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มคอ. 3 
 

1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสมีา 
2. หลักสูตร/คณะ        พุทธศาสนศึกษา/ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 
3. รหัสและชื่อรายวิชา    220334 หลักพุทธธรรม (Buddhist Principles) 
4. จ านวนหน่วยกิต       3 (3 - 0 -6) 
5. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

- รายวิชาเอกของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) พุทธศาสนศึกษา  
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

- นายบัญญัติ อนนท์จารย์ ต าแหน่ง อาจารย์ 
7. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  

- ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ชัน้ปีที่ 2 
8. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

 ไมมี่ 
9. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

 ไม่มี  
10. สถานที่เรียน 

- p 1  เรียนวันอังคาร อาคาร 9.10.12   เวลา 12.50 – 15.20  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  
 

11. วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด :  19  พฤษภาคม 2560 
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      (1) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจจริงตามหลักธรรมในพระไตรปิฎก   

(2) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาขันธ์ห้า เพื่อการปฏิบัติตนได้อย่างปกติสุข   
(3) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการศึกษากฎแห่งไตรลักษณ์     
(4) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การเกิดขึ้นของเหตุและผลตามหลักการปฏิจจสมุปบาท   
(5) นักศึกษาสามารถใช้หลักมัชฌิมาปฎิปทาประยุกต์เข้ากับการด าเนินชีวิตปัจจุบัน 
(6) นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และด ารงตนตามหลักธรรมสังสารวัฎได้อย่าถูกต้อง 
(7) นักศึกษารู้จักประยุกต์หลักการปฏิบัต ิพัฒนาปัญญาเพ่ือการด ารงชีวิตที่ดีข้ึน 

2. จุดประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
(1) เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชา พุทธ
ศาสนศึกษา 
(2) เพ่ือการจัดการเรียนสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
(3) เพ่ือสอดคล้องกับแผนตามในการจัดการเรียนการสอน 
(4) เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา 
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หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

         หลักพุทธธรรมในพระไตรปิฎก ขันธ์ห้า ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท มัชฌิมาปฎิปทา  
สังสารวัฏ และนิพพาน 

จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
           - บรรยาย   48  คาบเรียน 
           - สอนเสริม     ไม่มี 
           - การฝึกปฏิบัติ   ไม่มี 
           - การศึกษาด้วยตนเอง   48  คาบเรียน 

2. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
นายบัญญัติ อนนท์จารย์ โทรศัพท์ : 0624966596 
ต้ัง  Facebook Group  ใช้ชือ่ว่า วิชา หลักพุทธธรรม  
วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา วิธีการสื่อสาร 

ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ 08.30-16.30 ห้อง : กิจกรรมหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา 
 อาคาร 36 ห้อง 36.06.04 

 
หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพัฒนาการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ผลการเรียนรู้ที่ต้อง
พัฒนา 

1.2 ความ
รับผิดชอบ 

1.3 วิธีการสอน 1.4 วิธีการประเมินผล 

1.1.1 บรรยายให้เห็น
หลักพุทธธรรมต่อการ
ด าเนินชีวิตและค่านิยม
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลง
มีผลต่อปัญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และ
สาธกปูชนียบุคคลทาง
สังคม พระพุทธศาสนา 
เพ่ือให้เห็นแบบอย่างที่ดี
งามในความประพฤติ 
และน าหลักธรรมของ
บุคคลเหล่านั้นมาน าร่อง
เพ่ือศึกษา ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง และ
สังคมท่ัวไป 
1.1.2 ตระหนักและมี
จิตส านึกในคุณค่าของ

 มีคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับครู
และจริยธรรมเพื่อ
การด าเนินชีวิตตาม
หลักค าสอน
พระพุทธศาสนาเช่น 
ลีลาการสอน 4 
ธรรมเทศนา 5 
กัลยามิตรธรรม 7 
มรรคมีองค์ 8  
o มีจรรยาบรรณ 
วิชาชีพครูที่ก าหนด
องค์กรโดยวิชาชีพครู 
คือ คุรุสภา 
 มีความเคารพใน 
ความเชื่อทาง

1. บรรยายในชั้น
เรียน 
2. จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้
นักศึกษาสามารถ
วิเคราะห์ให้เห็น
แนวโน้มของความ
เปลี่ยนแปลงทาง
สังคมท่ีมี
ผลกระทบต่อ
ค่านิยมวิถีด าเนิน
ในปัจจุบัน และ
ระบุปัญหา
จริยธรรม โดย
หลากหลายวิธีทาง 
เช่น กรอภิปราย
กลุ่ม การสะท้อน

