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รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา มคอ. ๓ 
รายวิชา ๖๐๒ ๒๑๐ พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ 

Buddhism and Modern Sciences 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     วิทยาเขตขอนแก่น/บัณฑิตศึกษา / 
                                    หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑. รหัสและรายช่ือวิชา  
     ๖๐๒ ๒๑๐ พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ (Buddhism and Modern Sciences) 

๒. จำนวนหน่วยกิต  
     ๓ หนว่ยกิต ๓ (๓-๐-๖)  

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
    พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
    วิชาเอกพระพุทธศาสนา 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู้สอน  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.  
อาจารย์ผู้สอน ๑) พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.  
                      พธ.ด. (พุทธศาสนา) 
                      ศศ.ม. (ปรัชญา)  
                      พธ.บ. (ปรัชญา)  
                  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) 

๕. ภาคการศึกษา/ชั้นเรียนปทีี่  
    ภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๖๕   ชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
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๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requiste) (ถ้ามี)  
     ไม่มี 

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

๘. สถานที่เรียน  
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น  

๙. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  
     ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 
หมวดที่ ๒ จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      ๑. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในสรรพวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่       
      ๒. เพื ่อให้สามารถประสานองค์ความรู้ในศาสตร์สมัยใหม่ต่าง ๆ ศาสตร์สมัยใหม่ที ่ครอบคลุมวิทยาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และการประยุกต์ได้อย่างบูรณาการ 
      ๓. เพ่ือให้นิสิตอธิบายคำสอนทางพระพุทธศาสนา และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ควรนำมาศึกษาวิจัยต่อยอดได้
เพ่ือเป็นแนวทางท่ีจะนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยร่วมกับศาสตร์แขนงต่างๆ  

๒. จุดประสงค์การเรียน   
           นิสิตบอกและอธิบายเนื้อหาหลักเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ที่ครอบคลุมวิทยาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และการประยุกต์ เพื่ออธิบายคำสอนทางพระพุทธศาสนา 
และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ควรนำมาศึกษาวิจัยต่อยอดได้ 

 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา  
         ศึกษาวิเคราะห์พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ที่ครอบคลุมวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และการประยุกต์ เพื่ออธิบายคำสอนทางพระพุทธศาสนา และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่
ควรนำมาศึกษาวิจัยต่อยอด 
  It is purposely assigned to critically analyze Buddhism and modern sciences covering science, 
social science and humanities etc. wherein the analysis, comparison and application are made to 
explain the Buddhist teachings for further research. 
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๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงาน 
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

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

อาจมีการสอนเสริม  กรณีที ่มี
เวลาเรียนไม่ครบ 

การเขียนรายงาน 
กำหนดให้นิสิตทำ 
รายงาน ๑ เรื ่อง/
คน      
 ฝึกการวิเคราะห์
ข้อมูล 

๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
 -อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาและแนะนำวิชาการแก่นิสิตผ่านตารางการให้คำปรึกษาหรือ เว็บ 
  ไซด์คณะ  
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่  
  ต้องการ) 

 
หมวดที ่๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

๑  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอน  

๒.ด้านความรู้ลึกในพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้มีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาโดยเน้นคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
และการรู้จักแสวงหาความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อส่งเสริม
ประสบการณ์ด้านพระพุทธศาสนา 

๓. ด้านการวิเคราะห์สังเคราะห ์

  

 กิจกรรมการสอน การตั้งประเด็นเก่ียวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
เพ ื ่ อให้น ิส ิตได ้ค ิดว ิ เคราะห ์หาคำตอบแก ้ ไขป ัญหาโดยฐานทาง
พระพุทธศาสนา สามารถผลิตงานวิจัยที่มีประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้
งานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม   
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๔. ด้านภาวะผู้นำความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสบืสานศิลปวัฒนธรรม 

 

สอนให้มีภาวะผู้นำด้านพระพุทธศาสนา มีจิตอาสา ทำงานเป็นร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ สำนึกสาธารณะให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติงาน 
การใช้ส ื ่ออ ิ เล ็กทรอนิกส ์โดยการร ่วมม ือก ับสำน ักเทคโนโลย ีของ
มหาวิทยาลัย ฝึกให้นิสิตสร้างห้องเรียนออนไลน์google meet google 
form google classroom การสร้างคลิปวิดิโอเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

