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รายละเอียดของวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1522218 พุทธธรรม ( Buddha Dharma)
2. จานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทรายวิชา
ครุ ศาสตร์บณ
ั ทิต สาขาสังคมศึกษา
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์สาเนียง วรรณทอง
5. ระดับการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9. วันทีจ่ ัดทารายละเอียดของวิชา และวันทีม่ ีการปรับปรุ งครั้งล่ าสุ ด
ตุลาคม 2555
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชี วติ ร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมอย่างราบรื่ น
และเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมไปพร้อมกับ
วิทยาการต่างๆ เพื่อให้นกั ศึกษา มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา รู ้จกั กาลเทศะ ต่อตนเองและสังคม ซื่อสัตย์
สุ จริ ต เคารพสิ ทธิ์ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น พร้อมนาหลักคาสอนของพระพุทธเจ้ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประวัน
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
2.1 มีความรู้และความสานึกในพุทธธรรม
2.2 รู้จกั วิเคราะห์หลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตน
2.3 มีทกั ษะในการตัดสิ นใจเลือกคุณค่าที่เหมาะสมมาใช้ในการดารงชีวติ
2.4 ตระหนักรู้ถึงปัญหาและทางออกของปั ญหาด้วยหลักพุทธธรรมมีทกั ษะการ
แก้ปัญหาในสังคม
2.5 รู้และเข้าใจหลักพุทธธรรมกับความพอเพียงและสามารถประยุกต์ใช้ในการ
ดารงชีวิต
2.6 สามารถผสมผสานหลักพุทธธรรมภูมิปัญญาในการพัฒนาชีวติ
2.7 สามารถใช้ขอ้ มูลด้านพุทธธรรมกาหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนและสังคมได้
อย่างยัง่ ยืน
2.8 ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภวัตน์ สามารถปรับตัวและอยูร่ ่ วมใน
สังคมได้
2.9 เพื่อนาพุทธธรรมเข้าสู่ จิตใจนักศึกษา เช่น ไตรลักษณ อริ ยสัจ การตรงต่อเวลา การ
เสี ยสละความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ
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หมวดที่ 3 ลักษณะการดาเนินงาน
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมายพุทธประวัติ องค์ประกอบของพระรัตน์ไตรหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หลักโอวาท 3 หลักเบญจศีล หลักเบญจธรรม หลักไตรสิ กขา ไตรลักษณ์ หลักอริ ยสัจสี่ หลัก
กรรม เน้นการปฏิบตั ิในชีวติ ประจาวัน ด้วยการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมเพื่อสันติสุขและ
สันติภาพ
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ /ภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45

-

การฝึ กภาคสนาม/ฝึ ก การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคปฏิบัติ
-

