มคอ ๓ ๖๐๒ ๓๑๔
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
หมวดที่ ๑ ขอมูลโดยทั่วไป
๑.รหัสและชื่อวิชา
ภาษาไทย
๖๐๒ ๓๑๔ พระพุทธศาสนากับภูมิปญญาไทย
ภาษาอังกฤษ
๖๐๒ ๓๑๔ Buddhism and Thai wisdom
๒. จํานวนหนวยกิต
๒ หนวยกิต
บรรยาย - ศึกษาดวยตนเอง : ๓-๐-๖ ชั่วโมง/สัปดาห
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา)
๓.๒ ประเภทรายวิชา วิชาเลือก
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบ พระราชรัตนาลงกรณ,ดร.
๔.๒ อาจารยผูสอน
ดร.สมเดช นามเกตุ
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๖๐
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
๘. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑

มคอ ๓ ๖๐๒ ๓๑๔
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๑. เพื่อให นิ สิ ตมี ความรูความเข าใจในสรรพวิทยาการที่มีอยูในพระไตรปฎ ก ซึ่งมิใชเรื่องราวทาง
ศาสนา
๒. เพื่อใหสามารถประสานองคความรูในศาสตรสมัยใหมตางๆ กับองคความรูทางพระพุทธศาสนาใน
พระไตรปฎกไดอยางบูรณาการ
๓. เพื่อใหนิสิตมีแนวทางที่จะนําไปประยุกตใชในการศึกษาวิจัยรวมกับศาสตรแขนงตางๆ
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อเปนการเตรียมความพรอมของนิ สิตในการนําประเด็น ที่ นาสนใจในศาสตรตางๆ มาวิเคราะห
พรอมทั้งนําแนวคิดและวิธีการในการประยุกตและบูรณาการพระพุทธศาสนาไปใชในการเขียนบทความ
ทางวิชาการและทําวิทยานิพนธ
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักธรรมสําคัญของพระพุทธศาสนาที่มีความสัมพันธกับภูมิปญญาไทย ในดานประวัติศาสตร
ปรัชญาความเชื่อ จารีตประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม เปนตนโดยวิเคราะหบทความและอิทธิพลของ
พระพุทะศาสนาที่มีตอภูมิปญญาไทย
๒. จํานวนชั่วโมงตอภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย ๔๕ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝกงาน
การศึกษาดวยตนเอง
มอบหมายงานใหไปศึกษาดวย
ตนเอง ๙๐ ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ ๔ ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Moral and Ethics)
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
ผลิตบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถใหบริการงานวิชาการแกสังคม
มีศกั ยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริ ยธรรมด้วยหลักการทางพระพุทธศาสนา
๒
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๑.๒ วิธีการสอน
- บรรยายถึงคุณของพระพุทธศาสนาที่มีตอสังคมนานาประการ เพื่อใหสามารถนําความรูทาง
พระพุทธศาสนาประสานกับภูมิปญญาไทย มาแกปญหาสังคมในหลากหลายรูปแบบ
- บรรยายถึงคุณของการนําความรูทางพระพุทธศาสนาประสานกับศิลปวัฒนธรรมเปนผูนําในชุมชนมา
ปรับใชในการดําเนินชีวิตอยางเปนรูปธรรมคือ สามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของตนใหเปนไปตามคลองธรรม
ไดจริง
- บรรยายในแงของการซื่อสัตยในการเขียนงานทางวิชาการพรอมยกตัวอยางของความซื่อสัตย ตอ
การทํางานของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งการอางขอมูลทางวิชาการอยางถูกตอง
- เนนสอนใหตระหนักถึงความตรงตอเวลา ความมีระเบียบวินัยในการเขาชั้นเรียน รวมถึงการแตง
กายใหเรียบรอยเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา การไมสงเสียงรบกวนเพื่อนรวมชั้น
รวมทั้งมีวินัยในการสงงานที่ไดรับมอบหมาย
- เนนใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย เชน สามารถนําความรูในดานความรู ความ
เชื่อ มาอธิบายคําสอนทางพระพุทธศาสนาไดอยางสอดคลองและเปนเหตุเปนผล
๑.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการนําความรูในศาสตรสมัยใหม มาอธิบายคําสอนทางพระพุทธศาสนาไดอยางสอดคลอง
และเปนเหตุเปนผล
- ประเมินจากงานเขียนที่มีการอางอิงจากแหลงที่มาของขอมูลตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาการ
- ประเมินพฤติกรรม และมารยาทในชั้นเรียน ตลอดถึงการแตงกายที่เหมาะสม ซึ่งเปนไปตามวัฒนธรรม
องคกร
- ประเมินจากการมีสวนรวมในการเสวนา การสงงานและการนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย
๒. ดานความรู (Knowledge)
๒.๑ ความรูท ี่ตองไดรับ
