
มคอ.๓ รายละเอียดของวิชา 
วิชา สัมมนาพระพุทธศาสนา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตขอนแก่น/ คณะพุทธศาสตร์/สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 
 

๑. รหัสและรายชื่อวิชา 
๖๐๒  ๓๐๙ สัมมนาพระพุทธศาสนา  Seminar on Buddhism 

๒. จำนวนหน่วยกิต 
 ๓ หน่วย ๓ (๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู้สอน 
 ๑) พระมหาดาวสยาม วชิรปญโญ, ผศ.ดร. 
            Ph.D. (Pali&Theravada) 
            M.A. (Sanskrit) 
            พธ.บ. (ศาสนา)  
            ศษ.บ. (มัธยมศึกษา) 
         ๒) รศ.ดร. ประพันธ์ ศุภษร   
            พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
            ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา) 
            พธ.บ. (ศาสนา) 
๕. ภาคการศึกษา/ช้ันเรียนปีที่ 
 ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาโท ช้ันปีท่ี ๑  
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requiste) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requiste) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน  วิทยาเขตขอนแก่น 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
๙. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 
 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
          ๑.๑ เพื่อให้นิสิตต่ืนตัวในปัญหาใหญ่ๆ ของสังคมไทย และมองเห็นต้นตอของปัญหานั้นๆ 
 ๑.๒ เพื่อให้นิสิตรู้เท่าทันผลกระทบของปัญหาที่มีต่อพระพุทธศาสนา 
 ๑.๓ เพื่อให้นิสิตรู้จักค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และทำรายงายเสนอข้อเท็จจริงและแนวทางแก้ไข 



 ๒ 

จุดมุ่งหมายเชิงคุณธรรม 
 ๑. เพื่อให้นิสิตเกิดทัศนคติท่ีดีและถูกต้องต่อต้นตอของปัญหาต่างๆ ในสังคมไทยและในแวดวงพระพุทธศาสนา 
 ๒. เพื่อใหน้ิสิตมีความคิดในเชิงบวก (positive thinking) ต่อปัญหาต่างๆ 
          ๓. เพื่อให้นิสิตมีสติรู้เท่าทันกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ท่ีมากระทบ จนสามารถแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ๑) เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัมมนาพระพุทธศาสนากับประเด็นปญหาสังคมปจจุบัน 
         ๒)  เพื่อใหนิสิตมีสวนรวมในการกําหนดประเด็นในการสัมมนาวิชาการ  
         ๓) เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะหหาแนวทางประยุกตพุทธธรรมมาแกปญหาสังคมปจจุบัน 

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา 
          สัมมนาพระพุทธศาสนากับประเด็นปญหาสังคมปจจุบันโดยใหนิสิตมีสวนรวมในการกําหนดประเด็นการ 
อภิปราย เสนอขอคิดเห็น และการวิเคราะหหาแนวทางประยุกตพุทธธรรมมาแกปญหาสังคมปจจุบัน 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๔๘ ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิต 

เฉพาะราย 

ไม่มีการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ 

 

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
 -อาจารย์ประชาสาขาวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเวบไซด์ของอาจารย์ประจำวิชาได้แก่ 
Starsiam45@hotmail.com  
 - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายท่ี
ต้องการ) 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  
(จาก มคอ.๒ หลักสูตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

๑  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

มีการฝึกฝนด้านระเบียบวินัยกิริยามารยาทท้ังทางกายและวาจาท่ีเหมาะสม 
ความซื่อสัตย์  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกระบวนการเรียนการ
สอน   

๒.ด้านความรู้ลึกในพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้มีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาโดยเน้นคัมภีร์พระพุทธศาสนา และ
การรู้จักแสวงหาความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆส่งเสริม
ให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในระดับชาติและนานาชาติเพื่อส่งเสริมประสบการณ์
ด้านพระพุทธศาสนา 

๓. ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  
  

ส่งเสริมทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษโดยการร่วมมือกับ
สถาบันภาษา 



 ๓ 

๔. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติงาน การ
ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

๕. ด้านภาวะผู้นำความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

สอนให้มีภาวะผู้นำด้านพระพุทธศาสนา สอนให้มีจิตอาสา สำนึกสาธารณะ
ให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
 