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

 
 

๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม   
๑) คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา  
       พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพนำหลักทางธรรมไป ประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมโดยมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณสมบัติของหลักสูตร (ตาม  มคอ.๒ เฉพาะ ข้อ ๓) ดังนี้   
 (๓) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีความกระตือรือร้น มีความคิด
ริเริ่มในการหยิบยกข้อบกพร่องของจรรยาบรรณ ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดการทบทวนและแก้ไข    

๒) กลยุทธ์การสอน  
        (๑) สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชาและทุกกิจกรรม ตักเตือนนิสิตที่ประพฤติผิด
ศีลธรรมจรรยาและยกย่องนิสิตที่ทำความดีมีจิตอาสา ตามหลัก “ข่มผู้ที่ควรข่ม ยกย่องผู้ที่ควรยกย่อง” 
       (๒) มอบหมายงานศึกษาค้นคว้ารายกลุ่มและรายบุคคล 
        (๓) ใช้กรณีศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างให้นิสิตมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ มีภาวะ
ผู้นำและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

๓) กลยุทธ์การประเมินผล  
       (๑) การสังเกตพฤติกรรม  
       (๒) คุณภาพของผลงานที่ได้รับมอบหมาย   
       (๓)รายงานผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

๔.๒.๒ ความรู้(Knowledge) 
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๑) ความรู้ที่ต้องได้รับ  
     จาก มคอ.๒ ได้กำหนดองค์ความรู้ของรายวิชาที่ต้องได้รับไว้ในข้อ ๔  มีรายละเอียด ดังนี้  
       (๔) มีความรู้และความเข้าใจในการประยุกต์หลักการพระพุทธศาสนา แนวคิดทฤษฎีในเชิงบูรณาการ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม และตระหนักในสภาพบริบททางสังคมและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

๒) กลยุทธ์การสอน  
      (๑) การบรรยายและร่วมอภิปรายในชั้นเรียน  
      (๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยมีการฝึกปฏิบัติการ และการนำเสนอผลการเรียนรู้  
      (๓) จัดการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือจัดสัมมนาทางวิชาการ  
      (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและค้นคว้าองค์ความรู้ในพระไตรปิฎกเพ่ือนำมาบูรณาการในการแก้ไขปัญหา
และการพัฒนาสังคม 

๓) กลยุทธ์การประเมิน  
       (๑) การสอบวัดผลและ/หรือคุณภาพงานการศึกษาค้นคว้า  
       (๒) คุณภาพของผลงานการศึกษาค้นคว้าในรายวิชา  
       (๓) คุณภาพของวิทยานิพนธ์  
       (๔) คุณภาพของผลงานวิจัยทางวิชาการและการพัฒนา เผยแพร่สู่สังคมตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 

๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 

๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
     จาก มคอ.๒ ได้กำหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาของรายวิชาที่ต้องได้รับไว้ใน ข้อ ๓    มีคำขยายความ
ไว้ดังนี้ 
          (๓) สามารถใช้เทคนิควิธีการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณซ่ึ์งขยายองค์ความรู้ หรือ แนวทางการปฏิบัติใน
การพัฒนาจิตใจและสังคมได้อย่างมีนัยสำคัญ 

๒) กลยุทธ์การสอน  
      (๑) ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และนำมา
ประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ทางพุทธศาสนา 
      (๒) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามหลักทฤษฎี การคิดต่อยอดองค์ความรู้และการแก้ไขปัญหา  
      (๓) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการปฏิบัติงานจริง และเน้นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์
จริง โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  
      (๔) การอภิปราย สัมมนาวิชาการ และการนำเสนอผลงาน 

๓) กลยุทธ์การประเมิน  
    (๑) ประเมินด้วยการนำเสนอผลงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการนำเสนอผลงานในชั้นเรียน 
    (๒) ประเมินด้วยการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
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    (๓) ประเมินด้วยการนำเสนอผลงาน การอธิบาย การถามและตอบคำถาม 
    (๔) ประเมินด้วยการนำเสนอผลงานวิชาการสู่สาธารณะ 

