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มคอ. 3 รายละเอียดรายวชิา 

มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย วทิยาเขตศรีล้านช้าง 

คณะ/ภาควชิา   คณะศกึษาศาสตร์   ภาควชิาการบริหารศกึษา 

 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหสัและช่ือวชิา   ช่ือภาษาไทย  ED 2029  การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยั 

                                  ช่ือภาษาอังกฤษ  Creative Thinking  Development  of Young  Children 

2. จาํนวนหน่วยกติ  3 หน่วยกติ (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 

        เป็นรายวชิาในหมวด วชิาเลือก เลือก  หลักสูตร ศาสนศาสตรบัณฑติ 

 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวชิา 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

     4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา   อาจารย์ พิกลุ  น้อยนาเพียง 

     4.2 อาจารย์ผู้สอนรายวิชา  อาจารย์พิกลุ  น้อยนาเพียง 

         คุณวุฒ ิ   ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาหลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

                         มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

5. ภาคการศกึษา/ชัน้ปีที่เรียน    ชัน้ปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2556   

6. รายวชิาที่ต้องเรียนมาก่อน       -ไมมี่- 

7. รายวชิาที่ต้องเรียนพร้อมกัน     -ไมมี่- 

8. สถานที่เรียน 

      มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีล้านช้าง จงัหวดัเลย ศนูย์ชมุแพ 

9. วันที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาครัง้ล่าสุด     - 

 

 

 

 
 

 



หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา : เม่ือนกัศกึษาเรียนรายวิชานีแ้ล้ว นกัศกึษามีสมรรถนะท่ีต้องการใน

ด้านตา่งๆดงันี ้

    1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความหมาย คํานิยามของการบริหาร ความสําคญัของการบริหาร  

    2 ศกึษาหลกัการบริหารทัว่ไป และกระบวนการบริหาร โครงสร้างองค์การ หลกัอํานาจหน้าท่ีผู้ นํา   

    3 ศกึษากระบวนการตดัสินใจในองค์การ  หลกัการประสานงาน และหลกัมนษุยสมัพนัธ์ในองค์การ  

    4 ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบบริหารกบัการเมืองและสงัคม สามารถนําไปประยกุต์ใช้ได้ 

2.วัตถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 

    2.1 การวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหาร การจดั

องค์การ การตดัสินใจ การประสานงาน การเมืองกบัการบริหาร และมนษุยสมัพนัธ์ในองค์การ  โดยใช้

ข้อมลูจากการประเมินผลการเรียนรู้ประกอบการวิเคราะห์  

    2.2 มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมเนือ้หา เก่ียวกบัมนษุยสมัพนัธ์กบัพทุธศาสนา/การนําหลกัธรรมทาง

พระพทุธศาสนามาประยกุต์ใช้ในการบริหาร ฯลฯ 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาํเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวชิา 

      ช่ือภาษาไทย  ED 2029  การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยั 

      ช่ือภาษาอังกฤษ  Creative Thinking  Development  of Young  Children 

             ความหมายและความสําคญัของความคิดสร้างสรรค์ พฒันาการทางความคิดสร้างสรรค์

บทบาทของครูและผู้ปกครองในการสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ การจดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริมความคิด

สร้างสรรค์และการประเมินผล การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ตามแนวพทุธวิธี 

2.จาํนวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศกึษา 3(3-0-6) จํานวนชัว่โมงบรรยาย/สปัดาห์  6 ชัว่โมง/สปัดาห์ 

จํานวนชัว่โมงฝึกปฏิบตัิ/สปัดาห์  6 ชัว่โมง  

จํานวนชัว่โมงศกึษาด้วยตนเอง/สปัดาห์  12 ชัว่โมง  

จํานวนชัว่โมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา/สปัดาห์  – ไมมี่  - 

 3.จาํนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นิสิตเป็น

รายบุคคล 



- จดัให้นิสิตพบอาจารย์เพ่ือขอคําปรึกษาและแนะนําสปัดาห์ละ 1 ชัว่โมง โดยอาจารย์จะแจ้งวนั