มีความรูความเขาใจในวิธีการพัฒนาวิชาการสมัย สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรู
ใหม สรางองคความรูจากงานวิจัยเพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาองคกรเพื่อตอบสนองความตองการทางสังคม
ในดานวิชาการพระพุทธศาสนาได
๒.๒ วิธีการสอน
- บรรยายภาพรวมสรรพศาสตรทางโลกและหลักธรรมสําคัญในพระไตรปฎก
- แนะนําวิธีบูรณาการ/ประยุกตพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม
- แนะนําเทคนิคการเขียนงานตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
- การบรรยายโดยอาจารยพิเศษ
- มอบหมายงานรายบุคคล / รายกลุม
๓
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๒.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการเขียนรายงาน การคิดวิเคราะห และความสามารถในการบูรณาการหรือประยุกต
หลักการและแนวคิดศาสตรสมัยใหมมาการอธิบายหลักพุทธธรรม เพื่อใชในการแกปญหาสังคมไดอยางเปน
รูปธรรม
- ประเมินจากการนําเสนอผลงาน การใชสื่อเทคโนโลยีและการอภิปราย
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
สามารถใชความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เนนการเรียนรู และ
การปฏบัติงานที่เปนจริง
สามารถสื บค้นข้อมูลผลงานวิจยั สิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สังเคราะห์
และนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ
๓.๒ วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหนิสิตสืบคนหลักธรรมที่มีความซับซอน สามารถเชื่อมโยงกับพระไตรปฎกและงาน
ของนักวิชาการศาสนาไดอยางถูกตองตรงประเด็น
- ใหนิสิตจับประเด็นสําคัญของแนวคิดของศาสตรสมัยใหมเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนา นําสูการ
แกปญหาสังคม
- คนควาคัมภีร ตํารา หนังสือ เอกสาร และแหลงความรูอื่นดวยตนเองได เพื่อประโยชนในการรวมกัน
อภิปรายในชั้นเรียน และการนําขอมูลที่ไดมาเขียนเปนบทความ / รายงาน นําสูความสามารถในการเขียนงา
วิทยานิพนธ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากความสามารถในการนําขอมูลที่สืบคนมาคิดวิเคราะห จับประเด็น จัดหมวดหมูและ
สังเคราะหเปนองคความรูใหม
- ประเมินจากความสามารถในการนําหลักพุทธธรรมเชื่อมโยงกับศาสตรสมัยใหมมาใชแกปญหาไดอยาง
ถูกตอง
- ประเมินจากความเปนเอกภาพ สัมพันธภาพและสารัตถภาพของงานเขียนถูกตองตรงประเด็นและการ
อางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลสอดคลองกับเนื้อหาสาระ เปนไปตามหลักวิชาการ
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําองคกร แกไขปญหาที่มีความซับซอน และเสริมสราง
ทัศนคติที่ดีแกตนเองและผูอื่น
๔
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๔.๒ วิธีการสอน
- ผูสอนสรางบรรยากาศที่เปนกันเองระหวางผูเรียนและผูสอน ใหนิสิตสนุกกับการเรียน เกิดความ
ไววางใจ นําไปสูการกลาแสดงออกและซักถาม
- มอบหมายงานใหทําเปนทีม ไมเฉพาะตอเพื่อนรวมหอง แมตางหอง ตางชั้นป ก็เปนไปดวยความ
สรางสรรคและประสานไมตรี
๔.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากพฤติกรรมของนิสิตในการทํางานเปนทีม การมีสวนรวมในการเสวนาในชั้นเรียน
- เมื่อมีปญหาการเรียน การเขียนรายงาน การตั้งหัวขอ แมปญหาสวนตัว นิสิตกลาที่จะเขาปรึกษาผูสอน
- ประเมินจากการมีสวนรวมในกิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยและของมหาวิทยาลัย
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
สามารถสื่ อสารด านการพู ด การอาน การฟ ง การเขียน และการนาเสนอ และสื่อสารกับกลุ ม
บุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปไดอยางเหมาะสม
๕.๒ วิธีการสอน
- บรรยายเกี่ยวกับแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ ทั้งจากหนังสือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยแนะนําการ
เขาถึง web site งานวิจัย วิทยานิพนธออนไลน และแนะนําใหสืบคนดวยตนเอง
- มอบหมายงานใหคนควาและนําเสนอดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- จากการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและรูปเลมของรายงาน
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมิน
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
๑
แนะนํารายละเอียด / กิจกรรม
การเรียนการสอน
๒