๖. ด้านศักยภาพในการปฏิบัติงาน  ฝึกให้นิสิตเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด โดยมอบหมายงานให้ศึกษา
ค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
สังคม  สามารถผลิตงานวิจัยท่ีมีประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้งานให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม   

 

๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
(จาก มคอ. ๒ หลักสูตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

 
 
 ๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม  (จาก มคอ. ๒ พัฒนาเฉพาะข้อ ๔) 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม  
กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

๔) มภีาวะความเป นผู
นํา 

๑) จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้
นิ สิตมี ค วามรู้ ความ เข้ าใจ
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
โดยใช้วิธีการเรียนการสอนท่ี
เน้นหลักการทางทฤษฎี และ
การประยุกต์ทางปฏิบั ติใน
สภาพแวดล้อมจริง กระตุ้นให้
เกิดการคิด วิ เคราะห์  และ
ตัดสินใจด้วยตนเอง 
๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาการศาสตร์สมัยใหม่ควบคู่
กับวิชาการพระพุทธศาสนา 
๓) จัดให้มีการศึกษาค้นคว้า 
วิจัยด้วยตนเอง ในการพัฒนา
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ 

๑) ประเมินด้วยการสอบวัดผล และ/หรือรายงาน 
๒) ประเมินด้วยการนำเสนอรายงาน ในรายวิชา และ/
หรือกิจกรรมและประเมินผล 
๓) ประเมินด้วยการนำเสนอรายงาน สารนิพนธ์ และ/
หรือวิทยานิพนธ์ 
๔) ประเมินด้วยผลงานวิจัยทางวิชาการและ การพัฒนา
เผยแพร่สู่สังคมในส่ือต่างๆ 
 



 ๔ 

๔) ส่งเสริมให้มีการวิจัยและ
ค้ น ค ว้ า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ น
พระ ไตรปิ ฎกและนำองค์
ความรู้ท่ีค้นพบมาประยุกต์ใช้
ได้อย่างเหมาะสม 

  
๔.๒.๒ ความรู้ (จาก มคอ. ๒ พัฒนาเฉพาะข้อ ๒) 
 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 

๒) มคีวามรู ความเข าใจ
ในวธิกีารพฒันาวชิาการ
สมยัใหม  สามารถประยกุต

ใช ร วมกบัวชิา 
พระพุทธศาสนาได 

๑) จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
และมุ่ ง เน้ น ให้นิ สิตมี ความรู้ ความเข้ าใจ
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โดยใช้วิธีการเรียน
การสอนท่ีเน้นหลักการทางทฤษฎี และการ
ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 
กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจ
ด้วยตนเอง 
๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการศาสตร์
สมัยใหม่ควบคู่กับวิชาการพระพุทธศาสนา 
๓) จัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยด้วยตนเอง 
ในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ 
๔) ส่งเสริมให้มีการวิ จัยและ ค้นคว้าองค์
ความรู้ในพระไตรปิฎกและนำองค์ความรู้ท่ี
ค้นพบมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

๑) ประเมินด้วยการสอบวัดผล และ/
หรือรายงาน 
๒) ประเมินด้วยการนำเสนอรายงาน 
ในรายวิชา และ/หรือกิจกรรมและ
ประเมินผล 
๓) ประเมินด้วยการนำเสนอรายงาน 
สารนิพนธ์ และ/หรือวิทยานิพนธ์ 
๔) ประเมิน ด้วยผลงานวิ จัยทาง
วิชาการและ การพัฒนาเผยแพร่สู่
สังคมในส่ือต่างๆ 
 

๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา (จาก มคอ. ๒ พัฒนาเฉพาะข้อ ๔) 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

๔) สามารถตดัสนิใจในเรื่องที่
ซบัซ อนทีเ่กีย่วกบัการ
พฒันาองค ความรู ใหม

 และสามารถผลติผล งาน
ทางวชิาการและงานวจิยั ใน
ระดบัชาต ิและ/หรอืนานา
ชาต 

๑) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ตามหลักทฤษฎี การคิดต่อ
ยอดองค์ความรู้และการแก้ไข
ปัญหา  
๒) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และการปฏิบัติงานจริง   
๓) เน้นการเรียนรู้ท่ีสามารถ
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์
จ ริ ง  โ ด ย ใ ช้ ปั ญ ห า เป็ น
ตัวกระตุ้นใหเ้กิดการเรียนรู้  
๔ ) การอภิ ป ราย  สัมมน า
วิชาการ และการนำเสนอ
ผลงาน 

