
              รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓) 

                                       รายวิชา  พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           วิทยาเขตขอนแก่น/คณะพุทธศาสตร์ / สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา            ๑๐๑ ๔๒๙    พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 
                                                            (Buddhism and  Peace) 
๒. จำนวนหน่วยกิต                ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
          พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
                    พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร.                ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 พระมหาณัฐพันธ์    สุทสฺสนวิภาณี, ดร.      อาจารย์ผู้สอน  
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน / กลุ่มผู้เรียน 
          ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๕ / ปี ๔  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน    
         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
๙. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

          เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมท่ีเกี่ยวกับสันติภาพในทรงพระพุทธศาสนา รูปแบบและวิธีการแก้ไข
ความขัดแย้งในทางพระพุทธศาสนา การประยุกต์หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมปัจจุบัน โดย
เปรียบเทียบกับทัศนะทางตะวันตก 
 
     วัตถุประสงค์ 
ก. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
หลังเรียนจบรายวิชานี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
     ๑. อธิบายความหมาย หลักธรรมท่ีเกี่ยวกับสันติภาพท้ังในมิติพระพุทธศาสนาและฝ่ายตะวันตกได้ 



 ๒ 
     ๒. อธิบายรูปแบบของปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเชิงพุทธได้ 
     ๓. มีความและสามารถวิเคราะห์ข้อเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบและวิธีแก้ไขปัญหาเชิงพุทธกับทัศนะทาง 
ตะวันตกได้ 
     ๔. รู้วิธีและเข้าใจการประยุกต์ใช้รูปแบบและวิธีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางพระพุทธศาสนากับการแก้ไข 
ปัญหาสังคมปัจจุบันได้ 
ข. วัตถุประสงค์เชิงคุณธรรม 
     ๑. มีความตะหนักถึงแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพทางพระพุทธศาสนาท้ังในระดับชาติและใน 
ระดับนานาชาติ 
     ๒. มีความสามารถในการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยพุทธวิธีและตามแนวคิด 
สันติภาพได้ 
     ๓. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้รูปแบบและวิธีแก้ไขปัญหาในทางพระพุทธศาสนากับการเสริมสร้าง  
สันติภาพได้ 

๒.  ปรับปรุงรายวิชา/วัตถุประสงคใ์นการพัฒนา 

     ๑. กำลังดำเนินการทำส่ือการเรียนการสอนโดย e-learning 
     ๒. เปล่ียนแปลงเนื้อหาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

 ๑. คำอธิบายรายวิชา  

          ศึกษาหลักคำสอนทางพระพุทะศาสนาท่ีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักการและวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
แนวพุทธโดยเน้นรูปแบบและวิธีการสังฆสามัคคีและใช้แนวคิดเรื่องสันติภาพทางตะวันตกมาเทียบเคียง 
 

๓. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๘ ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 

- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านส่ือโชเชียลมีเดีย เฟชบุ๊ค ไลน์ประสานงานกลุ่ม 
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายท่ี
ต้องการ) 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

๑. คุณธรรม จริยธรรม  

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างปกติสุข และ 



 ๓ 
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้เรียนต้องพยายามสอดแทรกเรื่องท่ีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นิสิต 
สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับการศึกษาพระพุทธศาสนากับสันติภาพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรม 
ตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 
     (๑) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
     (๒) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับ 
ความสำคัญของปัญหา 
     (๓) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
     (๔) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องในการศึกษาวิชา 
          - พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - กำหนดให้นิสิตหาตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้อง 
          - บทบาทสมมติ 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
- มีการอ้างอิงเอกสารท่ีได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
- ประเมินผลการนำเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

๒. ความรู้  
๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ  

          มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับสันติภาพ สามารถนำมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาความ 
ขัดแย้งในสังคมปัจจุบัน 

 
๒.๒ วิธีการสอน 

          บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ 
ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน 
Problem base learning and Student Center เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 

- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
- นำเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

          พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์เพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

๓.๒ วิธีการสอน 
     -  มอบหมายให้นิสิตค้นคว้าข้อมูลแล้วสำเสนอผลการศึกษา 
     -  อภิปรายกลุ่ม 



 ๔ 
     -  วิเคราะห์กรณีศึกษา 
     -  การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 
      -  สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิด 
หลักธรรมท่ีเกี่ยวกับสันติภาพ 
      -  การนำเสนอการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
๔ .ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
      -  พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
      -  พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 
      -  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรบัผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
      -  จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
      -  มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรือ อ่านบทความงานวิจัย บทความท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชา 
      -  การนำเสนอรายงาน 
      ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
      -  ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มท่ีกำหนด 
      -  รายงานท่ีนำเสนอ / พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 
      -  รายงานการศึกษาด้วยตนเอง (รายงานสรุปรวมยอดความรู้) 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
      - พัฒนาทักษะในการส่ือสารท้ังการพูด การฟัง การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในช้ันเรียน 
      - พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
      - พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อทำรายงาน 
      - ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ 
      - ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

๕.๒ วิธีการสอน       
          - อภิปราย 
          - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website ส่ือการสอน e-learning และทำรายงาน 
โดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งท่ีมาข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ 
             - นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

๕.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การจัดทำรายงานและนำเสนอด้วยส่ือเทคโนโลยี 
          - การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
          - รายงาน 

 

 



 ๕ 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 
๑ 

แนะนำสังเขปรายวิชา 
อธิการเกณ์การวัดผลประเมินผล 
บทท ี ่  ๑ ความร ู ้ เบ ื ้องต ้นเก ี ่ยว กับ
สันติภาพ 
- ความหมายและความสำคัญของ
สันติภาพ 
- ประวัติความเป็นมาขององค์กรและ
การศึกษาสันติภาพ 
- สันติศึกษา 
- สันติภาพ สันติภาวะ สันติวิธี 
- สันติภาพกับความขัดแย้ง 
- ความรุนแรง  
- สงคราม 

๓ บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม 
จากกรณีศึกษา Power 
Point 

-พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. 

-พระมหาณัฐพันธ์ 
สุทสฺสนวิภาณี, ดร. 

๒ บทที่ ๑ (ต่อ) 
- ทฤษฎีสันติภาพและสันติวิธี 
- แนวคิดเรื่องสันติภาพในตะวันออก 
- สมาคมนักการศึกษานานาชาติเพื่อ
สันติภาพของโลก 
- วิธีการสร้างสันติภาพ 
-  แนวค ิดเร ื ่ องส ันต ิภาพในทาง
พระพุทธศาสนา 

๓ บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม 
จากกรณีศึกษา  
Power Point 

-พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. 

-พระมหาณัฐพันธ์ 
สุทสฺสนวิภาณี, ดร. 

๓ บทที่ ๒ สภาวการณ์สันติภาพของโลก
ยุคปัจจุบัน 
- ความหมายของความขัดแย้ง 
- สาเหตุของความขัดแย้ง 
- ทฤษฎีความขัดแย้ง 
-  อ ิ ท ธ ิ พ ล ข อ ง ส ั น ต ิ ภ า พ ใ น
สถานการณ์โลกปัจจุบัน 
-วัฒนธรรมสันติ 
- องค์กรความร่วมมือเพื่อแสวงหา
สันติภาพของโลก 
- ดัชนีสันติภาพโลก 
- ผลประโยชน์ของไทยจากการเข้า
ร ่วมภารก ิจร ักษาส ันต ิภาพของ
สหประชาชาติ 

๓ บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม 
จากกรณีศึกษา 
Power Point 

-พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. 

-พระมหาณัฐพันธ์ 
สุทสฺสนวิภาณี, ดร. 

๔ บทท ี ่  ๓ หล ักพ ุทธธรรมท ี ่ส ่ ง เสริม
สันติภาพ 
- ศาสนากับสันติภาพ 

๓ บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอย่าง 
การศึกษาจากปัญหา 

-พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. 

-พระมหาณัฐพันธ์ 
สุทสฺสนวิภาณี, ดร. 



 ๖ 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- สันติภาพในทัศนะพระพุทธศาสนา 
-ลักษณะคำสอนของพระพุทธศาสนา
แสดงถึงสันติภาพ 

โครงงาน Problem base 
Learning 
Power Point 

๕ บทที่ ๓ (ต่อ) 
- หลักธรรมที ่แสดงกฎธรรมชาติ -
ปฏิจจสมุปบาท 
- อริยสัจ ๔   -ไตรลักษณ์ 
-นิพพาน 
-ไตรสิกขา 

๓ บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอย่าง 
การศึกษาจากปัญหา 
โครงงาน Problem base 
Learning / Power Point 

-พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. 

-พระมหาณัฐพันธ์ 
สุทสฺสนวิภาณี, ดร. 

๖ บทที่ ๔ กฎทางจริยธรรมในพุทธศาสนา
เพื่อเสริมสร้างสันติภาพ 
- วินัย อธิกรณสันติวิธี 
- หลักกรรมในพุทธศาสนา 
- เมตตาพรหมวิหาร 
 

๓ บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอย่าง 
การศึกษาจากปัญหา 
โครงงาน Problem base 
Learning/ Power Point 

-พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. 

-พระมหาณัฐพันธ์ 
สุทสฺสนวิภาณี, ดร. 

๗ บทที่ ๔ (ต่อ) 
- สาราณียธรรม 
- หลักอภัยทาน 
- หลักศีล ๕ 

๓ บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอย่าง 
การศึกษาจากปัญหา 
โครงงาน Problem base 
Learning/ Power Point 

-พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. 

-พระมหาณัฐพันธ์ 
สุทสฺสนวิภาณี, ดร. 

๘ สอบกลางภาค  ๓   
๙ บทที่ ๕ มองความขัดแย้งในทัศนะ

พระพุทธศาสนา  
- ความหมายของความขัดแย ้งใน
พระพุทธศาสนา  
- บ่อเกิดของความขัดแย้งตามทศันะ
พุทธศาสนา 
- ความขัดแย้งเป็นสิ ่งจำเป็น หรือ
เป็นธรรมชาติของมนุษย์  

๓ บรรยาย ศึกษา 
กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ 
ปัญหาทางศึกษาจาก 
ปัญหาโครงงาน 
Power Point 

-พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. 

-พระมหาณัฐพันธ์ 
สุทสฺสนวิภาณี, ดร. 

๑๐ บทที่ ๕ (ต่อ)  
- คุณและโทษของความขัดแย้งใน
ทัศนะของพระพุทธศาสนา  
- โทษของความขัดแย้งในทัศนะของ
พระพุทธศาสนา 

๓ บรรยาย ศึกษา 
กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ 
ปัญหาทางศึกษาจาก 
ปัญหาโครงงาน 
Power Point 

-พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. 

-พระมหาณัฐพันธ์ 
สุทสฺสนวิภาณี, ดร. 

๑๑ บทที่ ๖ รูปแบบและวิธีการจัดการ
ค ว า ม ข ั ด แ ย ้ ง ต า ม ห ลั ก
พระพุทธศาสนา 

๓ บรรยาย ศึกษา 
กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ 
ปัญหาทางศึกษาจาก 

-พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. 

-พระมหาณัฐพันธ์ 
สุทสฺสนวิภาณี, ดร. 



 ๗ 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- การแก้ไขความขัดแย้งโดยอธิกรณ
สมถะวิธี อธิกรณสมถะ 
- การระงับความขัดแย้งด้วยหลัก
พรหมวิหาร 
- การจัดการความขัดแย้งด้วยหลัก
อภัยทานและสาราณียธรรม 

ปัญหาโครงงาน 
Power Point 

๑๒ บทที ่ ๗ การจัดการความขัดแย้ง
ในทางพระพุทธศาสนากับทัศนะ
ตะวันตก 
- วิธีการจัดการความขัดแย้งตามหลัก
พระพุทธศาสนา 
- พุทธวิธ ีการเจรจาไกล่เกลี ่ยเพื่อ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง 

๓ บรรยาย ศึกษา 
กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ 
ปัญหาทางศึกษาจาก 
ปัญหาโครงงาน 
Power Point 

-พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. 

-พระมหาณัฐพันธ์ 
สุทสฺสนวิภาณี, ดร. 

๑๓ บทที่ ๗ (ต่อ) 
- วิธีการและรูปแบบแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในตะวันตก 
- ผลของความขัดแย้ง 
- วิธีการจัดการความขัดแย้งเกี่ยวกับ
โครงสร้างขององค์กร 
 

๓ บรรยาย ศึกษา 
กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ 
ปัญหาทางศึกษาจาก 
ปัญหาโครงงาน 
Power Point 

-พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. 

-พระมหาณัฐพันธ์ 
สุทสฺสนวิภาณี, ดร. 

๑๔ บทที่ ๘การประยุกต์ใช้แนวคิดเร่ือง
สันติภาพในทางพระพุทธศาสนา 
- ประเด็นความขัดแย้งและสันติภาพ
ทางพระพุทธศาสนา 
-  หลักมัชฌิมาปฏิปทากับพุทธสันติ
วิธี 
- หลักการจัดการความขัดแย้งแบบ
รุนแรงในสมัยปัจจุบัน 
-  พุทธสันติวิธีแบบธัมมิกมัชฌิมวิธี 
- มัชฌิมาแบบทวิภาคี ไตรภาคีและ
พหุภาคี 
- ม ัชฌ ิมาว ิธ ีแบบใช ้อำนาจทาง
กฎหมาย 

๓ บรรยาย ศึกษา 
กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ 
ปัญหาทางศึกษาจาก 
ปัญหาโครงงาน 
Power Point 
 

-พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. 

-พระมหาณัฐพันธ์ 
สุทสฺสนวิภาณี, ดร. 

๑๕ บทที่  ๙  หล ั กศ ี ล  ๕  ในฐานะ
เครื ่องมือเสริมสร้างสันติภาพใน
สังคม 
-  วิกฤตทางศีลธรรมกับสภาวการณ์
สันติภาพ 
- ลักษณะของสันติภาพในมิติต่างๆ 

๓ บรรยาย ศึกษา 
กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ 
ปัญหาทางศึกษาจาก 
ปัญหาโครงงาน 
Power Point 

-พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. 

-พระมหาณัฐพันธ์ 
สุทสฺสนวิภาณี, ดร. 



 ๘ 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

-จ ุด เด ่นของส ันต ิภาพในท ัศนะ
พระพุทธศาสนา 
-  แนวค ิดเร ื ่ องศ ีล ๕ ตามหลัก
พระพุทธศาสนา 
- แนวคิดเกี ่ยวกับการรักษาศีล ๕ 
เพื่อเสริมสร้างสันติภาพ 

๑๖ สอบลายภาค     ๓   
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี  มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่
ประเมิน  

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ความรับผิดชอบหลัก 
ข้อ ๔.๒.๑ (๒) 
 
 

-สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
ประเมินผลจากการทำใบงานเด่ียว /
รายงานกลุ่ม/การเข้าช้ันเรียนและมี
มารยาทในช้ันเรียน 
 

ตลอดภาค
การศึกษา ๑๐% 

๒ 
 
 
 

ด้านความรู้ 
ความรับผิดชอบหลัก 
ข้อ ๔.๒.๒ (๑), (๒),(๓) 
 
 

-การตอบคำถามในช้ันเรียน 
-สอบกลางภาค 
 
 
 

๑-๘, ๑๐-๑๗ 
๘ 
 
 
 

๒๐% 
 
 
 

๓ 

ด้านทักษะทางปัญญา 
ความรับผิดชอบหลัก 
ข้อ ๔.๒.๓ (-) 
 

 
การสอบปลายภาค แบบอัตนัย ๑๘ ๕๐% 

๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 
ความรับผิดชอบหลัก 
ข้อ ๔.๒. ๔ (๒) 
 

-สังเกตการณ์ทำงานกลุ่มร่วมกับ
เพื่อน/ การมีส่วนร่วม 
-การนำเสนอรายงาน/อภิปรายเสนอ
ความคิดเห็น 
-การทำงานกลุ่มหรือมีใบงานเด่ียว 
(อัตนัย) 
-การส่งงานตรงเวลาตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา ๑๐% 

๕ 

ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี  
ความรับผิดชอบหลัก 
ข้อ ๔.๒.๕ (๒) 

-การนำเสนองานหน้าช้ันเรียน แบบ  
Oral Present 
-การออกแบบโปสเตอร์ผลงาน  
-การนำเสนอผลงานกลุ่มโดยใช้ส่ือ
เทคโนโลยีนำเสนองานผ่านส่ือ แบบ 
Power Point 
-การส่งงานผ่าน E –mail /Inbox 

ตลอดภาค
การศึกษา ๑๐% 

 



 ๙ 
 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. เอกสารและตำราหลัก 
       พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร ฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๒.  
        พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิปุณยากร), “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี: ศึกษา 
วิเคราะห์กรณีลุ่มน้ำตาช้าง จ. เชียงใหม”่. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗) 
       เขมานันท์ เขมานันโท. สันติภาพ ทางเลือกเดียวและศีล ๕ (ปัญจศีล) พุทธวิธีสู่โลกสันติ. กรุงเทพมหานคร : ภูมิ
ทอง, ๒๕๕๓. 
       คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. มนุษย์กับสังคม. กรุงเทพมหานคร :  มหาว ิทยาล ั ยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
       คัทลียา รัตนวงศ์. “แนวคิดเรื ่องสันติภาพของซัยยิด กุฏุบ”. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๐. 
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๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
     เอกสารประกอบการสอน รายวิชาพระพุทธศาสนากับสันติภาพ พระมหาณัฐพันธ์  สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
     ไม่มี 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
          การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาได้ดังนี้ 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้ 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการส่ือสารกับนักศึกษา 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 



 ๑๒ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

๓. การปรับปรุงการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 

และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน

วิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ี
ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร  

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
- เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาท่ีมาจาก 

งานวิจัยของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆในอนาคต 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้บรรยาย   
 
ลงช่ือ _______________________________ วันท่ีรายงาน    ๓๑     พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 
ลงช่ือ _______________________________ วันท่ีรับรายงาน ___________________ 
 
 
 

 


