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รายละเอียดของรายวิชา จป825  พุทธจติวิทยาเพื่อการพัฒนาชีวิต     
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชือ่วิชา 

จป825  พุทธจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาชีวิต      
 AP825 BUDHIST PSYCHOLOGY FOR LIFE DEVELOPMENT 

2. จ านวนหนว่ยกิต 

3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ หมวดวิชาเลือก กลุ่มวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้  
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ล าดับ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สังกัด 
1 อาจารย์สิทธิพร ครามานนท์ สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

 

อาจารย์ผู้สอน 

ตอน อาจารย์ผู้สอน สังกัด ต าแหน่งอาจารย์ผู้สอน 
D01 อาจารย์สิทธิพร ครามานนท์ สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
ผู้สอนหลัก 

D01 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป จินงี่ สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

ผู้สอนหลัก 

D01 รองศาสตราจารย์ดุษฎี อินทรประเสริฐ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้สอนหลัก 

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 

ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่เรียน  
6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Per-requisite) 
- 
7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) 
- 
8. สถานที่เรียน 

ล าดับ สถานที่ 
1 ประสานมิตร 

 

D01 : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ศูนย์สารสนเทศทางพฤติกรรม  
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา 



14/01/2565 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพื่อให้ผู้เรยีนเข้าใจหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางพุทธจิตวิทยา (สอดคล้องกับ ELO1) 
1.2 เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถประยุกต์หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางพุทธจิตวิทยากับตนเองและสังคมได้ (สอดคล้องกับ 
ELO3) 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 

เป็นรายวิชาเอกเลือกของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาการ เรียนรู้  เปิด
สอนเป็นครั้งแรก 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธบิายรายวิชา 

ศึกษา และวิเคราะห์ ธรรมชาติของชีวิตตามกฎแห่งกรรม ปัญหาและสาเหตุของปัญหาชีวิต แนวคิดทฤษฎีทางพุทธธรรม 
บูรณาการพุทธวิธีกับวิธีการพัฒนาของทฤษฎีจิตวิทยาตะวันตกมาใช้ในการพัฒนาชีวิต  ตรวจสอบผลการพัฒนาชีวิตตาม
แนวพุทธจิตวิทยา 

2. จ านวนชัว่โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ล าดับ บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/

การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตัวเอง 

 

3. ความรับผดิชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง ประเภทความรับผิดชอบ 
●  ความรับผิดชอบหลัก          O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู ้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 

จป825  พุทธจิตวิทยาเพื่อการ

พัฒนาชีวิต     

●   O  ●  O  O ●  ●  ●  O O ●   O O ●  ●  

4. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่ นิสิตเป็นรายบุคคล 

3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยระบุวัน เวลา ไว้ในประมวลการสอน และแจ้งให้นิสิตทราบในชั่วโมงแรกของการสอน หรือขอนัด
หมาย ขอค าปรึกษาผ่าน e-learning, e-mail ของมหาวิทยาลัย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

1. รายละเอียดการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 

ล าดับ หลัก/รอง คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1 หลัก แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีวินัยใน

ตนเอง  
&amp;#8729; บรรยายเนื้อหา และ
นิสิตน าเสนอรายงานกลุ่มตามหัวข้อที่
ได้รับมอบหมาย   &amp;#8729; 
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา เป็น
ฐาน ฝึกให้ผู้เรียนจัดการกับปัญหา หรือ
ข้อโต้แย้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรมที่
มี  ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น   

&amp;#8729; การซักถามและการ
อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน   
&amp;#8729; ความตรงต่อเวลาใน
การส่ง งานและประสิทธิผลของงานที่ 
ได้รับมอบหมาย  &amp;#8729; 
ความรับผิดชอบที่มีต่องานที่ ได้รับ
มอบหมาย  

 

2. ความรู ้
ล าดับ หลัก/รอง ความรู้ที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1 หลัก มีความเข้าใจในองค์ความรู้ ทฤษฎี 
และหลักการที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา
และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง  

&amp;#8729; บรรยายเนื้อหา   
&amp;#8729; มอบหมายงานให้นิสิต 
ท าการศึกษา  ค้นคว้า และมีการ
น าเสนอการศึกษางานวิจัยที่เผยแพร่ใน 
ฐานข้อมูล นานาชาติ เพื่อวิเคราะห์ 
วิพากษ์ บทความทางวิชาการที่ทันสมัย    