๑) วัดผลจากการนำเสนอผลงาน การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการนำเสนอผลงานในช้ันเรียน 
๒) วัดผลการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย 
๓) การนำเสนอผลงาน การอธิบาย การถามและตอบ
คำถาม 
๔) การนำเสนอผลงานวิชาการสู่สาธารณะ 



 ๕ 

๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (จาก มคอ. ๒ พัฒนาเฉพาะข้อ ๑และ ข้อ ๓) 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(๑ ) สาม ารถ ใช้ค วาม รู้ ใน
ศาสตร์มาช้ีนำองค์กร แก้ไข
ปัญหาท่ีมีความซับซ้อน และ
เสริม สร้ า ง ทั ศน ค ติ ท่ี ดี แก่
ตนเองและผู้อื่น 
(๓) แสดงภาวะความเปนผูนํา
ในองคกร บริหารการทํางาน
เปนทีมไดอยางเหมาะสมตาม
โอกาสและ สถานการณ เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
ทํางานของกลุม 
 
 

๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชา
ท่ีเน้นการเรียนการสอนท่ีมีการ
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน 
๒) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นำ 
ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะ
ความเป็น ผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
การมีมนุษยสัมพันธ์ ท่ี ดีกั บ
ผู้ร่วมงาน และการรับฟังความ
คิดเห็นผู้อื่นในการปฏิบัติงาน
เป็นทีมและการทำงานวิจัย 
๓) ฝึกฝนการทำกิจกรรมกลุ่ม 
จัดการประชุม แบ่ งหน้ าท่ี
ความรับผิดชอบ ติดตามผล
และประสานงาน 
๔) ฝึก สังเกต สรุปรายงาน
ผลงานนำเสนอแนวทางการ
แก้ไข   

๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตใน
หลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 
พฤติกรรมความสนใจ ต้ังใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  
๒) สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้นำและผู้
ตามท่ีดี ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
๓) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและ
งานท่ีได้รับมอบหมาย การนำเสนอผลงาน การทำงาน
วิจัย และการร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม 
๔) สังเกตความสนใจ การแสดงความคิดเห็น เพื่อการ
แก้ไขปัญหา และพัฒนาตนเอง และกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีเหมาะสม 
 

๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (จาก มคอ. ๒ พัฒนาเฉพาะข้อ ๓) 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓) สามารถใช เทคโนโลยี
สารสนเทศในการค นคว
าข อมู ล  เพื่ อป ระกอ บ
การศกึษาและการทํา วทิยานิ
พนธ  รวมทัง้การติดต
อสื่อสาร 

๑ ) จั ด ก าร ส่ ง เส ริ ม  แ น ะ
แนวทางการเรียนรู้ เชิงสถิติ 
และการวิ เคราะห์  การใช้
เท ค โน โลยี ก าร ส่ื อ สาร ใน
รายวิชา  
๒) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ท่ีมุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เรียน ได้
ฝึกฝนทักษะการส่ือสาร และ
การนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยี
ท้ังด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น  
๓) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะ

๑) การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และ
วิจารณ์ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ ๆ 
๒) การทำงานวิจัย ต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการเขียน
รายงาน และการนำเสนอผลงาน 
๓) รายงานผล การนำเสนอข้อมูลวิจัย 
 



 ๖ 

ด้ า น ก า ร ใ ช้ เท ค โน โ ล ยี
ประกอบการค้นคว้าและการ
ทำวิทยานิพนธ์ 

 
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

๑ 
 

 
ศึกษาความหมายของสัมมนา 

 
๓ 

 - อธิบายความหมาย 
“สัมมนา” 
- ความสำคัญ/ประโยชน์การ
สัมมนา 

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.
ดร. 

๒ 
 

 
 ศึกษาวิธีเขียนโครงการใน
ปัจจุบัน 

 
๓ 

 - สาธิตการเขียนโครงการ 
- นิสิตทุกรูปเขียนโครงการ
นำเสนอ 

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.
ดร. 
และวิทยากรพิเศษ 

๓ 
 

   
พระพุทธศาสนากับประชาคม
อาเซียน(๑) 

 
๓ 

 - นิสิตนำเรื่องเสนอในเชิง
สัมมนา 
 - ซักถาม 
- แสดงความคิดเห็น 
- อภิปรายและสรุป 

รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร 

๔ 
 

พระพุทธศาสนากับประชาคม
อาเซียน(๒) 

 
๓ 

 - นิสิตนำเรื่องเสนอในเชิง
สัมมนา 
 - ซักถาม 
- แสดงความคิดเห็น 
- อภิปรายและสรุป 

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.
ดร. 

