
มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา  

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

 โปรแกรมวิชา/คณะ  : โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือวิชา  220236 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห  

                                     (An Analytical Study of the Biography of the Buddha) 

2. จํานวนหนวยกิต :  3 หนวยกิต  (3 -0 -5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา    :  

        ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา  หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาเอก 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา :  

          นายสุชาติ  พิมพพันธ  ผูสอน กลุมเรียน P1 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปที่เรียน  : ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 นักศึกษาชั้นปท่ี 1 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : ไมมี 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน :   ไมมี 

8. สถานที่เรียน : อาคาร  27.04.11 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด : 20 กรกฎาคม   2559 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

(1) นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูและจริยธรรม และเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ผานพุทธประวัติ 

(2) นักศึกษามีความรูในพุทธประวัติและพระสาวกบุคคลสําคญัอยางเปนระบบ  แสวงหาความรูเกี่ยวกับพุทธประวัติท่ีเปนปจจุบัน

สามารถวิเคราะหและอธิบายบุคลาธิษฐาน หลกัธรรม ในประวัติของพระพุทธเจาและพระสาวกท่ีมีบทบาทสําคัญในการกอต้ัง

และวางรากฐานทางพระพุทธศาสนา ต้ังแตครั้งพุทธกาลจนถึงปจจุบัน  

(3) นักศึกษาสามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรู  ปญหาชีวิต และปญหาสังคม  ท่ีมีความสลับซับซอน   เสนอทางออก 

อยางสรางสรรคและนําไปสูการแกไขปญหาไดดวยการสืบคน ตีความ และประยุกตหลักพุทธจริยาเพ่ือใชในการแกไขปญหา 

ดวยองคความรูทางพุทธศาสนากับเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกปจจุบัน 

(4) นักศึกษามีความสามารถในการใชหลักพุทะจริยาเปนแกนในการสรางทักษะความสัมพันธท่ีดีกับผูเรียน มีภาวะความเปนผูนํา

และผูตาม  สามารถทํางานเปนทีม  รับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

(5) นักศึกษามีเขาใจขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับเกี่นวกัยพุทะประวัติอยางรวดเร็ว ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูด

หรือภาษาเขียน สามารถใชดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมาย  ตีความ 

2. จุดประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

(1) เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา 

(2) ปรับปรุงตามขอเสนอในภาคการศึกษา 1/2558 ท่ีใหปรับปกิจกรรมการเรีวยนการสอน  ลําดับเน้ือหาวิชา 
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มคอ.3 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

             วิเคราะหความหมาย  บุคลาธิษฐาน  ในประวัติของพระพุทธเจา ตลอดท้ังเหตุการณตางๆ ในชวงตลอดเวลาท่ีทรงประกาศ

พุทธศาสนา  คุณคาของพุทธจริยาตอการดํารงชีวิตของพุทธสาวก  ตลอดจนวิเคราะหประวัติพระสาวก  นักคิดและบุคคลสําคัญท่ีมี

บทบาทสําคัญในการกอต้ังและวางรากฐานทางพระพุทธศาสนา ต้ังแตครั้งพุทธกาลจนถึงปจจุบัน  

2. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

(1)บรรยาย 48 คาบเรียน 

(2)สอนเสริม   ไมมี 

(3)การฝกปฏิบัติ ไมมี 

(4)การศึกษาดวยตนเอง  48 คาบเรียน 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหทีอ่าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

         ใหคําปรึกษาในเวลา 09.00 – 10.00 น. วันอังคาร(เฉพาะรายท่ีตองการ) 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู 