๔.๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
         (Interpersonal Skill and Responsibilities) 

๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
     จาก มคอ.๒ ได้กำหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบของ
รายวิชาที่ต้องได้รับไว้มีเพียงหนึ่งข้อในทั้งหมด ๔ ข้อ คือ ข้อ ๓ ดังนี้  
       (๓) สามารถแสดงภาวะผู้นำในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่
หลากหลาย โดยหลักธรรมาภิบาล 

๒) กลยุทธ์การสอน  
       (๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
       (๒) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นำ ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้ร่วมงาน และการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการทำงานวิจัย 
       (๓) ฝึกฝนการทำกิจกรรมกลุ่ม จัดการประชุม แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ติดตามผลและประสานงาน 
       (๔) ฝึกสังเกต สรุปรายงานผลงานนำเสนอแนวทางการแก้ไข   

๓) กลยุทธ์การประเมิน  
       (๑) ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียนการ
สอน เช่น พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  
       (๒) ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี ความสามารถในการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
       (๓) ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การนำเสนอ
ผลงาน การทำงานวิจัย และการร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม 
      (๔) ประเมินด้วยการสังเกตความสนใจ การแสดงความคิดเห็น เพื่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนาตนเอง และ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

๔.๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
       (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 

๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
     จาก มคอ.๒ ได้กำหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบของ
รายวิชาที่ต้องได้รับไว้มีเพียงหนึ่งข้อในทั้งหมด ๔ ข้อ คือ ข้อ ๓ ดังนี้  
     (๓) สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 



๗ 
 

๒) กลยุทธ์การสอน  
     (๑) จัดการส่งเสริม แนะแนวทางการเรียนรู้ เชิงสถิติ และการวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในรายวิชา  
     (๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีประกอบการค้นคว้าและการทำ
วิทยานิพนธ์ 
     (๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยี
ทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น 

๓) กลยุทธ์การประเมิน  
      การประเมินทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธี  
      (๑) ประเมินด้วยการทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และวิจารณ์ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ ๆ 
      (๒) ประเมินด้วยการทำงานวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน และการนำเสนอผลงาน 
      (๓) ประเมินด้วยการรายงานผล การนำเสนอข้อมูลวิจัยจากการสังเคราะห์ปัญหาเป็นองค์ความรู้สู่การเขียน
บทความ เป็นต้น อย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน 

 
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห ์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด  จำนวน  
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อที่ ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน/บรยาย 

๑ ๑. แนะนำแผนการเรียนการสอน  
๒. สำรวจกระแสแนวคิดพุทธศาสนา
กับวิทยาการสมัยใหม่ 

๓ - แนะนำรายวิชาและ
แผนการ เรียนการสอน  
- แนะนำวัตถุประสงค์  
- แนะนำเกณฑ์ประเมิน 

- พระโสภณพัฒนบ ัณฑิต
, รศ.ดร.  
 

๒ ฟังบรรยายการบูรณาการ  
พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ 
(แผ่นที่ ๑) โดย   
พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.  
อธิการบดีมจร. 

๓ - ฟังคำบรรยาย  
- บันทึกคำสำคัญ  
- บันทึกประเด็นสำคัญ 

- พระโสภณพัฒนบ ัณฑิต
, รศ.ดร.  
 

๓ ฟังบรรยายการบูรณาการ  
พระพุทธศาสนากับศาสตร์ สมัยใหม่ 
(แผ่นที่ ๒) โดย   
พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.  
อธิการบดีมจร. 

๓ - ฟังคำบรรยาย  
- บันทึกคำสำคัญ  
- บันทึกประเด็นสำคัญ 

- พระโสภณพัฒนบ ัณฑิต
, รศ.ดร.  
 



๘ 
 

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

- พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
, รศ.ดร. 
 

๕  วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนา 
กับศาสตร์สมัยใหม่ 

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

- พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
, รศ.ดร. 
 
