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วิชา  104 416 สัมมนาปัญหาปรัชญา (Course Specification) 

Seminar on Buddhist Philosophy in Tipitaka 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      วิทยาเขตขอนแก่น 

บัณฑิตศึกษา คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  รหัสและชื่อวิชา        

วิชา    104 416 สัมมนาปัญหาปรัชญา (Course Specification) 

Seminar on Buddhist Philosophy in Tipitaka 
๑.๒  จ านวนหน่วยกิต           
            ๓ (๓-๐-๖) 
๑.๓  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
           หลักสูตร   ปรัชญา 
           ประเภทรายวิชา   รายวิชาเลือก (แบบนับหน่วยกิต)  
๑.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร, อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

ผผศ.ดร.จรัส  ลกีา 
  ผศ,ดร.พลเผ่า  เพ็งวิภาศ 

๑.๕  ภาคการศึกษา / ชั้นปทีี่เรียน 
       ภาคการศึกษาที่ ๒ / ชั้นปีท่ี ๔ 
๑.๖  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
          ไม่มี 
๑.๗  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
          ไม่มี 
๑.๘  สถานที่เรียน    
         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์รายวิชา 
๒.๑  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

๒.๑.๑ เพ่ือให้ทราบและเข้าใจโครงสร้างและพลวัตของสังคม 
๒.๑.๒ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาของสังคมทั้งภาพกว้างและเชิงลึก 



มคอ.๓ สัมมนาพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม หน้า ๒ 
(Seminar on Socially Engaged Buddhism) 

๒.๑.๓ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ค าสอนของพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม 
๒.๑.๔ เพ่ือให้ทราบการเกิดข้ึนและบทบาทของขบวนการทางพระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาสังคม 
๒.๑.๕ เพ่ือให้สามารถศึกษา วิเคราะห์ สรุปผลการศึกษาและน าเสนอเรื่องที่เลือกศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๒.๒ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

หลังจากการเรียนการสอนจบในรายวิชานี้แล้ว นิสิตสามารถแสดงพฤติกรรมดังต่อไปนี้ได้ 
๒.๒.๑ สามารถวิเคราะห์สภาพสังคมได้ทั้งภาพรวมและเชิงลึก 
๒.๒.๒ สามารถอธิบายปัจจัยและสาเหตุของปัญหาสังคมได้ 
๒.๒.๓ สามารถอธิบายการเกิดขึ้นและบทบาทของขบวนการต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาได้ 
๒.๒.๔ สามารถอธิบายการบูรณาการค าสอนของพระพุทธศาสนาเพ่ือแก้ปัญหาสังคมในทุกมิติได้ 
๒.๒.๕ สามารถเลือกประเด็นปัญหามาศึกษา วิเคราะห์ และน าเสนอได้อย่างผู้รู้จริง 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
ค าอธิบายรายวิชา 

สัมมนาประเด็นพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม เน้นวิเคราะห์แนวคิดค าสอนของพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริม
การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างหรือเชิงสังคม เช่น การจัดตั้งชุมชน ความสัมพันธ์ในชุมชน การเข้าไปมีส่วนร่วม 
หรือผูกพัน (Engaged) กับการแก้ปัญหาต่างๆ ของสังคม โดยเฉพาะขบวนการพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม
ในโลกยุคใหม ่ที่พยายามบูรณราการพระพุทธศาสนาให้เข้าไปมีส่วนร่วมในทุกมิติของสังคม เช่น ขบวนการ
สรรโวทัย ในศรีลังกา ขบวนการชาวพุทธเวียดนาม ขบวนการชาวพุทธธิเบต ขบวนการชาวพุทธไทย ทั้งนี้ 
นิสิตต้องก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดท าโครงร่างรายงาน ด าเนิน
การศึกษา รวบรวมข้อมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นของอาจารย์ประจ าวิชาเสมอ 

๓.๑ จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ศึกษาต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๔๘ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตาม 
ความต้องการของ

นักศึกษาเฉพาะรายวิชา 

ไมม่ีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง  
๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

๓.๒ จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเวปไซด์สาขาวิชา 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

(เฉพาะรายที่ต้องการ) 



มคอ.๓ สัมมนาพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม หน้า ๓ 
(Seminar on Socially Engaged Buddhism) 

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์ หรือ กิจกรรมของนิสิต 
๑.  M – Morality มีมารยาททางกายและ

