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มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
วิชา พระพุทธศาสนากับภูมปิ ญญาไทย
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแกน /วิทยาลัยสงฆขอนแกน /สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หมวดที่ ๑ ขอมูลโดยทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
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 / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒ / ชั้นปที่ ๓ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
๘. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) ๓๐ หมู ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแกน
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
พฤษภาคม ๒๕๖๔

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับภูมิปญ ญาไทยทั้งในมิติของคติชนวิทยา การ
พัฒ นา การอนุรักษภูมิปญญาไทย รูปแบบ ประเภท อิทธิพลและความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนากับภูมิ
ปญญาไทย
วัตถุประสงค
หลังเรียนจบรายวิชานี้แลว นิสิตสามารถ
๑) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ แนวคิด ความหมาย คุณลักษณะ องคประกอบ รูปแบบ ประเภท
อิทธิพลและความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนากับภูมิปญญาไทย
๒) มีค วามรู ความเข าใจ และสามารถวิเคราะหเกี่ยวกับ องค ความรู กระบวนการ และวิ ธีการปกป อ ง
คุมครอง สงเสริม และอนุรักษภูมิปญญา/มรดกทางพระพุทธศาสนา ภูมิปญญาทองถิ่น
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๓) สามารถนําความรู และหลักการที่วาดวยการจัดการทรัพยากรวัฒ นธรรมทางพระพุทธศาสนาและภูมิ
ปญ ญาทองถิ่น ไปประยุกตใชในการพัฒ นาวัด เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และศิลปวัฒ นธรรม รวมทั้งสามารถ
ดําเนินชีวิตตามวัฒนธรรมประเพณีที่ถูกตองได
๔) เกิ ด จิ ต ความสํ า นึ ก เห็ น “คุ ณ ค า ” และ “มู ล ค า ” ในภู มิ ป ญ ญาไทยและมรดกวั ฒ นธรรมทาง
พระพุทธศาสนา รวมทั้งมีแนวทางการพัฒ นาตนเองและสังคมโดยการประยุกตใชความรูและจารีตประเพณีทาง
พระพุทธศาสนา/ภูมิปญญาไทย
๒. วัตถุประสงคในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๑. ดําเนินการทําสื่อการเรียนการสอนโดย e-learning และกระบวนการศึกษาทางคติชนวิทยา
๒. ปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนใหเปนไปตามองคความรูและวิถีปฏิบัติตามภูมิปญญาไทย
๓. จัดใหมีการประเมินรายวิชาที่เปนระบบตามความสําคัญของภูมิปญญาไทย

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ

๑. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาภูมิปญญาไทยที่ไดรับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองศิลปะ และ
วัฒนธรรม
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย ๖๐ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

ไมมี

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง
๖ ชั่วโมงตอสัปดาห

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา แจงการใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะพุทธศาสตรและในหองเรียน
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะราย
ที่ตองการ โดยมีการแจงผานทาง Email Address

