
มคอ.3 

 

รายละเอียดของวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

โปรแกรมวิชา:  ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา :    

220316  เทววิทยาเบื้องตน  

(Introduction to Theology) 

2. จํานวนหนวยกิต :   

3 หนวยกิต  (3-0- 3) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  :  

ครุศาสตรบัณฑิต  หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเอก 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา :  

นายชินวัชร นิลเนตร 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  :  

ภาคการศึกษาท่ี 2/2558  นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาชั้นปท่ี  3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  

ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน :    

ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน :  

อาคาร 9 หอง 9.12.11 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด :  

18 กรกฎาคม 2557 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

(1) นักศึกษามีความเคารพในความเชื่อทางศาสนา   รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

(2) นักศึกษาความรูความเขาใจในศาสตรดานเทววิทยาอยางเปนระบบ  สามารถอธิบายความมีอยูและ

คุณสมบัติของพระเจา  เทพเจา  เทวะ ความสัมพันธระหวางพระเจา เทพเจา  เทวะ และมนุษย  

ปรัชญาพ้ืนฐาน  หลักคําสอน  การปฏิบัติพิธีกรรมในศาสนาเทวนิยม 
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(3) นักศึกษาสามารถแสวงหาความรูดานเทววิทยาท่ีเปนปจจุบัน 

(4) นักศึกษาสามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ และแนวคิดจาก

แหลงขอมูลท่ีหลากหลายเพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงานสอนและงานครูรวมท้ังการวินิจฉัยผูเรียน และ

การวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

(5) นักศึกษามีความไวในการรับความรูสึกของผูเรียนดวยความเขาใจ และความรูสึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณและสังคม 

(6) นักศึกษามีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับจากผูเรียนอยางรวดเร็ว ท้ังท่ีเปน

ตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน  

(7) นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียน และการ

นําเสนอดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 

 

2. จุดประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

(1) เพ่ือใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ การศึกษาภายในปการศึกษา 2555 

 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ความมีอยูและคุณสมบัติของพระเจา  เทพเจา  เทวะ ความสัมพันธระหวางพระเจา เทพเจา  เทวะ และ

มนุษย  ปรัชญาพ้ืนฐาน  หลักคําสอน  การปฏิบัติพิธีกรรม  ในศาสนาเทวนิยม 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

(1) บรรยาย 45 คาบเรียน 

(2) สอนเสริม   ไมมี 

(3) การฝกปฏิบัติ ไมมี 

(4) การศึกษาดวยตนเอง 45 คาบเรียน 

 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

ใหคําปรึกษาประจํารายวิชา ทุกวันอังคาร เวลา  13.00 -15.30 น. 
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หมวดท่ี 4  การพัฒนาการเรยีนรูของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู ท่ีตอง

พัฒนา 

1.2 ความรับผิดชอบ 1.3 วิธีการสอน 1.4 วิธีการประเมินผล 

1.1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม

สําหรับครูและจริยธรรม

เ พ่ือการพัฒนาชีวิตตาม

หลักคําสพระพุทธศาสนา  

เชน ลีลากสอน  4  ธรรมเท

สกธรรม 5 กัลยาณมิตร

ธ ร รม  7  มรรค มีองค  8  

เปนตน 

2.1.1 มี จ ร ร ย า บ ร ร ณ

วิชาชีพครู  ท่ี กําหนดโดย

องคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 

3.1.1 มี ค ว าม เ ค า รพ ใ น

ค ว า ม เ ชื่ อ ท า ง ศ า ส น า   

รวมท้ังเคารพในคุณคาและ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

 

