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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์  สาขาวชิาสงัคมศกึษา 
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
 รหสัวชิา  1524101    เทศกาลและพธิกีรรมทางศาสนา     
      Festival and Religious Rite  
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3  หน่วยกติ (3-0-6) 
 
3.  หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
 หลกัสูตรปรญิญาตร ี ประเภทรายวชิาเฉพาะดา้น 
 
4.  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
 อาจารยณ์รงคว์รรษ  บุญมา 
 
5.  ภาคการศึกษา/ชัน้ปีท่ีเรียน 
 ภาคการศกึษาที ่1/2558  ชัน้ปีที ่4 
 
6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี
 
7.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี
 
8. สถานท่ีเรียน 
 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  
 

9.  วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
 วนัที ่15 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2558  
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หมวดท่ี 2  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

1.  จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

 เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัเทศกาลและพธิกีรรมที่ส าคญัทางศาสนา 
ทราบจุดมุ่งหมาย รู้ข ัน้ตอนและวธิปีฏบิตั ิ เห็นความส าคญัของเทศกาลและพธิกีรรมในสงัคม  
พรอ้มทีจ่ะอนุรกัษ์และสบืทอดพธิกีรรมอนัทรงคุณค่าดงีามทีป่ระกอบดว้ยหลกัจรยิธรรมเพื่อการ
ด าเนินชวีติทีด่งีาม  มอีุดมการณ์ในสิง่ที่ดงีามเพื่อส่วนรวม  มวีถิชีวีติแบบวถิไีทยวถิพีุทธ ตาม
ค่านิยมหลกั 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.  รวมทัง้ทราบขอ้ปฏบิตัแิละมารยาทในการเขา้
ร่วมเทศกาลและพธิกีรรมทัง้หลาย เป็นกระบวนการพฒันาปญัญาเพื่อการด ารงตนอยู่ร่วมกนัใน
สงัคมแห่งศตวรรษที ่21 นี้ไดอ้ย่างมคีวามสุข    
 
2.  วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

 เพื่อปรบัปรุงสาระส าคญัของรายวชิาและกระบวนการจดัการเรยีนรู้ให้เหมาะสมกบัยุค
สมยัมากยิง่ขึน้  เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรู้ความเขา้ใจเทศกาลและพธิกีรรมที่ส าคญัทางศาสนา 
ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและพธิกีรรมนัน้ ๆ และสามารถปฏบิตัเิทศกาลแลพธิกีรรมทาง
ศาสนานัน้ๆ ไดถู้กตอ้ง  และเพื่อพฒันาและปรบัปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. 

 
หมวดท่ี 3  ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 
 ประวตัิความเป็นมา ประเภท จุดมุ่งหมาย  ข ัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิตามเทศกาลและ
พธิกีรรมทีส่ าคญัทางศาสนา  การวเิคราะหภู์มปิญัญาทีป่รากฏในเทศกาลและพธิกีรรม บทบาท
และความส าคญัของเทศกาลและพธิกีรรมในสงัคม      การอนุรกัษ์สบืทอดพธิกีรรม  เทศกาลที่
มคีุณค่าต่อสงัคม รวมทัง้ขอ้ปฏบิตัแิละมารยาทในการเขา้ร่วมเทศกาลและพธิกีรรม 
 

2.  จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

บรรยาย  45  ชัว่โมง
ต่อภาคการศกึษา   
 

สอนเสรมิตามความ
ตอ้งการของนกัศกึษา
เฉพาะราย   

ไม่มกีารฝึก
ปฏบิตังิานภาคสนาม 

การศกึษาดว้ยตนเอง   
6  ชัว่โมงต่อสปัดาห ์  
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3.  จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล 
     - อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่มตามความตอ้งการของนกัศกึษา   
 

หมวดท่ี 4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.  คณุธรรม จริยธรรม 
 1.1  คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา   
   พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณธรรมจรยิธรรมตามคุณสมบตัขิองหลกัสูตร  
   - เคารพในสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ ื่น เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รี
ความเป็นมนุษย ์เขา้ใจตน เขา้ใจผูอ้ ื่น พรอ้มกบัปฏบิตัติ่อผูอ้ ื่นไดอ้ย่างเหมาะสม 
  - มคีวามรกั ความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม 
  - ตระหนกัในคุณค่าของความจรงิ ความด ีความงามและความมเีหตุผล 
 - มคีวามเสยีสละ ซื่อสตัยส์ุจรติ มวีนิยั ตรงต่อเวลา มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง
และสงัคม 

