
  มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

คณะ/สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร/ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

 

หมวดที่ 1  ขอมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

             220421 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 1      

                         (Teaching and Learning  in Buddhist Studies 1) 

2. จํานวนหนวยกิต 

3 หนวยกิต (2- 2- 5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรครุสาสตรบรัฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาบังคับ 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

นายสุชาติ พิมพพันธ  ผูสอน กลุม 1  

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปที่เรียน 

ภาคการศึกษาท่ี  1/2559 นักศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปท่ี 4 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) 

ไมมี 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) 

ไมมี  

8. สถานที่เรียน    P1 หอง 9.10.12    

9. วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 20 กรกฎาคม 2559 

 

หมวดที่ 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

(1) เพ่ือใหผูเรียนมีจรรยาบรรณวิชาชีพคร ูท่ีกําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 

(2) เพ่ือใหผูเรียนสามารถบูรณาความรูวิชาชีพครู  หรือความรูเฉพาะดานตามสาขาวิชา เพ่ือประยุกตใชและแกปญหาใน

วิชาชีพ 

(3) เพ่ือใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูในการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาท่ีเปนปจจุบัน 

(4) เพ่ือใหผูเรียนสามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ และแนวคิดจากแหลงขอมูล

ท่ีหลากหลายเพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงานสอนและงานครูรวมท้ังการวินิจฉัยผูเรียน และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

(5) เพ่ือใหผูเรียนสามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรู  ปญหาชีวิต และปญหาสังคม  ท่ีมีความสลับซับซอน   เสนอ

ทางออก อยางสรางสรรคและนําไปสูการแกไขปญหาไดดวยการสืบคน ตีความ และประยุกตหลักพุทธธรรมเพ่ือใชใน

การแกไขปญหา 

(6) เพ่ือใหผูเรียนมีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางสรางสรรคและมีวิสัยทัศน   ดวยองค

ความรูทางพุทธศาสนากับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกปจจุบัน 

(7) เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการใชหลักพุทธธรรมเปนแกนในการสรางความสัมพันธอันดีตอสิ่งแวดลอม 
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(8) เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียน และการนําเสนอดวย

รูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 

  

2. จุดประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

(1) เพื่อปรับปรุงจากการทวนสอบผลสัมฤทธิรายวิชา ปการศึกษา 2558 ดานการปรับปรุงเน้ือหา  กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

 หลักสูตร ทฤษฎี รูปแบบ วิธีสอน ทักษะและเทคนิคการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ

จัดการเรียนรูพุทธศาสนศึกษา  ในระดับการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน ปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู 

2. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

(1) บรรยาย 32 คาบเรียน 

(2) สอนเสริม   16 คาบเรียน 

(3) การฝกปฏิบัติ 30 คาบเรียน 

(4) การศึกษาดวยตนเอง   75 คาบเรียน 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหทีอ่าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

2 ชม./สด.  ทุกวันจันทร  เวลา 11.00 – 13.00 น. 

 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอง

พัฒนา 

1.2 ความรับผิดชอบ     1.3  กลยุทธการสอนที่ใช

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

    1.4 กลยุทธการประเมินผล

การเรียนรูคุณธรรม จริยธรรม 

1.1.1  มีคุณธรรมจริยธรรม

สําหรับครูและจริยธรรมเพ่ือการ

พัฒนาชีวิตตามหลักคําสอน

พระพุทธศาสนา  เชน ลีลาการ

สอน  4  ธรรมเทศกธรรม 5  

กัลยาณมิตรธรรม 7  มรรคมีองค 

8  เปนตน 

1.1.2  มีจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

ท่ีกําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ 

คุรุสภา 

1.1.3 มีความเคารพในความเชื่อ

ทางศาสนา   รวมท้ังเคารพใน

คุณคาและศักด์ิศร ี

1.2.1 มีคุณธรรมจริยธรรม

สําหรับครูและจริยธรรมเพ่ือการ

พัฒนาชีวิตตามหลักคําสอน

พระพุทธศาสนา  เชน ลีลาการ

สอน  4   

 1.2.2 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ

คร ูท่ีกําหนดโดยองคกรวิชาชีพ 

คือ คุรสุภา 

1.2.3 มีความเคารพในความ

เชื่อทางศาสนา   รวมท้ังเคารพ

ในคุณคาและศักด์ิศร ี

 