o 1.2.1 มีคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับครู

และจริยธรรมเพ่ือการ

พัฒนาชีวิตตามหลัก

คําสอน

พระพุทธศาสนา  เชน 

ลีลาการสอน  4  

ธรรมเทศกธรรม 5  

กัลยาณมิตรธรรม 7  

มรรคมีองค 8  เปน

ตน 

o 1.2.2 มีจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู ท่ีกําหนด

โดยองคกรวิชาชีพ คือ 

คุรุสภา 

• 1.2.3 มีความเคารพ

ในความเชื่อทาง

ศาสนา   รวมท้ัง

เคารพในคุณคาและ

ศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย 

1.3.1 การบรรยายภายในชั้น

เรียน  

1.3.2 จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนใหนัก ศึกษา

สามารถวิ เคราะห ให

เห็นแนวโนมของความ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม

ท่ี มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ

ค า นิ ย ม แ ล ะ วิ ถี ก า ร

ดําเนินชีวิตในปจจุบัน 

แ ล ะกา ร ร ะบุ ป ญห า

จริยธรรมโดยใชวิธีการ

ท่ีหลากหลาย  เชน การ

อภิ ป ร ายกลุ ม   ก า ร

ส ะ ท อ น แ น ว คิ ด   

การศึกษากรณีศึกษา  

การวิพากษคุณคาทาง

จริยธรรมใหครอบคลุม

ประเด็นปญหาทางดาน

คุณธรรมจรยิธรรมท้ังใน

วิ ช า ชี พ แ ล ะ ก า ร

ดํารงชีวิต 

1.3.3 การจัดการศึกษานอก

ส ถ า น ท่ี ทั ศ น ศึ ก ษ า  

ศึกษาดู งาน  องคกร

หรือสถาบัน ท่ี มีความ

1.4.1 ประเมินระหวางเรียน  

โดยประเมินจากดานเจต

คติ (Attitude  

Domain) บุคลิกภาพ

ดานการแสดงออกในชั้น

เรียน  โดยใชวิธีการท่ี

หลากหลาย เชน การ

สังเกต การใช

แบบทดสอบ การเก็บ

ขอมูลสถิติความประพฤติ 

1.4.2 ใชแบบประเมินและแบบ

วัดท่ีเก่ียวของซ่ึงอาจทํา

ไดในลักษณะ การ

ตรวจสอบเจตคติ

ทางดานคุณธรรมและ

จริยธรรม ซ่ึงมี

องคประกอบจากสวนท่ี

เปนสภาพแวดลอมและ

สถานการณนั้น ๆ 

 

 3 



มคอ.3 

 

โดดเดนดานคุณธรรม

จริยธรรม 

 

2. ความรู 

2.1 ผลการเรียนรู ท่ีตอง

พัฒนา 

2.2 ความรับผิดชอบ 2.3 วิธีการสอน 2.4 วิธีการประเมินผล 

 2.1.1 ความรูความเขาใจใน

ความรูเฉพาะดานตาม

สาขาวิชาชีพและความรูใน

ศาสตรตางๆ อยางเปน

ระบบ 

2.1.2 สามารถบูรณาความรู

วิชาชีพครู  หรือความรู

เฉพาะดานตามสาขาวิชา 

เพ่ือประยุกตใชและ

แกปญหาในวิชาชีพ 

2.1.3 สามารถบูรณาความรู

วิชาชีพครูกับความรูกับ

วิชาภาษาบาลี  เพ่ือการ

วิจัย การพัฒนาและตอ

ยอดองคความรูท่ีเก่ียวของ

ได 

2.1.4 สามารถบูรณาความรู

วิชาชีพครูกับความรูกับ

วิชาเฉพาะดาน  เพ่ือการ

วิจัย การพัฒนาและตอ

ยอดองคความรูท่ีเก่ียวของ

ได 

 

• 2.2.1 ความรูความ

เขาใจใน  ความรู

เฉพาะดานตามสาขา

วิชาชีพ และความรูใน

ศาสตรตางๆ อยางเปน

ระบบ 

o 2.2.2 สามารถบูรณา

ความรูวิชาชีพครู  

หรือความรูเฉพาะดาน

ตามสาขาวิชา เพ่ือ

ประยุกตใชและ

แกปญหาในวิชาชีพ 

• 2.2.3 สามารถ

แสวงหาความรูเฉพาะ

ดานท่ีเปนปจจุบัน 

o 2.2.4 สามารถบูรณา

ความรูวิชาชีพครูกับ

ความรูกับวิชาภาษา

บาลี  เพ่ือการวิจัย การ

พัฒนาและตอยอดองค

ความรูท่ีเก่ียวของได 

2.3.1   บรรยายประกอบสื่อ 

มัลติมีเดีย (power 

point) 

