
รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓) 
รหัสวิชา ๖๐๒ ๑๐๙ 

วิชา พระพุทธศาสนาเถรวาท 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   วิทยาเขตขอนแก่น/บัณฑิตศึกษา/ คณะพุทธศาสตร์   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.รหัสและช่ือรายวิชา         
                ๖๐๒ ๑๐๙    พระพุทธศาสนาเถรวาท   The Theravada Buddhism               
๒.จ านวนหน่วยกิต         
     ๓ หน่วยกิต  ๓ (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา       
        พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   
        วิชาเอก 

๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน       
        อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.,ดร.  
                                           Ph.D. (Pali&Theravada) 
                                                        M.A. (Sanskrit) 
                                                        พธ.บ. (ศาสนา)  
                                                        ศษ.บ. (มัธยมศึกษา) 
         อาจารย์ผู้สอน     ๑)  พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.,ดร. 
                                      Ph.D. (Pali&Theravada) 
                                      M.A. (Sanskrit) 
                                     พธ.บ. (ศาสนา)  
                                     ศษ.บ. (มัธยมศึกษา) 
                                 ๒) พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. 
                                     Ph.D. (Buddhist Studies) 
                                     ศศม. (ปรัชญา) 
                                     ศษ.บ. (ประถมศึกษา) 
                                     พธ.บ. (ศาสนา) 
                                 ๓) พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี, ดร. 
                                      พธ.ด. (ปรัชญา)   
                                  พธ.ม. (ปรัชญา)  
                                  พธ.บ. (พุทธศาสนา) 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน           
        ภาคการศึกษาท่ี  ๑ / ๒๕๖๕  ช้ันปีท่ี ๑ 
 ๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 



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

๘.สถานที่เรียน        
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น  ต.โคกสี  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 

๙.วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. ๑.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาวิเคราะห์ก าเนิดและพัฒนาการของพระพุทธศาสนาเถรวาท คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทและ

หลักค าสอนส าคัญ ซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นพุทธศาสนาเถรวาท การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศต่าง ๆ 
ตลอดถึงส่ิงท้าทายและการปรับตัวของพระพุทธศาสนาเถรวาทในโลกปัจจุบัน 
          This course is to study and analyze the origin, development and scriptures of Theravada 
Buddhism including the essential teachings which characteristically reflect on Theravada Buddhist 
identities.  It is also to explore the spread of Theravada Buddhism in various countries where the great 
deal of challenges and its adjustment of Theravada Buddhism along the course of time until present.  

 

     ๒.วัตถุประสงคใ์นการพัฒนา 
      นิสิตศึกษารายวิชานี้จบแล้วสามารถ  
      ๑. สามารถอธิบายความหมายของค าว่า พระพุทธศาสนาเถรวาทได้อย่างถูกต้อง  
      ๒. สามารถอธิบายเหตุผลของการก าเนิดของพระพุทธศาสนาเถรวาทได้ถูกต้อง 
      ๓. สามารถเห็นความแตกต่างระหว่างพระพทุธศาสนาเถรวาทและศาสนาอื่นๆในอินเดียได้ถูกต้อง  
      ๔. สามารถเห็นความแตกต่างระหว่างพระพทุธศาสนาเถรวาทและมหายานได้ถูกต้อง 
      ๕.สามารถวิเคราะห์สถานการณ์พระพุทธศาสนาเถรวาทในอนาคตได้อย่างถูกต้อง 
๒. วัตถุประสงค์ในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
       ๑. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษายุคใหม่   
       ๒. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย   

   ๓. เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชาท่ีสอนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นท่ีแท้จริง 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑.ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาวิเคราะห์ก าเนิดและพัฒนาการของพระพุทธศาสนาเถรวาท คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทและหลักค าสอน

ส าคัญ ซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นพุทธศาสนาเถรวาท การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศต่าง ๆ ตลอดถึงส่ิง
ท้าทายและการปรับตัวของพระพุทธศาสนาเถรวาทในโลกปัจจุบัน 
๒.จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ / งาน
ภาคสนาม / การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 



