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มคอ. ๓  

รายวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น    ๒๐๓  ๒๐๔ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตขอนแก่น 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : วิทยาเขตขอนแก่น  
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 
 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา  
 รหัสวิชา  : ๒๐๓  ๒๐๔     

 ชื่อวิชา    :   สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น(Development Sociology of Education) 
๒. จ านวนหน่วยกิต 
 ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
           ผศ.ดร.วิทยา   ทองดี  และคณะ 
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี ๒ ชั้นปีที่ ๒ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ ๑๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
            ศึกษาการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและและทันต่อการเปลี่ยนของโลก สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม กลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการทางสังคม การจัดล าดับชั้นทาง
สังคม สถาบันและบทบาททางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ พฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน 
ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข ความจ าเป็นของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สร้างแรงบัลดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมส าหรับการเรียนการสอน 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้มีความสามารถ และทักษะในการท าวิจัย  
 ๒.๒ เพ่ือให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาเอกของตน  และทักษะในการจัดการ
คุณภาพ  
 ๒.๓ เพ่ือให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะในเรื่องระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิควิธี
ทางการวิจัยในสาขาท่ีตนถนัด  
 ๒.๔ มีคุณลักษณะที่จาเป็น เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดค านวณ ทักษะการสืบค้น และกล้าในการ
น าเสนอสิ่งที่ค้นพบอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งการน าเสนอผลจากข้อค้นพบอย่างตรงไปตรงมา   
             
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  
 หลักการและระเบียบวิธีการวิจัย การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนด
หัวข้องานวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย หลักการออกแบบการวิจัย เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการวิจัยสถิติและ
เครื่องมือประมวลผล การแปลผล การอภิปรายผล การเขียน การน าเสนอรายงานการวิจัย และจรรยาบรรณ การวิจัย 
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๔๘ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิต 

เฉพาะราย 

ฝึกปฏิบัติ ๐ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง  
๓ ชั่วโมง 
ต่อสัปดาห์ 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
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 ๓.๑ อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซด์   
 ๓.๒ อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
 (เฉพาะรายที่ต้องการ)      

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 

          ๑.๑  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  (๑)  ผลิตบัณฑิตทางการสอนสังคมศึกษาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถให้บริการงานวิชาการแก่
สังคม 
  (๒)  มีศักยภาพที่ จะพัฒนาตนเองให้ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมด้วยหลักการทาง
พระพุทธศาสนา 
   (๓)  สามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาบนฐานของหลักการและเหตุผลและค่านิยมดันดีงาม       
     ๑.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  (๑) จัดกิจกรรมเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นผู้มีน้ าใจ 
เสียสละ อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 
  (๒) ฝึกฝนให้มีความใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 
  (๓) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยในตนเอง และแก้ไขปัญหาของ
ตนเองและสังคมได ้
  (๔) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
           ๑.๓  กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  (๑) ประเมินด้วยผลงานวิชาการ และการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  (๒) ประเมินด้วยแบบทดสอบด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และแบบวัดผล 
  (๓) ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นทีม การท างานวิจัย และการเข้าร่วมกิจกรรมใน
การใช้องค์ความรู้ทางการศึกษาท าประโยชน์ต่อสังคม 
   (๔)  ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนและอาจารย์ โดยใช้แบบประเมินและแบบวัดผล   
๒. ความรู้ 
    ๒.๑  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (๑)  มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้  ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ และน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงาน 
   
    ๒.๒   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านความรู้ 
  (๑) จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจสาขาวิชาการสอน
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สังคมศึกษา  โดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่เน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 
กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง 
  (๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการศาสตร์สมัยใหม่ควบคู่กับศาสตร์ด้านพระพุทธศาสนากับวิชาการสอน
สังคมศึกษา 
  (๓)  จัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยด้วยตนเอง ในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ 
  (๔) ส่งเสริมให้มีการวิจัยและค้นคว้าองค์ความรู้ในพระไตรปิฎกและน าองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้
ได้อย่างเหมาะสม 
 
    ๒.๓  กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (๑) ประเมินด้วยการสอบข้อเขียน 
  (๒) ประเมินด้วยการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
  (๓) ประเมินด้วยการน าเสนอรายงานและการท างานเป็นทีม 
  (๔) ประเมินด้วยการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์  
 
๓. ทักษะทางปัญญา  

    ๓.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  (๒) สามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สังเคราะห์ 
และน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ 
   
     ๓.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะทางปัญญา 
  (๑) ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา 
  (๒) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง   
  (๓) เน้นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  
  (๔) การอภิปรายกลุ่ม 
 