3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์จะให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
3 ชัว่ โมง (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. ด้ าน คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่ อสัตย์สุจริ ต
1.1.2 เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
1.1.3 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.1.4 มีจรรยาบรรทางวิชาการและวิชาชีพ
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1.2 กลยุทธการสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1.2.1 ใช้วธิ ี การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางด้านพุทธธรรม
จริ ยธรรม
1.2.2 กาหนดให้นกั ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมในการพัฒนาตนเอง พัฒนา
สังคม พัฒนาประเทศ
1.2.3 การอภิปรายกลุ่ม
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
-ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน การส่ งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการร่ วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการร่ วมกิจกรรม
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและ
1.3.1 จากการสังเกตและการตอบปัญหา
1.3.2 พฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยน การส่ งงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.3 ประเมินจากกิจกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมจากงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
2. ด้ านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
2.1.1 มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหา
2.1.2 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษาเชื่อมโยง องค์ความรู้ทางศาสตร์ในศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้
2.2 กลยุทธการสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการด้ านความรู้
เน้นการสอนโดยให้ผเู ้ รี ยนมีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง และการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมการใช้ปัญหา
เป็ นพื้นฐาน เรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง ทั้งการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน และชุมชน โดยใช้
กลวิธีสอนที่หลากหลาย ทั้งการบรรยายร่ วมกับการอภิปราย การค้นคว้า การวิเคราะห์ และทา
กรณี ศึกษาตลอดจนการนาเสนอประเด็นที่ผเู ้ รี ยนสนใจ เพื่อการเรี ยนรู ้ร่วมกันของกลุ่ม
2.2.1 บรรยายแต่ละเรื่ องในบทเรี ยน และอภิปรายร่ วมกัน
2.2.2 การแสดงความคิดเห็นร่ วมกันในประเด็นที่สาคัญ โดยกาหนดหัวข้อแล้วอภิปรายร่ วมกัน
2.2.3 กิจกรรมกลุ่ม ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2.4 ร่ วมกันสรุ ปประเด็นเนื้ อหาในแต่ละหัวข้อ
2.2.5 ทาแบบฝึ กหัดประจาบทเรี ยน
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2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษาในด้าน ต่าง ๆ คือ
2.3.1 การทดสอบย่อย
2.3.2 การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
2.3.3 การประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทา
2.3.4 การประเมินจากแผนพัฒนาหรื อโครงการที่นาเสนอ
2.3.5 ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเอง นักศึกษาจาเป็ นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไป
พร้อมกับคุณธรรม จริ ยธรรมอาจารย์ตอ้ งเน้นให้นกั ศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปั ญหา
วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะ ท่องจา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ
จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปั ญญาดังนี้
3.1.1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
3.1.2. สามารถนาเอาองค์ความรู้ทางพุทธธรรมนาสู่ การปฏิบตั ิได้
3.2 กลยุทธการสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการด้ านทักษะทางปัญญา
การสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปั ญหา ทั้งระดับบุคคลและกลุ่มใน
สถานการณ์ทวั่ ไปและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาสังคมโดยใช้วธิ ี การสอนที่หลากหลาย เช่น การ
อภิปรายกลุ่ม การสะท้อนความคิด การทากรณี ศึกษา การโต้วาที และการจัดทาโครงการ เป็ นต้น
3.2.1 ฝึ กให้วเิ คราะห์ปัญหาจากกรณี ศึกษา โดยให้ไปค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ
3.2.2 มอบหมายให้นกั ศึกษาทารายงาน ค้นคว้า กิจกรรมกลุ่มและการนาเสนอผลงาน
3.2.3 การอภิปรายกลุ่มในชั้นเรี ยนในประเด็นเป็ นที่สนใจของสังคม
3.2.4 การสะท้อนความคิดในประเด็นสาคัญที่เป็ นปั ญหาที่เป็ นที่สนใจของสังคม
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
การประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชั้นเรี ยน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์
3.3.1 ประเมินพฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยนและพฤติกรรมระหว่างเรี ยน
3.3.2 ประเมินจากการการนาเสนอการทารายงาน ค้นคว้า และจัดกิจกรรมกลุ่ม
3.3.3 การทดสอบกลางภาค และสอบปลายภาค
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4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็ นเรื่ องจาเป็ นอย่างยิง่ ดังนั้น
อาจารย์ตอ้ งสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นกั ศึกษาระหว่างที่สอนวิชาที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ นี้
4.1.1. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
4.1.2. สามารถปรับตัวและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.1.3. มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในสถานการณ์ที่หลากหลาย
4.1.4. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรี ยนรู้พฒั นาตนเองและสังคม อย่างต่อเนื่ อง
4.1.5. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทางานพร้อมที่จะมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของสังคมในทาง
สร้างสรรค์ท้ งั ในฐานะผูน้ าและผูต้ าม
4.1.6 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง
4.2 กลยุทธการสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ในการสอนมีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็ นกลุ่ม การทางานที่ตอ้ งประสานงานกับ
ผูอ้ ื่น หรื อต้องค้นหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรื อผูม้ ีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวัง
ในผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
4.2.1 สามารถทางานกับผูอ้ ื่นได้อย่างดี
4.2.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.2.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบตั ิงานได้อย่างดี
4.2.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป
4.2.5 มีภาวะผูน้ า
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรี ยน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็น
ของข้อมูล
4.3.1 ประเมินจากรายงานและกิจกรรมกลุ่ม
4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงในการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
4.3.3 ประเมินพฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยนและพฤติกรรมระหว่างเรี ยน
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5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.1 มีวจิ ารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูลอย่างเป็ นระบบและ
การนาเสนอได้อย่างถูกต้อง
5.1.2 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม การวัดมาตรฐานนี้ อาจทา
ได้ในระหว่างสอนโดยอาจให้นกั ศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพและนาเสนอแนวความคิดของ
การแก้ปัญหา
5.1.3 สามารถสรุ ปประเด็นและสื่ อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จกั เลือกและใช้รูปแบบของ
การนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่ องและผูฟ้ ังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.2 กลยุทธการสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการสื่ อสารระหว่าง บุคคลทั้ง
การพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผูเ้ รี ยน ระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน และบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย
5.2.2 การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่เน้นให้ผเู้ รี ยนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่ อสารที่หลากหลายรู ปแบบและวิธีการ
5.2.3 การจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ความสามารถในการเลือกสารสนเทศ
และฝึ กทักษะการนาเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผูฟ้ ัง และเนื้อหาที่นาเสนอ
5.3 กลยุทธการประเมินผลพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1 การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้แบบสังเกต และ แบบประเมิน
ทักษะการพูด การเขียน
5.3.2 การทดสอบทักษะการฟังจากแบบทดสอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้
5.3.3 การทดสอบการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ขอ้ สอบ การทารายงานกรณี และการวิเคราะห์
ข้อมูลผลการศึกษาวิจยั การศึกษาอิสระ
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6. ทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะด้ านการจัดการเรียนรู้
6.1.1 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ แบบหลากหลายทีร่ ู ปแบบทีเ่ ป็ นทางการ (Formal)
รู ปแบบกึง่ ทางการ (Non- formal) และรู ปแบบไม่ เป็ นทางการ (In formal) อย่างสร้ างสรรค์
6.1.2 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ สาหรับผู้เรียนอย่ างหลากหลาย ทั้งผู้เรี ยนมี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนมีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนทีม่ ีความต้ องการพิเศษอย่ างมี
นวัตกรรม
6.1.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาเอกอย่างบูรณาการ
6.2 กลยุทธการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะการจัดการเรี ยนรู้
6.2.1 มีการฝึ กประสบการวิชาชีพครู ก่อนปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา
6.2.2 จัดให้นกั ศึกษาปฎิบตั ิการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา
6.2.2 จัดให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มความรู ้ดา้ นความเป็ นครู เป็ นรายปี ตลอดหลักสู ตร
6.3 กลยุทธ์ประเมินผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะการจัดการเรี ยนรู้
6.3.1 วัดและประเมินผลจากการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู ก่อนปฎิบตั ิการสอน
6.3.2 วัดและประเมินผลจากการปฏิบตั ิการสอนเต็มเวลา
6.3.3 วัดและประเมินผลจากการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มความเป็ นครู เป็ นรายปี ตลอดหลักสู ตร
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
เนือ้ หาสาระการเรี ยนรู้
ที่
- แนะนาแนวทางการเรี ยนการสอน
การวัดการประเมินผล ข้อตกลงร่ วมกัน
ในการเรี ยน
- วิเคราะห์ศกั ยภาพผูเ้ รี ยน
1
บทนา : ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับพุทธ
ประวัติ หลักพุทธธรรมวิเคราะห์
ศักยภาพผูเ้ รี ยนและแนะแนวการเรี ยน
การสอน