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
มีความรับผิดชอบ เห็นคุณคาขององคความรู หลักการ คุณลักษณะ และความสําคัญของภูมิปญญาทาง
พระพุทธศาสนาและภูมิปญญาไทยที่มีตอการพัฒนาสังคม เกิดจิตความสํานึกเห็น “คุณคา” และ “มูลคา” ในภูมิ
ปญ ญาไทยและมรดกวัฒ นธรรมทางพระพุ ทธศาสนา รวมทั้ ง มีแ นวทางการพั ฒ นาตนเองและสัง คมโดยการ
ประยุกตใชความรูและจารีตประเพณีทางพระพุทธศาสนา/ภูมิปญญาไทย โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติ
หลักสูตร ดังนี้
(๑) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ความขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตยสุจริต
(๒) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง สิ่งแวดลอม และสังคม
(๓) มีความ สามารถในการทํางานเปนทีมและใชแนวคิดและภูมิปญญาไทยในการพัฒนาตนเองได
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(๔) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาของภูมิปญญาไทย
๑.๒ วิธีการสอน
- บรรยายความรู การคนหาคุณคาของภูมิปญญาไทย
- อภิปรายกลุมดานคุณธรรมและจริยธรรมของภูมิปญญาที่มีตอสังคม
- กําหนดใหนิสิตคนหาผูทรงคุณดานภูมิปญญาไทย
- นําเสนอรายงานอยางเปนขั้นตอน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
- มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสมตามระเบียบขอบังคับ
- ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษาในเชิงคุณธรรม
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย โดยกําหนดแนวทางจริยธรรมในการศึกษาคนควา
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
มี ค วามรู ในด า นแนวคิ ด ความหมาย คุ ณ ลั ก ษณะ องค ป ระกอบ รู ป แบบ ประเภท อิ ท ธิ พ ลและ
ความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนากับภูมิปญญาไทย
๒.๒ วิธีการสอน
บรรยายโดยใชอุปกรณมัลติมีเดีย (multimedia) อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การ
วิเคราะหกรณีศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาไทย และมอบหมายใหคนควาหาบทความ ขอมูลที่เกี่ยวของ โดย
นํามาสรุปและนําเสนอ การศึกษาโดยใชปญหา และโครงงาน Problem base learning และ Student Center
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
๒.๓ วิธีการประเมินผล
- ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี
- นําเสนอสรุปจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
- วิเคราะหกรณีศึกษาดานการจัดการภูมิปญญาไทย
- การศึกษาและสัมภาษณเปนรายบุคคล
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคนหาความรู มีวิธีการคิดอยางเปนระบบ รวมทั้งความเขาใจ และสามารถ
วิเคราะหเกี่ยวกับองคความรู กระบวนการ และวิธีการปกปอง คุมครอง สงเสริม และอนุรักษภูมิปญญา/มรดก
ทางพระพุทธศาสนา ภูมิปญญาทองถิ่น
๓.๒ วิธีการสอน
- การมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานดานภูมิปญญาไทย และนําเสนอผลการศึกษา
- การอภิปรายกลุม
- การวิเคราะหกรณีศึกษาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย
- การวิพากษแนวคิดและหลักการของภูมิปญญาไทยและพระพุทธศาสนา
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๓.๓ วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน
- พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา
- พัฒนาทักษะการคนหาความรูในเชิงประจักษ
๔.๒ วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหแนวคิด หลักการของภูมิปญญาไทยกับพระพุทธศาสนา
- มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล หรือ อานบทความที่เกี่ยวของกับรายวิชา
- การนําเสนอรายงาน
- นําไปทัศนะศึกษานอกสถานที/่ การศึกษาดูงานดานภูมิปญญาไทย
๔.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และนิสิตดวยแบบฟอรมที่กําหนด
- รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- พัฒ นาทั กษะในการสื่อสารทั้ ง การพู ด การฟง การแปล การเขียน โดยการทํารายการของภู มิ
ปญญาไทยในรอบ ๑๒ เดือน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะหคาควาขอมูลเชิงตัวเลขจากการคํานวณวัน เดือนป ตามภูมิปญญาไทย
- พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต
- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสงงานทางอีเมล การสรางหองแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องตางๆ
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๒ วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํารายงาน
โดยเนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ
- นําเสนอโดยใชอุปกรณมัลติมีเดีย (multimedia) และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
- การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
- การนําเสนอโดยใชอุปกรณมัลติมีเดีย (multimedia)
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล

๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
๑ แนะนําการรียนการสอน
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภูมิปญญา

๒

๓
๔

๕

๖

บทที่ ๑ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสังคมไทย
๑.๑ ความนํา
๑.๒ ความเปนมาของชนชาติไทย
๑.๓ วิวัฒนาการของสังคมไทยสมัยตาง ๆ
๑.๔ ลักษณะโครงสรางทางสังคมของสังคมไทย
๑.๕ ระบบความเชื่อของสังคมไทย
๑.๖ ลักษณะของสังคมไทยในปจจุบัน
บทที่ ๒ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
๒.๑ ความนํา
๒.๒ ความหมายและความสําคัญ
ของพระพุทธศาสนา
๒.๓ กําเนิดพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
๒.๔ พัฒนาการของพระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทย
๒.๕ บทบาทของพระพุทธศาสนาตอสังคมไทย
ในปจจุบัน
บทที่ 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
บทที่ ๔ คติชนวิทยากับการศึกษาภูมิปญญา
ไทย

