
 
มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา  

 ๑๐๔ ๓๐๗ พุทธปรัชญามหายาน   
(Buddhist Philosophy Mahayana) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาเขตขอนแก่น / วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น /สาขาวิปรัชญา 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา  
       ๑๐๔ ๓๐๗ พุทธปรัชญามหายาน  (Buddhist Philosophy Mahayana) 
 
๒. จ านวนหน่วยกิต   
                 ๓ หน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หมวดวิชาเฉพาะด้านปรัชญา (วิชาเลือกเฉพาะสาขาปรัชญา)    สาขาวิชา
ปรัชญา วิชาปรัชญาประยุกต์ 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร, อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พระมหาปพน  กตสาโร ดร. 
๔.๒ ผู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
๔.๓ อาจารย์ผู้สอนรวม  ๑) พระมหาประทีป สญฺญโม ดร. 

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
               ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๖๕  ชั้นปีที่ ๓ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
               ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
               ไม่มี 
๘.ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
               ก าหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชานี้  
๙. สถานที่เรียน    
          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
 
๑๐. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
              ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 



๒ 
 

๑. จุดมุ่งหมายรายวิชา 
         - เพ่ือให้นิสิตได้ศึกษาถึงประวัติ พัฒนาการและหลักพุทธปรัชญามหายาน ส านักต่างๆ 
        - เพ่ือให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจถึงประวัติ พัฒนาการและหลักพุทธปรัชญามหายาน ส านักต่างๆ 
        -เพ่ือให้นิสิตสามารถน าหลักปรัชญาพุทธมหายานไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอ่ืนๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
        -เห็นคุณค่าและประโยชน์จากการศึกษา ประวัติ พัฒนาการและหลักพุทธปรัชญามหายานส านักต่างๆ 
        -สามารถน าหลักปรัชญาพุทธมหายานที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
         -เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติปรัชญาพุทธมหายานความเป็นมา 
         -หลักธรรมส าคัญและเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
         -เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนิกายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาประวัติ พัฒนาการและหลักพุทธปรัชญามหายาน ส านักต่างๆ ที่มีก าเนิดในอินเดีย ทิเบต จีน และญี่ปุ่น 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย  
 

สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๔๘ 
ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 
 

สอนเสริมตามความ 
ต้องการของนิสิต 
เฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน 
ภาคสนาม 
 

การศึกษาด้วยตนเอง ๓ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
         - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษา/ตามตารางท่ีก าหนดไว้ 
         - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
         - อาจารย์ประกาศ E-mail และเบอร์โทรศัพท์ ในการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
             ๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

ด้านบุคลิกภาพ  มีการสอดแทรกเรื่อง การส ารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการแต่งกายการเข้า

สังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการวางตัวใน

การท างานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนที่นิสิตจะส าเร็จ

การศึกษา 

ด้านภาวะผู้น า และความ

รับผิดชอบตลอดจนวินัยในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องทางานเป็นกลุ่ม และมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท า

รายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้

นิสิตได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 



๓ 
 

- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือ

ฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ 

- มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ การ

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

 

มีการให้ความรู้ถึงแก่นิสิตในการน าเอาความรู้ทางด้านภาษาบาลีสันสกฤตไปใช้ในการ

ท างานที่จะท าให้นิสิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืนและคนในสังคมได้ 

๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา (หลักสูตร

ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๕) 

๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา ๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓  ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 
o ● o o o o o o o ● ● o  o o o ● ● o o 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑. คุณธรรมและจริยธรรม 
๑) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม 
๓) กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(๑)มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศ

ตนเพื่อพระพุทธศาสนา 

● (๒) มีจิตสาธารณะและ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม  
(๓) เคารพสิทธิ  ศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์  และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

(๔) ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อสังคม ชาติ 
ศาสนา 

 
 

(๑) สอดแทรกเรื่องศีลธรรม ศรัทธา จิต
สาธารณะและการเสียสละเพ่ือส่วนรวมใน
การเรียนการสอน 

(๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
(๓) เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหา

ทางด้านศีลธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการ
แก้ปัญหา 

(๔) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และจัดกิจกรรม
ในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน 

(๑) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในชั้น
เรียนหรือนอกชั้นเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

(๒) อภิปราย รายงาน การน าเสนอ
และการตอบค าถาม 

(๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนิสิต 

(๔) นิสิตประเมินตนเอง เพ่ือน
ประเมินเพ่ือน 

 

๒. ความรู้ 



๔ 
 

๑) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(๑) มีความรู้ ความเข้าใจ
หลักการ ทฤษฎีและ
เนื้อหา 