วาจาที่เหมาะสมตามกาลเทศะ 
มีการฝึกฝนด้านระเบียบวินัยกิริยามารยาททั้งทางกายและ
วาจาที่เหมาะสม เช่น การแต่งกาย การพูด 

๒.  A – Awareness  
รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม 

มีการส่งเสริมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
สังคมปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี 

๓.  H – Helpfulness  
มีศรัทธา อุทิศตนเพ่ือ
พระพุทธศาสนา 

มีการส่งเสริมให้นิสิตมีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือทางานเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนา โดยการให้ออกค่ายบัณฑิตอาสาพัฒนา
ชุมชน 

๔.  A – Ability  
มีความสามารถในการแก้ปัญหา 

มีการส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะในการแก้ปัญหาตนเองและ
สังคม โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากกรณีปัญหา 
(Problem-Based Learning: PBL) เพ่ือน าไปสู่การคิด
แก้ไขปัญหานั้นๆ ตามหลักพุทธธรรม 

๕.  C – Curiosity  
มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด 

 

มีการส่งเสริมให้นิสิตแสวงหาความรู้รอบด้าน คิด
สร้างสรรค์ ต่อยอดองค์ความรู้ ด้วยการศึกษาค้นคว้าวิจัย 
วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจารณ์ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่
เกิดข้ึนในสังคม 

๖.  H - Hospitality  
มีน้ าใจเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

มีการส่งเสริมให้นิสิตมีจิตอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรม
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น กิจกรรมสังคม
สงเคราะห์ กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 

๗.  U – Universality  
มีโลกทัศน์กว้างไกล 

มีการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ด้านพระพุทธศาสนา
และสังคม 

๘.  L – Leadership  
มีความเป็นผู้น าด้านจิตใจและ
ปัญญา 

มีการส่งเสริมให้นิสิตวางตนเป็นแบบอย่างด้านจิตใจและ
ปัญญา 

๙.  A – Aspiration  
มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม 

มีการส่งเสริมให้นิสิตฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดย
การบูรณา 
การหลักคุณธรรมจริยธรรมไว้ในในรายวิชาต่างๆ 



มคอ.๓ สัมมนาพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม หน้า ๔ 
(Seminar on Socially Engaged Buddhism) 

๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต (จาก มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ 
๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะ 
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒  

                     

๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม (Moral and Ethics) 
๑) คุณธรรม จริยธรรม ท่ีต้องพัฒนา 

พัฒนาให้ผู้ เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ น าหลักทางธรรมไป
ประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณสมบัติของหลักสูตร (ตาม 
มคอ.๒ ข้อ ๓, ๕, ๖) ดังนี้ 
(๓) เป็นผู้มีน้ าใจ เสียสละ มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 
(๕) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมถึงเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 
(๖) มีการยอมรับประเด็นทางศีลธรรมและจริยธรรมอันเนื่องมาจากความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
๒) กลยุทธ์การสอน 

(๑) ใช้การสอนแบบบรรยายด้วยการสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นิสิตมีการตั้งค าถามและตอบ
ค าถาม เพ่ือให้เห็นคุณค่าภายในจิตใจ วิสัยทัศน์ ความมีจิตอาสาและการอุทิศตน 

(๒) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนใน
การปฏิบัติงานเป็นทีม ความมีจรรยาบรรณในการท างานวิจัยสืบค้นองค์ความรู้ เป็นต้น 

(๓) ก าหนดบทบาทสมมต ิการอภิปรายกลุ่ม และการจัดสัมมนา 
๓) กลยุทธ์การประเมินผล 

(๑) ประเมินจากการมีวิจัยในการเข้าฟังบรรยาย การตรงต่อเวลา การท างานเสร็จและการส่งงาน
ตามก าหนด 

(๒) ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นทีม การท างานวิจัย และการเข้าร่วม
กิจกรรมในการใช้องค์ความรู้ทางการศึกษาท าประโยชน์ต่อสังคม 

(๓) ประเมินจากการรู้จักคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ประเด็นที่เป็นองค์ความรู้ การแสดงทัศนคติ



มคอ.๓ สัมมนาพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม หน้า ๕ 
(Seminar on Socially Engaged Buddhism) 

