
มคอ. ๓  ศาสนาทัว่ไป                                                  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตขอนแก่น   ๑	
 

          รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓)  
รายวิชา ๐๐๐  ๑๐๙    ศาสนาท่ัวไป 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา             วิทยาเขตหนองคายขอนแก่น  

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและช่ือรายวิชา  
     ๐๐๐   ๑๐๙    ศาสนาท่ัวไป 
                          (Religions) 

๒.จํานวนหนว่ยกิต   
     ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔) 

๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

๔.อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ ดร.อินตอง ชัยประโคม 

๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๒ / ช้ันปีท่ี ๔ 

๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 

๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 

๘.สถานท่ีเรียน    
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

๙.วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
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๒

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ 
หลักในการศึกษาศาสนา หลักคําสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ลักษณะท่ี
เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความ
ร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ชัดเจนและสอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายของรายวิชา สามารถ 
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ  
คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลักในการศึกษาศาสนา หลักคําสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของ 
ศาสนาต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ลักษณะท่ีเป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนา 
ต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย และ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 
๑. คําอธิบายรายวิชา  
       ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลักในการศึกษาศาสนา 
หลักคําสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลกัษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของ
ศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของ
ศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 

๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๐ ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนสิิตเฉพาะ
ราย   

ไม่มีการฝึกปฏบิัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๔ 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   

๓. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     - อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผา่นเว็บไซต์คณะ หรือ ส่วนงาน 
     - อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะ
รายที่ต้องการ) 
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๓

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
          พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบร่ืน และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามช้ีให้เห็นคุณธรรมและจริยธรรมท่ีสอดแทรกอยู่ในเนื้อหาวิชา 
เพ่ือให้นิสิตสามารถพัฒนาและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับความรู้ในรายวิชา โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 
           (๑)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเก่ียวกับความเสียสละและซ่ือสัตย์สุจริต  
           (๒) ความมีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
           (๓) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ 
ความสําคัญ 
           (๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
           (๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - บรรยายบทเรียนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
          - มอบหมายงานให้นิสิตไปศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ 
พัฒนาการ หลักในการศึกษาศาสนา หลักคําสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ แล้วนํามาเสนอใน
ช้ันเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนสิิตด้วยกัน และอาจารย์ผู้สอน 
          - ให้นิสิตฝึกวิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อ
สังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทขีองศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย พร้อม
ท้ังช้ีให้เห็นประเด็นทางจริยธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรม 
          - เน้นนิสิตเป็นศูนย์กลางการเรียน โดยให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในบทเรียน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นภายในช้ันเรียน 
          - กระตุ้น ชักจูงให้นิสิตเข้าเรียนสมํ่าเสมอ มีระเบียบวินัย และมีความกล้าหาญในการแสดงออก และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - ประเมินผลพฤติกรรมการเข้าเรียน การให้ความร่วมมือในช้ันเรียน และสง่งานมอบหมายให้ตรงเวลา 
          - ประเมินผลก่อนเข้าสู่บทเรียนเพ่ือทราบพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับเน้ือหาวิชา 
          - ประเมินผลระหว่างภาคเรียน เพ่ือทดสอบผลสัมฤทธ์ิของวัตถุประสงค์การเรียน 
          - ประเมินผลด้วยการใช้แบบฝึกหัดในบทเรียน 
          - ประเมินวัตถุประสงค์การเรียนโดยใช้ใบงาน (Work Sheet) 
          - ประเมินผลปลายภาคเรียน เพ่ือทดสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนในภาพรวม 
๒. ความรู ้ 
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๔

     ๒.๑ ความรู้ท่ีต้องไดร้ับ  
          ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาทั่วไป ประกอบด้วย  
          - มีความรู้ความเข้าใจความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลักใน
การศึกษาศาสนา หลักคําสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ 
          - มีความสามารถในการวิเคราะห์ลกัษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนา  
          - มีความสามารถในการวิเคราะห์อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก 
          - มีทักษะการวิเคราะห์วิธีการเผยแผศ่าสนา ความร่วมมือระหว่างศาสนา และทา่ทีของศาสนาต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย   
          - มีเจตคติในการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาทั่วไป 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบใช้สื่อประกอบ และเทคโนโลยีประกอบ มอบหมายงาน ใบงาน
ทดสอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ใช้แบบฝึกหัดเกี่ยวกับบทเรียน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในช้ันเรียน การ
เปิดโอกาสให้ชักถามภายในช้ันเรียน  และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center) 
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          ๑. ทดสอบก่อนเข้าสู่บทเรียน 
          ๒. ทดสอบวัตถุประสงค์การเรียนโดยใช้ใบงาน 
          ๓. ทดสอบบทเรียนโดยใช้แบบฝึกหัด 
          ๔. ทดสอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค 
          ๒. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช้ันเรียน 
          ๓. การแก้ไขข้อบกพร่องส่วนตัว (Personal Problems Solving) 
๓. ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
          พัฒนาความสามารถในการคิดและการวิเคราะหเ์นื้อหาวิชาอย่างเป็นระบบ  ความสามารถในการนําเอา
ความรู้ไประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการมาใช้ใน
การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์เม่ือต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่คาดคิดมาก่อน  
สามารถสืบค้น ค้นหา ข้อเท็จจริง สรุป ทําความเข้าใจได้ รวมถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา และสรุป
ประเด็นปัญหา พร้อมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชาเข้ากับหลักพุทธธรรมได้ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเนื้อหาวิชา 
          - บรรยายเชิงวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และบูรณาการของเน้ือหาวิชา 
          - เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นรายบุคคล 
          - เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วนํามาแลกเปลี่ยนภายในช้ันเรียน 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
          ทดสอบระหว่างภาคและปลายภาค โดยเน้นการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้และการบูรณาการเน้ือหาวิชา 
การใช้ชักถาม ทดสอบด้วยใบงานและแบบฝกึหัด 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
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๕