ภาพรวมสรรพศาสตรทางโลก

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน / สื่อที่ใช
๓ บรรยายดวย power point
และเอกสารประกอบการ
บรรยาย
๓
- บรรยายดวย power
point
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- วิเคราะหแสดงความคิดเห็น

ผูสอน
ดร.สมเดช
นามเกตุ
ดร.สมเดช
นามเกตุ

๕

มคอ ๓ ๖๐๒ ๓๑๔
๓

วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับ
ภูมิปญญาไทย

๓

๔

หลักธรรมสําคัญในพระไตรปฎก
/ ความรูเรื่องเอกภพ

๓

๕

พระพุทธศาสนากับภูมิปญญา
ศิลปะวัฒนธรรม

๓

1๖

พระพุทธศาสนากับความเชื่อ

๓

๗

พระพุทธศาสนากับจารีต
ประเพณี

๓

๘

พระพุทธศาสนากับศิลปะ

๓

๙

พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมใน
ทองถิ่น

๓

๑๐

พระพุทธศาสนากับวิเคราะห
บทบาทอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาในภูมิปญญาไทย

๓

- บรรยายดวย power point
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- วิเคราะหแสดงความคิดเห็น
- บรรยายดวย power point
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- วิเคราะหแสดงความคิดเห็น
- บรรยายดวย power point
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- วิเคราะหแสดงความคิดเห็น
บรรยายดวย power point
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- วิเคราะหแสดงความคิดเห็น
บรรยายดวย power point
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- วิเคราะหแสดงความคิดเห็น
บรรยายดวย power point
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- วิเคราะหแสดงความคิดเห็น
บรรยายดวย power point
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- วิเคราะหแสดงความคิดเห็น
บรรยายดวย power point
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- วิเคราะหแสดงความคิดเห็น

ดร.สมเดช
นามเกตุ

ดร.สมเดช
นามเกตุ

ดร.สมเดช
นามเกตุ

ดร.สมเดช
นามเกตุ

ดร.สมเดช
นามเกตุ

ดร.สมเดช
นามเกตุ

ดร.สมเดช
นามเกตุ

ดร.สมเดช
นามเกตุ

๖

มคอ ๓ ๖๐๒ ๓๑๔
๑๑

พระพุทธศาสนากับ
พระพุทธศาสนากับวิเคราะห
บทบาทอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาในภูมิปญญาไทย
พระพุทธศาสนากับ
พระพุทธศาสนากับวิเคราะห
บทบาทอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาในภูมิปญญาไทย
นิสิตนําการเสวนา
/อาจารยและนิสิตรวมกัน
อภิปราย