 1.3.1 การแสดงออกอันเปน

แบบอยางท่ีดีของผูสอน 

 

1.4.1 ประเมินระหวางเรียน  โดย

ประเมินจากดานเจตคติ

(Attitude  Domain ) 

บุคลิกภาพดานการแสดงออกใน

ชั้นเรียน  โดยใชวิธีการท่ี

หลากหลาย เชน การสังเกต การ

เก็บขอมูลสถิติความประพฤติ 
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2. ดานความรู 

2. ความรู ที่ตองพัฒนา 2.2 ความรับผิดชอบ     2.3  กลยุทธการสอนที่ใช     2.4 กลยุทธการประเมินผล 

2.1.1  ความรูความเขาใจใน  

ความรูการจัดการเรียนการสอน

พุทธศาสนา และความรูใน

ศาสตรการสอนตางๆ อยางเปน

ระบบ 

2.1.2  สามารถบูรณาความรู

วิชาชีพครู  หรือความรูเฉพาะ

ดานตามสาขาวิชา เพ่ือ

ประยุกตใชและแกปญหาในการ

จัดการเรียนการสอนพุทธสาสนา 

2.1.3  สามารถแสวงหาความรู

เฉพาะดานการสอนพุทธสาสนาท่ี

เปนปจจุบัน 

2.1.4  สามารถบูรณาความรู

วิชาชีพครูกับความรูกับวิชาพุทธ

ศาสนา  เพ่ือการวิจัย การพัฒนา

และตอยอดองคความรูท่ี

เกี่ยวของได 

2.1.1  ความรูความเขาใจใน  

ความรูการจัดการเรียนการสอน

พุทธศาสนา และความรูใน

ศาสตรการสอนตางๆ อยางเปน

ระบบ 

2.1.2  สามารถบูรณาความรู

วิชาชีพครู  หรือความรูเฉพาะ

ดานตามสาขาวิชา เพ่ือ

ประยุกตใชและแกปญหาในการ

จัดการเรียนการสอนพุทธสาสนา 

2.1.3  สามารถแสวงหา

ความรูเฉพาะดานการสอนพุทธ

สาสนาท่ีเปนปจจุบัน 

2.1.4  สามารถบูรณาความรู

วิชาชีพครูกับความรูกับวิชาพุทธ

ศาสนา  เพ่ือการวิจัย การพัฒนา

และตอยอดองคความรูท่ี

เกี่ยวของได 

2.3.1 สอนโดยการสาธิตและฝก

ภายในหองปฏิบัติการ 

 

2.4.1 ประเมินผลจากกิจกรรม

หรือผลงานท่ีเปนการเสริมสราง

องคความรู  ท้ังในหองเรียนและ

การเรียนรูไดดวยตนเอง  เชน ผล

การทํารายงานการศึกษา ผลการ

วิเคราะหกรณีศึกษา  ผลสรุป

โครงการ   

 

 