(๒) ใช้ความรู้มาอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ได้อย่างมีเหตุผล 

○(๓) สามารถน าความรู้มา
ปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 

○(๔) มีความรอบรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงทั้งของไทย
และของโลก 

○(๕) รู้จักแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

(๑) สอนแบบบรรยายและใช้โจทย์
ปัญหา 

(๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
(๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
(๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
(๕) ศึกษาดูงาน 

(๑) ทดสอบย่อย 
(๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
(๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
(๔) น าเสนอผลงาน 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๑) ผลการเรียนรู้ด้านปัญญา ๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ด้านปัญญา 
๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน

ปัญญา 

● (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท า
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ข้ อ มู ล จ า ก
หลักฐาน 

●(๒) สามารถวิเคราะห์และ
สัง เคราะห์อย่าง เป็น
ระบบและมีเหตุผล 

(๓) สามารถประยุกต์ความรู้
แ ล ะ ทั ก ษ ะ เ พ่ื อ
แ ก้ ปั ญ ห า ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

(๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้
ภาพประกอบ 

(๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
(๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
(๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
(๕) ศึกษาดูงาน 
 

(๑) ทดสอบย่อย 
(๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
(๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
(๔) น าเสนอผลงาน 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง
๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ



๕ 
 

บุคคลและความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

รับผิดชอบ 

○(๑) สามารถท างานเป็นทีม 

○(๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
ทั้งในฐานะผู้น าและผู้
ตาม 

○(๓) มีมนุษยสัมพันธ์  รู้จัก
ควบคุมอารมณ์และ
ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

○(๔) รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

(๑) มอบหมายงานกลุ่ม 
(๒) สอนจากสภาพจริงที่เกิดขึ้นใน

ชุมชนและสังคม 
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น

เรียนและนอกชั้นเรียน 
(๔) ศึกษาดูงาน 

(๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว่าง
การเรียนการสอนและการท างานร่วมกับ
เพ่ือน 

(๒) ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
(๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

●(๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 

● (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อ
ความหมายได้ดี ทั้งการฟัง 
พูด อ่านและเขียน 

(๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

(๑) สอนโดยการฝึกปฏิบัติ 
(๒) มอบหมายงานค้นคว้าความรู้

จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
(๓) น าเสนองานโดยใช้

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(๑) ทดสอบย่อย 
(๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
(๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
(๔) น าเสนอผลงาน 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการเรียนการสอน 

หน่วย
ที ่

รายละเอียดเนื้อหาวิชา 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

สื่อที่ใช้ในการเรียนการ
สอน 

ผู้บรรยาย 

๑ แนะน า มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา  
104 307 พุทธปรัชญามหายาน   
(Buddhist Philosophy Mahayana) 

๒ กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน/
บรรยายยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา /เอกสาร

 ผศ.ดร. พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
พระมหาประทีป สญฺญโม ดร. 
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๑.๑  ความหมายของพุทธปรัชญามหายาน 
๑.๒  ความหมายของตรียาน 
      ก.  อินเดียยุคก่อนพุทธกาล 
          ๑)  อินเดียยุคพระเวท    
          ๒)  เทพเจ้าของพระเวท 
           ๓) การบูชาไฟ             
           ๔)  ยุคพรหมณะ 
          ๕) ยุคอารัณยะ            
           ๖) ยุคอุปนิษัท 
๑๓ แนวปรัชญาของเจ้าลัทธิต่าง ๆ  
     ข. แนวคิดพุทธปรัชญามหายานยุค
พุทธกาล 
      ๑)  ปฐมเทศนา          
      ๒)  ศาสนทูตรุ่นแรก 

สื่อการสอนพาวเวอร์
พอยท ์
ชมดีวีดีเรื่องตามรอย
พระพุทธเจ้า,แบ่งงานกลุ่ม
,งานเดี่ยวศึกษางานมอบ
ให้ศึกษาโครงงานวิจัยเรื่อง
แนวคิดพระโพธสิัตว,์บารมี
ธรรม,ศูนยตา,พุทธเกษตร 

๒ ค. การประกาศศาสนาในปัจฉิมโพธิกาล 
๑.๔ การท าสังคายนาครั้งที่ ๑ 
     ๑)  สาเหตุที่เลือกกรุงราชคฤห์เป็น
สถานที่ท าสังคายนา 
     ๒)  คณะสงฆ์มีมติปรับอาบัติพระ
อานนท์ 
      ๓)  พระปุราณะคัดค้านการท า
สังคายนา 
      ๔)  สรุปผลการท าสังคายนาครั้งที่  ๑ 
๑.๕ การท าสังคายนาครั้งที่ ๒ 
    ๑) วิเคราะห์สาเหตุที่ภิกษุชาวเมืองวัชชีมี
ความคิดเห็นขัดแย้งในวินัยบัญญัติ 
     ๒) วิเคราะห์มติคณะสงฆ์ที่คงรักษาไว้
ซึ่งวินัยบัญญัติ 
      ๓) สรุปผลการท าสังคายนาครั้งที่  ๒ 

