
  มคอ. 3 

รายละเอยีดของรายวชิา 

ชื่อสถาบนัอดุมศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
โปรแกรมวชิา/คณะ ปรัชญาศาสนาและเทววิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 

หมวดที ่1  ขอมลูทัว่ไป 
1. รหสัและชื่อรายวชิา 

220334 หลักพุทธธรรม  
(Buddhist Principles) 

2. จาํนวนหนวยกติ 
3 หนวยกิต (3 - 0 -6) 

3. หลักสตูรและประเภทของรายวชิา : เปนรายวิชาท่ีอยูในหมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาเอกบังคับของ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) พุทธศาสนศึกษา  

4. อาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา 
4.1 นายบัญญัติ อนนทจารย ตําแหนง อาจารย 

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปทีเ่รียน : ภาคการศึกษาท่ี 1/2558, ชัน้ปท่ี 2 
6. รายวชิาทีต่องเรียนมากอน (Pre-requisite) : ไมมี 
7. รายวชิาทีต่องเรียนพรอมกนั (Co-requisites) : ไมมี 
8. สถานที่เรยีน : อาคาร 9  หอง 9.14.09 กลุมเรียน p 1 วันพุธ 07.50-10.20 น. 
9. วนัที่ปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลาสุด :  5  กรกฎาคม 2558 

 

หมวดที ่2  จุดมุงหมายและวตัถปุระสงค 
1. จดุมุงหมายของรายวชิา 

1. นักศึกษามีความรูความเขาใจจริงตามหลักพุทธธรรมในพระไตรปฎก   
2. นักศึกษามีความรูความเขาใจในการพิจารณาขันธหา เพ่ือการปฏิบัติตนไดอยางปกติสุข   
3. นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการการพิจารณากฎแหงไตรลักษณ     
4. นักศึกษาสามารถวิเคราะหการเกิดข้ึนของเหตุและผลตามหลักการปฏิจจสมุปบาท   
5. นักศึกษาสามารถใชหลักมัชฌิมาปฎิปทาประยุกตเขากับการดําเนินชีวิตปจจุบัน 
6. นักศึกษามีความรู ความเขาใจ และดํารงตนตามหลักธรรมสังสารวัฎไดอยาถูกตอง 
7. นักศึกษารูจักประยุกตหลักการปฏิบัติสูนิพพาน พัฒนาปญญาเพ่ือการดํารงชีวิตท่ีดีข้ึน 

2. จดุประสงคในการพฒันา/ปรบัปรุงรายวชิา 
เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร สาขาวิชา พุทธศาสน
ศึกษา 

 
 

หมวดที ่3  ลักษณะและการดาํเนนิการ 
1. คําอธบิายรายวชิา 

         หลักพุทธธรรมในพระไตรปฎก ขันธหา ไตรลักษณ ปฏิจจสมุปบาท มัชฌิมาปฎิปทา  
สังสารวัฏ และนิพพาน 

2. จาํนวนชัว่โมงทีใ่ชตอภาคการศึกษา 
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1. บรรยาย 48 ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษา 
2. สอนเสริม   ไมมี 
3. การฝกปฏิบัติ ไมมี 
4. การศึกษาดวยตนเอง  96/ภาคการศึกษา 

3. จาํนวนชัว่โมงตอสปัดาหที่อาจารยใหคาํปรึกษาและแนะนาํทางวชิาการแกนักศึกษาเปนรายบคุคล 
นายบัญญัติ อนนทจารย โทรศัพท : 0942896420 
เวบไซตของโปรแกรมวิชา : www.buddhistudies-nrru.net 
วนั/เดอืน/ป ชวงเวลา วธิกีารสือ่สาร 

ทุกวัน พฤหัสบดี-ศุกร 08.30-16.30 หองพักอาจารย อาคาร5 หอง5.46 
กลุม Social Network ทุกวัน Facebook Group 

 

หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรยีนรูของนักศึกษา 
การพัฒนาการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานท่ีมุงหวัง ซ่ึงตองสอดคลองกับท่ีระบุไวใน