กิจกรรมการเรี ยนรู้

สื่ อการ
เรียนรู้
1. ขั้นเตรี ยม ปฐมนิ เทศนิเทศนักศึกษา
1. แนว
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
จัดการ
(Cooperative Learning) ให้นกั ศึกษา
เรี ยนรู้
แบ่งกลุ่มอภิปรายหัวข้อพุทธธรรมเพื่อการ 2. ดีวดี ี เรื่ อง
พัฒนาชีวติ
พระพุทธเจ้า
2. ขั้นกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ศาสดาเอก
2.1 นาเข้าสู่ บทเรี ยนให้นกั ศึกษาชมวี ของโลก
ซี ดีเกี่ยวกับพุทธประวัติ
3. Power
2.2 กิจกรรมกลุ่ม แบ่งกลุ่มนักศึกษา Point
ตามหัวข้อที่กาหนดและอภิปราย
2.3 องค์ประกอบของพุทธสาสนาเพื่อ
สังคมไทยอันดีงาม
2.4 ขั้นตรวจสอบผล นาเสนอองค์
ความรู้
2.5 ขั้นสรุ ปและประเมินผล
- ผูส้ อนอธิบายการจัดการเรี ยนรู้ โดย
ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมรับรู ้และตัดสิ นใจ
- สนทนาประเมินประสบการณ์
ผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม ที่
สอดคล้องกับคุณธรรมจริ ยธรรม 8
ประการ การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ
ความซื่อสัตย์ ความสามัคคี รักความสันติ
การเคารพการตัดสิ นใจของผูอ้ ื่น
3. ละลายพฤติกรรมของนักศึกษา
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สั ปดาห์ เนื้อหาสาระการเรี ยนรู ้
ที่
2-3 บทที่ 1: พุทธธรรม
1.1 ความหมาย
1.2 ความสาคัญ
1.3 พุทธธรรมกับชีวติ

