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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     วิทยาเขตสุรินทร์ 

หมวดที่ ๑  

ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา  
          ๐๐๐  ๑๕๘          ประวัติพุทธศาสนา   
                                   History ๐f  Buddhism 

๒. จ านวนหน่วยกิต     
 ๒ (๒-๐-๔)  

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตร  พุทธศาสตรบัณฑิต 

 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.บรรจง  โสดาดี  

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

 ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒  
 นิสิตชั้นปีที่ ๑ 

๖. สถานที่เรียน    

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์   ต าบลนอกเมือง  อ าเภอเมือง   

จังหวัดสุรินทร์ 

๗. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=usOq_O-WsIY
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หมวดที่ ๒  

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

          นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความส าคัญ และลักษณะเด่นของพุทธศาสนา มี
ความรู้ความเข้าใจการแยกนิกาย การขยายตัวของพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ มีความรู้ความเข้าใจ
อิทธิพลของพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ และมีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายการเกิดองค์การ
หรือกระบวนการใหม่ๆ ในวงการพุทธศาสนา 

         วัตถุประสงค์ 
          เมื่อศึกษาเนื้อหาในบทนี้แล้ว ผู้ศึกษาสามารถ   
          ๑)   อธิบายประวัติความเป็นมา ความส าคัญ และลักษณะเด่นของพุทธศาสนา 
          ๒)  อธิบายการแยกนิกาย การขยายตัวของพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ 
          ๓)  วิเคราะห์อิทธิพลของพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศต่างๆ 
          ๔)  อธิบายการเกิดข้ึนขององค์การหรือกระบวนการใหม่ๆ ในพุทธศาสนาในปัจจุบัน 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

         ๑)  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.  
         ๒)  เพ่ือให้มีเนื้อหาสาระและความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
         ๓)  เพ่ือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอน 
         ๔)  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ ๓  
ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
           ศึกษาประวัติพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความส าคัญและลักษณะเด่นของพุทธศาสนา การ
แยกนิกายของพุทธศาสนา การขยายตัวของพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ และอิทธิพลของพุทธศาสนา
ต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและองค์การใหม่ๆ ในวงการพุทธศาสนายุคปัจจุบันและ
อนาคต 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

๓๐ ชั่วโมง ตามความต้องการของ
นิสิตเฉพาะราย   

ไม่มี ๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็น

รายบุคคล 

 - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซด์คณะ  
    - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที่ ๔  
การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

      การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้นิสิต
สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับการศึกษาประวัติพุทธศาสนา โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณสมบัติของหลักสูตร 

 ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

                 คุณธรรม จริยธรรมหลักท่ีต้องพัฒนา ได้แก่  ความมีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความ
มุ่งม่ันในการท างานให้ส าเร็จ ความมีน้ าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เห็นประโยชน์ส่วนรวม และเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น และ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา คุณธรรม จริยธรรมรองที่ต้องพัฒนา  ได้แก่   
มีความซื่อสัตย์ กตัญญู มีศีลธรรม และเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๑.๒  วิธีการสอน  

           - ก าหนดก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ บนพ้ืนฐานของระเบียบมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดคุณค่าและสร้าง
ความมีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จ ความมีน้ าใจ มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ เห็นประโยชน์ส่วนรวม และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน และ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ 
ศาสนา อย่างเป็นรูปธรรม 
 - แนะน าการฝึกปฏิบัติและการท าโครงงานเพ่ือตระหนักความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความมุ่งมั่นใน
การท างานให้ส าเร็จ  และอธิบายสอดแทรกในเนื้อหาให้เกิดส านึกในความซื่อสัตย์ กตัญญู ศีลธรรม และเห็น
คุณค่าศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 

- ใช้เกณฑ์คะแนนประเมินคุณธรรม จริยธรรมหลัก คือ ความมีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มี

ความมุ่งม่ันในการท างานให้ส าเร็จ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

- สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรมรอง ทั้งในห้องเรียน 
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๒. ความรู้ 