เวลาให้นิสิต  
 

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

มาตรฐานการเรียนรู้และเนือ้หาหรือทกัษะ

รายวิชา 

วิธีการสอน วิธีการวดัและ

ประเมิน 

1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and 

Moral) 

1.1 การสร้างความมีวินยัใฝ่รู้ ความซื่อสตัย์ 

และความรับผิดชอบในการทํางาน 

1.2 มีจิตสาธารณะ อาสางาน เสียสละเพ่ือ

สว่นรวม/ 

เห็นแก่สว่นรวมมากวา่ รับฟังความคิดเห็น

ของผู้ อ่ืน 

1.3 กิริยาวาจาสภุาพ ปฏิบตัิตามวฒันธรรม

ไทย 

     1.4  มีความพอเพียง ทํางานร่วมและเข้ากบั

ผู้ อ่ืนได้ 

มีการสอดแทรกหรือ

ยกตวัอยา่งประกอบใน

ขณะท่ีสอนเนือ้หา โดย

สอดแทรกเร่ืองคณุธรรม

จริยธรรม 

- กําหนดหลกัเกณฑ์ตา่งๆ 

เช่น ให้เข้าห้องเรียนตรง

เวลาและเข้าเรียนอยา่ง

สม่ําเสมอ  

-ให้มีความรับผิดชอบใน

งานท่ีมอบหมาย และมี

ความซื่อสตัย์ในการสอบ--

มีการแตง่กายท่ีเหมาะสม 

1.วิธีการ สงัเกต 

สํารวจ 

2.เคร่ืองมือ แบบ

สงัเกต 

3.เกณฑ์  

-นกัศกึษาร้อยละ 90 

เข้าเรียนตรงเวลา

และ 

ปฏิบตัิตามข้อตกลง

ร่วมกนักําหนดขึน้

ระหวา่งอาจารย์

ผู้สอนกบันกัศกึษา 

-ไมมี่การทจุริตใน

การสอบ 

2) ด้านความรู้ (Knowledge)มีความรู้ความ

เข้าใจและสามารถนําไปประยกุต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวนั เก่ียวกบัเร่ืองตอ่ไปนี ้

1.มีความรอบรู้เก่ียวกบัความหมาย คํานิยาม 

ความสําคญัของการบริหาร หน้าท่ีของการ

บริหาร ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ลกัษณะ

สําคญัของการบริหาร หลกัการ/กระบวนการ

และทกัษะการบริหาร  

2. เข้าใจและสามารถจดัโครงสร้างขององค์การ  

การบรรยาย  ยกตวัอยา่ง

กรณีศกึษา ถาม-ตอบใน

ชัน้เรียน 

การอภิปรายกลุม่ใหญ่/

ยอ่ย     

การระดมสมอง     

การศกึษาค้นคว้า /เสนอ

รายงาน    

รายคน และ รายกลุม่ 

วิธีการ ทดสอบ 

เคร่ืองมือ 

แบบทดสอบ 

เกณฑ์-นกัศกึษาร้อย

ละ95 

        ผ่านเกณฑ์ 

 



ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารกบัองค์การ   

3. หลกัอํานาจหน้าท่ีของผู้ นํา แบบของผู้ นํา 

พฤติกรรมของผู้ นํา 

4.การตดัสินใจการประสานงาน/ผู้ นํากบัการ

ประสานงาน 

6.หลกัมนษุยสมัพนัธ์ในองค์การ มนษุยสมัพนัธ์

กบัพระพทุธศาสนา 

7. ความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบบริหารกบั

การเมืองและสงัคม 

การอภิปรายซกัถาม           

การศกึษาเอกสาร   

การสืบค้นจากเทคโนโลยี 



 

มาตรฐานการเรียนรู้และเนือ้หาหรือทกัษะ

รายวิชา 

วิธีการสอน วิธีการวดัและ

ประเมิน 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา(Cognitive Skill) 