ที่ตองพัฒนา 
1.2 ความรับผิดชอบ 1.3 วิธีการสอน 1.4 วิธีการประเมินผล 

1.1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม

สําหรับครูและจริยธรรมเพ่ือ

การพัฒนาชีวิตตามหลักพุทธ 

จริยา  เชน ความตรงตอเวลา 

1.1.2 มีจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

ท่ีกําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ 

คุรุสภา 

1.1.3 มีความเคารพในความ

เชื่อทางศาสนา   รวมท้ังเคารพ

ในคุณคาและศักด์ิศรีของความ

เปนมนุษย  

 1.2.1 มีคุณธรรมจริยธรรม

สําหรับครูและจริยธรรมเพ่ือ

การพัฒนาชีวิตตามหลักพุทธ 

จริยา  ความตรง 

1.2.2 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ

คร ูท่ีกําหนดโดยองคกรวิชาชีพ 

คือ คุรสุภา 

 1.2.3 มีความเคารพใน

ความเชื่อทางศาสนา   รวมท้ัง

เคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของ

ความเปนมนุษย 

1.3.1 การบรรยายภายในชั้น

เรียน  

1.3.2 การแสดงออกอันเปน

แบบอยางท่ีดีของผูสอน 

1.4.1 ประเมินระหวางเรียน  

โดยประเมินจากดานเจตคติ

(Attitude  Domain ) 

บุคลิกภาพดานการแสดงออก

ในชั้นเรียน  โดยใชวิธีการ การ

เก็บขอมูลสถิติความประพฤติ  

 

 

 

2. ดานความรู 

2.1 ผลการเรียนรู 

ที่ตองพัฒนา 
2.2 ความรับผิดชอบ 2.3 วิธีการสอน 2.4 วิธีการประเมินผล 

2.1.1 ความรูความเขาใจใน  

ความรูในพุทธประวัติ อยาง

เปนระบบ 

2.1.2 สามารถบูรณาความรู

พุทธประวัติกับวิชาชีพครู  เพ่ือ

2.1.1 ความรูความเขาใจใน  

ความรูในพุทธประวัติ อยาง

เปนระบบ 

2.1.2 สามารถบูรณาความรู

2.3.1 การบรรยายภายในชั้น

เรียน  

2.3.2 อภิปรายเปนกลุม 

2.3.3 การใหคนควาอิสระและ

ทํารายงานท้ังเด่ียวและกลุม 

2.4.1 การประเมินดวยการ

สอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง

การศึกษาโดย การสอบ

เน้ือหาวิชารูโดยใชขอสอบ  

และการนําเสนอปากเปลา  
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มคอ.3 

ประยุกตใชและแกปญหาชีวิค 

 2.1.3 สามารถแสวงหาความรู

พุทะประวัติท่ีเปนปจจุบัน 

2.1.4 สามารถบูรณาความรู

วิชาชีพครูกับความรูกับวิชา

พุทธประวัติ  เพ่ือการวิจัย การ

พัฒนาและตอยอดองคความรูท่ี

เกี่ยวของได 

 

พุทธประวัติกับวิชาชีพครู  เพ่ือ

ประยุกตใชและแกปญหาชีวิค 

 2.1.3 สามารถแสวงหา

ความรูพุทะประวัติท่ีเปน

ปจจุบัน 

2.1.4 สามารถบูรณาความรู

วิชาชีพครูกับความรูกับวิชา

พุทธประวัติ  เพ่ือการวิจัย การ

พัฒนาและตอยอดองคความรูท่ี

เกี่ยวของได 

 2.4.2 การประเมินผลจาก

กิจกรรมหรือผลงานท่ีเปนการ

เสริมสรางองคความรู  ท้ังใน

หองเรียนและการเรียนรูไดดวย

ตนเอง  เชน ผลการทํารายงาน

การศึกษา ผลการวิเคราะห

กรณีศึกษา  ผลสรุปโครงการ  

 