๑ กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน/
บรรยายยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา /เอกสาร
สื่อการสอนพาวเวอร์
พอยท ์
ชมดีวีดีเรื่องตามรอย
พระพุทธเจ้า,แบ่งงานกลุ่ม
,งานเดี่ยวศึกษางานมอบ
ให้ศึกษาโครงงานวิจัยเรื่อง
แนวคิดพระโพธสิัตว,์บารมี
ธรรม,ศูนยตา,พุทธเกษตร,
พิธีกรรมส าคัญของ
มหายาน 

 

 ๑.๖ การท าสังคายนาครั้งที่ ๓ 
     ๑) มูลเหตุแห่งการท าสังคายนา 
     ๒) สถานที่ท าสังคายนาครั้งที่ ๓ 
      ๓) ผู้ที่ถวายความอุปถัมภ์ 
๑.๗ การท าสังคายนาครั้งที่ ๔ 

๓ กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน/
บรรยายยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา /เอกสาร
สื่อการสอนพาวเวอร์
พอยท ์

ผศ.ดร. พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
พระมหาประทีป สญฺญโม ดร. 
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๑) มูลเหตุแห่งการท าสังคายนาครั้งที่ ๔ 
๒)  สถานที่ท าสังคายนาครั้งที่ ๔ 
๓)  ผลส าเร็จจากการท าสังคายนา 
(การท าสังคายนาครั้งที่ ๔ เสริมเข้ามา) 
๑.๘ มูลเหตุที่ก่อให้เกิดพุทธศาสนานิกาย
มหายาน     
๑) สาเหตุและต้นก าเนิดมหายาน 
๒) หลักฐานทางโบราณคดี 
๓) แนวโน้มและก าเนิดขึ้นของพุทธ
ศาสนามหายาน 
(๑)  ความไม่เสมอกันทางศีลธรรม 
(๒)  ถือทิฏฐิของตนเอง 
(๓)  แรงกดดันจากศาสนาพราหมณ์ 
(๔)  บุคคลิกภาพส่วนตัวของพุทธองค์ 
๑.๙ มูลเหตุของความเจริญและความ
เสื่อมของพุทธศาสนานิกายมหายานใน
อินเดีย 
๑.๑๐ มูลเหตุแห่งความเสื่อมและความ
เจริญ 
 ๑)  มูลเหตุของความเจริญ   
๒) มูลเหตุแห่งความเสื่อม 

ชมดีวีดีเรื่องตามรอย
พระพุทธเจ้า,แบ่งงานกลุ่ม
,งานเดี่ยวศึกษางานมอบ
ให้ศึกษาโครงงานวิจัยเรื่อง
แนวคิดพระโพธสิัตว,์บารมี
ธรรม,ศูนยตา,พุทธเกษตร,
พิธีกรรมส าคัญของ
มหายาน 

๓ ๑๑. ความแตกต่างของนิกายใหญ่ๆใน
พระพุทธศาสนา 
๑)  ภาพลักษณ์             
๒)  พุทธภาวะ 
๓)  เป้าหมายสูงสุด        
๔)  ภารกิจต่อมวลชน 
๕)  สถานภาพของพระพุทธเจ้า 
๖)  ทัศนะการหลุดพ้น     ๗)  ภาวะของ
การหลุดพ้น 
๑.๑๒  ความแตกต่างบางประการระหว่าง
นิกายเถรวาทกับนิกายมหายาน 
๑) หลักการของนิกายมหายาน 
   (๑)  ความเชื่อเรื่องตรีกาย 

๓ กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน/
บรรยายยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา /เอกสาร
สื่อการสอนพาวเวอร์
พอยท ์
ชมดีวีดีเรื่องตามรอย
พระพุทธเจ้า,แบ่งงานกลุ่ม
,งานเดี่ยวศึกษางานมอบ
ให้ศึกษาโครงงานวิจัยเรื่อง
แนวคิดพระโพธสิัตว,์บารมี
ธรรม,ศูนยตา,พุทธเกษตร,
พิธีกรรมส าคัญของ
มหายาน 

ผศ.ดร. พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
พระมหาประทีป สญฺญโม ดร. 
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   (๒)  ความเชื่อเรื่องตรียาน 
   (๓)  หลักจตุรมหาปณิธาน 