3  การพัฒนาดานทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาทีต่อง

พัฒนา 

3.2 ความรับผิดชอบ     3.3  กลยุทธการสอนที่ใช     3.4 กลยุทธการประเมินผล 

3.1.1 สามารถคิดคนหา

ขอเท็จจริง ทําความเขาใจและ

ประเมินขอมูลสารสนเทศ และ

แนวคิดจากแหลงขอมูลท่ี

หลากหลายเพ่ือนํามาใชในการ

ปฏิบัติงานสอนและงานครูรวมท้ัง

การวินิจฉัยผูเรียน และการวิจัย

เพ่ือพัฒนาผูเรียน 

3.1.2 สามารถคิดแกปญหาใน

การจัดการเรียนรู  ปญหาชีวิต 

และปญหาสังคม  ท่ีมีความ

สลับซับซอน   เสนอทางออก 

 3.1.1 สามารถคิดคนหา

ขอเท็จจริง ทําความเขาใจและ

ประเมินขอมูลสารสนเทศ และ

แนวคิดจากแหลงขอมูลท่ี

หลากหลายเพ่ือนํามาใชในการ

ปฏิบัติงานสรางแผนการเรียนรู

พุทธสาสนา 

 3.1.2 สามารถคิดแกปญหา

ในการจัดการเรียนรู  ปญหาชีวิต 

และปญหาสังคม  ท่ีมีความ

สลับซับซอน   เสนอทางออก 

อยางสรางสรรคและนําไปสูการ

3.3.1 การใหผูเรียนไดฝกทักษะ

การคิดและการแกไขปญหาท้ังใน

สวนใชหลักพุทธศาสนามามี

บทบาทตอปจเจกบุคคลและ  ตอ

สังคม  ในสถานการณท่ัวไปและ

สถานการณท่ีเกี่ยวของพุทธ

ศาสนา  

3.3.2 การอภิปรายกลุม การ

สะทอนแนวคิด   

 

3.4.1 การประเมินกิจกรรมท่ี

สามารถนํามาเปนเครื่องมือใน

การประเมินทักษะทางความรูลึก

(Cognitive Domain) ในการ

แกปญหาในสถานการณสอน โดย

แบประเมินจากเพ่ือน และจากคร ู  
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อยางสรางสรรคและนําไปสูการ

แกไขปญหาไดดวยการสืบคน 

ตีความ และประยุกตหลักพุทธ

ธรรมเพ่ือใชในการแกไขปญหา

3.1.3 มีความเปนผูนําทางปญญา

ในการคิดพัฒนาการจัดการ

เรียนรูอยางสรางสรรคและมี

วิสัยทัศน   ดวยองคความรูทาง

พุทธศาสนากับความ

เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี

สารสนเทศในโลกปจจุบัน 

 

แกไขปญหาไดดวยการสืบคน 

ตีความ และประยุกตหลักพุทธ

ธรรมเพ่ือใชในการแกไขปญหา 

 3.1.3 มีความเปนผูนําทาง

ปญญาในการคิดพัฒนาการ

จัดการเรียนรูอยางสรางสรรค

และมีวิสัยทัศน   ดวยองคความรู

ทางพุทธศาสนากับความ

เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี

สารสนเทศในโลกปจจุบัน 

 

 

       

4. การพัฒนาดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบที่

ตองพัฒนา 

4.2 ความรับผิดชอบ     4.3  กลยุทธการสอนที่ใช     4.4 กลยุทธการประเมินผล 

 

4.1.1 มีความไวในการรับ

ความรูสึกของผูเรียนดวยความ

เขาใจ และความรูสึกเชงิบวก มี

วุฒิภาวะทางอารมณและสังคม 

4.1.2 มีความเอาใจใส มีสวน

ชวยเหลือและเอ้ือตอการ

แกปญหาความสัมพันธในกลุม

และระหวางกลุมผูเรียนอยาง

สรางสรรค 

4.1.3 มีความสัมพันธท่ีดีกับ

ผูเรียน มีภาวะความเปนผูนําและ

ผูตาม  สามารถทํางานเปนทีม  

รับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดาน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

4.1.4 มีความสามารถในการใช

หลักพุทธธรรมเปนแกนในการ

สรางความสัมพันธอันดีตอ

สิ่งแวดลอม 

4.1.1 มีความไวในการรับ

ความรูสึกของผูเรียนดวยความ

เขาใจ และความรูสึกเชงิบวก มี

วุฒิภาวะทางอารมณและสังคม 

 4.1.2 มีความเอาใจใส มีสวน

ชวยเหลือและเอ้ือตอการ

แกปญหาความสัมพันธในกลุม

และระหวางกลุมผูเรียนอยาง

สรางสรรค 

  4.1.3 มีความสัมพันธท่ีดีกับ

ผูเรียน มีภาวะความเปนผูนําและ

ผูตาม  สามารถทํางานเปนทีม  

รับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดาน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