๓

๑๔

นิสิตนําการเสวนา
/อาจารยและนิสิตรวมกัน
อภิปราย

๓

๑๕

นิสิตนําการเสวนา
/อาจารยและนิสิตรวมกัน
อภิปราย

๓

๑๖

นิสิตนําการเสวนา
/อาจารยและนิสิตรวมกัน
อภิปราย

๓

๑๒

๑๓

๓

๓

บรรยายดวย power point
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- วิเคราะหแสดงความคิดเห็น
บรรยายดวย power point
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- วิเคราะหแสดงความคิดเห็น
นําเสนอดวย power point
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- วิเคราะหแสดงความคิดเห็น

ดร.สมเดช
นามเกตุ

นําเสนอดวย power point
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- วิเคราะหแสดงความคิดเห็น
นําเสนอดวย power point
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- วิเคราะหแสดงความคิดเห็น
นําเสนอดวย power point
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- วิเคราะหแสดงความคิดเห็น

ดร.สมเดช
นามเกตุ

ดร.สมเดช
นามเกตุ

ดร.สมเดช
นามเกตุ

ดร.สมเดช
นามเกตุ

นิสิตปริญญา
โท

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

แผนการประเมินผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน

๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, - การเขาชั้นเรียน

สัปดาห
ที่ประเมิน
ตลอด

สัดสวนของการ
ประเมินผล
๒๐%
๗

มคอ ๓ ๖๐๒ ๓๑๔
๔.๑, ๔.๓
ภาคการศึกษา
- การมีสวนรวมในชั้นเรียน
๑.๒, ๒.๑, ๒.๒, ๓.๑ - การประยุกต / บูรณาการหลักพุทธธรรมได
สัปดาหที่
๓.๒,๔.๒, ๕.๑, ๕.๒ เหมาะสม
๑๓-๑๖
- การนําเสนอผลงานเปนรายบุคคล/รายกลุม
๑.๒, ๑.๓, ๒.๒, ๒.๓ - การเขียนรายงาน / การอางอิงตามหลักวิชากา
๑๖
๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๕.๑ และการจัดทํารูปเลม

๓๐%

๕๐ %

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. หนังสืออานเสริมและอานประกอบ
ขนิษฐา จิตชินะกุล, ผศ. คติชนวิทยา. กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส, ๒๕๔๕.
จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยาศาสนา. กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, ๒๕๒๕.
ชม ภูมิภาค, รศ. การศึกษาตามแนวพุทะศาสตร เลม ๑-๓. กรุงเทพฯ : สมาคมการศึกษาแหงประเทศ
ไทย, ๒๕๓๑.
ชัยพฤกษ เพ็ญวิจิตรง. พุทธศาสตรกับวิทยาศาสตร. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพดอกหญา, ๒๕๓๙.
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จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.
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๘

มคอ ๓ ๖๐๒ ๓๑๔
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______. สลายความขัดแยง-นิติศาสตร-รัฐศาสตร-เศรษฐศาสตร แนวพุทธ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
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โปรแกรม CD-ROM พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผูเรียน
๑.๑ นิสิตตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผูสอนและประเมินรายวิชา
๑.๒ ใหขอเสนอแนะผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตามที่ผูสอนทําเปนชองทางสื่อสารกับนิสิต
๑.๓ การสนทนากลุมระหวางอาจารยและนิสิต
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ สังเกตนิสิตในขณะสอน
๒.๒ ผลการเรียนของนิสิต
๒.๓ การทวนสอบผลประเมินการเรียน
๓. การปรับปรุงการสอน
๓.๑ ปรับปรุงจากผลการประเมินการสอน
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๓.๒ หาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ ในระหวางบรรยายไดมีการสุมถามรายบุคคล
๔.๒ สอบถามนิสิตในการเรียนการสอนหลังจากสอนแลวเสร็จ
๔.๓ การตรวจงานนิสิตเกี่ยวกับกระบวนการเขียนรายงาน
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําผลคะแนนจากการทํารายงาน และผลจากการสอบถามความคิดเห็นของนิสิตมาสรุปผลและ
พัฒนารายวิชากอนการสอนในภาคการศึกษาหนา
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