&amp;#8729;ประเมินจากการสอบ
กลาง ภาค สอบปลายภาค   
&amp;#8729;ประเมินจากรายงาน
การวิจัย กลุ่ม วิธีการเขียนรายงาน 
และ การอ้างอิงที่ถูกต้อง  
&amp;#8729; ประเมินจากรายงาน
การ วิจารณ์ วิพากษ์งานวิจัยที่  ตีพิมพ์
ในวารสารนานาชาติ ที่ เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาจิตวิทยา   

2 หลัก ให้การปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ ทาง
จิตวิทยาแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้ตรงตาม
ความต้องการ 

มอบหมายงานกลุ่ม และงานรายบุคคล 
ซึ่งในการท างานดังกล่าวต้องมีการใช้
ทักษะการคิดแก้ปัญหา การตัดสินใจ 
และการใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ประเมินจากความถูกต้องและ คุณภาพ
ของงาน 

 



3. ทักษะทางปัญญา 

ล าดับ หลัก/รอง ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1 หลัก สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ประเด็น
และปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์  

&amp;#8729; ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การคิดเชิง  ระบบหรือทักษะทาง
ปัญญาในชั้น  เรียนโดยตรง     
&amp;#8729; มอบหมายงานกลุ่ม 
และงานรายบุคคล ซ่ึงในการท างาน
ดังกล่าวต้องมีการใช้ทักษะการคิด
แก้ปัญหา  การตัดสินใจ และการใช้
ปัญหาเป็นฐาน  

&amp;#8729; สังเกตจากการมีส่วน
ร่วม  ในการสัมมนาและการอภิปราย
ในชั้นเรียน  &amp;#8729; ประเมิน
จากความถูกต้องและ คุณภาพของงาน  

2 หลัก สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบใน
การแก้ปัญหา ต่อยอด หรือสร้างสรรค์
องค์ความรู้ใหม่ 

    &amp;#8729; จัดการเรียนการ
สอนโดยเน้น การ สอดแทรกการคิดใน
รายวิชา       &amp;#8729; ให้นิสิต
อภิปรายคุณค่าของการคิดเชิง บวก  

&amp;#8729; สังเกตจากการมีส่วน
ร่วม   ในการสัมมนาและการอภิปราย
ในชั้นเรียน  

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ล าดับ หลัก/รอง 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1 หลัก ตระหนักและมีความเข้าใจถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล วัฒนธรรม 

&amp;#8729;จัดการเรียนการสอน
เน้นการอภิปราย และแสดงความ
คิดเห็น โดยสอดแทรก ประสบการณ์
และเหตุการณ์ในชีวิตจริง ร่วมอภิปราย 
ในชั้นเรียน   &amp;#8729; ให้นิสิตน 
าอภิปราย และแสดงความ คิดเห็นต่อ
การน าเสนอรายงานกลุ่ม  

&amp;#8729; ประเมินจากการ
น าเสนอ  รายงานกลุ่ม และผล
การศึกษา ค้นคว้างานวิจัยรายบุคคล  
&amp;#8729; สังเกตจากการมีส่วน
ร่วม   ในการสัมมนาและการ    
อภิปรายในชั้นเรียน  

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ หลัก/รอง 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1 หลัก ถ่ายทอดความรู้ทางจิตวิทยาที่กับ
บุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้ 

  

2 หลัก สามารถเลือกใช้วิธีการสื่อสาร เพ่ือการ
ปรึกษา แนะน า แก้ปัญหา ที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม 

  

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

ครั้งที่/
สัปดาห์ที่ 

วันที่ 
หัวข้อ/

รายละเอียด 
วิธีการสอน/

ประเภทการสอบ 
สื่อการสอน อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ 



1 14/01/2565 ชี้แจงและตกลง
เกี่ยวกับการเรียน 
การสอน ตรวจสอบ 
พื้นฐานความรู้ ของ
ผู้เรียน วิเคราะห์
ความสนใจและ 
ความพร้อมของ
ผู้เรียน  

การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง   
การบรรยายแบบ
มีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เรียน   
การสะท้อนคิด
ทบทวน
ประสบการณ์   

เอกสารน าเสนอ(Power Point) 
เว็บรายวิชา(A-
Tutor/Moodle/LMS) 
เอกสารประกอบการบรรยาย/ค า
สอน(Lecture Note) 

อ.สิทธิพร ครามา
นนท์ (D01)  1 
ชม. 
ผศ.ประทีป จินงี ่
(D01)  1 ชม. 
รศ.ดุษฎี อินทร
ประเสริฐ (D01)  
2 ชม. 

 

2 21/01/2565 ขอบเขตของพุทธ
จิตวิทยา: ความ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยง
ระหว่าง
พระพุทธศาสนา
และจิตวิทยา 

อภิปราย/
อภิปรายกลุ่ม   
การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง   
การบรรยายแบบ
มีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เรียน   
การสะท้อนคิด
ทบทวน
ประสบการณ์   

เอกสารน าเสนอ(Power Point) 
เว็บรายวิชา(A-
Tutor/Moodle/LMS) 
มัลติมีเดีย: ภาพนิ่ง วีดิทัศน์ เพลง
(Picture/Video/Audio/CD/DVD) 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book) 

ผศ.ประทีป จินงี ่
(D01)  4 ชม. 

 

3 28/01/2565 แนวคิดและ
หลักการของ
พระพุทธศาสนา 

บรรยาย   
อภิปราย/
อภิปรายกลุ่ม   
การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง   
การบรรยายแบบ
มีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เรียน   
การสะท้อนคิด
ทบทวน
ประสบการณ์   

เอกสารน าเสนอ(Power Point) 
เว็บรายวิชา(A-
Tutor/Moodle/LMS) 
มัลติมีเดีย: ภาพนิ่ง วีดิทัศน์ เพลง
(Picture/Video/Audio/CD/DVD) 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book) 

ผศ.ประทีป จินงี ่
(D01)  4 ชม. 

 

4 04/02/2565 โครงการพัฒนาตน
และสังคม 

บรรยาย   
อภิปราย/
อภิปรายกลุ่ม   
การเรียนแบบใช้
โครงการเป็นฐาน   
การเรียนด้วย
กระบวนการ
ท างานเป็นทีม   
การสะท้อนคิด
ทบทวน
ประสบการณ์   

เอกสารน าเสนอ(Power Point) อ.สิทธิพร ครามา
นนท์ (D01)  1 
ชม. 
ผศ.ประทีป จินงี ่
(D01)  1 ชม. 
รศ.ดุษฎี อินทร
ประเสริฐ (D01)  
2 ชม. 

 

5 11/02/2565 ชีวิตมนุษย์ : ชีวิต
คืออะไร ชีวิตเป็น

อภิปราย/
อภิปรายกลุ่ม   

เว็บรายวิชา(A-
Tutor/Moodle/LMS) 

ผศ.ประทีป จินงี ่
(D01)  4 ชม. 

 



อย่างไร คุณสมบัติ
ที่ส าคัญของ
กัลยาณมิตรและ
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
(จริต 6 และบุคคล 
4 ประเภท)  

การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง   
การบรรยายแบบ
มีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เรียน   
การสะท้อนคิด
ทบทวน
ประสบการณ์   

มัลติมีเดีย: ภาพนิ่ง วีดิทัศน์ เพลง
(Picture/Video/Audio/CD/DVD) 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book) 

6 18/02/2565 แนวทางการพัฒนา
พุทธจิตวิทยา  
บูรณาการพุทธวิธี
กับวิธีการพัฒนา
ของทฤษฎีจิตวิทยา
ตะวันตกมาใช้ใน
การพัฒนาชีวิต 
(ไตรสิกขา มงคล
สูตร)     

อภิปราย/
อภิปรายกลุ่ม   
การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง   
การบรรยายแบบ
มีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เรียน   
การสะท้อนคิด
ทบทวน
ประสบการณ์   

เอกสารน าเสนอ(Power Point) 
เว็บรายวิชา(A-
Tutor/Moodle/LMS) 
มัลติมีเดีย: ภาพนิ่ง วีดิทัศน์ เพลง
(Picture/Video/Audio/CD/DVD) 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book) 

ผศ.ประทีป จินงี ่
(D01)  4 ชม. 

 

7 25/02/2565 แนวทางการพัฒนา
พุทธจิตวิทยา  
บูรณาการพุทธวิธี
กับวิธีการพัฒนา
ของทฤษฎีจิตวิทยา
ตะวันตกมาใช้ใน
การพัฒนาชีวิต 
(ไตรสิกขา มงคล
สูตร)    

อภิปราย/
อภิปรายกลุ่ม   
การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง   
การบรรยายแบบ
มีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เรียน   
การสะท้อนคิด
ทบทวน
ประสบการณ์   

เอกสารน าเสนอ(Power Point) 
เว็บรายวิชา(A-
Tutor/Moodle/LMS) 
มัลติมีเดีย: ภาพนิ่ง วีดิทัศน์ เพลง
(Picture/Video/Audio/CD/DVD) 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book) 

ผศ.ประทีป จินงี ่
(D01)  4 ชม. 

 

8 04/03/2565 AutoEthnograph 
Method 

อภิปราย/
อภิปรายกลุ่ม   
การบรรยายแบบ
มีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เรียน   
การสะท้อนคิด
ทบทวน
ประสบการณ์   

เอกสารน าเสนอ(Power Point) 
เว็บรายวิชา(A-
Tutor/Moodle/LMS) 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book) 

รศ.ดุษฎี อินทร
ประเสริฐ (D01)  
4 ชม. 

 

9 11/03/2565 การฝึกปฏิบัติ : 
สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ 

ฝึกปฏิบัติ/การ
เรียนใน
ห้องปฏิบัติการ   
อภิปราย/
อภิปรายกลุ่ม   

เว็บรายวิชา(A-
Tutor/Moodle/LMS) 

อ.สิทธิพร ครามา
นนท์ (D01)  2 
ชม. 
รศ.ดุษฎี อินทร
ประเสริฐ (D01)  
2 ชม. 

วิทยากรพิเศษ 



การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง   
การสะท้อนคิด
ทบทวน
ประสบการณ์   

10 18/03/2565 การฝึกปฏิบัติ : 
สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ 

ฝึกปฏิบัติ/การ
เรียนใน
ห้องปฏิบัติการ   
อภิปราย/
อภิปรายกลุ่ม   
การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง   
การสะท้อนคิด
ทบทวน
ประสบการณ์   

เว็บรายวิชา(A-
Tutor/Moodle/LMS) 

อ.สิทธิพร ครามา
นนท์ (D01)  2 
ชม. 
รศ.ดุษฎี อินทร
ประเสริฐ (D01)  
2 ชม. 

วิทยากรพิเศษ 

11 25/03/2565 การฝึกปฏิบัติ : 
สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ 

ฝึกปฏิบัติ/การ
เรียนใน
ห้องปฏิบัติการ   
อภิปราย/
อภิปรายกลุ่ม   
การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง   
การสะท้อนคิด
ทบทวน
ประสบการณ์   
สอบปลายภาค
(Final Exam) 

เว็บรายวิชา(A-
Tutor/Moodle/LMS) 
อื่นๆ(Others) 

อ.สิทธิพร ครามา
นนท์ (D01)  2 
ชม. 
รศ.ดุษฎี อินทร
ประเสริฐ (D01)  
2 ชม. 

วิทยากรพพิเศษ 

12 01/04/2565 ประสบการณ์การ
พัฒนาตนเองและ
สังคมแนวพุทธ 
(ตรวจสอบผลการ
พัฒนาชีวิตตาม
แนวพุทธจิตวิทยา)  

เรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก   
การเรียนด้วย
กระบวนการ
ท างานเป็นทีม   
การสะท้อนคิด
ทบทวน
ประสบการณ์   

เอกสารน าเสนอ(Power Point) 
อื่นๆ(Others) 

อ.สิทธิพร ครามา
นนท์ (D01)  1 
ชม. 
ผศ.ประทีป จินงี ่
(D01)  1 ชม. 
รศ.ดุษฎี อินทร
ประเสริฐ (D01)  
2 ชม. 

 

13 08/04/2565 ประสบการณ์การ
พัฒนาตนเองและ
สังคมแนวพุทธ 
(ตรวจสอบผลการ
พัฒนาชีวิตตาม
แนวพุทธจิตวิทยา)  

เรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก   
การเรียนด้วย
กระบวนการ
ท างานเป็นทีม   

เอกสารน าเสนอ(Power Point) 
อื่นๆ(Others) 

อ.สิทธิพร ครามา
นนท์ (D01)  1 
ชม. 
ผศ.ประทีป จินงี ่
(D01)  1 ชม. 

 



การสะท้อนคิด
ทบทวน
ประสบการณ์   

รศ.ดุษฎี อินทร
ประเสริฐ (D01)  
2 ชม. 

14 22/04/2565 ประสบการณ์การ
พัฒนาตนเองและ
สังคมแนวพุทธ 
(ตรวจสอบผลการ
พัฒนาชีวิตตาม
แนวพุทธจิตวิทยา)  

บรรยาย   
เรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก   
การเรียนด้วย
กระบวนการ
ท างานเป็นทีม   
การสะท้อนคิด
ทบทวน
ประสบการณ์   

เอกสารน าเสนอ(Power Point) อ.สิทธิพร ครามา
นนท์ (D01)  1 
ชม. 
ผศ.ประทีป จินงี ่
(D01)  1 ชม. 
รศ.ดุษฎี อินทร
ประเสริฐ (D01)  
2 ชม. 

 

14 29/04/2565 ประสบการณ์การ
พัฒนาตนเองและ
สังคมแนวพุทธ 
(ตรวจสอบผลการ
พัฒนาชีวิตตาม
แนวพุทธจิตวิทยา)  

เรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก   
การเรียนด้วย
กระบวนการ
ท างานเป็นทีม   
การสะท้อนคิด
ทบทวน
ประสบการณ์   

เอกสารน าเสนอ(Power Point) 
อื่นๆ(Others) 

อ.สิทธิพร ครามา
นนท์ (D01)  1 
ชม. 
ผศ.ประทีป จินงี ่
(D01)  1 ชม. 
รศ.ดุษฎี อินทร
ประเสริฐ (D01)  
2 ชม. 

 

15 06/05/2565 ประสบการณ์การ
พัฒนาตนเองและ
สังคมแนวพุทธ 
(ตรวจสอบผลการ
พัฒนาชีวิตตาม
แนวพุทธจิตวิทยา)  

เรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก   
การเรียนด้วย
กระบวนการ
ท างานเป็นทีม   
การสะท้อนคิด
ทบทวน
ประสบการณ์   

เอกสารน าเสนอ(Power Point) 
อื่นๆ(Others) 

อ.สิทธิพร ครามา
นนท์ (D01)  1 
ชม. 
ผศ.ประทีป จินงี ่
(D01)  1 ชม. 
รศ.ดุษฎี อินทร
ประเสริฐ (D01)  
2 ชม. 

 

16 13/05/2565  สอบปลายภาค
(Final Exam) 

 อ.สิทธิพร ครามา
นนท์ (D01)  1 
ชม. 
ผศ.ประทีป จินงี ่
(D01)  1 ชม. 
รศ.ดุษฎี อินทร
ประเสริฐ (D01)  
2 ชม. 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัดส่วนการประเมินผล 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน คุณธรรมจริยธรรม 1. การอภิปรายในชั้น  เรียน  2. 
รายงาน   

10% 

การตอบข้อสอบ ความรู้ การสอบปลายภาค  20% 



การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
เอกสารรายงาน 

ทักษะทางปัญญา 1. การตอบค าถาม และการร่วม
อภิปราย ในชั้นเรียน 2. รายงาน 
เดี่ยว และ งานกลุ่ม   

60% 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
รายงาน และ  การน าเสนอ  

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

แบบสังเกต การท างาน เป็นกลุ่ม
และการสังเกตพฤติกรรมในชั้น 
เรียน 

10% 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
รายงาน และ  การน าเสนอ  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

แบบสังเกต การท างาน เป็นกลุ่ม
และการสังเกตพฤติกรรมในชั้น 
เรียน 

0% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสาร 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2560). พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย.์ ในหนังสอืพฤติกรรมศาสตร์ 
มุมมองในศาสตร์ที่แตกต่าง.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
--------------. (2551). พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน. กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม. 
--------------. (2550).  ฐานทีม่ั่นของชีวิตและสังคม.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์ านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต.ิ 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2539). จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ. กรุงเทพฯ :  สหธรรมิก. 
---------------. (2538). พทุธธรรม.  กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   
                      http://www.watnyanaves.net/th/sound_clip_list/... 
---------------.(2537).  ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม. 
พระเทพเวที  (ประยุทธ์  ปยุตฺโต). (2535). จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา . กรุงเทพฯ :  คณะศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
---------------.(2534). ไตรลักษณ.์ กรุงเทพฯ :  มูลนิธิพุทธธรรม. 
พระเทพดิลก (ระแบบ  ฐิตญาโณ ). (2548). อธิบายหลักธรรมตามหมวด จาก นวโกวาท. กรุงเทพฯ :  
ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม. 
---------------. (2552).  ส่องสิง่สงสัย. พิมพ์ครั้งที่ 5, กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. 
---------------. (2551).  พระพุทธศาสนาได้ให้อะไรแก่เรา.  กรุงเทพ ฯ : แปดสิบเจ็ด(2545). 
---------------.  (2548). อธิบายหลักธรรมตามหมวด จาก นวโกวาท. กรุงเทพฯ :  ธรรมสภาและ 

         สถาบนับันลือธรรม. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร  ฐิตวณฺโณ). (2551). การบริหารจิต. พิมพ์ครั้งที่ 11, กรุงเทพ ฯ :  
เซเว่น พริ้นต้ิง กรุ๊ป. 
---------------. (2549). วิปัสสนาภาวนา. พิมพ์ครั้งที่ 6 , กรงุเทพ ฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. 
ปัญญา  ใช้บางบาง และ คณะ. (2548).  ธรรมธิบาย  หลักธรรมในพระไตรปิฎก . กรุงเทพฯ :  
         ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม. 
วศิน   อินทสระ. (2552). แนวธรรมของพระพุทธศาสนา. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. 
---------------. (2552). พระพุทธศาสนาเชิงวิเคราะห์. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. 
---------------. (2540). หลักค าสอนส าคัญในพระพุทธศาสนา (พุทธปรัชญาเถรวาท)  อริยสัจ ๔. 



พิมพ์ครั้งที่ 5, กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. 
---------------. (2537). พระไตรปิฎกฉบับส าหรับประชาชน.  พิมพ์ครั้งที่ 15/2537. กรุงเทพ ฯ : 
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. 
สมเด็จพระญาณสังวร (เจรญิ สุวฑฒโน)..  (2540).  ความเข้าใจเรื่องจิต.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  
กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. 
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3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

1.1 ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชา โดยเน้นที่จุดมุ่งหมาย วิธีการ จัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผล เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันและเปิดโอกาส ให้นิสิตแสดงความคิดเห็น เพื่อ
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม ทั้งนี้โดยยังคงไว้ซึ่งเป้าหมายของหลักสูตร และให้นิสิตใช้ รายละเอียด
ของรายวิชาเป็นคู่มือในการเรยีนและประเมนิรายวิชา  
1.2 อาจารย์ผูส้อนกระตุ้นให้นิสิตมีการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนแต่ละครั้งและตรวจสอบ พัฒนาการ 

ของตนเอง หลังการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์ และอาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสให้นิสิตเข้าพบเพ่ือปรึกษาด้านการเรียนเป็นราย
กลุ่มหรือรายบคุคลตามเวลาที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้า  
1.3 อาจารย์ผูส้อนให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนารายวิชาผ่านระบบ 

การประเมิน Online ของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

อาจารย์ผู้สอนวางแผนการสอนและตรวจสอบความส าเร็จในการด าเนินการอนตามแผน และสรุปผลเพ่ือการ ปรับปรุงทุก
ครั้งที่เข้าสอน พิจารณาจากผลการเรียนของนิสิต ได้แก่ ผลงานรายบุคคล/รายงานกลุ่ม/ผลการสอบ และ ค าบอกเล่าหรือ
ความคิดเห็นของนิสิตโดยตรง 

3. การปรับปรงุการสอน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพ่ือน าเสนอปัญหา อุปสรรค ในการ จัดการเรียนการสอนของ ทุกภาค
การศึกษาที่เปิดสอนวิชานี้อย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ช่วง Mid Term และช่วงหลังการสอบ Final เพื่อหาทางแก้ไข และให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนานิสิตและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพ และให้มีการท าวิจัยใน 



ชั้นเรียน ในกรณีมีความจ าเป็นต้องการข้อมูลที่ชัดเจนเป็นระบบเพื่อวางนโยบายหรือการปรับปรุงที่มีนัยส าคัญ 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธขิองนิสิตในรายวิชา 

ล าดับ ผลการเรียนรู้ วิธีทบทวนสอบ 
1 คุณธรรมจริยธรรม  
2 ความรู้  
3 ทักษะทางปัญญา  
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

 

รายวิชานี้เน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็นหลัก การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท าโดย 

- การสมัภาษณ/์ให้นิสิตตอบแบบสอบถาม ประเมินรายวิชาและตนเองตามวัตถุประสงค์ ในชั่วโมงสุดท้าย 

ของ การสอน  
 - กรรมการภาควิชาตรวจสอบโครงสร้างการให้คะแนนและการตัดเกรดว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
5. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าผลที่ได้จากข้อ 1 และ 2 มาประมวลเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
5.1 ระหว่างการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่นิสิตทีก่ าลังเรียน 

5.2 ภายหลังเสร็จสิ้นการสอน เพื่อเป็นประโยชน์แก่นิสิตรุ่นต่อไป 

 
 