1. การตรวจผลงานที่ส่งมีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองมากน้อยเพียงไร 
ไมค่ัดลอกงานคนอ่ืน ไม่แอบอ้าง
ผลงานคนอ่ืนอันเป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญาของคนอ่ืน 
2. การบันทึกสังเกตพฤติกรรมว่า 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ๆได้รับ
มอบหมายเพียงไร  หรือหน้าที่ของ
ความเป็นนักศึกษามากน้อยเพียงไร 
เช่น อุปกรณ์การเรียนครบหรือไม่ 
เป็นต้น 
3. การตรวจสอบเรื่องการเป็นผู้ตรง
ต่อเวลา  ความตั้งใจในการท างาน 
การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา 
4. สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความภาคภูมิใจในการใส่ใจค้นคว้า
หาข้อมูลทางพระพุทธศาสนา เป็น
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ความเป็นมนุษย์ 
 

ศาสนา รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ 
 

แนวคิด การศึกษา
กรณีศึกษา กร
วิพากษ์ คุณค่า
ทางจริยธรรม  
3. การแสดง
ออกแบบเป็น
ตัวอย่าง  

ต้น 

 
2. ความรู้ 
2.1 ผลการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา 1.2 ความรับผิดชอบ 1.3 วิธีการสอน 1.4 วิธีการประเมินผล 
2.1.1 มีความรู้ในหลักพุทธ
ธรรม ขันธ์ห้า ไตรลักษณ์ 
ปฏิจจสมุปบาท 
มัชฌิมาปฏิปทา สังสารวัฏ และ
นิพพานถูกต้อง 
2.1.3 มีความสามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านหลัก
พุทธธรรมเข้ากับศาสตร์
ทั้งหลายในโลกสมัยใหม่ 
 

 ความรู้ความเข้าใจ 
ในความรู้เฉพาะด้าน
สาขาวิชาชีพ และ
ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ 
อย่างเป็นระบบ 
o สามารถบูรณาการ 
ความรู้วิชาชีพ หรือ
ความรู้เฉพาะด้านสาขา
วิชาชีพ เพื่อประยุกต์ใช้
และแก้ปัญหาในวิชาชีพ 
 สามารถแสวงหา 
ความรู้เฉพาะด้านที่เป็น
ปัจจุบัน 
o สามารถบูรณการ 
ความรู้วิชาชีพครูกับ
ความรู้กับวิชาชีพเฉพาะ
ด้าน เพ่ือการวิจัย การ
พัฒนาและต่อยอดองค์
ความรู้ที่เก่ียวข้องได้ 
 

1  การบรรยาย
ประกอบสื่อ โดยยก
บุคคลทาง
พระพุทธศาสนามา
แสดงให้เห็นเป็น
ตัวอย่าง 

2 ให้นักศึกษา
อภิปรายในหลักพุทธ
ธรรมประเด็นต่าง ๆ 
ตามกรอบของวิชาที่
เรียนอยู่ โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้
แสดงทัศนะอย่าง
เหมาะสม 
3 สอนโดยวิธีสาธิต 
หรือฝึกภายในห้อง
ปฏิบัติ 
4  ค้นคว้าท ารายงาน
เดี่ยวและกลุ่ม 
 

1 การตรวจผลงานที่ส่ง 
2 การตอบข้อซักถาม
ในชั่วโมงเรียน 
 3  การปฏิบัติกิจกรรม
ภาวนาหรือบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
 4  การทดสอบ
ระหว่างภาคและปลาย
ภาค 
 

 
3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา 1.2 ความรับผิดชอบ 1.3 วิธีการสอน 1.4 วิธีการประเมินผล 
3.1.2 สามารถคิดค้นแก้ปัญหา
ชีวิต ปัญหาทางสังคม 
เสนอแนะหาทางออกน าไปสู่
การแก้ไขปัญหา ด้วยการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมที่

 สามารถคิดค้นหา 
ข้อเท็จจริง ท าความ
เข้าใจและประเมิน
ข้อมูลสารสนเทศ และ
แนวคิดจากแหล่งขอ้มูล

 1 การบรรยาย/
อธิบาย เพ่ือให้
นักศึกษาเห็นภาพ
ชัดเจนขึ้น โดยยก
ประเด็นที่เป็นปัญหา

1 การตรวจผลงานที่ส่ง 
2 ทักษะในการตอบข้อ
ซักถาม สามารถน า
หลักพุทธธรรมมาแก้ไข
ปัญหา ด้วยเหตุผลที่
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เกี่ยวข้องมาแก้ไขปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3.1.3 มีความเป็นผู้น าทางด้าน
สติปัญญา รู้จักสร้างสรรค์
พัฒนาการเรียนรู้ให้ทันโลก
สมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง และมี
วิสัยทัศน์ ด้วยองค์ความรู้ทาง
หลักพุทธธรรม 
 

ที่หลากหลายเพื่อ
น ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานสอนและงาน
ครูรวมทั้งการวินิจฉัย
ผู้เรียน และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 
สามารถคิดแก้ปัญหาใน
การจัดการเรียนรู้ 
ปัญหาชีวิต และปัญหา
ทางสังคม ที่มีความ
สลับซับซ้อน เสนอ
ทางออก อย่าง
สร้างสรรค์น าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาได้ด้วยการ
สืบค้น ตีความ และ
ประยุกต์พุทธธรรมเพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหา 
 มีความเป็นผู้น าทาง 
ปัญญาในการคิด
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์และ
วิสัยทัศน์ ด้วยองค์
ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนากับ
ความเจริญก้าวหน้า
เทคโนโลยีในโลก
ปัจจุบัน 

ในปัจจุบันน าเสนอ 
 2  ให้นักศึกษา
อภิปรายวิพากษ์ ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด
แก้ไขปัญหาต่างๆ ใน
สถานการณ์ต่างๆ 
ด้วยหลักพุทธธรรม             
 3 เรียนรู้ด้วยตนเอง
แบบกรณีศึกษา 
(Case Study) โดย
ก าหนดให้ผู้เรียน
ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตัวเอง 

เป็นเชิงประจักษ์ 
3  การทดสอบระหว่าง
ภาคและปลายภาค 
 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา 1.2 ความรับผิดชอบ 1.3 วิธีการสอน 1.4 วิธีการประเมินผล 
4.1.3  มีการแสดงออกซ่ึงภาวะ
ความเป็นผู้น าและบทบาทผู้
ตามได้อย่างเหมาะสม มีจิต
สาธารณะต่อสังคม และใส่ใจ
ต่อสิ่งแวดล้อม 
4.1.4  มีความสามารถในการ
ใช้หลักพุทธธรรมเป็นตัวสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อ

o  มีความไวต่อรับ 
ความรู้สึกของผู้เรียน
ด้วยความเข้าใจ และ
ความรู้สึกเชิงบวก มี
วุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม 
o มีความเอาใจใส่ มี 
ส่วนช่วยเหลือและเอ้ือ

1 จัดกิจกรรมกลุ่มให้
ผู้เรียนมีปฎิสัมพันธ์
กับสังคมและผู้เรียน
ต่อผู้เรียนด้วยการเข้า
ไปร่วมงานทางศาสนา 
2 จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท างาน
เป็นทีม สร้าง

1 การสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออก
ต่อสมาชิกในกลุ่ม
ตลอดจนเพื่อนร่วมห้อง 
จากการบันทึกของ
ผู้สอน 
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สิ่งแวดล้อม 
 

ต่อการแก้ปัญหา
ความสัมพันธ์ในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่มผู้เรียน
อย่างสร้างสรรค์ 
 มีความสัมพันธ์ที่ดี 
กับผู้เรียนมีภาวะความ
เป็นผู้น า และผู้ตาม
สามารถท างานเป็นทีม 
รับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม 
 มีความสามารถใน 
การใช้หลักพุทธธรรม
เป็นแกนในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ความสัมพันธ์ผู้เรียน
กับผู้สอน ส่งเสริม
บทบาทความเป็นผู้น า
และผู้ตาม ในการใช้
หลักพุทธธรรมมา
แก้ไขปรากฏทาง
สังคมปัจจุบัน 
 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา 1.2 ความรับผิดชอบ 1.3 วิธีการสอน 1.4 วิธีการประเมินผล 
5.1.1 มีความสามารถสรุป
ประเด็นและสื่อสาร ทั้งการพูด 
และการเขียน การน าเสนอด้วย
รูปแบบทางวิชาการพุทธ
ศาสนาได้อย่างเหมาะสม 
 

o มีความไวในการ 
วิเคราะห์ และเข้าใจ
ข้อมูลข่าวสารสนเทศที่
ได้รับจากผู้เรียนอย่าง
รวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลข
เชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูด
หรือภาษาเขียน 
o มีความสามารถใน 
การใช้ดุลยพินิจที่ดีใน
การประมวลผล และ
เลือกใช้ข้อมูลข่าว
สารสนเทศเกี่ยวกับวิชา
ที่สอน และงานครูที่
รับผิดชอบใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ดี 
 มีความสามารถใน