3. ดานทักษะทางปญญา 

3.1 ผลการเรียนรู 

ที่ตองพัฒนา 
3.2 ความรับผิดชอบ 3.3 วิธีการสอน 3.4 วิธีการประเมินผล 

3.1.1 สามารถคิดคนหา

ขอเท็จจริง ทําความเขาใจและ

ประเมินขอมูลสารสนเทศ และ

แนวคิดจากแหลงขอมูลท่ี

หลากหลายเพ่ือนํามาใชในการ

วิเคาะหพุทะประวัติ  และการ

วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

3.1.2 สามารถคิดแกปญหาใน

การจัดการเรียนรู  ปญหาชีวิต 

และปญหาสังคม  ท่ีมีความ

สลับซับซอน   เสนอทางออก 

อยางสรางสรรคและนําไปสูการ

แกไขปญหาไดดวยการสืบคน 

ตีความ และประยุกตหลักพุทธ

ธรรมจากพุทะประวัติเพ่ือใชใน

การแกไขปญหา 

3.1.3 มีความเปนผูนําทาง

ปญญาในการคิดพัฒนาการ

จัดการเรียนรูอยางสรางสรรค

และมีวิสัยทัศน   ดวยองค

ความรูทางพุทธศาสนากับ

ความเจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศในโลก

ปจจุบัน 

3.1.1 สามารถคิดคนหา

ขอเท็จจริง ทําความเขาใจและ

ประเมินขอมูลสารสนเทศ และ

แนวคิดจากแหลงขอมูลท่ี

หลากหลายเพ่ือนํามาใชในการ

วิเคาะหพุทะประวัติ  และการ

วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

3.1.2 สามารถคิดแกปญหา

ในการจัดการเรียนรู  ปญหา

ชีวิต และปญหาสังคม  ท่ีมี

ความสลับซับซอน   เสนอ

ทางออก อยางสรางสรรคและ

นําไปสูการแกไขปญหาไดดวย

การสืบคน ตีความ และ

ประยุกตหลักพุทธธรรมจากพุ

ทะประวัติเพ่ือใชในการแกไข

ปญหา 

3.1.3 มีความเปนผูนําทาง

ปญญาในการคิดพัฒนาการ

จัดการเรียนรูอยางสรางสรรค

และมีวิสัยทัศน   ดวยองค

ความรูทางพุทธศาสนากับ

ความเจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศในโลก

3.3.1 การใหผูเรียนไดฝกทักษะ

การคิดและการแกไขปญหาท้ัง

ในสวนใชหลักพุทธศาสนามามี

บทบาทตอปจเจกบุคคลและ  

ตอสังคม  ในสถานการณท่ัวไป

และสถานการณท่ีเกี่ยวของ

พุทธศาสนา  

3.3.2 การจัดโครงการศึกษา

เฉพาะกรณีศึกษา 

 