 
๔๘ชม. / ภาคการศึกษา 

 
 

สอนเสริมตามความต้อง 
การของนิสิตเฉพาะราย 

ไม่มี ๖ ชม. / สัปดาห์ 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
      ๑. อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งการใหค้ าปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์และทางเว็บไซต์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
และอีเมล์ของอาจารย์ starsiam๔๕@hotmail.com ในระหว่างห้องเรียน  
      ๒. อาจารย์ประจ ารายวิชา จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชม. / สัปดาห์ ณ 
ห้องอาจารย์หรือสถานท่ีตามนัดให้กับนิสิตท่ีต้องการจะปรึกษา 

 
หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  
(จาก มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

๑  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอน  
๒.ด้านความรู้ลึกในพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้มีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาโดยเน้น คัมภีร์

พ ระพุ ท ธศาสน า  และการรู้ จั ก แส วงห าค วาม รู้ ท าง ด้ าน
พระพุทธศาสนาจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมท้ังในระดับชาติและนานาชาติเพื่อส่งเสริมประสบการณ์
ด้านพระพุทธศาสนา 

๓. ด้านการวิเคราะห์สังเคราะห์ 
  

 กิจกรรมการสอน การต้ังประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
สังคมไทยเพื่อให้นิสิตได้คิดวิเคราะห์หาค าตอบแก้ไขปัญหาโดยฐาน
ทางพระพุทธศาสนา สามารถผลิตงานวิจัยท่ีมีประโยชน์และน าไป
ประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม   

๔. ด้านภาวะผู้น าความรับผิดชอบต่อสังคมและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม 
 

สอนให้มีภาวะผู้น าด้านพระพุทธศาสนา มีจิตอาสา ท างานเป็น
ร่ วม กั บ ผู้ อื่ น ไ ด้  ส านึ ก สาธ ารณ ะ ให้ บ ริ ก ารวิ ช าก าร ด้ าน
พระพุทธศาสนาแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียนรู้และ
ปฏิบั ติงาน การใช้ส่ืออิ เล็กทรอนิกส์โดยการร่วมมือกับส านัก
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ฝึกให้นิสิตสร้างห้องเรียนออนไลน์
google meet google form google classroom การสร้างคลิป
วิดิโอเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

 
 
 

mailto:starsiam45@hotmail.com


๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 (จาก มคอ.๒ หลักสูตรรัพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping)  

รายวิชา 
  

๑.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

๒.ด้านความรู้ 
๓. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

๔. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ฯ 

๕. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์ ฯ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๖๐๒ ๑๐๙ พระพุทธศาสนาเถรวาท                     

 
๔.๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
๔.๓.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
         จาก มคอ.๒ ได้ก าหนดการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เฉพาะข้อ ๔ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ 

จาก  มคอ .๒  ได้ก าหนดการพัฒ นา
คุณธรรมและจริยธรรม เฉพาะข้อ ๔  
๑) มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถจัดการ
และ ช้ี น า เกี่ ย ว กั บ ปั ญ ห าท าง ด้ าน
จริยธรรมท่ีซับซ้อนในทางสังคมภายใต้
หลักการทางพระพุทธศาสนาและด้วย
ความเข้าใจในความรู้สึกถึงผู้อื่น 
๒) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม ค านึ งถึง
ความรู้สึกของผู้ท่ีจะได้รับผลกระทบทุก
ระดับ   
๓) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมี
ความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มใน
การหยิบยกข้อบกพร่องของจรรยาบรรณ 
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดการทบทวน
และแก้ไข 
๔) มี จิตสาธารณะ  มี ความ เสี ยสละ  
มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรมของผู้น า 