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
          - พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
          - พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนและผูส้อน 
          - พัฒนาความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม 
          - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความมีวินัย ความรับผิดชอบในการทํางานเป็นทีม และความตรงต่อเวลา 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการเรียนรู้ 
          - จัดกลุ่มการเรียนรู้  
          - ฝึกการทํางานเป็นกลุ่ม 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
          - ประเมินตนเองด้วยแบบท่ีกําหนด 
          - ประเมินผลพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
          - ประเมินผลจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
          - พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล  การเขียน และนําเสนอในช้ันเรียน 
          - พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
          - พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  
          - ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องต่างๆ  
          - ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํารายงาน 
โดยเน้นการนําตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งท่ีมาข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ 
          - นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
           -  ประเมินจากรายงาน ใบงาน แบบฝึกหัด และนาํเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
           -  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
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๖

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
 

๑.  ทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 
๒. แนะนําแผนการสอน 
     ๒.๑  คําอธิบายรายวิชา 
 ๒.๒ วัตถุประสงค์รายวิชา 
 ๒.๓  กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 ๒.๔  วิธีการประเมินผล 
 ๒.๕  งานมอบหมาย 
     ๒.๖  จิตพิสัย 

๒ การอธิบาย 
การยกตัวอย่างประกอบ 
Power Point 
Projector 

อาจารย์ ดร.อินตอง ชัย
ประโคม 

๒ ความหมายและลักษณะของศาสนา 
 

๒ การบรรยาย 
การอภิปราย 
งานมอบหมาย 
การนําเสนอหน้าช้ัน 
Power Point 
Projector 

อาจารย์ ดร.อินตอง ชัย
ประโคม 

๓ 
 

ความสําคัญและคุณค่าของศาสนา  
 
 
 
 
 

๒ การบรรยาย 
การอภิปราย 
งานมอบหมาย 
การนําเสนอหน้าช้ัน 
Power Point 
Projector 

อาจารย์ ดร.อินตอง ชัย
ประโคม 

      ๔ 
 

กําเนิดและพัฒนาการของศาสนา   
 

๒ การบรรยาย 
การอภิปราย 
งานมอบหมาย 
การนําเสนอหน้าช้ัน 
Power Point 
Projector 

อาจารย์ ดร.อินตอง ชัย
ประโคม 

๕-๖ 
 

หลักคําสอนและนิกายของศาสนา 
   
 
  

๔ การบรรยาย 
การอภิปราย 
งานมอบหมาย 
การนําเสนอหน้าช้ัน 
Power Point 
Projector 

อาจารย์ ดร.อินตอง ชัย
ประโคม 
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๗

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๗ 
 

พิธีกรรมและจดุมุ่งหมายของศาสนา 
 

๒ การบรรยาย 
การอภิปราย 
งานมอบหมาย 
การนําเสนอหน้าช้ัน 
Power Point 
Projector 

อาจารย์ ดร.อินตอง ชัย
ประโคม 

๘ สอบระหว่างภาค ๒   
๙ 

ลักษณะสากลร่วมกันและต่างกันของ
ศาสนา 
 
 
 

๒ การบรรยาย 
การอภิปราย 
งานมอบหมาย 
การนําเสนอหน้าช้ัน 
Power Point 
Projector 

อาจารย์ ดร.อินตอง ชัย
ประโคม 

๑๐ 
 

อิทธิพลของศาสนาต่อสังคม ๒ การบรรยาย 
การอภิปราย 
งานมอบหมาย 
การนําเสนอหน้าช้ัน 
Power Point 
Projector 

อาจารย์ ดร.อินตอง ชัย
ประโคม 

๑๑ 
 

การเผยแผ่ศาสนา ๒ การบรรยาย 
การอภิปราย 
งานมอบหมาย 
การนําเสนอหน้าช้ัน 
Power Point 
Projector 

