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0125411 พระพุทธศาสนา 
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รายวิชาน้ีเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  



 

สารบัญ 
 
หมวด  หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 2 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 3 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 3 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 8 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 11 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 12 
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รายละเอียดของรายวิชา 
(Course Specification) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัส ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน และค าอธิบาย
รายวิชา 

0125411 พระพุทธศาสนา     3(3-0-6) 
Buddhism 

บุรพวิชา: ไม่มี 
ควบคู่: ไม่มี 
พุทธประวัติ หลักธรรมส าคัญของพระพุทธเจ้า ศาสนพิธี หน้าที่ชาวพุทธ ศาสน

สถานคุณค่าของพระพุทธศาสนาและการน าหลักธรรมไปใช้ในการพัฒนาตนสังคมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในนานาชาติ 

History of Buddhism and the teaching of Lord Buddha; religious 
ceremonies; Buddhist practices; religious places; values of Buddhism and 
application of the teaching, the results of the moral teaching to self-development 
and society as well as the promotion of Buddhism 

 
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 ศึกษาท่ัวไป 
 วิชาเฉพาะ 
 วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี) 
 วิชาเอก 
 วิชาเอกบังคับ 
 วิชาเอกเลือก 
 วิชาโท 
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 วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถ้ามี) 
 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร. อุทัย เอกสะพัง 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา อาจารย์ ดร. อุทัย เอกสะพัง 

 
4. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 - 4 
 

5. สถานที่เรียน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาคารเรียนอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยา

เขตสงขลา 
 

6. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
พฤษภาคม 2562 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของสังคมศึกษา และเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

ความรับผิดชอบ ตามท่ีสังคมพึงประสงค์  
1.2 สามารถน าหลักธรรมทางศาสนาไปอธิบาย วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นทางสังคมได้อย่างมี

วิจารณญาณ บนพื้นฐานของความรู้ เหตุผล คุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อสังคม 
1.3 มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับความเป็นครูสังคมศึกษา มีทักษะและเทคนิคในการจัดการ

เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้อย่างมีคุณภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อ 
ตนเองและสังคมประเทศชาติ 
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หมวดที ่3 ลักษณะการด าเนินการ 
 

1. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/การฝึกงาน

ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ช่ัวโมง - - 90 ช่ัวโมง 

ค าชี้แจงภาคการศึกษาคิดเป็นไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 
2. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ และช่องทางในการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ผ่านระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือนัดเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม
ตามท่ีนิสิตแจ้งความจ านงที่จะขอรับค าปรึกษา 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะด้านการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

0125411 
พระพุทธศาสนา 

                        

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์

เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน 
จรรยาบรรณของวิชาชีพครูและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ส าหรับการ
สร้างสรรคส์ังคมแห่งความ
พอเพียงและยั่งยืน 

1. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ และสะท้อนความคดิ
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล และรายกลุ่มสู่การสร้าง
ความเข้าใจด้วยตนเองผ่านการ
เขียนอนุทินสะท้อนผลการเรียนรู ้

1. อาจารย์ประเมินผลจากการ
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนิสิต เช่น การตรงเวลา
ของนิสิตในการเข้าช้ันเรยีน 
การส่งงานตามก าหนด
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1.2 ยอมรับในคุณค่าความแตกตา่ง
หลากหลาย และสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน 
และน าความรู้เกีย่วกับคุณธรรม
พื้นฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครูและค่านิยมที่พึง
ประสงคไ์ปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ 
เพื่อสร้างสรรคส์ังคม 

2. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง 
เช่น การแสดงบทบาทสมมติ การ
ท ากิจกรรมกลุ่ม การจัดกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ 

3. การเรียนรู้จากต้นแบบ เช่น กรณี
ตัวอย่างบุคคลในสังคมหรือท้องถิ่น 
ครูผูส้อน เพื่อน วิทยากร หรือ
บุคคลในประวัติศาสตร ์

4. การเรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมองค์กร ที่
ปลูกฝังให้นิสติมีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา
ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

5. การสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
โดยอาจารย์ผูส้อน รวมทั้งมีการจดั
กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม เช่น การยกย่องนิสิตที่
ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เปน็
ต้น 

ระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม  

2. อาจารย์และนิสิตประเมินจาก
ความพร้อมเพรียงของนิสิตใน
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

3. นิสิตประเมินผลการเรยีนรูด้้วย
ตนเอง ก่อนและหลังการเรยีน 

4. ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณธรรม 
จริยธรรมบณัฑิตจากการ
ปฏิบัติงาน  1.3 ตระหนักถึงความส าคัญของการ

ด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ
ตามคณุธรรมพื้นฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

2. ด้านความรู้ 
 2.1 มีความรอบรู้ในศาสตรต์่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับธรรมชาติชีวิตและ
สังคม 

1. การให้ภาพรวมความรู้ก่อนเข้าสู่
เนื้อหาท่ีเรียน การเช่ือมโยงความรู้
ใหม่กับความรูเ้ดิมหรือความรู้จาก
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสรุป
ความรู้ใหม่หลังจบบทเรียน โดย
เลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา 

2. การใช้วิธีจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคญัอย่างหลากหลายที่
เหมาะสมตามเนื้อหาสาระ และ

1. นิสิตประเมินตนเองก่อนเรียน
และหลังเรียน 

2. อาจารย์ประเมินด้วยการ
ทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาค 
และทดสอบปลายภาคเรียน 

3. อาจารย์ประเมินความเข้าใจ
ของนิสิตจากการสะท้อน
ความคิดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การน าเสนอปากเปลา่ การ
ตรวจผลงาน การแสดงออก

 2.2 มีโลกทัศน์กว้างไกลมีความเข้าใจ
ธรรมชาตตินเองและสังคม 

 2.3 ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคญัของศาสตร์ต่าง ๆ 
ของสาขาวิชาสังคมศึกษาท่ีมีต่อ
การด ารงชีวิตและประกอบ
วิชาชีพ 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 2.4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนการจัดการเรียน
การสอนการวจิัยและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ เพื่อการ
เรียนรู้ทั้งองค์ความรู้และทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นหลักการ
ทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทาง
ปฏิบัติในบริบทจริง 

3. การเรียนรู้จากสื่อและแหล่งเรยีนรู้
ที่หลากหลายทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน โดยค านึงถึงทั้ง
การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี 
และการคงไว้ซึ่งภูมิปญัญาที่
ทรงคุณค่า 

4. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพคร ู

5. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจยั 
ทั้งในรายวิชาที่ศึกษาและการท า
วิจัยในช้ันเรียน 

ระหว่างการท ากิจกรรมการ
เรียนรู้ เป็นต้น 

4. อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประเมิน
ตามสภาพจริงจากผลงาน และ
การปฏิบัติของนิสติ 

 2.5 สามารถวิเคราะหส์ังเคราะห์
ประเมินและน าความรูเ้กี่ยวกับ
แนวคิดทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนการจัดการเรียน
การสอนการวจิัยและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอนและการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 

 2.6 ตระหนักถึงคุณค่าของการน า
ความรู้เกี่ยวกับแนวคดิทฤษฎี
และหลักการที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนการจดัการเรียนการสอน
การวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาไปใช้ในการจดัการ
เรียนการสอนและการพัฒนา
ผู้เรยีน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 มีความสามารถในการคดิ

วิเคราะหส์ังเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ 

1. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดเพื่อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คดิ
สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
คิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

2. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจยั 
ทั้งในรายวิชาที่ศึกษาและการท า
วิจัยในช้ันเรียน 

