
๑ 
 

รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา มคอ. ๓ 
รายวิชา ๘๐๑  ๓๐๙  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพระพุทธศาสนา                            

Information Technology for Buddhism 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     วิทยาเขตขอนแก่น/บัณฑิตศึกษา / 
                                    หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 
หมวดท่ี ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑. รหัสและรายชื่อวิชา  
     ๘๐๑  ๓๐๙  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพระพุทธศาสนา   Information Technology for Buddhism 

๒. จำนวนหน่วยกิต  
     (๓) หน่วยกิต (๓) (๒-๒-๖)  

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
    พุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
    วิชาเอกแบบไม่นับหน่วยกิต 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู้สอน  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ , ผศ.ดร.  
อาจารย์ผู้สอน ๑) พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ , ผศ.ดร. 
                      Ph.D. (Pali&Theravada) 
                      M.A. (Sanskrit) 
                      พธ.บ. (ศาสนา)  
                      ศษ.บ. (มัธยมศึกษา)          
                  ๒) พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี, ดร. 
                       พธ.ด. (ปรัชญา)   
                       พธ.ม. (ปรัชญา)  
                       พธ.บ. (พุทธศาสนา) 
                  ๓) พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. 
                      พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
                      ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา) 
                      พ.ธ.บ.  (ภาษาอังกฤษ) 
                   ๔) อาจารย์สุทธิพงษ์ อุพลเถียร 
                      วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 



๒ 
 

                      พธ.ม. (พุทธบริหารการศึกษา) 
                     บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

๕. ภาคการศึกษา/ช้ันเรียนปีที่  
    ภาคการศึกษาท่ี ๒ /๒๕๖๕   ช้ันปีท่ี ๑ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requiste) (ถ้ามี)  
     ไม่มี 

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

๘. สถานที่เรียน  
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น  

๙. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด  
     ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 
หมวดที ่๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      ๑. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดการส่ือสารท่ีปรากฎในพระไตรปิฎก       
      ๒. เพื่อให้สามารถประสานองค์ความรู ้ในทฤษฎีการสื ่อสารในทัศนะตะวันตกและบูรณาการกับการสื่อสาร 
จริยธรรมการสื่อสาร ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศในการตอบสนองการจัดเก็บข้อมูล โดย
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และการประยุกต์ได้อย่างบูรณาการ 
      ๓. เพื่อให้นิสิตสืบค้น หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที ่สัมพันธ์กับการสื่อสารและจริยธรรมการสื่อสารใน
พระพุทธศาสนา รวมถึงการฝึกปฏิบัติการในการผลิตสื่อใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารผลงานวิจัย 
และองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ  

๒. จุดประสงค์การเรียน   
           นิสิตบอกและอธิบายเนื้อหาหลักเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร สื่อและประเภทของสื่อ หลักคำสอนใน
พระพุทธศาสนาที่สัมพันธ์กับการสื่อสาร และจริยธรรมการสื่อสารในพระพุทธศาสนา การสืบค้น บทบาทเทคโนโลยี
สารสนเทศในการตอบสนองการจัดเก็บข้อมูล  การอ้างอิงและการนำเสนอ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการในการผลิตส่ือใหม่ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการส่ือสารผลงานวิจัย และองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 



๓ 
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
๑. คำอธิบายรายวิชา  
         ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการส่ือสาร ส่ือและประเภทของส่ือ หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาท่ีสัมพันธ์กับ
การสื่อสาร และ๖จริยธรรมการสื่อสารในพระพุทธศาสนา บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศในการตอบสนองการจัดเก็บ
ข้อมูล  การสืบค้น การอ้างอิงและการนำเสนอ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการในการผลิตส่ือใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการส่ือสารผลงานวิจัย และองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๔๘ ช ั ่วโมง ต ่อ   ภาค
การศึกษา 
(ทฤษฎี ๓๐ ชั ่วโมง และ ปฏิบัติ 
๑๘ ช่ัวโมง) 

อ า จ ม ี ก า ร ส อ น
เสร ิ ม   กรณ ีท ี ่ มี
เวลาเรียนไม่ครบ 

การฝึกปฏิบัติการในการผลิตส่ือ
ใ ห ม ่  โ ด ย ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ เพ ื ่อการส ื ่อสาร
ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง/คน      
  

