รายละเอียดของรายวิชา มคอ. ๓
รหัสวิชา ๖๐๒ ๓๐๙ สัมมนาพระพุทธศาสนา
ชื่อสถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
หมวดที่ ๑ ขอมูลโดยทั่วไป
๑. รหัสและชื่อวิชา
๖๐๒ ๓๐๙ สัมมนาพระพุทธศาสนา
Seminar on Buddhism
๒. จํานวนหนวยกิต
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา วิชาเอก
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา พระราเชนทร วิสารโท,ดร.
อาจารยผูสอน พระมหาปริญญา วรญาโณ,ดร. และคณะ
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๖๐
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
๘. สถานที่เรียน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา
วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๑.๑ เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจประวัติและพัฒนาการ คัมภีรสําคัญ และภาษาจารึกของ
พระพุทธศาสนามหายาน
๑.๒ เพื่อใหนิสิตเขาใจหลักคําสอนสําคัญของพระพุทธศาสนามหายานและสามารถ
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางพระพุทธศาสนามหายานกับพุทธศาสนาเถรวาท
ได
๑.๓ เพื่อใหนิสิตทราบอิทธิพลของพระพุทธศาสนามหายานในประเทศตางๆ ดานสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง
๑.๔ เพื่อใหนิสิตสามารถนําหลักคําสอนของพระพุทธศาสนามหายานไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตและการมีปฏิสัมพันธระหวางชาวพุทธตางนิกาย
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๒.๑ เพื่อปูพื้นฐานความรูความเขาใจของนิสิตในการศึกษารายวิชาอื่นๆ และเตรียมความ
พรอมในการเขียนบทความทางวิชาการและการทําวิทยานิพนธเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามหายาน
๒.๒ เพื่อเตรียมความพรอมของนิสิตใหเขาเขาใจซึ่งกันและกันและสามารรถอยูรวมกันกับศา
สนิกผูนับถือพระพุทธศาสนาตางนิกาย
๒.๓ เพื่อเตรียมความพรอมนิสิตใหสามารถประยุกตพระพุทธศาสนามหายานเพื่อตอบ
ปญหาสังคมสมัยใหมและการดําเนินชีวิตใหเหมาะสมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
�
ศึกษาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ใหนิสิตรวมกันจัด
สัมมนาโดยนําประเด็นปญหาที่นาสนใจทางสังคมมารวมกันอภิปราย เสนอความคิดเห็น และวิเคราะห
หาทางออกรวมกัน พรอมทั้งแนวทางการประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อแกไชปญหาปญหาสังคมใน
ปจจุบัน
๒. จํานวนชั่วโมงตอภาคการศึกษา
การบรรยาย
สอนเสริม
บรรยาย ๔๕ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

การฝกปฏิบัติ/งาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
ชั่วโมงศึกษาดวย ๔๕
ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
๑ ชัว่ โมง / สัปดาห หรือใหคําปรึกษาผานอีเมลทางหมายเลขโทรศัพท
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต
๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Moral and Ethics)
๑.๑ ผลิตบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถใหบริการงานวิชาการ
แกสงั คม
๑.๒ วิธีการสอน
บรรยาย ยกตัวอยาง
๑.๓ วิธีการประเมินผล
มีวินัยตรงตอเวลาจากการเขาชั้นเรียน
กําหนดประเมินจากความรับผิดชอบตอหนาที่ไดรับมอบหมายในชั้นเรียนประเมินความมีเมตตา
กรุณาจากการทํางานจิตอาสา
๒. ดานความรู (Knowledge)
๒.๑ มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ และนํามาประยุกตใชในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการ
ปฏิบัติงาน
๒. วิธีการสอน อาจารยบรรยาย, ยกตัวอยาง, กรณีศึกษา , นักศึกษารวมอภิปราย , รายงาน
และศึกษาคนควาดวยตัวเอง