๒.๑  ความรู้ที่ต้องได้รับ  

   ความรู้หลัก นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกับหลักการ ทฤษฎี และเนื้อหาของวิชา คือ ประวัติ
ความเป็นมา ความส าคัญ และลักษณะเด่นของพุทธศาสนา มีความรู้ความเข้าใจการแยกนิกายขยายตัวของ
พุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ มีความรู้ความเข้าใจอิทธิพลของพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ 
และมีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายการเกิดองค์การหรือกระบวนการใหม่ๆ ในวงการพุทธศาสนาได้ และ
นิสิตมีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของพุทธศาสนาในประเทศไทยและในโลก  ความรู้รองที่ต้องการ 
ได้แก่  มีความรู้ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับพุทธศาสนา มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และสามารถน ามา
ปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ และมีความรู้สามารถเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้และงานวิจัยในปัจจุบัน 

๒.๒  วิธีการสอน 

   - การอธิบายประกอบสื่อเน้นความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และเนื้อหา 
 - มอบหมายงานค้นคว้าเอกสารหรือจัดท าโครงงาน  และงานกลุ่ม ในหัวข้อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
พุทธศาสนาในประเทศไทยและในประเทศต่างๆ  แล้วน าเสนอข้อมูลการค้นคว้า 
 - การศึกษาดูงาน ในประเด็นเกี่ยวกับขบวนการและองค์กรใหม่ๆ ทางพุทธศาสนาในปัจจุบัน แล้วสรุป
เป็นเอกสารรายบุคคล 

๒.๓  วิธีการประเมินผล 

          - ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ ทฤษฎี และเนื้อหา 
 - การรายงานเอกสารงานค้นคว้าหรือโครงงานและการศึกษาดูงาน 
 - การน าเสนอรายงานหน้าชั้น 

๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 ทักษะทางปัญญาหลักที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่น และมีความสามารถในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต น าความรู้ไปโยงเชื่อมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้   ทักษะทางปัญญารองที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ สามารถ
คิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลอ้างอิงได้ สามารถประยุกต์ความรู้และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

๓.๒  วิธีการสอน 

          - การสนทนาถามตอบ เน้นวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ให้เกิดรูปธรรมน าสู่การปฏิบัติได้ 
 - การตั้งประเด็นส าคัญๆ อภิปราย  กระตุ้นการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินค่าในห้องเรียน 



๗ 

 

 - การทัศนะศึกษาส านักตัวแทนของขบวนการและองค์กรใหม่ๆ ทางพุทธศาสนาในปัจจุบัน ต่างๆ ใน
ประเทศไทย แล้วน าสู่การวิเคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินค่า 

๓.๓  วิธีการประเมินผล 

            - สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์พระพุทธ ศาสนา 
            - สังเกตพฤติกรรม ทัศนคติ การคิดวิเคราะห์ ต่อกระบวนการศึกษาทั้งในห้องเรียน และกิจกรรม
นอกห้องเรียน 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  

           ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบหลักท่ีต้องพัฒนา  ได้แก่  มีความสามารถใน
การท างานเป็นทีม ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และมีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักจัดการอารมณ์ และยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ส่วนทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบรอง  ได้แก่  เป็นสมาชิกท่ีดี
ของกลุ่มท้ังในฐานะผู้น าและผู้ตาม และตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี วรรณกรรม 
ทั้งของไทยและของประชาคมโลก  

๔.๒  วิธีการสอน 

           - จัดกิจกรรมมอบหมายงานค้นคว้าเอกสารและน าเสนองานเป็นรายบุคคล และงานกลุ่ม  
 - จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน แบ่งกลุ่มรับผิดชอบภาระงานโครงการกิจกรรมและงานในเนื้อหาวิชา  

๔.๓ วิธีการประเมินผล 

          - สังเกตการพฤติกรรมแสดงออกในการท างานกลุ่ม 
 - ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด  

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       

            ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  ได้แก่  
สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน  สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข ระบุ
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์แปลความหมายได้  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสาร ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และคัดเลือก และสามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 



๘ 

 

๕.๒  วิธีการสอน 

   - การอธิบาย สนทนา ในชั้นเรียนกระตุ้นการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมาย 
 - มอบหมายงาน หรือใช้แบบฝึกเป็นรายบุคคล เพ่ือให้วิเคราะห์เชิงตัวเลขฯลฯ 
 - การท าโครงงานเป็นงานกลุ่ม ในการค้นคว้าเนื้อหาทางประวัติศาสตร์พุทธศาสนา โดยเน้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสืบค้นข้อมูล 

      ๕ .๓   วิธีการประเมินผล 
          - สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกทางการฟัง พูด อ่าน เขียน   
 - ตรวจประเมินงานมอบหมายรายบุคคล 
 - ตรวจประเมินโครงงาน 
  