๑) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
และทุกกิจกรรม ตักเตือนนิสิตท่ี
ประพฤติผิดศีลธรรมจรรยาและ
ยกย่องนิ สิตท่ีท าความดีมี จิต
อาสา ตามหลัก “ข่มผู้ท่ีควรข่ม 
ยกย่องผู้ท่ีควรยกย่อง” 
๒) มอบหมายงานศึกษาค้นคว้า
รายกลุ่มและรายบุคคล 
๓ ) ใ ช้ ก ร ณี ศึ ก ษ า เพื่ อ เป็ น
แ บ บ อ ย่ า ง ให้ นิ สิ ต มี ค ว า ม
ซื่ อ สั ต ย์  สุ จ ริ ต  มี ค ว า ม
รับผิดชอบ มีความเสียสละ มี
ภาวะผู้น าและมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

๑) การสังเกตพฤติกรรม 
๒) คุณภาพของผลงานท่ีได้รับมอบหมาย  
๓)รายงานผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
 

๔.๓.๒  ด้านความรู้   
          จาก มคอ.๒ ได้ก าหนดการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เฉพาะข้อ ๔  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ 



๑) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการทาง
พระพุ ทธศาสนาบนฐานของคัมภี ร์
พระไตรปิฎกอย่างถ่องแท้ สามารถน ามา
ศึกษาค้นคว้าในทางวิชาการ ตลอดถึง
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและสังคม 
๒) มีความรู้ ความเข้าใจและวิธีการใน
การถ่ายทอดรวมถึงต่อยอดความคิดและ
ความรู้ได้อย่างเป็นระบบ  
๓ ) มี ความรู้ แ ละความ เข้ าใจอย่ า ง
ละเอียดในกระบวนการวิจัย พัฒนาองค์
ความรู้ใหม่และสร้างสรรค์พุทธนวัตกรรม 
๔) มีความรู้และความ เข้าใจในการ
ประยุ ก ต์ห ลักการพระพุ ทธศาสนา 
แนวคิดทฤษฎีในเชิงบูรณาการ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม และ
ตระหนักในสภาพบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 

๑ ) ก า ร บ ร ร ย า ย แ ล ะ ร่ ว ม
อภิปรายในช้ันเรียน 
๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยมีการฝึก
ปฏิบัติการ และการน าเสนอผล
การเรียนรู้ 
๓) จัดการบรรยายพิ เศษโดย
วิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน หรือจัดสัมมนาทาง
วิชาการ 
 
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิจัยและค้นคว้าองค์ความรู้ใน
พระไตรปิฎกเพื่อน ามาบูรณา
การในการแก้ไขปัญหาและการ
พัฒนาสังคม 
 

๑) การสอบวัดผลและ/หรือคุณภาพงาน
การศึกษาค้นคว้า 
๒) คุณภาพของผลงานการศึกษาค้นคว้าใน
รายวิชา 
๓) คุณภาพของวิทยานิพนธ์ 
 
๔) คุณภาพของผลงานวิจัยทางวิชาการและ
การพัฒนา เผยแพร่สู่สังคมตามเกณฑ์ ท่ี
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

๔.๓.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
         จาก มคอ.๒ ได้ก าหนดการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เฉพาะข้อ ๒ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ 

๑) สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎี 
ภ าคป ฏิ บั ติ  ท่ี ห ลากห ลาย ได้ อย่ า ง
เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม
ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
๒) สามารถคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์ และวินิจฉัยอย่างผู้ทรง
ความรู้ คิดเช่ือมโยงความสัมพันธ์ คิด
รเิริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานวิจัยหรือ
พุทธนวัตกรรมท่ี เป็นต้นแบบได้อย่าง
สร้างสรรค์สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและ
ยั่งยืน 
๓) สามารถใช้เทคนิควิธีการวิจัย และให้
ข้อสรุปท่ีสมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ 
หรือ แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนา
จิตใจและสังคมได้อย่างมีนัยส าคัญ  
๔) มีความสามารถในการสังเคราะห์ 
ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ 