จากบทบาทสมมติ การอภิปรายกลุ่ม และการเข้าร่วมการสัมมนา 

๔.๒.๒ ความรู้ (Knowledge) 
๑) ความรู้ที่ต้องได้รับ 

จาก มคอ.๒ ได้ก าหนดองคค์วามรู้ของรายวิชาที่ต้องได้รับไว้ในข้อ ๒, ๓ มีรายละเอียด ดังนี้ 
(๒) มีความใฝ่รู้ใฝ่คิดสร้างสรรค์ในงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และสามารถบูรณาการองค์

ความรู้ในพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ได้ 
(๓) สามารถพัฒนาสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัย เพ่ือตอบสนองความต้องการทางสังคม

ในด้านวิชาการพระพุทธศาสนา  
๒) กลยุทธ์การสอน 

(๑) บรรยายหลักการทางทฤษฎี กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ ผ่าน
ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม และการสังเคราะห์ด้วยตนเองผ่านการน าเสนองาน 
การแสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม เพ่ือส่งเสริมให้คิดเป็นและใฝ่รู้ 

(๒) การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจากผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว แล้วให้ศึกษา 
ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ น าเสนอองค์ความรู้ผ่านการสัมมนา อภิปราย 

(๓) ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการค้นคว้าองค์ความรู้ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่เป็นประเด็นส าคัญ
กับรายวิชาที่เก่ียวข้องและเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

(๔) การปรับองค์ความรู้ไปใช้ในงานวิจัยและงานสอนที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 
๓. กลยุทธ์การประเมิน 
(๑) การเขียนแสดงความคิดเห็น ทั้งในรูปบทความ และ Work Sheet การเขียนเชิงคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ในประเด็นที่ก าหนดให้ ใน  
(๒) การน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ การแสดงความคิดเห็น การ

อภิปราย ที่เป็นการวิเคราะห์ การสังเคราะห์  
(๓) การน าความรู้ไปปรับใช้ให้สัมพันธ์กับการสัมมนา พัฒนาการ และศาสตร์สมัยใหม่ 

๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

จาก มคอ.๒ ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาของรายวิชาที่ต้องได้รับไว้ในข้อ ๑ และ
ข้อ ๔ มีค าขยายความไว้ ดังนี้ 
(๑) สามารถเข้าใจทฤษฎีทางพระพุทธศาสนาน าไปสู่การวิจัยอย่างสร้างสรรค์ 
(๔) สามารถประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคมสมัยใหม่ 

๒) กลยุทธ์การสอน 
(๑) การก าหนดประเด็นการเรียนรู้ แล้วให้นิสิตวิจัยให้เห็นถึงสภาพปัญหา แนวทางแก้ไขที่ควรจะ
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เป็นซึ่งเป็นแนวทางท่ีเกิดจากการคิด การสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางวิชาการด้วยตนเอง 
(๒) การเขียนบรรยายผลจากการศึกษาค้นคว้าและวิจัยประเด็นการเรียนรู้ในรูปของบทความ 

และหรือในรูปแบบของงานวิจัย 
(๓) การน าเสนอประเด็นการเรียนรู้ที่ตนเองได้รับมอบหมายต่อประชาคมเพ่ือนร่วมห้องเรียนเพ่ือ

เป็นการอภิปรายกลุ่ม 
๓) กลยุทธ์การประเมิน 

(๑) ประเมินจากการแสดงออกทางกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา 
(๒) ประเมินจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
(๓) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
(๔) ประเมินจากการอธิบาย การถาม และการตอบค าถาม 
(๕) ประเมินจากการโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็น การสื่อสารกับผู้อ่ืน 
(๖) ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม 

๔.๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skill and 
Responsibilities) 

๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
จาก มคอ.๒ ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบของรายวิชาที่ต้องได้รับไว้มีเพียงหนึ่งข้อในทั้งหมด ๕ ข้อ คือ ข้อ ๔ มีค าขยายความไว้ 
ดังนี้ 
๔) มีภาวะความเป็นผู้น าที่โดดเด่นในองค์กร บริหารการท างานเป็นทีม และภาวการณ์เป็นผู้ตาม

ในทีมได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างาน
ของกลุ่ม 

 
๒) กลยุทธ์การสอน 

(๑) การมอบหมายงานกลุ่ม เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
(๒) การมอบหมายหน้าที่ในการท างานกลุ่ม แล้วใช้งานเป็นการสร้างการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เพ่ือน

ในกลุ่ม ยอมรับความคิดเห็นและการตัดสินใจของกลุ่ม 
(๓) มอบหมายให้แต่ละกลุ่มงานเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมของสโมสร ชมรมนิสิต 

