกษาโดยใชปญหา และโครงงาน Problem base learning และ Student Center 
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบท่ีเนนการวัดหลักการและทฤษฎี 
- นําเสนอสรุปจากการคนควาขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
- วิเคราะหกรณีศึกษาดานการจัดการภูมิปญญาไทย 
- การศึกษาและสัมภาษณเปนรายบุคคล 

๓. ทักษะทางปญญา 
๓.๑ ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

             พัฒนาความสามารถในการคนหาความรู มีวิธีการคิดอยางเปนระบบ รวมท้ังความเขาใจ และสามารถ
วิเคราะหเกี่ยวกับองคความรู กระบวนการ และวิธีการปกปอง คุมครอง สงเสริม และอนุรักษภูมิปญญา/มรดก
ทางพระพุทธศาสนา ภูมิปญญาทองถ่ิน 

๓.๒ วิธีการสอน 
- การมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานดานภูมิปญญาไทย และนําเสนอผลการศึกษา 
- การอภิปรายกลุม 
- การวิเคราะหกรณีศึกษาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย 
- การวิพากษแนวคิดและหลักการของภูมิปญญาไทยและพระพุทธศาสนา 
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๓.๓ วิธีการประเมินผล 
สอบกลางภาคและปลายภาค  

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา  
- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรยีนดวยกัน 
- พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม 
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา 
- พัฒนาทักษะการคนหาความรูในเชิงประจักษ 
๔.๒ วิธีการสอน 
- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหแนวคิด หลักการของภูมิปญญาไทยกับพระพุทธศาสนา 
- มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล หรือ อานบทความท่ีเกี่ยวของกับรายวิชา 
- การนําเสนอรายงาน 
- นําไปทัศนะศึกษานอกสถานท่ี/การศึกษาดูงานดานภูมิปญญาไทย 

      ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
- ประเมินตนเอง และนิสิตดวยแบบฟอรมท่ีกําหนด 
- รายงานท่ีนําเสนอ  พฤติกรรมการทํางานเปนทีม 
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา       

- พัฒนาทักษะในการส่ือสารท้ังการพูด การฟง การแปล  การเขียน โดยการทํารายการของภูมิ
ปญญาไทยในรอบ ๑๒ เดือน 

- พัฒนาทักษะในการวิเคราะหคาควาขอมูลเชิงตัวเลขจากการคํานวณวัน เดือนป ตามภูมิปญญาไทย 
- พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต  
- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร เชน การสงงานทางอีเมล การสรางหองแสดง

ความคิดเห็นในเรื่องตางๆ  
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

๕.๒ วิธีการสอน       
- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website ส่ือการสอน e-learning และทํารายงาน 

โดยเนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงท่ีมาขอมูลท่ีนาเช่ือถือ 
- นําเสนอโดยใชอุปกรณมัลติมีเดีย (multimedia) และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

๕.๓ วิธีการประเมินผล 
- การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยส่ือเทคโนโลย ี
- การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
- การนําเสนอโดยใชอุปกรณมัลติมีเดีย (multimedia) 
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หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

๑ 
 

แนะนําการรียนการสอน  
ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับภูมิปญญา  

๒ การบรรยาย 
 ยกตัวอยางประกอบ 

พระมหา
สํารอง สฺญ
โต, ดร. / พระ
มหาณัฐพันธ  
สุทสฺสนวิภาณี, 
ดร. 

๒ 
 

บทท่ี ๑ ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสังคมไทย 
๑.๑ ความนํา 
๑.๒ ความเปนมาของชนชาติไทย  
๑.๓ วิวัฒนาการของสังคมไทยสมัยตาง ๆ 
๑.๔ ลักษณะโครงสรางทางสังคมของสังคมไทย 
๑.๕ ระบบความเช่ือของสังคมไทย  
๑.๖ ลักษณะของสังคมไทยในปจจุบัน  

๒ บรรยาย   
การแลกเปล่ียนชักถาม 
ยกตัวอยางประกอบ 
Power Point 

พระมหา
สํารอง สฺญ
โต, ดร. / พระ
มหาณัฐพันธ  
สุทสฺสนวิภาณี, 
ดร. 

๓  
๔ 
 

บทท่ี ๒ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
๒.๑ ความนํา 
๒.๒ ความหมายและความสําคัญ 
      ของพระพุทธศาสนา  
๒.๓ กําเนิดพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  
๒.๔ พัฒนาการของพระพุทธศาสนาในประเทศ 
     ไทย  
๒.๕ บทบาทของพระพทุธศาสนาตอสังคมไทย 
      ในปจจุบัน  

๒ บรรยาย   
การแลกเปล่ียนชักถาม 
ยกตัวอยางประกอบ 
Power Point 

พระมหา
สํารอง สฺญ
โต, ดร. / พระ
มหาณัฐพันธ  
สุทสฺสนวิภาณี, 
ดร. 

