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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครุศาสตร ภาควิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยสงฆขอนแกน 

                                  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ,สาขาวิชาสังคมศึกษา  
 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา 

         ๒๐๐  ๑๐๒   ภาษาและวัฒนธรรม  (Language and Culture) 

๒. จํานวนหนวยกิต 

        ๓(๒-๒-๕)  

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   

         หมวดวิชาชีพครู 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

ประธานหลักสูตร   พระรชต กตปฺุโญ/มาตรสอน   

 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  พระรชต กตปฺุโญ  e-mail add: ratchata.kat@mcu.ac.th    

โทร. 0634259599 

 อาจารยผูรวมบรรยาย  

๑ อาจารยผูสอน  พระรชต กตปฺุโญ /มาตรสอน  พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ค.ม.(หลักสูตรและการสอน, พระธรรม

ฑูตสายตางประเทศ รุนท่ี 16 

๒ นายชยันต บุญพิโย 

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

          ภาคการศึกษา ๑  / ๒๕๖๕ ชั้นปท่ี ๑  

๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  (Pre-requisite)  (ถามี) 

          ไมมี 

๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisites)  (ถามี) 

          ไมมี 

๘. สถานท่ีเรียน   
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  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

๙. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

          ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

๑.๑ มีความรูดานความสําคัญระหวางภาษาและวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาบาลี และความเปลี่ยนแปลงดาน

วัฒนธรรมมีผลกระทบตอสังคมและการดําเนินชีวิตในปจจุบัน ท้ังท่ีเปนภาษาถ่ิน  ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  

 ๑.๒ มีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษากับบุคคลมีท่ีความแตกตาง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ

ภาษาได 

 ๑.๓ มีการปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ ในพหุสังคมและพหุวัฒนธรรม 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

         เพ่ือใหนิสิตมีความรูความสามารถดานภาษาและวัฒนธรรม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีทําใหเกิดผลกระทบตาง 

ๆ ดานภาษาไทยและภาษาตางประเทศ รวมท้ังวัฒนธรรม อีกท้ังเพ่ิมทักษะการปรับตัวและยืดหยุนในการดําเนินชีวิต 

 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

 

๑. คําอธิบายรายวิชา  

ความสําคัญของภาษาและวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาบาลีเพ่ือการเปนครูภาษาตางประเทศเพ่ือพัฒนา

วิชาชีพครู การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมท่ีสงผลกระทบตอสังคมปจจุบันและการดําเนินชีวิต การยอมรับและการ

อดทนตอความแตกตางและความหลากหลายของวัฒนธรรม การใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ 

ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาไทย และภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารความหมายอยาง

ถูกตอง 

๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

๓๐ ชั่วโมงตอ 

ภาคการศึกษา 

สอนเสริมในกรณีทดแทน 

ชั่วโมงเรียนท่ีไมสามารถทํา 

๓๐ ชั่วโมงตอ 

ภาคการศึกษา 

๘๐ ชั่วโมงตอ 

ภาคการศึกษา 
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การเรียนการสอนได 

๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

     อาจารยประจํารายวิชาใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคลจํานวน ๔ ชั่วโมงตอสัปดาห คือ 

วันจันทรเวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. โดยอาจารยแจงวันเวลาดังกลาวใหนิสิตทราบในชั่วโมงเรียนแรกท่ีมีการปฐมนิเทศ 
 

 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

       ๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

                ๑.๑.๑  มีจริยธรรมในการศึกษาคนควา ชวยเหลือกิจกรรมกลุมอยางตั้งใจ  

                ๑.๑.๒  นิสิตมีความซ่ือสัตยในการทํารายงาน มีการอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูลอยางถูกตอง  

      ๑.๒   วิธีการสอนท่ีจะใชพัฒนาการเรียนรู 

                ๑.๒.๑ มอบหมายใหนิสิตทํางานเปนหมูคณะ กําหนดประเด็นใหศึกษาและใหนิสิตออกมานําเสนอหนา 

                        ชั้นเรียน 

                ๑.๒.๒ มอบหมายใหศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา และงานวิจัย แลวจัดทําเปนรายงาน โดยเขียนรายงาน 