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ผูสอน
ชั่วโมง สอน สื่อทีใ่ ช (ถามี)
๒ การบรรยาย
พระมหา
ยกตัวอยางประกอบ สํารอง สฺญ
โต, ดร. / พระ
มหาณัฐพันธ
สุทสฺสนวิภาณี,
ดร.
๒ บรรยาย
พระมหา
การแลกเปลี่ยนชักถาม สํารอง สฺญ
ยกตัวอยางประกอบ โต, ดร. / พระ
Power Point
มหาณัฐพันธ
สุทสฺสนวิภาณี,
ดร.
๒

บรรยาย
การแลกเปลี่ยนชักถาม
ยกตัวอยางประกอบ
Power Point

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

๒

บรรยาย
การแลกเปลี่ยนชักถาม
ยกตัวอยางประกอบ
Power Point

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

๒

บ ร ร ย า ย ก า ร พระมหา
แลก เป ลี่ ย น ชั ก ถ าม สํารอง สฺญ

6
สัปดาห
ที่

๗

๘
๙

๑๐

๑๑
๑๒

หัวขอ/รายละเอียด
๔.๑ ความนํา
๔.๒ ความหมายและความสําคัญของคติชนวิทย
๔.๓ ความเปนมาของคติชนวิทยา
๔.๔ ขอบขายของคติชนวิทยา
๔.๖ คติชนวิทยากับการศึกษาภูมิปญญาไทย
สอบกลางภาค

บทที่ ๕ ภูมิปญญาไทย
๕.๑ ความนํา
๕.๒ ภูมิปญญาไทยดานการเกษตร
๕.๓ ภูมิปญญาไทยดานแพทยแผนไทย
๕.๔ ภูมิปญญาไทยดานอุตสาหกรรมและ
หัตถกรรม
๕.๕ ภูมิปญญาไทยดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๖ ภูมิปญญาไทยดานศิลปกรรม
๕.๗ ภูมิปญญาไทยดานภาษาและวรรณกรรม
๕.๘ ภูมิปญญาไทยดานศาสนาและประเพณี
บทที่ ๖ พระพุทธศาสนาในฐานะรากฐานของ
วิถีชีวิตและภูมิปญญาของไทย
๖.๑ ความนํา
๖.๒ พระพุทธศาสนากับประเพณีไทย
๖.๓ พระพุทธศาสนากับความเชื่อของสังคมไทย
๖.๔ พระพุทธศาสนากับการดํารงชีวิตของคน
ไทย
๖.๕ ความสําคัญของพระพุทธศาสนาตอวิถีชวี ิต
ของสังคมไทย
บทที่ ๗ อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีตอภูมิ
ปญญาไทย
๗.๑ ความนํา
๗.๒ ความสัมพันธของพระพุทธศาสนากับ
ภูมิปญญาไทย
๗.๓ ภูมิปญญาไทยในมิติทาง

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ผูสอน
ชั่วโมง สอน สื่อทีใ่ ช (ถามี)
ยกตัวอยางประกอบ โต, ดร. / พระ
Power Point
มหาณัฐพันธ
สุทสฺสนวิภาณี,
ดร.
๒

๒

-

พระมหา
สํารอง สฺญ
โต, ดร. / พระ
มหาณัฐพันธ
สุทสฺสนวิภาณี,
ดร.
บรรยาย
พระมหา
การแลกเปลี่ยนชักถาม สํารอง สฺญ
ยกตัวอยางประกอบ โต, ดร. / พระ
Power Point
มหาณัฐพันธ
สุทสฺสนวิภาณี,
ดร.

