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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
   คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา1 
 BU 5006 ช่ือรายวิชา     (ไทย)      พุทธวิถีไทย 
      (อังกฤษ)  Buddhism and Thai Ways of Life 
2. จ านวนหน่วยกิต1 
                      3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1 
        -ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
พระพุทธศาสนา) 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน1 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์  ศรจันทร ์  

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน1 
       ภาคการศึกษาที่ 1/2559  ช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  (ภาคปกต)ิ 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre- requisites) (ถ้ามี) 1           -ไม่มี 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1           -ไม่มี 

8. สถานท่ีเรียน1 
      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด1 
     1 ธันวาคม 2559 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา1(มาจากสังเขปรายวิชา) 
 เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชาน้ีแล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความส าคัญของพระพทุธศาสนา ในฐานะศาสนาประจ าชาติไทย 
และรากฐานส าคัญของวัฒนธรรม เป็นองค์ความสามัคคี เป็นสถาบันคู่ชาติและพระมหากษัตริย์ เป็น
แหล่งหล่อหลอมเอกลักษณ์ของชาติ  
 2.สามารถประยุกต์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาและการพัฒนาชาติ    
 3.สถาบันพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย ความส าคัญของวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
 4.มีความรู้และเข้าใจหลักศาสนพิธี และรูปแบบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และการเข้าร่วม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ าเสมอ 
 5.สามารถศึกษาวิเคราะห์ อภิปรายลักษณะ รูปแบบและความเช่ือทางพระพุทธศาสนาของ
สังคมไทยและมีความรู้เกี่ยวกับวัดและพระสงฆ์ไทย องค์กรทางพระพุทธศาสนา  
 6.การจัดการศึกษาพรพุทธศาสนาในประเทศไทย การส่งเสริมและการคุ้มครองทาง
พระพุทธศาสนา การพัฒ นา พระพุทธศาสนากับ เศรษฐกิจพอพี ยง และสามารถน าหลัก
พระพุทธศาสนา ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา1(ตอบ ข้อ 9. หมวดท่ี 1) 
   เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อการประยุกต์ใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา1 

ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติไทยและรากฐานส าคัญของ
วัฒนธรรม เป็นองค์ความสามัคคี เป็นสถาบันคู่ชาติและพระมหากษัตริย์ เป็นแหล่งหล่อหลอม
เอกลักษณ์ของชาติ เป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาและการพัฒนาชาติ ความเป็นสถาบันพระพุทธศาสนา 
พระรัตนตรัย วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา หลักศาสนพิธีและรูปแบบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
และการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา   
 ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะ รูปแบบและมิติความเช่ือทางพระพุทธศาสนาของสังคมไทย วัดและ
พระสงฆ์ไทย องค์กรทางพระพุทธศสานา การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย การ
ส่งเสริมและการคุ้มครองพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาแล ะการพัฒนา 
พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง 
 The importance of the Buddhism as the Thai national religion and the 
important foundation of the culture, the mark of unity, the institute of the nation and 
the king,  the resource for creation of the national identity,  the instrument for the 
solution of the problems and the development of the nation,  the Buddhist 
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institutionalism, the Triple Gem, the Buddhist holy days, the principle of the religious 
ceremony and the Buddhist activities.  
 The analysis of the nature, format and belief in the Buddhism of Thai society, 
temple and Thai monk, the Buddhist organization, the measurement of the Buddhist 
study in Thailand, the promotion and protection of the Buddhism, the Buddhism and 
the problem solution and the development of the Buddhism and sufficient 
economy.   
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา1 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

1บรรยาย  48 ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสรมิตามความ
ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติ  การศึกษาด้วยตนเอง  6 
ช่ัวโมงต่อสปัดาห ์

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล1         
 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ  1 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์  (เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา1 

- การสร้างความมีวินัยใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ และความรบัผิดชอบในการท างาน 
    - มีจิตสาธารณะ อาสางาน เสียสละเพื่อส่วนรวม/เห็นแก่ส่วนรวมมากว่า รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น 

- กิริยาวาจาสุภาพ ปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย 
- มีความพอเพียง ท างานร่วมและเข้ากับผู้อื่นได ้