๑.๓ วิธีการประเมินผล
ชิ้นงานที่ไดรับมอบหมาย ,รายงาน , พฤติกรรมการเรียน, แบบทดสอบ อาจารยบรรยาย,
ยกตัวอยาง, กรณีศึกษา , นักศึกษารวมอภิปราย , รายงาน และศึกษาคนควาดวยตัวเอง

๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ สามารถใชความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อการพัฒนา
และสรางสรรคองคความรูใหมทางพระพุทธศาสนาอยางเหมาะสม
๓.๒ วิธีการสอน
อาจารยบรรยาย, ยกตัวอยาง, กรณีศึกษา, นิสิตรวมอภิปราย , รายงาน และศึกษาคนควาดวย
ตัวเอง
๓.๓ วิธีการประเมินผล
รายงาน การแสดงความคิดเห็นแบบทดสอบ สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเนนขอสอบที่มีการคิด
วิเคราะห
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
๔.๒ วิธีการสอน
มอบหมายชิ้นงานใหทําเปนกลุม และใหรายงานเพื่อนําเสนอหนาชั้น
๔.๓ วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการทํางาน, ชิ้นงาน
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควา
ปญหา เชื่อมโยงประเด็นปญหาที่สําคัญและซับซอน และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดานตางๆ
โดยเฉพาะทางดานพระพุทธศาสนาในเชิงลึกไดเปนอยางดี
๕.๒ วิธีการสอน
บรรยาย ยกตัวอยางสื่อประกอบตางๆ เชน หนังสืออานเพิ่มเติมเกี่ยวคําสอนของพระพุทธศาสนา
มหายาน
๕.๓ วิธีการประเมินผล
สังเกตจากชิ้นงาน / รายงาน

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมิน
หัวขอ

1. แนะนํารายวิชาและแผนการสอน ชี้แจงแนว

จน.ชม.
แผนการสอน

จน.ชม.ทีไ่ ด
สอนจริง

2

2

2

2

2

2

2

2

สังเขปและรายละเอียดประจําวิชาเกณฑ
การศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. การวัดผลและประเมินผล

บทที่ 1 บทนํา
1. ความหมายของการวิจัย
2. วิธีการคนควาหาความรู
3. ขั้นตอนการวิจัย
4. ขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับวิธีวิจัย
5. จรรยาบรรณของนักวิจัย
บทที่ 2 ประเภทของการวิจัย
1. แบงตามบทบาทและวิธีวิจัย
2. แบงตามบทบาทของผูวิจัย
3. แบงตามแหลงที่มาของขอมูล
4. แบงตามระดับของขอมูล
5. แบงตามชวงระยะเวลาที่ศึกษา
บทที่ 3 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
จากแผน การสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%

หัวขอ

จน.ชม.
แผนการสอน

จน.ชม.ทีไ่ ด
สอนจริง

2

2

2

2

1. ความหมายและประโยชนเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ
2. สาระสําคัญที่ตองศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
3. แนวทางการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
4. เกณฑในการพิจารณาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
บทที่ 4 การกําหนดปญหาการวิจัย
1. ความหมายของปญหาการวิจัย
2. แหลงที่มาของปญหาการวิจัย
3. แนวทางการกําหนดปญหาการวิจัย
4. การนําเสนอปญหาการวิจัย
5. ขอบเขตของการวิจัย
6. ตัวแปร
บทที่ 5 การตั้งวัตถุประสงคการวิจัย
1. ความหมายวัตถุประสงคการวิจัย
2. ประเภทวัตถุประสงคการวิจัย
3. ตัวอยางวัตถุประสงคของการวิจัย
4. ชื่อเรื่องการวิจัย

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
จากแผน การสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%