3.1- ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและ

การแก้ปัญหาการบริหาร ปัญหาจากโครงสร้าง

องค์การ การประสานงาน การตดัสินใจ และ

มนษุยสมัพนัธ์ ตลอดจนความสมัพนัธ์ระหวา่ง

องค์การกบัการเมืองและสงัคมและแก้ปัญหา

เหลา่นัน้ได้ด้วยหลกัการและทฤษฎีได้อยา่ง

ถกูต้องและเหมาะสมโดยจะต้องมีหลกัฐานและ

กรณีศกึษาเพ่ือการอ้างอิง 

      

- ฝึกให้วิเคราะห์ปัญหา

จากกรณีศกึษาท่ีมีผู้ศกึษา

ไว้แล้ว โดยให้ไปค้นคว้า

จากเอกสารตา่ง ๆ รวมการ

ค้นคว้าจากฐานข้อมลู--

ยกตวัอยา่งกรณีศกึษา  

-ถาม-ตอบในชัน้เรียนการ

ระดมสมอง การอภิปราย

กลุม่ใหญ่/ยอ่ย     

-ศกึษาค้นคว้า / 

เสนอรายงาน  รายคน/ ราย

กลุม่ 

การอภิปรายซกัถาม - 

การสืบค้นจากเทคโนโลยี 

-เชิญผู้ มีประสบการณ์จาก

องค์การหน่วยงานของรัฐ

ภายนอกมหาวิทยาลยั มา

ให้ข้อเสนอแนะ และ

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกนั 

 

     - ประเมินจาก

กระบวนการทํางาน 

และผลงานท่ีทําเป็น

กลุม่หรือโครงงาน 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ (Interpersonal 

Analysis}Communication and Information 

Technology Skill) 

4.1มีทกัษะและความสามารถในการทํางาน

ร่วมกบัผู้ อ่ืน 

ปรับตวัเข้ากบัวฒันธรรมองค์การและมีความ

 

ให้นกัศกึษาทํางานกลุม่ใน

ลกัษณะของการทํางาน

เป็นคณะ เช่น  ทํารายจาก

การศกึษาค้นคว้า การ

สืบค้นข้อมลู 

-กิจกรรมการร่วมอภิปราย

สงัเกตพฤติกรรม

การทํางานกลุม่ 

และฝึกทกัษะการ

เป็นผู้ นํา/(ตามกลุม่ 

และการเป็นสมาชิก

ท่ีดี ของกลุม่  สลบั

การเป็นหวัหน้ากลุม่



รับผิดชอบ 

4.2 ตระหนกัในคณุคา่ของศิลปะ วฒันธรรม 

ดนตรี วรรณกรรมทัง้ไทยและนานาชาติ 

4.3 ตระหนกัในสิทธิตนเองและผู้ อ่ืน ยอมรับ

ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

4.4  มีความสนใจและร่วมกิจกรรมกีฬาและ

นนัทนาการ  

กลุม่-การจดัทําโครงการ 

ฯลฯ 

ในการทํางานท่ี

ได้รับมอบหมาย 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(Numerical 

Analysis, Communication and Information 

Technology Skill) 

5.1สามารถใช้ภาษาในการติดตอ่สื่อความหมาย

ได้ดี ทัง้การฟัง พดู อา่น เขียน 

5.2 สามารถวิเคราะห์เชิงตวัเลขซึง่อาจต้องใช้

ทกัษะในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ  

เช่น การบริหาร การจดัองค์การ การตดัสินใจ 

การประสานงาน และความมีมนษุยสมัพนัธ์ โดย

ใช้การระดมสมอง การสร้างสถานการณ์และ

บทบาทสมมตุ ิ

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ศกึษา

ค้นคว้า วิเคราะห์และคดัเลือกข้อมลูจากแหลง่

ความรู้จากแหลง่ตา่งๆได้อยา่งเหมาะสม 

 

