
รายละเอียดของวชิา 
ชื่อสถาบนัอดุมศกึษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสมีา 
โปรแกรมวชิา:  ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
 

หมวดที ่1  ขอมลูโดยทัว่ไป 
รหสัและชือ่รายวชิา :   220233 พุทธศาสนามหายาน (Mahayana Buddhism) 
1. จาํนวนหนวยกติ :  3 หนวยกิต  (3-0- 3) 
2. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา  : ครุศาสตรบัณฑติ  วิชาเอกบังคับ  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา(ค.บ.5ป) 
3. อาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา : อ. สุชาติ  พิมพพันธ 
4. ภาคการศกึษา / ชัน้ปทีเ่รยีน  : ภาคการศึกษาท่ี 2/2556  นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาช้ันปท่ี  3 
5. รายวชิาทีต่องเรยีนมากอน  : ไมม ี
6. รายวชิาทีต่องเรยีนพรอมกนั :   ไมม ี
7. สถานทีเ่รยีน : อาคาร .. หอง …….. มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา 
8. วนัทีจ่ดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลาสดุ : 18 กรกฎาคม 2558 

 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 
1. จดุมุงหมายของรายวชิา 

1) นักศึกษาสามารถอธิบาย กําเนิดและพัฒนาการของมหายาน ใหผูศึกษาความแตกตางระหวางเถรวาทกับมหายาน 
คัมภีร  หลักธรรมสําคัญ ประวัติและผลงานของคณาจารยมหายาน สภาพของมหายานในปจจุบัน พุทธศาสนา
มหายานในประเทศไทย 

2) นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูและจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาชีวิตตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา  เชน  ลีลา
การการสอน  

3) นักศึกษามีความเคารพในความเช่ือทางศาสนา   รวมท้ังเคารพในคณุคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
4) นักศึกษามีความรูความเขาใจใน  ความรูเฉพาะดานตามสาขาวิชาชีพ และความรูในศาสตรตางๆ อยางเปนระบบ 
5) นักศึกษาสามารถแสวงหาความรูเฉพาะดานท่ีเปนปจจบัุน 
6) นักศึกษาสามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรยีนรู  ปญหาชีวิต และปญหาสังคม  ท่ีมีความสลับซับซอน   เสนอ

ทางออก อยางสรางสรรคและนําไปสูการแกไขปญหาไดดวยการสืบคน ตีความ และประยุกตหลักพุทธธรรมเพ่ือใชใน
การแกไขปญหา 

7) นักศึกษามีความสัมพันธท่ีดีกับผูเรยีนดวยกัน มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม  สามารถทํางานเปนทีม  รับผิดชอบตอ
สวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

8) นักศึกษามีความสามารถในการใชหลักพุทธธรรมเปนแกนในการสรางความสัมพันธอันดีตอสิ่งแวดลอม 
9) นักศึกษาสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียน และการนําเสนอดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ

กลุมผูเรียน 
10) นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรยีนอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียน และการนําเสนอดวย

รูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 
 
 
2. จดุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวชิา 

(1) เพ่ือใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ การศึกษาภายในปการศึกษา 2555 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดาํเนนิการ 
 

1. คาํอธบิายรายวชิา 
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กําเนิดและพัฒนาการของมหายาน ความแตกตางระหวางเถรวาทกับมหายาน คัมภีร  หลักธรรม คณาจารยสําคัญของ
มหายาน  สถานภาพของมหายานในปจจุบัน พุทธศาสนามหายานในประเทศไทย 
2. จาํนวนชัว่โมงทีใ่ชตอภาคการศกึษา 

(1) บรรยาย 45 คาบเรยีน 
(2) สอนเสริม   ไมม ี
(3) การฝกปฏิบัต ิ ไมม ี
(4) การศึกษาดวยตนเอง 45 คาบเรียน 

3. จาํนวนชัว่โมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคาํปรกึษาและแนะนาํทางวชิาการแกนกัศกึษาเปนรายบคุคล 
ใหคําปรึกษาประจํารายวิชาสัปดาหละ  2  ช่ัวโมงตอสัปดาห  ทุกวันจันทร  เวลา  08.00 -10.00 น. 