๙ 

 

หมวดที่ ๕  
แผนการสอนและการประเมินผล 

 
๑. แผนการสอน 

สป.ที่ หัวข้อ/รายละเอียด เวลา 
กิจกรรมการ
เรียนการสอน  

ส่ือที่ใช้ 
ผู้สอน 

๑ 
 

บทที่ ๑ จุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา ๑ 
๑.๑  ชมพูทวีปก่อนพุทธกาล 

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชมพูทวีป 

- อารยธรรมลุ่มแม่น้ าสินธุ 

- ความรุ่งเรืองของอารยันในชมพูทวีป 

- ลัทธิ ความเชื่อก่อนพุทธกาล 
๑.๒  พุทธประวัติช่วงปฐมกาล 

- ความรู้เบื้องต้น 

- เหตุการณ์ก่อนประสูติ 

- เหตุการณ์ตอนประสูติ 

- เจ้าชายสิทธัตถะก่อนผนวช 
๑.๓  พุทธประวัติช่วงออกผนวช 

- สาเหตุทีอ่อกผนวช 

- เหตุการณ์ขณะผนวช 
    สรุป 

๒ -ปฐมนิเทศการ
เรียนการสอน 
บรรยาย/ตัวอย่าง
ประกอบ/
เอกสาร/เพาเวอร์
พอยท์/ภาพ/ดีวิ
ทัศน์เกี่ยวกับพุทธ
ประวัติ 

-นิสิตทดสอบท า
ข้อสอบประจ าบท
ในโปรแกรม
ส าเร็จรูป 

ผศ.บรรจง 
โสดาดี 
และคณะ 

๒ 

 

บทที่ ๒ ตรัสรู้ 
๒.๑  เหตุการณ์ช่วงบ าเพ็ญทุกรกริยา 

- แสวงหาอาจารย์ 

- ปัญจวัคคีย์เฝ้าปรนนิบัติ 

- บ าเพ็ญทุกรกิริยา 
๒.๒  เหตุการณ์ช่วงตรัสรู้ 

- นางสุชาดาแก้บน 

- ถาดทอง 

๒ -บรรยาย/
ตัวอย่าง
ประกอบ/
เอกสาร/เพาเวอร์
พอยท์/ภาพ/ดีวิ
ทัศน์เกี่ยวกับพุทธ
ประวัติ 

-นิสิตทดสอบท า

ผศ.บรรจง 
โสดาดี 
และคณะ 

../../../../../../03_Student%20(นิสิต)/02_กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานิสิต/02_กิจกรรมเสริมศักยภาพ/กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน.pdf
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๑๐ 

 

- ผจญพระยามาร 

- ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
 

๒.๓  เหตุการณ์ภายหลังตรัสรู้ 

- ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 

- อนิมิสเจดีย์ 

- รัตนจงกรมเจดีย์ 

- รัตนฆรเจดีย์ 

- อชปาลนิโครธ 

- มุจลินท์ 

- ราชายตนะ 
๒.๔  บุคคลผู้ใกล้ชิดพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้ 

- พระนางยโสธรา 

- พระราหุล 

- นายฉันนะ 

- ฆฏิการมหาพรหม 

- พระเจ้าพิมพิสาร 

- นางสุชาดา 

- ปัญจวัคคีย์ 

- อาฬระ กาลามโคตร/ อุทกะ รามบุตร 
    สรุป 

ข้อสอบประจ าบท
ในโปรแกรม
ส าเร็จรูป 

๓-๔ 
 

บทที่ ๓ การเผยแผ่พุทธศาสนา ๓๙ 
๓.๑  พระพุทธด าริในการประกาศธรรม 

-   พุทธสาวก ๖๐ รูป 

-   การจาริกเพ่ือเผยแผ่พระศาสนา 
๓.๒  หลักการและวิธีการเผยแผ่ธรรม 

-   หลักการ 

-   วิธีการ 
๓.๓  สาวกผู้เป็นก าลังส าคัญในการเผยแผ่ 

- พระสาวก 

- พระสาวิกา  

๔ -บรรยาย/
ตัวอย่าง
ประกอบ/
เอกสาร/เพาเวอร์
พอยท์/ภาพ/ดีวิ
ทัศน์ 
-ชมสารคดีตาม
รอยพระพุทธเจ้า 
- กิจกรรมสรุป
สาระส าคัญ ครั้งที่ 