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้ 
1. คุณธรรม จรยิธรรม 
1.1 ผลการเรยีนรูที่ตองพัฒนา 1.2 ความรบัผดิชอบ 1.3 วธิีการสอน 1.4 วธิีการประเมนิผล 
1. บรรยายใหเห็นหลักพุทธ
ธรรมตอการดําเนินชีวิตและ
คานิยมของสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงมีผลตอปญหาดาน
คุณธรรมจรยิธรรม และสาธกปู
ชนียบุคคลทางสังคม และทา
พระพุทธศาสนา เพ่ือใหเห็น
แบบอยางท่ีดีงามในความ
ประพฤติ และนําหลักธรรมของ
บุคคลเหลานั้นมานํารองเพ่ือ
ศึกษา ใหเกิดประโยชนตอ
ตนเอง และสังคมท่ัวไป 
2. ตระหนักและมีจิตสํานึกใน
คุณคาของความเปนมนุษย 
3. ประพฤติตนตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม 

• มีคุณธรรม 
จริยธรรมสําหรับครูและ
จริยธรรมเพ่ือการ
ดําเนินชีวิตตามหลักคํา
สอนพระพุทธศาสนา
เชน ลีลาการสอน 4 
ธรรมเทศนา 5 กัลยา
มิตรธรรม 7 มรรคมี
องค 8  
o มีจรรยาบรรณ 
วิชาชีพครูท่ีกําหนด
องคกรโดยวิชาชีพครู 
คือ คุรุสภา 

• มีความเคารพใน 
ความเชื่อทางศาสนา 
รวมท้ังเคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย 
 

1. บรรยายในชั้นเรียน 
2. จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให
นักศึกษาสามารถ
วิเคราะหใหเห็น
แนวโนมของความ
เปลี่ยนแปลงทาง
สังคมท่ีมีผลกระทบ
ตอคานิยมวิถีดําเนิน
ในปจจุบัน และระบุ
ปญหาจริยธรรม โดย
หลากหลายวิธีทาง 
เชน กรอภิปรายกลุม 
การสะทอนแนวคิด 
การศึกษากรณีศึกษา 
กรวิพากษ คุณคาทาง
จริยธรรม  
3. การแสดงออกแบบ
เปนตัวอยาง  

1. การตรวจผลงานท่ี
สงมีความซ่ือสัตยตอ
ตนเองมากนอยเพียงไร 
ไมคัดลอกงานคนอ่ืน 
ไมแอบอางผลงานคน
อ่ืนอันเปนทรัพยสิน
ทางปญญาของคนอ่ืน 
2. การบันทึกสังเกต
พฤติกรรมวา 
รับผิดชอบตอหนาท่ีๆ
ไดรับมอบหมายเพียงไร  
หรือหนาท่ีของความ
เปนนักศึกษามากนอย
เพียงไร เชน อุปกรณ
การเรียนครบหรือไม 
เปนตน 
3. การตรวจสอบเรื่อง
การเปนผูตรงตอเวลา  
ความตั้งใจในการ
ทํางาน การเขาชั้นเรียน
ตรงเวลา 
4. สังเกตพฤติกรรมท่ี
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แสดงออกถึงความ
ภาคภูมิใจในการใสใจ
คนควาหาขอมูลทาง
พระพุทธศาสนา เปน
ตน 
 

 
2. ความรู 
1.1 ผลการเรยีนรูที่ตองพัฒนา 1.2 ความรบัผดิชอบ 1.3 วธิีการสอน 1.4 วธิีการประเมนิผล 
1 มีความรูในหลักพุทธธรรม 
ขันธหา ไตรลักษณ ปฏิจจสมุป
บาท มัชฌิมาปฏิปทา สังสารวัฏ 
และนิพพานถูกตอง 
2 มีความสามารถวิเคราะห
สังเคราะหองคความรูดานหลัก
พุทธธรรมเขากับศาสตร
ท้ังหลายในโลกสมัยใหม 
3 สามารถฝกปฏิบัติสมาธิ
ภาวนาไดอยางชํานาญ บําเพ็ญ
ตนเพ่ือประโยชนทาง
พระพุทธศาสนา 
 

• ความรูความเขาใจ 
ในความรูเฉพาะดาน
สาขาวิชาชีพ และ
ความรูในศาสตรตางๆ 
อยางเปนระบบ 
o สามารถบูรณาการ 
ความรูวิชาชีพ หรือ
ความรูเฉพาะดานสาขา
วิชาชีพ เพ่ือประยุกตใช
และแกปญหาในวิชาชีพ 