                        อยางเปนระเบียบ และอางอิงอยางถูกตอง 

       ๑.๓  วิธีการประเมินผล 

               ๑.๓.๑ ประเมินผลจากการเช็คชื่อเขาเรียน การสงงาน และการรักษาเวลาในการทํากิจกรรมของนิสิต 

               ๑.๓.๒ ประเมินผลจากแบบประเมินผลการทํากิจกรรมกลุม 

๒.  ความรู 

       ๒.๑   ความรูท่ีจะไดรับ  

                ๒.๑.๑  นิสิตมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษากับวัฒนธรรมไทย  

                ๒.๑.๒  นิสิตวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของภาษา และบอกแนวทางการอนุรักษภาษาไทยได  

       ๓.๒   วิธีการสอน 

                - การมอบหมายใหนิสิตทํางานกิจกรรมกลุม 

                - กิจกรรมถอดบทเรียนจากสื่อภาพยนตร 

                - กิจกรรมถอดบทเรียนจากสื่อมัลติมีเดีย 

                - ศึกษานอกสถานท่ีโรงเรียนโสตศึกษา 

                - ฝกทักษะทางภาษาท่ีจําเปนตออาชีพครู 

                - กิจกรรมถอดบทเรียนจากชุมชน 
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                - การสัมมนาเพ่ือวิจัยในชั้นเรียน 

       ๓.๓   วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา 

               -  ประเมินผลจากการตอบคําถามเพ่ือทดสอบความรู 

               -  สังเกตจากการซักถามในชั้นเรียน 

               -  ประเมินผลจากการตอบคําถามเปนรายบุคคล/รายกลุม 

               -  ประเมินผลจากการสรุปบทเรียนรวมกัน 

               -  ประเมินผลจากการทํางานในแตละชิ้นงาน 

               -  ประเมินทักษะการสืบคนขอมูล 

               -  สอบกลางภาค 

               -  สอบปลายภาค 
 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

       ๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองการพัฒนา  

                - ทักษะในการสรางความสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 

                - ความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม 

                - การเรียนรูดวยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลาในงานของ 

                  ตัวเองและงานกลุม 

                - สามารถสื่อสารภาษาไทยกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       ๔.๒   วิธีการสอน 

                 - จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะห สังเคราะห วิพากษวิจารณงานวิจัย โดยเนนความรูท่ีเรียนในรายวิชา 

                    กับปญหาท่ีกําหนด 

                 -  มอบหมายงานรายกลุมและรายบุคคล 

                 -  การนําเสนอรายงานตามข้ันตอนของระเบียบวิธีวิจัย 

       ๔.๓   วิธีการประเมิน 

                 -  ประเมินผลจากการตอบคําถามเปนรายบุคคล/รายกลุม 

                 -  ประเมินผลจากการสรุปบทเรียนรวมกัน 

                 -  ประเมินผลจากการกิจกรรมตามข้ันตอนการวิจัยท่ีมอบหมาย 

                 -  ประเมินผลจากการทํางาน 

                 -  ประเมินผลความรับผิดชอบ การเปนผูนําและผูตาม 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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       ๕.๑   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

                - ทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ พรอมท้ังการแปลผลทางสถิติ และการใชเครื่องมือ ท่ีจําเปนท่ี 

                  มีอยูในปจจุบันตอการทํางานดานวิจัย 

                      - สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน พรอมท้ังเลือกใชรูปแบบขอสื่อการ 

                 นําเสนออยางเหมาะสม 

                -  พัฒนาทักษะในการวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา 

                -  ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และใชสารสนเทศ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

       ๕.๒  วิธีการสอน 

               - มอบหมายงานใหนิสิตศึกษาคนควาดวยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning และทํารายงาน

โดยเนนการนําตัวเลข หรือสถิติท่ีอางถึง จากแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 

               - นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

       ๕.๓  วิธีการประเมิน  

               - ประเมินผลจากการทํางาน การรายงาน 

               - ประเมินผลความรับผิดชอบ การเปนผูนําและผูตาม 

               - ประเมินทักษะการสืบคนขอมูล 
 

ประเด็นประเมิน วิธีการสอน เครื่องมือ น้ําหนักคะแนน ผูประเมิน 

-ทักษะการคิด

คํานวณ เชิงตัวเลข 

- มอบหมายงานให

คนควาดวยตนเอง 

-รายงานโดยเนนการ

นําตัวเลข หรือสถิติท่ี

อางถึง จาก

แหลงขอมูลท่ี

นาเชื่อถือ 

- นําเสนอโดยใช

รูปแบบและ

เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม 

 

 

๑. แบบสังเกต 

    พฤติกรรม 

๒. แบบตรวจผลงาน 

๓. รูปเลมรายงาน 

     

รอยละ ๒๕ ผูสอนและผูเรียน 

-พัฒนาการสื่อสาร 

ท้ังการพูด การฟง 

การแปล การเขียน 

โดยการทํารายงาน

และนําเสนอในชั้น

เรียน 

รอยละ ๒๕ ผูสอนและผูเรียน 

-พัฒนาทักษะในการ

วิเคราะห และ

สังเคราะหขอมูลจาก

กรณีศึกษา 

รอยละ ๒๕ ผูสอนและผูเรียน 

- พัฒนาทักษะใน

การนําเสนอรายงาน

รอยละ ๒๕ ผูสอนและผูเรียน 
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โดยใชรูปแบบ 

เครื่องมือและ

เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม 

   รอยละ ๑๐๐  
 

 

๖. ทักษะการจัดการเรียนรู  

      ๖.๑ ทักษะการการจัดการเรียนรู  

            วิชาชีพครูเปนวิชาชีพท่ีตองเก่ียวของกับการจัดประสบการณตางๆ ใหบุคคลเกิดการเรียนใหมีประสิทธิภาพ

สูงสุด ท้ังนี้ความสามารถในการจัดการเรียนรูของผูประกอบวิชาชีพครูนั้นตองเปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย ดังนั้นนิสิตวิชาชีพครูสาขาวิชาสังคมตองมีความสามารถดังตอไปนี ้

  ๑) มีความเขาใจถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

  ๒) มีความตระหนักถึงความสําคัญของหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการศึกษา การจัดการเรียนรู 

การวัดผลประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การบันทึกและการรายงานผลการเรียนรู  

  ๓) มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการศึกษา การจัดการเรียนรู  

การวัดผลประเมินผล การวิจัยในชัน้เรียนการบริหารจัดการชัน้เรียน การบันทึกและการรายงานผลการเรียนรู 

  ๔) สามารถบูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาหลักสูตร การวางแผนการเรียนรู  

การบริหารจัดการชั้นเรียน การวัดผลประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถอยาง

เต็มศักยภาพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีสังคมตองการ 

      ๖.๒  วิธีการสอน 

             ๑) จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 

    ๒) มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล หรือ อานบทความท่ีเก่ียวของกับรายวิชา 

    ๓) การนําเสนอรายงาน 

      ๖.๓  วิธีการประเมินผล 

             ๑) ประเมินตนเอง และเพ่ือน ดวยแบบฟอรมท่ีกําหนด 

    ๒) รายงานท่ีนําเสนอ  พฤติกรรมการทํางานเปนทีม 

    ๓) รายงานการศึกษาดวยตนเอง 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน วิชาชีพครู 



มคอ.๓ 

 