1. นิสิตประเมิน
กระบวนการพัฒนา
ความสามารถทางปัญญาของ
ตน เช่น การสังเกต การตั้ง
ค าถาม การสืบค้นข้อมูล การ
คิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
การสะท้อนและสื่อความคิด 
เป็นต้น 

 3.2 สามารถบูรณาการศาสตรต์่าง ๆ 
ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคมได ้

 3.3 มีความใฝ่รู้และสามารถแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
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 3.4 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้
วิถีทางปัญญาในการด ารงชีวิต
การประกอบวิชาชีพและการ
แก้ปัญหา 

3. การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพคร ู

2. อาจารย์ประเมินความสามารถ
ทางปัญญาทั้งการคิดที่เป็น
นามธรรมและการแสดงออกที่
เป็นรูปธรรม เช่น สังเกต
พฤติกรรมการท างานของนิสิต 
ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในช้ันเรียน การ
ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ
หรือสัมภาษณ์ ประเมินตาม
สภาพจริงจากผลงาน และการ
ปฏิบัติของนิสิต เป็นต้น  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

บทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของตนเองและสมาชิก
ในสังคมและหลักการท างานและ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็น
กัลยาณมิตร 

1. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง
จากการท างานร่วมกับผู้อื่น ใน
ลักษณะกจิกรรมคู่ และกิจกรรม
กลุ่มเพื่อฝึกทักษะกระบวนการ
กลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ และการ
ยอมรับในความแตกต่าง ในการ
เรียนรูร้ายวิชาที่ศึกษาในช้ันเรียน 

2. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสะท้อน
ความคิด ความรู้สึกร่วมกับผู้อื่น 

3. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง
จากการปฏิบตัิงานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา 

1. อาจารย์ประเมินจากพฤติกรรม
และการแสดงออกของนิสิตใน
การท ากิจกรรมกลุม่ในช้ันเรียน 
และสังเกตจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ 

2. นิสิตประเมินตนเองโดยใช้แบบ
ประเมินกระบวนการกลุม่ 

3. อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประเมิน
ตามสภาพจริงจากการ
ปฏิบัติการสอนของนิสิต 

 4.2 สามารถสร้างความสัมพันธ์ทีด่ีมี
ความรับผิดชอบและสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข และมีประสิทธิภาพ 

 4.3 เคารพในความแตกต่างและ
ปฏิบัติต่อผู้เรยีน และเพื่อน
ร่วมงานด้วยความเข้าใจและเป็น
มิตร 

 4.4 ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความ
รับผิดชอบและการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ใช้ภาษาพูดภาษาเขียนเทคโนโลยี
สารสนเทศและคณิตศาสตร์และ
สถิติพื้นฐานเพื่อการสื่อสารการ

1. การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
โดยใช้สื่อเทคโนโลยี โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และการสื่อสารแบบ 

1. อาจารย์ประเมินจากเทคนิค
การน าเสนอผลงาน 
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เรียนรู้และการจัดการเรียนการ
สอน 

online ในกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาต่าง ๆ 

2. สามารถใช้ภาษาพูดภาษาเขียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คณิตศาสตร์และสถติิพื้นฐานใน
การสื่อสารการเรยีนรู้และการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษา
พูดภาษาเขียนเทคโนโลยี
สารสนเทศและคณิตศาสตร์และ
สถิติพื้นฐานในการสื่อสารการ
เรียนรู้และการจัดการเรียนการ
สอน 

2. อาจารย์สังเกตพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีระหว่างกระบวนการ
เรียนรู ้

3. นิสิตสะท้อนความรู้ ความเข้าใจ 
ความคิดเห็นผ่านเทคโนโลยีใน
รูปแบบต่าง ๆ 

 5.2 สามารถใช้ภาษาพูดภาษาเขียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คณิตศาสตร์และสถติิพื้นฐานใน
การสื่อสารการเรยีนรู้และการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 5.3 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้
ภาษาพูดภาษาเขียนเทคโนโลยี
สารสนเทศและคณิตศาสตร์และ
สถิติพื้นฐานในการสื่อสารการ
เรียนรู้และการจัดการเรียนการ
สอน 

6. ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 

 6.1 มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์
ของสังคมศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด
หลักการและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง
กับการจัดการเรยีนการสอนการ
วัดประเมินผลการจัดการช้ัน
เรียน การบันทึกและรายงานผล
การจัดการเรยีนการสอน และ
การวิจัยในช้ันเรียน 

1. การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
ผ่านการสอนของอาจารย์ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เช่น 
การศึกษากรณีตัวอย่าง การ
สังเกตการณส์อน การสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน การสัมภาษณผ์ู้
มีประสบการณ์ การฝึกเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้ การผลิตสือ่
ประกอบการจดัการเรียนรู้ การ
ทดลองสอน เป็นต้น 

2. การเรียนรู้จากต้นแบบ ได้แก่ 
ผู้สอน เพื่อน ครูประจ าการ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1. อาจารย์สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนาการด้าน
ทักษะการสอน 

2. อาจารย์ประเมินจากการ
น าเสนอผลงาน และการ
ทดลองสอน 

3. นิสิตประเมินตนเอง 
4. อาจารย์นิเทศ ครูพี่เลี้ยง และ

ผู้บริหารประมวลและประเมิน
พฤติกรรมการสอนและทักษะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

 6.2 สามารถวางแผนออกแบบ
ปฏิบัติการสอนจัดการชั้นเรยีนวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ 
บันทึกและรายงานผลการจดัการ
เรียนการสอน และท าวิจัยในช้ัน
เรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรยีนได้อย่างเหมาะสมตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 6.3 สามารถสร้างสรรค์
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ
บรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น 
มั่นคงปลอดภยั 
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 6.4 ตระหนักถึงคุณค่าของการน า
แนวคิดหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการสอนการวดั
ประเมินผล การจัดการช้ันเรยีน 
การบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนการสอน และการ
วิจัยในช้ันเรียนมาใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรยีนได้
อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัต ิ

1 - 2 - แนะน ารายวิชา การเรียนการสอน การวัด/
ประเมินผล และเอกสาร/ต ารา 

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาคใต ้

6 - - บรรยาย 
- การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
- การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเรียนร่วมกัน 
- การเรียนรู้โดยใช้สื่อ 
- กิจกรรมการ

เสรมิสร้างด้านสังคม
และปัญญา 

อาจารย์ ดร. 
อุทัย เอก
สะพัง 

3 - 4 - ความรู้พื้นฐานพระพุทธศาสนา 6 - - บรรยาย 
- การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
- การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเรียนร่วมกัน 
- การเรียนรู้โดยใช้สื่อ 
- กิจกรรมการ

เสรมิสร้างด้านสังคม
และปัญญา 

อาจารย์ ดร. 
อุทัย เอก
สะพัง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ
5 - 6 - หลักปฏิบัติของชาวพุทธ 6 - - บรรยาย 

- การเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง 

- การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเรียนร่วมกัน 

- การเรียนรู้โดยใช้สื่อ 
- กิจกรรมการ

เสรมิสร้างด้านสังคม
และปัญญา 

อาจารย์ ดร. 
อุทัย เอก
สะพัง 

7 - กฎแห่งกรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 3 - - บรรยาย 
- การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
- การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเรียนร่วมกัน 
- การเรียนรู้โดยใช้สื่อ 
- กิจกรรมการ

เสรมิสร้างด้านสังคม
และปัญญา 

อาจารย์ ดร. 
อุทัย เอก
สะพัง 

8 - ค าสอนส าคญัทางพระพุทธศาสนา 3 - - บรรยาย 
- การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
- การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเรียนร่วมกัน 
- การเรียนรู้โดยใช้สื่อ 
- กิจกรรมการ