๔ ๒ ดมคติเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ 
๒.๑ ความหมายของพระโพธิสัตว์ 
๒.๒ ประเภทของพระโพธิสัตว์ 
๒.๓ องค์ประกอบของพระโพธิสัตว์ 
๒.๔ วิถีชีวิตของพระโพธิสัตว์ 
๒.๕ สิกขาบทของพระโพธิสัตว์ 
 ก. ครุกาบัติ               
 ข.  ลหุกาบัติ 

๑ กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน/
บรรยายยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา /เอกสาร
สื่อการสอนพาวเวอร์
พอยท ์

ผศ.ดร. พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
พระมหาประทีป สญฺญโม ดร. 

๔  ๒.๖ จริยาของพระโพธิสัตว์ 
๑) โพธิปักขิยจริยา    
๒)  อภิญญาจริยา 
๓)  ปารมิตาจริยา       
๔)  สัตวปริปากจริยา 
๒.๗ โพธิสัตวธรรม 
       ก. บารมีธรรม 
      ๑)  อาทิบามี          
๒) ปริโยสานบารมีทสภูมิธรรม 
๒.๘ พระโพธิสัตว์ในทัศนะของนิกายเถร
วาท 
๑) องค์ประกอบเพ่ือเป็นพระโพธิสัตว์ 
๒) คุณธรรมของพระโพธิสัตว์ 
๓) ความเป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์ 

๓ กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน/
บรรยายยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา /เอกสาร
สื่อการสอนพาวเวอร์
พอยท ์
ชมดีวีดีเรื่องตามรอย
พระพุทธเจ้า,แบ่งงานกลุ่ม
,งานเดี่ยวศึกษางานมอบ
ให้ศึกษาโครงงานวิจัยเรื่อง
แนวคิดพระโพธสิัตว,์บารมี
ธรรม,ศูนยตา,พุทธเกษตร,
พิธีกรรมส าคัญของ
มหายาน 

ผศ.ดร. พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
พระมหาประทีป สญฺญโม ดร. 

๕ ๒)  พระพุทธเจ้าในทัศนะของนิกายหินยาน
และนิกายมหายาน 
  (๑)  จ านวนของพระพุทธเจ้าในนิกาย
หินยาน 
  (๒)  จ านวนของพระพุทธเจ้าในนิกาย
มหายาน 
๑.  อาทิพุทธะ            
๒.  มานุสสพุทธะ 
๓.  ธยานิพุทธะ 
๓) ความส าคัญของพระธยานิพุทธะ

๓ กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน/
บรรยายยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา /เอกสาร
สื่อการสอนพาวเวอร์
พอยท ์
ชมดีวีดีเรื่องตามรอย
พระพุทธเจ้า,แบ่งงานกลุ่ม
,งานเดี่ยวศึกษางานมอบ
ให้ศึกษาโครงงานวิจัยเรื่อง
แนวคิดพระโพธสิัตว,์บารมี
ธรรม,ศูนยตา,พุทธเกษตร,

ผศ.ดร. พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
พระมหาประทีป สญฺญโม ดร. 
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โดยสังเขป 
๑. พระไวโรจนะ        
๒. พระอักโษภยะ 
๓.  พระรัตนสัมภวะ      
๔. พระอมิตาภะ 
๕.  พระอโมฆสิทธิ 

พิธีกรรมส าคัญของ
มหายาน 

๖ ๒.๙ พระไตรปิฎกของพุทธศาสนานิกาย
มหายาน 
  ๑) คัมภีร์และพระสูตรของนิกายมหายาน 
  ๒) ความส าคัญของคัมภีร์ปิฎกของนิกาย
มหายาน 
๓)  ลักษณะส าคัญของพระสูตรของนิกาย
มหายาน 
(๑)  สัทธรรมปุณฑริกสูตร 
(๒)  ลังกาวตารสูตร   
(๓) วิมลกิตตินิทเทสสูตร 

๓ กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน/
บรรยายยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา /เอกสาร
สื่อการสอนพาวเวอร์
พอยท ์
ชมดีวีดีเรื่องตามรอย
พระพุทธเจ้า,แบ่งงานกลุ่ม
,งานเดี่ยวศึกษางาน 

ผศ.ดร. พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
พระมหาประทีป สญฺญโม ดร. 