และกิจกรรมของชุมชน ในนามกลุ่ม หรือในนามรุ่น อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
(๔) มอบหมายหน้าที่การติดต่อประสานงานกับศูนย์บัณฑิต เกี่ยวกับประกาศ แบบฟอร์มต่างๆ 

ติดต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร เกี่ยวกับการเสนอบทความตีพิมพ์ในวารสาร การเสนองานวิจัย
เพ่ือขออนุมัติอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการติดต่อวิทยากรในการบรรยาย
ในประเด็นที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรตาม มคอ.๓ ในนามตัวแทนของรุ่น หรือ 
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ตัวแทนของห้องเรียน 
 

๓) กลยุทธ์การประเมิน 
(๑) ประเมินจากการสังเกตจากการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียน

การสอน เช่น พฤติกรรมด้านความสนใจ การตั้งใจ และการพัฒนาตนเอง 
(๒) ประเมินจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี รวมถึง

ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
(๓) ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย การน าเสนอ

ผลงาน การท างานวิจัย และการร่วมท ากิจกรรมเพ่ือสังคม 

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

๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
จาก มคอ.๒ ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบของรายวิชาที่ต้องได้รับไว้มีเพียงหนึ่งข้อในทั้งหมด ๓ ข้อ คือ ข้อ ๑ มีค าขยายความไว้ 
ดังนี้ 

๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ด้วยหลักการทางพระพุทธศาสนา 

๒) กลยุทธ์การสอน 
(๑) น าเสนอประเด็นการสัมมนาเพ่ือเป็นการฝึกนิสิต ทั้งด้านการวิเคราะห์ การวิจารณ์ การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นคว้าและน าเสนองานทั้งเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

(๒) น าเสนองานด้วยการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านการใช้สื่ อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งที่ท าด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน 

(๓) มีการวิเคราะห์ปัญหาทางปรัชญาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการท างานวิจัย 
(๔) มีการบริหารจัดการข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิจัย แล้วน ามาร่วมกันวิเคราะห์ วิจารณ์ การ

อภิปรายเป็นองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนงานการเขียนบทความ การท าสารนิพนธ์ และการเขียน
งานวิจัย ไว้เป็นรูปเล่ม 

๓) กลยุทธ์การประเมิน 
การประเมินทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธี 
๑) ประเมินผ่านการทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์ วิจารณ์ผ่านประเด็นศึกษาใน

สถานการณ์สังคมในขณะนั้น 
๒) ความส าเร็จของการท างานวิจัย เริ่มต้นจากการรู้จักก าหนดประเด็นการศึกษาวิจัย ขั้นตอนการ
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เขียนรายงานผลการศึกษา และการน าเสนอผลงานวิจัยในประชาคมห้องเรียน 
๓) จากการสังเคราะห์ปัญหาเป็นองค์ความรู้สู่การเขียนบทความ เป็นต้น อย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๕.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน/บรรยาย 

 
 

๑-๒ 

ค าชี้แจง 
- แนะน า ผู้สอน และผู้เรียน 
- ชี้แจงแนวทางการจัดการ

เรียนการสอน 
- แจ้งจุดประสงค์รายวิชา 
- แนะน าแหล่งค้นคว้าและ

เอกสาร 
- แนะแนวการประเมินผล

การเรียน 
- เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เรียน 

 
 

๖ 

 
- แนะน าการเรียนการ

สอนตามรายละเอียด
วิชา (มคอ.๓) 

- Power Point 
- ซักถามข้อสงสัย 

- พระโสภณพัฒนบัณฑิต, 
รศ.ดร. 

- พระครูปริยัติธรรมวงศ์, 
รศ.ดร. 

- พระมหาโยธิน โยธิโก, 
รศ.ดร. 

- พระมหาปพน กตสาโร, 
ดร. 

- ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
- ดร.อดุลย์ หลานวงศ์ 

 
 

การนิยามความหมาย 
- ค าว่า สัมมนา 
- ค าว่า วิเคราะห์, 
- ค าว่า สังเคราะห์ 
- ค าว่า บูรณาการ 
- สภาพปัญหาสังคมโลกใน

ภาพรวมและในเชิงลึกจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน 

- ศาสตร์ที่เป็นแนวทางใน
การแก้ปัญหาผ่าน
การศึกษาเรียนรู้
จากอัคคัญญสูตร 

- พุทธศาสตร์ที่เป็นพุทธวิธี
แก้ปัญหา ศึกษาเรียนรู้

 
 
 
 

 
- บรรยาย 
- อภิปราย 
- Power Point 
- ศึกษากรณีศึกษา 
- การวิเคราะห์ 
- ซักถามข้อสงสัย 

- พระโสภณพัฒนบัณฑิต, 
รศ.ดร. 

