
รายละเอียดของวิชา 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

คณะ/สาขาวิชา:  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร /สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

 

หมวดที่ 1  ขอมูลโดยทั่วไป 

รหัสและช่ือรายวิชา :   220233 พุทธศาสนามหายาน (Mahayana Buddhism) 

1. จํานวนหนวยกิต :  3 หนวยกิต  (3-0- 3) 

2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : ครศุาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศกึษา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกบังคับ   

3. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : อ. สุชาติ  พิมพพันธ 

4. ภาคการศึกษา / ช้ันปที่เรียน  : ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาชั้นปท่ี  3 

5. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : ไมมี 

6. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน :   ไมมี 

7. สถานที่เรียน : อาคาร 9  ชั้น 12 หอง 12 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

8. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด : 20 กรกฎาคม 2559 

 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

(1) นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูและจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาชีวิตตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา  และมีความ

เคารพในความเชื่อทางศาสนา    

(2) นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับพุทธสาสนามหายานและสามารถอธิบาย ปกระวัติและพัฒนาการของมหายาน ความ

แตกตางระหวางเถรวาทกับมหายาน คัมภีร  หลักธรรมสาํคัญ ประวัติและผลงานของคณาจารยมหายาน สภาพของ

มหายานในปจจุบัน พุทธศาสนามหายานในประเทศไทย  

(3) นักศึกษาสามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรูปญหาชีวิต และปญหาสังคม  ท่ีมีความสลับซับซอน   เสนอทางออก 

อยางสรางสรรคและนําไปสูการแกไขปญหาไดดวยการสืบคน ตีความ และประยุกตหลักพุทธธรรมมหายานเพ่ือใชใน

การแกไขปญหาชีวิต 

(4) นักศึกษามีความสัมพันธท่ีดีกับผูเรียนดวยกัน มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม  สามารถทํางานเปนทีม  รับผิดชอบตอ

สวนรวม สามารถในการใชหลักพุทธธรรมมหายานเปนแกนในการสรางความสัมพันธอันดีตอสิ่งแวดลอม 

(5) นักศึกษาสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียน และการนําเสนอดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

2. จุดประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

(1) เพ่ือปรับปรุงแกไขตามขอเสนอของการทวนสอบผลสัมฤทธิรายวิชา ปการศึกษา 2558 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

กําเนิดและพัฒนาการของมหายาน ความแตกตางระหวางเถรวาทกับมหายาน คัมภีร  หลักธรรม คณาจารยสําคัญของ

มหายาน  สถานภาพของมหายานในปจจุบัน พุทธศาสนามหายานในประเทศไทย 
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2. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

(1) บรรยาย 45 คาบเรียน 

(2) สอนเสริม   สอนเสริมเฉพาะรายท่ีตองการ 

(3) การฝกปฏิบัติ ไมมี 

(4) การศึกษาดวยตนเอง 45 คาบเรียน 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

ใหคําปรึกษาประจํารายวิชาสัปดาหละ  2  ชั่วโมงตอสัปดาห  ทุกวันจันทร  เวลา  08.00 -10.00 น. 

 

หมวดที่ 4  การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู 

ที่ตองพัฒนา 
1.2 ความรับผิดชอบ 1.3 วิธีการสอน 1.4 วิธีการประเมินผล 

1.1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม

สําหรับครูและจริยธรรม

เพ่ือการพัฒนาชีวิตตาม

หลักคําสอน

พระพุทธศาสนา  มหายาน  

คือ มหาเมตตา มหากรุณา  

สัจจะ 

1.1.2 มีจรรยาบรรณ

วิชาชีพคร ูท่ีกําหนดโดย

องคกรวิชาชีพ คือ คุรสุภา 

1.1.3 มีความเคารพใน

ความเชื่อทางศาสนา   

รวมท้ังเคารพในคุณคาและ

ศักด์ิศรีของความเปน

มนุษย 

 

1.2.1 มีคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับครูและ

จริยธรรมเพ่ือการพัฒนา

ชีวิตตามหลักคําสอน

พระพุทธศาสนา  มหายาน  

คือ มหาเมตตา มหากรุณา  

สัจจะ 

1.2.2 มีจรรยาบรรณ

วิชาชีพคร ูท่ีกําหนดโดย

องคกรวิชาชีพ คือ คุรสุภา 

1.1.3 มีความเคารพใน

ความเชื่อทางศาสนา   

รวมท้ังเคารพในคุณคาและ

ศักด์ิศรีของความเปน

มนุษย 

 