๗ ๓.๑ บ่อเกิดแห่งพุทธปรัชญามหายาน 
๑.จุดเริ่มต้นแห่งการประกาศความเป็น
มหายาน 
๒.การประกาศความมั่นคงใหม่ของเถรวาท 
๓.พัฒนาการเต็มรูปแบบ แห่งพุทธปรัชญา 
๓.๒  ส านักสรวาสติวาทิน หรือไวภาษิกะ 
(Saravasafivadin or Vibhasika) 
      ๑) ก าเนิดและพัฒนาการ 
      ๒) นักปรัชญาและคัมภีร์ที่ส าคัญ 
      ๓) ก าเนิดค าว่า “สรวาสติวาทิน” 
      ๔) ก าเนิดค าว่า “ไวภาษิกะ” 

๑  
กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน/
บรรยายยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา /เอกสาร
สื่อการสอนพาวเวอร์
พอยท ์

ผศ.ดร. พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
พระมหาประทีป สญฺญโม ดร. 

๗ ๓.๓ อภิปรัชญา (Mataphysics) : สรรพสิ่ง
มีอยู่จริงตลอดกาลทั้ง ๓ 
  ๑) ขณิกวาท : อดีต อนาคต และปัจจุบัน
คืออะไร? 
๓.๔  ญาณวิทยา (Epistimology) 
  ๑) ประเภทแห่งความรู้แท้ : พาหยารถ
ประจักษวาท 

๒  
กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน/
บรรยายยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา /เอกสาร
สื่อการสอนพาวเวอร์
พอยท ์
ชมดีวีดีเรื่องตามรอย

ผศ.ดร. พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
พระมหาประทีป สญฺญโม ดร. 



๑๐ 
 

      (๑) ความรู้แบบประจักษ์ 
      (๒)  ความรู้แบบอนุมาน 
 ๒) พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระกับสัจนิยม 
๓.๕ จริยศาสตร์ (Ethies) : ผู้ท ากรรมและผู้
เสวยกรรมเป็นคนเดียวกัน 
   ๑) พระอรหันต์ อาจเสื่อมจากมรรคผลได้ 
   ๒)มรรคผลอาจบรรลุข้ามขั้นได้ 
    ๓) พระอรหันต์ยังสั่งสมบุญอยู่ 
    ๔) เวลามรณะ วิญญาณดับ ณ สถานะ
ต่างกันตามคติ 
    ๕) กามภพและรูปภพ มีอันตรภาวะ 

พระพุทธเจ้า,แบ่งงานกลุ่ม
,งานเดี่ยวศึกษางานมอบ
ให้ศึกษาโครงงานวิจัยเรื่อง
แนวคิดพระโพธสิัตว,์บารมี
ธรรม,ศูนยตา,พุทธเกษตร,
พิธีกรรมส าคัญของ
มหายาน 

๘ ส านักเสาตรานติกะ (Sautrantika) 
๑.ก าเนิดและพัฒนาการ 
๒.นักปรัชญาประจ าส านักและคัมภีร์ที่
ส าคัญ 
๔.๑ อภิปรัชญา Metaphysics : เสาตราน
ติกะ เป็นพวกขณิกวาทอย่างสุดโต่งหรือไม่ 
? 
๑) โลกและชีวิตคืออนุกรมแห่งความ
เปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ 
๒)กาลมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น คือ ปัจจุบัน
กาล 
๓)รูปที่แท้จริงแล้วก็คือ วรรณะหรือสีไม่ใช่
รูปแบบ 
๔) สิ่ง ๒ สิ่งไม่มีความสัมพันธ์กัน ทางเหตุ
และผลตามกฏแห่งเหตุผล 

๑ กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน/
บรรยายยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา /เอกสาร
สื่อการสอนพาวเวอร์
พอยท ์
ชมดีวีดีเรื่องตามรอย
พระพุทธเจ้า,แบ่งงานกลุ่ม
,งานเดี่ยวศึกษางานมอบ
ให้ศึกษาโครงงานวิจัยเรื่อง
แนวคิดพระโพธสิัตว,์บารมี
ธรรม,ศูนยตา,พุทธเกษตร,
พิธีกรรมส าคัญของ
มหายาน 

ผศ.ดร. พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
พระมหาประทีป สญฺญโม ดร. 

๘ ๔.๒ ญาณวิทยา (Epistemology)  
๑) ความรู้เกิดได้โดยการอนุมานเท่านั้น 
๒)เรารู้จักปรากฏการณ์ได้อย่างไร 
๓)พาหยารถานุเมยวาท       ๔)อารมณ์ของ
ความรู้ 
๕)ความรู้เกิดขึ้นได้โดยการอนุมานเท่านั้น
จริงหรือ 
๖)เสาตรานติกะขุดหลุมกักตัวเองจริงหรือ 

๒ 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร. พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
พระมหาประทีป สญฺญโม ดร. 