๖ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
 -อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาและแนะนำวิชาการแก่นิสิตผ่านตารางการให้คำปรึกษาหรือ เว็บ 
  ไซด์คณะ หรือโทรติดต่อ อาจารย์ผู้สอน ๐๙๘ ๓๙๙๕๗๕   
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายท่ี  
  ต้องการ) 

 
หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

๑  M – Morality มีมารยาททางกายและวาจาท่ี
เหมาะสมตามกาลเทศะ 

มีการฝึกฝนด้านระเบียบวินัยกิริยามารยาททั้งทางกายและวาจาท่ี
เหมาะสม เช่น การแต่งกาย การพูด 

๒. A – Awareness  รู้เท่าทันความเปล่ียนแปลง
ทางสังคม 

มีการส่งเสริมให้รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของโลกและสังคมปัจจุบัน
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี  

๓. H – Helpfulness มีศรัทธา อุทิศตนเพื่อ
พระพุทธศาสนา  

ม ีการส ่ง เสร ิมให ้น ิส ิตม ีศร ัทธาอ ุท ิศตนเพ ื ่อทำงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยการให้ออกค่ายบัณฑิตอาสาพัฒนาชุมชน  



๔ 
 

๔. A – Ability  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  
 

มีการส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะในการแก้ปัญหาตนเองและสังคม โดย
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากกรณีปัญหา (Problem-Based 
Learning: PBL) เพื่อนำไปสู่การคิดแก้ไขปัญหานั้น ๆ ตามหลัก
พุทธธรรม 

๕. C – Curiosity  มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด 
 

มีการส่งเสริมให้นิสิตแสวงหาความรู้รอบด้าน  คิดสร้างสรรค์ ต่อ
ยอดองค์ความรู้ ด้วยการศึกษาค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และวิจารณ์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม 

๖. H - Hospitality มีน้ำใจเสียสละเพื่อส่วนรวม  มีการส่งเสริมให้นิสิตมีจิตอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ กิจกรรม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 

๗. U – Universality มีโลกทัศน์กว้างไกล  มีการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ด้านพระพุทธศาสนาและสังคม 

๘. L – Leadership มีความเป็นผู้นำด้านจิตใจและ
ปัญญา  

มีการส่งเสริมให้นิสิตวางตนเป็นแบบอย่างด้านจิตใจและปัญญา  

๙. A – Aspiration มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม 

มีการส่งเสริมให้นิสิตฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยการบูรณา
การหลักคุณธรรมจริยธรรมไว้ในในรายวิชาต่างๆ 

๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต (จาก มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๕) 

 
 

 
 
 

๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม   
๑) คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา  
       พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพนำหลักทางธรรมไป ประยกุต์ใช้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมโดยมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณสมบัติของหลักสูตร (ตาม  มคอ.๒ เฉพาะ ข้อ ๓) ดังนี้   
         (๓) ยึดมั่นในจรรยาบรรณ มีความกล้าหาญทางวิชาการและวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มในการช้ีให้เห็น
ข้อบกพร่องของจรรยาบรรณ เพื่อการทบทวนและแก้ไขระเบียบวินัย และจรรยาบรรณด้วยความกระตือรือร้น  



๕ 
 

๒) กลยุทธ์การสอน  
        เพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนดังนี้ 
          (๑) สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาและทุกกิจกรรมว่ากล่าวตักเตือนนิสิตท่ี
ประพฤติผิดศีลธรรมและยกย่องนิสิตท่ีประพฤติตามหลักศีลธรรมตามหลัก“ข่มผู้ท่ีควรข่มยกย่องผู้ท่ีควรยกย่อง”                      
         (๒)มอบหมายงานศึกษาค้นคว้ารายกลุ่มและรายบุคคลและการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม             
         (๓)ใช้กรณีศึกษาทั้งจากเอกสารตำราและชีวิตจริงในสังคมปัจจุบันเพื่อเป็นแบบอย่างให้นิสิตมีความซื่อสัตย์
สุจริตความรับผิดชอบความเสียสละความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความกล้าหาญทางวิชาการ/วิ ชาชีพภาวะผู้นำและมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