3.4.1 การประเมินผลท่ีเกิดจาก

การใชกระบวนการการแกไข

ปญหา  การศึกษาคนควาอยาง

เปนระบบ มีการวิเคราะห

วิจารณ  เชน  การรายงาน

การศึกษากรณศีึกษา   
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มคอ.3 

3.1 ผลการเรียนรู 

ที่ตองพัฒนา 
3.2 ความรับผิดชอบ 3.3 วิธีการสอน 3.4 วิธีการประเมินผล 

ปจจุบัน 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู 

ที่ตองพัฒนา 
4.2 ความรับผิดชอบ 4.3 วิธีการสอน 4.4 วิธีการประเมินผล 

4.1.1 มีความไวในการรับ

ความรูสึกของผูเรียนดวยความ

เขาใจ และความรูสึกเชงิบวก มี

วุฒิภาวะทางอารมณและสังคม 

4.1.2 มีความเอาใจใส มีสวน

ชวยเหลือและเอ้ือตอการ

แกปญหาความสัมพันธในกลุม

และระหวางกลุมผูเรียนอยาง

สรางสรรค 

4.1.3 มีความสัมพันธท่ีดีกับ

ผูเรียน มีภาวะความเปนผูนํา

และผูตาม  สามารถทํางานเปน

ทีม  รับผิดชอบตอสวนรวมท้ัง

ดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม 

4.1.4 มีความสามารถในการใช

หลักพุทธธรรมเปนแกนในการ

สรางความสัมพันธอันดีตอ

สิ่งแวดลอม 

4.1.1 มีความไวในการรับ

ความรูสึกของผูเรียนดวยความ

เขาใจ และความรูสึกเชงิบวก มี

วุฒิภาวะทางอารมณและสังคม 

4.1.2 มีความเอาใจใส มี

สวนชวยเหลือและเอ้ือตอการ

แกปญหาความสัมพันธในกลุม

และระหวางกลุมผูเรียนอยาง

สรางสรรค 

4.1.3 มีความสัมพันธท่ีดีกับ

ผูเรียน มีภาวะความเปนผูนํา

และผูตาม  สามารถทํางานเปน

ทีม  รับผิดชอบตอสวนรวมท้ัง

ดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม 

4.1.4 มีความสามารถใน

การใชหลักพุทธธรรมเปนแกน

ในการสรางความสัมพันธอันดี

ตอสิ่งแวดลอม 

4.3.1 การสรางกระบวนการมี

ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ

ผูเรียน  ผูเรียนกับผูสอน 

ผูเรียนกับสังคมและผูเรียนกับ

การใชหลักพระพุทธศาสนาให

ปรากฏตอสังคม โดยการ  จัด

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี

การทํางานเปนทีม เพ่ือสงเสริม

การแสดงบทบาทของการเปน

ผูนําและผูตาม 

 

4.4.1 การประเมินผูเรียนใน

การแสดงบทบาทของการเปน

ผูนําและผูตาม ในสถานการณ

การเรียนรูตามวัตถุประสงค 

 

 

 

 

 

 

 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู 

ที่ตองพัฒนา 
5.2 ความรับผิดชอบ 5.3 วิธีการสอน 5.4 วิธีการประเมินผล 

5.1.1 มีความไวในการวิเคราะห

และเขาใจขอมูลสารสนเทศท่ี

ไดรับจากผูเรียนอยางรวดเร็ว 

ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติหรือ

5.1.1 มีความไวในการวิเคราะห

และเขาใจขอมูลสารสนเทศท่ี

ไดรับจากผูเรียนอยางรวดเร็ว 

ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติหรือ

5.3.1 การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนไดฝก

ทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล 

ท้ังการพูด  การฟง และการ

5.4.1 การประเมินงานตาม

กิจกรรมการเรียนการสอน  

โดยใชแบบสังเกต และแบบ

ประเมินทักษะการพูด  การ
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คณิตศาสตร ภาษาพูดหรือ

ภาษาเขียน  

5.1.2 มีความสามารถในการใช

ดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล 

แปลความหมาย และเลือกใช

ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาท่ี

สอน และงานครูท่ีรับผิดชอบ

โดยใชเทคโนโลยีสาร สนเทศได

ดี 

5.1.3 มีความสามารถในการ

สื่อสารกับผูเรียนอยางมี

ประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การ

เขียน และการนําเสนอดวย

รูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุม

ผูเรียน 

 

คณิตศาสตร ภาษาพูดหรือ

ภาษาเขียน  

5.1.2 มีความสามารถในการใช

ดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล 

แปลความหมาย และเลือกใช

ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาท่ี

สอน และงานครูท่ีรับผิดชอบ

โดยใชเทคโนโลยีสาร สนเทศได

ดี 

5.1.3 มีความสามารถใน

การสื่อสารกับผูเรียนอยางมี

ประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การ

เขียน และการนําเสนอดวย

รูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุม

ผูเรียน 

 

เขียนในกลุมผูเรียน ระหวาง

ผูเรียนและผูสอนและบุคคลท่ี

เกี่ยวของในสถานการณท่ี

ตางกัน 

5.3.2 การจัดประสบการณการ

เรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนได

เลือกและใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารท่ี

หลากหลาย 

 

เขียน 

 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาหที ่ หัวขอ / รายละเอียด 

 

จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน /สื่อที่ใช 

ผูสอน 

1-2 บทที่ 1 บทนํา 

1.1 การศึกษาวิเคราะหพุทธประวัติ 

1.2 วัตถุประสงคการวิเคราะหพุทธประวัติ 

1.3 วรรณกรรมพุทธประวัติ 

3 1.แนะนํารายวิชาชี้แจงแนวการ

สอน 

2. ทดสอบกอนเรียนดวย

ขอสอบปรนัยและอัตตนัย 

3.บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ

(PowerPoint) 

นายสุชาติ  พิมพ

พันธ 

3-4 บทที่ 2 วิเคราะหชมพูทวีปสมัยพระพทุธเจา 

2.1  ภูมิศาสตร 

2.2  การเมืองการปกครอง  

2.3  สังคมและวัฒนธรรม 

2.4  ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ 

 

3 1.บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ

(PowerPoint) 

2. ดูวิดิทัศน 

3. มอบหมายคนควารายงาน 

นายสุชาติ  พิมพ

พันธ 

5-6 บทที่ 3 การปฏิสนธิและการประสูติ 

3.1  ตํานานโคตมโคตร 

3.2 สุบินนิมิตพระนางสิริมหามายา 

3.3 การประสูติและอภิสวาจา 

3 1.บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ

(PowerPoint) 

2.ดูวิทัศน 

นายสุชาติ  พิมพ

พันธ 
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สัปดาหที ่ หัวขอ / รายละเอียด 

 

จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน /สื่อที่ใช 

ผูสอน 

3.4 มหาปุริสลักษณะและคําทํานาย 

7-8 บทที่ 4 การออบวชและแสงหาความจริง 

4.1 เทวทูตสี่และปญญาญาณของสิทธัตถะ 

4.2 ออกบวช : การสละความสุขหรือหนีความทุกข 

4.3 การบําเพ็ญตบะและทุกกรกิริยา 

4.4 สัจจะอธิษฐานและบารมีของพระมหาสัตว 

3 1.บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ

(PowerPoint) 

2.ดูวิทัศน 

นายสุชาติ  พิมพ

พันธ 

9-10 บทที่ 5 วิเคราะหการตรัสรู 

5.1 การผจญมาร 

5.2 ปฏิจจสมุปาทองคธรรมแหงการตรัสรู 

5.3 ปญญาณของพระพุทธเจา 

5.4 เสวยวิมุติสุข 

3 1.บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ

(PowerPoint) 

2.ดูวิดิทัศน 

นายสุชาติ  พิมพ

พันธ 

11-12 บทที่ 6 วิเคราะหการประกาศพระธรรมวินัยและ

วางรากฐานศาสนา 

6.1 การอาราธนาธรรมของทาวมหาพรหม 

6.2  ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร : พระธรรมเทสนาครั้ง

แรก 

6.3  นโยบายและกลยุทธการวางรากฐานพระธรรม

วินัย 

6.4 วิธีการสอนและเผยแผพระพุทธศาสนา 

3 1.บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ

(PowerPoint) 

2.  

นายสุชาติ  พิมพ

พันธ 

13-14 บทที่ 7 การปรินิพาน 

7.1  มหาปรินิพพานสูตร : พระธรรมเทสนาครั้ง

สุดทาย 

72. สังชนียสถาน 4 

7.3 การแจกพระบรมสารีริกธาตุ 

7.4 การบริหารและการธํารงรักษาศาสนา 

3 1.บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ

(PowerPoint) 

นายสุชาติ  พิมพ

พันธ 

15-16 บทที่ 8  พุทธสาวก  นักปราชญและนักคิดที่สําคัญ 

8.1 สาวกยุคพุทธกาล 

8.2 สาวกรุนหลังพุทธกาลถึงพุทธศตวรรษท่ี 7 

8.4 สาวกในจีน ธิเบต เกาหลี ญ่ีปุน 

8.5 สาวกในศรีลังกา ไทย พมา 

8.6 สาวกในตะวันตก 

3 1.บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ

(PowerPoint) 

2. อภิปราย 

3. กิจกรรมกลุม 

นายสุชาติ  พิมพ

พันธ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่

ประเมิน 

สัดสวนของ

การประเมิน 

1.ดานคุณธรรมจริยธรรม 

1.1.1, 1.1.3 

1.4.1 ประเมินระหวางเรียน  โดยประเมินจากดานเจตคติ(Attitude  

Domain ) บุคลิกภาพดานการแสดงออกในชั้นเรียน  โดยใชวิธีการ การ

เก็บขอมูลสถิติความประพฤติ  

1.4.2 ประเมินผลจากชั่วโมงในการปฏิบัติกิจกรรมภาวนาหรือบําเพ็ญ

ประโยชน กิจกรรมตักบาตรวันพุธ 

 

 

ตลอดภาค

การศึกษา 

 

10% 

2. ดานความรู 
2.1.1, 2.1.3 

2.4.1 การประเมินดวยการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาโดย การ