๑๑ 
 

๗)ไวภาษิกะเสนอทางออกไว้อย่างไร 
๘)ไวภาษิกะกับเสาตรานติกะ วิจารณ์กัน
และกัน 
๙)ทัศนะเรื่องปรมณู 
๔.๓ จริยศาสตร์ (Ethies) : นิพพานคือผล
การปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘     ๑) 
สรรพสิ่งเป็นทุกข์ 

๙ ๕.๑ ส านักมาธยมิก (Madhayamika) 
   ๑)เกี่ยวกับนาครชุน           
๒)มาธยมิกปฏิปทา 
   ๓)พัฒนาการแห่งมาธยมิก 
   ๔)ศิษย์ผู้สืบทอดเจตนารมณ์ 
๕.๒ อภิปรัชญา (Mataphysics) : ปัญหาว่า
ด้วยกาล 
๑) กาลคือ ความปรากฏของสังขตวัตถุ 
๒)นาครชุน ปฏิเสธกาลโดยสิน้เชิงหรือไม่ 
๓)ปัญหาว่าด้วย “ภาวะ” และ “อภาวะ” 
กับปัญหาว่าด้วย “กาล” 
๔)กาลภาวะและอภาวะ รวมลงในศูนยตา 
๕)ศูนยตาในมูลมาธยมิกการิกา : บท
วิเคราะห์เกี่ยวกับศูนยตา 
   (๑)ศูนยตาในฐานะปฏิเสธสวภาวะ 
   (๒)ศูนยตาในฐาะปฏิเสธมิจฉาทัศนะ 
   (๓)ศูนยตาในฐานะสิ่งที่ไม่ต้องยึดถือ 
   (๔)ศูนยตาแห่งศูนยตา 
๖). ศูนยตาในลังกาวตารสูตร 
๗) พัฒนาการแห่งศูนยตา จากเถรวาทสู่
มาธยมิกะ 
๘) วิภาษวิธีของนาครชุน 

๓ กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน/
บรรยายยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา /เอกสาร
สื่อการสอนพาวเวอร์
พอยท ์
ชมดีวีดีเรื่องตามรอย
พระพุทธเจ้า,แบ่งงานกลุ่ม
,งานเดี่ยวศึกษางานมอบ
ให้ศึกษาโครงงานวิจัยเรื่อง
แนวคิดพระโพธสิัตว,์บารมี
ธรรม,ศูนยตา,พุทธเกษตร,
พิธีกรรมส าคัญของ
มหายาน 

ผศ.ดร. พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
พระมหาประทีป สญฺญโม ดร. 

๑๐ ๙) วิเคราะห์นิพพานตามนัยแห่งคัมภีร์มูล
มาธยมิกการิกา : นิพพานเป็นเนวภาวะนา
ภาวะหรือไม่ 
๑๐) มาธยมิกะ กับไวภาษิกะ : นิพพานคือ
อะไร? 

๓ กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน/
บรรยายยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา /เอกสาร
สื่อการสอนพาวเวอร์
พอยท ์

ผศ.ดร. พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
พระมหาประทีป สญฺญโม ดร. 



๑๒ 
 

๑๑) มาธยมิกะ กับเสาตรานติกะ : นิพพาน
คืออะไร? 
๑๒) นิพพานไม่ใช่ทั้งภาวะ และอภาวะ : นิ
พานเป็นศูนยตา 
๑๓) ศูนยตากับรูป (From) 
๕.๓ ญาณวิทยา (Epistemology) 
๑) มหาวิทยา       ๒)เสฏฐวทิยาสมบูรณ์ 
๓)นาครชุนเป็นนักประสบการณ์นิยมแบบ 
“สมัตตเสฏฐะ” 
๔)ความรู้แบบอนุมาน ไม่สามารถแทงตลอด
ศูนยตาได้ 
๕.๔ จริยศาสตร์ (Ethies) 
๑) ปัญหาอันเกิดจากการตีความ “ศูนยตา” 
๒)ธรรม คือ ศีลธรรมจริยธรรม 
๓) บารมี ๖      ๔)สิกขาบทของพระ
โพธิสัตว์                      

ชมดีวีดีเรื่องตามรอย
พระพุทธเจ้า,แบ่งงานกลุ่ม
,งานเดี่ยวศึกษางานมอบ
ให้ศึกษาโครงงานวิจัยเรื่อง
แนวคิดพระโพธสิัตว,์บารมี
ธรรม,ศูนยตา,พุทธเกษตร,
พิธีกรรมส าคัญของ
มหายาน 