- พระครูปริยัติธรรมวงศ์, 
รศ.ดร. 

- พระมหาโยธิน โยธิโก, 
รศ.ดร. 

- พระมหาปพน กตสาโร, 
ดร. 

- ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
- ดร.อดุลย์ หลานวงศ์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน/บรรยาย 

จากธรรมจักกัปปวัตนสูตร 
 
 

๓-๔ 
 

พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม
ในพระไตรปิฎก 

- สภาพสังคมในภาพรวม
และเชิงลึกในสมัย
พุทธกาล 

- ความขัดแย้งของสังคม 
ผ่านแนวคิดในพรหมชาล
สูตรและธรรมจักกัปวัตน
สูตร) 

- แนวคิดพระพุทธศาสนา
เพ่ือสังคมกับปัญหาใน
สมัยพุทธกาลจากหลัก 
ฐานในพระสูตรส าคัญๆ 
เช่น พรหมชาลสูตร 

พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม
ในโลกปัจจุบัน 

- ทัศนะของนักวิชาการท้ัง
โลกตะวันตกและโลก
ตะวันออกท่ีกล่าว
สนับสนุนพระพุทธศาสนา
ว่า เป็นศาสนาเพื่อสังคม 

 
 

๖ 

- สัมมนาโดยคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบบรรยาย
รายวิชา 
- Power Point 
- มอบงานศึกษาพระ
สูตรเพ่ิมเติมในเชิงบูรณา
การเพ่ือการประยุกต์ใช้
ในวิถีชีวิต มีสิงคาลสูตร, 
ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร 
หรือ สูตรอื่นๆ ทีน่ิสิต
สนใจจะศึกษาเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปรากฏการณ์และการ
แก้ปัญหาสังคมเชิงบูรณา
การในปัจจุบัน-เพ่ือส่ง
งานและน าเสนอสรุป
แนวคิดเพ่ือการวิพากษ์ 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
ในสัปดาห์ ๘-๑๒ 
- ซักถามข้อสงสัย 

- พระโสภณพัฒนบัณฑิต, 
รศ.ดร. 

- พระครูปริยัติธรรมวงศ์, 
รศ.ดร. 

- พระมหาโยธิน โยธิโก, 
รศ.ดร. 

- พระมหาปพน กตสาโร, 
ดร. 

- ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
- ดร.อดุลย์ หลานวงศ์ 

 
 

๕ 

- แนวคิดพระพุทธศาสนา
เพ่ือสังคมผ่านการเกิด
ขบวนการท างานเผยแผ่
ของพุทธบริษัทเพ่ือ
แก้ปัญหาสังคมในสมัย
ปัจจุบัน กรณีศึกษา
ขบวนการของสรรโวทัย 
ในประเทศศรีลังกา 

- แนวคิดพระพุทธศาสนา

 
 

๓ 

- สัมมนาโดยคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบบรรยาย
รายวิชา 

- Power Point 
- ศึกษากรณีศึกษา 
- การวิเคราะห/์

สังเคราะห์ 
- ซักถามข้อสงสัย 

- พระโสภณพัฒนบัณฑิต, 
รศ.ดร. 

- พระครูปริยัติธรรมวงศ์, 
รศ.ดร. 

- พระมหาโยธิน โยธิโก, 
รศ.ดร. 

- พระมหาปพน กตสาโร, 
ดร. 

- ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ 



มคอ.๓ สัมมนาพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม หน้า ๑๐ 
(Seminar on Socially Engaged Buddhism) 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน/บรรยาย 

เพ่ือสังคมผ่านการเกิด
ขบวนการท างานเผยแผ่
ของพุทธบริษัทเพ่ือ
แก้ปัญหาสังคมในสมัย
ปัจจุบัน กรณีศึกษา
ขบวนการของติช นัท 
ฮันห์ ในประเทศเวียดนาม 
และ ดไล ลามะ พุทธ
ศาสนามหายานแบบธิเบต 

- ดร.อดุลย์ หลานวงศ์ 

 
 

๖-๗ 

- ฟังการบรรยายสรุปจาก
กรณีการปฏิบัติศาสนกิจ
ของพระบัณฑิตมหาจุฬาฯ 
ที่สนองงานคณะสงฆ์ ๖ 
ด้าน 

- ชุมชนคุณธรรม 
- บทบาทของพระสังฆ

พัฒนาในประเทศไทย 

 
 

๖ 

- สังเคราะห์ประเด็นที่
เป็นปัญหา และ
แนวทางแก้ไขที่เป็น 
Bess Sheets  

- ส่งเป็นคะแนนสอบ
กลางภาคเรียน  

พระโสภณพัฒนบัณฑิต, 
รศ.ดร. 