สอบเน้ือหาวิชารูโดยใชขอสอบ  และการนําเสนอปากเปลา  

2.4.2 การประเมินผลจากกจิกรรมหรือผลงานท่ีเปนการเสริมสรางองค

ความรู  ท้ังในหองเรียนและการเรียนรูไดดวยตนเอง  เชน ผลการทํา

รายงานการศึกษา ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา  ผลสรุปโครงการ  

 

สัปดาหที 7 

(สอบกลาง

ภาค) 

 

สัปดาหที 

16 (สอบ

ปลายภาค) 

30 % 

 

 

30 % 

3.ดานทักษะทางปญญา 

3.1.1, 3.1.3 

3.4.1 การประเมินผลท่ีเกิดจากการใชกระบวนการการแกไขปญหา  

การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ มีการวิเคราะหวิจารณ  เชน  การ

รายงานการศึกษากรณศีึกษา   

 

ตลอดภาค

การศึกษา 

10  

4. ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

4.1.3, 4.1.4 

4.4.1 การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผู

ตาม ในสถานการณการเรียนรูตามวัตถุประสงค 

 

ตลอดภาค

การศึกษา 

10 % 

5.ดานทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.1.1 

5.4.1 การประเมินงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใชแบบ

สังเกต และแบบประเมินทักษะการพูด  การเขียน 

 

ตลอดภาค

การศึกษา 

10 % 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 

พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับหลวง(สยามรัฐ) 45 เลม  

พระวินัยปฎก เลม 4 มหาวรรค  ภาค 1   4/ 1 / 1   พุทธประวัติชวงตน 

พระวินัยปฎก เลม 7 จุลวรรค  ภาค 2    7/ 30 /10  ชื่อคณาจารยคนสําคัญครัง้พุทธกาล 

พระสุตตันตปฎกเลม 2 ทีฆนิกาย มหาวรรค  10/  55 / 48-49  มหาปาทานสูตร  การกํานิดพระพุทธเจา 
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พระสุตตันตปฎกเลม 2 ทีฆนิกาย มหาวรรค 10/ 67- 162/65-134  มหาปรินิพานสูตร -พุทธประวัติชวงปลาย 

พระสุตตันตปฎกเลม 2 ทีฆนิกาย มหาวรรค 10 / 221/179  มหาโควินทสูตร - การกําเนิดพระพุทธเจาชื่อเมืองสําคัญ   

          และพระราชา 

พระสุตตันตปฎกเลม 10 สังยุตกาย  สฬายตนวรรค  18/ 799/397  ชื่อคณาจารยคนสําคัญและแนวคิดครั้งพุทธกาล 

พระสุตตันตปฎกเลม 15 อังคุตรนิกายทีฆนิกาย  สัตตกนิบาต  23 / 132/197  ชื่อเมืองสําคัญในครั้งพุทธกาล 

พระสุตตันตปฎกเลม 17 ขุทกนิกาย ขุททกปาฐธรรมบท อุทาน 25 / 388/346-351  อสิตดาบสเขาพบกุมารสิทธัตถะ 

พระสุตตันตปฎกเลม 20 ขุทกนิกาย  ชาดก   28/ 139-148/40  ชื่อเมืองสําคัญในครั้งพุทธกาล 

พระสุตตันตปฎกเลม 25 ขุทกนิกาย อปาทาน  ภาค 2  พุทธวงศ  จริยาปฎก  33 / 28/368 ชื่อเมืองสําคัญครั้งพุทธกาลในและการแบง 

                พระสารีริกธาตุ 

***หมายเหตุ คําอธิบายตัวเลข   เลม/ขอ/หนา) 

พระไตรปฎกและอรรถกถาแปล   ฉบับมหามกุฏราชวทิยาลัย  91  เลม   

พระสุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต-ทุกนิบาต    ๑ /๒/281/367    อรรถกถาสูตรท่ี 5   ลําดับการจําพรรษาของพระพุทธเจา

ชวงแรก 

***หมายเหตุ คําอธิบายตัวเลข   เลม/ภาค/ขอ/หนา 

คัมภีรพุทธจริยา โดย  สําเนียง  เลื่อมใส 

คัมภีรลลิตวิสตร  โดย แสง  มนวิฑูร 

ปฐมสมโพธิ  โดย พระสังฆราชสา ปุสสเทโว 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

สุชาติ พิมพพันธ. (2556). เอกสารประกอบการบรรยายวิชาพทุธประวัติเชิงวเิคราะห. นครราชสีมา.  