 

หมวดที ่4  การพฒันาการเรยีนรูของนักศึกษา 
1. ดานคณุธรรม จรยิธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
 1) มีคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครแูละจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาชีวิตตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา  เชน  ลีลาการ

การสอน  
 2) มีความเคารพในความเช่ือทางศาสนา   รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิศ์รีความเปนมนุษย 

1.2 วิธีการสอน 
 1) การบรรยายภายในช้ันเรียน 
 2) จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหใหเหน็แนวโนมของความเปลีย่นแปลงทางสังคมท่ีมี

ผลกระทบตอคานิยมและวิถีการดาํเนินชีวิตในปจจุบัน และการระบุปญหาจรยิธรรมโดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย  เชน การ
อภิปรายกลุม  การสะทอนแนวคิด   การศึกษากรณีศึกษา  การวิพากษคุณคาทางจริยธรรม  ใหครอบคลุมประเด็นปญหา
ทางดานคุณธรรมจริยธรรมท้ังในวิชาชีพและการดํารงชีวิต 
          3) การแสดงออกอันเปนแบบอยางท่ีดีของผูสอน 
    1.3   วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินระหวางเรยีน  โดยประเมินจากดานเจตคติ(Attitude Domain ) บุคลิกภาพดานการแสดงออกในช้ันเรียน  
โดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การสังเกต การใชแบบทดสอบ การเก็บขอมูลสถิติความประพฤต ิ

2) ใชแบบประเมินและแบบวัดท่ีเก่ียวของซึ่งอาจทําไดในลักษณะ การตรวจสอบเจตคติทางดานคุณธรรมและจรยิธรรม 
ซึ่งมีองคประกอบจากสวนท่ีเปนสภาพแวดลอมและสถานการณน้ัน 

 
 
 

2. ทกัษะความรู  

2.1 ทักษะความรูท่ีตองการพัฒนา 
1)  ความรูความเขาใจใน  ความรูเฉพาะดานตามสาขาวิชาชีพ และความรูในศาสตรตางๆ อยางเปนระบบ 
2)  สามารถแสวงหาความรูเฉพาะดานท่ีเปนปจจุบัน 

2 .2 วิธีการสอน 
1) การบรรยายภายในช้ันเรยีน 
2) อภิปรายกลุม 
3) การใหคนควาอิสระและทํารายงานท้ังเดี่ยวและกลุม 

2.3   วิธีการประเมินผล 
1) การประเมินดวยการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท่ีหลากหลายวิธี เชน การสอบเน้ือหาวิชารูโดยใชขอสอบ  การ

นําเสนอปากเปลา เปนตน 
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2) การประเมินผลจากกิจกรรมหรอืผลงานท่ีเปนการเสริมสรางองคความรู  ท้ังในหองเรียนและการเรียนรูไดดวย
ตนเอง  เชน ผลการทํารายงานการศึกษา ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา  ผลสรุปโครงการ   
3. ทกัษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองการพัฒนา 
1) สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรยีนรู  ปญหาชีวิต และปญหาสังคม  ท่ีมีความสลับซบัซอน   เสนอทางออก 

อยางสรางสรรคและนําไปสูการแกไขปญหาไดดวยการสืบคน ตีความ และประยุกตหลักพุทธธรรมเพ่ือใชในการแกไขปญหา 
3.2 วิธีการสอน 

1) การบรรยายภายในช้ันเรยีน 
2)  การอภิปรายกลุม  
3) การแสดงวิสัยทัศนในการแกไขปญหาตาง ๆ  

3.3 วิธีการประเมินผล 
1) การประเมินกิจกรรมท่ีสามารถนํามาเปนเครื่องมือในการประเมินทักษะทางความรูลึก(Cognitive Domain) ใน