 - เคารพกฎระเบยีบ กตกิาและขอ้บงัคบัต่างๆ ของสถาบนั องคก์รและสงัคม 
 - มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทมีได้ 

 1.2  วิธีการสอน  
   - ดูสื่อวีดิทัศน์ที่แสดงเรื่องราวความเชื่อ พิธีกรรม เทศกาลต่างๆ กระตุ้น
ความคดิ เพื่อใหเ้กดิขอ้คดิดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 
       - ก าหนดใหน้กัศกึษาสบืเสาะ ค้นควา้ เทศกาล พธิกีรรมทางศาสนาที่ส าคญัที่
ตนสนใจ แล้วน ามาเสนอในชัน้เรยีน แลกเปลี่ยนความคิดเหน็พร้อมทัง้ชี้ให้เหน็ประเด็นทาง
จรยิธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมระหว่างเพื่อนร่วมชัน้เรยีนโดยมอีาจารย์ผู้สอนเป็นผูอ้ านวย
ความสะดวก 
  - เน้นใหน้กัศกึษาเป็นศนูยก์ลางการเรยีน โดยใหม้สี่วนร่วมในการแสดงความ
คดิเหน็ในบทเรยีน แลกเปลีย่นความคดิเหน็ภายในชัน้เรยีน 
            - กระตุน้ ชกัจูงใหน้กัศกึษาเขา้เรยีนสม ่าเสมอ มรีะเบยีบวนิัย และมคีวามกล้า
หาญในการแสดงออก และมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
 

 1.3  วิธีการประเมินผล 
  - สงัเกตและส ารวจพฤตกิรรมการเขา้เรยีน ตัง้ใจเรยีน ตรงต่อเวลา และการแต่งกาย  
  - ความรบัผดิชอบ เอาใจใส่ตอ่งานทีม่อบหมาย  และเนื้องานทีม่อบหมาย 
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  - ประเมนิจากการอภปิราย ความร่วมมอืต่องานกลุ่ม จติอาสา  คุณธรรมจรยิธรรม
โดยแบบประเมนิทีร่่วมกนัออกแบบในชัน้เรยีน   
      - การประเมนิผลการน าเสนองานทีม่อบหมายทัง้ทางวาจาและลายลกัษณ์อกัษร 
 
2.  ความรู้ 
 2.1  ความรู้ท่ีต้องได้รบั  
         ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทศกาลและพธิกีรรมทางศาสนาทีส่ าคญั ประกอบดว้ย 
            - มคีวามรูค้วามเขา้ใจเทศกาลและพธิกีรรมทีส่ าคญัทางศาสนา ความหมาย 
ประเภท จุดมุ่งหมาย  บทบาท  และคุณค่าของเทศกาลและพธิกีรรมนัน้ ๆ 
            - มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทศกาลและพธิกีรรมทีส่ าคญัทางศาสนา 
สามารถปฏบิตัเิทศกาลแลพธิกีรรมนัน้ๆ ตามขัน้ตอน ไดถู้กตอ้ง 
            - มเีจตคตทิีด่ใีนการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเทศกาลและพธิกีรรมศาสนา และสามารถที่
จะอนุรกัษ์สบืทอดไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 

 2.2  วิธีการสอน 
   - การอภปิราย โดยผูส้อนตัง้ประเดน็ใหน้กัศกึษาร่วมแสดงความคดิเหน็  อภปิราย
เกีย่วกบัเทศกาลและพธิกีารรมทีส่ าคญัทางศาสนา 
      - ก าหนดประเดน็ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง โดยการมอบหมายงานให ้สบืเสาะ
คน้ควา้หาความรู ้และมาน าเสนอในชัน้เรยีน ใชว้ธิกีารเรยีนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้น (Flipped 
Classroom) 
 
 2.3  วิธีการประเมินผล 
  - การประเมนิผลจากเนื้อหางานและ การน าเสนอผลการศกึษาคน้ควา้ 
  
