
มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สวนงาน หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อวิชา 

  รหัสวิชา  ๐๐๐ ๑๐๗ 

  ช่ือวิชาภาษาไทย  เทคนคิการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

  ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Technique  of  Higher  Learning 

๒. จํานวนวนหนวยกิต 
  ๒ หนวยกิต (๒-๐-๔) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
๑) อํานาจ ทาปน พธ.บ.(รัฐศาสตร),ร.ม.(รัฐศาสตร)   ผูรับผิดชอบ/ผูสอน 

๒) พรสินธุ ทาปน ปวค.,ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร),ร.ม.(รัฐศาสตร)  ผูสอน 

๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 
  ภาค ๑/๒๕๕๙ 

  ช้ันปที่ ๑ 

๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 
  (ไมมี) 

๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน 
 (ไมมี) 

๘. สถานที่เรียน 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

  หนวยวทิยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก 

๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
  วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 



๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 
๑) เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาเก่ียวกับเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

๒) เพื่อใหนิสิตสามารถนําความรูทางเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการพัฒนาตนเอง 

องคกรชุมชน และสังคมโดยรวมได 

๓) เพื่อใหนิสิตสามารถนําความรูทางเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษาประยุกตใชในการ

แกปญหาและพัฒนาสังคมได 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

  (ไมมี) 
 

หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการดําเนินการ 
๑. คําอธบิายรายวิชา 

  ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เนนการเรียนรูดวยตนเอง การใชหองสมุด การสืบคน

ขอมูลทางอินเตอรเน็ต วิธีแสวงหาความรู การเรียนรูเปนกลุม การเรียนรูดวยกิจกรรมที่สงเสริมทางวิชาการ                 

การเขียนรายงานและภาคนิพนธ 

๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง สอนเสริม 

๓๒  ๔  

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 

 ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห ในวันพุธและวันเสาร เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  

 ติดประกาศ/Facebook กลุม มจร.ตาก/มจร.ตากสินมหาราช และ www.mcutak.com 

 ใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 

 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 
๑. คุณธรรมจริยธรรม 

 ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 
  ๑) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

  ๒) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถ  

 แกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ 

 ๓)  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

  ๔) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ 

 ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

  ๕) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

๑.๒ วธิีการสอน 
  ๑) บรรยายและสอดแทรกเนื้อหาเพิ่มเติมในบทเรียน 



  ๒) แบงกลุมใหนิสิตศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) การแตงกาย การเขาชั้นเรียน ความตั้งใจ และพฤติกรรมในช้ันเรียน 

๒. ความรู 
 ๑.๑ ความรูท่ีตองไดรับ 
  ๑) มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยและใชเปนเครื่องมือในการแสวงหา

 ความรูใหมๆ 

  ๒) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชารัฐ

 ประศาสนศาสตร 

  ๓) สามารถวิเคราะหปญหาทางดานการบริหาร โดยใชแนวคิดทางดานการปกครอง 

 รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะและการใชเครื่องมือทางการจัดการที่เหมาะสมกับการแกไข

 ปญหาในการปกครอง 

  ๔) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญดานการปกครองอยางตอเนื่อง 

  ๕) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาการปกครอง กับความรูในศาสตรอื่นๆที่

 เก่ียวของ 

 ๑.๒ วิธีการสอน 
  ๑) บรรยายตามเนื้อหาของรายวิชา และจากการศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

  ๒) แบงกลุมใหนสิิตศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 

  ๓) งานมอบหมาย/แบบฝกหัดทายบท 

 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) สอบกลางภาค 

  ๒) สอบปลายภาค 

๓. ทักษะทางปญญา 
 ๑.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
  ๑) สามารถประยุกตใชความรูทางการจัดการปกครองไดอยางเหมาะสม 

  ๒) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

  ๓) สามารถสืบคน ตคีวาม และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกปญหาอยางสรางสรรค 

  ๔) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

 ๑.๒ วิธีการสอน 
  ๑) กําหนด Problem based learning โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางสําคัญ 

  ๒) อธิบายเนื้อหารายวิชา และเพิ่มเติมเนื้อหาที่สําคัญ 

 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) ประเมินผลแบบฝกหัด 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 



 ๑.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบที่ตองพัฒนา 
  ๑) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป 

  ๒) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

  ๓)  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

  ๔) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปน

 อยางดี 

  ๕) มีภาวะผูนํา 

 ๑.๒ วิธีการสอน 
  ๑) แบงกลุมใหนิสิตศึกษาคนควา และอภปิรายในชั้นเรียน 

  ๒) งานมอบหมาย 

  ๓) กิจกรรม 

 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) ประเมินพฤติกรรมของนิสิต 

  ๒) ประเมินผลงานมอบหมาย 

  ๓) ประเมินผลกิจกรรม 

5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑.๑ ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
  ๑) สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล

 ในเชิงปริมาณ 

  ๒) สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่มีมีคุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสารทั้งกับ

 บุคคลและกลุมคนในสถานการณท่ีหลากหลาย 

  ๓)  สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การฟง และการเขียน พรอมทั้ง

 เลือกใชรูปแบบของการสื่อสารนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

  ๔) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม  

 ๑.๒ วิธีการสอน 
  ๑) การใชระบบสถิติในการวิเคราะห การแปลขอมูลการศึกษาคนควา 

  ๒) แบงกลุมใหนสิิตศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 

  ๓) การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการศึกษาคนควา และการ 

   นําเสนอผลงาน 

  ๔) กิจกรรม 

 

 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) ประเมินการนําเสนอผลการศึกษาคนควา งานมอบหมาย 

  ๒) ประเมินผลกิจกรรม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

 



สัปดาห 
ที่ หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรม 

การเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช 

ผูสอน 

๑ แนะนํารายวชิา การเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผล 

 

บรรยาย ๒ 

 

บรรยาย อภิปราย 

มคอ.๓,PowerPoint 

 

อํานาจ ทาปน 

และคณะ 

๒ 

บทที่ ๑ เทคนิคและวิธีการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

-ความนํา 

-ความเปนมาและหลักการอุดมศึกษา 

-ความหมายและจุดมุงหมาย 

-ประเภทของการศึกษา 

-เทคนิคและวิธีการศึกษา 

 

บรรยาย ๒ 

 

บรรยาย  

PowerPoint 

ศึกษาคนควา นําเสนอ

และอภปิราย 

ในช้ันเรียน 

อํานาจ ทาปน 

และคณะ 

๓ 

บทที่ ๒ กระบวนการเรียนรูและแหลง
เรียนรู 
-ความหมายและความสําคัญของการ

เรียนรูและแหลงเรียนรู 

-เทคนิคและกระบวนการเรียนรูในชั้น

เรียน 

-เทคนิคและกระบวนการเรียนรูดวย

ตนเอง 

 

บรรยาย ๒ 

 

บรรยาย  

PowerPoint 

ศึกษาคนควา นําเสนอ

และอภปิราย 

ในช้ันเรียน 

อํานาจ ทาปน 

และคณะ 

๔-๕ 

บทที่ ๓ การใชหองสมุด 

-ความหมายและความเปนมาของ

หองสมุด 

-ความสําคัญและประเภทของหองสมุด 

-ระบบหองสมุด 

-แหลงและทรัพยากรหองสมุด 

 

บรรยาย ๒ 

 

บรรยาย  

PowerPoint 

ศึกษาคนควา นําเสนอ

และอภปิราย 

ในช้ันเรียน 

อํานาจ ทาปน 

และคณะ 

๖-๗ 

บทที่ ๔ การสืบคนทางอนเทอรเน็ต 
-ความหมายและความสําคัญของการ

สืบคนทางอินเทอรเน็ต 

-รูปแบบการสืบคนทางอินเทอรเน็ต 

-แหลงขอมูลในการสืบคนทาง

อินเทอรเน็ต 

 

 

บรรยาย ๒ 

 

 

บรรยาย  

PowerPoint 

ศึกษาคนควา นําเสนอ

และอภปิราย 

ในช้ันเรียน 

 

 

 

อํานาจ ทาปน 

และคณะ 



-วิธีการใชอินเทอรเน็ตในการสืบคน

ขอมูล 

-ประโยชนในการใชเครือขาย

อินเทอรเน็ต 

-จริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวของในการ

ใชอินเทอรเน็ต 
๘ สอบกลางภาค    

๙-๑๐ 

บทที่ ๕ การแสวงหาความรูและ
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 
-ความหมายและความสําคัญของการ

แสวงหาความรูและสารสนเทศ 

-วิธีการแสวงหาความรูและการรวบรวม

ขอมูล 

-การจัดระบบเนื้อหาเปนสารสนเทศไป

ใชเพื่อการศึกษา 

-ประโยชนและคุณคาของสารสนเทศเพื่อ

การศึกษา 

 

บรรยาย ๒ 

 

บรรยาย  

PowerPoint 

ศึกษาคนควา นําเสนอ

และอภปิราย 

ในช้ันเรียน 

อํานาจ ทาปน 

และคณะ 

๑๑-๑๓ 

บทที่ ๖ กระบวนการและกิจกรรมการ
เรียนรูเชิงวิชาการ 
-ความหมายของกระบวนการและ

กิจกรรมการเรียนรูเชิงวิชาการ 

-องคประกอบของกระบวนการและ

กิจกรรมการเรียนรูเชิงวิชาการ 

-รูปแบบของกระบวนการและกิจกรรม

การเรียนรูเชิงวิชาการ 

-การสรางองคความรูจากกระบวนการ

และกิจกรรมการเรียนรูเชิงวิชาการ 

 