 หนา ๗ 
 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ 

ทักษะการ

วิเคราะห 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒๐๐ 

๑๐๒ 

ภาษาและ

วัฒนธรรม 
                  

 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 

๑.  แผนการสอน 

สัปดา

หท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ทฤษฎี   

จํานวน

ปฏิบัต ิ

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ี

ใช 

ผูสอน 

๑ - ปฐมนิเทศ 

- ทดสอบกอนเรียน 

๒ ๒ ๑. ชี้แจง มคอ.๓ เนื้อหารายวิชา 

๒. เกณฑการประเมินผูเรียน 

๓. วิธีการประเมินอาจารยผูสอน 

๔. กําหนดประเด็นปญหา 

๕. และแสดงความคิดเห็น 

๖. อภิปรายรวมกัน 

พระรชต กตปุญโญ 

๑๕ มิถุนายน ๖๕ 

๒ ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับภาษาและ

วัฒนธรรม 

- ความสําคัญของภาษาและ 

  วัฒนธรรม  

- ลักษณะท่ัวไปของวัฒนธรรม 

๒ ๒ ๑. บรรยายประกอบสื่อ 

๒. power point 

๓. อภิปรายรวมกัน 

๔. กิจกรรมกลุม 

พระรชต กตปุญโญ 

๒๒ มิถุนายน ๖๕ 

๓  การใชวัจนภาษาและอวัจน

ภาษาในวัฒนธรรม 

- ภาษาตระกูลตาง ๆ ใน

สังคมไทย  

- การใชภาษาเพ่ือเสริมสรางและ

สืบทอดวัฒนธรรม 

๔ ๔ ๑. ศึกษาโรงเรียนโสตศึกษา 

๒. บรรยายรวมกับนิสิตอภิปราย 

๓. กิจกรรมกลุม กรณีศึกษา 

๔. Focus group 

๕. เชิญอาจารยพิเศษ บรรยายรวม 

พระรชต กตปุญโญ 

๒๙  มิถุนายน ๖๕ 

 



มคอ.๓ 

 

 หนา ๘ 
 

๑.  แผนการสอน 

๔-๕ การใชภาษาเพ่ือการประกอบ 

วิชาชีพครู 

 ภาษาตางประเทศท่ีใชในการ

สื่อสาร 

-สาเหตุท่ีทําให

ภาษาตางประเทศเขามาปะปน

ในภาษาไทย 

-ภาษาบาลี 

-ภาษาสันสกฤต 

-ภาษาอังกฤษ 

๔ ๔ ๑. บรรยาย powerpoint 

๒. กิจกรรมกลุม 

๓. กิจกรรมถอดบทเรียนจากสื่อ

ภาพยนต 

๔. กิจกรรมมอบหมายงานเด่ียว 

๕. กิจกรรมกลุม 

๖. บรรยายพิเศษ 

พม.ศรายุทธ สมนฺต

ปาสาทิโก 

๖ ก.ค. ๒๕๖๕ 

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๕ 

 

 

๖-๗ การพัฒนาทักษะภาษาตาง 

ประเทศ 

 -Communication 

Skills in English for 

Teachers 

-The First Impression 

when Meeting People 

- Small Talk 

๔ ๔ ๑. บรรยาย  

๒. อภิปราย  

๓. ตั้งประเด็นปญหา  

๔. ฝกปฏิบัติทักษะการฟง พูดอาน 

เขียน ภาษาตางประเทศ 

๕. สรุปบทเรียนรวมกัน 

๖. ใหใบงาน/แบบฝกหัด 

พระอาจารยรชต กต

ปุญโญ 

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๕ 

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๕ 

 

๘ การพัฒนาทักษะการส่ือสาร

ภาษาไทย 

-ทักษะการฟง 

-ทักษะการพูด 

-ทักษะการอาน 

-ทักษะการเขียน 

๒ ๒ ๑. ศึกษานอกสถานท่ี 

๒. รวมกันถอดบทเรียนจาก

แหลงขอมูล 

๓. อภิปรายรวมกัน 

๔. กิจกรรมกลุม 

พระรชต กตปุญโญ 

๓ ส.ค. ๒๕๖๕ 

 

๙ การปฏิบัติตนตามหลักคําสอน

พระพุทธศาสนา  

-การพัฒนาดานความคิด ความ

เชื่อ  คานิยม เจตคติ 

๒ ๒ ๑. สื่อมัลติมีเดีย YouTube 

๒. อภิปรายรวมกัน 

๓. กิจกรรมถอดบทเรียนจาก

กระบวนการกลุม 

อาจารยวิรัตน ทองภู 

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕ 

 

 



มคอ.๓ 

 