๘-๑๒ 
- การน าเสนอประเด็นที่

เลือกศึกษาของนิสิตที่มี
ผลงานโดดเด่น 

๑๕ 
- บรรยาย/Power 

Point 
- อภิปราย/แสดง

ความเห็น 
- ซักถาม/วิเคราะห์ 
- การสังเคราะห์องค์

ความรู้ 

- พระโสภณพัฒนบัณฑิต, 
รศ.ดร. 

- พระครูปริยัติธรรมวงศ์, 
รศ.ดร. 

- พระมหาโยธิน โยธิโก, 
รศ.ดร. 

- พระมหาปพน กตสาโร, 
ดร. 

- ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
- ดร.อดุลย์ หลานวงศ์ 

 
 

๑๓-๑๔ 
 

- ขบวนการพุทธศาสนาเพ่ือ
สังคมของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ผ่านการถอดบทเรียนจาก

 
 

๖ 

- บรรยาย 
- Power Point 
- ซักถามข้อสงสัย 
- ศึกษากรณีศึกษา 

พระโสภณพัฒนบัณฑิต, 
รศ.ดร. 



มคอ.๓ สัมมนาพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม หน้า ๑๑ 
(Seminar on Socially Engaged Buddhism) 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน/บรรยาย 

งานวิจัยเรื่อง การเผยแผ่เชิง
รุก ของวิทยาเขตขอนแก่น 

- การวิเคราะห/์
สังเคราะห์ 

 
 

๑๕ 

- สรุปเนื้อหาการศึกษา ทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 

 
 

๓ 

- บรรยาย 
- Power Point 
- ซักถามข้อสงสัย 
- ศึกษากรณีศึกษา 
- การวิเคราะห/์

สังเคราะห์ 
 

- พระโสภณพัฒนบัณฑิต, 
รศ.ดร. 

- พระครูปริยัติธรรมวงศ์, 
รศ.ดร. 

- พระมหาโยธิน โยธิโก, 
รศ.ดร. 

- พระมหาปพน กตสาโร, 
ดร. 

- ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ 
- ดร.อดุลย์ หลานวงศ์ 

๑๖  ประเมินผล/สอบปลายภาค ๓ ปากเปล่า หรือส่งงาน
ตามท่ีมอบหมายให้ครบ 

คณาจารย์ผู้บรรยาย 

๕.๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน ก าหนด 

การประเมิน 
สัดส่วน 

การประเมิน 
๑ การเข้าฟังบรรยาย (Lecture) - การเข้าห้องเรียน ๑-๑๖ ๑๐ 
๒ ทักษะความสัมพันธ์ (Friendship 

relationship) การสร้างเครือข่าย 
และความส าเร็จของงาน 

- การสังเกต 
- การท างานเดี่ยว 
- การท างานกลุ่ม 

๑-๑๖ ๑๐ 

๓ การน าเสนอรายงานเดี่ยว และ
หรือกลุ่ม (Presentation work 
assign Single & Groups) 

- น าเสนอในห้องเรียน 
- น าเสนอรายงานรูปเล่ม 

๘-๑๒ ๒๐ 

๔ ความรู้และทักษะการวิเคราะห์ - Work Sheets Body ๘-๑๒,  
๑๓-๑๔-๑๕ 

๑๐ 

๕ การคิดวิเคราะห์ (Analysis 
Thinking) เขียนบรรยายประเด็น
องค์ความรู้เพื่อฝึกการน าเสนอใน
รูปบทความที่ย่อในหนึ่ง

- การตอบปัญหา
ภาคทฤษฎีใน Home 
room  
และการสรุปองค์ความรู้ 

๑๐-๑๑ 
๑-๗,  
๘-๙,  
๑๐-๑๑, 

๑๕ 
 
 

๒๐ 



มคอ.๓ สัมมนาพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม หน้า ๑๒ 
(Seminar on Socially Engaged Buddhism) 

กิจกรรม ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน ก าหนด 
การประเมิน 