การสื่อสารกับผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 บรรยาย /อธิบาย 
แนวคิด และทฤษฎี
ตามหลักธรรมทาง
พุทธศาสนา 
2  เรียนรู้ด้วยตนเอง
แบบกรณีศึกษา 
(Case Study) และ
น าเสนอการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีสารสร
เทศ 
3  เรียนรู้ด้วยตนเอง
แบบเน้นปฏิบัติ
แก้ปัญหา (Task 
Based) และน าเสนอ
การเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1  ประเมินผลงานจาก
การค้นคว้า 
2  ผลงานจากการ
น าเสนอโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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ทั้งการพูด การเขียน 
และการน าเสนอด้วย
รูปแบบที่เหมาะสม
กับกลุ่มผู้เรียน
ระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอนและบุคคลที่
เกี่ยวในสถานการณ์ที
ต่างกัน 

 
หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ 

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
หลักพุทธธรรมในพระไตรปิฏก 
    1.1 บทน า 
    1.2 หลักพระพุทธศาสนา 
    1.3 ประเภทของหลักธรรม 

3 1. ชี้แจงการจัดการเรียนการ
สอน ใน ราย วิ ช านี้  เกี่ ย ว กั บ
วัตถุประสงค์รายวิชา กิจกรรม
การเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล ตลอดจนการ
ปฏิบัติตนของนักศึกษา 
2. บรรยายประกอบสื่อ 

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 

2 บทที่ 1 (ต่อ) 
    1.4 ความส าคัญของหลักธรรม 
    1.5 การศึกษาหลักธรรม 
    1.6 ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิต 
         กับหลักธรรม 
 

3 1. ถาม-ตอบนักศึกษาใน
ห้องเรียน และชมเชยนักศึกษา
ในเชิงบวก 
2. พูดคุยเรื่องทั่วไป กระตุ้นให้
อยากเรียนรู้ 
3. โยงสิ่งที่จะสอนเข้าหาเรื่อง
ใกล้ตัว (จากข่าว ละคร เพลง) 
ลดความกลัว เพิ่มความน่าสนใจ 
4. ตั้งค าถามระดมความคิดให้
นักศึกษาช่วยกันตอบ 
5. ท าแบบทดสอบหลังบทเรียน 

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 

3 บทที่ 2 หลักพุทธธรรม 
    2.1 ความหมายและความส าคัญ 
    2.2 ลักษณะส าคัญของหลักพุทธ  
         ธรรม 
    2.3 พุทธธรรมกับการศึกษา 
 

3 1. สร้างบรรยากาศการเรียนการ
สอนที่กระตุ้นให้นักศึกษากล้าคิด 
กล้าแสดงความคิดเห็น และ
ก่อให้เกิดการคิดท่ีสร้างสรรค 
2. ดูวิดีทัศน์ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
3. บรรยายเชื่อมโยงเข้าสู้
บทเรียน 

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 

4 บทที่ 2 (ต่อ)  3 1. บรรยายประกอบสื่อ นายบัญญัติ 
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    2.4 คุณค่าของหลักพุทธธรรม 
    2.5 ประโยชน์ของหลักพุทธ 
         ธรรมกับการพัฒนาชีวิต 

2. จัดกิจกรรม 
3. การแบ่งกลุ่มระดมความคิด 
4. นักศึกษาวิเคราะห์คิดเห็น
หน้าห้องเป็นรายกลุ่ม 

อนนท์จารย์ 
 

5 บทที่ 3 ขันธ์ห้าในหลักพุทธธรรม     
    3.1 ความหมาย ความส าคัญ 
    3.2 องค์ประกอบของขันธ์ห้า 
    3.3 คุณค่าของขันธ์ห้า 
    3.4 การพัฒนาตนตามหลักขันธ์ 
         ห้า 

