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มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา 
พทุธศิลปะ 

 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    โครงการขยายหอ้งเรยีน/ คณะพุทธศาสตร ์/ภาควชิาพระพุทธศาสนา/โครงการ
ขยายหอ้งเรยีนวดัไชยชุมพลชนะสงคราม 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูโดยทัว่ไป 

๑. รหสัและช่ือรายวิชา  
    ๑๐๑ ๔๑๓  พุทธศลิปะ (Buddhist Arts) 
๒. จ านวนหน่วยกิต   

๓  หน่วยกติ    (๓-๐-๖) 
๓. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 

พุทธศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพระพุทธศาสนา  วชิาแกนพระพุทธศาสนา 
๔. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

พระมหาสุวฒัน์  สุวฑฺฒโน     
๕. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

ภาคการศกึษาที ่๑  /ชัน้ปีที ่๔ 
๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไมม่ ี
๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไมม่ ี
๘. สถานท่ีเรียน    

คณะพุทธศาสตร ์   มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  หอ้งเรยีนวดัไชยชุมพลชนะสงคราม 
๙. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 

๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
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หมวดท่ี ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
๑. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

               เพื่อใหผู้เ้รยีนทราบความเป็นมาของพุทธศลิปะ จะท าใหเ้กดิความซาบซึง้มองเหน็คุณค่าความงาม
และปรชัญาธรรมตามทีป่รากฏเป็นพุทธลกัษณะ รูจ้กัทีจ่ะอนุรกัษ์พุทธศลิปะใหเ้ป็นมรดกไทย มรดกโลก 

  
     วตัถปุระสงค ์

๒. วตัถปุระสงคใ์นการการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
      เพื่อเพิม่เตมิเนื้อหา ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงขอ้มลู เพื่อการบรูณาการกบัศาสตรอ์ื่นๆ โดยอาศยัการประเมนิ 
จากผูเ้รยีน และคณาจารยเ์ขา้สู่ขบวนการสอนโดย E-Leaning 
 

 

หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  

       ศกึษาพฒันาการของพุทธศลิปะในอนิเดยีและคลื่นพระพุทธศาสนาทีเ่ขา้สู่ประเทศไทยซึง่สมัพนัธ์กบัสกุล
ศิลปะสมัยต่างๆจนเกิดเป็นสกุลศิลปะในประเทศไทยทั ้งด้านประติมากรรมจติรกรรมและสถาปัตยกรรม
อาชญากรรมทางวตัถุและความงามจากพุทธศลิป์สมยัต่างๆในประเทศไทยโดยอาศยัพุทธลกัษณะ 
๒. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๓ ชัว่โมง 
ต่อสปัดาห ์

การสอนเสรมิ ไม่ม ี
 

การฝึกปฏบิตังิาน
ภาคสนาม  ไมม่ ี

ศกึษาคนัควา้ดว้ยตนเอง 
๖ ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

๓. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 

       จดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม ๓ ชัว่โมงต่อสปัดาห ์โดยแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
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หมวดท่ี ๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
๑. คณุธรรม จริยธรรม 

 
๑.๑ คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณธรรม จรยิธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชวีติร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมอยา่งราบรื่น และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกบัคุณธรรมจรยิธรรม ปรชัญา ความเชื่อ
จากงานพุทธศิลป์ เพื่อให้นิสติสามารถพฒันาคุณธรรม จรยิธรรมไปพรอ้มกบัการศึกษางานพุทธศิลป์ โดยมี
คุณธรรมจรยิธรรมตามคุณสมบตัขิองหลกัสตูร ดงันี้ 

๑) ตระหนกัคุณค่าของงานพุทธศลิป์ 
๒) มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเอง และสงัคม 
๓) เกดิความรูส้กึรบัผดิชอบในฐานะเป็นพุทธศาสนทายาท 
๔) เกดิศรทัธาเชื่อมัน่หลกัพุทธธรรมน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชวีติ 
๕) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์ารและสงัคม 

    ๑.๒ วิธีการสอน  

๑)  การอธบิาย  
๒)  การอภปิราย 
๓)  การศกึษาคน้ควา้รายบุคคลหรอืกลุ่ม 
๔)  การน าเสนอผลการศกึษาคน้ควา้  
๕)  การใชส้ื่อประกอบการสอน 

    ๑.๓ วิธีการประเมินผล 

๑)  พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หแ้ละตรงเวลา 
๒) มกีารอา้งองิเอกสารทีไ่ดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
๓) ประเมนิผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 

๒. ความรู้  

 
๒.๑ ความรู้ท่ีต้องได้รบั  

มคีวามรู ้ความเขา้ใจ พุทธศลิปะ  สามารถวเิคราะหพ์ุทธศลิปะสมยัต่างๆ ได ้มองเหน็คุณค่า ความงาม 
ปรชัญาธรรมแห่งพุทธศลิปะ 

๒.๒ วิธีการสอน 

บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ มคีวามคิดวเิคราะห์พุทธศิลปะในแต่ละสมยั ผู้เรยีนไปค้นคว้า
เพิม่เตมิจากชัน้เรยีน และจดัท ารายงานเสนอในชัน้เรยีน 
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๒.๓ วิธีการประเมินผล 

     ทดสอบโดยขอ้เขยีน ประเมนิจากการมสี่วนรว่ม การรายงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
๓. ทกัษะทางปัญญา 

 
     ๓.๑   ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

  สามารถศกึษาและวเิคราะหพ์ุทธศลิปะแต่ละยคุสมยัได ้บอกความเหมอืนและความแตกต่างแห่งพุทธ
ศลิปะได ้

๓.๒ วิธีการสอน 

           ทศันศกึษาแหล่งพทุธศลิปะหาประสบการณ์จรงิ คน้ควา้ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลู เชญิผูเ้ชีย่วชาญดา้น
พุทธศลิปะมาน าเสนอ 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 

           ทดสอบโดยขอ้เขยีน สงัเกตพฤตกิรรมการมสี่วนร่วม การอภปิรายน าเสนอรายงาน เสนอความคดิเหน็ 
๔. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

 
๔.๑ ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  

          มอบหมายงานเคน้ควา้เป็นกลุ่ม โดยมผีูน้ ากลุ่ม และสมาชกิรว่มกนัรบัผดิชอบ พฒันาการเป็นภาวะผูน้ า 
และผูต้าม รูจ้กัการคน้ควา้ดว้ยตนเอง และรว่มกนัท างานเป็นกลุ่ม 

๔.๒ วิธีการสอน 

          เสนอรายงานการคน้ควา้เป็นกลุ่ม จดัท าโครงงานเป็นทมี และเสนอรายงานจากทีไ่ดค้น้ควา้ เป็น
รายบุคคลหรอืเป็นรายกลุ่ม โดยใช ้ Power  Point 
      ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

           สงัเกตการมสี่วนรว่ม การท างานเป็นทมี การเอาใจใส่ต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย พรอ้มทัง้ผลงานและ
โครงงาน ตลอดการน าเสนอ 
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๕. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา     

     งานมอบหมายทีต่อ้งใชท้กัษะในการวเิคราะห ์โดยการใชก้ารสื่อสารเชงิปรมิาณ และคุณภาพ 

๕.๒ วิธีการสอน    

เน้นการใชภ้าษาถูกตอ้ง ชดัเจน กระชบั เสนอรายงานกลุ่ม พรอ้มทัง้ซกัถาม เสนอแนะ และน าเสนอ
โดย Power  Point พรอ้มทัง้ภาพประกอบ 

 
๕.๓ วิธีการประเมินผล 

          ประเมนิจากขอ้มลูที่น าเสนอ การใชเ้ทคโนโลยใีนการสื่อสาร การน าเสนอโดยการอภปิรายเนื้อหา และ
การใชภ้าษา 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สปัดาห์

ท่ี 
หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชัว่โมง 
กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

๑ 
 

แนะน ารายละเอยีดวชิา การวดัผล  
กจิกรรมการเรยีนการสอน บทน าที ่๑ 
- ความหมายของพุทธศลิป์ 
- องคป์ระกอบของศลิปะ 
- ขอบเขตการศกึษาพุทศลิป์ 
- คุณค่าของศลิปะ 

๓ บรรยาย การถาม-ตอบ 
การคน้ควา้ มอบหมายงาน 

พ.ม.สุวฒัน์ 

๒ 
 

บทที ่๒ ศลิปะกบัศาสนา 
- มนุษยก์บัศลิปะ 
- พุทธศลิป์เพื่อการรบัใช้
พระพุทธศาสนา 
- ก าเนิดพุทธศลิป์ในพระพุทธศาสนา 
- จดุมุง่หมายในการสรา้งงานพุทธศลิป์ 