 

๖  พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่: 
พุทธทัศนะร่วมสมัย 
 

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

-พระมหาณัฐพันธ์  
สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
 



๙ 
 

๗  พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กร 

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

- พระโสภณพัฒนบ ัณฑิต
, รศ.ดร.  
 

๘  พระพุทธศาสนากับวิทยาการ
การแพทย์-พยาบาลศาสตร์-
สาธารณสุขศาสตร์-ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสมุนไพร 

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

-พระมหาณัฐพันธ์  
สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
 

๙  การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและจิต
บำบัดตามแนวพระพุทธศาสนา 

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

- พระโสภณพัฒนบ ัณฑิต
, รศ.ดร.  
 



๑๐ 
 

๑๐  กฎหมาย-รัฐศาสตร์  (การเมืองการ
ปกครอง) -รัฐประศาสนศาสตร์ 

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

-พระมหาณัฐพันธ์  
สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
 

๑๑  การนำศาสตร์สมัยใหม่ 
ผสมผสานหลักพุทธธรรม 

- การตลาด  
- การจัดการ 
- เศรษฐศาสตร์ 

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

- พระโสภณพัฒนบ ัณฑิต
, รศ.ดร.  
 

๑๒  พระพุทธศาสนา กับมนุษย์ศาสตร์ / 
สังคมศาสตร์ 

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

-พระมหาณัฐพันธ์  
สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
 



๑๑ 
 

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

- พระโสภณพัฒนบ ัณฑิต
, รศ.ดร.  
 

๑๔  หลักธรรมสำคัญ 
ในพระไตรปิฎก  
กับศาสตร์สมัยใหม่ 

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

-พระมหาณัฐพันธ์  
สุทสฺสนวิภาณี,ดร. 
 

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

- พระโสภณพัฒนบ ัณฑิต
, รศ.ดร.  
 

๑๖  สอบปลายภาค ๓  สอบด้วยระบบ   



๑๒ 
 

E-Testing 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

ที ่ ผลการ  
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที ่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ  
ประเมิน 

๑  ๑.๑, ๑.๖,   
๑.๗, ๒.๑,  
๒.๖, ๒.๖,  
๓.๒ 

ทดสอบย่อยครั้งที่ ๑  
สอบกลางภาค  
ทดสอบย่อยครั้งที่ 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  
การท างานกลุ่มและผลงาน  
การอ่านและสรุปบทความ  
ส่งงานตามทีร่่วม มอบหมาย 

ตลอดภาค  
การศึกษา 

๒๐ % 

๓  ๑.๑-๑.๗,  
๓.๑ 

การเข้าชั้นเรียน  
การมีส่วน อภิปราย  
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค  
การศึกษา  

๑๐ % 

 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต  
    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิต 
ได้ดังนี้ 
         ๑. การประเมินจากการสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
         ๒. การประเมินจากแบบประเมินของมหาวิทยาลัย  
         ๓. ข้อเสนอแนะจากเวบบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำช่องทางสื่อสารกับนิสิต 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
    ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน อาจารย์ผู้สอนได้มีกลยุทธ์ ดังนี้  
                ๑. การประเมินการสอนโดยนิสิต  
                ๒. ผลการสอบ  
                ๓. การทบทวนผลประเมินการเรียนรู้  
                ๔. นิสิตแสดงความพึงพอใจจากแบบประเมินที่อาจารย์กับนิสิตเห็นชอบร่วมกัน 

๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้  
              ๑. การสัมมนาควรเน้นให้นิสิตได้คิดและดำเนินการด้วยตัวของนิสิตเอง  
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๑๖ 
 

             ๒. อาจารย์เป็นเพียงพ่ีเลี้ยงของการสัมมนา 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา  
         ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้
ในวิชา ได้จากการสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และ 
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชา ดังนี้  
         ๑. การทวนสอบการให้คะแนนจากกลุ่มการตรวจผลงานของนิสิต โดยอาจารย์อ่ืนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่ 
อาจารย์ประจำหลักสูตร  
         ๒. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ  รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวงแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
     จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ 
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้  
      ๑. ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลกรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ ๒. 
เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจาก งานวิจัยของ
อาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ 

 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. 
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