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รายละเอยีดของรายวชิา  

ชื่อสถาบนัอดุมศกึษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสมีา 
 โปรแกรมวชิา/คณะ  : โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

หมวดที ่1  ขอมลูทัว่ไป 

1. รหสัและชือ่วชิา  220236 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห  
                                     (An Analytical Study of the Biography of the Buddha) 
2. จาํนวนหนวยกติ :  3 หนวยกิต  (3 -0 -5) 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา    :  
        ครุศาสตรบัณฑติ สาขาพุทธศาสนศึกษา  หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาเอก 
4. อาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา :  

          นายสุชาติ  พิมพพันธ  ผูสอน กลุมเรียน P1 
5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปทีเ่รยีน  : ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 นักศึกษาช้ันปท่ี 1 
6. รายวชิาทีต่องเรยีนมากอน  : ไมม ี
7. รายวชิาทีต่องเรยีนพรอมกนั :   ไมม ี
8. สถานทีเ่รยีน : อาคาร  27.04.11 
9. วนัทีจ่ดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลาสดุ : 25 กรกฎาคม   2558 

 

หมวดที ่2 จดุมุงหมายและวตัถปุระสงค 

1. จดุมุงหมายของรายวิชา 
1. นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูและจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาชีวิตตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา เรื่อง พุทธจริยา 
2. นักศึกษามีความเคารพในความเช่ือทางศาสนา   รวมท้ังเคารพในคณุคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
3. นักศึกษาความรูในพุทธประวัติอยางเปนระบบ  สามารถวิเคราะหและอธิบายความหมาย  บุคลาธิษฐาน  ในประวัติของ

พระพุทธเจา ตลอดท้ังเหตุการณตางๆ ในชวงตลอดเวลาท่ีทรงประกาศพุทธศาสนา  คุณคาของพุทธจริยาตอการดํารงชีวิตของ
พุทธสาวก  ตลอดจนวิเคราะหประวัติพระสาวก  นักคิดและบุคคลสาํคัญท่ีมีบทบาทสําคัญในการกอตัง้และวางรากฐานทาง
พระพุทธศาสนา ตั้งแตครั้งพุทธกาลจนถึงปจจุบัน  

4. นักศึกษาสามารถแสวงหาความรูเก่ียวกับพุทธประวัติท่ีเปนปจจุบัน 
5. นักศึกษาสามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรยีนรู  ปญหาชีวิต และปญหาสังคม  ท่ีมีความสลับซับซอน   เสนอทางออก อยาง

สรางสรรคและนําไปสูการแกไขปญหาไดดวยการสืบคน ตีความ และประยุกตหลักพุทธธรรมเพ่ือใชในการแกไขปญหา 
6. นักศึกษามีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางสรางสรรคและมีวิสยัทัศน   ดวยองคความรูทางพุทธ

ศาสนากับความเจรญิกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกปจจบัุน 
7. นักศึกษามีความสัมพันธท่ีดีกับผูเรยีน มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม  สามารถทํางานเปนทีม  รับผดิชอบตอสวนรวมท้ังดาน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
8. นักศึกษามีความสามารถในการใชหลักพุทธธรรมเปนแกนในการสรางความสัมพันธอันดีตอสิ่งแวดลอม 
9. นักศึกษามีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมลูสารสนเทศท่ีไดรับจากผูเรียนอยางรวดเร็ว ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติหรือ

คณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน  
10. นักศึกษามีความสามารถในการใชดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใชขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับวิชาท่ี

สอน และงานครูท่ีรับผดิชอบโดยใชเทคโนโลยสีาร สนเทศไดด ี
11. นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรยีนอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียน และการนําเสนอดวยรูปแบบท่ี

เหมาะสมกับกลุมผูเรยีน 
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
1) เพ่ือใหการจัดการเรยีนการสอนสอดคลองกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา 
2) ปรับปรุงตามขอเสนอในภาคการศกึษา 1/2557 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดาํเนนิการ 