๓ บรรยาย การถาม-ตอบ 
การคน้ควา้ มอบหมายงาน 

พ.ม.สุวฒัน์ 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

๓ 
 

บทที ่๒ ศลิปะกบัศาสนา 
- หลกัธรรมทีม่อีทิธพิลต่อการสรา้ง
งานพุทธศลิป์ 
- ศลิปศาสตรใ์นการสรา้งพระพุทธรปู 
- ความส าคญัของของศาสนาในการ
เป็นสิง่โอบอุม้งานพุทธศลิป์ 

๓ บรรยาย การถาม-ตอบ 
การคน้ควา้ มอบหมายงาน 

พ.ม.สุวฒัน์ 
 

๔ 
 

บทที ่๓ ววิฒันาการของศลิปะในอนิเดยี 
- มลูเหตุแห่งพุทธเจดยี ์๔ ประเภท 
- พุทธศลิป์อนิเดยีในสมยัต่างๆ 
    - สกุลช่างศลิปะเมารยะ 
    - สกุลช่างศลิปะคนัธารราษฎร ์
    - สกุลช่างศลิปะมถุรา 

๓ 
 

บรรยาย การถาม-ตอบ 
การคน้ควา้ มอบหมายงาน 

พ.ม.สุวฒัน์ 

๕ 
 

บทที ่๔ ววิฒันาการของศลิปะในอนิเดยี 
   - สกุลช่างศลิปะคุปตะ 
   - สกุลช่างศลิปะปาละ 
   - สกุลช่างศลิปะปาลวะ 
   - สกุลช่างศลิปะเสนะ,โจละ 

๓ บรรยาย การถาม-ตอบ 
การคน้ควา้ มอบหมายงาน 

พ.ม.สุวฒัน์ 

๖ 
 

บทที ่๕ ยคุสมยัของพุทธศลิป์ในไทย 
- พุทธศลิป์สมยัก่อนประวตัศิาสตร ์
- พุทธศลิป์สมยัทวาราวด ี
- พุทธศลิป์สมยัศรวีชิยั 
- พุทธศลิป์สมยัลพบุร ี

๓ บรรยาย การถาม-ตอบ 
การคน้ควา้ มอบหมายงาน 

 

พ.ม.สุวฒัน์ 

๗ 
 

บทที ่๖ พุทธศลิป์สมยัประวตัศิาสตรไ์ทย 
- ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิศลิปะชนชาตไิทย 
- พุทธศลิป์สมยัเชยีงแสน 
- พุทธศลิป์สมยัสุโขทยั 
- พุทธศลิป์สมยัอู่ทอง 

๓ บรรยาย การถาม-ตอบ 
การคน้ควา้ มอบหมายงาน 

 

พ.ม.สุวฒัน์ 

๘ สอบกลางภาค     
๙ 
 

บทที ่๗ พุทธศลิป์สมยัประวตัศิาสตรไ์ทย 
- พุทธศลิป์สมยัอยธุยา ยคุที ่๑ 
- พุทธศลิป์สมยัอยธุยา ยคุที ่๒ 
- พุทธศลิป์สมยัอยธุยา ยคุที ่๓ 

๓ บรรยาย การถาม-ตอบ 
การคน้ควา้ มอบหมายงาน 

 

พ.ม.สุวฒัน์ 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

- พุทธศลิป์สมยัอยธุยา ยคุที ่๔ 
๑๐ 
 

บทที ่๗ พุทธศลิป์สมยัประวตัศิาสตรไ์ทย 
- จติรกรรมสมยัอยธุยาตอนตน้ 
- จติรกรรมสมยัอยธุยาตอนกลาง 
- จติรกรรมสมยัอยธุยาตอนปลาย 

๓ บรรยาย การถาม-ตอบ 
การคน้ควา้ มอบหมายงาน 

 

พ.ม.สุวฒัน์ 

๑๑ 
 

บทที ่๘ พุทธศลิป์สมยัรตันโกสนิทร ์
- แบบรตันโกสนิทร ์ศลิปะอยธุยา 

๓ บรรยาย การถาม-ตอบ 
การคน้ควา้ มอบหมายงาน 

พ.ม.สุวฒัน์ 
 
 