ผศ.บรรจง 
โสดาดี 
วิทยากร
พิเศษ 

../../../../02_year%202557/01_1-2557%20history%20%20buddhist/01_test_topic1-2-3/TEST.EXE
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https://www.youtube.com/watch?v=rpwfSdtWaBQ


๑๑ 

 

- สาวกท่ีเป็นคฤหัสถ์ 
๓.๔  ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่ 

- ปัญหาและอุปสรรคภายใน 

- ปัญหาและอุปสรรคภายนอก 
๓.๕  พุทธปรินิพพาน 

-  พุทธกิจ ๔๕ พรรษา 

-  เหตุการณ์ประชวรก่อนปรินิพพาน 

-  เสด็จดับขันธปรินิพพาน 

-  ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 
สรุป 

๑ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
-นิสิตทดสอบท า
ข้อสอบประจ าบท
ในโปรแกรม
ส าเร็จรูป 

 
 

๕ 
 

บทที่ ๔ สังคายนา 
๔.๑  เหตุที่ท าให้เกิดการสังคายนา 

- เกิดจากเหตุภายนอก 

- เกิดจากเหตุภายใน 
๔.๒  สังคายนาครั้งที่ ๑ 

- สาเหตุการสังคายนา 

- รูปแบบและช่วงเวลา 

- บุคคลส าคัญในการสังคายนา 

- เหตุการณ์ระหว่างสังคายนา 

- ผลของการสังคายนา 
๔.๓  สังคายนาครั้งที่ ๒ 

- สาเหตุการสังคายนา 

- รูปแบบและช่วงเวลา 

- บุคคลส าคัญในการสังคายนา 

- เหตุการณ์ระหว่างสังคายนา 

- ผลของการสังคายนา 
๔.๔ ผลของการท าสังคายนาครั้งที่ ๓ 

- สาเหตุการสังคายนา 

- รูปแบบและช่วงเวลา 

- บุคคลส าคัญในการสังคายนา 

- เหตุการณ์ระหว่างสังคายนา 

 
 

๒ 

-บรรยาย/
ตัวอย่าง
ประกอบ/
เอกสาร/เพาเวอร์
พอยท์/ภาพ/ดีวิ
ทัศน์ 

-นิสิตทดสอบท า
ข้อสอบประจ าบท
ในโปรแกรม
ส าเร็จรูป 

ผศ.บรรจง 
โสดาดี 
และคณะ 

../../../../02_year%202557/01_1-2557%20history%20%20buddhist/01_test_topic1-2-3/TEST.EXE
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https://www.youtube.com/watch?v=YKKHE4m_ik8
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๑๒ 

 

- ผลของการสังคายนา 
๔.๕  สังคายนาครั้งที่ ๔ 

- สาเหตุการสังคายนา 

- รูปแบบและช่วงเวลา 

- บุคคลส าคัญในการสังคายนา 

- เหตุการณ์ระหว่างสังคายนา 

- ผลของการสังคายนา 
สรุป 
 

๖ 
 

บทที่ ๕ พุทธศาสนาเถรวาท 
๕.๑  การแตกแยกเป็นนิกาย 

- เกิดจากความเห็นวิบัติ 

- เกิดจากความประพฤติวิบัติ 

- เกิดจากความเข้าใจเรื่องพุทธภาวะ 

- เกิดจากแรงบีบคั้นในศาสนาพราหมณ์ 

- เกิดจากพุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์ 
๕.๒  ลักษณะและแนวทางของพระพุทธศาสนาเถรวาท 

- ลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนาเถรวาท 

- แนวทางของพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๕.๓  บุคคลส าคัญในพระพุทธศาสนาหลังพุทธกาล 

- พระมหากัสสปะเถระ 

- พระเรวตเถระ 

- พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ 

- พระเจ้าอโศกมหาราช 

- พระเจ้ามิลินท์ 

- พระเจ้ากนิษกะ 
๕.๔  มรดกของพระพุทธศาสนาในอินเดีย 

- วัดอโศการาม 

- ถ้ าอชันตา เอลโลรา 

- มหาวิทยาลัยวัลภี 
สรุป 

๒ -บรรยาย/
ตัวอย่าง
ประกอบ/
เอกสาร/เพาเวอร์
พอยท์/ภาพ/ดีวิ
ทัศน์เกี่ยวกับ
พัฒนาการของ
พระพุทธศาสนา
ในอินเดีย 