อาจารย์ ดร.อินตอง ชัย
ประโคม 

๑๒ ความร่วมมือระหว่างศาสนา ๒ การบรรยาย 
การอภิปราย 
งานมอบหมาย 
การนําเสนอหน้าช้ัน 
Power Point 
Projector 

อาจารย์ ดร.อินตอง ชัย
ประโคม 

๑๓-๑๔ ท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย 

๔ การบรรยาย 
การอภิปราย 
งานมอบหมาย 
การนําเสนอหน้าช้ัน 
Power Point 
Projector 

อาจารย์ ดร.อินตอง ชัย
ประโคม 
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๘

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑๕ สอบปลายภาค ๒   
 
๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ท่ี  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ท่ีประเมิน  สัดส่วนของการประเมินผล 

๑ สอบระหว่างภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๕ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 

วิเคราะห์ คน้คว้า การนําเสนอรายงาน 
การทํางานกลุ่มและการนําเสนองาน 
การอ่านและสรปุความ 
การสง่งานตามที่มอบหมาย  

ตลอดภาคการศึกษา ๒๐% 

๓ 
การเข้าช้ันเรียน 
การมีส่วนร่วม  ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. เอกสารและตําราหลัก 
กีรติ  บุญเจือ.  ศาสนศาสตร์เบ้ืองต้น.  กรุงเทพมหานคร: ไทบวัฒนาพานิช, ๒๕๓๒. 
จินดา  จันทร์แก้ว, ผสดร. ศาสนาปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 
เสฐียร  พันธรังษี. ศาสนาเรียบเทียบ เล่ม ๑-๒. พระนคร: แพร่วิทยา, ๒๕๑๓.   
แสง  จันทรง์าม. ศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๑. 

๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
พระญาณวโรดม. ศาสนาต่าง ๆ. กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
เสถียร  โพธินันทะ.  ประวัติศาสนา. พระนคร: สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย,๒๕๑๔. 
สุชีพ  ปุญญานุภาพ. ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร: เกษมบรรกิจ, ๒๕๒๓. 
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๙

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
กรมการศาสนา, กระทรวงศึกษาธิการ. เอกสารเผยแพร่เก่ียวกับองค์การศาสนาต่าง ๆ. กรงุเทพมหานคร:   
            โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๕. 
คูณ  โทขันธ์.  พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส. พรินต้ิงเฮาส์, ๒๕๔๕. 
โจเซฟ แกร์ (แต่ง). ศาสนาท้ังหลายนับถืออะไร ?. แปลโดย ฟ้ืน  ดอกบัว. กรุงเทพมหานคร:  โอ.เอส.  
            พรินต้ิง เฮาส์, ๒๕๓๓. 
ปรชีา  ช้างขวัญยืนและสมภาร พรมทา. มนุษย์กับศาสนา. พิมพ์คร้ังท่ี ๓, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 
            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
พุทธทาสภิกข.ุ  คริสตธรรม พุทธธรรม. กรงุเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ธรรมสาร, ๒๕๔๒. 
มนต์  ทองชัช. ศาสนาสําคัญของโลก. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส. พร้ินต้ิงเฮาส์, ๒๕๓๓. 
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์  ธมฺมธรเถร). สากลศาสนา. กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,  
             ๒๕๔๘. 
สุเมธ  เมธาวิทยากุล. ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร: หจก. ทิพย์อักษร, ๒๕๓๒. 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจัดทําโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก
นิสิตได้ดังน้ี 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  
          - ใบงานประเมินประสิทธิผลวัตถุประสงค์รายวิชา 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
           - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
          - ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังน้ี 
          - แบบสอบถามประเมินผลสัมฤทธ์ิการสอนโดยนิสิต 
          - การสังเกตการสอนจากผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 
         - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ ได้นําผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดังน้ี 
          -แจ้งผลการประเมินการสอนโดยนิสิตให้ผู้สอนทราบเพ่ือนําไปปรับปรุงการสอน           
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 
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๑๐

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ

เรียนรู้ในวิชา ได้จากใบงาน แบบฝึกหัด การสอบถามนิสิต การตรวจงานมอบหมายของนิสิต และพิจารณา
จากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังน้ี 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ี
ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร  
          - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ ใบงาน รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 
และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
   - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ ๔ 
   - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้น้ีกับปัญหาท่ีมาจาก
งานวิจัยของอาจารย์ 
   -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

 
                  
 
              (อาจารย์ ดร.อินตอง ชัยประโคม)                     (พระมหาภิรัฐกรณ ์อํสุมาลี, ผศ.ดร.) 
                       อาจารย์ประจําวิชา                                         ผู้อํานวยการหลักสูตร 
                .............../................../................                       .............../................../................ 
 
 
 

(พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร.) 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

                                                  .............../................../................ 
 

 