๑) ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล
ผลงาน วิ จั ย  ส่ิ ง ตี พิ ม พ์ ท าง
วิชาการ จากแหล่งข้อมู ล ท่ี
ห ล า ก ห ล า ย  แ ล ะ น า ม า
ประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ทาง
พุทธศาสนา 
๒) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ตามหลักทฤษฎี การคิดต่อยอด
องค์ความรู้และการแก้ไขปัญหา  
๓) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ด้วยการปฏิบัติงานจริง และเน้น
การเรียนรู้ท่ีสามารถประยุกต์ใช้
กั บสถานการณ์ จริ ง  โดย ใช้
ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้  
๔ ) ก าร อ ภิ ป ร าย  สั ม ม น า
วิ ช าก าร  และ ก ารน า เสน อ

๑) ประเมินด้วยการน าเสนอผลงาน การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการน าเสนอผลงานใน
ช้ันเรียน 
๒) ประเมินด้วยการปฏิบั ติงาน ท่ีได้รับ
มอบหมาย 
๓) ประเมินด้วยการน าเสนอผลงาน การ
อธิบาย การถามและตอบค าถาม 
๔) ประเมินด้วยการน าเสนอผลงานวิชาการ
สู่สาธารณะ 



และจากส่ิงพิมพ์หรือส่ือต่าง ๆ ท่ีอ้างอิง
ได้ ในวงวิชาการ และพัฒนาความคิด
ใหม่ ๆ ท่ีส าคัญ โดยการบูรณาการเข้า
กับศาสตร์สมัยใหม่       

ผลงาน 
 

๔.๓.๔ ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         จาก มคอ.๒ ได้ก าหนดการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เฉพาะข้อ ๓ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ 

๑) สามารถเสริมสร้างแนวคิด ถ่ายทอด
ทัศนะท่ีมีคุณค่าต่อสังคม แสวงหาข้อมูล
ข่าวสารและเพิ่มพูนทักษะได้อย่างเป็น
อิสระ และประยุกต์ใช้ข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒)สามารถเข้าใจบทบาทและหน้าท่ี 
เรียนรู้ ปรับตัว เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  และการอยู่ร่วมกับ
สังคมต่างวัฒนธรรม 
๓ ) สามารถแสดงภาวะ ผู้น าใน การ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น  และแก้ปัญหาในสถานการณ์ ท่ี
หลากหลาย โดยหลักธรรมาภิบาล 
๔) มีความรับผิดชอบต่อความคิด ค าพูด 
และการกระท าของตนเอง และตามกฎ 
ระ เบี ยบ  ข้ อบั ง คับ  และก ติกาขอ ง
มหาวิทยาลัยและสังคม 

๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาท่ี
เน้นการเรียนการสอนท่ีมีการ
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน 
๒) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้
ตาม การแสดงออกถึงภาวะ
ความเป็น ผู้น าและผู้ตามท่ี ดี 
การมี มนุ ษ ย สัมพั น ธ์ ท่ี ดี กั บ
ผู้ร่วมงาน และการรับฟังความ
คิดเห็นผู้อื่นในการปฏิบัติงาน
เป็นทีมและการท างานวิจัย 
๓) ฝึกฝนการท ากิจกรรมกลุ่ม 
จัดการประชุม แบ่งหน้าท่ีความ
รับ ผิดชอบ  ติดตามผลและ
ประสานงาน 
๔ ) ฝึ ก สัง เกต  สรุป รายงาน
ผลงานน าเสนอแนวทางการ
แก้ไข   
 

๑) ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนิ สิตในหลายๆ ด้าน 
ระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 
พฤติกรรมความสนใจ ต้ังใจเรียนรู้  และ
พัฒนาตนเอง  
๒) ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมการ
แสดงบทบาทภาวะ ผู้น าและ ผู้ตามท่ี ดี 
ความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้อื่น 
๓) ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการเรียนและงาน ท่ีได้รับ
มอบหมาย การน าเสนอผลงาน การท างาน
วิจัย และการร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม 
๔) ประเมินด้วยการสังเกตความสนใจ การ
แสดงความคิดเห็น เพื่อการแก้ไขปัญหา 
และพัฒนาตนเอง และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม 

๔.๓.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        จาก มคอ.๒ ได้ก าหนดการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เฉพาะข้อ ๓ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ 

