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รายละเอียดวิชา 

(Course Specification) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อวิชา 
2001102ศาสตร์พระราชา 
(King's Science) 
2. จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต  3(2 – 2 – 5)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
           หลักสูตร การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. อาจารย์ท่ีรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
            ผู้ช่วยศาสตราจารยน์.สพ.ชัยนะรินทร์ ทับมะเริง 
            ผู้ช่วยศาสตราจารยด์ร.ฉลอง สุขทอง 
            อาจารย์ดร.ด าเกิง โถทอง 
            อาจารย์ดร.คุณภัทร ศรศิลป์ 
            อาจารย์ดุรงค์ฤทธิ์ เอกวงษา 
            อาจารย์ธงไชย สุขแสวง 
            อาจารย์กฤตกนก พาบุ 
            อาจารย์ ดร.สุพัตรา วะยะลุน 
            อาจารย์พัชรินทร์ โชคอ านวย 
สถานที่ติดต่ออาจารย์ :  
           ห้อง 4112 อาคารคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
             1/2562  ชั้นปีที่1 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Per-requisite) 
              ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) 
              ไม่มี 
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8.  สถานที่เรียน 
               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
               คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์            
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของวิชาครั้งล่าสุด 
                22 มกราคม 2561 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
    1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ และเข้าใจในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ ได้อย่างถูกต้อง 
    2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาได้อย่างถูกต้อง 
    3. เพ่ือใหน้ักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักของศาสตร์พระราชาได้อย่าง
ถูกต้อง 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา-ปรับปรุงวิชา 
1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงสาระส าคัญของศาสตร์พระราชาได้ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ไปใช้ในการด าเดินชีวิตตามแนวของศาสตร์พระราชาได้อย่างถูกต้อง 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1.ค าอธิบายรายวิชา 
ประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ความหมาย
และเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ๕ มิติ หัวใจศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษาความส าเร็จเชิง
ประจักษ์ การจัดการน้ า ดิน สิ่งแวดล้อม เกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมโครงงานสืบสานศาสตร์
พระราชา 
The history of Rajabhat University for local development, the identity of Surindra Rajabhat 

University, the meaning and learning on the King’s philosophy in 5 approaches, the heart of 

the King’s philosophy for sustainable development, successful case studies on the 

management of water, soil, environment, agriculture, and sufficiency economy, innovative 

projects related to the King’s philosophy 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การปฏิบัติ/งานภาคสนาม/ การศึกษาด้วยตนเอง 
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การฝึกงาน 
บรรยาย 32ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา 

ฝึกปฏิบัติ 32ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 5
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
              -อาจารย์ประจ าวิชาประกาศข่าวไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
              -อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 

 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
          -พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนตัว
บุคคลการไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา และมีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลามีคุณธรรม 
จริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้ 
          -ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
          -มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
          -มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญของงานและปัญหา 
          -เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
          -เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างขององค์กรและสังคม 
1.2 วิธีการสอน 
          -บรรยาย 
          -อภิปรายกลุ่มและรายบุคคล 
          -การปฏิบัติงาน 
1.3  วิธีการประเมินผล 
          -พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงต่อเวลา 
          -มีการอ้างอิงเอกสารที่น ามาท ารายงานว่าถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ 
          -ประเมินผลจากการน าเสนองานได้รับมอบหมาย  
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2.  ความรู้ 
     2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
-ประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   
-ความหมายและเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 5มิติ มิติ เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา มิติ ภูมิสังคม มิติ หลักการทรงงาน 23 
ข้อ มิติ การสร้างคนด้วยการศึกษาและการเรียนรู้ มิติ หลัก 3 ป 
-หัวใจศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ศาสตร์แห่งการพัฒนา Science  of  Development 
ศาสตร์แห่งการประพฤติ การครองตน Science of Behavior ศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกัน Science of Co-
existence 
-ความส าเร็จเชิงประจักษ์ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการน้ า ดินและสิ่งแวดล้อม 
-ความส าเร็จเชิงประจักษ์ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเกษตร โดยใช้เกษตรทฤษฏีใหม่ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
-ความส าเร็จเชิงประจักษ์ ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจครัวเรือน/ชุมชน โดยใช้การรวมเป็นสหกรณ์และ
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-สร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานสืบสานศาสตร์พระราชา 
 
 
2.2  วิธีการสอน 
            บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การซักถาม การวิเคราะห์ การหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชา แบบการมีส่วนร่วมโดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
2.3  วิธีการประเมินผล 
            -ทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน สอบกลางภาคเรียน สอบปลายภาคเรียน 
            -ประเมินจากการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเช่นรายงาน และงานที่มอบหมาย 
3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
3.2  วิธีการสอน 
             -การมอบหมายงานตามใบงานที่ก าหนดขึ้น 
             -มีการน าเสนอผลงานตามเวลาที่ก าหนดให้ในแต่ละกลุ่ม 
             -อภิปรายกลุ่มและมีการวิเคราะห์งานที่มอบหมาย 
3.3  วิธีการประเมินผล 
             -สอบท้ายบทแต่ละบท 
             -สอบกลางภาคและปลายภาค 
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             -วัดผลจากการประเมินผลงานที่มอบหมาย 
             -สังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหา  
4.  ทักษะและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ทักษะและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
             -พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
             -พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้ครบถ้วนตาม
ก าหนดเวลา 
4.2  วิธีการสอน 
-จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์ปัญหา 
             -มอบหมายรายงานกลุ่ม และรายงานบุคคล 
             -การน าเสนองานที่มอบหมาย 
4.3  วิธีการประเมินผล 
             -ประเมินการมีส่วนร่มในชั้นเรียน 
             -ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา 
             -ประเมินจากรายงานการศึกษารายบุคคล 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
             -พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการท ารายงานและน าเสนอ
ในชั้นเรียน 
             -พัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
             -ทักษะการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 
5.2  วิธีการสอน 
             -มอบหมายรายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก web site สื่อการเรียนการสอนต่างๆ และ
การท ารายงาน โดยเน้นการน าเสนอจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
             -น าเสนองานโดยรูปแบบเทคโนโลยีเหมาะสมในแต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย 
5.3  วิธีการประเมินผล 
              -ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
              -ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีอภิปราย 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.แผนการสอน 
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สัปดาห์
ที ่

เนื้อหา 
จ านวน
คาบ 

กิจกรรม ผู้สอน 

1 - ช้ีแจงเป้าหมายของวิชาและก าหนดข้อตกลง  
-กติกาในการเรยีนการสอนร่วมกนั การแต่งกาย
ให้ถูกกาละเทศะ 

- แนะน าจรยิธรรมของการรักษาวนิัย 

-แนะน าการเรียนด้วยตนเองโดยการใช้สื่อ
สารสนเทศและการเรียนในช้ันเรียน 
-.แนะน าการประเมินผลวิธีวัดผล สัดส่วนคะแนน 

4 บรรยาย 
สนทนา 
แลกเปลีย่น 

อาจารย์ประจ าวิชา 

2 -ประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
-.อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   
 

4 บรรยายน า 
อภิปรายกลุ่ม 
งานมอบหมาย 

อาจารย์ประจ าวิชา 

3-4 ความหมายและเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 5มิติ 
   มิติที่ 1 เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา 
   มิติที่ 2 ภูมิสังคม 
   มิติที่ 3 หลักการทรงงาน 23 ข้อ 
   มิติที่ 4 การสร้างคนด้วยการศึกษาและ
การเรียนรู้ 
   มิติที่ 5 หลัก 3 ป 

8 บรรยาย 
อภิปรายกลุ่ม 
งานมอบหมาย 
งานปฏิบัต ิ

อาจารย์ประจ าวิชา 

5 หัวใจศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    1.ศาสตร์แห่งการพัฒนา 
       Science  of  Development 
    2.ศาสตร์แห่งการประพฤติ การครองตน 
      Science of Behavior 
    3.ศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกัน 
      Science of Co-existence 
 

4 บรรยาย 
อภิปรายกลุ่ม 
งานมอบหมาย 
 
 

อาจารย์ประจ าวิชา 

สัปดาห์
ที ่

เนื้อหา 
จ านวน
คาบ 

กิจกรรม ผู้สอน 

6 กรณีศึกษาความส าเร็จเชิงประจักษ์ในการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 
การจัดการน้ า ดินและสิ่งแวดล้อม 

4 บรรยาย 
อภิปรายกลุ่ม 
งานมอบหมาย 

อาจารย์ประจ าวิชา 

7 กรณีศึกษาความส าเร็จเชิงประจักษ์ในการ 4 บรรยาย อาจารย์ประจ าวิชา 
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แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเกษตร โดยใช้
เกษตรทฤษฏีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

งานมอบหมาย 

8 

กรณีศึกษาความส าเร็จเชิงประจักษ์ ในการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจครัวเรือน/
ชุมชน โดยใช้การรวมเป็นสหกรณ์และการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

4 
บรรยาย 

อภิปรายกลุ่ม 
งานมอบหมาย 

อาจารย์ประจ าวิชา 

9 สอบกลางภาค 4 แบบทดสอบ อาจารย์ประจ าวิชา 
10 กรณศีึกษาศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืนการจัดการดิน ในจังหวัดสุรินทร์   
บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ 

4 ศึกษาเชิงพ้ืนที่ 
อภิปรายกลุ่ม 
งานมอบหมาย 

อาจารย์ประจ าวิชา 

11 กรณีศึกษาศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนการจัดการสิ่งแวดล้อม ในจังหวัด
สุรินทร์  บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ 

4 ศึกษาเชิงพ้ืนที่ 
อภิปรายกลุ่ม 
งานมอบหมาย 

อาจารย์ประจ าวิชา 

12 กรณีศึกษาศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนการจัดการด้านการเกษตร  ในจังหวัด
สุรินทร์  บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ 

4 ศึกษาเชิงพ้ืนที่
บรรยาย 
อภิปรายกลุ่ม 
งานมอบหมาย 

อาจารย์ประจ าวิชา 

13 กรณีศึกษาศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียง ในจังหวัดสุรินทร์   
บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ 

4 ศึกษาเชิงพ้ืนที่
บรรยาย 
อภิปรายกลุ่ม 
งานมอบหมาย 

อาจารย์ประจ าวิชา 

14-15 นวัตกรรมโครงงานสืบสานศาสตร์พระราชา 8 ศึกษาเชิงพ้ืนที่ 
อภิปรายกลุ่ม 
งานมอบหมาย 

อาจารย์ประจ าวิชา 

16 สอบปลายภาค 4 แบบทดสอบ อาจารย์ประจ าวิชา 
 

 

 

2.  แผนการประเมินผล 
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กิจกรรม
ที ่

ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 2,3 สอบกลางภาค 8 20% 
2 2,3 สอบปลายภาค 16 20% 
3 1 การเข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลา ตลอดภาคการศึกษา 10% 
4 1,3,4 รายงานกลุ่ม/น าเสนองาน ตลอดภาคการศึกษา 20% 
5 2,3,4,5 งานมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10% 
6 1 การปฏิบัติงาน ตลอดภาคการศึกษา 20% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  เอกสารและต าราหลัก 
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2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
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12 

มคอ.3 มรภ.สุรินทร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินงานของรายวิชา 

1.กลยุทธ์ประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
      การประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการด าเนินแนวคิด และความ
คิดเห็นจากนักศึกษาดงันี้ 
      -การสนทนาระหว่างกลุ่มผู้สอนและผู้เรียนโดยใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้ 
     -การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีม 
     -ผลการเรียนของนักศึกษา 
3.  การปรับปรุงการสอน 
- หลังจากการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพ่ิมเติม ในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
-สัมมนาการจัดการเรียนการสอนและมกีารวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
4.  การทบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
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     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้
รายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา พิจารณาผลการสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการ
ทวนสอบสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชาได้ดังนี้ 
     -การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจสอบผลงานของนักศึกษา โดยอาจารย์อ่ืนหรืออาจารย์ไม่ใช่
อาจารย์ในหลักสูตร 
     -มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลกการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน วิธีการให้คะแนนข้อสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5.  การด าเนินงานการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา 
     -จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอน และรายละเอียดวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
-เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของ
อาจารย์และสังคมโดยรวม 
 