๑๒ 
 

บทที ่๙ พุทธศลิป์สมยัรตันโกสนิทร ์
- แบบรตันโกสนิทร ์ศลิปะสุโขทยั 

๓ บรรยาย การถาม-ตอบ 
การคน้ควา้ มอบหมายงาน 

พ.ม.สุวฒัน์ 

๑๓ 
 

บทที ่๑๐ พุทธศลิป์สมยัรตันโกสนิทร ์
- แบบรตันโกสนิทร ์ศลิปะแบบจนี 

๓ บรรยาย การถาม-ตอบ 
การคน้ควา้ มอบหมายงาน 

พ.ม.สุวฒัน์ 

๑๔ 
 

บทที ่๑๑ พุทธศลิป์สมยัรตันโกสนิทร ์
- แบบรตันโกสนิทร ์ศลิปะตะวนัตก 
- แบบรตันโกสนิทรแ์ท้ 

๓ บรรยาย การถาม-ตอบ 
การคน้ควา้ มอบหมายงาน 

พ.ม.สุวฒัน์ 
 
 

๑๕ 
 

บทที ่๑๒ ศลิปะกบัจติส านึกในการ
อนุรกัษ์ 
- สาเหตุทีท่ าใหพุ้ทธศลิป์ช ารดุ 
เสื่อมสภาพหรอืสญูหาย 
- ความส าคญัของการอนุรกัษ์พุทธศลิป์ 
 

๓ บรรยาย การถาม-ตอบ 
การคน้ควา้ มอบหมายงาน 

พ.ม.สุวฒัน์ 
 
 

๑๖ สอบปลายภาค ๓   
 
 
๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี  
ผลการ
เรียนรู้*  

วิธีการประเมิน  
สปัดาหท่ี์
ประเมิน  

สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

๑  งานทีม่อบหมาย ๔-๖-๑๐-๑๔ ๒๐ 

๒  
 

สอบกลางภาค 
 

๘ ๒๐ 
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๓  รายงานกลุ่ม ๑๑-๑๒-๑๓ ๒๐ 

๔  สอบปลายภาค ๑๖ ๔๐ 

หมวดท่ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. เอกสารและต าราหลกั 
จารวุรรณ พึง่เทยีร, พทุธศิลป์, กรงุเทพ : มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๕. 
สมเกยีรต ิ โล่เพชรรตัน์, พระพทุธรปู ศิลปะสมยัอยุธยา : ประวติัศาสตรช์นชาติไทย กบัประติมากรรมใน

พระพทุธศาสนา. กรงุเทพ ฯ , อมรนิทรพ์ริน้ติง้ พบัลชิชงิ, ๒๕๔๘ 
๒. เอกสารและข้อมลูส าคญั 

ไมม่ ี
๓. เอกสารและข้อมลูแนะน า 

ไมม่ ี
 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ผู้เรยีนประเมนิประสทิธผิลของรายวชิา การเรยีนการสอน การจดักิจกรรม สนับสนุนการเรยีนการสอน 
ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

๒. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
คณะกรรมการในรายวชิาประเมนิ หรอืการสงัเกตการสอบจากอาจารยใ์นภาควชิา 

๓. การปรบัปรงุการสอน  
     ภาควชิาให้ผู้สอนทบทวน และปรบัปรุงวธิกีารสอน จากผลการประเมนิของผู้เรยีน หรอืขอ้เสนอแนะจาก
ผูเ้ชีย่วชาญ โดยทีสุ่ดภาควชิาหารอื แกไ้ขปัญหารว่มกนั 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

ภาควิชาประเมินข้อสอบ และความเหมาะสมในการให้คะแนนแต่ละรายวิชา ให้เป็นไปตามระบบการ
ประเมนิของหลกัสตูร 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

ภาควชิาสรา้งระบบทบทวนประสทิธผิลของรายวชิา โดยพจิารณาจากการประเมนิ การเรยีนการสอนของ
ผูเ้รยีน และคณะกรรมการของภาควชิาเสนอใหผู้้รบัผดิชอบในการทบทวนเนื้อหา การสอน ตลอดถงึการเสนอ
เพื่อปรบัปรงุพฒันาในรายวชิาต่อคณะกรรมการปรบัปรงุหลกัสตูรต่อไป 
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