๕ 
 

บทท่ี ๓ คุณคาและลักษณะของภูมิปญญาไทย 
๓.๑ ความนํา 
๓.๒ ความหมายและความสําคัญของภูมิปญญา 
๓.๓ ลักษณะของภูมิปญญา 
๓.๔ ลักษณะของภูมิปญญาไทย  
๓.๕ คุณสมบัติของผูทรงภูมิปญญาไทย  
๓.๖ การจัดแบงสาขาภูมิปญญาไทย  
๓.๗ ลักษณะความสัมพันธของภูมิปญญาไทย 
๓.๘ คุณคาและความสําคัญของภูมิปญญาไทย 
๓.๙ วิธีการอนุรักษไวซึ่งภูมิปญญาไทย 

๒ บรรยาย   
การแลกเปล่ียนชักถาม 
ยกตัวอยางประกอบ 
Power Point 

พระมหา
สํารอง สฺญ
โต, ดร. / พระ
มหาณัฐพันธ  
สุทสฺสนวิภาณี, 
ดร. 

๖ 
 

บทท่ี ๔ คติชนวิทยากับการศึกษาภูมิปญญา
ไทย   

๒ บ ร ร ย า ย   ก า ร
แลก เป ล่ี ยน ชักถ าม 

พระมหา
สํารอง สฺญ
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

๔.๑ ความนํา  
๔.๒ ความหมายและความสําคัญของคติชนวิทย 
๔.๓ ความเปนมาของคติชนวิทยา  
๔.๔ ขอบขายของคติชนวิทยา  
๔.๖ คติชนวิทยากับการศึกษาภูมิปญญาไทย 

ยกตัวอยางประกอบ 
Power Point 

โต, ดร. / พระ
มหาณัฐพันธ  
สุทสฺสนวิภาณี, 
ดร. 

๗ สอบกลางภาค ๒ - พระมหา
สํารอง สฺญ
โต, ดร. / พระ
มหาณัฐพันธ  
สุทสฺสนวิภาณี, 
ดร. 

๘ 
๙ 
 

บทท่ี ๕ ภูมิปญญาไทย  
๕.๑ ความนํา  
๕.๒ ภูมิปญญาไทยดานการเกษตร  
๕.๓ ภูมิปญญาไทยดานแพทยแผนไทย  
๕.๔ ภูมิปญญาไทยดานอตุสาหกรรมและ 
      หัตถกรรม  
๕.๕ ภูมิปญญาไทยดานการจัดการ 
      ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
๕.๖ ภูมิปญญาไทยดานศิลปกรรม  
๕.๗ ภูมิปญญาไทยดานภาษาและวรรณกรรม 
๕.๘ ภูมิปญญาไทยดานศาสนาและประเพณี 

๒ บรรยาย   
การแลกเปล่ียนชักถาม 
ยกตัวอยางประกอบ 
Power Point 

พระมหา
สํารอง สฺญ
โต, ดร. / พระ
มหาณัฐพันธ  
สุทสฺสนวิภาณี, 
ดร. 

๑๐ 
 

บทท่ี ๖ พระพุทธศาสนาในฐานะรากฐานของ
วิถีชีวิตและภูมิปญญาของไทย  
๖.๑ ความนํา  
๖.๒ พระพุทธศาสนากับประเพณีไทย  
๖.๓ พระพุทธศาสนากับความเช่ือของสังคมไทย 
๖.๔ พระพุทธศาสนากับการดํารงชีวิตของคน 
     ไทย  
๖.๕ ความสําคัญของพระพุทธศาสนาตอวิถีชีวิต 
     ของสังคมไทย  

๒ บรรยาย   
การแลกเปล่ียนชักถาม 
ยกตัวอยางประกอบ 
Power Point 

พระมหา
สํารอง สฺญ
โต, ดร. / พระ
มหาณัฐพันธ  
สุทสฺสนวิภาณี, 
ดร. 

๑๑ 
๑๒ 

 

บทท่ี ๗ อิทธิพลของพระพุทธศาสนาท่ีมีตอภูมิ
ปญญาไทย  
๗.๑ ความนํา  
๗.๒ ความสัมพันธของพระพุทธศาสนากับ 
      ภูมิปญญาไทย  
๗.๓ ภูมิปญญาไทยในมิติทาง 

๒ บรรยาย   
การแลกเปล่ียนชักถาม 
ยกตัวอยางประกอบ 
Power Point 

พระมหา
สํารอง สฺญ
โต, ดร. / พระ
มหาณัฐพันธ  
สุทสฺสนวิภาณี, 
ดร. 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

      ดานพระพุทธศาสนา  
๗.๔ พระพุทธศาสนากับการสงเสริมภูมิ 
       ปญญาไทย  

๑๓ 
 
 

บทท่ี ๘ แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาไทยให
ยั่งยืน  
๘.๑ ความนํา  
๘.๒ การอนุรักษภูมิปญญาไทยตามหลัก 
      ทางวิชาการ  
๘.๓ การอนุรักษภูมิปญญาไทยตามหลักการทาง 
     พระพุทธศาสนา  
๘.๔ แนวโนมของภูมิปญญาไทยในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒ บรรยาย   
การแลกเปล่ียนชักถาม 
ยกตัวอยางประกอบ 
Power Point 

พระมหา
สํารอง สฺญ
โต, ดร. / พระ
มหาณัฐพันธ  
สุทสฺสนวิภาณี, 
ดร. 