-นิสิตทดสอบท า
ข้อสอบประจ าบท
ในโปรแกรม
ส าเร็จรูป 

ผศ.บรรจง 
โสดาดี 
และคณะ 

https://www.youtube.com/watch?v=cQ6HlysUVuE
https://www.youtube.com/watch?v=QygnwkyKgcs
https://www.youtube.com/watch?v=FubcyPHYyI8
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https://www.youtube.com/watch?v=OSOkPaSo3Ds
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https://www.youtube.com/watch?v=NiTxuZ-hrug
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https://tahra.wordpress.com/2008/10/05/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2/
https://tahra.wordpress.com/2008/10/05/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2/
https://tahra.wordpress.com/2008/10/05/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2/
https://tahra.wordpress.com/2008/10/05/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2/
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๑๓ 

 

๗-๘ 
 

บทที่ ๖ พระพุทธศาสนามหายาน 
๖.๑  การเกิดขึ้นและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
มหายาน 

- การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนามหายาน 

- พัฒนาการของนิกายมหายาน 
๖.๒  ลักษณะและแนวทางของพระพุทธศาสนา
มหายาน 

- ลักษณะส าคัญ 

- แนวทางปฏิบัติของมหายาน 
๖.๓  บุคคลและคัมภีร์ส าคัญในพระพุทธศาสนา
มหายาน 

- พระอัศวโฆษ 

- พระนาคารชุน 

- พระวสุพันธุ 

- พระทีปังกร ศรีชญาณ 

- พระกุมารชีวะ 
๖.๔  อิทธิพลของพระพุทธศาสนามหายาน 

- อิทธิพลด้านเศรษฐกิจ 

- อิทธิพลด้านการเมืองการปกครอง 

- อิทธิพลด้านสังคม 
๖.๕  มรดกของพระพุทธศาสนามหายานในอินเดีย 

- มหาวิทยาลัยนาลันทา 

- มหาวิทยาลัยวิกรมศิลา 

- มหาวิทยาลัยโสมปุรี 

- มหาวิทยาลัยชคัททละ 
๖.๖  ความสูญส้ินของพุทธศาสนาในอินเดีย 

- สาเหตุภายใน 

- สาเหตุภายนอก 
สรุป 

๔ -บรรยาย/
ตัวอย่าง
ประกอบ/
เอกสาร/เพาเวอร์
พอยท์/ภาพ/ดีวิ
ทัศน์ 
- ชมสารคดีตาม
รอยพระถังซัมจั๋ง 
-กิจกรรมสรุป
สาระส าคัญ ครั้งที่ 
๒ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

-นิสิตทดสอบท า
ข้อสอบประจ าบท
ในโปรแกรม
ส าเร็จรูป 

ผศ.บรรจง 
โสดาดี 
- เชิญ
วิทยากร  

๙ สอบระหว่างภาค ๒ สอบ  

https://www.youtube.com/watch?v=FC-XUXwNTFM
https://www.youtube.com/watch?v=VjTt8uDCgw0
https://www.youtube.com/watch?v=VjTt8uDCgw0
https://www.youtube.com/watch?v=n3tfY0xeIXw
https://www.youtube.com/watch?v=7kmG1dUYr3w
https://www.facebook.com/watch/?v=1640865956154639
https://www.youtube.com/watch?v=MWW4eIIFCXA
https://www.youtube.com/watch?v=MyOwMXUhS-g
https://www.youtube.com/watch?v=O8SvhUkglMA
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๑๔ 

 

๑๐ 
 

บทที่ ๗ พุทธศาสนาในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
๗.๑  พระพุทธศาสนาในเอเชียใต้ 

- พระพุทธศาสนาในประเทศเนปาล 

- พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย 

- พระพุทธศาสนาในประเทศภูฐาน 

- พระพุทธศาสนาในประเทศบังคลาเทศ 

- พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา 
 ๗.๒  พระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

- พระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมาร์ 

- พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา 

- พระพุทธศาสนาในประเทศ สปป.ลาว 

- พระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนาม 
สรุป 

๒ -บรรยาย/
ตัวอย่าง
ประกอบ/
เอกสาร/เพาเวอร์
พอยท์/ภาพ/ดีวิ
ทัศน์/ 
-กิจกรรมเสริม
ทักษะรายวิชา 
- บทที่ ๗-๘-๙
แบ่งกลุ่มนิสิต
ค้นคว้าและ
น าเสนองาน ๑๙ 
กลุ่ม (๑๐%) 
-นิสิตทดสอบท า
ข้อสอบประจ าบท
ในโปรแกรม
ส าเร็จรูป 