2.3.2 ใหศึกษาจากเอกสาร

การสอน 

2.3.3 การฝกปฏิบัติ 

2.3.4 การนําเสนอรายงาน

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห

กรณีศึกษา 

 

2.4.1 แบบทดสอบความรู

หลังบทเรียน  สอบ

กลางภาค  สอบปลาย

ภาค 

2.4.2 การฝกปฏิบัติ 
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3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ผลการเรียนรู ท่ีตอง

พัฒนา 

3.2 ความรับผิดชอบ 3.3 วิธีการสอน 3.4 วิธีการประเมินผล 

3.1.1 สามารถคิดคนหา

ขอเท็จจริง ทําความเขาใจ

แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ข อ มู ล

สารสนเทศ และแนวคิด

จ า ก แ ห ล ง ข อ มู ล ท่ี

หลากหลายเพ่ือนํามาใชใน

การปฏิบัติงานสอนและ

งานครูรวมท้ังการวินิจฉัย

ผูเรียน และการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาผูเรียน 

3.1.2 สามารถคิด

แกปญหาในการจัดการ

เรียนรู  ปญหาชีวิต และ

ปญหาสังคม  ท่ีมีความ

สลับซับซอน   เสนอ

ทางออก อยางสรางสรรค

และนําไปสูการแกไข

ปญหาไดดวยการสืบคน 

ตีความ และประยุกตหลัก

พุทธธรรมเพ่ือใชในการ

แกไขปญหา 

3.1.3 มีความเปนผูนําทาง

ป ญ ญ า ใ น ก า ร คิ ด

พัฒนาการจัดการเรียนรู

อย า งสร า งสรรคและมี

วิสัยทัศน   ดวยองคความรู

ทางพุทธศาสนากับความ

เ จ ริ ญ ก า ว ห น า ท า ง

• 3.2.1 สามารถคิด

คนหาขอเท็จจริง ทํา

ความเขาใจและ

ประเมินขอมูล

สารสนเทศ และ

แนวคิดจาก

แหลงขอมูลท่ี

หลากหลายเพ่ือ

นํามาใชในการ

ปฏิบัติงานสอนและ

งานครูรวมท้ังการ

วินิจฉัยผูเรียน และ

การวิจัยเพ่ือพัฒนา

ผูเรียน 

o 3.2.2 สามารถคิด

แกปญหาในการ

จัดการเรียนรู  ปญหา

ชีวิต และปญหาสังคม  

ท่ีมีความสลับซับซอน   

เสนอทางออก อยาง

สรางสรรคและนําไปสู

การแกไขปญหาไดดวย

การสืบคน ตีความ 

และประยุกตหลักพุทธ

ธรรมเพ่ือใชในการ

แกไขปญหา 

o 3.2.3 มีความเปนผูนํา

ทางปญญาในการคิด

3.3.1 บรรยายประกอบสื่อ

มัลติมีเดีย (power 

point) 

3.3.2 ใหศึกษาจากเอกสาร

การสอน 

3.3.3 มอบหมายใหผู เรียน

ค น ค ว า ข อ มู ล แ ล ว

นําเสนอผลการศึกษา

อภิปรายกลุม 

3.3.4 วิ เคราะหการ ศึกษา 

การสะทอนแนว คิด

จากการประพฤติ 

 

3.4.1 การวัดผลจากงานท่ี

มอบหมายใหแตละกลุม

นําเสนอ 

3.4.2 การวัดจากแนวคิด

วิเคราะหในเรื่องท่ี

มอบหมายให  เชน การ

เขาใจปญหา  การปองกัน

ปญหา 

3.4.3  การแกไขปญหา  

พรอมท้ังขอเสนอแนะใน

การแกปญหา 

3.4.4 การอภิปราย  เพ่ือ

สะทอนแนวคิด  จากการ

ทํากรณีศึกษา   
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เทคโนโลยีสารสนเทศใน