การแกปญหาในสถานการณตาง ๆ   
2) การสอบวัดความรูความสามารถในการคิดและการแกปญหาโดยยกตัวอยางกรณศีึกษาซึ่งอาจจะเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึน

จริงในสังคมปจจุบัน 
4. ทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรบัผดิชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตองพัฒนา 
1) มีความสัมพันธท่ีดีกับผูเรยีน มภีาวะความเปนผูนําและผูตาม  สามารถทํางานเปนทีม  รับผิดชอบตอสวนรวมท้ัง

ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
2) มีความสามารถในการใชหลักพุทธธรรมเปนแกนในการสรางความสัมพันธอันดตีอสิ่งแวดลอม 

4.2 วิธีการสอน 
1) การสรางกระบวนการมีปฏิสมัพันธระหวางผูเรียนกับผูเรยีน  ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับสังคมและผูเรียนกับการใช

หลักพระพุทธศาสนาใหปรากฏตอสังคมโดยการ  จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีมีการทํางานเปนทีม เพ่ือสงเสริมการแสดง
บทบาทของการเปนผูนําและผูตาม 

4.3 วิธีการประเมินผล 
1) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม ในสถานการณการเรียนรูตามวัตถุประสงค 
2) การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมเพ่ือน และทีมงานอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค 

5. ทกัษะการวเิคราะหและการใชเหตผุลเชงิตวัเลขและการสือ่สาร 
5.1 ทักษะการวิเคราะหและการใชเหตุผลเชิงตัวเลขและการสื่อสารท่ีตองพัฒนา 

1) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรยีนอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียน และการนําเสนอดวยรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับกลุมผูเรยีน 

5.2 วิธีการสอน 
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนไดฝกทักษะการสือ่สารระหวางบุคคล ท้ังการพูด  การฟง และการ

เขียนในกลุมผูเรยีน ระหวางผูเรยีนและผูสอนและบุคคลท่ีเก่ียวของในสถานการณท่ีตางกัน 
2) การจัดประสบการณการเรยีนรูท่ีสงเสรมิใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเลือกสารสนเทศและฝกทักษะการ

นําเสนอขอมลูสารสนเทศดวยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผูฟง  และเน้ือหาท่ีนําเสนอ 
5.3 วิธีการประเมินผล 

1)การทดสอบการวิเคราะหขอมูล  โดยใชขอสอบ  การทํารายงานกรณีศึกษา  และวิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย  
การศึกษาอิสระ 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
1. แผนการสอน 

สปัดาห เนือ้หา เวลา/ สือ่/กจิกรรม ผูสอน 
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ชม. 
1 บทที ่1 บทนาํ 

1.1 ความหมายของมหายาน 
1.2 กําเนิดแนวคิดมหายาน 
1.3 อุดมคติมหายาน 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 
3) กิจกรรมกลุม 

อ. สุชาติ 
พิมพพันธ 

2 บทที ่2 ประวตัแิละพฒันาการมหายาน 
2.1 พระพุทธศาสนาชวง 

พุทธศตวรรตท่ี 3-6 
2.2 มหายานชวงพุทธศตวรรตท่ี 6-11 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 

อ. สุชาติ 
พิมพพันธ 

3 บทที ่2  ประวตัแิละพฒันาการมหายาน 
  2.3 มหายานชวงพุทธศตวรรตท่ี 11-17 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 

อ. สุชาติ 
พิมพพันธ 

4 บทที ่2  ประวตัแิละพฒันาการมหายาน 
  2.4 มหายานชวงพุทธศตวรรตท่ี 17- 22 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 

อ. สุชาติ 
พิมพพันธ 

5 บทที ่3  พระไตรปฎกมหายาน 
   3.1  วินัย 
   3.2  พระสูตรมหายาน 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 

อ. สุชาติ 
พิมพพันธ 

6 บทที ่3  พระไตรปฎกมหายาน 
   3.3 ศาสตระ 
   3.4 อรรกถา 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 