3.  ทกัษะทางปัญญา 
 3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 
  พฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และการคดิอย่างมวีจิารณญาณ
ในการเรยีนรูแ้ละการแกป้ญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในการด าเนินชวีติ 
 3.2  วิธีการสอน 
  - การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ชงิปฏบิตักิารและการจดับทบาทและสถานการณ์สมมต ิ
  - การอภปิรายกลุ่ม   
    - การวเิคราะหก์รณศีกึษาต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบัเนื้อหารการเรยีนรู ้ 
   - อภปิรายกลุ่ม 
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 3.3  วิธีการประเมินผล 
  - การสอบกลางภาคและปลายภาคโดยเน้นการคดิวเิคราะห ์
  - การสงัเกตการอภปิรายกลุม่  
  - การตรวจงานมอบหมาย 
 

4.  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
 4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  
  - ทกัษะการสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รยีนดว้ยกนั 
  - ทกัษะความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทมี 
  - ทกัษะการเรยีนดว้ยตนเอง มคีวามรบัผดิชอบ ในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ครบถ้วน
ทนัเวลา 
  - ทกัษะในการปฏสิมัพนัธก์บับุคคล สถานภาพในสงัคมระดบัต่างๆ 
 4.2  วิธีการสอน 
  -  จดักจิกรรมกลุม่ในการศกึษาวเิคราะห ์และอภปิราย 
  -  มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล การน าตวัอย่างการใชห้รอื อ่านบทเรยีนที่
เกีย่วขอ้งกบัรายวชิา 
  -  การน าเสนองานทีม่อบหมาย 
 4.3  วิธีการประเมินผล 
  - การสงัเกตพฤตกิรรมจากการท างานร่วมกนัในกลุ่มและพฤตกิรรมในชัน้เรยีน 
  - การตรวจงานมอบหมาย 
 
5.  ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ทกัษะการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา       
  -  พฒันาทกัษะในการสื่อสารทัง้การพูด การฟงั การอ่าน การเขยีน โดยการท า
รายงานและน าเสนอในชัน้เรยีน 
  -  ทกัษะการสบืคน้ขอ้มูลทางอนิเทอรเ์น็ต  
  -  ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ เครื่องมอื และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
 5.2  วิธีการสอน       
  -  มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning 
และท ารายงาน โดยเน้นการมสีถติอิา้งองิ จากแหล่งทีม่าขอ้มูลทีน่่าเชือ่ถอื 
  -  น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  
  -  สาธติวธิกีารน าเสนองานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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 5.3  วิธีการประเมินผล 
  - ประเมนิจากการมสี่วนร่วมในการอภิปราย หลงัจากฟงัการน าเสนอผลการศกึษา
ของเพื่อน 
    - ประเมนิจากรายงานการเขยีนและการน าเสนอผลงานในรูปของเทคโนโลยี 
 

หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 

 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  ส่ือท่ีใช้  

ช้ินงาน/วิธีการประเมิน 
ผูส้อน 

1 ปฐมนิเทศรายวชิา 3 แนะน าแนวการจดัการ
เรยีนรู ้ก าหนดกตกิา
ประจ าวชิาร่วมกนั และ
กจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ์
ละลายพฤตกิรรม 
 

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
 

2 บทที ่1 ความรูเ้บือ้งตน้
เกีย่วกบัเทศกาลและ
พธิกีรรมทางศาสนา 
- แนวคดิเบือ้งตน้เกีย่วกบั
เทศกาลทางศาสนา 

3 ดู clip vdo  สื่อภาพนิ่ง 
power point จดักลุ่มย่อย
อภปิรายประเดน็ทีก่ าหนด  
ต่อจากนัน้ร่วมกนัอภปิราย
และสรุปทัง้หอ้ง 
 

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
 

 
 

“ 

3 บทที ่1 ความรูเ้บือ้งตน้
เกีย่วกบัเทศกาลและ
พธิกีรรมทางศาสนา (ต่อ) 
- แนวคดิเบือ้งตน้เกีย่วกบั
พธิกีรรมทางศาสนา 

3 ดู clip vdo  สื่อภาพนิ่ง 
power point วเิคราะห ์ 
จดักลุ่มย่อยอภปิราย
ประเดน็ทีก่ าหนดและ
ตวัแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอ 
ร่วมกนัอภปิรายและสรุป
ทัง้หอ้ง มอบหมายงาน
รายบุคคลเพื่อสบืเสาะ
คน้ควา้  

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  ส่ือท่ีใช้  

ช้ินงาน/วิธีการประเมิน 
ผูส้อน 

4 บทที ่2 เทศกาลและวนั
ส าคญัทางศาสนาพุทธ 
- เทศกาลทางศาสนาพุทธ  

3 จดักลุ่ม อภปิรายกลุ่มย่อย
เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ชงิ
สุนทรยีะตามหวัขอ้ที่
มอบหมายไวแ้ลว้และ
อภปิรายกลุ่มใหญ่เพื่อหา
ขอ้สรุปร่วมกนั 