1.3.1การจัดการศึกษานอก

สถานท่ี  ทัศนศึกษา  

ศึกษาดูงาน  องคกรหรือ

สถาบันท่ีมีความโดดเดน

ดานคุณธรรมจริยธรรม 

1.3.2 การแสดงออกอัน

เปนแบบอยางท่ีดีของ

ผูสอน 

 

1.4.1 ประเมินระหวางเรียน  โดย

ประเมินจากดานเจตคติ

(Attitude  Domain ) 

บุคลิกภาพดานการแสดงออกใน

ชั้นเรียน  โดยใชวิธีการท่ี

หลากหลาย เชน การสังเกต การ

เก็บขอมูลสถิติความประพฤติ 

 

 

2. ดานความรู 

2.1 ผลการเรียนรู 

ที่ตองพัฒนา 
2.2 ความรับผิดชอบ 2.3 วิธีการสอน 2.4 วิธีการประเมินผล 

2.1.1 ความรูความเขาใจ

ในพุทธสาสนาแบบ

มหายาน ทุกมิติอยางเปน

ระบบ 

2.2.1 ความรูความเขาใจ

ในพุทธสาสนาแบบมหายาน 

ทุกมิติอยางเปนระบบ 

2.1.2 สามารถบูรณา

ความรูวิชาชีพครู  กับ

2.3.1 การบรรยายภายใน

ชั้นเรียน  

2.3.2 การใหคนควาอิสระ

และทํารายงานท้ังเด่ียว

และกลุม 

2.4.1 การประเมินดวยการสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท่ี

หลากหลายวิธี เชน การสอบ

เน้ือหาวิชารูโดยใชขอสอบ  การ

นําเสนอปากเปลา เปนตน 
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2.1.2 สามารถบูรณา

ความรูวิชาชีพครู  กับ

ความรุเกี่ยวกับพุทธ

ศาสนามาหยาน เพ่ือ

ประยุกตใชและแกปญหา

ในวิชาชีพ 

2.1.3 สามารถแสวงหา

ความรูเกี่ยวกับพุทธ

ศาสนามหายานท่ีเปน

ปจจุบัน 

2.1.4 สามารถบูรณา

ความรูวิชาชีพครูกับ

ความรูกับวิชาพุทธศาสนา

มหายาน  เพ่ือการวิจัย 

การพัฒนาและตอยอด

องคความรูท่ีเกี่ยวของได 

 

ความรุเกี่ยวกับพุทธศาสนา

มาหยาน เพ่ือประยุกตใช

และแกปญหาในวิชาชีพ 

2.1.3 สามารถแสวงหา

ความรูเกี่ยวกับพุทธศาสนา

มหายานท่ีเปนปจจุบัน 

2.1.4 สามารถบูรณา

ความรูวิชาชีพครูกับความรู

กับวิชาพุทธศาสนามหายาน  

เพ่ือการวิจัย การพัฒนาและ

ตอยอดองคความรูท่ี

เกี่ยวของได 

 

 

 2.4.2การประเมินผลจากกิจกรรม

หรือผลงานท่ีเปนการเสริมสราง

องคความรู  ท้ังในหองเรียนและ

การเรียนรูไดดวยตนเอง  เชน ผล

การทํารายงานการศึกษา ผลการ

วิเคราะหกรณีศึกษา  ผลสรุป

โครงการ   

 