๓) กลยุทธ์การประเมินผล  
       มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ท้ังระหว่างกำลังศึกษา และภายหลังสำเร็จการศึกษา ด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบวัดผล โดย
ประเมินจากหลายๆ ด้าน ดังนี้ 
            (๑) การสังเกตพฤติกรรม 
            (๒) คุณภาพของผลงานท่ีได้รับมอบหมาย 
            (๓)รายงานผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
            (๔)การยกย่องและประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานองค์กรระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

๔.๒.๒ ความรู้(Knowledge) 

๑) ความรู้ที่ต้องได้รับ  
     จาก มคอ.๒ ได้กำหนดองค์ความรู้ของรายวิชาท่ีต้องได้รับไว้ในข้อ ๒  มีรายละเอียด ดังนี้  
       (๒) มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการถ่ายทอดหลักการทางพระพุทธศาสนาได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

๒) กลยุทธ์การสอน  
      (๑)  การบรรยายและร่วมอภิปรายหลักการพระพุทธศาสนาบนฐานของเอกสารชั้นปฐมภูมิ (พระไตรปิฎก) 
เอกสารช้ันรองและเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
      (๒)จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยมีการฝึกปฏิบัติการและการนำเสนอผลการเรียนรู้ 
      (๓) จัดการบรรยายพิเศษและสัมมนาทางวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติโดยเชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน 
      (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาสารนิพนธ์บทความทางวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือท่ีสามารถนำมาปรับ
ใช้ในงานดุษฎีนิพนธ์ที่ลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น 
      (๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและค้นคว้าองค์ความรู้ในพระไตรปิฎกและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อนำมาบูรณา
การในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสังคม 

๓) กลยุทธ์การประเมิน  
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       มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ท้ังระหว่างกำลังศึกษา และภายหลังสำเร็จการศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ 
เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบวัดผล โดยประเมินจาก
หลายๆ ด้าน ดังนี้ 

(๑) การสอบวัดผลและ/หรือคุณภาพงานการศึกษาค้นคว้า 
(๒) คุณภาพของผลงานการศึกษาค้นคว้าในรายวิชา 
(๓) คุณภาพของบทความทางวิชาการบทวิจารณ์หนังสือสารนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ นวัตกรรม และ

งานสร้างสรรค์อื่น 
(๔) คุณภาพผลงานวิจัยทางวิชาการ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์อื ่นพร้อมเผยแพร่สู่สังคมตาม

เกณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 

๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 

๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
     จาก มคอ.๒ ได้กำหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาของรายวิชาเป็นภาระรับผิดชอบรอง ท้ัง ๔ ข้อ มีคำ
ขยายความไว้ดังนี้ 
           (๑) สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงบูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่  
           (๒)สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดเช่ือมโยงสัมพันธ์ ประเมินค่า คิดริเริ่มสร้างสรรค์ การบูรณาการ
แนวคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับสูง 
            (๓) สามารถออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัยท่ีสำคัญเพื่อจัดการกับปัญหาท่ีซับซ้อน สร้างองค์ความรู้
ใหม่ แนวคิดใหม่ และพุทธนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับบริบทสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
             (๔) มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ ทักษะและกระบวนการค้นคว้าอย่างเข้มข้น ตามความ
เช่ียวชาญเฉพาะบุคคล 

๒) กลยุทธ์การสอน  
             (๑) ฝึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดเชิงกลยุทธ  บูรณาการ เปรียบเทียบ วิพากษ์อย่าง
อิสระตามหลักโยนิโสมนสิการ และการวิจารณ์ตามหลักการและทฤษฎี การต่อยอดองค์ความรู้และการแก้ไขปัญหา
สังคมได้ 
            (๒) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและการปฏิบัติจริงและการเรียนรู้ท่ีสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
            (๓) การอภิปรายสัมมนาทางวิชาการและการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า โดยใช้กระบวนการวิพากษ์
อย่างกัลยาณมิตร 
            (๔) การทัศนศึกษาในประเทศและต่างประเทศเพื่อฝึกการต้ังโจทย์ประเด็นหัวข้อวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
            (๕) การหยิบยกกรณีศึกษาจากผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์มาศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์สรุปประเด็นเพื่อ
สร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นการขยายพรมแดนความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเช่ือมโยงกับสภาพ
เศรษฐกิจสังคมศิลปะวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
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๓) กลยุทธ์การประเมิน 
       (๑) ใช้การประเมินด้วยวิธีที่หลากหลายโดยคำนึงถึงพัฒนาการของผู้เรียนและผลการเรียนรู้ท่ีต้องการวัดเช่น
การสอบวัดทักษะทางปัญญาการนำเสนอผลงานผลการศึกษาค้นคว้าการร่วมอภิปรายในช้ันเรียนการสังเกตพฤติกรรม
ซึ่งอาจเป็นการประเมินโดยตนเองโดยผู้สอนและโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
        (๒) เชิญผู้เช่ียวชาญผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ในระดับปริญญาเอกจากภายนอกสถาบัน
มาร่วมประเมินผลการเรียนรู ้