   4.1.4 มีความสามารถใน

การใชหลักพุทธธรรมเปนแกนใน

การสรางความสัมพันธอันดีตอ

เพ่ือนในกลุม 

4.3.1 การสรางกระบวนการมี

ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ

ผูเรียน  ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียน

กับสังคมและผูเรียนกับการใช

หลักพระพุทธศาสนาใหปรากฏ

ตอสังคม โดยการ  จัดกิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีมีการทํางาน

เปนทีม เพ่ือสงเสริมการแสดง

บทบาทของการเปนผูนําและผู

ตาม 

4.3.2 จัดประสบการณการเรียนรู

ในภาคปฏิบัติท่ีสงเสริมใหทํางาน

เปนทีม และการแสดงออกของ

ภาวะความเปนผูนําท่ีหลากหลาย

ท้ังในสวนท่ีเปนชุมชนหรือใน

ระดับสังคมท่ีกวางออกไป 

 

4.4.1 การประเมินผูเรียนในการ

แสดงบทบาทของการเปนผูนํา

และผูตาม ในสถานการณการ

เรียนรูตามวัตถุประสงค 

4.4.2 การประเมินทักษะท่ี

แสดงออกถึงภาวะผูนําตาม

สถานการณการเรียนรูท่ี

หลากหลาย 

4.4.3 การประเมินความสามารถ

ในการทํางานรวมกับกลุมเพ่ือน 

และทีมงานอยางมีประสิทธิภาพ

และสรางสรรค 
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5. การพัฒนาดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ดานทักษะในการวิเคราะห

เชิงตัวเลข  การสือ่สารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง

พัฒนา 

5.2 ความรับผิดชอบ     5.3  กลยุทธการสอนที่ใช     5.4 กลยุทธการประเมินผล 

5.1.1 มีความไวในการวิเคราะห

และเขาใจขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับ

จากผูเรียนอยางรวดเร็ว ท้ังท่ีเปน

ตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร 

ภาษาพูดหรือภาษาเขียน  

5.1.2  มีความสามารถในการใช

ดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล 

แปลความหมาย และเลือกใช

ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาท่ี

สอน และงานครูท่ีรับผิดชอบโดย

ใชเทคโนโลยีสาร สนเทศไดดี 

5.1.3 มีความสามารถในการ

สื่อสารกับผูเรียนอยางมี

ประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การ

เขียน และการนําเสนอดวย

รูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 

 

5.2.1 มีความไวในการ

วิเคราะหและเขาใจขอมูล

สารสนเทศท่ีไดรับจากผูเรียน

อยางรวดเร็ว ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิง

สถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูด

หรือภาษาเขียน  

5.2.2  มีความสามารถใน

การใชดุลยพินิจท่ีดีในการ

ประมวลผล แปลความหมาย 

และเลือกใชขอมูลสารสนเทศ

เกี่ยวกับวิชาท่ีสอน และงานครูท่ี

รับผิดชอบโดยใชเทคโนโลยีสาร 

สนเทศไดดี 

5.2.3 มีความสามารถในการ

สื่อสารกับผูเรียนอยางมี

ประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การ

เขียน และการนําเสนอดวย

รูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุม

ผูเรียน 

 

5.3.1การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนไดฝกทักษะ

การสื่อสารระหวางบุคคล ท้ังการ

พูด  การฟง และการเขียนใน

กลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและ

ผูสอนและบุคคลท่ีเกี่ยวของใน

สถานการณท่ีตางกัน 

5.3.2 การจัดประสบการณการ

เรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเลือก

และใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารท่ีหลากหลาย 

5.3.3 การจัดประสบการณการ

เรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดใช

ความสามารถในการเลอืก

สารสนเทศและฝกทักษะการ

นําเสนอขอมูลสารสนเทศดวย

วิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับ

ผูฟง  และเน้ือหาท่ีนําเสนอ 

 