             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

3. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

กรมการศาสนา. (2542). ประวัติศาสตรพุทธศาสนา. กรงุเทพมหานคร. โรงพิมพการศาสนา. 

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา. พุทธประวัติ เลม 1. กรุงเทพมหานคร. มหามกุฎราชวิทยาลัย. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตตโต).2552. กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร.  

           สํานักพิมพผลิธัมม.  

พุทธทาสภิกขุ.(2505). พุทธประวัติจากพระโอษฐ. พิมพครั้งท่ี 5. กรุงเทพมหานคร. ธรรมสภา. 

พุทธทาสภิกขุ(ผูแปลเรียบเรียง). (2497). พุทธประวัติ ฉบับ สําหรับยุวชน. . กรุงเทพมหานคร. ธรรมสภา. 

ราชบัณฑิตยสภา (แปลเรียบเรียง). (2507). พุทธประวัติฝายมหายานในธิเบต. กรุงเทพมหานคร. องคการคาครุสุภา. 

สุชีพ  ปุญญานุภาพ. (2528). พระไตรปฎกสําหรับประชาชน. พิมพครั้งท่ี 24. กรุงเทพมหานคร. มหามกุฎราชวิทยาลัย.  

สุรีย มีผลกิจ  และวิเชียร มีผลกิจ (2543). พุทธกิจ  45 พรรษา .กรุงเทพมหานคร. คอมฟอรม จํากัด.  

เสถียร พันธรังสษี. (2554). พุทธประวัติมหายาน พุทธประวัติฉบับพบใหม. พิมพครั้งท่ี 7. กรุงเทพมหานคร. ศยาม. 

อภิวัฒน โพธิสาน.(2553). นักปราชญพุทธ. ขอนแกน.  

Bhimrao Ramji Ambedkar. (1951). Buddha and His Dhamma. Delhi. Siddhartha Chabukswar 

4. เอกสารขอมูลแนะนํา/ เอกสารอานประกอบนอกเวลา 

สิทธารถะ โดย เฮอรมานน เฮสเส.  สดใส  แปล. 

ประทีปแหงทวีปเอเชีย โดย เชอร เอ็ดวิน  อารโนล.  โรจนกร แปล. 
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มคอ.3 

หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

     การประเมินการสอนรายวิชาโดยนักศึกษา  ในระบบประเมินผูสอนออนไลน  ของมหาวิทยาลัย 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

2.1  การสังเกตการณการสอนของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

2.2  การประเมินตนเองของผูสอน 

3. การปรับปรุงการสอน 

      หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ  2  มีการปรับปรุงการสอนโดย 

       3.1 การประชุมวางแผนในระดับหลักสุตรเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

       3.2 การสํารวจจากการทําวิจัยชั้นเรียน/ บันทึกหลังการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      4.1 ระหวางการศึกษา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูในวิชาจากการสอบถามนักศึกษา  

       4.2 หลังการศึกษา ใหมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ประกอบไปดวยคณะกรรมการหลักสูตรประชุม

พิจารณาผลการเรียนทุกรายวิชาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยตรวจสอบผลการใหคะแนน  ขอสอบ  รายงาน  โครงงานและอ่ืน ๆ 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชาอยางตอเน่ืองทุกภาคการศึกษา ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ 4  

 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : นายสุชาติ พิมพพันธ 

 

 ลงชื่อ  วันท่ีสงรายงาน : 20 กรกฎาคม 2559  

                  (...นายสุชาติ พิมพพันธ..) 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร :           นายสุชาติ พิมพพันธ 

 

 ลงชื่อ   วันท่ีรับรายงาน : 20 กรกฎาคม 2559  

                  (...นายสุชาติ พิมพพันธ...) 
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