• สามารถแสวงหา 
ความรูเฉพาะดานท่ีเปน
ปจจุบัน 
o สามารถบูรณการ 
ความรูวิชาชีพครูกับ
ความรูกับวิชาชีพเฉพาะ
ดาน เพ่ือการวิจัย การ
พัฒนาและตอยอดองค
ความรูท่ีเก่ียวของได 
 

1  การบรรยาย
ประกอบสื่อ โดยยก
บุคคลทาง
พระพุทธศาสนามา
แสดงใหเห็นเปน
ตัวอยาง 

2 ใหนักศึกษา
อภิปรายในหลักพุทธ
ธรรมประเด็นตาง ๆ 
ตามกรอบของวิชาท่ี
เรียนอยู โดยเปด
โอกาสใหผูเรียนได
แสดงทัศนะอยาง
เหมาะสม 
3 สอนโดยวิธีสาธิต 
หรือฝกภายในหอง
ปฏิบัติ 
4  คนควาทํารายงาน
เดี่ยวและกลุม 
 

1 การตรวจผลงานท่ีสง 
2 การตอบขอซักถาม
ในชั่วโมงเรียน 
 3  การปฏิบัติกิจกรรม
ภาวนาหรือบําเพ็ญ
ประโยชน 
 4  การทดสอบ
ระหวางภาคและปลาย
ภาค 
 

 
3. ทักษะทางปญญา 

 
1.1 ผลการเรยีนรูที่ตองพัฒนา 1.2 ความรบัผดิชอบ 1.3 วธิีการสอน 1.4 วธิีการประเมนิผล 
1 สามารถคิดคนแกปญหาชีวิต 
ปญหาทางสังคม เสนอแนะหา
ทางออกนําไปสูการแกไขปญหา 
ดวยการประยุกตหลักพุทธ
ธรรมท่ีเก่ียวของมาแกไขปญหา

• สามารถคิดคนหา 
ขอเท็จจริง ทําความ
เขาใจและประเมิน
ขอมูลสารสนเทศ และ
แนวคิดจากแหลงขอมูล

 1 การบรรยาย/
อธิบาย เพ่ือให
นักศึกษาเห็นภาพ
ชัดเจนข้ึน โดยยก
ประเด็นท่ีเปนปญหา

1 การตรวจผลงานท่ีสง 
2 ทักษะในการตอบขอ
ซักถาม สามารถนํา
หลักพุทธธรรมมาแกไข
ปญหา ดวยเหตุผลท่ี



 4 

ในการดําเนินชีวิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
2 มีความเปนผูนําทางดาน
สติปญญา รูจักสรางสรรค
พัฒนาการเรียนรูใหทันโลก
สมัยใหมอยางตอเนื่อง และมี
วิสัยทัศน ดวยองคความรูทาง
หลักพุทธธรรม 
 

ท่ีหลากหลายเพ่ือ
นํามาใชในการ
ปฏิบัติงานสอนและงาน
ครูรวมท้ังการวินิจฉัย
ผูเรียน และการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผูเรียน 
สามารถคิดแกปญหาใน
การจัดการเรียนรู 
ปญหาชีวิต และปญหา
ทางสังคม ท่ีมีความ
สลับซับซอน เสนอ
ทางออก อยาง
สรางสรรคนําไปสูการ
แกไขปญหาไดดวยการ
สืบคน ตีความ และ
ประยุกตพุทธธรรมเพ่ือ
ใชในการแกปญหา 

• มีความเปนผูนําทาง 
ปญญาในการคิด
พัฒนาการจัดการเรียนรู
อยางสรางสรรคและ
วิสัยทัศน ดวยองค
ความรูทาง
พระพุทธศาสนากับ
ความเจริญกาวหนา
เทคโนโลยีในโลก
ปจจุบัน 

ในปจจุบันมนําเสนอ 
 2  ใหนักศึกษา
อภิปรายวิพากษ ฝก
ทักษะกระบวนการคิด
แกไขปญหาตางๆ ใน
สถานการณตางๆ 
ดวยหลักพุทธธรรม             
 3 เรียนรูดวยตนเอง
แบบกรณีศึกษา 
(Case Study) โดย
กําหนดใหผูเรียน
ศึกษาคนควาดวย
ตัวเอง 