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
 
 

 

5 บทที ่2 เทศกาลและวนั
ส าคญัทางศาสนาพุทธ 
 (ต่อ)  
- วนัส าคญัทางศาสนาพุทธ 
 

3 จดักลุ่ม อภปิรายกลุ่มย่อย
เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ชงิ
สุนทรยีะ ตามหวัขอ้ที่
มอบหมายไวแ้ลว้และ
อภปิรายกลุ่มใหญ่เพื่อหา
ขอ้สรุปร่วมกนั 

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
 

6 บทที ่3 พธิกีรรมและศาสน
พธิทีางศาสนาพุทธ 
-  พธิกีรรมส าคญัของ
ศาสนาพุทธ 

3 จดักลุ่มย่อยอภปิราย 
ศกึษา วเิคราะห ์  
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และ
อภปิรายกลุ่มใหญ่ ร่วมกนั
สรุป 

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
 

7 บทที ่3 พธิกีรรมและศาสน
พธิทีางศาสนาพุทธ 
 (ต่อ) 
-  ศาสนพธิทีางพุทธศาสนา 

3 จดักลุ่มย่อยอภปิราย 
ศกึษา วเิคราะห ์  
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และ
อภปิรายกลุ่มใหญ่ ร่วมกนั
สรุป 
 

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
 

 
8 

 
สอบกลางภาค 

 
60 นาท ี

 
ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ 20 คะแนน  

 
9 บทที ่4 เทศกาลและ

พธิกีรรมทางศาสนครสิต ์ 
-  เทศกาลในศาสนาครสิต ์  

3 ก าหนดมอบหมายงานให้
สบืเสาะ สรา้งนวตกรรม 
และน าเสนอในชัน้เรยีน

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  ส่ือท่ีใช้  

ช้ินงาน/วิธีการประเมิน 
ผูส้อน 

เป็นรายกลุ่มย่อย  (ใช้
รูปแบบการจดัการเรยีนรู้
แบบ หอ้งเรยีนกลบัหวั 
หรอื หอ้งเรยีนกลบัดา้น 
(Flipped classroom) 
เรยีนรูท้ีบ่า้น  รายงานที่
หอ้งเรยีน) 
 

10 บทที ่4 เทศกาลและ
พธิกีรรมทางศาสนครสิต ์ 
(ต่อ)  
-  พธิกีรรมส าคญัในศาสนา
ครสิต ์

3 ก าหนดมอบหมายงานให้
สบืเสาะ สรา้งนวตกรรม 
และน าเสนอในชัน้เรยีน
เป็นรายกลุ่มย่อย  (ใช้
รูปแบบการจดัการเรยีนรู้
แบบ หอ้งเรยีนกลบัหวั 
หรอื หอ้งเรยีนกลบัดา้น 
(Flipped classroom) 
เรยีนรูท้ีบ่า้น  รายงานที่
หอ้งเรยีน) 
 

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
 

11 บทที ่5 เทศกาลและ
พธิกีรรมทางศาสนาอสิลาม 
- เทศกาลส าคญัทางศาสนา
อสิลาม 

3 ก าหนดมอบหมายงานให้
สบืเสาะ สรา้งนวตกรรม 
และน าเสนอในชัน้เรยีน
เป็นรายกลุ่มย่อย  (ใช้
รูปแบบการจดัการเรยีนรู้
แบบ หอ้งเรยีนกลบัหวั 
(Flipped classroom) 
เรยีนรูท้ีบ่า้น  รายงานที่
หอ้งเรยีน) 
 

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  ส่ือท่ีใช้  

ช้ินงาน/วิธีการประเมิน 
ผูส้อน 

12 บทที ่5 เทศกาลและ
พธิกีรรมทางศาสนาอสิลาม 
(ต่อ) 
- พธิกีรรมส าคญัของศาสนา
อสิลาม 

3 ก าหนดมอบหมายงานให้
สบืเสาะ คน้หา สรุป และ
น าเสนอในชัน้เรยีนเป็น
รายกลุ่มย่อย  (ใชรู้ปแบบ
การจดัการเรยีนรูแ้บบ 
หอ้งเรยีนกลบัหวั หรอื 
หอ้งเรยีนกลบัดา้น 
(Flipped classroom) 
เรยีนรูท้ีบ่า้น  รายงานที่
หอ้งเรยีน) 