3 1. สอนแบบ (lecture) 
ประกอบการสอบถาม เกี่ยวกับ
ความคิดเห็น 
2. ดูวีดิทัศน์ 
3. บรรยายเชื่อมโยงเข้าสู่
บทเรียน 
4. การใช้เกมส์ประกอบการสอน 
5. สรุปเนื้อหา 

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 

6      บทที่ 4 ไตรลักษณ์ในพุทธ
ธรรม   
      4.1 ความหมาย 
      4.2 ความส าคัญ 
      4.3 องค์ประกอบของไตร
ลักษณ์ 

3 1. สอนแบบ (lecture) 
ประกอบการสอบถาม เกี่ยวกับ
ความคิดเห็น 
2. จัดกิจกรรม 
3. การแบ่งกลุ่มระดมความคิด 
4. นักศึกษาวิเคราะห์คิดเห็น
หน้าห้องเป็นรายกลุ่ม 

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 

7 บทที่ 4 ( ต่อ )  
     4.4 คุณค่าของไตรลักษณ์ 
     4.5 ประโยชน์ของไตรลักษณ์ต่อ    
     ชวีิตประจ าวัน 

3 1. น าชมวีดิทัศน์ 
2. เปิดประเด็นให้นักศึกษา
อภิปรายเป็นกลุ่มแสดงความ
คิดเห็น 
3. ให้นักศึกษาน าสื่อภาพ เสียง 
กลิ่น รส ตัวอย่างของการสัมผัส
มาแสดงบทบาทสมมติพร้อมทั้งวิ
พากย์โดยนักศึกษาในห้อง 
4. สรุปเนื้อหาสาระ 

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 

8 บทที่ 5 ปฏิจจสมุปบาท 
      5.1 ความหมาย 
      5.2 ความส าคัญ 
      5.3 องค์ประกอบ
ของปฏิจจสมุปบาท 

3  กิจกรรม : นักศึกษาออกบบ
สร้างสื่อนวัตถกรรมเพ่ือให้
สะท้อนถึงหลักปฏิจจสมุปบาท 
1. ดูวีดิทัศน์เรื่อง “วงจรชีวิต” 
2. แบ่งกลุ่มระดมความคิด    
   ออกแบบสร้างสื่อ นวัตถกรรม 
   สัมพันธ์กับหลักปฎิจจสมุป
บาท 

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 

9 บทที่ 5 (ต่อ)  
     5.4 คุณค่าของปฏิจจสมุปบาท 

3 การสอนโดยใช้นักศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง 

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 
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     5.5 ประโยชน์ของปฏิจจสมุป
บาทกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1. นักศึกษาแสดงกิจกรรมละคร
สะท้อนหลักธรมปฎิจจสมุปบาท
ที่มีต่อสังคม 
2. สรุปเนื้อหา 

10 บทที่ 6 มัชฌิมาปฎิปทา 
      6.1 ความหมาย 
      6.2 ความส าคัญ 
      6.3 องค์ประกอบของมัชฌิมา
ปฎิปทา 

3 1. การสอนโดยใช้นักศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง 
2. สอนแบบ (lecture) 
ประกอบการสอบถาม เกี่ยวกับ
ความคิดเห็น 
3. สุ่มเลขท่ี รหัสนักศึกษา ตอบ
ค าถามหน้าชั้นเรียน 

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 

11 บทที่ 6 (ต่อ) 
     6.4 คุณค่าหลักมัชฌิมาปฎิปทา 
     6.5 ประโยชน์ของมัชฌิมาปฎิป
ทา 
    6.6 การพัฒนาชีวิตตามแนว
มัชฌิมาปฎิปทา 

3 2. สอนแบบ (lecture) 
ประกอบการสอบถาม เกี่ยวกับ
ความคิดเห็น 
จัดกิจกรรมกลุ่ม 
3. แสดงบทบาทสมมติละคร 
หลักปฎิบัติสายกลาง 
4. สรุปเนื้อหา 

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 

12 บทที่ 7 สังสารวัฏ 
      7.1 ความหมาย 
      7.2 ความส าค้ญ 
      7.3 องค์ประกอบของสังสารวัฏ 

3 การสอนโดยใช้นักศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง 
1. สอนแบบ (lecture) 
ประกอบการสอบถาม เกี่ยวกับ
ความคิดเห็น 
2. สุ่มเลขท่ี รหัสนักศึกษา ตอบ
ค าถามหน้าชั้นเรียน 