เปนเชิง 
         

ประจกัษ 
3  การทดสอบระหวาง
ภาคและปลายภาค 
 

 
4. ทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรบัผดิชอบ 

 
1.1 ผลการเรยีนรูที่ตองพัฒนา 1.2 ความรบัผดิชอบ 1.3 วธิีการสอน 1.4 วธิีการประเมนิผล 
1.  มีการแสดงออกซ่ึงภาวะ
ความเปนผูนําและบทบาทผู
ตามไดอยางเหมาะสม 
2. มีจิตสาธารณะตอสังคม และ
ใสใจตอสิ่งแวดลอม 
3.  มีความสามารถในการใช
หลักพุทธธรรมเปนตัวสราง

o มีความไวตอรับ 
ความรูสึกของผูเรียน
ดวยความเขาใจ และ
ความรูสึกเชิงบวก มี
วุฒิภาวะทางอารมณ
และทางสังคม 
o มีความเอาใจใส มี 

1 จัดกิจกรรมกลุมให
ผูเรียนมีปฎิสัมพันธ
กับสังคมและผูเรียน
ตอผูเรียนดวยการเขา
ไปรวมงานทางศาสนา 
2 จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทํางาน

1 การสังเกตจาก
พฤติกรรมท่ีแสดงออก
ตอสมาชิกในกลุม
ตลอดจนเพ่ือนรวมหอง 
จากการบนัทึกของ
ผูสอน 
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ความสัมพันธอันดีตอ
สิ่งแวดลอม 
 

สวนชวยเหลือและเอ้ือ
ตอการแกปญหา
ความสัมพันธในกลุม
ระหวางกลุมผูเรียน
อยางสรางสรรค 

• มีความสัมพันธท่ีดี 
กับผูเรียนมีภาวะความ
เปนผูนํา และผูตาม
สามารถทํางานเปนทีม 
รับผิดชอบตอสวนรวม
ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม 

• มีความสามารถใน 
การใชหลักพุทธธรรม
เปนแกนในการสราง
ความสัมพันธอันดีตอ
สิ่งแวดลอม 
 

เปนทีม สราง
ความสัมพันธผูเรียน
กับผูสอน สงเสริม
บทบาทความเปนผูนํา
และผูตาม ในการใช
หลักพุทธธรรมมา
แกไขปรากฏทาง
สงัคมปจจุบัน 
 

 
5. ทักษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
1.1 ผลการเรยีนรูที่ตองพัฒนา 1.2 ความรบัผดิชอบ 1.3 วธิีการสอน 1.4 วธิีการประเมนิผล 
1. มีความสามารถในการ
รวบรวม วิเคราะห แปลความ 
และนําเสนอขอมูล ดานหลัก
พุทธธรรม 
2. สามารถสรุปประเด็นและ
สื่อสาร ท้ังการพูด และการ
เขียนทางวิชาการพุทธศาสนา
ไดอยางเหมาะสม 
3. สามารถเลือกใชรูปแบบใน
การนําเสนอขอมูลของหลัก
พุทธธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับ
กลุมบุคคลท่ีแตกตางกันได 
 

o มีความไวในการ 
วิเคราะห และเขาใจ
ขอมูลขาวสารสนเทศท่ี
ไดรับจากผูเรียนอยาง
รวดเร็ว ท้ังท่ีเปนตัวเลข
เชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร ภาษาพูด
หรือภาษาเขียน 
o มีความสามารถใน 
การใชดุลยพินิจท่ีดีใน
การประมวลผล และ
เลือกใชขอมูลขาว
สารสนเทศเก่ียวกับวิชา
ท่ีสอน และงานครูท่ี
รับผิดชอบใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดดี 

1 บรรยาย /อธิบาย 
แนวคิด และทฤษฎี
ตามหลักธรรมทาง
พุทธศาสนา 
2  เรียนรูดวยตนเอง
แบบกรณีศึกษา 
(Case Study) และ
นําเสนอการเรียนรู
ดวยเทคโนโลยีสารสร
เทศ 
3  เรียนรูดวยตนเอง
แบบเนนปฏิบัติ
แกปญหา (Task 
Based) และนําเสนอ
การเรียนรูดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1  ประเมินผลงานจาก
การคนควา 
2  ผลงานจากการ
นําเสนอโดยใชสื่อ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
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• มีความสามารถใน
การสื่อสารกับผูเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ 
ท้ังการพูด การเขียน 
และการนําเสนอดวย
รูปแบบท่ีเหมาะสม
กับกลุมผูเรียน
ระหวางผูเรียนและ
ผูสอนและบุคคลท่ี
เก่ียวในสถานการณที
ตางกัน 