หัวขอ

จน.ชม.
แผนการสอน

จน.ชม.ทีไ่ ด
สอนจริง

3

3

3

3

3

3

3

3

5. ตัวอยางชื่อเรื่องการวิจัย
บทที่ 6 การตั้งสมมติฐานการวิจัย
1. ความหมายของการตั้งวัตถุประสงคการวิจัย
2. ประเภทของสมมติฐานการวิจัย
3. ลักษณะของสมมติฐานการวิจัยที่ดี
4. การนําเสนอสมมติฐานการวิจัย
5. ตัวอยางสมมติฐานการวิจัย
บทที่ 7 ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
2. กลุมตัวอยาง
3. ขนาดของกลุมตัวอยาง
4. วิธีกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
บทที่ 8 การเลือกกลุมตัวอยางการวิจัย
1. เลือกกลุมตัวอยางโดยไมใชหลักความนาจะเปน
2. เลือกกลุมตัวอยางโดยใชหลักความนาจะเปน
3. ขั้นตอนการเลือกกลุมตัวอยางวิจัย
บทที่ 9 การสรางเครื่องมือการวิจัย
1. เครื่องมือวิจัยกับการเก็บรวบรวมขอมูล

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
จากแผน การสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%

หัวขอ

จน.ชม.
แผนการสอน

จน.ชม.ทีไ่ ด
สอนจริง

3

3

3

3

2. ประเภทของเครื่องมือกรวิจัย
- แบบสอบถาม
- แบบทดสอบ
- การสัมภาษณ
- การสังเกต
3. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือการวิจัย
บทที่ 10 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการ
วิจัย
1. คุณภาพของเครื่องมือการวิจัย
2. ความเที่ยงตรง
3. ความเชื่อมั่น
4. คาอํานาจจําแนก
บทที่ 11 สถิติที่ใชในการวิจัย
บทที่ 12 การวิเคราะหขอมูล

3

3

บทที่ 13 การเขียนโครงการวิจัย
1. ความหมายของเคาโครงการวิจัย
2. ความสําคัญของเคาโครงการวิจัย
3. สวนประกอบของเคาโครงการวิจัย
บทที่ 14 การเขียนรายงานาการวิจัย

2

2

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
จากแผน การสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%

จน.ชม.
แผนการสอน

หัวขอ

จน.ชม.ทีไ่ ด
สอนจริง

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
จากแผน การสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%

1. ความหมายของการเขียนรายงานการวิจัย
2. รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน

นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม

(ถามี)

แผน

ไมมี

ไมมี

แนวทางชดเชย
ไมมี

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
๑

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

คุณธรรมจริยธรรมที่ตองการ สังเกต
พัฒนา

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมิน

ทุกสัปดาห

๑๐ %

๒

ความรู

ทําแบบทดสอบ,
ชิ้นงาน, รายงาน

๒,๘,๑๐,๑๔

๕๐%

๓

ทักษะทางปญญา

ทําแบบทดสอบ,
ชิ้นงาน, รายงาน

ทุกสัปดาห

๓๐%

๔

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

สังเกต

ทุกสัปดาห

๕%

ทุกสัปดาห

๕%

๕

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข สังเกต
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

๑๐๐

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.
_________. พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร: บริษัทสื่อตะวันจํากัด,
๒๕๔๕.
_________. พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพครั้งที่๘. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒.
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงรายวิชา
๑.กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การอภิปรายกระบวนการจัดการเรียนการสอน / แบบสอบถาม
๒.กลยุทธการประเมินการสอน
ผูเรียนประเมินอาจารยผูสอน / ประธานหลักสูตรประเมินอาจารยผูสอน
๓.การปรับปรุงการสอน
ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน / เทคนิคการสอน / การมอบหมายงาน
๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทวนสอบจากผลการประเมิน
๕.การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนแตละครั้ง วิเคราะห
แผนการจัดการเรียนการสอน วิเคราะหผูเรียน ปรับปรุงเนื้อหา / วิธีการจัดการเรียนการสอน

(พระมหาปริญญา วรญาโณ,ดร.)
อาจารยประจําวิชา
.............../................../................

(พระราเชนทร วิสารโท,ดร)
อาจารยประจําหลักสูตร
.............../................../................

(พระครูปญญาธรรมานุกิจ)
ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆหนองคาย
.............../................../................