     1.2 วิธีการสอน1 
 - มีการสอดแทรกหรือยกตัวอย่างประกอบในขณะทีส่อนเนือ้หา โดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม 
   - ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ให้เข้าหอ้งเรียนตรงเวลาและเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ  
 - ให้มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ในการสอบ 
 - มีการแต่งกายทีเ่หมาะสม 
     1.3 วิธีการประเมินผล1 
 - พฤติกรรมการเข้าเรียน  และสง่งานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
 - ประเมินผลการศึกษาจากการท างานกลุ่ม 
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2. ความรู้ 
     2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ1 
 1. ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความส าคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะศาสนาประจ าชาติไทย 
และรากฐานส าคญัของวัฒนธรรม เป็นองค์ความสามคัค ีเป็นสถาบันคู่ชาติและพระมหากษัตริย์ เป็นแหล่ง
หล่อหลอมเอกลักษณ์ของชาติ  
 2. สามารถประยุกต์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาและการพัฒนาชาติ    
 3. ความเป็ นสถาบันพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย ความส าคัญของวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและร่วมกิจกรรมวันส าคัญ  
 4. มีความรู้และเข้าใจหลักศาสนพิธี และรูปแบบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และการเข้าร่วม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ าเสมอ 
 5. สามารถศึกษาวิเคราะห์ อภิปรายลักษณะ รูปแบบและความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของ
สังคมไทย  
 6. มีความรู้เก่ียวกับวัดและพระสงฆ์ไทย องค์กรทางพระพุทธศาสนา  
 7. การจัดการศึกษาพรพุทธศาสนาในประเทศไทย การส่งเสริมและการคุ้มครองทาง
พระพุทธศาสนา  
 8. สามารถน าหลักพระพุทธศาสนา ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 ๙. การพัฒนา พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอพียง  
     2.2 วิธีการสอน1 
          - บรรยาย  อภิปราย  การท างานกลุ่ม การน าเสนองานในด้านต่างๆ  เช่น ความรู้จากโครงการ
วันส าคัญของชาติ ศาสนา ปีการศึกษา 2559  โดยน ามาวิเคราะห์และสรุปในการน าเสนอ  และเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
     2.3 วิธีการประเมินผล1 
 -  ทดสอบย่อย  สอบปลายภาค  ด้วยแบบทดสอบที่เนน้เรื่องการวัดหลักการและการน าไปใช้ 
 -  ประเมินจากการท างานและความสามารถในการน าเสนองาน 
3. ทักษะทางปัญญา 
     3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา1 
      ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหาเกี่ยวในชิตประจ าวัน เกี่ยวกับรูปแบบ
และคามเช่ือทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนาพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยจะต้องมีหลักฐานและกรณีศึกษาเพื่อการอ้างอิง 
     3.2 วิธีการสอน1 
            -  การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม 
            -  วิเคราะห์กรณีศึกษางานวิจัยด้านต่างๆทีเ่กี่ยวข้องกับศาสนพิธีทางพระพทุธศาสนา 
  -  ฝึกให้วิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว โดยให้ไปค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ 
รวมการค้นคว้าจากฐานข้อมูล--ยกตัวอย่างกรณีศึกษา-ถาม-ตอบในช้ันเรียนการระดมสมอง การ
อภิปรายกลุ่มใหญ่/ย่อย -ศึกษาค้นคว้า /เสนอรายงาน  รายคน/ รายกลุ่ม การอภิปรายซักถาม -การ
สืบค้นจากเทคโนโลยี-เชิญผู้มีประสบการณ์จากองค์การหน่วยงานของรัฐภายนอกมหาวิทยาลัย มาให้
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ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน 
     3.2 วิธีการประเมินผล1 
           -  ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 
           -  ประเมินผลจากการน าเสนองาน   
           -  สังเกตพฤติกรรมการวิเคราะห์งานและการร่วมงานกลุ่มในการท างาน 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
 - ทักษะและความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและมี
ความรับผิดชอบ 
 - ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรมทั้งไทยและนานาชาติ 
 - ตระหนักในสทิธิตนเองและผูอ้ื่น ยอมรบัความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 - มีความสนใจและร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  
     4.2 วิธีการสอน1 
 - ให้นักศึกษาท างานกลุ่มในลักษณะของการท างานเป็นคณะ เช่น  ท ารายจากการศึกษา
ค้นคว้า การสืบค้นข้อมูล 
 - กิจกรรมการร่วมอภิปรายกลุ่ม-การจัดท าโครงการ ฯลฯ 