๕ 
 

  
พระสงฆ์กับกฏหมายท่ีควรรู ้

 
๓ 

- นิสิตนำเรื่องเสนอในเชิง
สัมมนา 
 - ซักถาม 
- แสดงความคิดเห็น 
- อภิปรายและสรุป 
-ศึกษาประเด็นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา กรณีศึกษา
งานวิจัยเรื่องรูปแบบการสร้าง
เครือข่ายการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาเชิงรุกของพระครูสุ
วิธานพัฒนบัณฑิต 

รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร 

๖ 
 

บทบาทพระสงฆ์ในอดีต 
 

 
๓ 

 - นิสิตนำเรื่องเสนอในเชิง
สัมมนา 
 - ซักถาม 
- แสดงความคิดเห็น 

-พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ
,ผศ.ดร. 
-พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. 



 ๗ 

- อภิปรายเพิ่มเติมและสรุป 
๗ 
 

  
พระสงฆ์กับบทบาททางการ
เมือง 

 
๓ 

 - นิสิตนำเรื่องเสนอในเชิง
สัมมนา 
 - ซักถาม 
- แสดงความคิดเห็น 
- อภิปรายและสรุป 

พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ,ดร.
และคณะ 

๘ 
 

  
ทิศทางของมหาวิทยาลัยสงฆ์
ในปัจจุบัน 

๓  - นิสิตนำเรื่องเสนอในเชิง
สัมมนา 
 - ซักถาม 
- แสดงความคิดเห็น 
- อภิปรายและสรุป 

-พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ
,ผศ.ดร. 
-พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. 

๙ 
 

 
พุทธศาสนากับเยาวชน(๑) 

๓  - นิสิตนำเรื่องเสนอในเชิง
สัมมนา 
 - ซักถาม 
- แสดงความคิดเห็น 
- อภิปรายและสรุป 

-พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ
,ผศ.ดร. 
. 

๑๐ 
 

 
พุทธศาสนากับเยาวชน(๒) 

 
๓ 

 - สัมมนานอกสถานท่ี และ
มช. 
 - แสดงความคิดเห็น 
- อภิปรายและสรุป-
แบบสอบถาม 

-พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ
,ผศ.ดร. 
 

๑๑ 
 

  
พระพุทธศาสนากับเพศ
พาณิชย์(๑) 

 
๓ 

- สัมมนานอกสถานท่ี  
 - แสดงความคิดเห็น 
- อภปิรายและสรุป 
-แบบสอบถาม 

-พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ
,ผศ.ดร. 
-ผศ.ดร. แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม 

๑๒ 
 

 
พุทธศาสนากับเพศพาณิชย์
(๒) 

๓ - จัดสัมมนาโดยให้นิสิตทุกช้ัน
เข้ามาร่วม 
- แสดงความคิดเห็น 
- อภิปรายและสรุป 

-พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ
,ผศ.ดร. 
-ผศ.ดร. แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม 

๑๓ 
 

   
พุทธศาสนากับส่ิงแวดล้อม
ส่ิงแวดล้อม(๑) 

๓ - นิสิตนำเรื่องเสนอในเชิง
สัมมนา 
- สัมมนานอกสถานท่ี  
 - ซักถาม 
- แสดงความคิดเห็น 
- อภิปรายและสรุป 

-พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ
,ผศ.ดร. 
 

๑๔ 
 

พระพุทธศาสนากับ
ส่ิงแวดล้อม(๒) 

๓ - นิสิตนำเรื่องเสนอในเชิง
สัมมนา 
 - ซักถาม 
- แสดงความคิดเห็น 
- อภิปรายและสรุป 

-พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ
,ผศ.ดร. 
 

