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มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
๑๐๑ ๓๒๕ พุทธธรรมกับสังคมไทย (Buddhadhamma and Thai Society)

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

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา

๑๐๑ ๓๒๕ พุทธธรรมกับสังคมไทย (Buddhadhamma and Thai Society)
๒. จํานวนหน่วยกิต

๓ (๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ ดร.อินตอง ชัยประโคม /
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน

ภาคการศึกษาที่ ๒ / ช้ันปีที่ ๓ / ๒๕๖๕
๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)

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

ไม่มี
๘. สถานท่ีเรียน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

๙. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพ่ือให้นิสิตรู้ถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการใช้พุทธธรรมแก้
ไขปัญหาชีวิต พัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
๒. วัตถุประสงค์

หลังเรียนจบรายวิชาน้ีแล้ว ผู้เรียนสามารถ



๒

๑. อธิบายอิทธิพลของพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อเศรษฐกิจและสังคมยุคสมัยใหม่ได้
๒. สามารถนําเอาหลักพุทธธรรมไปใช้แก้ไขปัญหาชีวิตและวัฒนธรรม สังคมยุคโซเชียล New Normal ได้
๓. สามารถนําเอาหลักพุทธธรรมไปใช้พัฒนาชีวิตและสังคมได้
๔. จําแนกแนวโน้มด้านความเช่ือ และการปฏิบัติของชาวพุทธในปัจจุบันได้
๕. อธิบายข้อวิจารณ์ทางพระพุทธศาสนาของนักคิดสมัยใหม่ได้

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาอิทธิพลของพระพทุธศาสนาท่ีมีต่อสังคมไทย ความเขา้ใจพทุธธรรม การใชพ้ทุธธรรมแกปั้ญหา
ชีวติและสงัคม แนวโนม้ของความเช่ือและการปฏิบติัของชาวพทุธในปัจจุบนั และการวจิารณ์พระพุทธศาสนาของ
นกัคิดไทยสมยัใหม ่

๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน
การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย ๓๐ ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิตเฉพาะ

ราย

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง ๔
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์

๓. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มในห้องเรียน/ห้องโฮมรูม/ทางสื่อโซเซียล
ตลอดเวลา

หมวดท่ี ๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต
๔.๑การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนิสิต (จาก มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

คุณลกัษณะพิเศษ กลยทุธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
๑.M – Morality มีมารยาททางกายและวาจาท่ีเหมาะสม

ตามกาลเทศะ

ฝึกฝนดา้นระเบียบวนิยักิริยามารยาททั้งทางกายและวาจาท่ีเหมาะสม เช่น การแต่งกาย การพดู

๒. A – Awareness รู้เท่าทนัความ เปล่ียนแปลงทางสงัคม ส่งเสริมใหรู้้เท่าทนัการของโลกเปล่ียนแปลงและสงัคมปัจจุบนัในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม
วัฒนธรรม การเมือง และเทคโนโลยี

๓. H – Helpfulness มีศรัทธา อุทิศตนเพ่ือ
พระพทุธศาสนา

ส่งเสริมใหนิ้สิตศรัทธาอุทิศตนเพ่ือทาํงานเผยแผพ่ระพทุธศาสนา โดยการให้
ออกค่ายบณัฑิตอาสาพฒันาชุมชน

๔. A – Ability มีความสามารถในการแกปั้ญหา ส่งเสริมใหนิ้สิตมีทกัษะในการแกปั้ญหาตนเองและสงัคม โดยจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนจากกรณีปัญหา (Problem-Based Learning: PBL) เพื่อนําไปสู่
การคิดแก้ไขปญัหานั้นๆ ตามหลักพุทธธรรม

๕. C – Curiosity มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด ส่งเสริมใหนิ้สิตเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด โดยมอบหมายงานใหศึ้กษา
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๔.๑การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนิสิต (จาก มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

คุณลกัษณะพิเศษ กลยทุธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
คน้ควา้วจิยั วเิคราะห์ สงัเคราะห์ และวจิารณ์ประเดน็ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
สงัคม

๖. H - Hospitality มีนํ้ าใจเสียสละเพื่อส่วนรวม ส่งเสริมใหนิ้สิตมีจิตอาสาในการเขา้ร่วมกิจกรรมบาํเพญ็สาธารณประโยชน์ต่าง
ๆ เช่น จดักิจกรรมสงัคมสงเคราะห์ ออกเผยแผ่ธรรมสู่ชุมชน

๗. U – Universality มีโลกทศัน์กวา้งไกล ส่งเสริมใหนิ้สิตเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ
๘. L – Leadership มีความเป็นผูน้าํดา้นจิตใจและ
ปัญญา

ส่งเสริมใหนิ้สิตเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณ

๙. A – Aspiration มีความมุ่งมัน่พฒันาตนให้
เพียบพร้อมดว้ยคุณธรรม จริยธรรม

ส่งเสริมใหนิ้สิตฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยการบูรณาการหลกัคุณธรรม
จริยธรรมไวใ้นในรายวชิาต่างๆ

๔.๒การพฒันาการเรียนรู้ในแต่ละดา้น (จาก มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา)

๑.ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ๒.ดา้นความรู้ ๓. ดา้นทกัษะทาง
ปัญญา

๔. ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความ
รับผดิชอบ

๕. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์การส่ือสาร
เทคโนโลยสีารสนเทศ

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓

                   

๔.๒.๑ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันา

ดา้นคุณธรรมจริยธรรม
กลยทุธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้

ดา้นคุณธรรมจริยธรรม
(๑) ผลิตบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาที่มี
คุณธรรมและจริยธรรม สามารถให้บริการ
งานวิชาการแก่สังคม
(๒ ) มี ศั ก ยภ าพ ท่ี จ ะพัฒน าตน เ อ ง ใ ห้
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมด้วย
หลักการทางพระพุทธศาสนา
(๓) สามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาบนฐาน
ของหลักการและเหตุผลและค่านิยมดันดี
งาม
(๔) แสดงภาวะความเป็นผู้นําด้านความ
ประพฤติปฏิบั ติตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมในพระพุทธศาสนา

(๑) จัดกิจกรรมเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติ
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้เป็นผู้มีน้ําใจ เสียสละอุทิศตน
เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
(๒) ฝึกฝนให้มีความใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นํา
ด้านจิตใจและปัญญา เพ่ือพัฒนาตนเอง
และสังคม
(๓) การจัดกิจกรรมในรายวิชาท่ีเน้นการ
ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยในตนเอง
และแก้ไขปัญหาของ ตนเองและสังคมได้
(๔) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นําผู้ตาม ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

(๑) ประเมินด้วยผลงานวิชาการ และการ
บําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
(๒) ประเมินด้วยแบบทดสอบด้วยการสังเกต
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และแบบวัดผล
(๓ ) ประเมินจากความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม การทํางานวิจัย และการ
เข้าร่วมกิจกรรมในการใช้องค์ความรู้ทาง
การศึกษาทําประโยชน์ต่อสังคม
(๔) ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดย
เพื่อนและอาจารย์ โดยใช้แบบประเมินและ
แบบวัดผล
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๔.๒.๒ดา้นความรู้
ผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันา

ดา้นความรู้
กลยทุธ์ในการประเมินผล การเรียนรู้

ดา้นความรู้
(๑) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ในเน้ือหาสาระหลักของสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีท่ี
สําคัญ และนํามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงาน
(๒) มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการพัฒนา
วิชาการสมัยใหม่ สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับ
วิชาพระพุทธศาสนา ด้านการบริ ห าร
การศึกษาได้
(๓) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการ
ปฏิบัติในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สามารถประยุกต์หลักธรรมมาใช้กับแนวคิด
ในทางทฤษฎี ปฏิบัติ และการวิจัย
(๔) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย
เพ่ือเชื่อมโยงกับการพัฒนาองค์กร เพื่อ
ตอบสนองความต้องการทางสังคมในด้าน
วิชาการพระพุทธ-ศาสนาด้านการบริหาร
การศึกษา