๑๔ 
 

บทท่ี ๙ ภู มิปญญากับการพัฒนาศาสนา 
เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม   
๙.๑ ความนํา  
๙.๒ ความหมายและความสําคัญของการพัฒนา 
๙.๓ ภูมิปญญากับการพัฒนาศาสนา  
๙.๔ ภูมิปญญากับการพัฒนาเศรษฐกิจ  
๙.๕ ภูมิปญญากับการพัฒนาสังคม  
๙.๖ ภูมิปญญากับการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
๙.๗ ภูมิปญญากับการพัฒนาท่ียั่งยืน  

๒ บรรยาย   
การแลกเปล่ียนชักถาม 
ยกตัวอยางประกอบ 
Power Point 

พระมหา
สํารอง สฺญ
โต, ดร. / พระ
มหาณัฐพันธ  
สุทสฺสนวิภาณี, 
ดร. 

๑๕ 
 

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
แ ห ล ง วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ภู มิ ป ญ ญ า ท า ง
พระพุทธศาสนา 

๒ บรรยาย  
จดบันทึก 

พระมหา
สํารอง สฺญ
โต, ดร. / พระ
มหาณัฐพันธ  
สุทสฺสนวิภาณี, 
ดร. 

๑๖ สอบปลายภาค ๒ -  
 

๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ท่ี  วิธีการประเมิน  
สัปดาหท่ี
ประเมิน  

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

๑ 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๖ 

๒๐% 
๖๐% 
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๒ 

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนําเสนอรายงาน 
การทํางานกลุมและผลงาน 
การอานและสรุปบทความ 
การสงงานตามท่ีมอบหมาย  

 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
๑๐% 

๓ 
การเขาช้ันเรียน 
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในช้ันเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๐% 

 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. เอกสารและตําราหลัก 
กาญจนา  แกวเทพ. การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนโดยถือมนุษยเปนศูนยกลาง.  กรุงเทพฯ:  สามัคคีสาสน. 

๒๕๓๘. 
ฉัตรทิพย  นาถสุภา และพรวิไล เลิศวิชา. วัฒนธรรมหมูบานไทย. กรุงเทพมหานคร : ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว.พระราชพิธีสิบสองเดือน. พิมพครั้งท่ี ๑๑ พระนคร:กรมศิลปากร

๒๕๑๓. 
พิสิฐ  เจริญวงศ. การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรม ณ  ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร  มหาวิทยาลัยศิลปากร วันท่ี ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๒. 
สงวน  โชติสุขรัตน. ประเพณีไทยภาคเหนือ. พระนคร : สํานักพิมพโอเด่ียนสโตร, ๒๕๑๒. 
สายันต  ไพรชาญจิตร. โบราณคดีชุมชนท่ีเมืองนาน.  กรุงเทพฯ : โครงการโบราณคดีชุมชน. ๒๕๔๓ 
อานันท กาญจนพันธุ. ความคิดทางประวัติศาสตรและศาสตรของวิธีคิด. กรุงเทพมหานคร  สํานักพิมพ 
              อัมรินทร, ๒๕๔๓. 
เอกวิทย  ณ ถลาง. ภูมิปญญาลานนา. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปญญา, ๒๕๔๔. 
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

ธิดา  สาระยา, ดร. อารยธรรมไทย, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, ๒๕๓๙. 

นิธิ เอี่ยวศรีวงศ. (บก.) ศรีรามเทพนคร, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๒๗. 

บุปผา  ทวีสุข, คติชาวบาน, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒๕๒๐.  

พระยาลิไทย, ไตรภูมิพระรวง, พระนคร : คลังวิทยา, ๒๕๐๙. 

พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตฺโต), การศึกษาท่ีสากลบนฐานแหงภูมิปญญาไทย, กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร 
             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , ๒๕๓๒ 

พิฑูร  มลิวัลย, มรดกพอขุนรามคําแพง  วรรณกรรมเร่ืองแรกของไทย. กรุงเทพฯ : ๒๕๒๓. 
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๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต-นักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนิสิต-นักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้ 

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผานเวบ็บอรด ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการส่ือสารกับนักศึกษา 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 

- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

๓. การปรับปรุงการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม

สมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 
- ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการ

เรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไมใชอาจารยประจําหลักสูตร  

- มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 

และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์อ ๔ 
- เปล่ียนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา

ท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารยหรือแนวคิดใหมๆ 
 
ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา พระมหาสํารอง สฺญโต, ดร. 
 
ลงช่ือ _______________________________   วันท่ีรายงาน_____________________ 
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ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  พระมหาภิรัฐกรณ  อํสุมาลี, ดร. 
 
ลงช่ือ _______________________________ วันท่ีรับรายงาน _____________________ 
 


	หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป
	หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
	หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ
	หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล

	หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