3. ดานทักษะทางปญญา 

3.1 ผลการเรียนรู 

ที่ตองพัฒนา 
3.2 ความรับผิดชอบ 3.3 วิธีการสอน 3.4 วิธีการประเมินผล 

3.1.1 สามารถคิดคนหา

ขอเท็จจริง ทําความเขาใจ

และประเมินขอมูล

สารสนเทศ และแนวคิด

จากแหลงขอมูลท่ี

หลากหลายเพ่ือนํามาใชใน

การปฏิบัติงานสอนและ

งานครูรวมท้ังการวินิจฉัย

ผูเรียน และการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาผูเรียน 

3.1.2 สามารถคิด

แกปญหาในการจัดการ

เรียนรู  ปญหาชีวิต และ

ปญหาสังคม  ท่ีมีความ

สลับซับซอน   เสนอ

ทางออก อยางสรางสรรค

และนําไปสูการแกไข

3.1.1 สามารถคิดคนหา

ขอเท็จจริง ทําความเขาใจ

และประเมินขอมูล

สารสนเทศ และแนวคิดจาก

แหลงขอมูลท่ีหลากหลาย

เพ่ือนํามาใชในการ

ปฏิบัติงานสอนและงานครู

รวมท้ังการวินิจฉัยผูเรียน 

และการวิจัยเพ่ือพัฒนา

ผูเรียน 

3.1.2 สามารถคิด

แกปญหาในการจัดการ

เรียนรู  ปญหาชีวิต และ

ปญหาสังคม  ท่ีมีความ

สลับซับซอน   เสนอ

ทางออก อยางสรางสรรค

และนําไปสูการแกไขปญหา

3.3.1 การอภิปรายกลุม 

การสะทอนแนวคิด   

3.3.2 การจัดโครงการ

ศึกษาเฉพาะกรณีศึกษา 

 

3.4.1 การประเมินกิจกรรมท่ี

สามารถนํามาเปนเครื่องมือในการ

ประเมินทักษะทางความรูลึก

(Cognitive Domain) ในการ

แกปญหาในสถานการณตาง ๆ   

3.4.2 ารประเมินผลท่ีเกิดจากการ

ใชกระบวนการการแกไขปญหา  

การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ 

มีการวิเคราะหวิจารณ  เชน  การ

รายงานการศึกษากรณศีึกษา   
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ปญหาไดดวยการสืบคน 

ตีความ และประยุกตหลัก

พุทธธรรมเพ่ือใชในการ

แกไขปญหา3.1.3 มีความ

เปนผูนําทางปญญาในการ

คิดพัฒนาการจัดการ

เรียนรูอยางสรางสรรค

และมีวิสัยทัศน   ดวยองค

ความรูทางพุทธศาสนากับ

ความเจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

โลกปจจุบัน 

 

ไดดวยการสืบคน ตีความ 

และประยุกตหลักพุทธธรรม

เพ่ือใชในการแกไขปญหา

3.1.3 มีความเปนผูนํา

ทางปญญาในการคิด

พัฒนาการจัดการเรียนรู

อยางสรางสรรคและมี

วิสัยทัศน   ดวยองคความรู

ทางพุทธศาสนากับความ

เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี

สารสนเทศในโลกปจจบุัน 

 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู 

ที่ตองพัฒนา 
4.2 ความรับผิดชอบ 4.3 วิธีการสอน 4.4 วิธีการประเมินผล 

4.1.1 มีความไวในการรับ

ความรูสึกของผูเรียนดวย

ความเขาใจ และ

ความรูสึกเชิงบวก มีวุฒิ

ภาวะทางอารมณและ

สังคม 

4.1.2 มีความเอาใจใส มี

สวนชวยเหลือและเอ้ือตอ

การแกปญหา

ความสัมพันธในกลุมและ

ระหวางกลุมผูเรียนอยาง

สรางสรรค 

4.1.3 มีความสัมพันธท่ีดี

กับผูเรียน มีภาวะความ

เปนผูนําและผูตาม  

สามารถทํางานเปนทีม  

รับผิดชอบตอสวนรวมท้ัง

ดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม 

4.1.4 มีความสามารถใน

การใชหลักพุทธธรรมเปน

4.2.1 มีความไวในการ

รับความรูสึกของผูเรียน

ดวยความเขาใจ และ

ความรูสึกเชิงบวก มีวุฒิ

ภาวะทางอารมณและ

สังคม 

4.2.2 มีความเอาใจใส 

มีสวนชวยเหลือและเอ้ือ

ตอการแกปญหา

ความสัมพันธในกลุมและ

ระหวางกลุมผูเรียนอยาง

สรางสรรค 

4.2.3 มีความสัมพันธ

ท่ีดีกับผูเรียน มีภาวะ

ความเปนผูนําและผูตาม  

สามารถทํางานเปนทีม  

รับผิดชอบตอสวนรวมท้ัง

ดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม 

4.1.4 มีความสามารถ

ในการใชหลักพุทธธรรม

4.3.1 การสราง

กระบวนการมีปฏิสัมพันธ

ระหวางผูเรียนกับผูเรียน  

ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียน

กับสังคมและผูเรียนกับ

การใชหลัก

พระพุทธศาสนาใหปรากฏ

ตอสังคม โดยการ  จัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

ท่ีมีการทํางานเปนทีม 

เพ่ือสงเสริมการแสดง

บทบาทของการเปนผูนํา

และผูตาม 

 