     4.3 วิธีการประเมินผล1 
        สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม และฝึกทกัษะการเป็นผู้น า/(ตามกลุม่ และการเป็นสมาชิกที่
ดี ของกลุ่ม  สลับการเป็นหัวหน้ากลุม่ในการท างานที่ได้รบัมอบหมาย 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
         - สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 
 - สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขซึ่งอาจต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ  
เช่น การปฏิบัติตามหลักศาสนพิธี  การวิเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบและความเช่ือทางพระพุทธศาสนา 
โดยใช้การระดมสมอง การสร้างสถานการณ์และบทบาทสมมุติ รวมทั้งการอภิปราย 
 - สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูลจากแหล่ง
ความรู้จากแหล่งต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
     5.2 วิธีการสอน1 
        -  มีการน าเสนองานกลุ่มหรอืโครงการต่อช้ันเรียน พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อใหน้ักศึกษาใช้ภาษาที่
ถูกต้อง ชัดเจนและกระชับ 
 - ในการค้นคว้าน้ัน ส่วนหนึ่ง นักศึกษาจะต้องค้นคว้าจากวารสารหรือฐานข้อมลูทีเ่ป็น
ภาษาไทย และอังกฤษ 
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 - ในการเสนอน้ันจะใช้ ทั้งการรายงานหน้าช้ัน และ PowerPoint 
     5.3 วิธีการประเมินผล1 
    - ประเมินจากรายงานและรูปแบบการน าเสนอช้ินงาน 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

1-2 -แน ะน า สั ง เข ป ร าย วิ ช าส น ท น า /
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนะน าการ
เรี ยน รู้ ก ารป ฏิบั ติ ตน  แล ะก าร วัด
ประเมินผล 
1.ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  เ กี่ ย ว กั บ
ความส าคัญของพระพุทธศาสนา ใน
ฐานะศาสนาประจ าชาติ ไทย  แล ะ
รากฐานส าคัญของวัฒนธรรม เป็นองค์
ความสามัคคี เป็นสถาบันคู่ชาติและ
พระมหากษัตริย์ เป็นแหล่งหล่อหลอม
เอกลักษณ์ของชาติ 
2.การประยุกต์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือ
การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและและ
การพัฒนาชาติ    

6 -บรรยายโดยใช้ 
คอมพิวเตอร์ โปร
เจ็คเตอร์และ
เอกสาร
ประกอบการสอน 
-ซักถามประเด็น
สงสัย 
-ให้นักศึกษาสรปุ
ความรู้เกี่ยวกับ
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 
ในฐานะศาสนา
ประจ าชาติไทย 
และรากฐานส าคัญ
ของวัฒนธรรม 

ผศ.ดร.ชิษณ
พงศ์ ศร
จันทร ์
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1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

3-4 ความเป็นสถาบันพระพุทธศาสนา พระ
รัตนตรัย    
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
และการร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
 

6 -บรรยายโดยใช้ 
คอมพิวเตอร์ โปร
เจ็คเตอร์และเอกสาร
ประกอบการสอน 
-ซักถามประเด็น
สงสัย 
-ให้ นั ก ศึ กษ าส รุ ป
เกี่ ยวกับความเป็น
ส ถ า บั น
พ ร ะ พุ ท ธศ าส น า 
พระรัตนตรัย    
วั น ส า คั ญ ท า ง
พระพุทธศาสนา 

ผศ.ดร.ชิษณ
พงศ์ ศร
จันทร ์

5-6 หลักศาสนพิธี และรปูแบบพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา และการเข้าร่วม
กิจกรรมทางพระพทุธศาสนา 

6 -บรรยายโดยใช้ 
คอมพิวเตอร์ โปร
เจ็คเตอร์และเอกสาร
ประกอบการสอน 
-ซักถามประเด็น
สงสัย 
-ให้นักศึกษารู้จัก
หลักศาสนพิธี และ
รูปแบบพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ผศ.ดร.ชิษณ
พงศ์ ศร
จันทร ์
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1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

7-8 ลักษณะ รูปแบบและความเช่ือทาง
พระพุทธศาสนาของสงัคมไทย 

6 -บรรยายโดยใช้ 
คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์
และเอกสารประกอบการ
สอน 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ 
รูปแบบและความเช่ือทาง
พระพุทธศาสนา 

ผศ.ดร.
ชิษณพงศ์ 
ศรจันทร ์

9-10 วัดและพระสงฆ์ไทย องค์กรทาง
พระพุทธศาสนา 
บทบาทของวัดและพระสงฆ์ไทยใน
ต่อสังคมไทยปัจจุบัน 

6 -บรรยายโดยใช้ 
คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์
และเอกสารประกอบการ
สอน 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-ให้นักศึกษารู้จักรูปแบบ
ของวัดและพระสงฆ์ไทย 
องค์กรทางพระพุทธศาสนา 

ผศ.ดร.
ชิษณพงศ์ 
ศรจันทร ์

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ /รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

11-12 การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยการสง่เสรมิและการ
คุ้มครองทางพระพุทธศาสนา 
การจัดการศึกษาทาพระพทุธศาสนา 
องค์กรทางพระพุทธศาสนา 
การสง่เสรมิและคุ้มครอง
พระพุทธศาสนา 

6 -บรรยายโดยใช้ 
คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์
และเอกสารประกอบการ
สอน 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-ให้นักศึกษาเรียนรู้การจัด
การศึกษาพระพุทธศาสนา

ผศ.ดร.ชิษณ
พงศ์ ศร
จันทร ์
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 ในประเทศไทยการ
ส่งเสริมและการคุ้มครอง
ทางพระพุทธศาสนา 

13-14 -พระพุทธศาสนากบัการพัฒนาที่
ยั่งยืน  
การพฒันาพระพุทธศาสนากบั
เศรษฐกิจพอพียง 
การน าหลักพระพุทธศาสนา ไป
แก้ปญัหาในชวีิตประจ าวัน 
 

6 -บรรยายโดยใช้ 
คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์
และเอกสารประกอบการ
สอน 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-ให้นักศกึษาวิพากย์การน า
หลักพระพทุธศาสนา ไป
แก้ปญัหาในชวีิตประจ าวัน 

ผศ.ดร.ชิษณ
พงศ์ ศร
จันทร ์

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ /รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

15 วิเคราะห์พทุธวิถีไทยในอนาคต 
วันส าคัญและประเพณีในศาสนาอื่น 
ๆ ในสังคมไทย 
พระพุทธศาสนากับการแกป้ัญหา
และพัฒนาสังคม 
วิกฤตการณ์ของปญัหาสังคมไทย  
๓  ปัญหา 

3 -บรรยายโดยใช้ 
คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์
และเอกสารประกอบการ
สอน 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-ให้นักศึกษาวิพากย์-พุทธ
วิถีไทยในอนาคตและ
วิกฤตการณ์ของปญัหา
สังคมไทย  ๓  ปัญหา 

ผศ.ดร.
ชิษณพงศ์ 
ศรจันทร ์

16 -ประเพณีไทย 
-การเปลี่ยนแปลงทางประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 
-ค่านิยมและการปลูกฝังค่านิยมไทย 
 

6 -บ ร ร ย า ย โ ด ย ใ ช้ 
คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์
และเอกสารประกอบการ
สอน 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-ให้นักศึกษาวิเคราะห์
ประเพณีไทย 
การเปลี่ยนแปลงทาง
ประเพณีและวัฒนธรรม
ไทยและค่านิยมและการ
ปลูกฝังค่านิยมไทย 

ผศ.ดร.
ชิษณพงศ์ 
ศรจันทร ์

- สอบปลายภาค 



มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย    วิทยาเขตศรีล้านช้าง                   มคอ.3 BU 5006 พุทธวิถีไทย  

10 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม 

ท่ี 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 

สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
ลั ก ษ ณ ะ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
พระพุทธศาสนาในฐานะศาสนา
ประจ าชาติไทย และรากฐานส าคัญ
ของ วัฒ นธรรม  เป็ นอง ค์ความ
สามัค คี  เป็ นสถาบัน คู่ชาติและ
พระมหากษัตริย์ เป็นแหล่งหล่อ
หลอมเอกลักษณ์ของชาติ  