 หนา ๙ 
 

๑.  แผนการสอน 

๑๐ การเปล่ียนแปลงของ

วัฒนธรรมท่ีสงผลกระทบตอ

สังคมปจจุบัน 

- สังคมพหุวัฒนธรรม 

-อิทธิพลของสังคมท่ีมีตอภาษา

และวัฒนธรรมไทย 

- การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม

ท่ีสงผลกระทบตอสังคมปจจุบัน

และการดําเนินชีวิต 

๒ ๒ ๑. แบงกลุมนิสิตเพ่ือกําหนดปญหา

ทางภาษาและวัฒนธรรม 

๒. กิจกรรมการเรียนรู (PBL, RBL , 

CBL etc.) 

๓.ใหนิสิตคนควาและเก็บขอมูลเพ่ือ

วิเคราะห 

๔.นําเสนอประเด็นปญหาการ

เปลี่ยนแปลงของภาษาและวัฒนธรรม 

๕.ศึกษาตามแหลงพ้ืนท่ีในสภาพจริง 

พระรชต กตปุญโญ 

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕ 

 

๑๑ การทํานุบํารุงภาษาและ

วัฒนธรรมไทย 

- การดํารงอยูของภาษาและ

วัฒนธรรม 

 

๒ ๒ ๑. กรณีศึกษา 

๒. บรรยายประกอบสื่อ 

๓. สื่อมัลติมีเดย 

๔. อภิปรายรวมกัน 

๕. ใบงาน mind maping 

พระรชต กตปุญโญ 

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕ 

 

 

๑๒-

๑๔ 

ความหลากหลาย : 

ความสัมพันธระหวางภาษากับ

วัฒนธรรม 

-ความหลากหลายของ

วัฒนธรรมกับประเพณี  

- ความสัมพันธกับ- ความ 

สัมพันธศิลปะแขนงตางๆ เชน 

จิตรกรรม ปฏิมากรรม  

- ความสัมพันธกับเพลงไทย 

-ความสัมพันธกับคติชาวบาน 

(ปริศนาคําทาย, เพลงพ้ืนบาน,

เพลงกลอมเด็ก, ความเชื่อ,

นิทานพ้ืนบาน นิทานทองถ่ิน 

ฯลฯ 

๖ ๖ ๑. แบงกลุมนิสิตเพ่ือกําหนดปญหา

ทางภาษาและวัฒนธรรม 

๒. กิจกรรมการเรียนรู (PBL, RBL , 

CBL etc.) 

๓.ใหนิสิตคนควาและเก็บขอมูลเพ่ือ

วิเคราะห 

๔.นําเสนอประเด็นปญหาของภาษา

และวัฒนธรรม 

 

อาจารยวิรัตน ทองภู 

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๕ 

๗ ก.ย. ๒๕๖๕ 

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๕ 

 

 



มคอ.๓ 

 

 หนา ๑๐ 
 

๑.  แผนการสอน 

๑๕ สรุปทบทวนเนื้อหานิสิตซักถาม

ขอสงสัยและเสนอแนะแนวทาง 

การพัฒนารายวิชา 

๒ ๒ ๑. กําหนดประเด็นปญหา  

๒. ความคิดเห็น 

๓. อภิปรายรวมกัน 

พระรชต กตปุญโญ  

อาจารยวิรัตน ทองภู 

  ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๕ 

๑๖ สอบปลายภาค ขอสอบปลายภาค  

 รวม ๓๐ ๓๐   

กิจกรรม ผลการเรียนรู กิจกรรมการประเมิน 
กําหนดการ

ประเมิน 

สัดสวนการ 

ประเมิน 

๑ ความรูและทักษะทางภาษา และ

วัฒนธรรม 

สอบปลายภาค ๑๖ ๔๐ 

๒ ความรู ความเขาใจ การสอบระหวางภาค ๑๐ ๒๐ 

๓ ความรูและทักษะการแสดงออกทางกาย 

ภาพ และพฤติกรรม 

การสังเกตและทดสอบงาน

ภาคปฏิบัติ 

๑-๑๖ ๑๕ 

๔ ความรับผิดชอบตอการเรียน การเขาชั้นเรียน ทุกชั่วโมง ๑๕ 

๕ ทักษะความสัมพันธ ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

การสังเกต/การทํางานกลุม ทุกสัปดาห - 

๖ ทักษะทางดาน IT การใชนวัตกรรมเทคโนโลยี ๑๐-๑๑ ๑๐ 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและตําราหลัก 

ชาญวิทย  เกษตรศิริ.  วิถีไทย การทองเทียวทางวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศ, ๒๕๔๐. 

