
มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา 
ระเบียบวิจัยทางทางพระพุทธศาสนา  

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา         พุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

หมวดที่ ๑ข้อมูลโดยท่ัวไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา  

๖๐๒ ๒๐๓  ระเบียบวิจัยทางทางพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
               Research Methodology in Buddhism 

๒.  จ านวนหน่วยกิต  
              ๒ หน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      ๓.๑ หลักสูตร 
              พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา 
   วิชา เอก 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.ดร. 
                   พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 
                   พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
                   Ph.D. (Buddhist studies) 
พระโสภณพัฒบัณฑิต,รศ.ดร. 
                  พธ.บ. (ศาสนา) 
                  ศษ.บ.(ปฐมวัย) 
                  ศศ.ม.(ปรัชญา)                  
                  Ph.D. (Buddhist studies) 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
              ภาคท่ี ๒ ชั้นปีที่ ๑ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน    
          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
         ๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

 
หมวดที่  ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 



๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
ศึกษาหลักการและกระบวนการของการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิง

เอกสารโดยเน้นระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับการศึกษาทางพระพุทธศาสนา 
๒. จุดประสงค์การเรียน    

๒.๑             ๒.๑ นิสิตเกิดความเข้าใจระเบียบและวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือฝึกด าเนินการวิจัย โดยให้นิสิตเสนอโครงร่างงานวิจัย ครอบคลุมหลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา ระยะเวลาที่จะท าการวิจัย และแหล่งข้อมูล 

๒.๒ นิสิตเกิดแรงบันดาลใจ มีกิจวิสัยในการศึกษาค้นคว้าหัวข้อวิจัยให้ทันสมัยและตอบโจทน์สังคม
ในเชิงลึก 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา 

การศึกษาระเบียบและวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ก็เพ่ือฝึกวิธีการด าเนินการวิจัย โดยให้นิสิตเสนอโครงร่างงานวิจัย ครอบคลุมหลักการ
และเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา ระยะเวลาที่จะท าการวิจัย และแหล่งข้อมูล 

ดังนั้น เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา ทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจึงได้ก าหนดหัวที่จะต้องศึกษาดังรายละเอียดดังนี้   

 
๓. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๔๘ ชัว่โมง ต่อ 
ภาคการศึกษา 
(ทฤษฎี ๓๓ ชั่วโมง และ
ปฏิบัติ ๑๕ ชั่วโมง) 

อาจมีการสอนเสริม 
กรณีท่ีมีเวลาเรียนไม่
ครบ 

การเขียนรายงาน
ก าหนดให้นิสิตท า
รายงาน ๑ เรื่อง/คน  ฝึก
การวิเคราะห์ข้อมูล 

๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
รายบุคคล 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าวิชาการแก่นิสิตผ่านตารางการให้
ค าปรึกษาหรือเว็บไซด์คณะ 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายที่ต้องการ) 
 
๓. จุดประสงค์เชิงคุณธรรม     

นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีโลกทัศน์
เปิดกว้าง สามารถย่อมรับการเปลี่ยนแปลง ยอมรับความเหมือนและความต่าง ใฝ่ใจและมั่นคงในการ
ปฏิบัติศาสนกิจเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดแหงพระพุทธศาสนาทั้งในสวนตนและสังคม 

 



 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (จาก มคอ.๒ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

๑  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

มีการฝึกฝนด้านระเบียบวินัยกิริยามารยาททั้งทางกายและวาจาที่
เหมาะสม ความซื่อสัตย์  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่าน
กระบวนการเรียนการสอน   

๒.ด้านความรู้ลึกในพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้มีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาโดยเน้นคัมภีร์
พระพุทธศาสนา และการรู้จักแสวงหาความรู้ทางด้าน
พระพุทธศาสนาจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือส่งเสริมประสบการณ์
ด้านพระพุทธศาสนา 

๓. ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  
  

ส่งเสริมทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษโดยการ
ร่วมมือกับสถาบันภาษา 

๔. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียนรู้และ
ปฏิบัติงาน การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๕. ด้านภาวะผู้น าความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

สอนให้มีภาวะผู้น าด้านพระพุทธศาสนา สอนให้มีจิตอาสา ส านึก
สาธารณะให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