1. คาํอธบิายรายวิชา 
             วิเคราะหความหมาย  บุคลาธิษฐาน  ในประวัติของพระพุทธเจา ตลอดท้ังเหตุการณตางๆ ในชวงตลอดเวลาท่ีทรงประกาศ
พุทธศาสนา  คุณคาของพุทธจริยาตอการดํารงชีวิตของพุทธสาวก  ตลอดจนวิเคราะหประวัติพระสาวก  นักคิดและบุคคลสาํคัญท่ีมี
บทบาทสําคัญในการกอตั้งและวางรากฐานทางพระพุทธศาสนา ตั้งแตครั้งพุทธกาลจนถึงปจจุบัน  
2. จาํนวนชัว่โมงที่ใชตอภาคการศกึษา 

(1)บรรยาย 48 คาบเรียน 
(2)สอนเสริม   ไมม ี
(3)การฝกปฏิบัต ิ ไมม ี
(4)การศึกษาดวยตนเอง  48 คาบเรียน 

3. จาํนวนชัว่โมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคาํปรกึษาและแนะนาํทางวชิาการแกนกัศกึษาเปนรายบคุคล 
3.1 ใหคําปรึกษาในเวลา 09.00 – 10.00 น. วันอังคาร(เฉพาะรายท่ีตองการ) 

 

หมวดที ่4  การพัฒนาผลการเรยีนรูของนกัศกึษา 

1. คณุธรรม จรยิธรรม 
1.1 คุณธรรม และจริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
 (1) มีคุณธรรมจริยธรรมสําหรบัครูและจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาชีวิตตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา  เชน ลีลาการ

สอน  4  ธรรมเทสกธรรม 5  กัลยาณมิตรธรรม 7  มรรคมีองค 8  เปนตน 
 (2) มีจรรยาบรรณวิชาชีพคร ูท่ีกําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ ครุุสภา 
 (3) มีความเคารพในความเช่ือทางศาสนา   รวมท้ังเคารพในคณุคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

1.2 วิธีการสอน 
(1) การบรรยายประกอบสื่อ 
(2) การเขาคายปฏิบัติธรรม 
(3) การเปนแบบอยางท่ีดีของผูสอน 
 
 

1.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ใชวิธีการประเมินตามสภาพความเปนจริง (Authentic  Assessment) จากสถิตจิาการเขารวมกิจกรรม  และการ

สังเกตความเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมไปในทางท่ีพึงประสงค  
2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองพัฒนา 
(1)  ความรูความเขาใจใน  ความรูเฉพาะดานตามสาขาวิชาชีพ และความรูในศาสตรตางๆ อยางเปนระบบ 
(2)  สามารถบูรณาความรูวิชาชีพครู  หรือความรูเฉพาะดานตามสาขาวิชา เพ่ือประยุกตใชและแกปญหาในวิชาชีพ 
(3)  สามารถแสวงหาความรูเฉพาะดานท่ีเปนปจจบัุน 
(4)  สามารถบูรณาความรูวิชาชีพครูกับความรูกับวิชาเฉพาะดาน  เพ่ือการวิจัย การพัฒนาและตอยอดองคความรูท่ี

เก่ียวของได 
2.2 วิธีการสอน 

(1) บรรยาย  ประกอบการนําเสนอสือ่ 
(2) ชมวีดิทัศน 
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(3) การเรยีนรูดวยตนเองแบบคนควารายงานกรณีศึกษา 
2.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ทดสอบยอย  สอบกลางภาค   สอบปลายภาค   ดวยขอสอบท่ีเนนการวัดหลักการและทฤษฏ ี
(2) ประเมินจากการ แสดงออกในการวิพากษ  การแสดงวิสัยทัศนของนักศึกษาของนักศึกษาแตละคน ซึ่งอาจจะเปนการ

สนทนาโตตอบในระหวางช่ัวโมงเรยีน 
(3) ประเมินจากรายงานผลการศึกษากรณีศึกษา (Case Based) 

3. ทกัษะทางปญญา 
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 (1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ และแนวคิดจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย
เพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงานสอนและงานครรูวมท้ังการวินิจฉัยผูเรยีน และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

 (2) สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรยีนรู  ปญหาชีวิต และปญหาสังคม  ท่ีมีความสลับซับซอน   เสนอทางออก 
อยางสรางสรรคและนําไปสูการแกไขปญหาไดดวยการสืบคน ตีความ และประยุกตหลักพุทธธรรมเพ่ือใชในการแกไขปญหา 

 (3) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนาการจดัการเรียนรูอยางสรางสรรคและมีวิสัยทัศน   ดวยองคความรูทาง
พุทธศาสนากับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกปจจุบัน 

3.2 วิธีการสอน 
(1) การบรรยายประกอบสื่อ 
(2) เรียนรูดวยตนเองแบบศึกษากรณศีึกษา (Case Based) โดยการใหผูเรยีนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหาท้ังใน

สถานการณท่ัวไปและสถานการณท่ีเก่ียวของพุทธศาสนา 
3.3 วิธีการประเมินผล 

(1) การวัดผลจากงานท่ีมอบหมายใหแตละกลุมนําเสนอ 
(2) การวัดจากแนวคดิวิเคราะหในเรื่องท่ีมอบหมายให  เชน การเขาใจปญหา  การปองกันปญหา   

                  การแกไขปญหา  พรอมท้ังขอเสนอแนะในการแกปญหา 
(3) การอภิปราย  เพ่ือสะทอนแนวคิด  จากการทํากรณศีึกษา   
 
 

4. ทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรบัผดิชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตองพัฒนา 

 (1) มีความไวในการรับความรูสึกของผูเรียนดวยความเขาใจ และความรูสึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม 
 (2) มีความเอาใจใส มีสวนชวยเหลือและเอ้ือตอการแกปญหาความสัมพันธในกลุมและระหวางกลุมผูเรียนอยาง

สรางสรรค 
 (3) มีความสมัพันธท่ีดีกับผูเรียน มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม  สามารถทํางานเปนทีม  รับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดาน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
 (4) มีความสามารถในการใชหลักพุทธธรรมเปนแกนในการสรางความสัมพันธอันดตีอสิ่งแวดลอม 

4.2 วิธีการสอน 
(1) กิจกรรมกลุม   โดยการสรางกระบวนการมีปฏสิัมพันธระหวางผูเรยีนกับผูเรียน  ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับสังคมและ

ผูเรยีนกับการใชหลักพระพุทธศาสนาใหปรากฏตอสังคม โดยการ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการทํางานเปนทีม 
เพ่ือสงเสริมการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม 

4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) การสังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนกลุม  

5. ทกัษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 (1) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมลูสารสนเทศท่ีไดรบัจากผูเรียนอยางรวดเร็ว ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน  
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 (2) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใชขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับวิชา
ท่ีสอน และงานครูท่ีรับผดิชอบโดยใชเทคโนโลยสีาร สนเทศไดด ี

 (3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียน และการนําเสนอดวยรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับกลุมผูเรยีน 

5.2 วิธีการสอน 
(1) เรียนรูดวยตนเองแบบศึกษากรณศีึกษา (Case Based) 
(2) อภิปราย โดยการนําเสนอขอมลูจากการศึกษากรณีศึกษาในกลุม  และรับ การวิพากษขอมูลท่ีรวบรวมไว 
      ในหลายชองทางการสื่อสาร 

5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) การทดสอบการวิเคราะหขอมลู  โดยใชขอสอบ   
(2) ผลการการทํารายงานกรณีศึกษา และการนําเสนอขอมลู 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาหที ่ หวัขอ / รายละเอยีด 
 

จาํนวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรยีน 
การสอน /สือ่ทีใ่ช 

ผูสอน 

1 แนะนํารายวิชา 
ทําแบบทดสอบกอนเรยีน 
บทที ่1 บทนาํ 
1.1 แนวทางในการศึกษาวิเคราะหพุทธประวัต ิ
1.2 วัตถุประสงคการวิเคราะหพุทธประวัต ิ
 

3 1.แนะนํารายวิชาช้ีแจง
แนวการสอน 
2. ทดสอบกอนเรียนดวย
ขอสอบปรนัยและอัตตนัย 
3.บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 

นายสุชาติ  
พิมพพันธ 

2 บทที ่1 บทนาํ (ตอ) 
1.3 ทบทวนวรรณกรรมพุทธประวัติ 

3 1. บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 

นายสุชาติ  
พิมพพันธ 

3 บทที ่2 โคตมโคตร 
2.1  ตํานานโคตมโคตร 
2.2  ศากยวงศและโกลิยวงศ  

3 1.บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 
2. ดูวิดิทัศน 
3. มอบหมายคนควา
รายงาน 

นายสุชาติ  
พิมพพันธ 

4 บทที ่2 โคตมโคตร 
(ตอ) 
2.3  เมืองกบิลพัสดและบริบทอินเดียโบราณ 

3 1.บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 
 

นายสุชาติ  
พิมพพันธ 

5 บทที ่3 การปฏสินธแิละการประสตู ิ
3.1 สุบินนิมติพระนางสิรมิหามายา 
3.2 การประสตูแิละอภิสวาจา 

3 1.บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 
2.ดูวิทัศน 

นายสุชาติ  
พิมพพันธ 

6 บทที ่3 วเิคราะหการปฏสินธแิละการประสตู(ิตอ) 
3.3 มหาปุริสลักษณะและคําทํานาย 

3 1.บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 
2.ดูวิทัศน 

นายสุชาติ  
พิมพพันธ 

7 บทที ่4 การออบวชและแสงหาความจรงิ 
4.1 เทวทูตสี่และปญญาณของสิทธัตถะ 
4.2 ออกบวช : การสละความสุขหรือหนีความทุกข 

3 1.บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 
2.ดูวิทัศน 

นายสุชาติ  
พิมพพันธ 

8 บทที ่4 วเิคราะหการออบวชและแสวงหาความจรงิ (ตอ) 
4.3 การบําเพ็ญตบะและทุกกรกิรยิา 

3 1.บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 

นายสุชาติ  
พิมพพันธ 
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2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 
ผลการเรยีนรู วธิีการประเมนิ สปัดาหที่

ประเมนิ 
สดัสวนของ
การประเมนิ 

1.ดานคณุธรรมจรยิธรรม 1)ใชวิธีการประเมินตามสภาพความเปนจริง (Authentic  
Assessment) จากสถิติจาการเขารวมกิจกรรม  และการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางท่ีพึงประสงค 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

 
10% 

2. ดานความรู 
 

1) ทดสอบยอย  สอบกลางภาค   ดวยขอสอบท่ีเนนการวัดกลักการและ
ทฤษฏ ี
2) สอบปลายภาค   ดวยขอสอบท่ีเนนการวัดกลักการและทฤษฏ ี

สัปดาหที 7 
(สอบกลาง
ภาค) 
 
สัปดาหที 
16 (สอบ
ปลายภาค) 

30 % 
 
 

30 % 

4.4 สัจจะอธิษฐานและบารมีของพระมหาสัตว 2.ดูวิทัศน 
9 บทที ่5 วเิคราะหการตรสัรู 

5.1 ผจญมาร 
5.2 ปฏิจจสมุปาทองคธรรมแหงการตรสัรู 

3 1.บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 
2.ดูวิดิทัศน 

นายสุชาติ  
พิมพพันธ 

10 บทที ่5 วเิคราะหการตรสัรู(ตอ) 
5.3 ปญญาณของพระพุทธเจา 
5.4 เสวยวิมตุสิุข 

3 1.บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 
2.ดูวิดิทัศน 

นายสุชาติ  
พิมพพันธ 

11 บทที ่6 วเิคราะหการประกาศพระธรรมวนิยัและ
วางรากฐานศาสนา 
6.1 การอาราธนาธรรมของทาวมหาพรหม 
6.2 ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร : พระธรรมเทสนาครั้งแรก 

3 1.บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 
2.  

นายสุชาติ  
พิมพพันธ 

12 บทที ่6 วเิคราะหการประกาศพระธรรมวนิยัและ
วางรากฐานศาสนา(ตอ) 
6.3  นโยบายและกลยุทธการวางรกฐานพระธรรมวินัย 

3 1.บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 

นายสุชาติ  
พิมพพันธ 

13 บทที ่7 การปรนิพิาน 
7.1  มหาปรินิพพานสูตร : พระธรรมเทสนาครั้งสดุทาย 

3 1.บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 

นายสุชาติ  
พิมพพันธ 

14 บทที ่7 การปรนิพิาน (ตอ) 
72. สังชนียสถาน 4 
7.3 การแจกพระบรมสารีรุกธาต ุ

3 1.บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 

นายสุชาติ  
พิมพพันธ 

15 บทที ่8  พทุธสาวก  นกัปราชญและนกัคดิทีส่าํคญั 
8.1 พระสาวกยุคพุทธกาล 

3 1.บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 
2. อภิปราย 
3. กิจกรรมกลุม 

นายสุชาติ  
พิมพพันธ 

16 บทที ่8  พทุธสาวก  นักปราชญและนกัคดิทีส่าํคญั(ตอ) 
8.2 พระสาวกรุนหลังพุทธกาลถึงพุทธศตวรรษท่ี 7 
8.6 พระสาวกรุนปจจบัุน 

3 1.บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 
2. อภิปราย 
3. กิจกรรมกลุม 

นายสุชาติ  
พิมพพันธ 
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3.ดานทักษะทางปญญา 1)การวัดผลจากงานท่ีมอบหมายใหแตละกลุมนําเสนอ 
2)การวัดจากแนวคิดวิเคราะหในเรื่องท่ีมอบหมายให  เชน การเขาใจ
ปญหา  การปองกันปญหา  การแกไขปญหา  พรอมท้ังขอเสนอแนะใน
การแกปญหา 
การสังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนกลุม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 % 

4. ดานทกัษะความสมัพนัธ
ระหวางบคุคลและความ
รบัผดิชอบ 

1)สถิติจาการเขารวมกิจกรรม  การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ี
พึงประสงค 
2)สังเกตประเมินผูเรยีนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม 

ในสถานการณการเรียนรูตามวัตถุประสงค 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 % 

5.ดานทักษะการวเิคราะห
เชิงตวัเลข การสือ่สาร และ
การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) การทดสอบการวิเคราะหขอมูล  โดยใชขอสอบ   
2) ผลการการทํารายงานกรณีศึกษา และการนําเสนอขอมลู 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 % 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

1. เอกสารและตาํราหลกั 
พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบบัหลวง(สยามรฐั) 45 เลม  
พระวินัยปฎก เลม 4 มหาวรรค  ภาค 1   4/ 1 / 1   พุทธประวัติชวงตน 
พระวินัยปฎก เลม 7 จุลวรรค  ภาค 2    7/ 30 /10  ช่ือคณาจารยคนสําคัญครั้งพุทธกาล 
พระสตุตันตปฎกเลม 2 ทีฆนิกาย มหาวรรค  10/  55 / 48-49  มหาปาทานสูตร  การกํานิดพระพุทธเจา 
พระสตุตันตปฎกเลม 2 ทีฆนิกาย มหาวรรค 10/ 67- 162/65-134  มหาปรินิพานสตูร -พุทธประวัติชวงปลาย 
พระสตุตันตปฎกเลม 2 ทีฆนิกาย มหาวรรค 10 / 221/179  มหาโควินทสูตร - การกําเนิดพระพุทธเจาช่ือเมืองสําคัญ   
          และพระราชา 
พระสตุตันตปฎกเลม 10 สังยุตกาย  สฬายตนวรรค  18/ 799/397  ช่ือคณาจารยคนสําคัญและแนวคิดครั้งพุทธกาล 
พระสตุตันตปฎกเลม 15 อังคุตรนิกายทีฆนิกาย  สัตตกนิบาต  23 / 132/197  ช่ือเมืองสําคัญในครั้งพุทธกาล 
พระสตุตันตปฎกเลม 17 ขุทกนิกาย ขุททกปาฐธรรมบท อุทาน 25 / 388/346-351  อสิตดาบสเขาพบกุมารสิทธัตถะ 
พระสตุตันตปฎกเลม 20 ขุทกนิกาย  ชาดก   28/ 139-148/40  ช่ือเมืองสําคัญในครั้งพุทธกาล 
พระสตุตันตปฎกเลม 25 ขุทกนิกาย อปาทาน  ภาค 2  พุทธวงศ  จริยาปฎก  33 / 28/368 ช่ือเมืองสําคัญครั้งพุทธกาลในและการแบง 
                พระสารีริกธาต ุ
***หมายเหตุ คําอธิบายตัวเลข   เลม/ขอ/หนา) 
พระไตรปฎกและอรรถกถาแปล   ฉบับมหามกฏุราชวทิยาลยั  91  เลม   
พระสตุตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต-ทุกนิบาต    ๑ /๒/281/367    อรรถกถาสตูรท่ี 5   ลําดบัการจําพรรษาของพระพุทธเจา
ชวงแรก 
***หมายเหตุ คําอธิบายตัวเลข   เลม/ภาค/ขอ/หนา 
คมัภรีพทุธจรยิา โดย  สําเนียง  เลื่อมใส 
คมัภรีลลติวสิตร  โดย แสง  มนวิฑูร 
ปฐมสมโพธ ิ โดย พระสังฆราชสา ปุสสเทโว 
 
2. เอกสารประกอบการบรรยาย 
สุชาติ พิมพพันธ. (2556). เอกสารประกอบการบรรยายวชิาพทุธประวตัเิชงิวเิคราะห. นครราชสมีา.  
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 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา. 
3. เอกสารและขอมลูสาํคญั
กรมการศาสนา. (2542). ประวตัศิาสตรพทุธศาสนา. กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพการศาสนา. 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สมเดจ็พระมหาสมณเจา. พุทธประวตั ิเลม 1. กรุงเทพมหานคร. มหามกุฎราชวิทยาลยั. 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตตโต).2552. กาลานกุรม พระพทุธศาสนาในอารยธรรมโลก. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร. 
           สํานักพิมพผลิธัมม.  
พุทธทาสภิกขุ.(2505). พทุธประวตัจิากพระโอษฐ. พิมพครั้งท่ี 5. กรุงเทพมหานคร. ธรรมสภา. 
พุทธทาสภิกขุ(ผูแปลเรียบเรียง). (2497). พุทธประวตั ิฉบบั สาํหรบัยวุชน. . กรุงเทพมหานคร. ธรรมสภา. 
ราชบัณฑติยสภา (แปลเรียบเรียง). (2507). พุทธประวตัฝิายมหายานในธเิบต. กรุงเทพมหานคร. องคการคาคุรสุภา. 
สุชีพ  ปุญญานุภาพ. (2528). พระไตรปฎกสาํหรบัประชาชน. พิมพครั้งท่ี 24. กรุงเทพมหานคร. มหามกุฎราชวิทยาลยั. 
สุรีย มผีลกิจ  และวิเชียร มีผลกิจ (2543). พุทธกจิ  45 พรรษา .กรงุเทพมหานคร. คอมฟอรม จํากัด.  
เสถียร พันธรังสษี. (2554). พุทธประวตัมิหายาน พทุธประวตัฉิบบัพบใหม. พิมพครั้งท่ี 7. กรุงเทพมหานคร. ศยาม. 
อภิวัฒน โพธิสาน.(2553). นักปราชญพุทธ. ขอนแกน.  
Bhimrao Ramji Ambedkar. (1951). Buddha and His Dhamma. Delhi. Siddhartha Chabukswar 
4. เอกสารขอมลูแนะนาํ/ เอกสารอานประกอบนอกเวลา
สทิธารถะ โดย เฮอรมานน เฮสเส.  สดใส  แปล. 
ประทปีแหงทวปีเอเชยี โดย เชอร เอ็ดวิน  อารโนล.  โรจนกร แปล. 

หมวดที ่7 การประเมนิและการปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา 

1. กลยทุธการประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา
 โดยแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา ทางเว็บไซตของมหาลัย 

2. กลยทุธการประเมนิการสอน
2.1  การสังเกตการณการสอนของประธานโปรแกรม   หรือ ฝายวิชาการ
2.2  การประเมินผูสอน

3. การปรบัปรงุการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ  2  มีการปรับปรุงการสอนโดย
3.1 การประชุมวางแผนในระดับโปรแกรมเก่ียวกับการเรียนการสอน
3.2 การสํารวจจากการทําวิจัยช้ันเรียน/ บันทึกหลังการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา
           มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา โดยการสุมตัวอยางตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาผลการทดสอบ 

5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาอยางตอเน่ืองตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามขอ 4

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวชิา : นายสุชาติ พิมพพันธ 

ลงชื่อ วันท่ีสงรายงาน : 27 กรกฎาคม /2558 

 (..นายสุชาติ พิมพพันธ....)

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : นายสุชาติ พิมพพันธ. 

ลงชื่อ วันท่ีรับรายงาน : 27 กรกฎาคม /2558 

 (..นายสุชาติ พิมพพันธ....) 
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