5.4.1 การประเมินงานตาม

กิจกรรมปกิบัติการสอน  และ

การเทคโนโลยีเพ่ือการสอน  โดย

ใชแบบประเมินจากเพ่ือน และ

จากอาจารย แบบประเมินทักษะ

การพูด   

 

 

 

6. การพัฒนาดานทักษะการจัดการเรียนรู 

6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการ

จัดการเรียนรู 

6.2 ความรับผิดชอบ     6.3  กลยุทธการสอนที่ใช     6.4 กลยุทธการประเมินผล 

 

  6.1.1 มีความเชี่ยวชาญใน

การจัดการเรียนรูท่ีมีรูปแบบ

หลากหลาย ท้ังรูปแบบท่ีเปน

ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่ง

ทางการ (Non-formal) และ

รูปแบบไมเปนทางการ 

(Informal) อยางสรางสรรค 

   6.1.2 มีความเชี่ยวชาญใน

6.2.1 มีความเชี่ยวชาญในการ

จัดการเรียนรูท่ีมีรูปแบบ

หลากหลาย ท้ังรูปแบบท่ีเปน

ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่ง

ทางการ (Non-formal) และ

รูปแบบไมเปนทางการ 

(Informal) อยางสรางสรรค 

   6.2.2 มีความเชี่ยวชาญใน

6.3.1การฝกประสบการณการ

สอนในหองปฏิบัติการ ใน

สถานการณจําลอง 

6.3.2 การเขารวมกิจกรรมเสริม

ความเปนคร ูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 

 

6.4.1 การประเมินงานตาม

กิจกรรมปกิบัติการสอน  และ

การเทคโนโลยีเพ่ือการสอน  โดย

ใชแบบประเมินจากเพ่ือน และ

จากอาจารย แบบประเมินทักษะ

การพูด   
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การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ี

หลากหลาย ท้ังผูเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษ ผูเรียนท่ีมี

ความสามารถปานกลาง และ

ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ

อยางมีนวัตกรรม 

   6.1.3 มีความเชี่ยวชาญใน

การจัดการเรียนรูในวิชาวิชา

พระพุทธศาสนาอยางบูรณาการ  

สรางสรรคนวัตกรรม เทคโนโลยี  

ท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนรู 

การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ี

หลากหลาย ท้ังผูเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษ ผูเรียนท่ีมี

ความสามารถปานกลาง และ

ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ

อยางมีนวัตกรรม 

   6.2.3 มีความเชี่ยวชาญใน

การจัดการเรียนรูในวิชาวิชา

พระพุทธศาสนาอยางบูรณาการ  

สรางสรรคนวัตกรรม เทคโนโลยี  

ท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนรู 

 

 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห 

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ผูสอน 

1 บทที่ 1 บททนํา 

1.1 ความหมายของการจัดการเรียนการ

สอน 

1.2 ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีการจัดการ

เรียนการสอน  

2.3 อุดมคติการเรียนจัดการเรียนการสอน 

- ลักษณะครูดี/ไมดีม,ลักษณะการสอนดี/

ไมดี,ลักษณะหองเรียนท่ีดี/ไมดี 

3 1. กิจกรรมกลุมครูดีในดวงใจ 

2. ระดมสมอง(Brain Strom) 