อ. สุชาติ 
พิมพพันธ 

7 บทที ่4 คมัภรีสาํคญั 
   4.1  ลังกาวตารสตูร 
   4.2  สัทธัมปุณฑริกสูตร 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 
3)มอบหมายคนควารายงาน 

อ. ชินวัตร นิล
เนตร 

8 บทที ่4 คมัภรีสาํคญั 
  4.3 วิมลเกียรตินิเทศสูตร 
  4.4 วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตสูตร 

3 1)บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ
(PowerPoint) 
2)ดูวิทัศน 
3)มอบหมายคนควารายงาน 

อ. ชินวัตร นิล
เนตร 

9 บทท ี 5 หลกัธรรมสาํคญั 
   5.1 ตรีกาย 
   5.2 วิสุทธิภูมิ พุทธเกษตร 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 
3) กิจกรรมกลุม 

อ. ชินวัตร นิล
เนตร 

10 บทท ี 5 หลกัธรรมสาํคญั 
   5.3  โพธิสัตว 
   5.4  สุญญตา 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 
3) กิจกรรมกลุม 

อ. ชินวัตร นิล
เนตร 

11 บทที ่6 คณาจารยมหายานทีส่าํคญั 
6.1 พระอัศวโฆษ 
6.2 พระนาคารชุน 
6.3 พระอสังคะ 
6.4 พระวสุพันธุ 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) วีดิทัศน 
บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 
3) ดู วีดิทัศน 

อ. สุชาติ 
พิมพพันธ 

12 บทที ่6 คณาจารยมหายานทีส่าํคญั 
  6.5 พระธรรมกีรต ิ
  6.6 พระศานตเิทวะ 
  6.7 ครุปทมสมัภาวะ 
  6.8 พระเวยหลาง(ฮวงโป) 

 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) วีดิทัศน 
บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 
3) ดู วีดิทัศน 

อ. สุชาติ 
พิมพพันธ 
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13 บทที ่7 พทุธศาสนามหายานในปจจบุนั 
  7.1 มหายานนิกายสุขาวด ี

 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 
3) ระดมสมอง 

อ. ชินวัตร  
นิลเนตร 

14 บทที ่7 พทุธศาสนามหายานในปจจบุนั 
  7.2 มหายานนิกายเซ็น 
  7.3 มหายานนิกายวัชรยาน 

 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 
3) ระดมสมอง 

 

15 บทที ่8 พทุธศาสนามหายานในประเทศไทย 
   8.1 มหายานในประวัติศาสตร 
         ประเทศไทย 
   8.2 คณะสงฆจีน 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 
3) ระดมสมอง 

อ. สุชาติ 
พิมพพันธ 

16 บทที ่8 พทุธศาสนามหายานในประเทศไทย 
   8.3 คณะสงฆเวียดนาม 
   8.4 คณะสงฆหมูบานพลัม 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 
3) ระดมสมอง 

อ. สุชาติ 
พิมพพันธ 

 
2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 

กจิกรรมที ่ ผลการเรยีนรู วธิีการประเมนิ สปัดาหที่
ประเมนิ 

สดัสวนของ
การประเมนิ 

1. 1. ดานคณุธรรมจรยิธรรม 
(1)  มีความเคารพในความเช่ือทาง
ศาสนา  รวมท้ังเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
 

1) ประเมินระหวางเรยีน  โดยประเมินจากดาน
เจตคติ(Attitude Domain ) บุคลิกภาพดาน
การแสดงออกในช้ันเรียน  โดยใชวิธีการท่ี
หลากหลาย เชน การสังเกต การใชแบบทดสอบ 
การเก็บขอมูลสถิติความประพฤต ิ
(2) ใชแบบประเมินและแบบวัดท่ีเก่ียวของซึ่ง
อาจทําไดในลักษณะ การตรวจสอบเจตคติ
ทางดานคุณธรรมและจริยธรรม ซึง่มี
องคประกอบจากสวนท่ีเปนสภาพแวดลอมและ
สถานการณน้ัน 