โลกปจจุบัน 

 

 

พัฒนาการจัดการ

เรียนรูอยางสรางสรรค

และมีวิสัยทัศน   ดวย

องคความรูทางพุทธ

ศาสนากับความ

เจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในโลกปจจุบัน 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู ท่ีตอง

พัฒนา 

4.2 ความรับผิดชอบ 4.3 วิธีการสอน 4.4 วิธีการประเมินผล 

4.1.1 มีความไวในการรับ

ความรูสึกของผูเรียนดวย

ความเขาใจ และความรูสึก

เชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณและสังคม 

4.1.2 มีความเอาใจใส มี

สวนชวยเหลือและเอ้ือตอ

ก า ร แ ก ป ญ ห า

ความสัมพันธในกลุมและ

ระหวางกลุมผูเรียนอยาง

สรางสรรค 

4.1.3  มีความสัมพันธท่ีดี

กับผู เรียนมีภาวะความ

เ ป น ผู นํ า แ ล ะ ผู ต า ม  

สามารถทํางานเปน ทีม  

รับผิดชอบตอสวนรวมท้ัง

ดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม 

• 4.2.1 มีความไวในการ

รับความรูสึกของ

ผูเรียนดวยความเขาใจ 

และความรูสึกเชิงบวก 

มีวุฒิภาวะทางอารมณ

และสังคม 

o 4.2.2 มีความเอาใจใส 

มีสวนชวยเหลือและ

เอ้ือตอการแกปญหา

ความสัมพันธในกลุม

และระหวางกลุม

ผูเรียนอยางสรางสรรค 

o 4.2.3 มีความสัมพันธท่ี

ดีกับผูเรียน มีภาวะ

ความเปนผูนําและผู

ตาม  สามารถทํางาน

เปนทีม  รับผิดชอบตอ

สวนรวมท้ังดาน

4.3.1 บรรยายประกอบ 

power point 

4.3.2 ศึกษาเอกสารการ

สอน 

4.3.3 จัดกิจกรรมกลุมใน

การวิเคราะห

กรณีศึกษา 

4.3.4 มอบหมายรายงาน

กลุมและรายบุคคล 

4.3.5 การนําเสนอรายงาน 

 

4.4.1 ความรับผิดชอบงานท่ี

ไดรับมอบหมาย 

4.4.2 การรูจักทํางานรวมกัน

เปนทีม 

4.4.3  การใหอภัย เห็นใจผูอ่ืน 

เคารพในความคิดเห็น

ของอ่ืน 

4.4.4 รูจักแบงงาน แบงปน

ความรูตอผูอ่ืน 

4.4.5 สังเกตการณทํางานเปน

กลุม มีมนุษยสัมพันธ 

และใหความรวมมือตอ

ผูอ่ืน 

4.4.6 การทําแบบฝกหัด

ทบทวนบทเรียน 

4.4.7 การสอบกลางภาคและ

สอบปลายภาค 
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4.1.4 มีความสามารถใน

การใชหลักพุทธธรรมเปน

แ ก น ใ น ก า ร ส ร า ง

ค ว า ม สั ม พั น ธ อั น ดี ต อ

สิ่งแวดลอม 

 

เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม 

o 4.2.4 มีความสามารถ

ในการใชหลักพุทธ

ธรรมเปนแกนในการ

สรางความสัมพันธอันดี

ตอสิ่งแวดลอม 

 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู ท่ีตอง

พัฒนา 

5.2 ความรับผิดชอบ 5.3 วิธีการสอน 5.4 วิธีการประเมินผล 

5.1.1  มีความไวในการ

วิเคราะหและเขาใจขอมูล

สารสนเทศท่ีไดรับจาก

ผูเรียนอยางรวดเร็ว ท้ังท่ี

เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือ

คณิตศาสตร ภาษาพูดหรือ

ภาษาเขียน  

5.1.2 มีความสามารถใน

การใชดุลยพินิจท่ีดีในการ

ประมวลผล แปล

ความหมาย และเลือกใช

ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับ

วิชาท่ีสอน และงานครูท่ี

รับผิดชอบโดยใช

เทคโนโลยีสาร สนเทศไดดี 

5.1.3 มีความสามารถใน

การสื่อสารกับผูเรียนอยาง

มีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด 

การเขียน และการ

• 5.2.1 มีความไวในการ

วิเคราะหและเขาใจ

ขอมูลสารสนเทศท่ี

ไดรับจากผูเรียนอยาง

รวดเร็ว ท้ังท่ีเปน

ตัวเลขเชิงสถิติหรือ

คณิตศาสตร ภาษาพูด

หรือภาษาเขียน  

o 5.2.2 มีความสามารถ

ในการใชดุลยพินิจท่ีดี

ในการประมวลผล 

แปลความหมาย และ

เลือกใชขอมูล

สารสนเทศเก่ียวกับ

วิชาท่ีสอน และงานครู

ท่ีรับผิดชอบโดยใช

เทคโนโลยีสาร สนเทศ

ไดดี 

•  5.2.3 มีความสามารถ

ในการสื่อสารกับ

5.3.1 บรรยายประกอบ 

power point 

5.3.2  ศึกษาเอกสารการ

สอน 

5.3.3  มอบหมายงานใหศึกษา

คนควาดวยตนเอง จาก 

Website สื่อการสอน 

e-learning และทํา

รายงานโดยเนนการ

นํามาจากแหลงอางอิง 

ท่ีมาของขอมูลท่ี

นาเชื่อถือ 

5.3.4 นําเสนอโดยใชรูปแบบ

และเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม 

 

5.4.1 การประเมินงานตาม

กิจกรรมการเรยีนการสอน  

โดยใชแบบสังเกต และแบบ

ประเมินทักษะการพูด  การ

เขียน 

5.4.2 การทดสอบทักษะการ

ฟงจากแบบทดสอบท่ี

สอดคลองกับวัตถุประสงค

การเรียนรู 

5.4.3 การทดสอบการ

วิเคราะหขอมูล  โดยใช

ขอสอบ  การทํารายงาน

กรณีศึกษา  และวิเคราะห

ขอมูลผลการศึกษาวิจัย  

การศึกษาอิสระ 
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นําเสนอดวยรูปแบบท่ี

เหมาะสมกับกลุมผูเรียน 

 

 

ผูเรียนอยางมี

ประสิทธิภาพ ท้ังการ

พูด การเขียน และการ

นําเสนอดวยรูปแบบท่ี

เหมาะสมกับกลุม

ผูเรียน 

 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห เนื้อหา เวลา/ชม. ส่ือ/กิจกรรม ผูสอน 

1 แนะนํารายวิชา 

บทท่ี 1 บทนํา :  

1.1 ความหมายของเทววิทยา 

1.2 เทวิทยาดั้งเดิม 

1.3 เทววิทยาระบบ 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 

2) บรรยายประกอบสื่อ

นําเสนอ 

นายชินวัชร นิลเนตร 

2 บทท่ี 1 บทนํา :  

1.4 ทฤษฎีในการศึกษาเทววิทยา 

1.5 เทววิทยาในศาสนาอเทวนิยม 

 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 

2) บรรยายประกอบสื่อ

นําเสนอ 

3.) แบบฝกหัดทายบท 

นายชินวัชร นิลเนตร 

3 บทท่ี 2 เทววิทยาของศาสนาคริสต 

2.1 แนวคิดเรื่องกําเนิดและความมีอยูของพระ

เจา 

2.2 ความสัมพันธระหวางพระเจากับมนุษย 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 

2) บรรยายประกอบสื่อ

นําเสนอ 

นายชินวัชร นิลเนตร 

4 บทท่ี 2 เทววิทยาของศาสนาคริสต (ตอ) 

2.3 ตรินิตี้ 

2.4 จิตศักดิ์สิทธิ 

2.5 พิธีกรรมศักดิสิทธิ์ 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 

2) บรรยายประกอบสื่อ

นําเสนอ 

นายชินวัชร นิลเนตร 

5 บทท่ี 3  เทววิทยาของศาสนาคริสตของศาสนา

อิสลาม 

3.1 แนวคิดเรื่องกําเนิดและความมีอยูของ 

3.2 พระอัลเลาะห : พระผูสรางเพียงหนึ่งเดียว 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 