สัดส่วน 
การประเมิน 

หน้ากระดาษ เป็น Work Sheets 
Body and Work 
Sheets Groups 

๑๒-๑๓, 
๑๔-๑๕ 

๖ การสังเคราะห์ (Synthesis 
Thinking) สรุปองค์ความรู้จาก
การบรรยาย/น าเสนอและการ
สัมมนา แล้วเขียนรายงานเสนอ
องค์ความรู้สู่สาธารณชน/เผยแพร่ 

ที่สามารถเขียนบรรยาย
องค์ความรู้เกี่ยวกับ 
Engaged Buddhism 
ให้ปรากฏใน  

- บทความทางวิชาการ 
- สารนิพนธ์ 
- ดุษฎีนิพนธ์ 

๑-๗,  
๘-๙,  
๑๐-๑๑, 
๑๒-๑๓, 
๑๔-๑๕ 

๑๕ 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๖.๑ เอกสารและต าราหลัก 
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมบทความทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา, 

กรุงเทพมหานคร ; โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘ 
ชาญวิทย์  เกษตรศิริ.  วิถีไทย การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม,  กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๗ 
ทรงวิทย์  แก้วศรี, บรรณาธิการ,  สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต, กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๗ 
ธานินทร์  กรัยวิเชียร,  คุณธรรม และจริยธรรมของผู้บริหาร, กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ์, ๒๕๔๘ 
นงนภัส  คู่วรัญญู  เที่ยงกมล,  การวิจัยเชิงบูรณการแบบองค์รวม, กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔ 
นงลักษณ์  สุทธิรัตนพันธ์. การพัฒนาบุคลิกผู้น าและนักบริหาร, กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๔ 
นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ.  มานุษยวิทยาวัฒนธรรม, กรุงเทพมหานคร : เอ็กซ์เปอร์เนท, ๒๕๕๐ 
บุญทัน  ดอกไธสง,  สงครามประชาชน,  กรุงเทพมหานคร : ปัญญาชน, ๒๕๕๒ 
บวรศักดิ์  อุวรรณโณ,  การสร้างธรรมาภิบาล (Good Governance) ในสังคมไทย, กรุงเทพมหานคร:  

วิญญาณ, ๒๕๔๒ 
ประภาศรี  สีหอ าไพ, พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม, กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓ 
_________. วัฒนธรรมทางภาษา.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐ 
ปราชญา  กล้าผจัญ.  คุณธรรมและจริยธรรมผู้น ารัฐ.  กรุงเทพมหานคร: ข้าวฟาง, ๒๕๔๙ 



มคอ.๓ สัมมนาพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม หน้า ๑๓ 
(Seminar on Socially Engaged Buddhism) 

ปิยนาถ  บุญนาค  และคณะ.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ. 
กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔ 

พะยอม  วงศ์สารศรี.  องค์การ และการจัดการ.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๒ 
พรนพ  พุกกะพันธ์.  การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) กรุงเทพมหานคร: ว.เพ็ชรสกุล, 

๒๕๔๒ 
พระกวีวรญาณ (จ านง  ทองประเสริฐ),  ค าบรรยายพรหมชาลสูตร.  กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖ 
_________. วิชาศาสนา.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖ 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต).  วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่.  

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒ 
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ).  พจนานุกรมธรรมฉบับพุทธทาส.  กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, 

๒๕๕๔. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  ปยุตฺโต).  ธรรมนูญชีวิต. นนทบุรี: Awake books, ๒๕๕๖ 
_________. พระพุทธศาสนาในเอเชีย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๕. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  ปยุตฺโต).  มองสันติภาพโลกผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์. 

กรุงเทพมหานคร: พิมพ์สวย, ๒๕๔๘. 
พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ). พจนานุกรมธรรมฉบับปัญญานันทะ กรุงเทพมหานคร: 

ธรรมสภา, ๒๕๕๔. 
พระอาจารย์อารยวังโส.  พุทธเศรษฐ...ใน..ธรรมศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  คู่มือปฏิบัติงานบูรณาการพันธกิจ.  พระนครศรีอยุธยา, 

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
ยศ  สันตสมบัติ,  มนุษย์กับวัฒนธรรม.  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘. 
วันชัย  วัฒนศัพท์, ผู้แปล.  คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน.  ขอนแก่น: โรง

พิมพ์ศิริภัณฑ์, ๒๕๔๗. 
ส านักงานข้าราชการครู (ก.ค.).  รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการพัฒนาวินัยและจริยธรรมของ

ข้าราชการครู. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์, ๒๕๔๑. 
ส านักงานมาตรฐานการศึกษา ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพมหานคร: เอส.

อาร์ พริ้นติ้งแมสโปรดักส์, ๒๕๔๕. 
สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์.  ภาวะผู้น า.  กรุงเทพมหานคร: วิรัตน์เอ็ดดูเคชั่น, ๒๕๓๗. 
สุวรรณ  สุวรรณเวโช.  พื้นฐานความเชื่อของคนไทย.  กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ ๑๙๙๑, ๒๕๔๖. 
เอกชัย  บุญญาทิษฐาน.  คู่มือการวิเคราะห์ SWOT  อย่างมืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร: ปัญญาชน, ๒๕๕๓. 
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๖.๒ เอกสารและข้อมูลส าคัญ (ภาษาอังกฤษ) 
Cunningham, Willian G. Cultural Leadership. Boston: Allyn and Bacon, 1993. 
David Buchanan and Andrzej and Huczynshi. Organization Behavior. London: Prentice Hall 

Ine, 1997. 
Edgar H. Sehein. Organizational Psychology. New Jersey: Prentice Hall Ine, 1988. 
Joiner, Charles W. Jr. Leadership for change. N.Y. : Ballinger publishing Co.,Ltd, 1988. 
J. Bercovitch. Social conflicts and third parties, strategies of conflict resolution Boulder. 

Colorado: Westview Press, 1984. 
 
Thompson Jr., Arthur A, and Strickland III, AJ,. Strategic Management Concept and Cases. 

Bangkok: Mc Graw Hill, 2003. 
Weaver, T., ed.  To See Ourselves: Anthropology and Modern Social Issues, Illinois: 

Foreaman And Company, 1965. 

๖.๓  เอกสารและข้อมูลส าคัญ  - ไม่มี 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

๗.๑.๑ ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ 
๗.๑.๒ สอบถามความคิดเห็นนิสิตในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียน โดยมีแบบสอบถาม 
๗.๑.๓  ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นในการสอนในสัปดาห์สุดท้าย ด้วยการเขียนบทความส่ง 
๗.๑.๔  นิสิตสามารถลงแสดงความคิดเห็นในคอมพิวเตอร์ได้ คือ อีเมล์ ของอาจารย์ 

๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
๗.๒.๑ การสังเกตการณ์ การสอนของกิจกรรมการสอนและการตั้งใจเรียนของผู้เรียน 
๗.๒.๒ การจัดการวัดผลการสอนด้วยแบบประเมินผลที่นิสิตเป็นผู้ให้ข้อมูล 
๗.๒.๓ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๗.๒.๔ จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนระดับวิทยาลัยสงฆ์ในปลายภาคเรียน 
๗.๒.๕ จัดประชุมย่อมปรึกษาและเสนอแนะคณาจารย์ในระดับสาขาวิชาในภาคการเรียน 
๗.๒.๖ ได้มีการท าวิจัยเกี่ยวกับการใช้ PowerPoint  

๗.๓  การปรับปรุงการสอน 
หลังจากการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอนโยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง

และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
๗.๓.๑ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
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๗.๓.๒ การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
๗.๓.๓ การน าผลการประเมินทุกอย่างมาใช้ในการสะท้อนการสอนเพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอน

ของรายวิชา 
๗.๓.๔ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามาใช้ในการสอน 
๗.๓.๕ กลุ่มสายอาจารย์ได้มีการจัดอบรมสัมมนา/อภิปราย/เสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาการเยนการสอน

ทุกปีการศึกษาเพ่ือมาประกอบการพัฒนารายวิชาให้มีสาระและการสอนให้เหมาะสมและน่าสนใจตลอดเวลา 

๗.๔  การปรับปรุงการสอน 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ

เรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดังนี้ 

๗.๔.๑ การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๗.๔.๒ มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตโดยตรวจสอบ
ข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๗.๔.๓ ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบการให้คะแนนทุกอย่างและการให้เกรดของรายวิชาตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนการน าส่งฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
๗.๕  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดรายวิชาเพ่ือให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 

๗.๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม
ข้อ ๔ 

๗.๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา
จากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ 

๗.๕.๓ น าผลที่ได้จากการสอบความคิดเห็นนิสิต เกี่ยวกับคะแนน มาประชุมสัมมนาและสรุปผลเพ่ือ
พัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาหน้าต่อไป 

 
 