(๑) จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยใช้
วิธีการเรียนการสอนท่ีเน้นหลักการทาง
ทฤษฎี และการประยุกต์ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง กระตุ้นให้เกิดการคิด
วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง
(๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการศาสตร์
สมัยใหม่ควบคู่กับวิชาการพระพุทธศาสนา
ด้านการบริหารการศึกษา
(๓) จัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยด้วย
ตนเอง ในการพัฒนานวัตกรรมและองค์
ความรู้ใหม่
(๔) ส่งเสริมให้มีการวิจัยและค้นคว้าองค์
ความรู้ในพระไตรปิฎกและนําองค์ความรู้ที่
ค้นพบมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

(๑) ประเมินด้วยการสอบข้อเขียน
(๒) ประเมินด้วยการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
(๓) ประเมินด้วยการนําเสนอรายงานและการ
ทํางานเป็นทีม
(๔) ประเมินด้วยการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้
ให้เป็นประโยชน์



๕

๔.๒.๓ ดา้นทกัษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันา

ดา้นทกัษะทางปัญญา
กลยทุธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้

ดา้นทกัษะทางปัญญา
(๑) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติ
ในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อการ
พัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทาง
พระพุทธศาสนาด้านการบริหารการศึกษา
อย่างเหมาะสม
(๒) สามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย สิ่ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย สังเคราะห์ และนําไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ
(๓) สามารถประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและองค์
ความรู้ทางด้านพุทธศาสนาในการแก้ปัญหา
หรือพัฒนาการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม
และสร้างสรรค์
(๔ ) สามารถ ตัดสิน ใจ เรื่ อ งที่ ซับ ซ้อน ท่ี
เก่ียวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และ
สามารถผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
ในระดับชาติ และนานาชาติ

(๑) ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา
(๒) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
ปฏิบัติงานจริง
(๓) เน้นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้
กับสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหาเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
(๔) การอภิปรายกลุ่ม

(๑) วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิด
และการแก้ไขปัญหา
(๒) วัดผลการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย
(๓) การนําเสนอผลงาน การอธิบาย การถาม
และตอบคําถาม
(๔) การโต้ตอบสื่อสารกับผู้อ่ืน
(๕) การอภิปรายกลุ่ม

๔.๒.๔ ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ
ผลการเรียนรู้

ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผดิชอบ

กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันา
ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลและความรับผดิชอบ

กลยทุธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้
ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล

และความรับผดิชอบ



๖

(๑) มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของตนเอง ในการพัฒนาความรู้
ของตนเอง องค์กร และสังคม
(๒) สามารถใช้ความรู้ ในศาสตร์มาชี้นํา
องค์กร แก้ไขปัญหาท่ีมีความซับซ้อนด้วย
ตนเอง และเปล่ียนแปลงสังคมในทางที่
เหมาะสม
(๓) สามารถทํางานเป็นทีม เคารพสิทธิ รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีปฏิสัมพันธ์
อย่างสร้างสรรค์กับผู้ร่วมงาน

(๔) แสดงภาวะความเป็นผู ้นําในองค์กร
บริหารการทาํงานเป็นทีมไดอ้ยา่งเหมาะสม
ตามโอกาสและสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการทาํงานของกลุ่ม
(๕) สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานด้วย
ตนเอง ประเมินตนเอง รวมท้ังวางแผน
ป รับปรุ งตน เองและอง ค์กร ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

(๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการ
เรียนการสอนท่ี มีการปฏิ สัมพันธ์ที่ ดี
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
(๒) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นํา ผู้ตาม การ
แสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นําและผู้
ต ามที่ ดี ก า ร มีม นุษย สัม พัน ธ์ ท่ี ดี กั บ
ผู้ร่วมงาน การรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนใน
การปฏิบัติงานเป็นทีมและการทํางานวิจัย
(๓) ฝึกฝนการทํากิจกรรมเพื่อสังคม และ
การวางตัวท่ีเหมาะสมตามกาลเทศะ
(๔) ฝึกฝนการประสานงานกับผู้อ่ืนทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา

(๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของ
นิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการ
เรียนการสอน เช่น พฤติกรรมความสนใจ
ต้ังใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
(๒) สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะ
ผู้นําและผู้ตามท่ีดี ความสามารถในการทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น
(๓) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
เรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การนําเสนอ
ผลงาน การทํางานวิจัย และการร่วมทํา
กิจกรรมเพ่ือสังคม