 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมนิผล 
1. แผนการสอน 
สปัดาห 

ที ่
หวัขอ/รายละเอยีด 

จาํนวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรยีนการสอน/สือ่ทีใ่ช ผูสอน 

1 บทที ่1 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัหลกัพทุธ
ธรรมในพระไตรปฏก 
    1.1 ความหมาย ความสําคญั 
    1.2 ประวัติความเปนมาขอ
พระไตรปฎก 
     
 

3 1. ช้ีแจงการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาน้ี  เก่ียวกับ วัต ถุประสงค
รายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน 
การวัดและการประเมินผล ตลอดจน
การปฏิบัติตนของนักศึกษา 
2. บรรยายประกอบสื่อ 

นายบัญญตัิ 
อนนทจารย 

2 บทที ่1 (ตอ) 
    1.3 วิวัฒนาการของพระไตรปฎก 
    1.4 ลักษณะสําคัญของพระไตรปฎก 
    1.5 ประโยชนของพระไตรปฎกกับ    
    พัฒนาชีวิต 

3 1. สอบถามสัมภาษณเปนรายบุคคล 
2. ดูวีดีทัศน 
3. สุมตัวอยางใหนักศึกษาออกมา
อภิปรายหนาช้ันเรียน 
4. ตั้งคําถามระดมความคิดให
นักศึกษาชวยกันตอบ 
5. ทําแบบทดสอบหลังบทเรียน 

นายบัญญตัิ 
อนนทจารย 

3 บทที ่2 หลกัพทุธธรรม 
    2.1 ความหมาย ความสําคัญ 
    2.2 ลักษณะสําคัญของหลักพุทธธรรม 
    2.3 พุทธธรรมกับการศึกษา 
 

3 1. สอนแบบ (lecture) ประกอบการ
สอบถาม เปนรายบุคคล 
2. ดูวิดีทัศนกอนเขาสูบทเรียน 
3. บรรยายเช่ือมโยงเขาสูบทเรียน 

นายบัญญตัิ 
อนนทจารย 

4 บทที ่2 (ตอ)  
    2.4 คุณคาของหลักพุทธธรรม 
    2.5 ประโยชนของหลักพุทธธรรมกับ    
         การพัฒนาชีวิต 

3 1. บรรยายประกอบสื่อ 
2. ดูวีดีทัศน 
3. บรรยายเช่ือมโยงเขาสูบทเรียน 
และบรรยายเน้ือหา 

นายบัญญตัิ 
อนนทจารย 

5 บทที ่3 ขนัธหาในหลกัพทุธธรรม     
    3.1 ความหมาย ความสําคญั 
    องคประกอบของขันธหา 

3 1. สอนแบบ (lecture) ประกอบการ
สอบถาม เก่ียวกับความคิดเห็น 
2. ดูวีดิทัศน 

นายบัญญตัิ 
อนนทจารย 
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    คุณคาของขันธหา 
    การพัฒนาตนตามหลักขันธหา 

3. บรรยายเช่ือมโยงเขาสูบทเรียน 

6      บทที่ 4 ไตรลกัษณในพทุธธรรม   
      ความหมาย 
      ความสําคญั 
      องคประกอบของไตรลักษณ 

3 1. ชมวีดิทัศน 
2. เปดประเด็นใหนักศึกษาแสดง
ความคิดเห็น 
3. บรรยายเช่ือมโยงเขาสูบทเรียน 
4. บรรยายตามหัวขอในบทเรยีน 

นายบัญญตัิ 
อนนทจารย 

7 บทที ่4 ( ตอ )  
     คุณคาของไตรลักษณ 
     ประโยชนของไตรลักษณตอ    
     ชีวิตประจําวัน 

3 1. บรรยายประกอบสื่อ 
2. ชมวีดิทัศน 
3. เปดประเด็นใหนักศึกษาอภิปราย
เปนกลุมแสดงความคิดเห็น 
4. ใหนักศึกษาเขียนใบรายงานสง 