    ๓.๓   กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  (๑) วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา 
  (๒) วัดผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
  (๓) การน าเสนอผลงาน การอธิบาย การถามและตอบค าถาม 
  (๔) การโต้ตอบสื่อสารกับผู้อื่น 
  (๕) การอภิปรายกลุ่ม 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    ๔.๑   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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  (๓) สามารถท างานเป็นทีม เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์
กับผู้ร่วมงาน 
   
          ๔.๒   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
  (๒)  ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ ดี การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการท างานวิจัย 
  (๓) ฝึกฝนการท ากิจกรรมเพื่อสังคม และการวางตัวที่เหมาะสมตามกาลเทศะ 
  (๔)  ฝึกฝนการประสานงานกับผู้อื่นท้ังภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา 
    ๔.๓   กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 
พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  
  (๒) สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  (๓) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การน าเสนอผลงาน การ
ท างานวิจัย และการร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    ๕.๑   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (๑)  สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ส าคัญ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านพระพุทธศาสนาและ
สังคมศึกษาในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
   
          ๕.๒   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (๑) จัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งด้านการวิเคราะห์ การวิจารณ์  
  (๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และการน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น  
  (๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีประกอบการค้นคว้าและ
การท าวิทยานิพนธ์ 
 
         ๕.๓    กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (๑) การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และวิจารณ์ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ ๆ 
  (๒) การท างานวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน 
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๖. ทักษะการจัดการความรู้ 
          ๖.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  วิชาชีพครูเป็นวิชาที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ต่าง  ๆ  ให้บุคคลเกิดการเรียนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครูนั้นต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้  
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ดังนั้นนิสิตวิชาชีพครูสาขาวิชาสังคมศึกษาต้องมีความสามารถ
ดังต่อไปนี้ 
  ๑)  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การจัดการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียนการบริหารจัดการชั้นเรียน การบันทึกและการรายงานผลการเรียนรู้ 
  ๓)  เขา้ใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
         
         ๖.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 
  อาจารย์ผู้สอนควรใช้แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญโดยยึดกระบวนการดังนี้ 
            ๑)  การเรียนรู้โดยใช้หลักไตรสิกขา (Trisikkha Learning) 
   ๒)  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
   ๓)  การเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรงหรือโครงงาน (Project-based Learning) 
   ๔)  การเรียนรู้จากตัวแบบ (Role Model) 
   ๕)  การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning) 
   ๖)  การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Action-based Learning) 
         ๗)  การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) 
     ๖.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  การวัดผลประเมินผลต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย และประเมินผลให้ได้ตรงกับสภาพความเป็นจริง เช่น 

การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน / โครงงาน / ชิ้นงาน / แฟ้มสะสมงาน และบันทึกการเรียนรู้ 
(Learning Log) 
 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล  
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ เนื้อเรื่อง 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

อาจารย์ผู้สอน 

๑-๒ แนะน าวิธีการเรียนการสอน  
กิจกรรมการเรียนการสอน  
ความหมายและขอบข่าย 
    

๖ 

- การบรรยาย 
- เสวนา/วิเคราะห์/สรูป
ค้นคว้าโดยใช้
เทคโนโลยี 
- PowerPoint 

ผศ.ดร.วิทยา  
ทองดี และคณะ 
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๓-๔ การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย
และและทันต่อการเปลี่ยนของโลก สังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา    ๖ 

- การบรรยาย 
- เสวนา/วิเคราะห์/สรูป
ค้นคว้าโดยใช้
เทคโนโลยี 
- PowerPoint 

ผศ.ดร.วิทยา  
ทองดี และคณะ 

๕-๖ การจัดระเบียบทางสังคม กลุ่มทางสังคม
และวัฒนธรรม 

๖ 

- การบรรยาย 
- เสวนา/วิเคราะห์/สรูป
ค้นคว้าโดยใช้
เทคโนโลยี 
- PowerPoint 

ผศ.ดร.วิทยา  
ทองดี และคณะ 

๗-๘ กระบวนการทางสังคม การจัดล าดับชั้น
ทางสังคม 

๖ 

- การบรรยาย 
- เสวนา/วิเคราะห์/สรูป
ค้นคว้าโดยใช้
เทคโนโลยี 
- PowerPoint 

ผศ.ดร.วิทยา  
ทองดี และคณะ 

๘ สอบกลางภาค ๓   
๙-๑๐ สถาบันและบทบาททางสังคม การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
๖ 

- การบรรยาย 
- เสวนา/วิเคราะห์/สรูป
ค้นคว้าโดยใช้
เทคโนโลยี 
- PowerPoint 

ผศ.ดร.วิทยา  
ทองดี และคณะ 

๑๑-๑๒ กลุ่มชาติพันธุ์ พฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน 
ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข 