- มีการนําเสนองานกลุม่

หรือโครงการตอ่ชัน้เรียน 

พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือให้

นกัศกึษาใช้ภาษาท่ีถกูต้อง 

ชดัเจนและกระชบั 

- ในการค้นคว้านัน้ สว่น

หนึง่ นกัศกึษาจะต้อง

ค้นคว้าจากวารสารหรือ

ฐานข้อมลูท่ีเป็นภาษาไทย 

และองักฤษ 

- ในการเสนอนัน้จะใช้ ทัง้

การรายงานหน้าชัน้ และ 

PowerPoint 

- ประเมินจาก

ผลงานท่ีต้อง

วิเคราะห์เชิงปริมาณ 

เชิงคณุภาพ 

- ประเมินจากภาษา

ท่ีใช้ในการเขียน

รายงานและการ

นําเสนอในชัน้เรียน 

- ประเมินจากการ

นําเสนอข้อมลูอยา่ง

เป็นระบบ โดยอาจ

นําเสนอในรูปของ

แผนภมิู ตวัเลข 

กราฟหรือ ตาราง 

6.ด้านทกัษะการปฏบิตั ิ(Psychomotor Skill) 

6.1 มีทกัษะในการปฏิบตัิ สามารถแก้ปัญหาการ

ปฏิบตัิงานตามสภาพจริงได้ 

-มอบหมายงานกล◌◌ุ่ม 

การศกึษาค้นคว้าและ

แก้ปัญหาร่วมกนัและ

ผลงาน 

ประเมินจากการ

แก้ไขงาน ปรับปรุง

งานและผลงานกลุม่

.. 

 
 



 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1  แผนการสอน/กาํหนดการสอน 

สัปดาห์ 

ที่ 

สาระ/เนือ้หาการ

เรียนรู้/บทที่/หน่วยที่  

        (รายละเอียด

เนือ้หาท่ีสอน) 

วธีิสอนและ

กจิกรรม 

        การ

เรียนรู้ 

ส่ือการ

เรียนรู้ 

จาํนวน 

ช่ัวโมง 

วธีิการวัด

และ

ประเมินผล 

ช่ือ

ผู้สอน 

1 

2-3 

พ.ย.

2556 

แนะนําตน 

แนะนําสงัเขปรายวิชา  

สนทนา/แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ แนะนํา

การเรียนรู้การปฎิบตัิตน 

 

-ความหมายความหมาย

และความสําคญัของ

ความคิดสร้างสรรค์ 

กลุม่สมัพนัธ์ -

แนะนําแหลง่

ค้นคว้า/แหลง่

วิทยาการ-สร้าง

ข้อตกลงร่วมกนั

เก่ียวกบั

การศกึษา -

สนทนาและ

ซกัถาม

ประสบการณ์/

เจตคติตอ่การ

ความคิด

สร้างสรรค์ 

  -ฟังคําบรรยาย 

–ศกึษาเอกสาร-

อภิปราย/ มอบ

งาน 

ตํารา 

แผ่นใส 

โปร

แจค

เตอร์ 

 

 

 

6 

-สงัเกต/

บนัทกึ

พฤติกรรม

ความตัง้ใจ  

การร่วม

กิจกรรม 

-ถามตอบ

ใน 

ชัน้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

พิกลุ 

น้อยนา

เพียง 



2 

16 -17 

พ.ย. 

2556 

-ความหมายความหมาย

และความสําคญัของ

ความคิดสร้างสรรค์ 

ฟังคําบรรยาย –

ศกึษาเอกสาร-

อภิปราย 

-การศกึษา

ค้นคว้า/ 

รายงาน/เดี่ยว/

กลุม่ 

-มอบหมายงาน    

-ประเมินผล

ระหวา่งเรียนฟัง

คําบรรยาย

ประกอบ

การศกึษา

เอกสาร   

นําเสนอผลงาน  

มอบหมายงาน  

ฟังคําบรรยาย

และศกึษา

เอกสาร- 

มอบหมายงาน

การศกึษา

ค้นคว้า    

รายงานผลงาน  

-ประเมินผล

ระหวา่งเรียน 

ตํารา 

แผ่นใส 

โปร

แจค

เตอร์ 

ใบงาน 

 

6 

สงัเกต

พฤติกรรม

การร่วม

กิจกรรม 

การ

อภิปราย 

การศกึษา

ค้นคว้า 

รายงาน 

ตรวจสอบ 

ผลงาน  

ถามตอบ 

 

 

พิกลุ 

น้อยนา

เพียง 

3 

30-1

ธ.ค. 