 ผศ.บรรจง 
โสดาดี 
และคณะ 

๑๑ 
 

บทที่ ๘ พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกไกล 

 ๘.๑  พระพุทธศาสนาในประเทศจีน 

- พระพุทธศาสนาในอารยธรรมเก่า 

- พระพุทธศาสนาในสมัยใหม่ 

- พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 
๘.๒  พระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลี  

- พระพุทธศาสนาในอารยธรรมเก่า 

- พระพุทธศาสนาในสมัยใหม่ 

- พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 
๘.๓  พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น 

- พระพุทธศาสนาในอารยธรรมเก่า 

- พระพุทธศาสนาในสมัยใหม่ 

- พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 

๒ -บรรยาย/
ตัวอย่าง
ประกอบ/
เอกสาร/เพาเวอร์
พอยท์/ภาพ/ดีวิ
ทัศน์เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา
สายมหายาน 

-นิสิตทดสอบท า
ข้อสอบประจ าบท
ในโปรแกรม
ส าเร็จรูป 

ผศ.บรรจง 
โสดาดี 
และคณะ 

https://www.youtube.com/watch?v=cTegAPwZ_2U
https://www.youtube.com/watch?v=cTegAPwZ_2U
https://www.youtube.com/watch?v=HPn-8fJzMZc
https://www.youtube.com/watch?v=DlfPEWWAxTI
https://www.youtube.com/watch?v=GDiEMy08ozY
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https://www.youtube.com/watch?v=wrpMZf_lxQ4
https://www.youtube.com/watch?v=UPNGdHADd14
https://www.youtube.com/watch?v=15euGAPBov4
https://www.youtube.com/watch?v=DIQkGyP_RKY
https://www.youtube.com/watch?v=acezwfDao9I
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๑๕ 

 

๘.๔  พระพุทธศาสนาในประเทศใต้หวัน 

- พระพุทธศาสนาในอารยธรรมเก่า 

- พระพุทธศาสนาในสมัยใหม่ 

- พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 
๘.๕  พระพุทธศาสนาในประเทศมองโกเลีย 

- พระพุทธศาสนาในอารยธรรมเก่า 

- พระพุทธศาสนาในสมัยใหม่ 

- พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 
๘.๖  พระพุทธศาสนาในประเทศทิเบต 

- พระพุทธศาสนาในอารยธรรมเก่า 

- พระพุทธศาสนาในสมัยใหม่ 

- พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 
สรุป 

๑๒ 
 

บทที่ ๙ พุทธศาสนาในดินแดนตะวันตก 

ความน า : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดินแดนตะวันตก 
    - ทวีปยุโรป 
    - ทวีปอเมริกา    
    - ทวีปออสเตรเลีย 
    - ทวีปแอฟริกา ๑๕๕ 
๙.๑  การแผ่ขยายของพระพุทธศาสนาในดินแดน
ตะวันตก 

- การแผ่ขยายของพระพุทธศาสนาช่วงแรก 

- การแผ่ขยายของพระพุทธศาสนาช่วงที่ ๒ 

- การแผ่ขยายของพระพุทธศาสนาช่วงที่ ๓ 
๙.๒  พัฒนาการของพระพุทธศาสนาในดนิแดน
ตะวันตก 

- พัฒนาการของพระพุทธศาสนาในยุโรป 

- พัฒนาการของพระพุทธศาสนาในอเมริกา 

- พัฒนาการของพระพุทธศาสนาในออสเตรเลีย 
๙.๓ อิทธิพลของพระพุทธศาสนาในดินแดนตะวันตก 

- ด้านความเชื่อ (ปรัชญา ความคิด) 

๒ -บรรยาย/
ตัวอย่าง
ประกอบ/
เอกสาร/เพาเวอร์
พอยท์/ภาพ/ดีวิ
ทัศน์เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา
ในดินแดน
ตะวันตก 
- แบ่งกลุ่มค้นคว้า
และน าเสนองาน
กลุ่ม 