๑) มีตรรกะทางความคิด มีความสามารถ
ในการประเมินตามหลักโยนิโสมนสิการ 
สามารถน าแนวคิดเชิงสถิติมาประยุกต์ใช้
ในการท างานได้อยา่งเหมาะสม 
๒ ) ส า ม า ร ถ ส่ื อ ส า ร ภ า ษ า ไ ท ย 
ภาษาต่างประเทศ และภาษาส่ือสารอื่น ๆ 
เช่น ภาษาอักษร ภาษาภาพ ภาษาเสียง 

๑) จัดการส่งเสริม แนะแนวทาง
การเรียนรู้  เชิงสถิติ และการ
วิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยีการ
ส่ือสารในรายวิชา  
๒) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะ
ด้ า น ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี

๑) ประเมินด้วยการทดสอบความรู้และ
เทคนิคการวิเคราะห์และวิจารณ์ทฤษฎีหรือ
แนวคิดใหม่ ๆ 
๒) ประเมินด้วยการท างานวิ จัย ต้ังแต่
เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน และ
การน าเสนอผลงาน 
๓ ) ประ เมิน ด้วยการรายงานผล การ



ภาษากาย ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
๓) สามารถส่ือสาร ถ่ายทอดแนวความคิด
ได้อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการและรูปแบบ
ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
๔ ) ส าม ารถบู รณ าก าร เท ค โน โลยี
สารสน เทศในการสืบค้นข้อมู ล  การ
สร้างสรรค์พุทธนวัตกรรม การน าเสนอ
ผลงาน ตลอดถึงตรวจสอบปัญหา หา
ข้อสรุปและข้ อ เสนอแนะได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

ประกอบการค้นคว้าและการท า
วิทยานิพนธ์ 
๓) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน
ทักษะการ ส่ือสาร และการ
น าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี ท้ั ง
ด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น 
 

น าเสนอข้อมูลวิจัย 

 
หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๕.๑ แผนการสอน 
สัปดาห์ 

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน   
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
 

-แนะน ารายวิชาในเบ้ืองต้น 
-บทท่ี ๑ ก าเนิดของพระพุทธศาสนาเถร
วาท 

๓ 

    - บรรยาย  
    - ตอบข้อซักถาม  
    - สรุปสาระส าคัญ  
    - ท าแบบฝึกหัด
ประจ าบท 

-พระมหาดาวสยาม 
วชิรปญโฺญ,ผศ.,ดร. 
 

๒ 
 

-บ ท ท่ี  ๒  -บ ท ท่ี  ๑  พั ฒ น าก าร ข อ ง
พระพุทธศาสนาเถรวาท 

๓ 
    - บรรยาย  
    - ตอบข้อซักถาม  
    - สรุปสาระส าคัญ  

-พระโสภณพัฒนบัณฑิต
,รศ.ดร. 

๓ 
 

-บทท่ี ๓ คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๓ 

    - บรรยาย  
    - ตอบข้อซักถาม  
    - สรุปสาระส าคัญ  

พระมหาณัฐพันธ์ 
 สุทสสนวิภาณี, ดร. 

๔ 
 

สังคายนาครั้งท่ี ๑ 
-ความ เป็ น ม าข อ งปั ญ ห า ท า ให้ เกิ ด
สังคายนา 
-การตระเตรียมการท าสังคายนา 
-คณะสงฆ์คัดเลือกสถานท่ีท า และพระท่ี
เข้าร่วม อีกท้ังการสืบต่อ 
-ประโยชน์ท่ีได้รับจากการสังคายนา 

๓ 
    - บรรยาย  
    - ตอบข้อซักถาม  
    - สรุปสาระส าคัญ  

-พระมหาดาวสยาม 
วชิรปญฺโญ,ผศ.,ดร. 
-ผศ.ดร. แม่ชีกฤษณา 
รักษาโฉม (บรรยาย
พิเศษ) 

 

 
๕ 

สังคายนาครั้งท่ี ๒ 
-ความ เป็ น ม าข อ งปั ญ ห าท า ให้ เกิ ด
สังคายนา 

 
 

๓ 

บรรยาย / ตอบข้อ
ซักถาม / สรุป
สาระส าคัญ /  

-พระมหาดาวสยาม 
วชิรปญโฺญ,ผศ.,ดร. 