4.4.1 การประเมินผูเรียนในการ

แสดงบทบาทของการเปนผูนําและผู

ตาม ในสถานการณการเรียนรูตาม

วัตถุประสงค โดยแบบประเมิน 

 

4 
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แกนในการสราง

ความสัมพันธอันดีตอ

สิ่งแวดลอม 

เปนแกนในการสราง

ความสัมพันธอันดีตอ

สิ่งแวดลอม 

 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู 

ที่ตองพัฒนา 
5.2 ความรับผิดชอบ 5.3 วิธีการสอน 5.4 วิธีการประเมินผล 

5.1.1 มีความไวในการ

วิเคราะหและเขาใจขอมูล

สารสนเทศท่ีไดรับจาก

ผูเรียนอยางรวดเร็ว ท้ังท่ีเปน

ตัวเลขเชิงสถิติหรือ

คณิตศาสตร ภาษาพูดหรือ

ภาษาเขียน  

5.1.2 มีความสามารถในการ

ใชดุลยพินิจท่ีดีในการ

ประมวลผล แปลความหมาย 

และเลือกใชขอมูล

สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาท่ี

สอน และงานครูท่ีรับผิดชอบ

โดยใชเทคโนโลยีสาร สนเทศ

ไดดี 

5.1.3 มีความสามารถในการ

สื่อสารกับผูเรียนอยางมี

ประสิทธิภาพ ท้ังการพูด 

การเขียน และการนําเสนอ

ดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ

กลุมผูเรียน 

 

5.2.1 มีความไวในการ

วิเคราะหและเขาใจขอมูล

สารสนเทศท่ีไดรับจาก

ผูเรียนอยางรวดเร็ว ท้ังท่ีเปน

ตัวเลขเชิงสถิติหรือ

คณิตศาสตร ภาษาพูดหรือ

ภาษาเขียน  

5.1.2 มีความสามารถใน

การใชดุลยพินิจท่ีดีในการ

ประมวลผล แปลความหมาย 

และเลือกใชขอมูล

สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาท่ี

สอน และงานครูท่ีรับผิดชอบ

โดยใชเทคโนโลยีสาร สนเทศ

ไดดี 

 5.1.3 มีความสามารถใน

การสื่อสารกับผูเรียนอยางมี

ประสิทธิภาพ ท้ังการพูด 

การเขียน และการนําเสนอ

ดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ

กลุมผูเรียน 

 

5.3.1 การจัดประสบการณ

การเรียนรูท่ีสงเสริมให

ผูเรียนไดเลือกและใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารท่ีหลากหลาย 

5.3.2 การจัดประสบการณ

การเรียนรูท่ีสงเสริมให

ผูเรียนไดใชความสามารถใน

การเลือกสารสนเทศและฝก

ทักษะการนําเสนอขอมูล

สารสนเทศดวยวิธีการท่ี

หลากหลายเหมาะสมกับ

ผูฟง  และเน้ือหาท่ีนําเสนอ 

 

5.4.1 การประเมินงานตาม

กิจกรรมการเรียนการสอน  

โดยใชแบบสังเกต และแบบ

ประเมินทักษะการพูด  การ

เขียน 

 

 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
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สัปดาห เน้ือหา เวลา/

ชม. 

สื่อ/กิจกรรม ผูสอน 

1 บทที่ 1 บทนํา 

1.1 ความหมายของมหายาน 

1.2 กําเนิดแนวคิดมหายาน 

1.3 อุดมคติมหายาน 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 

2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 

3) กิจกรรมกลุม 

อ. สุชาติ 

พิมพพันธ 

2 บทที่ 2 ประวัติและพฒันาการมหายาน 

2.1 พระพุทธศาสนาชวง 

พุทธศตวรรตท่ี 3-6 

2.2 มหายานชวงพุทธศตวรรตท่ี 6-11 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 

2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 

อ. สุชาติ 

พิมพพันธ 

3 บทที่ 2  ประวัติและพัฒนาการมหายาน 

  2.3 มหายานชวงพุทธศตวรรตท่ี 11-17 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 

2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 

อ. สุชาติ 

พิมพพันธ 

4 บทที่ 2  ประวัติและพัฒนาการมหายาน 

  2.4 มหายานชวงพุทธศตวรรตท่ี 17- 22 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 

2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 

อ. สุชาติ 

พิมพพันธ 

5 บทที่ 3  พระไตรปฎกมหายาน 

   3.1  วินัย 

   3.2  พระสูตรมหายาน 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 

2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 

อ. สุชาติ 

พิมพพันธ 

6 บทที่ 3  พระไตรปฎกมหายาน 

   3.3 ศาสตระ 

   3.4 อรรกถา 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 

2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 

อ. สุชาติ 

พิมพพันธ 

7 บทที่ 4 คัมภีรสําคัญ 

   4.1  ลังกาวตารสูตร 

   4.2  สัทธัมปุณฑริกสูตร 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 

2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 

3)มอบหมายคนควารายงาน 

อ. ชินวัตร นิล

เนตร 

8 บทที่ 4 คัมภีรสําคัญ 

  4.3 วิมลเกียรตินิเทศสูตร 

  4.4 วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตสูตร 

3 1)บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ

(PowerPoint) 

2)ดูวิทัศน 

3)มอบหมายคนควารายงาน 

อ. ชินวัตร นิล

เนตร 

9 บทที  5 หลักธรรมสําคัญ 

   5.1 ตรีกาย 

   5.2 วิสุทธิภูมิ พุทธเกษตร 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 

2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 

3) กิจกรรมกลุม 

อ. ชินวัตร นิล

เนตร 

10 บทที  5 หลักธรรมสําคัญ 

   5.3  โพธิสัตว 

   5.4  สุญญตา 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 

2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 

3) กิจกรรมกลุม 

อ. ชินวัตร นิล

เนตร 

11 บทที่ 6 คณาจารยมหายานที่สําคัญ 

6.1 พระอัศวโฆษ 

6.2 พระนาคารชุน 

6.3 พระอสังคะ 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 

2) วีดิทัศน 

บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 

3) ดู วีดิทัศน 

อ. สุชาติ 

พิมพพันธ 
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สัปดาห เน้ือหา เวลา/

ชม. 

สื่อ/กิจกรรม ผูสอน 

6.4 พระวสุพันธุ 

12 บทที่ 6 คณาจารยมหายานที่สําคัญ 

  6.5 พระธรรมกีรติ 

  6.6 พระศานติเทวะ 

  6.7 ครุปทมสัมภาวะ 

  6.8 พระเวยหลาง(ฮวงโป) 

 1) สื่อ(PowerPoint) 

2) วีดิทัศน 

บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 

3) ดู วีดิทัศน 

อ. สุชาติ 

พิมพพันธ 

13 บทที่ 7 พุทธศาสนามหายานในปจจุบัน 

  7.1 มหายานนิกายสุขาวดี 

 1) สื่อ(PowerPoint) 

2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 

3) ระดมสมอง 

อ. ชินวัตร  

นิลเนตร 

14 บทที่ 7 พุทธศาสนามหายานในปจจุบัน 

  7.2 มหายานนิกายเซ็น 

  7.3 มหายานนิกายวัชรยาน 

 1) สื่อ(PowerPoint) 

2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 

3) ระดมสมอง 

 

15 บทที่ 8 พุทธศาสนามหายานในประเทศไทย 

   8.1 มหายานในประวัติศาสตร 

         ประเทศไทย 

   8.2 คณะสงฆจีน 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 

2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 

3) ระดมสมอง 

อ. สุชาติ 

พิมพพันธ 

16 บทที่ 8 พุทธศาสนามหายานในประเทศไทย 

   8.3 คณะสงฆเวียดนาม 

   8.4 คณะสงฆหมูบานพลัม 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 

2) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ 

3) ระดมสมอง 

อ. สุชาติ 

พิมพพันธ 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่

ประเมิน 

สัดสวนของ

การประเมิน 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 

1.1.1, 1.1.3 

 