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 

13 บทที่ 7 (ต่อ) 
     7.4 คุณค่าของสังสารวัฏ 
     7.5 ประโยชน์ของสังสารวัฏกับ
การบูรณาการชีวิตในปัจจุบัน 

3 1. ชมวีดิทัศน์ 5 นาที 
2. เปิดประเด็นให้นักศึกษา
อภิปรายเป็นกลุ่มแสดงความ
คิดเห็น 
3. วิพากย์สื่อภาพเกี่ยวกับสัง
สารวัฎ โดยนักศึกษา 
4. สรุปเนื้อหาสาระ 

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 

14 บทที่ 8 นิพพาน 
      8.1 ความหมาย 
      8.2 ความส าคัญ 
      8.3 ประเภทของนิพพาน 

3 การสอนโดยใช้นักศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง 
1. สอนแบบ (lecture) 
ประกอบการสอบถาม เกี่ยวกับ
ความคิดเห็น 
2. บรรยายเชื่อมโยงเข้าสู้

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 
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บทเรียน 
3. บรรยายตามหัวข้อในบทเรียน 

15 บทที่ 8 (ต่อ) 
     8.4 คุณค่าของนิพพานกับพระ
อรหันต์ 
     8.5 ประโยชน์ของนิพพานกับ
การประยุกตใ์นชีวิตปัจจุบัน 

3 น าเสนอรายงานกลุ่ม หน้าห้อง 
 นักศึกษาร่วมวิพากษ์หัวข้อเรื่อง 
แ ล ะ เปิ ด ป ร ะ เด็ น หั ว ข้ อ ให้
นักศึกษาในห้องสรุปงานส่ง 

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 

16 สรุปเนื้อหา  3 เปิดประเด็นให้นักศึกษาตอบข้อ
ชักถาม และสรุปเนื้อหาบทเรียน 

นายบัญญัติ 
อนนท์จารย์ 

รวม  48   
 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

2.2.1.1.1, 2.2.1.1.3 
2.2.2.1.1, 2.2.2.1.3 
2.2.3.1.3 

-เข้าชั้นเรียน 
-งานที่มอบหมาย  
- สังเกต 

1-15 15% 

 สอบกลางภาค 9 30% 
2.2.1.1.3, 2.2.3.1.2 
2.2.3.1.3, 2.2.4.1.3 
2.2.4.1.4 

-สรุปประเด็น 
-น าเสนองาน 
-อภิปราย 
-ตอบข้อชักถาม 
-รายงาน 

1-15 15% 

2.2.2.1.1, 2.2.3.1.2 
2.2.3.1.2 

สอบปลายภาค 17 40% 

 
หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการรียนการสอน 
เอกสารประกอบการสอน วิชาหลักพุทธธรรม (Buddhist Principles) 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญที่นักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม 
เอกประกอบการสอน วิชาหลักพุทธธรรม หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา คณะ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

     พระธรรมปฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต).  (2546). พุทธธรรม. (พิมพครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ. สหธรรมมิก.  
เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

พระธรรมปฎิก (ป.อ. ปยุตโต). (2545). พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งที่ 11.  
กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก. 

      สชุีพ ปุญญานุภาพ. (2528). พระไตรปิฎกฉบับประชาชน. กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย. 
แสง จันทร์งาม. (2545). พุทธศาสนวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์.  
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หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
(1) การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ โดยแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาทางเวบ

ไซต์มหาวิทยาลัย 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

(1) สังเกตการณ์สอนโดยประธานโปรแกรม หรือฝ่ายวิชาการ 
(2) การประเมินผู้สอน 

3. การปรับปรุงการสอน 
(1) ประชุมวางแผนในรายวิชาระดับโปรแกรม เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
(2) บันทึกการสอน และจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
(1) ทบทวนผลสัมฤทธิ์โดยคณะกรรมการโปรแกรมปรัชญาศาสนาและเทววิทยา ตรวจสอบผลงาน

นักศึกษา 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

(1) ปรับปรุงรายวิชาอย่างต่อเนื่อง และตามข้อ 4  
 

 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :   นายบัญญัติ อนนท์จารย์ 
 
 ลงชื่อ     วันที่ส่งรายงาน :    

                  (.....................................................................) 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :  นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ 
 
 ลงชื่อ     วันที่รับรายงาน :    

                           (นายสชุาติ พิมพ์พันธ์) 