๖. ด้านศักยภาพในการปฏิบัติงาน  ฝึกให้นิสิตเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด โดยมอบหมายงาน
ให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์ประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม  สามารถผลิตงานวิจัยที่มี
ประโยชน์และน าไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม   

 
๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ. ๒ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) 
 ๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๒) มีวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับ 

(๑) อาจารย์ผู้สอนจะสอดแทรก
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการ
สอนทุกรายวิชาและยกย่องนิสิตที่
ท าความดีมีจิตอาสา  
(๒) มอบหมายงานรายบุคคล  
(๓) มอบหมายงานกลุ่ม 

(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของ
นิสิตในการเข้าชั้นเรียน การมีส่วน
ร่วมปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน และ
ผลงานด้านจิตอาสา 
 (๒) การมีวินัย ๒ อย่างคือ ๑.วินัย
ในการเรียน ๒.วินัยในตนเอง นิสิต
มีสมุดบันทึกการวางแผนในการ



 (๔) ให้น าเสนอข้อมูลผลงานโดย
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เรียน การเขียนวิทยานิพนธ์ และ
การด าเนินชีวิต 
(๓) ประเมินจากการน าเสนอ
ผลงาน  
(๔) ประเมินจากผลงานและการ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

  
๔.๒.๒ ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ด้านความรู้ 

(๓) มีความเข้าใจทฤษฎีการวิจัย
ทางพระพุทธศาสนา สามารถ
ประยุกต์หลักธรรมมาใช้กับ
แนวคิดในทางทฤษฎีและการ
เขียนงานวิจัย 

(๑) จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
และมุ่ ง เน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้า ใจ
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  โดยใช้วิธีการเรียน
การสอนที่เน้นหลักการทางทฤษฎี และการ
ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 
กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจ
ด้วยตนเอง 
(๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการศาสตร์
สมัยใหม่ควบคู่กับวิชาการพระพุทธศาสนา 
(๓) จัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยด้วยตนเอง 
ในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ 
(๔) ส่งเสริมให้มีการวิจัยและค้นคว้าองค์
ความรู้ในพระไตรปิฎกและน าองค์ความรู้ที่
ค้นพบมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

(๑) ประเมินด้วยการสอบ
วัดผล และ/หรือรายงาน 
(๒ )  ประ เมินด้ วยการ
น า เ ส น อ ร า ย ง า น  ใ น
ร า ย วิ ช า  แ ล ะ / ห รื อ
กิจกรรมและประเมินผล 
(๓ )  ประ เมินด้ วยการ
น า เสนอรายงาน สาร
นิ พ น ธ์  แ ล ะ / ห รื อ
วิทยานิพนธ์ 
(๔) ประเมินด้วย
ผลงานวิจัยทางวิชาการ
และ การพัฒนาเผยแพร่สู่
สังคมในสื่อต่างๆ 

 
 ๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(๑) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎี
และปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ เพ่ือการพัฒนา
และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทาง
พระพุทธศาสนาอย่างเหมาะสม 

(๑) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ตามหลักทฤษฎี การคิดต่อยอด
องค์ความรู้และการแก้ไขปัญหา  
(๒) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และการปฏิบัติงานจริง   
(๓) เน้นการเรียนรู้ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง 
โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้  

(๑) วัดผลจากการน าเสนอผลงาน 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
น าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
(๒) วัดผลการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
(๓) การน าเสนอผลงาน การ
อธิบาย การถามและตอบค าถาม 
(๔) การน าเสนอผลงานวิชาการสู่
สาธารณะ 



(๔) การอภิปราย สัมมนาวิชาการ 
และการน าเสนอผลงาน 

 
 ๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(๒) สามารถท างานเป็นทีม เคารพ
สิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์
กับผู้ร่วมงาน 
(๓) แสดงภาวะความเป็นผู้น าใน
องค์กร บริหารการท างานเป็นทีม
ได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการท างานของ
กลุ่ม 

(๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่
เน้นการเรียนการสอนที่มีการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน 
(๒) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้
ตาม การแสดงออกถึงภาวะความ
เป็นผู้ น าและผู้ ตามที่ ดี  การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน 
และการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน
ในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการ
ท างานวิจัย 
(๓) ฝึกฝนการท ากิจกรรมกลุ่ม 
จัดการประชุม แบ่งหน้าที่ความ
รั บ ผิ ด ช อ บ  ติ ด ต า ม ผ ล แ ล ะ
ประสานงาน 
(๔) ฝึกสังเกต สรุปรายงานผลงาน
น าเสนอแนวทางการแก้ไข 

(๑) สังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนิสิตในหลายๆ 
ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียน
การสอน เช่น พฤติกรรมความ
สนใจ ตั้งใจเรียนรู้  และพัฒนา
ตนเอง  
(๒) สังเกตพฤติกรรมการแสดง
บทบาทภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี 
ความสามารถในการท า งาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
(๓ )  สั ง เ กตพฤติ ก ร รมคว าม
รับผิดชอบในการเรียนและงานที่
ได้รับมอบหมาย การน าเสนอ
ผลงาน การท างานวิจัย และการ
ร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม 
(๔) สังเกตความสนใจ การแสดง
ความคิดเห็น เพ่ือการแก้ไขปัญหา 
และพัฒนาตนเอง และกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เหมาะสม 

  
๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๓) สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล 
เพ่ือประกอบการศึกษาและการ
ท าวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการ
ติดต่อสื่อสาร 

(๑) จัดการส่งเสริม แนะแนวทาง
การเรียนรู้  เชิ งสถิติ  และการ
วิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารในรายวิชา  

(๑ )  การทดสอบความรู้ และ
เทคนิคการวิเคราะห์และวิจารณ์
ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ ๆ 



 
 

(๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ
การสื่อสาร และการน าเสนอโดย
ใช้เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและ
ร่วมกับผู้อ่ืน  
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยีประกอบการค้นคว้า
และการท าวิทยานิพนธ์ 

(๒) การท างานวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้น
จนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน 
และการน าเสนอผลงาน 
 ๕.๓ รายงานผล การน าเสนอ
ข้อมูลวิจัย 

 
หมวดที่ ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน (Instructional Plan) 

สัปดาห์ที่ เนื้อหา 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม รายช่ือผู้สอน 

๑ 
 

-แนะน ารายวิชา และแผนการ
ศึกษารายวิชา 
-ควมรู้พื้นฐานเกี่ยวการวิจัย 
-วัตถุประสงค์ความหมายของ
การวิจัย 

 
 

-บรรยายประกอบสื่อ 
-แนะน าแหล่งเรียนรู้ 
-สร้างข้อตกลงร่วม
ระหว่างอาจารย์และ
นิสิต 

พระมหามิตรฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 

สัปดาห์ที่ เนื้อหา จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม รายช่ือผู้สอน 

๒ 
 

-ความหมายและความส าคัญ
ของการวิจัย 
-ประเภทของการวิจัย 

 -บรรยายประกอบสื่อ 
-ใบงาน 

พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.
ดร. 

๓ -องค์ประกอบของการวิจัย 
-ระเบียบวิธีวิจัย 
-อภิปราย 

 
 

-บรรยายประกอบสื่อ 
-ใบงาน 
 

พระมหามิตรฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 
 
 

๔-๕ -ระเบียบวิธีการท าวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ 
-อภิปราย 

 -บรรยายประกอบสื่อ 
-ใบงาน 

พระมหามิตรฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 
 

๘ สอบกลางภาค  สอบกลางภาค  
๖-๗ -ระเบียบวิธีการท าวิจัยทาง

มนุษยศาสตร์  
-อภิปราย 

 -บรรยายประกอบสื่อ 
-ใบงาน 
 

พระมหามิตรฐิตปญฺโญ,ผศ.
ดร. 