๔.๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
         (Interpersonal Skill and Responsibilities) 

๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
     จาก มคอ.๒ ได้กำหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบของ
รายวิชาท่ีต้องได้รับไว้มีเพียงหนึ่งข้อในท้ังหมด ๓ ข้อ คือ ข้อ ๑ ดังนี้  

(๑) มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ี ภาวะผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยหลักธรรมาภิบาล 

๒) กลยุทธ์การสอน  
(๑) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สอดแทรกเรื่องการมีมนุษยสัมพันธ์ภายใต้

สังคมพหุวัฒนธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
(๒) มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่มการดำเนินกิจกรรมกลุ่มการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ

พระพุทธศาสนาและสาขาวิชาอื่นๆเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ความกล้าหาญในการแสดงออกและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมตามหลักสามัคคีธรรม 
          (๓) ส่งเสริมเครือข่ายผู้เรียนในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและต่างสาขาวิชาท้ังภายในมหาวิทยาลัยและร่วมกับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ 

(๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเคารพความเห็นต่าง ทำความเข้าใจ ปรับตัว เพื่ออยู่ร่วมกับสังคมพหุ
วัฒนธรรมตามหลักสารณียธรรม  

๓) กลยุทธ์การประเมิน  
(๑) สังเกตพฤติกรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมายการ

นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าการทำงานวิจัยและการร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม 
          (๒) ประเมินความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการปฏิบัติการการเคารพความคิดเห็นการปรับตัว
ความสามารถแสดงความคิดเห็นและการแก้ไขปัญหา 

(๓) สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้นำและผู้ตามท่ีดีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
          (๔) ประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอย่างมีส่วนร่วมโดยอาจารย์ประจำวิชา
สาขาวิชาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๔.๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
       (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 
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๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
     จาก มคอ.๒ ได้กำหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบของ
รายวิชาท่ีต้องได้รับไว้มีเพียงหนึ่งข้อในท้ังหมด ๓ ข้อ คือ ข้อ ๒ และข้อ๓ ดังนี้  
     (๒) สามารถส่ือสารองค์ความรู้พระพุทธศาสนาและประยุกต์ใช้พุทธนวัตกรรม ผ่านช่องทางท่ีหลากหลายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     (๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่สำคัญ 
ท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านส่ือทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม 

๒) กลยุทธ์การสอน  
     เพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร
จึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 

(๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการใช้ตรรกะตัวเลขและสถิติรวมถึงการประเมิน
โดยใช้ประสบการณ์ตรง 

(๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการส่ือสารท้ังการพูดและการเขียนวิธีการและ
รูปแบบการส่ือสารโดยใช้ประสบการณ์ตรง 
          (๓)จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
สร้างสรรค์ผลงานและนำเสนอองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรง  

๓) กลยุทธ์การประเมิน  
ประเมินทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
         (๑) ผลงานการวิเคราะห์เชิงปริมาณการประยุกต์ใช้สถิติการใช้ตรรกะและการบูรณาการหลักโยนิโสมนสิการ 
         (๒) ผลงานการส่ือภาษาท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนวิธีการและรูปแบบการส่ือสาร 
         (๓) ผลงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นการสร้างสรรค์ผลงานและส่ือสารองค์ความรู้ 

 
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์  
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด  จำนวน  
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อที่ ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน/บรยาย 