กิจกรรมการเรี ยนรู ้

สื่ อการ
เรี ยนรู้
ขั้นนา เริ่ มต้นการเรี ยนโดยดูความพร้อม 1. เอกสาร
และตรวจสอบความรู ้เดิมที่สัมพันธ์กบั สิ่ ง ประกอบการ
ที่จะเรี ยน และใช้คาถามให้ผเู ้ รี ยนช่วยกัน เรี ยนรู้
คิดตอบ
2. Power
ขั้นเสนอบทเรี ยน
Point
ให้ผเู ้ รี ยนตอบคาถามตามที่กาหนดให้โดย
การศึกษาเอกสารแล้วแลกเปลี่ยนกันใน
กลุ่ม โดยมีวธิ ี เข้ากลุ่มตามหลักการของ
การร่ วมมือกัน เพื่อเรี ยนรู ้(Coopera-tive
learning)

4-5

บทที่ 2 ไตรลักษณะ: กฎความเท่าเทียม
กันของสรรพสิ่ ง
- อนิจจลักษณะ (อนิจจตา)
- ทุกขลักษณะ (ทุกฺขตา)
- อนัตตลักษณะ (อนตฺ ตตา)

ขั้นวิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้
-ให้ผเู้ รี ยนได้วเิ คราะห์วธิ ีการคิดในการหา
คาตอบของตน และกระบวนการคิดกับ
การทางานที่ใช้ได้ผลในการทางานกลุ่ม
-อภิปรายเพิ่มเติมและสรุ ป
-ตอบคาถามเพิม่ เติม และเปิ ดโอกาส
ให้นกั ศึกษาได้ซกั ถาม
- แบบทดสอบหลังเรี ยน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรี ยนรู้
2. วีซีดี
3. Power
Point

6-8

บทที่ 3 อริยสั จสี่ : ความจริงทีบ่ ริสุทธิ์
-ทุกข์อริ ยสัจ : ความจริ งอันประเสริ ฐ
- สมุทยั อริ ยสัจ : ต้นกาเนิ ดของความ
ทุกข์
- นิโรธอริ ยสัจ : การดับทุกข์
- มรรคอริ ยสัจ : วิถีแห่งการดับทุกข์
และขจัดปัญหาชีวิต

ขั้นวิเคราะห์ผลการเรี ยนรู้
-ให้ผเู้ รี ยนได้วเิ คราะห์วธิ ีการคิดในการหา
คาตอบของตน และกระบวนการคิดกับ
การทางานที่ใช้ได้ผลในการทางานกลุ่ม
-อภิปรายเพิ่มเติมและสรุ ป
-ตอบคาถามเพิ่มเติม และเปิ ดโอกาส
ให้นกั ศึกษาได้ซกั ถาม
- แบบทดสอบหลังเรี ยน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรี ยนรู้
2. วีซีดี
3. Power
Point
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สั ปดาห์ ที่
9

เนือ้ หาสาระการเรี ยนรู้

10-11

บทที่ 4 ปฏิจจสมุปบาท :ห่ วงโซ่ แห่ ง
ชีวติ
- กฎแห่งเหตุและผล
- องค์ประกอบของปฏิจจสมุปบาท
-การดับวงจรปฏิจจสมุปบาท

12-13

14-15

16

กิจกรรมการเรี ยนรู้

สื่ อการเรี ยนรู้

สอบกลางภาค
การบรรยายแบบมีส่วนร่ วม
1. แบบทดสอบก่อนเรี ยน
2. จัดกลุ่มผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่ม
3. ให้นกั ศึกษาค้นคว้านาข้อมูล
มาโต้วาที
4. นาเสนอโต้วาทีช้ นั เรี ยน
5. ผูส้ อนวิพากษ์/เพิ่มเติม
บทที่ 5 กรรมและการให้ ผลของกรรม 1. แบบทดสอบก่อนเรี ยน
2. จัดกลุ่มผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่ม
- สาเหตุแห่งการเกิดกรรม
3. ให้นกั ศึกษาค้นคว้านาข้อมูล
-ประเภทของกรรม
มาอภิปรายในชั้นเรี ยน
-การให้ผลของกรรม
4. ผูส้ อนวิพากษ์/เพิ่มเติม
บทที่ 6 พุทธธรรมกับการพัฒนา
- หลักพุทธธรรมในการพัฒนาตน
-หลักพุทธธรรมในการพัฒนาคน
- หลักพุทธธรรมในการพัฒนางาน
- สรุ ป
สอบกลางภาค