2556 

-พฒันาการทางความคิด

สร้างสรรค์ 

แผนภมิู

ตํารา 

เอกสาร

แผ่นใส 

โปร

แจค

เตอร์ 

  6  
พิกลุ 

น้อยนา

เพียง 
 

 
 
 
 



 
สัปดาห์ 

ที่ 

สาระ/เนือ้หาการ

เรียนรู้/บทที่/หน่วย

ที่  

        (รายละเอียด

เนือ้หาท่ีสอน) 

วธีิสอนและ

กจิกรรม 

        การ

เรียนรู้ 

ส่ือการ

เรียนรู้ 

จาํนวน 

ช่ัวโมง 

วธีิการวัด

และ

ประเมินผล 

ช่ือ

ผู้สอน 

4 

14-15 

ธ.ค.

2556 

-พฒันาการทาง

ความคิดสร้างสรรค์ 

การบรรยาย   

ยกตวัอยา่ง

กรณีศกึษา  

ถาม-ตอบใน

ชัน้เรียน 

การอภิปราย

กลุม่ใหญ่/ยอ่ย   

-การระดม

สมอง     

การศกึษา

ค้นคว้า /เสนอ

รายงาน ราย

คน และ ราย

กลุม่ การ

อภิปราย

ซกัถาม    

การศกึษา

เอกสาร  การ

สืบค้นจาก

เทคโนโลยี 

ทดสอบยอ่ย 

เอกสาร 

ตํารา 

แผ่นใส 

โปรแจค

เตอร์ 

6 สงัเกต

พฤติกรรม

การร่วม

กิจกรรมการ

อภิปราย 

การศกึษา

ค้นคว้า 

รายงาน 

ตรวจสอบ

ผลงาน  

ถามตอบ 

พิกลุ 

น้อยนา

เพียง 
 

 

 

5 

28-29

ธ.ค. 

2556 

บทบาทของครูและ

ผู้ปกครองในการ

สง่เสริมความคิด

สร้างสรรค์ 

ตํารา 

แผ่นใส 

โปรแจค

เตอร์ 

6  พิกลุ 

น้อยนา

เพียง 
 

6 

11-12 

ม.ค.

2557 

การจดักิจกรรมเพ่ือ

สง่เสริมความคิด

สร้างสรรค์และการ

ประเมินผล 

6 พิกลุ 

น้อยนา

เพียง 
 

7 

25-26 

ม.ค.

2557 

การจดักิจกรรมเพ่ือ

สง่เสริมความคิด

สร้างสรรค์และการ

ประเมินผล 

 
   6 

พิกลุ  

น้อยนา

เพียง 



8 

8-9 

ก.พ.

2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพฒันาความคิด

สร้างสรรค์ตามแนว

พทุธวิธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบรรยาย  

ยกตวัอยา่ง

กรณีศกึษา 

ถาม-ตอบใน

ชัน้เรียน-การ

อภิปรายกลุม่

ใหญ่/ยอ่ย   -

การระดม

สมอง     

การศกึษา

ค้นคว้า /เสนอ

รายงาน ราย

คน และ ราย

กลุม่   การ

อภิปราย

ซกัถาม -ศกึษา

เอกสาร   

สืบค้นจาก

เทคโนโลยี 

แผนภาพ 

ตํารา 

แผ่นใส 

โปรแจค

เตอร์ 

ใบงาน 

แบบทดสอ

บ 

6  พิกลุ  

น้อยนา

เพียง 

**22-23 

ก.พ.

2557 

 

     สอบปลายภาค 

   แบบ 

ทดสอบ 

 

 
. 
 