๒

บรรยาย
การแลกเปลี่ยนชักถาม
ยกตัวอยางประกอบ
Power Point

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

๒

บรรยาย
การแลกเปลี่ยนชักถาม
ยกตัวอยางประกอบ
Power Point

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

๑๓

๑๔

๑๕

หัวขอ/รายละเอียด
ดานพระพุทธศาสนา
๗.๔ พระพุทธศาสนากับการสงเสริมภูมิ
ปญญาไทย
บทที่ ๘ แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาไทยให
ยั่งยืน
๘.๑ ความนํา
๘.๒ การอนุรักษภูมิปญญาไทยตามหลัก
ทางวิชาการ
๘.๓ การอนุรักษภูมิปญญาไทยตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนา
๘.๔ แนวโนมของภูมิปญญาไทยในศตวรรษที่ ๒๑
บทที่ ๙ ภู มิ ป ญ ญ ากั บ การพั ฒนาศาสนา
เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
๙.๑ ความนํา
๙.๒ ความหมายและความสําคัญของการพัฒนา
๙.๓ ภูมิปญญากับการพัฒนาศาสนา
๙.๔ ภูมิปญญากับการพัฒนาเศรษฐกิจ
๙.๕ ภูมิปญญากับการพัฒนาสังคม
๙.๖ ภูมิปญญากับการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
๙.๗ ภูมิปญญากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
แ ห ล ง วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ภู มิ ป ญ ญ า ท า ง
พระพุทธศาสนา

๑๖

สอบปลายภาค

๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู
ที่
๑

วิธีการประเมิน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อทีใ่ ช (ถามี)

ผูสอน

๒

บรรยาย
การแลกเปลี่ยนชักถาม
ยกตัวอยางประกอบ
Power Point

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

๒

บรรยาย
การแลกเปลี่ยนชักถาม
ยกตัวอยางประกอบ
Power Point

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

๒

บรรยาย
จดบันทึก

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

๒

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

๘
๑๖

๒๐%
๖๐%
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๒

๓

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนําเสนอรายงาน
การทํางานกลุมและผลงาน
การอานและสรุปบทความ
การสงงานตามที่มอบหมาย
การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน

ตลอดภาค
การศึกษา
ตลอดภาค
การศึกษา

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

๑๐%
๑๐%

๑. เอกสารและตําราหลัก
กาญจนา แกวเทพ. การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนโดยถือมนุษยเปนศูนยกลาง. กรุงเทพฯ: สามัคคีสาสน.
๒๕๓๘.
ฉัตรทิพย นาถสุภา และพรวิไล เลิศวิชา. วัฒนธรรมหมูบานไทย. กรุงเทพมหานคร : ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑.
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว.พระราชพิธีสิบสองเดือน. พิมพครั้งที่ ๑๑ พระนคร:กรมศิลปากร
๒๕๑๓.
พิสิฐ เจริญ วงศ. การจัดการทรัพ ยากรวัฒนธรรม. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๒.
สงวน โชติสุขรัตน. ประเพณีไทยภาคเหนือ. พระนคร : สํานักพิมพโอเดี่ยนสโตร, ๒๕๑๒.
สายันต ไพรชาญจิตร. โบราณคดีชุมชนที่เมืองนาน. กรุงเทพฯ : โครงการโบราณคดีชุมชน. ๒๕๔๓
อานัน ท กาญจนพั นธุ. ความคิด ทางประวั ติศาสตรแ ละศาสตรของวิ ธีคิด . กรุง เทพมหานคร สํานั กพิ ม พ
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), การศึกษาที่สากลบนฐานแหงภูมิปญญาไทย, กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , ๒๕๓๒
พิฑูร มลิวัลย, มรดกพอขุนรามคําแพง วรรณกรรมเรื่องแรกของไทย. กรุงเทพฯ : ๒๕๒๓.
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๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสติ -นักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนิสิต-นักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการให ค ะแนนจากการสุ ม ตรวจผลงานของนั ก ศึ ก ษาโดยอาจารย อื่ น หรื อ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มีการตั้ ง คณะกรรมการในสาขาวิช า ตรวจสอบผลการประเมิน การเรีย นรูข องนั กศึก ษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ อ ๔
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารยหรือแนวคิดใหมๆ
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา พระมหาสํารอง สฺญโต, ดร.
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รายงาน_____________________
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ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พระมหาภิรัฐกรณ อํสุมาลี, ดร.
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รับรายงาน _____________________