๑๑ ๖.๑  พุทธศาสนานิกายโยคาจาร 
(Yogacara)หรือนิกายธรรมลักษณะ  
   ๑) ก าเนิดและพัฒนาการ 
   ๒) นักปราชญ์และงานที่ส าคัญ 
   ๓) นาคารชน กับไมเตรยนาถ 
๖.๒ อภิปรัชญา (Metaphysics) 
   ๑) ทฤษฎีวิชญาณ         ๒) อาลยวิช
ญาณ 
   ๓) พีชะคืออะไร เปรียบเทียบ “อาลยวิชา
ญาณกับภวังคจิต” 
   ๔) วิถีจิตปกติ ๑๗ ขณะ 
        (๑) โลกุตตรมรรคจิต        (๒) 
โลกุตตรผลจิต 
  ๕) วิถีแห่งมรรคจิตและผลจิต ๒ ประเภท 
  (๑) ติกขบุคคล บุคคลผู้มีปัญญาบารมีกล้า
แข็ง 
  (๒) มันทบุคคล บุคคลผู้มีปัญญาบารมี
อ่อน 

๓ กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน/
บรรยายยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา /เอกสาร
ประกอบการสอนสื่อพาว
เวอร์พอยท์กิจกรรมน าเข้า
สู่บทเรียน/บรรยาย
ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศึกษา 

ผศ.ดร. พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
พระมหาประทีป สญฺญโม ดร. 



๑๓ 
 

๖.๓ ญาณวิทย (Epistemology) 
๖.๔ จริยศาสตร์ (Ethics)  
  ๑) ปัญจโคตร           
๒)ภูมิ ๑๐ 

๑๒ ๗.๑ นิกายสุขาวดี 
   ๑) ประวัติและความเป็นมา 
   ๒) คัมภีร์ที่ส าคัญ 
   ๓) หลักธรรมค าสอน 
   ๔) ชั้นของดินแดนสุขาวดี 
   ๕) สรุปแนวคิดทางปรัชญาของนิกาย
สุขาวดีที่มีอิทธิพลต่อสังคมปัจจุบัน 

๓ ผศ.ดร. พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
พระมหาประทีป สญฺญโม ดร. 

๑๓ ๗.๒ นิกายธยานหรือนิกายเซ็น 
    ๑) ประวัติและความเป็นมา      
     ๓) คัมภีร์ที่ส าคัญ 
     ๔) หลักธรรมค าสอน 
๕) การขบคิดปริศนาธรรม (โกอาน) 
      ๖) การปฏิบัติฌาน(ซาเซ็น) 
    ๗) สรุปแนวคิดทางปรัชญาของ
นิกายเซ็นที่มีอิทธิพลต่อสังคมปัจจุบัน 

๓ กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน/
บรรยายยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา /เอกสาร
ประกอบการสอนสื่อพาว
เวอร์พอยท์กิจกรรมน าเข้า
สู่บทเรียน/บรรยาย
ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศึกษา 

ผศ.ดร. พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
พระมหาประทีป สญฺญโม ดร. 

๑๔ ๗.๓ นิกายมันตรยานหรือนิกายวัชรยาน  
๑) ประวัติและความเป็นมา 
๒)  คัมภีร์ที่ส าคัญ 
๓) หลักธรรมค าสอน 
 (๑) คุยหยาน (๒) ธารณี (๓) มุทรา  (๔) 
อภิเษก 
๗.๔ มันตระ ( โอม มณี ปัทเม หูม) 
๑) ความหมาย 
๒) จักรวาลวิถีกับการสร้างคุณค่าใหม่แก่
พยางค์ “โอม” 
๓) อะไรคือผลที่เกิดจากการเปล่งพยางค์ “ 
โอม “ 
  ๔) วัตถุประสงค์ของการเปล่งพยางค์โอม 
  ๕) ความหมายและความส าคัญของ
พยางค์ “มณี” 

๓ ผศ.ดร. พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
พระมหาประทีป สญฺญโม ดร. 



๑๔ 
 

  ๖) ความหมายและความส าคัญของ
พยางค์ “ปัทเม “    
๗) ความหมายและความส าคัญของพยางค์ 
“หูม”                     
๘) พยางค์ ”หูม” กับปัญญา ๕ ประเภท 
๙) จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติ 
 ๑๐) วัชระ สหชะ และศูนยตา  ๑๑)  มหา
สุขะ        ๑๒)  อัทวยะ 
๑๓) สรุปแนวคิดทางปรัชญาของนิกาย
มันตรยานที่มีอิทธิพลต่อสังคมปัจจุบัน 