 
 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
10% 

2 2. ดานความรู 
(1) ความรูความเขาใจใน  ความรู
เฉพาะดานตามสาขาวิชาชีพ และ
ความรูในศาสตรตางๆ อยางเปน
ระบบ 
(2) สามารถแสวงหาความรูเฉพาะ

ดานท่ีเปนปจจุบัน 

1) การประเมินดวยการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาท่ีหลากหลายวิธี เชน การสอบ
เน้ือหาวิชารูโดยใชขอสอบ  การนําเสนอปาก
เปลา เปนตน 
2) การประเมนิผลจากกิจกรรมหรอืผลงานท่ี
เปนการเสรมิสรางองคความรู  ท้ังในหองเรียน
และการเรียนรูไดดวยตนเอง  เชน ผลการทํา
รายงานการศึกษา ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา  
ผลสรุปโครงการ   
1) ความรูความเขาใจใน  ความรูเฉพาะดาน
ตามสาขาวิชาชีพ และความรูในศาสตรตางๆ 
อยางเปนระบบ 
2) สามารถแสวงหาความรูเฉพาะดานท่ีเปน
ปจจุบัน 

สัปดาหท่ี  
8 และ15 

30 % 

3 3.ดานทักษะทางปญญา 
(1)สามารถคิดคนหาขอเท็จจริงทํา

1) การประเมินกิจกรรมท่ีสามารถนํามาเปน
เครื่องมือในการประเมินทักษะทางความรูลึก

ตลอดภาค
การศึกษา 

30 % 
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ความเขาใจและประเมินขอมลู
สารสนเทศและแนวคิดจาก
แหลงขอมูลท่ีหลากหลายเพ่ือ
นํามาใชในการปฏิบัติงานสอนและ
งานครูรวมท้ังการวินิจฉัยผูเรียนและ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

(Cognitive Domain) ในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ   
2) การสอบวัดความรูความสามารถในการคิด

และการแกปญหาโดยยกตัวอยางกรณีศึกษาซึ่ง

อาจจะเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคมปจจุบัน 

 

4 4. ดานทกัษะความสมัพนัธระหวาง
บคุคลและความรบัผดิชอบ 
(1)มีความสัมพันธท่ีดีกับผูเรยีนมี
ภาวะความเปนผูนําและผูตาม  
สามารถทํางานเปนทีม  รับผดิชอบ
ตอสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดลอม 
2) มีความสามารถในการใชหลัก
พุทธธรรมเปนแกนในการสราง
ความสัมพันธอันดตีอสิ่งแวดลอม1)มี
ความสามารถในการสื่อสารกับ
ผูเรยีนอยางมีประสิทธิภาพท้ังการ
พูดการเขียนและการนําเสนอดวย
รูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 

1) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของ
การเปนผูนําและผูตาม ในสถานการณการ
เรียนรูตามวัตถุประสงค 
2) การประเมินความสามารถในการทํางาน

รวมกับกลุมเพ่ือน และทีมงานอยางมี

ประสิทธิภาพและสรางสรรค 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20 % 

5 5.ดานทักษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข 
การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(1)มีความไวในการรบัความรูสึกของ
ผูเรยีนดวยความเขาใจและ
ความรูสึกเชิงบวกมีวุฒิภาวะทาง
อารมณและสังคม 

1)การทดสอบการวิเคราะหขอมูล  โดยใช
ขอสอบ  การทํารายงานกรณีศึกษา  และ
วิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย  การศึกษา
อิสระ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 % 