 



สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน   

สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

-การตระเตรียมการท าสังคายนา 
-คณะสงฆ์คัดเลือกสถานท่ีท า และพระท่ี
เข้าร่วม อีกท้ังการสืบต่อ 
-ประโยชน์ท่ีได้รับจากการสังคายนา 

๖ 

สังคายนาครั้งท่ี ๓ 
-ความ เป็ น ม าข อ งปั ญ ห าท า ให้ เกิ ด
สังคายนา 
-การตระเตรียมการท าสังคายนา 
-คณะสงฆ์คัดเลือกสถานท่ีท า และพระท่ี
เข้าร่วม อีกท้ังการสืบต่อ 
-ประโยชน์ท่ีได้รับจากการสังคายนา 

๓ 
จัดกลุ่มอภิปรายใน

ช้ันเรียน ซักถาม และ
สรุปการแก้ปัญหา 

-พระโสภณพัฒนบัณฑิต
,รศ.ดร. 

๗ 

หลักค าสอนท่ีส าคัญของพุทธศาสนาเถร
วาท 
๑.อริยสัจจ์ ๔ 
๒.มรรคมีองค์ ๘ 
๓.ปฏิจจสมุปบาท 

๓ 
จัดกลุ่มอภิปรายใน

ช้ันเรียน ซักถาม และ
สรุปการแก้ปัญหา 

พระมหาณัฐพันธ์ 
 สุทสสนวิภาณี, ดร. 

๘ 

หลักค าสอนท่ีส าคัญของพุทธศาสนาเถร
วาท 
๔.ฆราวาสธรรม ๔ 
๕.หน้าท่ีทางพุทธศาสนา 

๓ 
จัดกลุ่มอภิปรายใน

ช้ันเรียน ซักถาม และ
สรุปการแก้ปัญหา 

-พระมหาดาวสยาม 
วชิรปญโฺญ,ผศ.,ดร. 
 

๙ 
พุทธศาสนาในประเทศต่างๆ 
๑.ลาว 
๒.กัมพูชา 

๓ 
จัดกลุ่มอภิปรายใน

ช้ันเรียน ซักถาม และ
สรุปการแก้ปัญหา 

-พระโสภณพัฒนบัณฑิต
,รศ.ดร. 

๑๐ 
พุทธศาสนาในประเทศต่างๆ 
๓.พม่า 
๔.ศรีลังกา 

๓ 
จัดกลุ่มอภิปรายใน

ช้ันเรียน ซักถาม และ
สรุปการแก้ปัญหา 

พระมหาณัฐพันธ์ 
 สุทสสนวิภาณี, ดร. 

   ๑๑ 
พุทธศาสนาในประเทศต่างๆ 
๕.อินเดีย 
๖.ไทย 

๓ 
จัดกลุ่มอภิปรายใน

ช้ันเรียน ซักถาม และ
สรุปการแก้ปัญหา 

-พระมหาดาวสยาม 
วชิรปญโฺญ,ผศ.,ดร. 
 

๑๒  
 

ส่ิงท้าทายและการปรับตัวของพุทธศาสนา
ในไทย ๓ 

จัดกลุ่มอภิปรายใน
ช้ันเรียน ซักถาม และ

สรุปการแก้ปัญหา 

-พระโสภณพัฒนบัณฑิต
,รศ.ดร. 

๑๓ 
ส่ิงท้าทายและการปรับตัวของพุทธศาสนา
ในลาว 

๓ จัดกลุ่มอภิปรายใน
ช้ันเรียน ซักถาม และ

สรุปการแก้ปัญหา 

พระมหาณัฐพันธ์ 
 สุทสสนวิภาณี, ดร. 



สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน   

สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑๔ 
ส่ิงท้าทายและการปรับตัวของพุทธศาสนา
ในกัมพูชา 

๓ จัดกลุ่มอภิปรายใน
ช้ันเรียน ซักถาม และ

สรุปการแก้ปัญหา 

-พระมหาดาวสยาม 
วชิรปญโฺญ,ผศ.,ดร. 
 

๑๕ 
ส่ิงท้าทายและการปรับตัวของพุทธศาสนา
ในพม่า 

๓ จัดกลุ่มอภิปรายใน
ช้ันเรียน ซักถาม และ

สรุปการแก้ปัญหา 

-พระมหาดาวสยาม 
วชิรปญโฺญ,ผศ.,ดร. 
 

๑๖ 
สอบปลายภาค ๓ สอบผ่านระบบ E- 

Testing 
 

๕.๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี  ผลการ
เรียนรู้*  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่

ประเมิน  

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
๑ ๑.๑, ๒.๑, 

๓.๑, ๔.๑ 
ทดสอบประจ าบท / สอบย่อยครั้งท่ี ๑ 
สอบระหว่างภาค 
ทดสอบประจ าบท / สอบย่อยครั้งท่ี ๒ 
สอบประเมินผลปลายภาค 

๓ 
๘ 

๑๓ 
๑๖ 

 ๕ % 
๒๐% 
๕% 
๒๐% 

๒ ๑.๑ 
๒.๑ 
๓.๑ 
๔.๑ 

วิเคราะห์กรณีศึกษา / การค้นคว้า 
ความกระตือรือร้น การน าเสนอ รายงาน 
ความรับผิดชอบ งานกลุ่ม / ผลงาน 
ความตรงต่อเวลา / การเข้าช้ันเรียน  
ส่งงานตามก าหนด 

ตลอดภาค 
การศึกษา ๓๐% 

๓ ๑.๑ 
 

๒.๑ 
๓.๑ 
๔.๑ 

พฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน ระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา 
การอภิปรายสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ 
สามารถสะท้อนหลักปรัชญาแนวคิดได้ 
การมีส่วนร่วม อภิปราย ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
รู้หน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองและกลุ่มท่ี 
ต้องท าให้ส าเร็จ 

ตลอดภาค 
การศึกษา ๒๐% 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

เอกสารและต าราหลัก 
จ านง ทองประเสริฐ, ศ. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จ ากัด,  
                 ๒๕๕๔. 
ช านิ มโนรม. สงครามศาสนา. กรุงเทพฯ: พรศิวะการพิมพ์, ๒๕๓๕. 
ปุ้ย แสงฉาย. หลักปฐมสมโพธิกถา หรือพระพุทธประวัติ ฉบับสมบูรณ์.กรุงเทพฯ: ส านักลูกธรรมภักดี, ๒๕๔๘. 
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ) .ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา. กรงุเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 



พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิชี่นบุคส์, ๒๕๔๗. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิชี่นบุคส์, ๒๕๔๗. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ: บริษัท เอส อาร์ พรินต้ิงแมส  
                     โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๔๗. 
พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ, ดร. พระพุทธศาสนาในลาว. กรุงเทพฯ: เม็ดทราย ปรินต้ิง จ ากัด, ๒๕๕๕. 
พระมหาสมจินต์ สัมมาปัญโญ, อารยธรรมพุทธศาสนาในทิเบต. กรุงเทพฯ: หจก.เอมี เทรดด่ิง, ๒๕๔๗. 
พระยาปริยัตธรรมธาดา แปล. สังคีติยวงศ.์ กรุงเทพฯ: ศิวพร จ ากัด, ๒๕๒๑. 
พุทธทาส ภิกขุ. หลักปฏิบัติเก่ียวกับปฏิจจสมุปปบาท. กรุงเทพฯ:บริษัทตถตา พับลิเคช่ัน จ ากัด, ๒๕๕๔. 
สุมาลี มหณรงค์ชัย. พุทธศาสนามหายาน. กรุงเทพฯ: บริษัทศ่องสยาม จ ากัด, ๒๕๕๐. 
เสถียรโกเศศและนาคประทีบ. ลัทธิของเพื่อน. กรงุเทพฯ: ยุโรปา่เพรส จ ากัด, ๒๕๓๗.  
เสถียร โพธินันทะ. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ.กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
เสถียร โพธินันทะ. ภูมิประวัติพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ:  โพธิ์สามต้น จ ากัด, ๒๕๑๕.  
D C Ahir. Buddhism in Modern India. New Delhi: Kiran Mudran Kendra, ๑๙๙๑. 
Heinz Bechert. The World of Buddhism. London: Mladinska Knjiga, ๐๙๙๕. 
Ian Haris. Cambodian Buddhism. Hawaii: Hawaii Press, ๒๐๐๕. 
Mahachulongkornrajavidyala University, Buddhist Virtues. Bangkok: Thairaiwanprintings, ๒๐๑๑. 
Nalinaksha Dutt. Buddhist Sects in India. New Delhi: Shri Jinenedra Press, ๑๙๙๘. 
Warwich Ball. The Monuments of Afghanistan. Slovania: MKT Print,๒๐๐๘. 
เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย เล่มที่ ๑-๔๕. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
                ๒๕๓๘. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย เล่มที่ ๑-๘๐. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
มหาวิทยาลัยมหิดล. พระไตรปิฎกฉบับซีดีรอม. ๒๕๔๘. 
เอกสารและข้อมูลแนะน า 
        เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อในรายวิชา เช่น google, wikipedia, google earth และคัมภีร์อื่นๆ 

ท่ีเกี่ยวข้อง, ค าอธิบายศัพท์เฉพาะทางภาษาบาลี 
 
 
 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้ นักศึกษาได้จัดท าเป็นกิจกรรมทางวิชาการในการน าแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาและผู้เข้าร่วม ดังนี้ 

๑) จัดให้มีการเสวนากลุ่ม ระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาผู้เรียน 
๒) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมในด้านต่างๆของผู้เรียน 
๓) จัดท าแบบประเมินรายวิชา และแบบประเมินผู้สอน 



๔) ให้การเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ซึ่งจัดท าขึ้นให้ผู้เรียนสามารถส่ือสารกับทางผู้สอนได้ 
กลยุทธ์การประเมินการสอน 

กลยุทธ์ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการสอน ดังนี้ 
     ๑) การศึกษา สังเกตการณ์ การสอน ของผู้ร่วมทีมการสอน 
     ๒) ประเมินผลคะแนนท่ีได้จากการสอบทุกครั้ง 
    ๓) ประเมินทบทวนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นระยะ 
การปรับปรุงการสอน  

ภายหลังจากการประเมินการสอนในข้อ ๒ เสร็จแล้ว จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมเสวนาในการระดม
สมอง เพื่อหาข้อท่ีดีท่ีสุด และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 

๑) จัดให้มีการสัมมนา เรื่องการจัดการเรียนรายวิชานี้ 
๑) การท าวิจยัในช้ันเรียนและนอกชั้นเรียน 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างการสอนรายวิชานี้ก าลังด าเนินไป ผู้สอนต้องมีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการ

เรียนรู้ในรายวิชาเป็นระยะ จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงการพิจารณาจากผล
การสอบประจ าบท การสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์โดยภาพรวมในวิชานี้  
ดังนี้ 

๑) การทวนสอบ การให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ี
ไม่ใช่อาจารย์ผู้สอนประจ าวิชา 

๒) ให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบจาก
รายงาน หลักการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม 
การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากการประเมินผลและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาแล้ว ได้มีการจัดการวางแผนปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพ  ดังนี้ 

๑) ปรับปรุงรายวิชาทุกๆ ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลงานทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์   
    ตามข้อ ๔. 
๒) อาจเปล่ียน หรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้ผู้เรียนมีมุมมองในเรื่องการน าความรู้จากรายวิชานี้ มาแก้ปัญหาต่างๆได้ 
หรืองานวิจัยแนวคิดใหม่ๆของผู้สอน 
 

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

 



 
 
 

 