1. แบบทดสอบก่อนเรี ยน
2. จัดกลุ่มผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่ม
3. ให้นกั ศึกษาค้นคว้านาข้อมูล
มาอภิปรายในชั้นเรี ยน
4. ผูส้ อนวิพากษ์/เพิ่มเติม
-

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรี ยนรู้
2. หนังสื อพุทธ
ธรรม
3. Power Point
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรี ยนรู้
2. หนังสื อ
ธรรมนูญ
3. Power Point
1. เอกสาร
ประกอบการเรี ยน
2. พุทธธรรม
3. Power Point
-
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แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
ที่
1
1.1.1 1.1.2
- สอบกลางภาคเรี ยน
1.1.3 1.1.5
- สอบปลายภาคเรี ยน
2
3.1.1. 3.1.2. - การนาเสนองานเดี่ยว
1.5.1
- กิจกรรมกลุ่ม
- การมีส่วนร่ วมอภิปราย
3
4.1.4 5.1.2
- การเข้าชั้นเรี ยน
- กิจกรรมกลุ่ม
- การส่ งงาน

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน
9

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
30 %

16
1-15

40 %
20 %

1-15

10 %
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพุทธธรรม
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
จานงค์ อดิวฒั นสิ ทธิ์ . ม.ป.ป. จริ ยธรมสาหรับผูน้ า. เอกสารประกอบการบรรยาย.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. เอกสารอัดสาเนา
พระธรรมปิ ฏก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). 2550. พุทธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 9 กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระธรรมปิ ฏก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). 2539. การพัฒนาที่ยงั่ ยืน. กรุ งเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม..
เดือน คาดี . 2550. ศาสนศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุ งเทพมหานคร:
ชัยอนันต์ สุ มทวณิ ช. 2538. โลกานุวตั น์กบั อนาคตของประเทศไทย. กรุ งเทพฯ : ผูจ้ ดั การ,
พระธรรมปิ ฏก (ป.อ.ปยุตโต). 2541. การพัฒนาที่ยงั่ ยืน. กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์มูลนิธิโกมล
คีมทอง,.
2. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
หลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา:http://www.dhammathai.org
ธรรมนูญชีวติ http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6642
วิถีการดาเนิ นชีวติ แบบเศรษฐกิจพอเพียง : http://th.wikipedia.org/wiki/
วัฒธรรมและประเพณี ไทย : http://www.oknation.net
วัฒนธรรม. แหล่งที่มา http://www.m-society.go.th/
การพัฒนาสังคมด้วยภูมิปัญญา. แหล่งที่มา: http://www.lopburi.go.th
ความเป็ นมาของคนไทย. แหล่งที่มา: http://www.fortunecity.com/meltingpot/cambie/1093
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
- สรุ ปผลการประเมินการสอน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
- การสังเกตของผูส้ อน
- การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์ผสู ้ อนประจาวิชาแต่ละหมู่เรี ยน
3. การปรับปรุ งการสอน
- จัดสัมมนาระดมสมองเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ชั้นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ในระหว่างการเรี ยนการสอน มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ตามที่คาดหวังโดยการสอบถาม
นักศึกษา
- การตรวจผลงานของนักศึกษา
- การตอบคาถามของนักศึกษา
5. การดาเนินการทบทวนการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของรายวิชา
จากผลการประเมินการสอน การปรับปรุ งการสอนและทดสอบการสอนผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ได้มีการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลรายวิชา โดยมีการวางแผนปรับปรุ งการสอนและ
รายละเอียดของรายวิชา ตามข้อเสนอแนะของผูส้ อนและผูเ้ รี ยนหรื อตามผลการทดสอบมาตฐาน
ผลสัมฤทธิ์ โดยมีการวางแผนปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง

