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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
โปรแกรมวิชา/คณะ ปรัชญาศาสนาและเทววิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

220234  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
(Buddhism in Thailand) 

2. จํานวนหนวยกิต 
3 หนวยกิต 3(3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 รายวิชาท่ีอยูในหมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาเอกบังคับของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) พุทธ

ศาสนศึกษา 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
       นายบัญญัติ อนนทจารย ผูสอน 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 ชั้นปท่ี 1 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) 

ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) 

ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน 

P 1 เรียนวันพฤหัสบดี อาคาร 9.14.09   เวลา 10:20-12:50  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
9. วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

ไมมี 
 

หมวดท่ี 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

(1) เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  
(2) เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจความเปนมาของกลุมนิกายตางๆ สํานัก และเหตุการณใน

แยกเปนนิกาย 
 ตางๆ 

(3) เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในรูปแบบการบริหารวัดและการบริหารพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย 

(4) เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายภูมิปญญาท่ีไดรับอิทธิพลจากทางพระพุทธศาสนาในดานสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ศิลปะธรรมและวัฒนธรรม 

(5) เพ่ือใหนักศึกษานําความรูจากเหตุการณ ในประวัติพระพุทธศาสนามาประยุกต ใช ใน
ชีวิตประจําวัน ท้ังดานการดําเนินชีวิต สังคม และดานงานทางพระพุทธศาสนาสืบไป 
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2. จุดประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

(1) ไมมี 
 

หมวดท่ี 3  ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย นิกาย กลุม สํานัก นวัตกรรมในการบริหารวัดและการบริหาร
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ภูมิปญญาไทยท่ีไดรับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาในดานสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ศิลปะและวัฒนธรรม การใชพุทธธรรมแกปญหาชีวิตและสังคมในสังคมไทย   

จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
 บรรยาย 48 คาบเรียน/ชั่วโมง ตอการภาคศึกษา 

สอนเสริม   สอนเสริมตามความตองการของผูเรียนเฉพาะราย 
การฝกปฏิบัติ  ไมมี 
การศึกษาดวยตนเอง  ไมมี 

2. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
       ใหคําปรึกษาในเวลา 09.00 – 16.00 น. ทุกวัน  ท่ี หอง 5.46 และทางออนไลน facebook ชื่อกลุม 
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

 
หมวดท่ี 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรูท่ี
ตองพัฒนา 

1.2 ความรับผิดชอบ 1.3 วิธีการสอน 1.4 วิธีการประเมินผล 

1.1.3 มีความเคารพใน
ความเชื่อทางศาสนา 
รวมท้ังเคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีของความ
เปนมนษุย 

o มีคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับครู
และจริยธรรมเพ่ือ
การพัฒนาชีวิตตาม
หลักคําสอน
พระพุทธศาสนา 
เชน ลีลาการสอน 4 
ธรรมเทศกธรรม 5 
กัลยาณมิตรธรรม 7 
มรรคมีองค 8 เปน
ตน  

  มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ท่ีกําหนด
โดยองคกรวิชาชีพ คือ 
คุรุสภา  
     มีความเคารพใน

1 .บรรยายเก่ียวกับ
ความรูเหตุการณ
ประวัติ
พระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย 
2. จัดกิจกรรมกลุมให
วิเคราะหแนวโนมของ
ปญหาความ
เปลี่ยนแปลงดาน
สังคมท่ีมีผลกระทบตอ
คานิยมและวิถีชีวิตใน
ปจจุบันพรอมวิพากษ
ประเด็นท่ีเปนปญหา
ดานคุณธรรมและ
จริยธรรมของประวัติ
พระพุทธศาสนา 

1. ประเมินผลจากการ
สังเกต เจตคติ 
บุคลิกภาพของการ
แสดงออกในชั้นเรียน 
การใชแบบทดสอบ  
2. ประเมินผลจากแบบ
วัดท่ีเก่ียวของ จากการ
ตรวจสอบเจตคติ
ทางดานคุณธรรมและ
จริยธรรม หรือจาก
สถานการณตางๆใน
สิ่งแวดลอมนั้นๆ 
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ความเชื่อทางศาสนา 
รวมท้ังเคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย 

3. จัดใหศึกษานอก
สถานท่ีมีความโดดเดน
ประวัติ
พระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย 
4.การแสดงออกเปน
แบบอยางท่ีดีของ
ผูสอน 

 
2. ความรู 

2.1 ผลการเรียนรูท่ี
ตองพัฒนา 

1.2 ความรับผิดชอบ 1.3 วิธีการสอน 1.4 วิธีการประเมินผล 

2.1.3 สามารถแสวงหา 
ความรูฉพาะดานท่ีเปน
ปจจุบัน 

o ความรูความเขาใจ 
ใน ในความรูเฉพาะ
ดานตามสาขาวิชาชีพ 
และความรูในศาสตร
ตางๆอยางเปนระบบ  
o สามารถ 

บูรณาความรูวิชาชีพครู
หรือความรูเฉพาะดาน
ตามสาขาวิชา เพ่ือ
ประยุกตใชและ
แกปญหาในวิชาชีพ 

• สามารถแสวงหา 
ความรูฉพาะดานท่ี
เปนปจจุบนั 
o สามารถบูรณาการ 
ความรูวิชาชีพครูกับ
ความรูวิชาเฉพาะดาน 
เพ่ือการวิจัย การ
พัฒนาและตอยอด
องคความรูท่ีเก่ียวของ
ได 

1. บรรยายโดยใช
อุปกรณมัลติมีเดีย 
(Multimedia) สื่อ
ตางๆ ภายในชั้นเรียน 
2. นําเสนองานกลุม 
พรอมท้ังวิพากษ 
3. ศึกษาทํางาน
รายงานนอกสถานท่ี  
4. มอบหมายให
คนหาบทความ 
ขอมูลท่ีเก่ียวของ 
โดยมาสรุปและจัด
เวทีนําเสนอสัมมนา
ภาคสนาม  

 

1. ประเมินดวยสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ดวยวิธีท่ี
หลากหลาย ดวยสอบ
เนื้อหาใชขอสอบ สอบ
ปากเปลา 
2. ประเมินผลจาก
กิจกรรม ผลสรุป
โครงการ หรือผลงานท่ี
สรางองคความรู ใน
หองเรียนและเรียนรู
ดวยตนเอง  
3. ประเมินผลจาก
ชั่วโมงในการปฎิบัติ
กิจกรรมในสถานท่ี
เก่ียวกับบําเพ็ญ
ประโยชนทาง
พระพุทธศาสนา  

 
 

 
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ผลการเรียนรูท่ี
ตองพัฒนา 

1.2 ความรับผิดชอบ 1.3 วิธีการสอน 1.4 วิธีการ
ประเมินผล 

 3.1.2  สามารถ o สามารถคิดคนหา 1. บรรยาย 1. ประเมินกิจกรรมท่ี
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คิดคนแกปญหาการ
จัดการเรียนรู ปญหา
ชีวิต ปญหาสังคม 
เสนอหาทางออก
นําไปสูการแกปญหา 
สืบคน ตีความและ
ประยุกตหลักธรรม
จากการศึกษาประวัติ
พระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยเพ่ือใชใน
การแกปญหา 

 

ขอเท็จจริง ทําความ
เขาใจและประเมิน
ขอมูลสารสนเทศ 
และแนวคิดจาก
แหลงขอมูลท่ี
หลากหลายเพ่ือ
นํามาใชในการ
ปฏิบัติงานสอนและ
งานครูรวมท้ังการ
วินิจฉัยผูเรียน และ
การวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผูเรียน 

• สามารถคิดคน 
แกปญหาการจัดการ
เรียนรู ปญหาชีวิต 
ปญหาสังคม ท่ีมี
ความสลับซับซอน
เสนอทางออกอยาง
สรางสรรค และ 
นําไปสูการแกไข
ปญหาไดดวยการ
สืบคน ตีความและ
ประยุกตหลักพุทธ
ธรรมเพ่ือใชในการ
แกปไขญหา 

  มีความเปนผูนํา
ทางทางปญญาในการ
คิดพัฒนาการจัดการ
เรียนรูอยาง
สรางสรรค และมี
วิสัยทัศน ดวยองค
ความรูทาง
พระพุทธศาสนาความ
เจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีในยุค
ปจจุบัน 

พระพุทธศาสนากับ
การพัฒนาสังคมในชั้น
เรียน 
2. ฝกทักษะใหผูเรียน
ไดคิด และแกไข
ปญหาท้ังในสวนท่ีใช
หลักพุทธศาสนามามี
บทบาทตอสังคมและ
บุคคลในสถานการณ
ท่ัวไป 
3. อภิปรายกลุม 
สะทอนแนวคิด 
4. การแสดงวิสัยทัศน
ในการแกไขปญหา
ตางๆ 
5. มอบหมายใหทํา
โครงงานศึกษาปญหา
สังคมกับ
พระพุทธศาสนา 
พรอมนําเสนอผล
การศึกษา 

 

สามารถนํามาเปน
เครื่องมือในการ
แกปญหา ทาง
ความรูสึกและ
สถานการณตางๆ 
2. สอบวัดความรู
ความสามารถในการ
คิดแกปญหา 
3. ประเมินจาก
กระบวนการใชหลัก
ความคิด ท่ีไดคนควา
อยางเปนระบบ 
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรูท่ี

ตองพัฒนา 
1.2 ความรับผิดชอบ 1.3 วิธีการสอน 1.4 วิธีการ

ประเมินผล 
4.1.3 ความสัมพันธท่ี
ดีกับผูเรียน มีภาวะ
ความเปนผูนํา และผู
ตาม สามารถทํางาน
เปนทีม รับผิดชอบตอ
สวนรวมท้ังดาน
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม 
4.1.4 มีความสามารถ
ในการใชหลักพุทธ
ธรรมเปนแกนในการ
สรางความสัมพันธอัน
ดีตอสังคม 
 

o มีความไวในการรับ 
ความรูสึกของผูเรียน
ดวยความเขาใจ และ
ความรูสึกเชิงบวก มี
วุฒิภาวะทางอารมณ
และสังคม 
  มีความเอาใจใส มี
สวนชวยเหลือและ
เอ้ือตอการแกปญหา
ความสัมพันธในกลุม
และระหวางกลุม
ผูเรียนอยาง
สรางสรรค 

• มีความสัมพันธท่ีดี 
กับผูเรียน มีภาวะ
ความเปนผูนํา และผู
ตาม สามารถทํางาน
เปนทีม รับผิดชอบตอ
สวนรวมท้ังดาน
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม 

• มีความสามารถ 
ในการใชหลักพุทธ
ธรรมเปนแกนในการ
สรางความสัมพันธอัน
ดีตอสังคม 

1. สรางกระบวนการ
มีความสัมพันธ
ระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน ผูเรียนกับ
ผูสอน ผูเรียนกับ
สังคมโดยใชหลักธรรม
ทางพุทธศาสนาท่ี
ปรากฏตอสังคม โดย
จัดกิจกรรมทํางาน
เปนทีม สงเสริม
บทบาทความเปนผูนํา
และผูตาม 
2. สงเสริมในการ
เรียนรูภาคปฏิบัติให
ทํางานเปนทีม พรอม
ท้ังการแสดงออกดาน
ภาวะความเปนผูนํา
ท้ังท่ีเปนชุมชนและ
สังคม 

 

1. ประเมินผูเรียนใน
การแสดงบทบาท
ความเปนผูนําและผู
ตาม ในสถานการณ
เรียนรูตาม
วัตถุประสงค 
2.ประเมินจากการ
แสดงออกถึงภาวะ
ผูนําตามสถานการณ
ผูเรียนท่ีหลากหลาย 
3. ประเมินจาก
ความสามารถในการ
ทํางานเปนกลุม และ
ทีมงานอยาง
สรางสรรคมี
ประสิทธิภาพ 
4. ประเมินจากความ
ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบในการ
เรียนตาม
ประสบการณ และ
สนใจพัฒนาตนเอง 

 
 

 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรูท่ีตอง
พัฒนา 

1.2 ความรับผิดชอบ 1.3 วิธีการสอน 1.4 วิธีการ
ประเมินผล 

5.1.3 มีความสามารถใน
การสื่อสารกับผูเรียนอยาง
มีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด 
การเขียน และการ
นําเสนอดวยรูปแบบท่ี

o มีความไวในการ 
วิเคราะหและเขาใจ
ขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับ
จากผูเรียนอยางรวดเร็ว 
ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติ

1. การจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนไดฝก
ทักษะการ

1. สังเกตทักษะการ
พูด และการเขียน 
2. ทดสอบทักษะการ
ฟงจากแบบทดสอบท่ี
สอดคลองกับ
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เหมาะสมกับกลุมผูเรียน หรือคณิตศาสตร ภาษา
พูดหรือภาษาเขียน  
  มีความสามารถใน
การใชดุลยพินิจท่ีดีใน
การประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใช
ขอมูลสารสนเทศ
เก่ียวกับวิชาท่ีสอน และ
งานครูท่ีรับผิดชอบโดย
ใชเทคโนโลยีสาร สนเทศ
ไดดี  

• มีความสามารถใน 
การสื่อสารกับผูเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ ท้ัง
การพูด การเขียน และ
การนําเสนอดวยรูปแบบ
ท่ีเหมาะสมกับกลุม
ผูเรียน 

สื่อสารระหวาง
บุคคล ท้ังการ
พูด การฟง และ
การเขียนในกลุม
ผูเรียน ระหวาง
ผูเรียนและ
ผูสอนและบุคคล
ท่ีเก่ียวของใน
สถานการณท่ี
ตางกัน  
2. การจัด
ประสบการณ
การเรียนรูท่ี
สงเสริมใหผูเรียน
ไดเลือกและใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารท่ี
หลากหลาย  
3. การจัด
ประสบการณ
การเรียนรูท่ี
สงเสริมใหผูเรียน
ไดใช
ความสามารถใน
การเลือก
สารสนเทศและ
ฝกทักษะการ
นําเสนอขอมูล
สารสนเทศดวย
วิธีการท่ี
หลากหลาย
เหมาะสมกับ
ผูฟง และเนื้อหา
ท่ีนําเสนอ 

วัตถุประสงคการ
เรียนรู 
3. การตอบวิเคราะห
ขอมูล โดยใชขอสอบ 
การทํารายงาน
กรณีศึกษา ผล
วิเคราะหขอมูลจาก
การศึกษาคนควา
อิสระ 
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หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือ
ท่ีใช 

ผูสอน 

1 บทท่ี 1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา 
แนะนําการเรียนการสอนในรายวิชา 
1.1 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับพระพุทธศาสนา
ในประเทศไทย 
1.2 การเขามาของพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย 
1.3 พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

3 บรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint 
 ชมวิดีทัศน 
บรรยายเชื่อมโยงเขาสูบทเรียน 

นายบัญญัติ 
อนนทจารย 

2 บทท่ี 1 (ตอ)  
 1.4 พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงธนบุรี 
 1.5 พระพุทธศาสนาสมัยกรุง
รัตนโกสินทร 

3 บรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint 
 

นายบัญญัติ 
อนนทจารย 

3 บทท่ี 2 พระพุทธศาสนากับสังคม 
 2.1 ความสําคัญของพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย  
 2.2 พระพุทธศาสนากับแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน 

3 บรรยาย ยกตัวอยาง / ดูวิดีทัศน
หัวขอ “พระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย” / นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นรวม 

นายบัญญัติ 
อนนทจารย 

4 บทท่ี 2  ตอ 
.2..3 ความเชื่อกอนการนับถือ
พระพุทธศาสนา 
 2.4 การนับถือพระพุทธศาสนาใน
สังคมไทย 

3 บรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint  
ดูวิดีทัศน 
วิพากษตามสื่อวิดีทัศน 

นายบัญญัติ 
อนนทจารย 
 

5 บทท่ี 3 พระพุทธศาสนากับการเกิด
นิกาย 
3.1 ความเปนมาของนิกายตางๆ 
3.2  พระพุทธศาสนาเถรวาท 

3  ดูวิดีทัศน 
บรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint  
 

นายบัญญัติ 
อนนทจารย 

6 บทท่ี 3 (ตอ)  
 3.3 พระพุทธศาสนามหายาน 
 3.4 ธรรมยุตินิกายกับมหานิกาย 

3 บรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint  
ดูวิดีทัศน 

นายบัญญัติ 
อนนทจารย 

7 บทท่ี 4 ภูมิปญญาไทยไดรับอิทธิพลจาก
พระพุทธศาสนา 
4.1 ภูมิปญญาไทยกับพระพุทธศาสนา 
4.2 พระพุทธศาสนากับสังคม 
4.3 พระพุทธศาสนากับการเมือง 

3 การศึกษาจากปญหาโครงงาน /
นักศึกษาวิเคราะหขอมูล พรอม
ท้ังวิพากษรวมกัน 

นายบัญญัติ 
อนนทจารย 
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บทท่ี 5 พระพุทธศาสนานําสังคม 
  5.1 พระพุทธสาสนากับเศรษฐกิจ 
  5.2 พระพุทธศาสนากับศิลปวัฒนธรรม 

 
 

3 

บรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint  
 

นายบัญญัติ 
อนนทจารย 

9 บทท่ี 5 (ตอ) 
5.3 บทบาทพระพุทธศาสนากับ
ความสัมพันธตอชีวิตในสังคมชาวพุทธ 
5.4 บทบาทของวัดตอสังคมไทย 

3 ชมวิดีทัศน 
บรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint      
 

นายบัญญัติ 
อนนทจารย 

10 บทท่ี 6 การใชพุทธธรรมแกปญหาชีวิต
และในสังคมไทย   
 6.1 ธรรมะกับชีวิตในสังคม 
 6.2 ปญหาสังคมกับแนวทางแกไขตาม
ทรรศนะของพระพุทธศาสนา 

 ชมวิดีทัศน 
บรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint  
 

นายบัญญัติ 
อนนทจารย 

11  บทท่ี 6 (ตอ)  
 6.3 ปญหาการแตกแยกในครอบครวั 
 6.4 ปญหาความเสื่อมศีลธรรม 

3 บรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint  
 

นายบัญญัติ 
อนนทจารย 

12 บทท่ี 7 พุทธธรรมนําชีวิต 
7.1 พุทธธรรมกับแนวทางแกไขปญหา
ชีวิต 
7.2 ปญหาความขัดแยงทางการเมือง 

3 บรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint   
 

นายบัญญัติ 
อนนทจารย 

13 บทท่ี 7 (ตอ)  
 7.3 สังคหวัตถุ 4  
 7.4 โลกปาลธรรม 2 
 7.5 เบญจศีลเบญจธรรม 

3 บรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint   
การวิเคราะหประเด็นจากพุทธ
ศาสนาประเทศไทย 

นายบัญญัติ 
อนนทจารย 
 

14 บทท่ี 8 บทบาทของพระสงฆตอชีวิต
และสังคม  
 8. 1 ความหมายของพระสงฆ 
 8.2  ความสัมพันธระหวางพระสงฆกับ
สังคม 

3 บรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint  

นายบัญญัติ 
อนนทจารย 

15 บทท่ี 8 (ตอ)  
 8.3 บทบาทของพระสงฆ 
 8.4  พระสงฆกับการเปนผูนําในการ
พัฒนาสังคม 

3 วิทยากรรับเชิญ และนักศึกษา
จัดกิจกรรมเสวนารวมกัน 

นายบัญญัติ 
อนนทจารย 

16 สรุปเนื้อหารายวิชาพระพุทธศาสนา
ประเทศไทย 

3 บรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint      

นายบัญญัติ 
อนนทจารย 

รวม  48   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนของการประเมิน 

2.2.1.1.3, 2.2.2.1.3, 
2.2.3.1.2,2.2.4.1.3,2.

2.4.1.4,2.2.5.1.3 

เขาชั้นเรียน 
งานท่ีไดรับมอบหมาย 

การสังเกต 
การตอบขอชักถาม 

1 – 15 15% 
 

2.2.2.1.3, 2.2.3.1.2 สอบกลางภาค 9 30% 
22113, 22213, 
22312, 22413, 

2.2.4.1.4, 2.2.5.1.3 

นําเสนอผลงาน 
อภิปรายกลุม 

ตอบขอชักถาม/การกลา
แสดงออก / รายงาน 

1 - 15 15% 

2.2.2.1.3, 2.2.3.1.2 สอบปลายภาค 17 40% 
 

หมวดท่ี 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการรียนการสอน 

เอกสารประกอบการสอน วิชา พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญท่ีนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพ่ิมเติม 

(1) ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา  
(2) พระพุทธศาสนากับการปกครองคณะสงฆไทย 

3. เอกสารและขอมูลแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 
นนท ธรรมสถิตย. พระพุทธศาสนาและคณะสงฆไทย. กรุงเทพฯ ; โรงพิมพ เอดิสัน. 2532.  
พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต). พุทธศาสนกับชาติไทย. กรุงเทพฯ; มหาจุฬาลงกรณราช 

วิทยาลัย. 2536  
     พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต). พุทธศาสนากับสังคมไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง. พิมพ 

ครั้งท่ี 2, 2532.  
     พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต) พระพุทธศาสนาในอาเซีย. กรุงเทพฯซ ธรรมสภา, 2540.  
     พระราชธรรมนิเทศ,(ระแบบ ฐิตญาโณ). ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ. มหามกุฎราช 

วิทยาลัย, 2536.  
     เสถียร โพธินันทะ. ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ เลม 2 กรุงเทพฯ: มหามกุฏราช 

วิทยาลัย. 2535. 
 

หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

(1) การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
(2) การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียน 
(3) แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
(4) ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ท่ีอาจารยสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
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2. กลยุทธการประเมินการสอน 
(1) การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 
(2) ผลการสอน 
(3) ทวนสอนผลประเมินการเรียนรู 

3. การปรับปรุงการสอน 
(1) สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
(2) การวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
(3) ปรับตามผลการประเมินโดยนักศึกษา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
(1) การทวนสอบจากการประเมินผลงานการทําชั้นงานตามท่ีกําหนดโดยอาจารย 
(2) มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการโปรแกรมปรชัญาศาสนาฯ ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา

โดยตรวจขอสอบ รายงาน กําหนดภาระงาน / ชิ้นงานการใหคะแนนพฤติกรรม 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ไมมี 
 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : นายบัญญัติ อนนทจารย 
 

             ลงชื่อ.............................................................วันท่ีสงรายงาน     22 ธันวาคม 2559 
               (นายบัญญัต ิอนนทจารย) 

 
ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : นายสุชาติ พิมพพันธ 

 
   ลงชื่อ                               วันท่ีรับรายงาน :    29 ธันวาคม 2559 
         (นายสุชาติ พิมพพันธ..) 
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