-นิสิตทดสอบท า
ข้อสอบประจ าบท
ในโปรแกรม
ส าเร็จรูป 

 ผศ.บรรจง 
โสดาดี 
และคณะ 

https://www.youtube.com/watch?v=TYdbTUQE36c
https://www.youtube.com/watch?v=CKwFCNq7_NY
https://www.youtube.com/watch?v=pWIsmhYx1D0
https://www.youtube.com/watch?v=06fLAy2v-NE
https://www.youtube.com/watch?v=EUaxKoN6g-I
https://www.youtube.com/watch?v=4eki8s2K2Zc
https://www.youtube.com/watch?v=IzORRGvkpyY
https://www.youtube.com/watch?v=oQewbWPwSjw
https://www.youtube.com/watch?v=oQewbWPwSjw
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๑๖ 

 

- ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

- ด้านเศรษฐกิจ 

- ด้านการเมือง 
สรุป 

๑๓ – 
๑๔ 

 

บทที่ ๑๐ พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
๑๐.๑ การแผ่ขยายพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

-   คลื่นพระพุทธศาสนาช่วงแรก 

-   คลื่นพระพุทธศาสนาช่วงที่ ๒ 
๑๐.๒ พัฒนาการของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

- พัฒนาการของพระพุทธศาสนาในอารยธรรมขอม 
ทวารวดี ศรีวิชัย สุโขทัย อยุธยา 

- พัฒนาการของพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์ 

- สถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 
๑๐.๓ อิทธิพลของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

- อิทธิพลต่อความเชื่อ 

- อิทธิพลต่อวัฒนธรรม 

- อิทธิพลต่อเศรษฐกิจ 

- อิทธิพลต่อการเมืองการปกครอง 

- อิทธิพลต่อการศึกษา 
สรุป 
-สรุปสาระส าคัญ ครั้งท่ี ๓ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔ -บรรยาย/
ตัวอย่าง
ประกอบ/
เอกสาร/เพาเวอร์
พอยท์/ภาพ/ดีวิ
ทัศน์เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา
ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
-กิจกรรมสิกขา
จาริกร่องรอย
อารยธรรมพุทธ
ศาสนาในประเทศ
ไทย (๑๐%) 

-นิสิตทดสอบท า
ข้อสอบประจ าบท
ในโปรแกรม
ส าเร็จรูป 

ผศ.บรรจง 
โสดาดี 
-
ผู้ทรงคุณวุ
ฒ ิ

๑๕ 
 

บทที่ ๑๑ องค์กรพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 

๑๑.๑ พระพุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงในเทศไทย  
๑๑.๒ องค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

-   กลุ่มเพศวิถี 

-   กลุ่มตีความใหม่ 

-   กลุ่มส านักสวนโมกขพลาราม 

-   กลุ่มสันติอโศก 

-   กลุ่มวัดพระธรรมกาย 

๒ -กิจกรรม
อภิปรายโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนแต่ละ
ส านัก 
-แบ่งกลุ่มนิสิต ๙ 
กลุ่ม จัด
นิทรรศการทั้ง ๙  
-สรุปวิเคราะห์ 

ผศ.บรรจง 
โสดาดี 
และคณะ 

https://www.youtube.com/watch?v=NvUg2inQDp0
https://www.youtube.com/watch?v=7JyTBEbFzMs
https://www.youtube.com/watch?v=6ooE5f-uR8c
https://www.youtube.com/watch?v=uenF8jpdcLM
https://www.youtube.com/watch?v=o5qTKXsnrZY
https://www.youtube.com/watch?v=jjW4NNKXhhU
https://www.youtube.com/watch?v=WUykVv9tJeM
https://www.youtube.com/watch?v=cs7tAEi07Hg
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https://www.youtube.com/watch?v=km7zsLPEnhM
https://www.youtube.com/watch?v=NaP1ICzgOhA
https://www.youtube.com/watch?v=3QxHyP0Y--Q


๑๗ 

 

-   กลุ่มวัดหนองป่าพง 
๑๑.๓  องค์กรพระพุทธศาสนาที่ส าคัญในต่างประเทศ 

-   ชุมชนปฏิบัติธรรมแห่งสังฆะหมู่บ้านพลัม 

-   ชุมชนทิเบต 

-   สมาคมมหาโพธิ์ 
สรุป 

ประมวลผลการ
สอน (๑๐%) 

-นิสิตทดสอบท า
ข้อสอบประจ าบท
ในโปรแกรม
ส าเร็จรูป 

๑๖ สอบปลายภาค  ๒ ข้อสอบกลาง (๖๐%) 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน  
สัปดาห์ที่
ประเมิน  