3. นําเสนอความคิด/ความรูหนาชั้นเรียน 

4. Quiz Game 

5. Power Point/ Multimedia 

6. กระดาษบรุฟ/เมจิก/ กระดาน 

อ.สุชาติ 

2 บทที่ 2 ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน

พุทธศาสนา 

2.1 ปญาหาการจัดการเรียนการสอนพุทธ

ศาสนาในโรงเรียนปจจุบัน 

2.2 ความหมายของการจัดการเรียนการ

สอนพุทธศาสนา 

2.3 องคประกอบของจัดการเรียนการสอน

พุทธศาสนา 

2.4 เปาหมายของการจัดการเรียนการสอน

พุทธศาสนา 

3 1. กิจกรรมกลุม 

2. ระดมสมอง(Brain Strom)ปญหาการจัดการเรียน

การสอน 

3. นําเสนอความคิด/ความรูหนาชั้นเรียน 

4. Quiz Game 

5. Power Point/ Multimedia 

6. กระดาษบรุฟ/เมจิก/ กระดาน 

อ.สุชาติ 

3 บทที่ 3  วิธีสอนพทุธศาสนาแบบปาก

เปลา  

3 1. กิจกรรมกลุม 

3.1 2. ระดมสมอง(Brain Strom)หลัการ

อ.สุชาติ 
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สัปดาห 

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ผูสอน 

3.1 หลักการบรรยายปากเปลา 

3.2 เปาหมายบรรยายปากเปลา 

3.3 ขอจํากัดและขอดอยบรรยายปาก

เปลา 

3.4 การเตรียมสคริปการบรรยายปาก

เปลา 

 

หลักการบรรยายปากเปลา 

 

3. นําเสนอความคิด/ความรูหนาชั้นเรียน 

4. Quiz Game 

5. Power Point/ Multimedia 

6. กระดาษบรุฟ/เมจิก/ กระดาน 

7.แบบประเมินการฝกรายบุคคล 

4 บทที่ 3  วิธีสอนพทุธศาสนาแบบปาก

เปลา  

• ฝกปฏิบัติรายบุคคลแบบบรรยายปาก

เปลา 

3 1. ฝกปฏิบัติรายบุคคล 

2. Quiz Game  

4. แบบประเมินการฝกรายบุคคล 

อ.สุชาติ 

5 บทที่ 4 การจัดการเรียนการสอนแบบ

บรรยายประกอบสื่อ  (Media 

presentation) 

4.1หลักการบรรยายประกอบสื่อ 

4.2 เปาหมายบรรยายปากเปลา 

4.3 ขอจํากัดและขอดอยบรรยายปาก

เปลา 

4.4 ฝกปฏิบัติเขียนสคริป/ทําสื่อ 

 

3 1. กิจกรรมกลุม 

2. ระดมสมอง(Brain Strom) เกี่ยวกับการบรรยาย

ประกอบสื่อ 

3. นําเสนอความคิด/ความรูหนาชั้นเรียนฝสรางแผน

ชารต 

4. Quiz Game 

5. Power Point/ Multimedia 

6. กระดาษบรุฟ/เมจิก/ กระดาน 

7. แบบประเมนิการฝกรายบุคคล 

อ.สุชาติ 

6 บทที่ 4 การจัดการเรียนการสอนแบบ

บรรยายประกอบสื่อ(Media 

presentation) 

• ฝกปฏิบัติรายบุคคล 

3 1. ฝกปฏิบัติรายบุคคล 

2. Quiz Game  

3. Power Point/ Multimedia 

4. แบบประเมินการฝกรายบุคคล 

อ.สุชาติ 

7 บทที่ 5 วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางสาร

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ระดับ

ปฐมศึกษา 

 

 1. ฝกปฏิบัติรายบุคคล 

2. Quiz Game  

3. Power Point/ Multimedia 

4. แบบประเมินการฝกรายบุคคล 

 

8 บทที่ 5 วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางสาร

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ระดับ

ปฐมศึกษา 

(ตอ) 

3 1. จัดกิจกรรมกลุม 

2. ระดมสมอง(Brain Strom) 

3. บรรยาย 

4. ฝกปฏิบัติรายบุคคล 

5. Quiz Game 

6. Power Point/ Multimedia 

7. กระดาษบรุฟ/เมจิก/ กระดาน 

อ.สุชาติ 
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สัปดาห 

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ผูสอน 

9 บทที่ 6 การจัดการเรียนการสอนพุทธ

ศาสนาระดับปฐมศึกษา  

• ฝกปฏิบัติการเขียนหลักสุตรสถาน

สึกษาจากลักสุตรแกนกลาง รายกลุม 

3 1. ฝกปฏิบัติรายบุคคล 

2. Quiz Game  

3. Power Point/ Multimedia 

อ.สุชาติ 

10 บทที่ 6 การจัดการเรียนการสอนพุทธ

ศาสนาระดับปฐมศึกษา (ตอ) 

• ฝกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการ

เรียนรูรายวิชาจากหลักสูตรสถานสึกษา

รายกลุม 

3 1. ฝกปฏิบัติรายบุคคล 

2. Quiz Game  

3. Power Point/ Multimedia 

อ.สุชาติ 

11 บทที่ 6 การจัดการเรียนการสอนพุทธ

ศาสนาระดับปฐมศึกษา (ตอ) 

• ฝกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการ

เรียนรูรายคาบ จากหลักสูตรสถาน

สึกษารายบุคคล 

3 1. จัดกิจกรรมกลุม 

2. ระดมสมอง(Brain Strom) 

3. บรรยาย 

4. ฝกปฏิบัติรายบุคคล 

5. Quiz Game 

6. Power Point/ Multimedia 

7. กระดาษบรุฟ/เมจิก/ กระดาน 

อ.สุชาติ 

12 บทที่ 6 การจัดการเรียนการสอนพุทธ

ศาสนาระดับปฐมศึกษา (ตอ) 

• ฝกปฏิบัติรายบุคคล การสอนแบบ

บรรยายปากเปลา 

3 1. ฝกปฏิบัติรายบุคคล 

2. Quiz Game  

3. Power Point/ Multimedia 

อ.สุชาติ 

13 บทที่ 6 การจัดการเรียนการสอนพุทธ

ศาสนาระดับปฐมศึกษา (ตอ) 

• ฝกปฏิบัติรายบุคคล การสอนแบบ

บรรยายปากเปลา(1) 

3 1. ฝกปฏิบัติรายบุคคล อ.สุชาติ 

14 บทที่ 6 การจัดการเรียนการสอนพุทธ

ศาสนาระดับปฐมศึกษา (ตอ) 

• ฝกปฏิบัติรายบุคคล การสอนแบบ

บรรยายปากเปลา(2) 

3 1. ฝกปฏิบัติรายบุคคล อ.สุชาติ 

15 บทที่ 6 การจัดการเรียนการสอนพุทธ

ศาสนาระดับปฐมศึกษา (ตอ) 

• ฝกปฏิบัติรายบุคคล การสอนแบบ

บรรยายปประกอบสื่อ(1) 

3 1. ฝกปฏิบัติรายบุคคล อ.สุชาติ 

16 บทที่ 6 การจัดการเรียนการสอนพุทธ

ศาสนาระดับปฐมศึกษา (ตอ) 

 1. ฝกปฏิบัติรายบุคคล 
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สัปดาห 

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ผูสอน 

ฝกปฏิบัติรายบุคคล การสอนแบบ

บรรยายปประกอบสื่อ(2) 

 

 

 

 

5 แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่

ประเมิน 

สัดสวนของ

การประเมิน 

1.1.1  1.4.1 ประเมินระหวางเรียน  โดยประเมินจากดานเจตคติ(Attitude  Domain ) 

บุคลิกภาพดานการแสดงออกในชั้นเรียน  โดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การ

สังเกต การเก็บขอมูลสถิติความประพฤติ 

ตลอดภาค

การศึกษา 

 

10% 

2.1.1 

 

2.4.1 ประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงานท่ีเปนการเสริมสรางองคความรู  ท้ังใน

หองเรียนและการเรียนรูไดดวยตนเอง  เชน ผลการทํารายงานการศึกษา ผลการ

วิเคราะหกรณีศึกษา  ผลสรุปโครงการ   

สัปดาหท่ี  8 

และ15 

10 % 

3..1.1, 3.1.2, 

3.1.3 

3.4.1 การประเมินกิจกรรมท่ีสามารถนํามาเปนเครื่องมือในการประเมินทักษะทาง

ความรูลึก(Cognitive Domain) ในการแกปญหาในสถานการณสอน โดยแบ

ประเมินจากเพ่ือน และจากครู   

ตลอดภาค

การศึกษา 

10 % 

4.1.1  4.4.1 การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม ใน

สถานการณการเรียนรูตามวัตถุประสงค 

4.4.2 การประเมินทักษะท่ีแสดงออกถึงภาวะผูนําตามสถานการณการเรียนรูท่ี

หลากหลาย 

4.4.3 การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมเพ่ือน และทีมงานอยาง