๑ ๑. แนะนำแผนการเรียนการสอน  
๒. สำรวจกระแสส่ือในสังคมปัจจุบัน 
๓. แนะนำเทคนิคการสืบค้นแหล่งส่ือ
ในสังคมปัจจุบัน 

๓ - แนะนำรายวิชาและ
แผนการ เรียนการสอน  
- แนะนำวัตถุประสงค์  
- แนะนำเกณฑ์ประเมิน 

- พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺ
โญ, ผศ.ดร.  
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๒ ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการ
ส่ือสาร 

๓ - ฟังคำบรรยาย  
- บันทึกคำสำคัญ  
- บันทึกประเด็นสำคัญ 

- พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิ
ภาณี, ดร. 
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, 
รศ.ดร. 
วิทยากรพิเศษ : อาจารย์
สุทธิพงษ์ อุพลเถียร  
 

๓ ส่ือและประเภทของส่ือ ๓ - ฟังคำบรรยาย  
- บันทึกคำสำคัญ  
- บันทึกประเด็นสำคัญ 

- พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิ
ภาณี, ดร. 
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, 
รศ.ดร. 
วิทยากรพิเศษ : อาจารย์
สุทธิพงษ์ อุพลเถียร  
 

๔ -๕  หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาท่ี
สัมพันธ์กับการส่ือสาร  

๖ - บรรยาย  
- Power Point  
- ซักถามข้อสงสัย  
- ศึกษากรณีศึกษา  
- การวิเคราะห์/  
สังเคราะห์ 
- อภิปราย/แสดง  
ความเห็น  
- ซักถาม/วิเคราะห์  
- การสังเคราะห์องค์ 
ความรู้ 

- พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺ
โญ, ผศ.ดร.  
- พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิ
ภาณี, ดร. 
 

๖ จริยธรรมการส่ือสารใน
พระพุทธศาสนา 

๓ - บรรยาย  
- Power Point  
- ซักถามข้อสงสัย  
- ศึกษากรณีศึกษา  
- การวิเคราะห์/  
สังเคราะห์ 
- อภิปราย/แสดง  
ความเห็น  
- ซักถาม/วิเคราะห์  

- พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺ
โญ, ผศ.ดร.  
- พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิ
ภาณี, ดร. 
 



๑๐ 
 

- การสังเคราะห์องค์ 
ความรู้ 

๗  การสืบค้นส่ือ กับการวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาจากส่ือในสังคม
ปัจจุบัน  
 

๓ - บรรยาย  
- Power Point  
- ซักถามข้อสงสัย  
- ศึกษากรณีศึกษา  
- การวิเคราะห์/  
สังเคราะห์ 
- อภิปราย/แสดง  
ความเห็น  
- ซักถาม/วิเคราะห์  
- การสังเคราะห์องค์ 
ความรู้ 

-พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺ
โญ, ผศ.ดร. 
- พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิ
ภาณี, ดร. 
วิทยากรพิเศษ : อาจารย์
สุทธิพงษ์ อุพลเถียร 

๘ บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ตอบสนองการจัดเก็บข้อมูล 

๓ - บรรยาย  
- Power Point  
- ซักถามข้อสงสัย  
- ศึกษากรณีศึกษา  
- การวิเคราะห์/  
สังเคราะห์ 
- อภิปราย/แสดง  
ความเห็น  
- ซักถาม/วิเคราะห์  
- การสังเคราะห์องค์ 
ความรู้ 

- พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิ
ภาณี, ดร. 
-พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, 
รศ.ดร. 
วิทยากรพิเศษ : อาจารย์
สุทธิพงษ์ อุพลเถียร  

๙ การอ้างอิงและการนำเสนอประเด็น
ปัญหาบทบาทส่ือในสังคมปัจจุบัน ท่ี
บูรณาการการแก้ปัญหาตามหลักคำ
สอนและจริยธรรมการส่ือสารใน
พระพุทธศาสนา 

๓ - บรรยาย  
- Power Point  
- ซักถามข้อสงสัย  
- ศึกษากรณีศึกษา  
- การวิเคราะห์/  
สังเคราะห์ 
- อภิปราย/แสดง  
ความเห็น  
- ซักถาม/วิเคราะห์  

-พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺ
โญ, ผศ.ดร. 
- พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิ
ภาณี, ดร. 
วิทยากรพิเศษ : อาจารย์
สุทธิพงษ์ อุพลเถียร  



๑๑ 
 

- การสังเคราะห์องค์ 
ความรู้ 

๑๑-๑๓ การฝึกปฏิบัติการในการผลิตส่ือใหม่ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๙ - บรรยาย  
- Power Point  
- ซักถามข้อสงสัย  
- ศึกษากรณีศึกษา  
- การวิเคราะห์/  
สังเคราะห์ 
- อภิปราย/แสดง  
ความเห็น  
- ซักถาม/วิเคราะห์  
- การสังเคราะห์องค์ 
ความรู้ 

วิทยากรพิเศษ : อาจารย์
สุทธิพงษ์ อุพลเถียร  

๑๔-๑๕  นำเสนอผลงานการส่ือสาร
ผลงานวิจัย และองค์ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนา 

๖ - บรรยาย  
- Power Point  
- ซักถามข้อสงสัย  
- ศึกษากรณีศึกษา  
- การวิเคราะห์/  
สังเคราะห์ 
- อภิปราย/แสดง  
ความเห็น  
- ซักถาม/วิเคราะห์  
- การสังเคราะห์องค์ 
ความรู้ 

-พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺ
โญ, ผศ.ดร. 
- พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิ
ภาณี, ดร. 
วิทยากรพิเศษ : อาจารย์
สุทธิพงษ์ อุพลเถียร. 
 

๑๖  สอบปลายภาค ๓   -พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺ
โญ, ผศ.ดร. 
- พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิ
ภาณี, ดร. 
วิทยากรพิเศษ : อาจารย์
สุทธิพงษ์ อุพลเถียร 

 
 
 
 



๑๒ 
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

ท่ี  ผลการ  
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่  
ประเมิน 

สัดส่วนของการ  
ประเมิน 

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%  
๔๐ % 

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  
กาเสนอ รายงาน  
การทำงานกลุ่มและผลงาน  
การอ่านและสรุปบทความ  
ส่งงานตามท่ีร่วม มอบหมาย 

ตลอดภาค  
การศึกษา 

๒๐ % 

๓  ๑.๑-๑.๗,  
๓.๑ 

การเข้าช้ันเรียน  
การมีส่วน อภิปราย  
เสนอความคิดเห็นในช้ันเรียน 

ตลอดภาค  
การศึกษา  

๑๐ % 

 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต  
    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ท่ีจัดทำโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิต 
ได้ดังนี ้
         ๑. การประเมินจากการสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
         ๒. การประเมินจากแบบประเมินของมหาวิทยาลัย  
         ๓. ข้อเสนอแนะจากเวบบอร์ด ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดทำช่องทางส่ือสารกับนิสิต 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
    ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน อาจารย์ผู้สอนได้มีกลยุทธ์ ดังนี้  
                ๑. การประเมินการสอนโดยนิสิต  
                ๒. ผลการสอบ  
                ๓. การทบทวนผลประเมินการเรียนรู้  
                ๔. นิสิตแสดงความพึงพอใจจากแบบประเมินท่ีอาจารย์กับนิสิตเห็นชอบร่วมกัน 

๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้  
              ๑. การสัมมนาควรเน้นให้นิสิตได้คิดและดำเนินการด้วยตัวของนิสิตเอง  
             ๒. อาจารย์เป็นเพียงพี่เล้ียงของการสัมมนา 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา  
         ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้
ในวิชา ได้จากการสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และ 
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชา ดังนี้  
         ๑. การทวนสอบการให้คะแนนจากกลุ่มการตรวจผลงานของนิสิต โดยอาจารย์อื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่ 
อาจารย์ประจำหลักสูตร  
         ๒. มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ  รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวงแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
     จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ 
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้  
      ๑. ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลกรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ ๒. 
เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาท่ีมาจาก งานวิจัยของ
อาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ 

 



๑๖ 
 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา พระมหาดาวสยาม วชิรปญโฺญ,ผศ.ดร. 
 
ลงช่ือ _______________________________ วันท่ีรายงาน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 
ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.ดร. 
 
ลงช่ือ _______________________________ วันท่ีรับรายงาน ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 
 