ใช้ข้อสอบปลาย
ภาคแบบอัตนัย
และปรนัย 

- 50% 

2 นักศึกษาสามารถน าความรูท้ี่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปญัหาใน
ชีวิตประจ าวันได ้

รายงานการศึกษา
ตนเองของ
นักศึกษา 

6 10% 

3 นักศึกษาต้ังใจและสนใจเรียนใน
รายวิชาพุทธวิถีไทย 

ประเมินผลจาก
การเข้าหอ้งเรียน
ของนักศึกษา 

ทุกครั้ง 10% 

4 การสง่งานที่ได้รับมอบหมายและ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

นักศึกษาส่งงาน
ตรงเวลาและ
ผลงานถูกต้อง 
สมบรูณ์ 

ทุกครั้ง 10% 

5 นักศึกษาสามารถน าความรูท้ี่ได้จาก
การเรียนในรายวิชาพุทธวิถีไทยไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและ
น าเสนอหน้าช้ันเรียน 

ประเมินจาก
รายงานและ
วิธีการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียนของ
นักศึกษา 

15-16 20% 

รวม 100% 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก+ 
      ผศ.ดร.ชิษณพงศ์  ศรจันทร์.เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพุทธวิถีไทย.มหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง.เลย. 2556. 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคัญ1 
    กรมการศาสนา.ศาสนพิธี. พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา,2536. 
    กรมการศาสนา.หลักพระพุทธศาสนา.พมิพ์ครัง้ที่ 3. กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพก์ารศาสนา,2535. 
    สัญญา สัญญาวิวัฒน์.พุทธสังคมวิทยา. กรงุเทพมหานคร: ส านักพมิพส์ุขภาพใจ,2543.  
    คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา.การศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม. กรงุเทพมหานคร :  
  สมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย,2518. 
     ทินพันธ์ นาคะตะ.พระพุทธศาสนากับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจรญิทัศน์,2529. 
     พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พระพุทธศาสนากับสังคมไทย. พิมพ์ครัง้ที่ 2. กรงุเทพมหานคร :                    
  มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2532. 
     พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมกับการพัฒนาชีวิต.  กรุงเทพมหานคร : สหธรรมกิ,2523. 
     พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมมิก,2537. 
     พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมมกิ,2537. 
     พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). วิธีคิดแบบพุทธ. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมมกิ,2537. 
     ณรงค์ เส็งประชา.สังคมวัฒนธรรมและประเพณีไทย.กรุงเทพฯ : ส านักพมิพ์โอเดี้ยนสโตร,์ 2535. 
     ณรงค์ เส็งประชา.วิถีไทย.กรุงเทพฯ : ส านักพิมพโ์อเดี้ยนสโตร,์ 2539. 
     วศิน  อินทสระ. หลักค าสอนส าคัญในพระพุทธศาสนา.กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพ์มหามกุฏราช    
  วิทยาลัย,2533. 
     แสง  จันทร์งาม.พุทธวิธีสอนของพระพุทธเจ้า.กรงุเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกุฏราชวิทยาลัย, 
  2540. 
3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 
      เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกบังานวจิัย เช่น  หอสมุดแห่งชาติ  ส านักงานสถิติและวิจัยแห่งชาติ  ห้องสมุด
ของมหาวิทยาลัยต่างๆ 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความคิดเห็นจากนักศึกษา ได้ดังนี ้

- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 
          - แบบประเมินผู้สอน  และแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดงันี ้
         -  ผลการเรียนของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยการวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
ผลสอบของนักศึกษา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
      - ปรับปรงุรายวิชาทุก 2 ปี  หรือตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4  
      - เปลี่ยนหรอืสลับอาจารยผ์ูส้อนหรือเชิญวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเพื่อให้นกัศึกษา
มีมุมมองในเรื่องการประยกุต์ความรู้เพื่อน าไปใช้ในการสร้างสรรค์งานวิจัยทางพุทธศาสนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 