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
 

13 บทที่ 6 เทศกาลและ
พิ ธี ก ร ร ม ท า ง ศ า ส น า
พราหมณ์ – ฮนิดู  
- ศาสนาพราหมณ์-ฮนิดูกบั
สงัคมไทย 
- เทศกาลส าคญัของศาสนา
พราหมณ์-ฮนิดู 

3 ก าหนดมอบหมายงานให้
สบืเสาะ คน้หา สรุป และ
น าเสนอในชัน้เรยีนเป็น
รายกลุ่มย่อย  (ใชรู้ปแบบ
การจดัการเรยีนรูแ้บบ 
หอ้งเรยีนกลบัหวั หรอื 
หอ้งเรยีนกลบัดา้น 
(Flipped classroom) 
เรยีนรูท้ีบ่า้น  รายงานที่
หอ้งเรยีน) 

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
 

14 บทที่ 6 เทศกาลและ
พิ ธี ก ร ร ม ท า ง ศ า ส น า
พราหมณ์ – ฮนิดู  
 (ต่อ)  
- พธิกีรรมส าคญัในศาสนา
พราหมณ์-ฮนิด ู

3 วเิคราะห ์ อภปิราย  
น าเสนอ ร่วมกนัสรุปภูมิ
ปญัญาทีป่รากฎในเทศกาล
และพธิกีรรมของศาสนา
พราหมณ์-ฮนิด ู

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
 

15 บทที ่7 เทศกาลและ
พธิกีรรมทางสาสนาซกิข ์ 
- เทศกาลและพธิกีรรม

3 วเิคราะห ์ อภปิราย  
น าเสนอ ร่วมกนัสรุปภูมิ
ปญัญาทีป่รากฎในเทศกาล

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  ส่ือท่ีใช้  

ช้ินงาน/วิธีการประเมิน 
ผูส้อน 

ส าคญัทางศาสนาซกิข ์
 

และพธิกีรรมของศาสนา
ซกิข ์
 

16 บทที ่8 เทศกาลและ
พธิกีรรมของประเทศ
อาเซยีน  
- เทศกาลของประเทศใน
กลุ่มอาเซยีน 
- พธิกีรรมของประเทศใน
กลุ่มอาเซยีน 

3 อภปิราย แสดงบทบาท
สมมต ิร่วมกนัสรุปเทศกาล
และพธิกีรรมส าคญัทาง
ศาสนาในอาเซยีน 

อ.ณรงคว์รรษ บุญมา 
 

17 สอบปลายภาค 60 นาท ี  

 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สปัดาหท่ี์ 
สดัส่วนของ

การ
ประเมินผล 

1 2.1, 3.1 สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
17 

20% 
30% 

2 2.1, 3.1 แบบทดสอบย่อย 1 
แบบทดสอบย่อย 2 

4 
14 

5% 
5% 

3 3.1, 4.1, 5.1 วเิคราะหก์รณศีกึษา 
คน้ควา้แลว้น าเสนอ 
การท างานกลุม่ / 
เดีย่ว สรา้งนวตักรรม  

ตลอด
ภาค

การศกึษา 

30% 

4 1.1, 4.1 การเขา้ชัน้เรยีน 
การมสี่วนร่วม
กจิกรรมในชัน้เรยีน 

ตลอด
ภาค

การศกึษา 

10% 
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หมวดท่ี 6  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

เอกสารและตาราหลกั  
 อาจารย์ณรงค์วรรษ  บุญมา (2558). เอกสารประกอบการสอน วิชาเทศกาลและ
   พิธีกรรมทางศาสนา (Festival and Religious Rite). คณะมนุษยศาสตร์และ
   สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม   
 
เอกสารและข้อมูลส าคญั 
 สุรยิา รตันกุล. 2555. พิธีกรรมในศาสนา เล่ม 1 และ 2. พมิพค์รัง้ที ่2. นครปฐม: 
  มหาวทิยาลยัมหดิล.  
 คณาจารยม์หาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั . 2554.   เทศกาลและพิธีกรรม
  พระพทุธศาสนา. พมิพค์รัง้ที ่2.  กรุงเทพฯ  : มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. 
 
เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ช านาญ รอดเหตุภยั. 2525. การศึกษาประเพณีทาขวญัและมงคลพจน์ในพิธี 
  แต่งงาน. กรุงเทพฯ: สานกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต.ิ 
 จนัทร ์ไพจติร. 2527. ประมวลพิธีมงคลของไทย. กรุงเทพฯ: รุ่งเรอืงสาสน์การพมิพ.์   
 สุเมธ  เมธาวทิยกูล. 2532. สงักปัพิธีกรรม. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริน้ติง้ เฮา้ส.์ 
 เอกสารการสอนชดุวชิา 12304. 2533. ความเช่ือและศาสนาในสงัคมไทย. นนทบุร ี: 
  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 
 เจรญิ ตน้มหาพราน. 2536. พิธีกรรมพิสดาร. กรุงเทพฯ :  แสงแดด.  
 ประยงค ์ สุวรรณบุบผา. 2539. ศาสนาและวฒันธรรม แนวคิดตะวนัออก- 
  ตะวนัตก. กรุงเทพฯ : โสภณการพมิพ.์ 
 พระธรรมปิฎก. 2539. พิธีกรรมใครว่าไม่สาคญั. พมิพค์รัง้ที ่2. กรุงเทพฯ:  
  มูลนิธพิุทธธรรม.  
 บุญม ีแท่นแกว้. 2547. ประเพณีและพิธีกรรมพระพทุธศาสนา. กรุงเทพฯ:  
  โอเดยีนสโตร.์  
 อุดม เชยกวีงศ.์ 2547. ปฏิทิน ประเพณี 12 เดือน. กรุงเทพฯ: ภูมปิญัญา. 
 พนัธลกัษณ์. 2548. พิธีกรรมและความเช่ือ. กรุงเทพฯ: บา้นหนงัสอื.  
 แปลก สนธริกัษ.์ 2549. พิธีกรรมและประเพณี. กรุงเทพฯ: การศาสนา.   
 สุรยิา รตันกุล. 2557. อารยธรรมโรมนั อารยธรรมตะวนัตก. พมิพค์รัง้ที ่3.  
  นครปฐม: มหาวทิยาลยัมหดิล. 
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 สุรยิา รตันกุล. 2557. อารยธรรมอินเดีย  อารยธรรมตะวนัออก. พมิพค์รัง้ที ่3.  
  นครปฐม: มหาวทิยาลยัมหดิล. 
 

หมวดท่ี 7  การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 
1.  กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวชิานี้ ที่จดัท าโดยนักศกึษา ได้จดักิจกรรมในการน า
แนวคดิและความเหน็จากนกัศกึษาไดด้งันี้ 
 -  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน 
 -  การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
 -  แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 
 -  ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอรด์ทีอ่าจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นชอ่งการสื่อสารกบันกัศกึษา 
2.  กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
 ในการเกบ็ขอ้มูลเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยุทธ ์ดงันี้ 
 -  การสงัเกตการณ์สอนของผูร้่วมทมีการสอน 
 -  ผลการเรยีนของนกัศกึษาจากการทดสอบ 
 -  การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู้ 
3.  การปรบัปรงุการสอน  
 หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 จงึมกีารปรบัปรุงการสอน โดยการจดักจิกรรม
ในการระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิม่เตมิในการปรบัปรุงการสอน ดงันี้ 
 -  สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 
 -  การวจิยัในและนอกชัน้เรยีน  
 -  การประชมุพฒันาการเรยีนการสอนของคณาจารยร์ายวชิา 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัข้อ ตามที่
คาดหวงัจากการเรียนรู้ในวชิา ได้จาก การสอบถามนักศกึษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของ
นกัศกึษา รวมถงึพจิารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีาร
ทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิาไดด้งันี้ 
 -  การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารยอ์ื่น หรอื
ผูท้รงคุณวฒุ ิทีไ่ม่ใชอ่าจารยป์ระจ ารายวชิา 
 -  มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 
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5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ได้มกีารวางแผนการ
ปรบัปรุงการสอน และรายละเอยีดวชิา เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้ 
 -  ปรบัปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสมัฤทธิต์ามขอ้ 4 
 -  พฒันาแนวทางการสอนตามผลการวจิยัในชัน้เรยีนและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒุิ 
 -  พฒันากจิกรรมการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมและมคีวามหลากหลาย 
          - พฒันาสื่อในการเรยีนรูใ้หม้คีวามทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคม์ากขึน้ 
 

 