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ ๑.๑, ๒.๑,  ๓.๑ สอบปลายภาค (ข้อสอบกลาง) ๑๖ ๖๐% 

๒ 

๑.๑, ๑.๖, ๑.๗, 
๒.๑, ๒.๔-๒.๖, 

๓.๒, ๔.๑-
๔.๖,๕.๓-๕.๔ 

- กิจกรรมกลุ่มค้นคว้าน าเสนอผลงาน 
- กิจกรรมสิกขาจาริก 
- กิจกรรมจัดนิทรรศการ  

- ๑๐-๑๒ 
- ๑๓-๑๔ 
- ๑๕ 

๓๐% 

๓ ๑.๑-๑.๗, ๓.๑ 
- การเข้าชั้นเรียน 
- การมีส่วนรว่ม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๐% 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Exb-9vO1FF8
https://www.youtube.com/watch?v=5abRcndeet0
https://www.youtube.com/watch?v=9oz0KtLrDMM
https://www.youtube.com/watch?v=VTimHacvTEY
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๑๘ 

 

หมวดที่ ๖  
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและต าราหลัก 
      คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ประวัติพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :  
             มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
กรมการศาสนา.  ประวัติพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี.  กรุงเทพมหานคร :  
        การศาสนา, ๒๕๒๕. 
กรุณา  เรืองอุไร, กุศลาสัย. อินเดียอนุทวีปที่น่าทึ่ง. พิมพ์ครั้งที่ ๒.กรุงเทพมหานคร : สยาม. ๒๕๓๙. 
การประชุมสุดยอดผู้น าชาวพุทธเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งโลก ครั้งที่ ๒ ณ  
       หอประชุมพุทธมณฑล อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓.  
ทรงวิทย์  แก้วศรี. ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา เล่ม ๑๔ พุทธศาสนาในอังกฤษและเยอรมัน.   
        กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๐. 
ประเวศ  วะสี. สวนโมกข์  ธรรมกาย  สันติอโศก, พิมพ์ครั้งที่ ๘ .กรุงเทพมหานคร : หมอ 
       ชาวบ้าน, ๒๕๓๘. 
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),. พุทธศาสนาในอาเชีย. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐  

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ).  ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๕.   
        กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.  
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ.  ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในอินเดีย. กรุงเทพมหานคร:  
        พิมพ์สวย, ๒๕๔๖. 
สุชาติ  หงษา.  ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา จากอดีตสู่ปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร :  

               ธรรมสภา, ๒๕๔๙. 
สุชีพ  ปุญญานุภาพ. ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๗, กรุงเทพมหานคร:  
          อักษรพิทยา, ๒๕๓๘. 
เสถียร  โพธินันทะ. ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งท่ี ๔, กรุงเทพมหานคร : สร้างสรรค์บุ๊ค, ๒๕๔๔. 

อุทัย  ธรรมสาโร (แปลและเรียบเรียง). พุทธศาสนาในยุโรปและสหรัฐอเมริกา.  
         กรุงเทพมหานคร : โพธิ์สามต้นการพิมพ์, ๒๕๑๘. 
Message fr๐m VIPs. Published The J๐int Internati๐nal ๐rganizing C๐mmittee  
       f๐r the Third Internati๐nal C๐nference ๐n the United Nati๐ns Day ๐f  
       Vesak. Bangk๐k : Mahachulal๐ngk๐rnrajvidyalaya University Press, Thailand,   
       ๒๐๐๖. 



๑๙ 

 

Phra Theps๐ph๐n. (Pray๐๐n Mererk). Internati๐nal Rec๐gniti๐n ๐f the Day ๐f  
        Vesak. Mahachulal๐ngk๐rnrajvidyalaya University Press, Thailand, ๒๐๐๓. 
Phra Theps๐ph๐n. (Pray๐๐n Dhmmacitt๐). ๒๕๐th Anniversary ๐f Syamvamsa in  
         Sri Lanka. Mahachulal๐ngk๐rnrajvidyalaya University Press, Thailand, ๒๐๐๓. 

Sir. Edwin Arn๐ld. Ligth ๐f Asia. แปลโดยพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺทเถร),  
           กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

 
หมวดที่ ๗  

การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้ 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 

- ผลการสอบ 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

๓. การปรับปรุงการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน

การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง

จากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมใน
วิชาได้ดังนี้ 



๒๐ 

 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์ อ่ืน  หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ

ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ ๔ 

- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 