๑๕ โครงการศึกษาดูงานกิจกรรมบูรณาการกับ
รายวิชาศึกษาอโรคยศาลา(โรงพยาบาลตาม
แนวคิดพระโพธิสัตว์ในสมัยพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ ๗ ที่วัดกู่ประภาชัย บ้านนาค าน้อย ต.ท่า
กระเสริม อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 

๓ บรรยายยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา /สื่อการ
สอนพาวเวอร์พอยท ์

ผศ.ดร. พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
 

๑๖  กิจกรรมน าเสนอ/สรุปองค์ความรู้ประจ า
วิชา 

๓ - บรรยายยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา  
- สื่อการรสอนสื่อพาวเ ๕
วอร์พอยท์ 

ผศ.ดร. พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
 

 รวม ๔๘   

๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ที ่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของ

การประเมิน 
๑ 
 

บทที่ ๑ – บทที่ ๓ 
บทที่ ๑ – บทที่ ๔ 
บทที่ ๕ – บทที่ ๗ 
บทที่ ๔ – บทที่ ๖ 

ทดสอบย่อยครั้งที่ ๑ 
สอบกลางภาค 
ทดสอบย่อยครั้งที่ ๒ 
สอบปลายภาค 

๔ 
๘ 

๑๒ 
๑๖ 

% 
% 
% 
% 

๒ 
 

บทที่ ๑ – บทที่ ๓ 
บทที่ ๑ – บทที่ ๓ 
บทที่ ๔ – บทที่ ๕ 
บทที่ ๔ – บทที่ ๕ 

ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
น าเสนอรายงานงานโครงงานวิจัย 
การส่งงานตามที่มอบหมาย 

 
 
 

 
๓๐% 

 

๓ บทที่ ๑ – บทที่ ๕ 
การเข้าชั้นเรียนการมีส่วนร่วม 

อภิปราย แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

  กิจกรรมบูรณาการ(ศึกษาดูงาน)  ๒๐% 



๑๕ 
 

  สอบปลายภาค  ๔๐% 
  รวม  ๑๐๐% 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. เอกสารและต าราหลัก 
พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ), แปลเรียบเรียง คัมภีร์มหายาน.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
วศิน อินทสระ. พุทธปรัชญามหายาน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๑. 
วศิน อินทสระ. สาระส าคัญแห่งพุทธปรัชญามหายาน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เม็ดทราย, ๒๕๔๙. 
สุมาลี มหณรงค์ชัย. พุทธศาสนามหายาน. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ศยาม, ๒๕๔๖. 
เสถียร โพธินันทะ. ชุมนุมพระสูตรมหายาน. กรุงเทพมหานคร : โพธิ์สามต้นการพิมพ์, ๒๕๑๖. 
เสถียร โพธินันทะ. ปรัชญามหายาน. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สื่อการค้า, ๒๕๒๒. 
เสถียร โพธินันทะ. พุทธศาสนประวัติฝ่ายมหายาน. นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
เสถียร พันธรังสี. พุทธประวัติมหายาน. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ศยาม, ๒๕๕๐. 
สมภาร พรมทา. พุทธศาสนามหายาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๓. 
อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์. พระพุทธศาสนามหายาน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท วี. พริ้นท์ (๑๙๙๑) จ ากัด, ๒๕๕๑. 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ดร.ทวีวัฒน์ ปุณทริกวิวัฒน์. ศาสนาและปรัชญาในจีน ทิเบต และญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ : หจก.เอมี่ เทรดดิ้ง, ๒๕๔๕ 
ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ แปล, สัทธรรมปุณฑริกสูตร. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้วการพิมพ์, ๒๕๔๓. 
http://www.mahaparamita.com/?p=๑๓๔ 
http://www.sookjai.com/index.php?topic=๓๑๔๘.๐;wap๒ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
พระมหาสมจินต์ สมมาปญฺโญ. ''พุทธปรัชญาโยคาจาร : ประวัติ พัฒนาการ สารัตถธรรม และอิทธิพล'' 
สัมพันธ์ ก้องสมุทร. เบญจมหาโพธิสัตว์และกฤษดาภินิหาร กวนอิม. กรุงเทพมหานคร : บ. เยลโล่การพิมพ์, ๒๕๔๐. 
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธศาสนากับปรัชญา. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายชม รักตะ 
กนิษฐ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

หมวดที ่ ๗  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน           
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
          - แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
          - ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 



๑๖ 
 

          - สังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน            
          - ผลการสอบ 
          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
       หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน                     
          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
       ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาได้
จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อยและหลังการออกผลการ
เรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบรายงาน 
วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา 
       จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
        - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔  
        - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของ
อาจารย์หรือแนวคิดใหม่ ๆ 

 