๔.๒.๕ ดา้นทกัษะการวเิคราะห์การส่ือสาร เทคโนโลยสีารสนเทศ
ผลการเรียนรู้

ดา้นทกัษะการวเิคราะห์การส่ือสาร
เทคโนโลยสีารสนเทศ

กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันา
ดา้นทกัษะการวเิคราะห์การส่ือสาร

เทคโนโลยสีารสนเทศ

กลยทุธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้
ดา้นทกัษะการวเิคราะห์การส่ือสาร

เทคโนโลยสีารสนเทศ
(๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลัก
ตรรกะทางค ณิตศาสตร์ และสถิ ติ ใ น
การศึกษาค้นคว้าปัญหา เช่ือมโยงประเด็น
ปัญหาท่ีสําคัญ และเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้าน
พระพุทธศาสนาในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี
(๒) สามารถส่ือสารด้านการพูด การอ่าน
การฟังการเขียนการนําเสนอ สื่อสารกับกลุ่ม
บุคคลต่างๆทั้งในวงการวิชาการวิชาชีพและ
ชุมชนได้อย่างเหมาะสม
(๓) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
คน้ควา้ขอ้มูล เพ่ือประกอบการศึกษาและการ
ทาํวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการติดต่อส่ือสาร

(๑) จัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ
เ พ่ือ ให้ นิ สิ ต ไ ด้ฝึ กทั กษะ ท้ั ง ด้ านการ
วิเคราะห์ การวิจารณ์
(๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการส่ือสาร และ
การนําเสนอโดยใช้ เทคโนโลยีทั้ ง ด้วย
ตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้
นิสิตได้ฝึกทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ค้ น ค ว้ า แ ล ะ ก า ร ทํ า
วิทยานิพนธ์

(๑ ) การทดสอบความ รู้และ เทคนิคการ
วิเคราะห์และวิจารณ์ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ ๆ
(๒) การทํางานวิจัย ต้ังแต่เร่ิมต้นจนถึงขั้นตอน
การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน



๗

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน การ
สอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

๑-๒

-แนะนําสังเขปรายวิชาสนทนา /
แลกเปล่ียนประสบการณ์ แนะนํา
การเรียนรู้การปฏิบติัตน และการวดั
ประเมินผล
๑ .ความรู้ ความ เข้ า ใจ เกี่ ยวกับ
ความสําคัญของพระพุทธศาสนา ใน
ฐานะศาสนาประจําชาติไทย และ
รากฐานสําคัญของวัฒนธรรม เป็น
องค์ความสามัคคี เป็นสถาบันคู่ชาติ
และพระมหากษัตริย์ เป็นแหล่งหล่อ
หลอมเอกลักษณ์ของชาติ

๒.การประยกุตค์วามรู้ใหเ้ป็น
เคร่ืองมือการแกปั้ญหาใน
ชีวติประจาํวนัและสังคมไทยได้

๔

-บรรยายโดยใช้
คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์
และเอกสารประกอบการ
สอน
-ซักถามประเด็นสงสัย
-ให้นิสิตสรุปความรู้
เกี่ยวกับความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา ในฐานะ
ศาสนาประจําชาติไทย
และรากฐานสําคัญของ
วัฒนธรรม

อาจารย์ ดร.อินตอง ชัย
ประโคม

๓-๔

พั ฒ น า ก า ร แ ห่ ง ส ถ า บั น

พระพุทธศาสนาจากอดีตถึงปัจจุบัน
ที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย ๔

-บรรยายโดยใช้
คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์
และเอกสารประกอบการ
สอน
-ซักถามประเด็นสงสัย
-ให้นิสิตสรุป

อาจารย์ ดร.อินตอง ชัย
ประโคม

๕-๖

หลกัศาสนพิธี และรูปแบบพิธีกรรม
ทางพระพทุธศาสนา และการเขา้
ร่วมกิจกรรมทางพระพทุธศาสนา