 
 
 
 



แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 

(LearningOutcome) 

 

วธีิการประเมินผลนักศกึษา 

สัปดาห์

ที่

ประเมิน 

สัดส่วน

การ

ประเมินผล 

 

หมายเหตุ 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(Ethics and Moral)-ความมี

วินยั ใฝ่รู้ ความซื่อสตัย์ ความ

รับผิดชอบในการทํางาน 

ทํางานกบัผู้ อ่ืนได้ 

มีกิริยาวาจาสภุาพ ปฏิบตัิตาม

วฒันธรรมไทย เสียสละเพ่ือ

สว่นรวม 

 

 

1.สงัเกตพฤติกรรมการเข้าชัน้

เรียนการเรียน บนัทกึ 

ตรวจสอบวนัมาเรียน และ

ชิน้งาน 

2. ถาม-ตอบ ทบทวนความรู

เม่ืออจบหน่วยการเรียน 

กิจกรรมยอ่ย 

 

1-8 

   

คะแนน

ระหวา่งภาค   

60 

-การเข้าชัน้

เรียน   10 

 

งานท่ี

มอบหมาย  

30 

 

สอบกลาง

ภาค  20 

 

รวมระหวา่ง

ภาค 60 

 

 

 

 

2.ด้านความรู้

(Knowledge)ความเข้าใจ

และสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในชีวติประจาํวัน

เก่ียวกบัสาระการเรียนรู้ท่ี

กําหนด 

ในแผนการจดัการเรียนรู้ใน

หมวด 4 

2.สงัเกต การร่วมกิจกรรม 

การแสดงอออก การรายงาน 

การอภิปราย ซกัถาม  

การเสนอรายงาน ทดสอบ

ยอ่ย 

 
1-8 



3. ด้านทกัษะทางปัญญา 

(Cognitive Skill) 

ความสามารถในการ

วเิคราะห์ปัญหาและการ

แก้ปัญหาการบริหาร 

ในสาระการเรียนรู้ท่ีกําหนด 

3สงัเกตการแก้ปัญหา 

วิเคราะห์ 

การอภปิรายกลุ่ม การ

เสนอทางเลือก /เลือก

ปฏบิตั ิตรวจสอบงานที่

มอบหมายทดสอบโดย

ข้อเขียน และสงัเกตพฤติกรรม

การมีสว่นร่วมในการอภิปราย

ปัญหาในชัน้เรียน 

  - ตรวจสอบ พิจารณาจาก

รายงาน การนําเสนอรายงาน

และการมีสว่นร่วมในการ

เสนอข้อคิดเห็นในชัน้เรียน 

1-8 สอบปลาย

ภาค 40 

รวม 100 

คะแนน 

 

 



4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ

Interpersonalysis}Communic

ation and Information 

Technology Skill) 

4.1มีทกัษะ/ความสามารถใน

การทํา งานร่วมกบัผู้ อ่ืนและ

ปรับตวัเข้ากบัวฒันธรรม

องค์การและมีความรับผิดชอบ 

4.2 ตระหนกัในคณุคา่ของ

ศิลปะ วฒันธรรม ดนตรี 

วรรณกรรมทัง้ไทยและ

นานาชาติ 

4.5 ตระหนกัในสิทธิตนเองและ

ผู้ อ่ืน  

ยอมรับความแตกตา่งระหวา่ง

บคุคล 

4.6 มีความสนใจและร่วม

กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ

ของสถาบนั/กลุม่ 

-สงัเกตพฤติกรรมการ

ติดตอ่สื่อสาร การมี

ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้สอน เพ่ือน

ร่วมงานและบคุคลอ่ืน 

-ตรวจสอบชิน้งานกลุม่/เดี่ยว 

-กิริยามารยาทการแตก่า ใช้

ภาษาตามวฒันธรรมไทย 

-การร่วมกิจกรรมสถาบนั 

-การแตง่กายตามฝ่าย/รุ่น

กํานด... 

1-8  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการเรียนรู้ 

(LearningOutcome) 

 

วธีิการประเมินผลนักศกึษา 

สัปดาห์

ที่

ประเมิน 

สัดส่วน

การ

ประเมินผล 

 

หมายเหตุ 

5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

(Numerical Analysis, 

Communication and 

Information Technology 

Skill) 

5.1 สามารถใช้ภาษา

ติดตอ่สื่อสารได้ดีทัง้การฟัง พดู 

อา่นและเขียน 

5.2 สามารถวิเคราะห์ตวัเลข

เชิงปริมาณและคณุภาพ 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสื่อสาร 

ศกึษาค้นคว้าและวิเคราะห์

คดัเลือกข้อมลูจากแหลง่ความรู้

ตา่งได้อยา่งเหมาะสม 

 