นายบัญญตัิ 
อนนทจารย 

8 บทที ่5 ปฏจิจสมปุบาท 
      ความหมาย 
      ความสําคญั 
    องคประกอบของปฏิจจสมุปบาท 

3 1. บรรยายประกอบสื่อ 
2. ดูวีดิทัศน 
3. อภิปรายกลุม 
4. บรรยายเช่ือมโยงเขาสูบทเรียน  
5. บรรยายตามหัวขอในบทเรยีน 

นายบัญญตัิ 
อนนทจารย 

9 บทที ่5 (ตอ)  
     คุณคาของปฏจิจสมุปบาท 
     ประโยชนของปฏิจจสมปุบาทกับ      
     การพัฒนาชีวิต 

3 1. ดูวีดิทัศน 
2. กิจกรรมกลุม 
3. บรรยายเช่ือมโยงเขาสูบทเรียน 
4. บรรยายตามหัวขอในบทเรยีน 
5. มอบหมายงานกลุม 

นายบัญญตัิ 
อนนทจารย 

10 บทที ่6 มชัฌมิาปฎปิทา 
      ความหมาย 
      ความสําคญั 
      องคประกอบของมัชฌิมาปฎปิทา 

3 1. บรรยายประกอบสื่อ 
2. ดูวีดิทัศน 
3. อภิปรายกลุม 
3. บรรยายเช่ือมโยงเขาสูบทเรียน  
4. บรรยายตามหัวขอในบทเรยีน 

นายบัญญตัิ 
อนนทจารย 

11 บทที ่6 (ตอ) 
     คุณคาหลักมัชฌมิาปฎิปทา 
     ประโยชนของมัชฌิมาปฎิปทากับ    
     การพัฒนาชีวิต 

3 1. ชมวีดิทัศน 
2. วิพากษกลุม 
3. บรรยายเช่ือมโยงเขาสูบทเรียน 
4. บรรยายตามหัวขอในบทเรยีน 

นายบัญญตัิ 
อนนทจารย 

12 บทที ่7 สงัสารวฏั 
         ความหมาย 
         ความสําคญ 
         องคประกอบของสังสารวัฏ 

3 1. ชมวีดิทัศน 
2. วิพากษกลุม 
3. บรรยายเช่ือมโยงเขาสูบทเรียน 
4. บรรยายตามหัวขอในบทเรยีน 

นายบัญญตัิ 
อนนทจารย 

13 บทที ่7 (ตอ) 
     คุณคาของสังสารวัฏ 
     ประโยชนของสังสารวัฏกับการบูรณา   
     การชีวิตในปจจุบัน 

3 1. ชมวีดิทัศน 
2. วิพากษกลุม 
3. บรรยายเช่ือมโยงเขาสูบทเรียน 
4. บรรยายตามหัวขอในบทเรยีน 

นายบัญญตัิ 
อนนทจารย 

14 บทที ่8 นพิพาน 
      ความหมาย 
      ความสําคญั 
      ประเภทของนิพพาน 

3 1. ชมวีดิทัศน 
2. วิพากษกลุม 
3. บรรยายเช่ือมโยงเขาสูบทเรียน 
4. บรรยายตามหัวขอในบทเรยีน 

นายบัญญตัิ 
อนนทจารย 

15 บทที ่8 (ตอ) 3 1. ชมวีดิทัศน นายบัญญตัิ 
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     คุณคาของนิพพานกับพระอรหันต 
     ประโยชนของนิพพานกับการ 
ประยุกตในชีวิตปจจุบัน 

2. วิพากษกลุม 
3. บรรยายเช่ือมโยงเขาสูบทเรียน 
4. บรรยายตามหัวขอในบทเรยีน 
 

อนนทจารย 

 
2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 

ผลการเรยีนรู วธิีการประเมนิผล สปัดาหทีป่ระเมนิ 
สดัสวนของ
การประเมนิ 

2.2.1.1.1 , 
2.2.1.1.3 

-เขาช้ันเรียน 
-งานท่ีมอบหมาย  
- สังเกต 

1-15 10% 

 สอบกลางภาค 8 30% 
2.2.2.1.1 
2.2.2.1.3 
2.2.3.1.2 
2.2.3.1.3 
2.2.4.1.3 
2.2.4.1.4 
2.2.5.1.3 