มีประสิทธิภาพและสรางสรรค 

ตลอดภาค

การศึกษา 

10 % 

5.1.1  

 

5.4.1 การประเมินงานตามกิจกรรมปกิบัติการสอน  และการเทคโนโลยีเพ่ือการ

สอน  โดยใชแบบประเมินจากเพ่ือน และจากอาจารย แบบประเมินทักษะการพูด   

ตลอดภาค

การศึกษา 

20 % 

 6.4.1 การประเมินงานตามกิจกรรมปฏบิัติการสอน  และการเทคโนโลยีเพ่ือการ

สอน  โดยใชแบบประเมินจากเพ่ือน และจากอาจารย แบบประเมินทักษะการพูด   

 

 40% 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการรียนการสอน 

ไมมี 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม 

ไมมี 

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

คําหมาน คนไค.(2544). 199 กระบวนทาครูมืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร. สายธาร. 

ฆนัท ธาตุทอง. (2552). การจัดการช้ันเรียน: หองเรียนแหงความสุข. กรงุเทพมหานคร. ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ- 

         มหาวิทยาลัย. 

นัยนา ทองศรีเกคุ. (ผูแปล). (2544). การสอนดีมีคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร.  กระทรวงศึกษาธิการ. 

ลัดดา ภูเกียรติ บรรณาธิการ. (2551). กลยุทธการจัดการเด็กปวนในหองเรียน. กรงุเทพมหานคร. ศูนยหนังสือแหง 

        จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สุชาติ ศิริสุขไพบูลย. (2548). ทฤษฎีการเรียนรู. กรงุเทพมหานคร. ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สํานักงานกรศึกษาแหงชาติ. (2540). ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม. กรุงเทพมหานคร.  กระทรวงศึกษาธิการ. 

อรจรีย ณ ตะกั่วทุง.(2545). การจัดการช้ันเรียน. กรุงเทพมหานคร. บริษัท เอ็กเบอรเน็ต จํากัด. 

เวปไซด 

http://www.edutopia.org/blog/8-tips-and-tricks-redesign-your-classroom  การจัดหองเรียน 

http://www.instructionaldesign.org/  ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน 

 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

     การประเมินการสอนรายวิชาโดยนักศึกษา  ในระบบประเมินผูสอนออนไลน  ของมหาวิทยาลัย 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

2.1  การสังเกตการณการสอนของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

2.2  การประเมินตนเองของผูสอน 

3. การปรับปรุงการสอน 

      หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ  2  มีการปรับปรุงการสอนโดย 

       3.1 การประชุมวางแผนในระดับหลักสุตรเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

       3.2 การสํารวจจากการทําวิจัยชั้นเรียน/ บันทึกหลังการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      4.1 ระหวางการศึกษา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูในวิชาจากการสอบถาม

นักศึกษา  

       4.2 หลังการศึกษา ใหมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ประกอบไปดวยคณะกรรมการ

หลักสูตรประชุมพิจารณาผลการเรียนทุกรายวิชาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยตรวจสอบผลการใหคะแนน  ขอสอบ  

รายงาน  โครงงานและอ่ืน ๆ 
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชาอยางตอเน่ืองทุกภาคการศึกษา ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ 

4  

 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : นายสุชาติ พิมพพันธ 

 

 ลงชือ่  วันท่ีสงรายงาน : 20 กรกฎาคม 2559  

                  (...นายสุชาติ พิมพพันธ..) 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร :           นายสุชาติ พิมพพันธ 

 

 ลงชื่อ   วันท่ีรับรายงาน : 20 กรกฎาคม 2559  

                  (...นายสุชาติ พิมพพันธ...) 
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