 

 

1 การเขียนรายงาน 

2.การอภิปรายกลุม่ 

3 ความสามารถในการใช้เทค

โนฯ 

   1-8 คะแนน

ระหวา่งภาค   

60 

-การเข้าชัน้

เรียน   10 

งานท่ี

มอบหมาย  

30 

 

สอบกลาง

ภาค  20 

รวมระหวา่ง

ภาค 60 

 

สอบปลาย

ภาค 40 

รวม 100 

คะแนน 

 

6.ด้านทกัษะการปฏบิตั ิ

(Psichomotor Skill) 

6.1 มีทกัษะในการปฏิบตัิ 

สามารถแก้ปัญหาการ

ปฏิบตัิงานได้ 

สามารถแก้ปัญหาในการ

ปฏิบตัิงานได้ เม่ือได้รับ

มอบหมายให้ไปปฏิบติั หรือ

ร่วมกนัทํางานตา่งๆ 

1-10 

 
 



 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

 

1. ตาํราและเอกสารหลัก 

    1.1. กลยทุธ์การสอนคิดสร้างสรรค์ ดร.สวุิทย์  มลูคํา, 2547 

    1.2  การจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาการคิดสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยั  นิรัตน์  กรองสะอาด 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย  

2. เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 

    การจดักิจกรรมสําหรับเดก็ปฐมวยั มสธ 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

    - การปลกูฝังคณุธรรมในเดก็ปฐมวยัผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ของแกนนําโรงเรียนวิถีพทุธ 

    - การจดัการเรียนการสอนตามแนววิถีพทุธ 

4. ข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ , เวบ็ไซด์   -  

5. เอกสารและข้อมูลการเรียนอ่ืนๆ - 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 

 ให้นกัศกึษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  ได้แก่ วิธีการสอน การจดักิจกรรมในและนอก

ห้องเรียน สิ่งสนบัสนนุการเรียนการสอน ซึง่มีผลกระทบตอ่การเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีได้รับ     

พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตอ่ไป 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

      ประเมินโดยวิทยาลยัศาสนศาสตร์ ฝ่ายจดัการศกึษา วิทยาเขตศรล้านช้าง  ด้วยการแตง่ตัง้

คณะกรรมการประเมิน  หรือจากการสงัเกตการสอนโดยอาจารย์ในภาควิชา 

3.  การปรับปรุงการสอน 

 ภาควิชากําหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยทุธ์และวิธีการสอนจากผลการ

ประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา แล้วจดัทํารายงานเม่ือสอนจบภาคเรียน นอกจากนีค้วรกําหนดให้

อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยทุธ์การสอนหรือการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนควรมีการ

ประชมุอาจารย์ทัง้ภาควิชาเพ่ือหารือปัญหาการเรียนรู้ของนิสิตและร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข 

 



4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษารายวชิา 

 ฝ่ายจดัการศกึษา มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน โดย

การสุม่รายวิชา ภายในรอบเวลาหลกัสตูร 

5.  การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการ

สอนโดยนิสิต ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดย

อาจารย์ผู้สอน หลงัการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวน

เนือ้หาท่ีสอนและกลยทุธ์การสอนท่ีใช้ และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาในรายงาน

รายวิชา เสนอตอ่ท่ีประชมุอาจารย์ประจําหลกัสตูรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพฒันา

ปรับปรุงพร้อมนําเสนอภาควิชา / คณะ เพ่ือใช้ในการสอนครัง้ตอ่ไป 

 

 

 

              (ลงช่ือ)                               ผู้สอน            (ลงช่ือ)                     หวัหน้าฝ่ายจดัการศกึษา                    

                         (นางพิกลุ  น้อยนาเพียง) )                    (................................................)                            

                                                           

                                                  (ลงช่ือ)                        ผู้ อํานวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์  (รก.)   

                                                        ( พระวราวธุ สีลาวโุธ ดร.)                      

                                                        

                                                  (ลงช่ือ)                                        รองอธิการบดี 

                                                               (พระครูกิติสารสมุณฑ)       
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