 
หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 
1. ตาํราและเอกสารหลกัทีใ่ชในการเรยีนการสอน 
     เอกสารประกอบการสอน พระพทุธศาสนามหายาน  โดย  อ.สชุาติ  พิมพพันธ 
2. เอกสารและขอมลูสาํคญัทีน่กัศกึษาจาํเปนตองศกึษาเพิม่เตมิ 
 เสถียร โพธินันนทะ.(2516). ชมุนมุพระสตูรมหายาน. กรุงเทพมหานคร. มหามกุฎราชวิทยาลัย. 
3. เอกสารและขอมลูแนะนาํทีน่กัศกึษาควรศกึษาเพิม่เตมิ 
บุณย นิลเกต. (2526). พระพทุธศาสนามหายาน.  เชียงใหม. คณะมนุษยศาสตร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.ปยุตโฺต). (2532). พระพทุธศาสนาในอาเซยี. พิมพครั้งท่ี 6. กรุงเทพมหานคร. 
            ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม. 
สมภาร พรหมทา. (2534). พระพทุธศาสนามหายาน. กรุงเทพมหานคร. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. 
สมจินต สมฺมาปฺโญ, พระมหา. (2551). พทุธศาสนาในจี ทิเบต เวียดนา ญี่ปุน. กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
สิริวัฒน คําวันสา. (2542).  ประวตัศิาสตรพระพทุธศาสนาในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร. มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั.   
เสถียร โพธินันนทะ.(2532). ประวตัศิาสตรพระพทุธศาสนา. พิมพครัง้ท่ี 2. กรุงเทพมหานคร.มหามกุฎราชวิทยาลัย. 
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เสถียร โพธินันนทะ.(2512). ปรชัญามหายาน. . กรุงเทพมหานคร. บรรณาคาร. 
เสถียร โพธินันนทะ.(2516). ชมุนมุพระสตูรมหายาน. กรุงเทพมหานคร. มหามกุฎราชวิทยาลัย. 
โสรจัจ หงศรดารมภ ผูแปล. (2550). วถิชีีวติของพระโพธสิตัว.กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 
อภิชัย โพธ์ิประสิทธิศาสต. (2527). พระพทุธศาสนามหายาน.  กรุงเทพมหานคร. สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลยั. 
Chen, Kenneth K.S. (1964). Buddhism in China: A Historical Survey. New Jersey. Princeton University Press. 
Kalupahana, David J. (1933) . Mulamadhyamakakarika of Nagarajuna : The Philosophy of the  
           Middle Way. Delhi. Motiral Banarsidass Publisher. 
Website 
http://www.dhammathai.org/thailand/sects.php นิกายคณะสงฆไทย 
http://www.watsamrong.com/tamma1.htm  ประวัติการปกครองคณะสงฆไทย 
http://www4.bayarea.net/~mtlee/  พระสูตรมหายาน 
http://www.mahamakuta.inet.co.th/tipitaka/tipitaka3/tipi~233.html  ประวัติและพระสตูรมหายาน 
http://www.mahayana.in.th/buddhism/mahayan.html ประวัตแิละพระสูตรมหายาน 

http://www.fodian.net/world/0279_01.html  พระสตูรมหายาน 

หมวดที ่7 การประเมนิและการปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา 

1. กลยทุธการประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา
 โดยแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา ทางเว็บไซตของมหาลัย 

2. กลยทุธการประเมนิการสอน
2.1  การสังเกตการณการสอนของประธานโปรแกรม   หรือ ฝายวิชาการ

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

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา
การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา โดยการสุมตัวอยางตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง

พิจารณาผลการทดสอบ 
5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวิชา
    ปรับปรุงรายวิชาอยางตอเน่ืองตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามขอ 4 

ช่ืออาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชา : อ. สุชาติ พิมพพันธ 
ลงช่ือ วันท่ีสงรายงาน :    25  กรกฎาคม 2558 

    (....อ. สุชาติ พิมพพันธ...)
ช่ืออาจารยผูรบัผิดชอบหลักสตูร :  นายสุชาติ พิมพพันธ 

ลงช่ือ วันท่ีรับรายงาน :    25  กรกฎาคม 2558 
  (.......นายสุชาติ พิมพพันธ.....) 
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