บรรยาย ๒ 

 

บรรยาย  

PowerPoint 

ดําเนินโครงการ

กิจกรรมเสริม

หลักสูตร เตรียมความ

พรอมกอนเรียน                  

นิสิตช้ันปที่ ๑ 

อํานาจ ทาปน 

และคณะ 

๑๔ 

บทที่ ๗ การเขียนรายงานทางวิชาการ 
-ความหมายและความสําคัญของการ

เขียนรายงานทางวิชาการ 

-ประเภทของรายงานทางวิชาการ 

-สวนประกอบของรายงานทางวิชาการ 

-วิธีการและขั้นตอนการเขียนรายงานทาง

วิชาการ 

 

บรรยาย ๒ 

 

บรรยาย  

PowerPoint 

ศึกษาคนควา นําเสนอ

และอภปิราย 

ในช้ันเรียน 

อํานาจ ทาปน 

และคณะ 



-จรรยาบรรณการเขียนรายงานทาง

วิชาการ 

-การประเมินคุณภาพรายงานทางวิชาการ 

๑๕ 

บทที่ ๘ การเขียนภาคนิพนธ 
-ความหมายและความสําคัญและ

วัตถุประสงคของภาคนิพนธ 

-สวนประกอบและรูปแบบของภาค

นิพนธ 

-หลักและวิธีการเขียนของภาคนิพนธ 

-การนําเสนอภาคนิพนธ 

-การประเมินคุณภาพของภาคนิพนธ 

 

บรรยาย ๒ 

 

บรรยาย  

PowerPoint 

ศึกษาคนควา นําเสนอ

และอภปิราย 

ในช้ันเรียน 

อํานาจ ทาปน 

และคณะ 

๑๖ สรุปบทเรียน    

 สอบปลายภาค  

บรรยาย  

PowerPoint 

 

อํานาจ ทาปน 

และคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการ



ที่ ประเมิน 

๑ 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

๑)การแตงกาย  

การเขาชั้นเรียน  

ความตั้งใจ  

และพฤติกรรม 

ในชั้นเรียน 

 

 

๑ – ๑๖ 

 

 

 

 

๑๐% 

๒ ความรู 
๑)สอบกลางภาค 

๒)สอบปลายภาค 

๘ 

๑๖ 

๒๐% 

๔๐% 

๓ ทักษะทางปญญา 

๑)ประเมินผล

แบบฝกหัด  

๒,๓,๔,๕, 

๗,๑๐,๑๓,๑๔,๑๕ 

 

 

๑๐% 

 

๔ 
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

๑)ประเมิน

พฤติกรรม 

ของนิสิต 

๒)ประเมินผล 

งานมอบหมาย 

กิจกรรม 

๕,๗,๑๐,๑๒,๑๓ 

 

 

๑๐% 

 

 

๕ 

ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

๑)ประเมินผล 

การนําเสนอ 

การศึกษาคนควา

งานมอบหมาย 

กิจกรรม 

๕,๗,๑๐,๑๒,๑๓ 

 

๑๐% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ตําราและเอกสารหลัก  



  ๑.๑ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา,กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ 

   ราชวิทยาลัย,๒๕๕๕. 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
  ๒.๑ กิตติพงศ ดารักษ, วิธีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา,กรุงเทพมหานคร : จรัลสนิทวงศการ

   พิมพ,๒๕๕๐ 

  ๒.๒ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, การคนควาและการเขียนรายงาน,กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๕๐ 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
  ๓.๑  

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

  ๑.๑ การประเมนิผูสอน(ออนไลน) 

  ๑.๒ การประเมนิรายวิชา 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 
  ๒.๑ ผลการสอบ 

  ๒.๒ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู(คณะกรรมการกล่ันกรองผลการศึกษา) 

๓. การปรับปรุงการสอน 
  ๓.๑ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิด(ปรับปรุงการสอน) 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
  ๔ .๑  การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอื่น   

   หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร(คณะกรรมการทวนสอบ  

   ผลสัมฤทธิ์)  

  ๔.๒ ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน  

   วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม(คณะกรรมการทวนสอบ 

   ผลสัมฤทธิ์)  
๕. การดําเนินการทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

  ๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔ 

  ๕.๒ เปล่ียนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนสิิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรู 

   กับปญหาที่มาจากผลการประเมินผูสอนหรือแนวคิดใหมๆ 