๖ 

- การบรรยาย 
- เสวนา/วิเคราะห์/สรูป
ค้นคว้าโดยใช้
เทคโนโลยี 
- PowerPoint 

ผศ.ดร.วิทยา  
ทองดี และคณะ 

๑๓-๑๔ ค ว า ม จ า เป็ น ข อ งสั ง ค ม วิ ท ย า แ ล ะ
มานุษยวิทยา สร้างแรงบัลดาลใจ และ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผูใฝ่เรียนรู้ และสร้าง
นวัตกรรมส าหรับการเรียนการสอน 
 

๖ 

- การบรรยาย 
- เสวนา/วิเคราะห์/สรูป
ค้นคว้าโดยใช้
เทคโนโลยี 
- PowerPoint 

ผศ.ดร.วิทยา  
ทองดี และคณะ 

๑๕ ร่วมกันอภิปรายสรุป แลกเปลี่ยนเรียนรู้      

๓ 

- การบรรยาย 
- เสวนา/วิเคราะห์/สรูป
ค้นคว้าโดยใช้
เทคโนโลยี 
- PowerPoint 

ผศ.ดร.วิทยา  
ทองดี และคณะ 

๑๖ สอบปลายภาค ๓   
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 ๒.๑ การวัดผล 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
๑ การเข้าชั้นเรียน     ๑๐ % 
๒ การท ากิจกรรมท้ายบทเรียน    ๓๐ % 
๓ การวิเคราะห์บทความและการมีส่วนร่วม  ๒๐ % 
๔ คะแนนสอบปลายภาคเรียน     ๔๐ % 
 
 
 ๒.๒ การประเมินผล 
 ๒.๑) การสังเกต  
 ๒.๒) การดูงานที่มอบหมาย 
 ๒.๓) การทดสอบ  
   
 ๒.๓ เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ ค่าระดับ เกณฑ์คะแนน 

A ๔.๐๐ ๙๕- ๑๐๐ 

A- ๓.๖๗ ๙๐ – ๙๔ 

B+ ๓.๓๓ ๘๕ – ๘๙ 

B ๓.๐๐ ๘๐ – ๘๔ 

C+ ๒.๕๐ ๗๕ – ๗๙ 

C ๒.๐๐ ๗๐ – ๗๔ 

F ๐ ต่ ากว่า ๗๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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๑. เอกสารและต าราหลัก 
ทิศนา แขมมณี  และสร้อยสน สกลรักษ์ .  แบบแผนและเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา . (บรรณาธิการ). 
 กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. 
ศิริชัย กาญจนวาสี. การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสาหรับการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : บริษัท บุญศิริการพิมพ์ จ ากัด,
 2544. 
สุชีรา มะหิเมือง. เอกสารค าสอน การวิจัยหลักสูตรและการสอน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 สวนสุนันทา, 2554. 
ภัทรา นิคมานนท.์ การวิจัยทางการศึกษา และสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อักษรา พิพัฒน์ จ ากัด, 2544. 
วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. วิธีทางสถิติเพื่อการพัฒนาคุณภาพ . (แปล) กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
 (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543. 
สุภางค์ จันทวานิช. วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ . พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . 
 2543.      
๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

นักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาตัวอย่างงานวิจัยหรือบทคัดย่อจากฐานข้อมูลงานวิจัยของ  
 (ก) สภาวิจัยแห่งชาติ ที่ www.nrc.go.th  
 (ข) ส านักงานเลขาสภาการศึกษาแห่งชาติ www.onec.go.th  
 (ค) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th  
 (ง) ส านักวิทยบริการหรือห้องสมุดของมหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th 
 (จ) หอสมุดกลาง มหาจุฬาฯ www.mcu.ac.th/site/thesiscontent.php              

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรม โดยน าแนวคิดและความเห็นจากนิสิต 
ดังนี้ 

 ๑) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 ๒) แบบประเมินผู้สอนรายวิชา 
 ๓) ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต   
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๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 ๑) การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
 ๒) ผลการเรียนของนิสิต 
 ๓) การทวนการสอนประเมินการเรียนรู้   

๓.  การปรับปรุงการสอน  
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และ

หาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
 1) สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 2) การวิจัยในและนอกชั้นเรียน  

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน

วิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

 ๑) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 ๒) มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ ของนิสิต โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม  
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

 ๑) ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔  
 ๒) แลกเปลี่ยนสลับอาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง เพ่ือให้นิสิตมีมุมมอง

ในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญช านาญการต่าง  
 
 

 
 
 
 
 
 



มคอ.๓ 

                                       อาจารยป์ระจ ารายวชิา  ผศ.ดร.วิทยา  ทองดี 
                                    ลงช่ือ..................................................รายงาน วันที ่๑๕ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

 

 
                                                    (ผูช้่วยศาสตราจารย์.ดร.วิทยา  ทองดี)    
                                 ผูอ้ านวยการหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

              วันที่รับรายงาน  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 