เสรมิสร้างด้านสังคม
และปัญญา 

อาจารย์ ดร. 
อุทัย เอก
สะพัง 

9 สอบกลางภาค 

10 - 11 - มนุษย์ตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา 6 - - บรรยาย 
- การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
- การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเรียนร่วมกัน 
- การเรียนรู้โดยใช้สื่อ 

อาจารย์ ดร. 
อุทัย เอก
สะพัง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ
- กิจกรรมการ

เสรมิสร้างด้านสังคม
และปัญญา 

12 - 13 - การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปจัจุบัน 6 - - บรรยาย 
- การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
- การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเรียนร่วมกัน 
- การเรียนรู้โดยใช้สื่อ 
- กิจกรรมการ

เสรมิสร้างด้านสังคม
และปัญญา 

อาจารย์ ดร. 
อุทัย เอก
สะพัง 

14 - 16 - การน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

9 - - บรรยาย 
- การเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง 
- การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเรียนร่วมกัน 
- การเรียนรู้โดยใช้สื่อ 
- กิจกรรมการ

เสรมิสร้างด้านสังคม
และปัญญา 

อาจารย์ ดร. 
อุทัย เอก
สะพัง 

17 - 18 สอบปลายภาค 
รวม 45 -  

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ล าดับ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4 

การเข้าช้ันเรยีน, ความมรีะเบยีบวนิัยในการ
ท างาน 

1 - 18 5 

2 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4 

งานและการร่วมกิจกรรมในช้ันเรยีน 1 - 18 20 

3 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 การทดสอบย่อย 5, 14 5 
4 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 การสอบกลางภาค 9 20 

5 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 การสอบปลายภาค 18 30 
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ล าดับ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

6 1.1, 1.2, 1.3 การใช้ความคิดการพูดในการสื่อสาร 1 – 18 10 
7 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4 
การสังเกตการท ากิจกรรมกลุ่ม 5, 7, 9, 13 5 

8 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4 

การเลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอ
ข้อมูล 

5, 7, 9, 13 5 

รวม 100% 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต ารา เอกสารหลัก และข้อมูลส าคัญ 
อุทัย เอกสะพัง. (2563). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0125411 พระพุทธศาสนา. สงขลา: คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
 
2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

คูณ โทขันธ์. (2537). ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์. 
จ านง อดิวัฒนสิทธิ์. (2547). ศาสนา ชีวิตและสังคม. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 
ปิ่น มุทุกันต์. พ.อ. (2525). พุทธศาสตร์ ภาค 2. กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์. 
พระเทพเวที. (2531). กรรมและนรกสวรรค์ส าหรับคนรุ่นใหม่. กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุฟ จ ากัด. 
_________. (2531). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ด่านสุทธากา

รพิมพ์. 
พระธรรมปิฎก. (2546). พุทธธรรม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระราชวรมุนี. (2528). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพ ฯ: ด่านสุท

ธาการพิมพ์. 
พุทธทาสภิกขุ. (2525). สันทัสเสตัพพธรรม. กรุงเทพฯ: ธรรมทาสมูลนิธิ. 
สุชีพ ปุญญานุภาพ. (2536). ประวัติศาสตร์ศาสนา. กรุงเทพฯ: บุญดีการพิมพ์. 
แสง จันทร์งาม. (2526). ประทีปธรรม. กรุงเทพฯ: กมลการพิมพ์. 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณได้ให้นิสิตท าการประเมินผล

การเรียนการสอนของรายวิชาผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนในรายวิชา 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

แบบประเมินผลการสอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้มีการ
ประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยนิสิตทุกภาคการศึกษา นอกจากนี้ยังใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลเพ่ือ
ประเมินการสอนดังนี้ 

2.1 การสังเกตจากผู้เรียน 
2.2 การประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการเรียนของนิสิต 
2.3 การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และสรรหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์ อ่ืน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิ สิต โดย
ตรวจสอบข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยมีการปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตาม
ข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และ ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 