1.4.1 ประเมินระหวางเรียน  โดยประเมินจากดานเจตคติ

(Attitude  Domain ) บุคลิกภาพดานการแสดงออกในชั้น

เรียน  โดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การสังเกต การเก็บ

ขอมูลสถิติความประพฤติ 

 

 

 

 

ตลอดภาค

การศึกษา 

 

10% 

2. ดานความรู 

2.1.1, 2.1.3 

2.4.1 การประเมินดวยการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา

ท่ีหลากหลายวิธี เชน การสอบเน้ือหาวิชารูโดยใชขอสอบ  

การนําเสนอปากเปลา  

2.4.2การประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงานท่ีเปนการ

เสริมสรางองคความรู  ท้ังในหองเรียนและการเรียนรูไดดวย

สัปดาหท่ี  8 

และ15 

30 % 
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ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่

ประเมิน 

สัดสวนของ

การประเมิน 

ตนเอง  เชน ผลการทํารายงานการศึกษา ผลการวิเคราะห

กรณีศึกษา  ผลสรุปโครงการ   

3.ดานทักษะทางปญญา 

3.1.2 

3.4.1 การประเมินกิจกรรมท่ีสามารถนํามาเปนเครื่องมือใน

การประเมินทักษะทางความรูลึก(Cognitive Domain) ใน

การแกปญหาในสถานการณตาง ๆ   

3.4.2 ารประเมินผลท่ีเกิดจากการใชกระบวนการการแกไข

ปญหา  การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ มีการวิเคราะห

วิจารณ  เชน  การรายงานการศึกษากรณศีึกษา   

ตลอดภาค

การศึกษา 

30 % 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1.3, 4.1.4 

4.4.1 การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปน

ผูนําและผูตาม ในสถานการณการเรียนรูตามวัตถุประสงค 

โดยแบบประเมิน 

ตลอดภาค

การศึกษา 

20 % 

5.ดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1.3 

5.4.1 การประเมินงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน  โดย

ใชแบบสังเกต และแบบประเมินทักษะการพูด  การเขียน 

 

ตลอดภาค

การศึกษา 

10 % 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน 

     เอกสารประกอบการสอน พระพุทธศาสนามหายาน  โดย  อ.สุชาติ  พิมพพันธ 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม 

 เสถียร โพธินันนทะ.(2516). ชุมนุมพระสูตรมหายาน. กรุงเทพมหานคร. มหามกุฎราชวิทยาลัย. 

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

บุณย นิลเกต. (2526). พระพุทธศาสนามหายาน.  เชียงใหม. คณะมนุษยศาสตร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.ปยุตฺโต). (2532). พระพุทธศาสนาในอาเซีย. พิมพครั้งท่ี 6. กรุงเทพมหานคร. 

            ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม. 

สมภาร พรหมทา. (2534). พระพุทธศาสนามหายาน. กรุงเทพมหานคร. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

สมจินต สมฺมาปฺโญ, พระมหา. (2551). พุทธศาสนาในจี ทิเบต เวียดนา ญ่ีปุน. กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

สิริวัฒน คําวันสา. (2542).  ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   

เสถียร โพธินันนทะ.(2532). ประวัติศาสตรพระพทุธศาสนา. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร.มหามกุฎราชวิทยาลัย. 

เสถียร โพธินันนทะ.(2512). ปรัชญามหายาน. . กรุงเทพมหานคร. บรรณาคาร. 
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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  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูในวิชาจากการสอบถาม

นักศึกษา  

       4.2 หลังการศึกษา ใหมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ประกอบไปดวยคณะกรรมการหลักสูตร

ประชุมพิจารณาผลการเรียนทุกรายวิชาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยตรวจสอบผลการใหคะแนน  ขอสอบ  รายงาน  

โครงงานและอ่ืน ๆ 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชาอยางตอเน่ืองทุกภาคการศึกษา ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ 4  

 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : นายสุชาติ พิมพพันธ 

 

 ลงชื่อ  วันท่ีสงรายงาน : 20 กรกฎาคม 2559  

                  (...นายสุชาติ พิมพพันธ..) 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร :           นายสุชาติ พิมพพันธ 

 

 9 



 ลงชื่อ   วันท่ีรับรายงาน : 20 กรกฎาคม 2559  

                  (...นายสุชาติ พิมพพันธ...) 
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