ทยาลุ.  วรรณรูปไทยเชื่อมใจถึงนิพพาน.  กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, ๒๕๕๔. 

ธานินทร  กรัยวิเชียร.  คุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหาร.  กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ, ๒๕๔๘. 

นงลักษณ  สุทธิวัฒนพันธ.  การพัฒนาบุคลิกผูนําและนักบริหาร.  กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, ๒๕๕๔. 

ประภาศรี  สีหอําไพ.  วัฒนธรรมทางภาษา.  กรุงเทพฯ: สาํนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๕๐. 

---------.  ปริทัศนวัฒนธรรมในภาษาและวรรณคดีไทย.  กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, ๒๕๒๓, 

---------.  พ้ืนฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬลงกนณ- 

                  มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓.  

ปยนาถ  บุนนาค  และคณะ.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระอัจฉริภาพในการบริหารจัดการ. 

                  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต).  มองสันติภาพโลกผานภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัฒน.  กรุงเทพฯ: 



มคอ.๓ 

 

 หนา ๑๑ 
 

                  พิมพสวย, ๒๕๔๘. 

---------.  พุทธธรรม.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

พระยาอนุมานราชธน.  เรื่องวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, ๒๔๙๖. 

พระยาอุปกิตศิลปะสาร.  หลักภาษาไทย.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๒. 

พระอาจารยอารยวังโส.  พุทธเศรษ...ใน..ธรรมศาสตร.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิอารยวังโสเพ่ือการสืบอายุ 

                    พระพุทธศาสนา, ๒๕๕๕. 

ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเลย.  มรดกไทเลย.  เลย: รุงแสงธุรกิจการพิมพ, ๒๕๓๔. 

สุวรรณ  สุวรรณเวโช.  พ้ืนฐานความเชื่อของคนไทย.  กรุงเทพฯ: บรรณกิจ ๑๙๙๑, ๒๕๔๖. 

สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ. ภาษาและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ, ๒๕๕๖. 

สํานักงานขาราชการครู(ก.ค.).  การศึกษาแนวทางการพัฒนาวินัยและจริยธรรมของขาราชการครู. 

                    กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร, ๒๕๔๑. 

เอกฉัท จารุเมธีชน.  การใชภาษาไทย.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, ๒๕๓๙. 

---------. ภาษาไทยธุรกิจ.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, ๒๕๔๑. 

---------.  ภาษาไทยสําหรับครู.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, ๒๕๓๕. 
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๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา  

เว็บไซด ท่ีเกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน Wikipedia คําอธิบายศัพท  

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 



มคอ.๓ 

 

 หนา ๑๒ 
 

    - ใหนิสิตไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประมวลการสอนรายวิชา เพ่ือเพ่ิมเติมกิจกรรมและวิธีเรียนท่ีนิสิตสนใจ 

    - ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นในคาบเรียนสุดทาย เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

    - นิสิตประเมินการสอนจากแบบประเมินของคณะครุศาสตร 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

     - ประเมินจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการทํากิจกรรมของนสิิตในแตละกิจกรรม 

     - ประเมินจากแบบประเมินผลรายวิชาท่ีใหนิสิตทําในคาบเรียนสุดทาย 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

    - นําผลการประเมินของนิสิตมาพัฒนาและปรับปรุงการสอน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

    - อาจารยแสดงผลการประเมินการสอนของนิสิต 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     - นําขอเสนอแนะของนิสิตมาทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     - ศึกษาคนควางานวิจัยและตําราตางๆเพ่ิมเติมเพ่ือปรับรายวิชาใหทันสมัย 
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