2) บรรยายประกอบสื่อ

นําเสนอ 

นายชินวัชร นิลเนตร 
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6 บทท่ี 3  เทววิทยาของศาสนาคริสตของศาสนา

อิสลาม 

3.3 พระมะหะหมัด  

3.4 ฮัลกุรอาน 

3.5 พิธีกรรมศักดิสิทธิ์ 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 

2) บรรยายประกอบสื่อ

นําเสนอ 

นายชินวัชร นิลเนตร 

7 บทท่ี 4 เทววิทยาของศาสนาพระเจาของศาสนา

ฮินด ู

4.1 ตรีมูรติ 

4.2 ศักติ 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 

2) บรรยายประกอบสื่อ

นําเสนอ 

นายชินวัชร นิลเนตร 

8 บทท่ี 4 เทววิทยาของศาสนาพระเจาของศาสนา

ฮินด ู

4.3 พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ 

4.4 เทพของฮินดู 

 

3 1)บรรยายประกอบสื่อ

นําเสนอ(PowerPoint) 

2)ดูวิทัศน 

3)มอบหมายคนควา

รายงาน 

นายชินวัชร นิลเนตร 

9 บทที 5 เทพและเซียนของจีน 

5.1 เง็กเซียนหองเต 

5.2 ฮกลกซ่ิว 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 

2) บรรยายประกอบสื่อ

นําเสนอ 

นายชินวัชร นิลเนตร 

10 บทที 5 เทพและเซียนของจีน 

5.3 โปยเซียน 

5.4 เจาแมกวนอิม 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 

2) บรรยายประกอบสื่อ

นําเสนอ 

นายชินวัชร นิลเนตร 

11 บทท่ี 6 เทพเจาของศาสนาโบราณ 

6.1 ศาสนาอียิปต 

6.2 ศาสนากรีก 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 

2) บรรยายประกอบสื่อ

นําเสนอ 

นายชินวัชร นิลเนตร 

12 บทท่ี 6 เทพเจาของศาสนาโบราณ 

6.3 ศาสนาโรมัน 

6.4 ศาสนาอินคา 

 1) สื่อ(PowerPoint) 

2) บรรยายประกอบสื่อ

นําเสนอ 

นายชินวัชร นิลเนตร 

13 บทท่ี 7 เทวะในลัทธิภูตผี 

7.1 ความหมายของผี 

7.2 ประเภทของผี 

7.3 การปลุกเสกผีและใชผี 

 1) สื่อ(PowerPoint) 

2) บรรยายประกอบสื่อ

นําเสนอ 

นายชินวัชร นิลเนตร 
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14 บทท่ี 7 เทวะในลัทธิภูตผี 

7.4 ตํานานผีตางๆ 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 

2) บรรยายประกอบสื่อ

นําเสนอ 

นายชินวัชร นิลเนตร 

15 บทท่ี 8 กําเนิดโลกและจักรวาลในพระไตรปฏก  1) สื่อ(PowerPoint) 

2) บรรยายประกอบสื่อ

นําเสนอ 

นายชินวัชร นิลเนตร 

16 บทท่ี 8 ทบทวนกอนสอบ  1) สื่อ(PowerPoint) 

2) บรรยายประกอบสื่อ

นําเสนอ 

นายชินวัชร นิลเนตร 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวนของ

การประเมิน 

1. ดานคุณธรรม

จริยธรรม 

 

1. ประเมินระหวางเรียน  โดยประเมินจากดานเจตคติ(Attitude 

Domain ) บุคลิกภาพดานการแสดงออกในชั้นเรียน  โดยใชวิธีการท่ี

หลากหลาย เชน การสังเกต การใชแบบทดสอบ การเก็บขอมูลสถิติ

ความประพฤติ 

2. ใชแบบประเมินและแบบวัดท่ีเก่ียวของซ่ึงอาจทําไดในลักษณะ การ

ตรวจสอบเจตคติทางดานคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงมีองคประกอบ

จากสวนท่ีเปนสภาพแวดลอมและสถานการณนั้น 

 

ตลอดภาค

การศึกษา 

 

10% 

2. ดานความรู 

 

1. การประเมินดวยการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีหลากหลายวิธี 

เชน การสอบเนื้อหาวิชารูโดยใชขอสอบ  การนําเสนอปากเปลา เปน

ตน 

2. การประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงานท่ีเปนการเสริมสรางองค

ความรู  ท้ังในหองเรียนและการเรียนรูไดดวยตนเอง  เชน ผลการทํา

รายงานการศึกษา ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา  ผลสรุปโครงการ   

3. ความรูความเขาใจใน  ความรูเฉพาะดานตามสาขาวิชาชีพ และ

ความรูในศาสตรตางๆ อยางเปนระบบ 

4. สามารถแสวงหาความรูเฉพาะดานท่ีเปนปจจุบัน 

สัปดาหท่ี  

8 และ15 

30 % 

3.ดานทักษะทาง

ปญญา 

 

1. การประเมินกิจกรรมท่ีสามารถนํามาเปนเครื่องมือในการประเมิน

ทักษะทางความรูลึก(Cognitive Domain) ในการแกปญหาใน

สถานการณตาง ๆ   

ตลอดภาค

การศึกษา 

30 % 
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2. การสอบวัดความรูความสามารถในการคิดและการแกปญหาโดย

ยกตัวอยางกรณีศึกษาซ่ึงอาจจะเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคมปจจุบัน 

4. ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1. การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม ใน

สถานการณการเรียนรูตามวัตถุประสงค 

2. การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมเพ่ือน และ

ทีมงานอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค 

ตลอดภาค

การศึกษา 

20 % 

5.ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. การทดสอบการวิเคราะหขอมูล  โดยใชขอสอบ  การทํารายงาน

กรณีศึกษา  และวิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย  การศึกษาอิสระ 

ตลอดภาค

การศึกษา 

10 % 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน 

    - ไมมี - 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญท่ีนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพ่ิมเติม 

    - ไมมี - 

3. เอกสารและขอมูลแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 

กีรติ บุญเจือ. (2527). แกนปรัชญายุคกลาง. กรุงเทพฯ. ไทยวัฒนาพาณิชย. 

เคนเน็ท สกอตท ลาทัวแร็ทท.  (2547). ประวัติศาสตรศาสนาคริสต.  แปลโดย ธนาภรณ ธรรมสุจริตกุล 

และ สิธยา คูหาเสนห, พิมพครั้งท่ีหนึ่ง.  กรุงเทพฯ. บริษัท ประชุมทอง พริ้นติ้ง กรุป จํากัด. 

พงศ โสโน. (2550) ปฏิทินประวัติศาสตรโลก. พิมพครั้งท่ีหนึ่ง. กรุงเทพฯ . หจก.โรงพิมพมิตรสยาม.   

4. เวปไซด 

http://www.islam101.com/theology/ 

http://hinduonline.co/HinduReligion/AllAboutHinduism7.html 

http://www.godandscience.org/doctrine/ 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

โดยแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา ทางเว็บไซตของมหาลัย 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
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มคอ.3 

 

การสังเกตการณสอนจากโดยประธานโปนแกรมหรือผูเชี่ยวชาญ 

 

3. การปรับปรุงการสอน 

การประชุมวางแผนในระดับโปรแกรมเก่ียวกับการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา โดยพิจารณาผลการเรียน ตลอดถึงการสุม

ตัวอยางตรวจผลงานของนักศึกษา  

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

      ปรับปรุงรายวิชาอยางตอเนื่องตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4  

 

 

 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : นายชินวัชร นิลเนตร 

 

 ลงชื่อ     วันท่ีสงรายงาน :     

                           (นายชนิวัชร นิลเนตร) 

 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : นายสุชาติ พิมพพันธ 

 

 ลงชื่อ     วันท่ีรับรายงาน :     

                          (นายสชุาติ พิมพพันธ) 
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