๘-๙ -ระเบียบวิธีการท าวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา 

 -บรรยายประกอบสื่อ 
-ตัวอย่าง 

พระมหามิตรฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 



-อภิปรายผล   -ใบงาน 
๑๐ 
 
 

-วิจังเชิงคุณภาพ 
-วิจัยเชิงปริมาณ 
-อภิปรายผล 

 -บรรยายประกอบสื่อ 
-ตัวอย่าง 
-ใบงาน 

พระมหามิตรฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 

๑๑ วิจัยภาคทฤษฎี (เอกสาร) 
วิจัยภาคปฏิบัติ (ภาคสนาม) 
 

 -บรรยายประกอบสื่อ 
-ตัวอย่าง 
-ใบงาน 

พระมหามิตรฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 

๑๒-๑๓ นิสิตเสนอโครงร่างงานวิจัย 
 

 -บรรยายประกอบสื่อ 
-ตัวอย่าง 
-ใบงาน 

พระมหามิตรฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 

๑๔ -กิจกรรมเสริมการเรียนรู้
เกี่ยวกับการท าวิจัยพื้นที่  
-อภิปรายผล 

 -บรรยายสรุป/ตอบข้อ
ซักถามนิสิต 

กิจกรรมการลงพ้ืนเพ่ือการท า
วิจัย 
พระมหามิตรฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 

๑๕ -จัดสัมมนาประกอบวิชา 
-สรุปและอภิปรายผล 

 -บรรยายสรุป/ตอบข้อ
ซักถามนิสิต 

พระมหามิตรฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 

๑๖ -นิสิตน าเสนองานที่มอบหมาย 
-สรุปและอภิปรายผล 
-ประมวลความรู้ 

 -บรรยายสรุป/ตอบข้อ
ซักถามนิสิต 

พระมหามิตรฐิตปญฺโญ,รศ.
ดร. 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม
ที ่

ผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมการ
ประเมิน 

ก าหนดการ
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมินผล 

๑ ความรู้และทักษะการท าวิจัย
ทั้งภาคทฤษฏีและภาคสนาม 

น าเสนอรายงาน ๗/๑๕ ๓๐ 

๒ ความรู้ การสอบกลางภาค ๘ ๒๐ 
๓ ความรู้ทฤษฎี/ทักษะ การสอบภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ 
๑๑-๑๖ ๓๐ 

๔ ความรับผิดชอบ การเข้าชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ ๑๐ 
๕ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
การสังเกต/การท า
รายงานกลุ่ม/
รายบุคคล 

ทุกสัปดาห์ ๑๐ 

 
หมวด ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียน 
๑.  สื่อการเรียนรู้ 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Website) 



๒.  หนังสืออ่านประกอบและอ่านเสริม 
พระไตรปิฏกฉบับภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต). กรณีธรรมกาย. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร. พระพุทธศาสนามหายาน.ขอนแก่น, คลังนานาวิทยา, ๒๕๕๘. 
สุชีพ ปุญญานุภาพ. คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร:มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๑. 
สมภาร พรมทา .พุทธศาสนามหายนา .กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
เสถียร พันธรังษี. พุทธประวัติมหายาน. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ศยาม, ๒๕๔๒. 
สุมาลี มรณรงค์ชัย. พุทธศาสนามหายาน. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ศยาม, ๒๕๕๐. 
เสถียร โพธินันทะ. ปรัชญามหายาน. กรุงเพทมหานคร:บรรณาคาร, ๒๕๒๒. 
อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์. พระพุทธศาสนามหายาน. มหามฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๗. 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า(Website) 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
๑.๑ ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ 
๑.๒ สอบถามความคิดเห็นจากนิสิตในสัปดาห์สุดท้าย 
๑.๓ ให้นิสิตเขียนแสดงความคิดเห็นการสอนในสัปดาห์สุดท้าย 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนปลายภาค 
๓.  การปรับปรุงการสอน 

๓.๑ น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการสอน 
๓.๒ ค้นคว้าข้อมูลความรู้ใหม่ๆ น ามาใช้ในการสอน 
๓.๓. กลุ่มคณาจารย์จัดอภิปราย/สัมมนาเพ่ือพัฒนารายวิชาให้มีสาระวิชาและการสอนอย่างเหมาะสมและ

น่าสนใจ 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต 
รายวิชา        มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ  ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา  ได้จาก  การ
สอบถามนิสิต  หรือสุ่มตรวจผลงานของนิสิต  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย  และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
- การทบทวนผลการสอบก่อนให้คะแนนจาการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ  รายงาน  วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 น าผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต การประชุมสัมมนา น ามาสรุปผล
และพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาหน้า 

 



 

 