๔

-บรรยายโดยใช้
คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์
และเอกสารประกอบการ
สอน
-ซักถามประเด็นสงสัย
-ให้นิสิตรู้จักหลักศาสนพิธี
และรูปแบบพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา

อาจารย์ ดร.อินตอง ชัย
ประโคม

๗ สอบกลางภาค



๘

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การ
สอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

๘ ลกัษณะ รูปแบบและความเช่ือทาง
พระพทุธศาสนาของสังคมไทย

๒ -บรรยายโดยใช้
คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์
และเอกสารประกอบการ
สอน
-ซักถามประเด็นสงสัย
-ให้นิสิตแบ่งกลุ่มศึกษา
เกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบ
และความเช่ือทาง
พระพุทธศาสนา

อาจารย์ ดร.อินตอง ชัย
ประโคม

๙-๑๐

วดัและพระสงฆไ์ทย องคก์รทาง
พระพทุธศาสนา
บทบาทของวดัและพระสงฆไ์ทยใน
ต่อสงัคมไทยปัจจุบนั ๔

-บรรยายโดยใช้
คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์
และเอกสารประกอบการ
สอน
-ซักถามประเด็นสงสัย
-ให้นิสิตรู้จักรูปแบบของวัด
และพระสงฆ์ไทย องค์กร
ทางพระพุทธศาสนา

อาจารย์ ดร.อินตอง ชัย
ประโคม

๑๑-๑๒

-การจดัการศึกษาพระพทุธศาสนา
ในประเทศไทย
-การส่งเสริมและการคุม้ครองทาง
พระพทุธศาสนา
-การจดัการศึกษาทาง
พระพทุธศาสนา
-องคก์รทางพระพทุธศาสนา
-การส่งเสริมและคุม้ครอง
พระพทุธศาสนา

๔

-บรรยายโดยใช้
คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์
และเอกสารประกอบการ
สอน
-ซักถามประเด็นสงสัย
-ให้นิสิตเรียนรู้การจัด
การศึกษาพระพุทธศาสนา
ในประเทศไทยการส่งเสริม
และการคุ้มครองทาง
พระพุทธศาสนา

อาจารย์ ดร.อินตอง ชัย
ประโคม

๑๓
-พระพทุธศาสนากบัการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื
-การพฒันาพระพุทธศาสนากบั
เศรษฐกิจพอพียง

๒
-บรรยายโดยใช้ คอมพิวเตอร์
โปรเจ็คเตอร์และเอกสาร
ประกอบการสอน
-ซักถามประเด็นสงสัย

อาจารย์ ดร.อินตอง ชัย
ประโคม



๙

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การ
สอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

-การนาํหลกัพระพทุธศาสนา ไป
แกปั้ญหาในชีวติประจาํวนั

-ให้นิสิตวิพากย์การนําหลัก
พระพุทธศาสนา ไปแก้ปัญหา
ในชีวิตประจําวัน

๑๔

-ประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย
-การเปลี่ยนแปลงทางประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย
-ค่านิยมและการปลูกฝังค่านิยมไทย
-แนวทางแก้ไข ๒

-บรรยายโดยใช้
คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์
และเอกสารประกอบการ
สอน
-ซักถามประเด็นสงสัย
-ให้นิสิตวิเคราะห์ประเพณี
ไทย

การเปล่ียนแปลงทาง
ประเพณีและวฒันธรรม
ไทยและค่านิยมและการ
ปลูกฝังค่านิยมไทย

อาจารย์ ดร.อินตอง ชัย
ประโคม

๑๕

-วกิฤตการณ์ของปัญหาสงัคมไทย
-วเิคราะห์บทบาทพทุธศาสนากับ
แก้ไขสังคมไทยในอนาคต
-สรุปองค์ความรู้ในรายวิชา ๒

บรรยายโดยใช้
คอมพิวเตอร์ โปรเจค็เตอร์
และเอกสารประกอบการ
สอน
-ซักถามประเด็นสงสัย

-ให้นิสิตวิพากย์-พทุธวถีิ
ไทยในอนาคตและ
วกิฤตการณ์ของปัญหา
สงัคมไทย ๓ ปัญหา

อาจารย์ ดร.อินตอง ชัย
ประโคม

๑๖ สอบปลายภาค

ที่ ผลการเรียนรู*้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน
สัดส่วนของการ