-สรุปประเด็น 
-นําเสนองาน 
-อภิปราย 
-ตอบขอชักถาม 
-รายงาน 

4,7,10,16 
 

     20% 

2.2.1.1.1 , 
2.2.1.1.3 

สอบปลายภาค 17 40% 

 
หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตาํราและเอกสารหลกัทีใ่ชในการรยีนการสอน 
เอกสารประกอบการสอน วิชาหลกัพุทธธรรม (Buddhist Principles) 

2. เอกสารและขอมลูสาํคญัทีน่กัศกึษาจาํเปนตองศกึษาเพิม่เตมิ 
(1) พุทธธรรม โดย  
(2) [แหลงของเอกสารและขอมลูสําคญั]  
(3) [แหลงของเอกสารและขอมลูสําคญั]  

3. เอกสารและขอมลูแนะนาํทีน่กัศกึษาควรศกึษาเพิม่เตมิ 
เทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต), พระ. (2533). พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท. พิมพครั้งท่ี 6.  

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
----------. (2535). พจนานุกรมพุทธศาสตร. (พิมพครั้งท่ี 7). กรุงเทพฯ :มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
ธรรมโกศาจารย, พระ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต). (2549). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง 

กรณราชวิทยาลัย. 
ธรรมปฎก, พระ (ป.อ.ปยตฺุโต). (2529). ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา. (พิมพครั้งท่ี 5).กรุงเทพฯ : ศูนย 

พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 
-----------. (2541). พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม. 
-----------. (2541). พุทธธรรม. (พิมพครั้งท่ี 8). กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
------------. (ม.ป.ป.). เรื่องสําคัญท่ีสุดสาํหรับพุทธบริษัท ปฏจิจสมุปบาท หลักปฏิบัติอริยสัจจท่ีสมบูรณ 

แบบ. (ออนไลน) ม.ป.ป. (คนเมื่อ 12 เมษายน 2556). จาก
http://www.buddhadasa.com/patija/patijasample5.html. 

ราชวรมุนี (ป.อ.ปยุตโฺต), พระ. (2529). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. กรุงเทพฯ :มหาจฬุา 
ลงกรณราชวิทยาลัย. 
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สมภาร พรมทา. (2543). ชีวิตกับความขัดแยง : ปญหาจริยธรรมในชีวิตประจําวัน. กรุงเทพฯ: จฬุาลง 
กรณมหาวิทยาลยั. 

สุชีพ ปุญญานุภาพ. (2525). พระไตรปฎกฉบับประชาชน. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย. 
สุมน อมรวิวัฒน. (2542). การพัฒนาการเรยีนรูตามแนวพุทธศาสตร : ทักษะกระบวนการ 

        เผชิญสถานการณ. นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช. 
แสง จันทรงาม (2534). ศาสนศาสตร. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 
แสง  จันทรงาม. (2512). พุทธศาสนวิทยา. เชียงใหม: คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม. 

หมวดที ่7  การประเมนิและปรบัปรงุการดําเนนิการของรายวชิา 
1. กลยทุธการประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

(1) การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี โดยแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชาทางเวบไซต
มหาวิทยาลยั 

2. กลยทุธการประเมนิการสอน
(1) สังเกตการณสอนโดยประธานโปรแกรม หรือฝายวิชาการ 
(2) การประเมินผูสอน 

3. การปรบัปรงุการสอน
(1) ประชุมวางแผนในรายวิชาระดับโปรแกรม เก่ียวกับการเรียนการสอน 
(2) บันทึกการสอน และจัดทําวิจัยในช้ันเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา
(1) ทบทวนผลสมัฤทธ์ิโดยคณะกรรมการโปรแกรมปรัชญาศาสนาและเทววิทยา ตรวจสอบผลงานนักศึกษา 

5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวิชา
(1) ปรับปรุงรายวิชาอยางตอเน่ือง และตามขอ 4

ชื่ออาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา : นายบญัญตั ิอนนทจารย 

ลงช่ือ วันท่ีสงรายงาน : 25 กรกฎาคม 2558 

          (นายบัญญัติ อนนทจารย) 

ชื่ออาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสตูร :  นายสชุาต ิพมิพพนัธ 

ลงช่ือ วันท่ีรับรายงาน :  26 กรกฎาคม 2558 

 (นายสุชาติ  พิมพพันธ) 
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