๑๕ พระพุทธศาสนากับสิทธิสตรี ๓ - นิสิตจัดสถานท่ีในงานบุญกุ้ม -พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ



 ๘ 

 ข้าวใหญ่ 
-จัดทำบอร์ดเกี่ยวกับสิทธิสตรี
ในพุทธศาสนา 
-สัมมนาร่วมกัน 

,ผศ.ดร. 
-ผศ.ดร. แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม 

๑๖ สอบปลายภาค ๓   
  
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการประเมิน 

๑ ๑.๑, ๑.๖, 
๑.๗, ๒.๑, 
๒.๖, ๒.๖, 

๓.๒ 

ทดสอบย่อยครั้งท่ี ๑ 
สอบกลางภาค 
ทดสอบย่อยครั้งท่ี ๒ 
สอบปลายภาค 

๔ 
๘ 

๑๒ 
๑๖ 

๕ % 
๒๐ % 
๕ % 
๕๐% 

๒ ๑.๑, ๑.๖, 
๑.๗, ๒.๑, 
๒.๖, ๒.๖, 
๓.๒, ๔.๑, 
๔.๖, ๕.๓, 

๕.๔ 

วิเคราะห์กรณีการศึกษา ค้นคว้า 
การนำเสนอ รายงาน 
การทำงานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
ส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
 

๑๐ % 

๓ ๑.๑-๑.๗, 
๓.๑ 

การเข้าช้ันเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย 
เสนอความคิดเห็นในช้ันเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
๑๐ % 

 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและตำราหลัก 
    การศึกษากับการวิจัยเพื่ออนาคตของประเทศไทย. รายงานการประชุมทางวิชาการ. ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๓๘ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สากล), ISBN - ๙๗๔-๘๑๙๖-๒๖-๗ 
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
    ไม่มี 
     การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์. สู่ความก้าวหน้าและความม่ันคงของชาติในศตวรรตหน้า.  เอกสาร
ประกอบการสัมมนาระดับชาติเร่ือง “ยุทธศาสตร์การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  
๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๘ (บจม. ธนาคารกสิกรไทย) 
     เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน. รายงานการประชุมระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม 
– ๑ เมษายน ๒๕๓๘ ณ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสำนักพัฒนาระบบ
การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๓๘. 
     แนวคิดในการพัฒนาสังคมไทย. สรุปการสัมมนาประสบการณ์แนวคิดในการพัฒนา ณ หอประชุมสารนิเทศ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓-๕ พฤษภาคม ๒๕๒๗ จัดโดยอาสาสมัครเพื่อสังคม 
     พระสงฆ์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ. รายงานการสัมมนา เมื่อวันที่  ๑๗-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ณ วัด
สวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธ์พืชแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์และคณะจัดทำ 



 ๙ 

     บทบาทของการวิจัย การท้าทายของทศวรรษใหม่. เอกสารการประชุมประจำปี คร้ังที่ ๑ ของสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ โรงแรมแอมปาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี วันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๗. 
     มหาจุฬาฯ. สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต, ปี ๒๕๒๕-๒๕๔๐. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕-
๒๕๔๐. 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรงุการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ท่ีจัดทำโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้ 
    ๑. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
    ๒. การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
    ๓. ข้อเสนอแนะจากเวบบอร์ด ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางส่ือสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน อาจารย์ผู้สอนได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
    ๑. การประเมินการสอนโดยนิสิต 
    ๒. ผลการสอบ 
    ๓. การทบทวนผลประเมินการเรียนรู ้
๓. การปรับปรุงการสอน 
    หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมองและหาข้อมูล
เพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
    ๑. สัมมนาการเรียนการสอน 
    ๒. การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมทฤธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
    ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมทฤธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก
การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียน
รายวิชา มีการทวนสอบผลสัมทฤธิ์โดยรวมในรายวิชา ดังนี้ 
    ๑. การทวนสอบการให้คะแนนจากกลุ่มการตรวจผลงานของนิสิต โดยอาจารย์อื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่อาจารย์
ประจำหลักสูตร 
    ๒. มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงางน 
วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวงแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมทฤธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียด
วิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 

๑. ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลกรทวนสอบมาตรฐานผลสัมทฤธิ์ตามข้อ ๔ 
๒. เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาท่ีมาจากงานวิจัยของ

อาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา พระมหาดาวสยาม วชริปญฺโญ,ผศ.ดร. 
 
ลงช่ือ                                           วันท่ีรายงาน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 
 
ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.ดร. 
 
ลงช่ือ          วันท่ีรับรายงาน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 
 

 