ประเมินผล



๑๐

๑ นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะ
ความสําคัญของพระพุทธศาสนาใน
ฐานะศาสนาประจําชาติไทย และ
รากฐานสําคัญของวัฒนธรรม เป็น
องค์ความสามัคคี เป็นสถาบันคู่ชาติ
และพระมหากษัตริย์ เป็นแหล่ง
หล่อหลอมเอกลักษณ์ของชาติ และ
พัฒนาสังคมไทยได้

ใชข้อ้สอบปลายภาค
แบบอตันยั

๑๖ ๕๐%

๒ นิสิตสามารถวิเคราะห์ความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาใน
ชีวติประจาํวนัและสังคมได้

รายงานการศึกษา
ตนเองของนิสิต

๖ ๑๐%

๓ นิสิตต้ังใจและสนใจเรียนในรายวิชา
พุทธวิถีไทย

ประเมินผลจากการ
เขา้หอ้งเรียนของนิสิต

ทุกคร้ัง ๑๐%

๔ การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายและ
ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง

นิสิตส่งงานตรงเวลา
และผลงานถูกต้อง
สมบูรณ์

ทุกคร้ัง ๑๐%

๕ นิสิตสามารถนําความรู้ท่ีได้จากการ
เรียนในรายวิชาไปประยุกต์ใช้ได้

และนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน

ประเมินจากรายงาน
และวธีิการนาํเสนอ
หนา้ชั้นเรียนของ
นิสิต

๑๒-๑๔ ๒๐%

รวม ๑๐๐%

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. เอกสารและตําราหลัก

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย. พิมพ์เป็นอนุสรณ์สมโภช พระไตรปิฎก
ฉบับภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙

กรมการศาสนา.ศาสนพิธี. พิมพค์ร้ังท่ี ๑๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพก์ารศาสนา, ๒๕๓๖.

กรมการศาสนา.หลกัพระพทุธศาสนา.พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพก์ารศาสนา, ๒๕๓๕.

สัญญา สัญญาวิวัฒน์.พทุธสังคมวทิยา. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพสุ์ขภาพใจ, ๒๕๔๓.

คณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา.การศึกษาเพื่อชีวติและสังคม. กรุงเทพมหานคร :

สมาคมผูบ้ริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย,๒๕๑๘.
ทินพันธ์ นาคะตะ.พระพทุธศาสนากบัสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน,์ ๒๕๒๙.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พระพทุธศาสนากบัสังคมไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร :



๑๑

มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๒.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมกบัการพฒันาชีวติ. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๒๓.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวติ. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมมิก, ๒๕๓๗.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พทุธธรรม. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมมิก,๒๕๓๗.
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต). วิธีคิดแบบพุทธ. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมมิก,๒๕๓๗.

ณรงค์ เส็งประชา.สังคมวฒันธรรมและประเพณีไทย.กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์โอเดี้ยนสโตร,์ ๒๕๓๕.
ณรงค์ เส็งประชา.วิถีไทย.กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์โอเด้ียนสโตร,์ ๒๕๓๙.

วศิน อินทสระ. หลกัคาํสอนสําคญัในพระพทุธศาสนา.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราช

วทิยาลยั, ๒๕๓๓.

แสง จันทร์งาม.พทุธวธีิสอนของพระพุทธเจา้.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐.
๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบังานวิจยั เช่น หอสมุดแห่งชาติ สาํนกังานสถิติและวจิยัแห่งชาติ หอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัต่างๆ

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความคิดเห็นจาก
นักศึกษา ได้ดังน้ี

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้

- ผลการสอบ

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
๓. การปรับปรุงการสอน

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

- การวิจัยในและนอกช้ันเรียน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการ
ออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังน้ี



๑๒

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจําหลักสูตร

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔
- เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาท่ีมาจากงานวิจัย
ของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆในอนาคต

...........................................................
(ดร.อินตอง ชัยประโคม)
อาจารย์ประจํารายวิชา

...........................................................
(...............................................................)
ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา


