
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา ๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/วิทยาลัยสงฆ์/หลักสูตร/สาขาวิชา   
                                       วิทยาเขตขอนแก่น 
                                       คณะครศุาสตร์  
                                       วิทยาลัยสงฆข์อนแก่น 
                                       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

      สาขาวิชา การสอนภาษาไทย 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา  
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  
              (Research and Literary Works on Buddhism)  

๒. จ านวนหน่วยกิต  
๒ หน่วยกิต  (๒-๐-๔) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
ครศุาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ/วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร, อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พระรชต กตปุญฺโญ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา พระมหากิตติ กิตตฺิเมธี (สอนเสนา) 

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ชั้นปีที่ ๒ 

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก (Suttanta Pitaka) 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย (Thai Sangha Administration) 

๘. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
ไม่ได้ก าหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชานี้  

๙. สถานที่เรียน    
ห้อง ๓๑๒-๓๑๓ ชั้น ๓ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ขอนแก่น 
๑๐. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
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๒ 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญในประเทศ

ไทยในอดีต จนถึงปัจจุบัน 
๑.๒ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญในแง่มุมต่างๆ 
๑.๓ เพ่ือให้สามารถประยุกต์งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
๒.๑ เพ่ือให้มีการอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
๒.๒ เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
๒.๓ เพ่ือให้มีความซาบซึ้งในภูมิปัญญาของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา   
      ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท มังคลัตถ
ทีปนีของพระสิริมังคลาจารย์ กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัต 
(แก้ว) วัดพระเชตุพน พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แก่น
พุทธศาสน์ของพุทธทาส กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของพระพรหมคุณา
ภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺโต) พุทธวิทยาของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ และงานวิจัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๓๒ 
ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา   

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิต
เฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๔ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจ าวิชาหรืออาจารย์ผู้สอนให้ค าปรึกษาผ่านโปรแกรมโทรศัพท์มือถือ (Line, 

Messenger, Facebook)  
- มุมแนะแนว ห้องส านักงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ห้อง ๒๑๑ ชั้น ๒ อาคารเรียน 

๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
         - อาจารย์ประจ าวิชาหรืออาจารย์ผู้สอน จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตาม
ความต้องการ ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทุกวันพุธ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องส านักงานหลักสูตรรัฐ
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๓ 

ประศาสนศาสตรบัณฑิต ห้อง ๒๑๑ ชั้น ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น (เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ  - มีการสอดแทรกเร่ืองการส ารวมในสมณภาวะ การครองจีวร หรือการ

แต่งกาย การเข้าสังคม และศาสนพิธี เทคนิคการพูด การสื่อสาร การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการท างานในบางรายวิชา และใน
โครงการ/กิจกรรม 
- มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนานิสิตด้านบุคลิกภาพ  เช่น 
โครงการปฐมนิเทศโครงการเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพความเป็นครู และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนวินัยในตนเอง 

- ในรายวิชามีการก าหนดให้นิสิตท างานเป็นกลุ่ม มีหัวหน้ากลุ่ม มีรอง
หัวหน้า มีเลขานุการกลุ่ม 
- ในรายวิชาและในหลักสูตรมีการก าหนดให้นิสิตจัดโครงการ/กิจกรรม
จิตอาสาโครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชนและโรงเรียน โครงการ/
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
โครงการกิจกรรมศึกษาดูงาน และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

ทักษะ IT - ในรายวิชามีการให้นิสิตใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าข้อมูล 
และน าเสนอรายงาน หาข้อมูลเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
- ในรายวิชามีการใช้ไลน์ (Line) ใช้เฟสบุ๊ค (facebook) ใช้ยูทูป (You 
Tube) และใช้นวัตกรรมการและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่อ่ืนๆ 
ในการเรียนการสอน และการบรรยาย 
- มีการจัดโครงการ/กิจกรรมอบรมทักษะการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการศึกษาและการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน และโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูสมัยใหม่ 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

- มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ความเป็นครูอยู่เกือบทุกรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน  โดย
คณาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีการสอดแทรกอยู่ในการบรรยาย  อยู่ใน
กิจกรรมการสอน 
- ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ทางหลักสูตร/ทางคณะครุศาสตร์ 
ด าเนินการจัดให้มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
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๔ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
วิชาชีพ จากการฟังการบรรยายพิเศษจากประธานเปิดโครงการ/
กิจกรรม จากวิทยากรพิเศษที่ทางหลักสูตร/ทางคณะครุศาสตร์เชิญมา 
เช่น โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการเตรียมความพร้อม โครงการ
ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนและโรงเรียน 
โครงการปฐมนิ เทศนิสิตฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานศึกษา 
โครงการสัมมนานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โครงการสัมมนานิสิต
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ และโครงการ/กิจกรรมเสริมความ
เป็นครูต่างๆ 

 

๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 

๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ ๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
                    

๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ความรับผิดชอบหลัก 
๑. มีศีลธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต  
๔. เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความรับผิดชอบรอง 
๒ . มี จิ ต ส า ธ า ร ณ ะ แ ล ะ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
๓. เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

๑) ขณะบรรยาย หรือท ากิจกรรม
ใดๆ ผู้บรรยายจะสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ
และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
๓) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
๔) ยกกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหา
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม
ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นในการ
แก้ปัญหา 
๕ ) บ รรย ายพ ร้ อ ม ยก ตั วอย่ า ง

๑) ประเมินโดยผู้สอนและเพ่ือน
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
๒) ประเมินจากผลงานและความ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
๓) การเข้าชั้นเรียน และการส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายตามเนื้อหาที่มอบ
ให้และตรงเวลา 
๔ ) ป ร ะ เมิ น ผ ล ก ารวิ เค ร าะห์
กรณีศึกษา 
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๕ 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๕. ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อสังคมชาติศาสนา 

กรณีศึกษาเกี่ ยวกับประเด็นทาง
จริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยและ
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
๖) ก าหนดให้นิ สิตหาตัวอย่างท่ี
เกี่ยวข้อง และสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบของการเปลี่ ยนทาง
งาน วิ จั ย แ ล ะ วร รณ ก รรม ท า ง
พระพุทธศาสนาท่ีมีต่อตนเองและ
สังคม 
๗) อภิปรายกลุ่ม 
๘) บทบาทสมมติ 

๔.๒.๒ ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรียนรู้ด้านความรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้ 
ความรับผิดชอบหลัก 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี  
และเนื้อหา   
๕. รู้จักแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   
ความรับผิดชอบรอง 
๒ . ใช้ ค ว าม รู้ ม าอ ธิ บ าย
ปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้น ได้
อย่างมีเหตุผล  
๓. สามารถน าความรู้มาปรับ
ใช้ในการด าเนินชีวิตได้  
๔. มีความรอบรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและ
ของโลก  
 

๑ ) บ ร ร ย าย  อ ภิ ป ร าย  พ ร้ อ ม
ยกตัวอย่างประเด็นทางองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและวรรณกรรม 
ทางพระพุทธศาสนา 
๒) การท างานกลุ่มหรือการท างาน
และน าเสนอใบงานเดี่ยว   
๓) การวิเคราะห์กรณีศึกษา และ
ม อ บ ห ม าย ให้ ค้ น ค ว้ า ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและวรรณกรรม 
ทางพระพุทธศาสนาตามเนื้อหาของ
แต่ละบท โดยสรุปและน าเสนอเป็น
ใบงาน  
๔) เน้นการศึกษาโดยใช้บททดสอบ 
๕) เน้นการศึกษาโดยใช้ปัญหา และ
โครงงาน (Problem base 
learning) 
๖) เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้ (Student Center) 

๑) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้น
ทั้งด้านศักยภาพและสมรรถภาพ 
๒) สมุดบันทึก 
๓) รายงาน/ใบงาน 
๔) การสังเกตพฤติกรรม 
๕) ประเมินการน าเสนอสรุป
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
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๖ 

๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

ทางปัญญา 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา 

ความรับผิดชอบหลัก 
๑. สามารถค้นหาข้อมูลท า
ความเข้าใจและประเมิน
ข้อมูลจากหลักฐาน  
๓. สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม  
ความรับผิดชอบรอง 
๒. สามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผล 

๑ ) ก ารบ รรย าย /อภิ ป ราย เชิ ง
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและ
วรรณกรรม ทางพระพุทธศาสนา 
๒) การมอบหมายงานให้นิสิตศึกษา
ค้ น ค ว้ าข้ อ มู ล แล ะน า เส น อผ ล
การศึกษา 
๓) การให้นิสิตศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา
เกี่ยวกับงานวิจัยและวรรณกรรม 
ทางพระพุทธศาสนา จนเกิดทักษะ 
ส าม ารถน า ไป ป ระยุ กต์ ใช้ แล ะ
ถ่ายทอดได ้
๔) การสะท้ อนแนวคิดจากการ
ประพฤต ิ
๕) กิจกรรมในชั้นเรียน 

๑) ประเมินจากผลงานและการของ
ผู้เรียนที่เกิดจากการใช้กระบวนการ
เรียนรู้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ศึกษา
ค้นคว้า วิ เคราะห์  วิจารณ์  และ
น าเสนออย่างเป็นระบบ  
๒) ประเมินผลจากการทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาค และการสอบ
ปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่แสดง
ถึ งทั ก ษ ะท างปั ญ ญ า เกี่ ย ว กั บ
งาน วิ จั ย แล ะวรรณ กรรม  ท าง
พระพุทธศาสนา 
๓) ประเมินผลจากข้อสอบกลางภาค 
/ ข้อสอบปลายภาค ที่มุ่ งเน้นให้
ผู้ เรียนตอบโดยการคิดวิเคราะห์ 
ด้ วยการน าความรู้ทางหลักการ 
ทฤษฎีไปประยุกต์ เพ่ือแก้ปัญหา
อย่างเหมาะสมมีเหตุผล 

๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบหลัก 
๓ . มี มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ รู้ จั ก
ควบคุมอารมณ์และยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
๔. รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม    
ความรับผิดชอบรอง 
๑. สามารถท างานเป็นทีม  
๒. เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 

๑) จัดกิจกรรมกลุ่มภายในห้องเรียน
หรือห้องสมุด เพ่ือการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล 
๒) มอบหมายงานให้ผู้เรียนท างาน
เป็นกลุ่มเพ่ือเรียนรู้ความรับผิดชอบ
และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
๓) มอบหมายงานเป็นรายบุคคล
หรือ กลุ่ ม  ห รื อ อ่ านบ ท ความที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชา 
๔) การน าเสนอหรือส่ งใบงาน/

๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผู้เรียนระหว่างการ
เรียนการสอนและการท างาน
ร่วมกับเพื่อน  
๒) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนที่
น าเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย 
๓) ประเมินผลงานจากการทดสอบ
ย่อย การสอบกลางภาค และการ
สอบปลายภาค 
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๗ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
รายงานที่ได้ศึกษาค้นคว้าตามความ
รับผิดชอบ 

 
๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ความรับผิดชอบหลัก 
๑. ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขได้  
๓. มีทักษะใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
ความรับผิดชอบรอง 
๒. ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อ
ความหมายได้ดีทั้ งการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน  
 

๑) อภิปราย เพ่ือพัฒนาทักษะใน
การคิดค านวณ  เชิงตัวเลข รวมถึง
การสื่อสาร, การพูด, การฟัง, การ
แปล, การเขียน โดยการท ารายงาน, 
การอ่าน ค้นคว้า และน าเสนอในชั้น
เรียน      
๒) มอบหมายกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สืบค้นสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ 
๓) น าเสนอ/ส่งใบงานหรือรายงาน
โดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เช่น ส่งงานผ่านระบบการ
เรียนการสอน  MCU e-Learning 
และ e-mail เป็นต้น 

๑) ประเมินจากความสามารถใน
การน า เสนอต่อชั้ น เรียน โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรม
ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ที่ ผู้ ส อ น
มอบหมาย 
๓) การจัดท ารายงาน และน าเสนอ
ด้วยสื่อเทคโนโลยี 
๔) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรี ย น ก ารส อ น  อ าทิ เช่ น  ก า ร
อภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห ์
ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

๑ - แนะน ารายวิชาและแผนการสอน ชี้แจง ๒ แนะน า ชี้แจง อธิบาย ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/
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๘ 

สัปดาห ์
ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

 แนวสังเขปและรายละเอียดประจ าวิชา 
เก ณ ฑ์ ก า รศึ ก ษ าต าม ระ เบี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย, การวัดผลและประเมินผล 
- เกริ่นน ารายละเอียดเนื้อหาสาระในแต่
ละบทเรียนทั้ง ๗ บท เกี่ยวกับรายวิชา
ง า น วิ จั ย แ ล ะ ว ร ร ณ ก ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนา 

รายวิชา และแผนการ
สอน เอกสาร
ประกอบการเรียนการ
สอน  
- บอกแหล่งค้นคว้า
ข้อมูล/แนะวิธีการสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ การท า
เอกสารส าหรับการ
น าเสนอ การใช้
โปรแกรมน าเสนอข้อมูล  
- แนะน าการเรียนการ
สอนบนระบบ e-
Learning (เพ่ิมเติมการ
เรียนรู้ สืบค้นข้อมูลโดย
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับเป้าหมาย
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑) 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
/ พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- มอบหมายงานค้นคว้า
และฝึกปฏิบัติ /แบ่งกลุ่ม
รับผิดชอบท างานกลุ่ม
ตามเนื้อหาของบทที่
ได้รับ ให้ท าการบันทึก
สื่อน าเสนอแบบ VDO / 
หรือแบบ Powerpoint) 
 (พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ด้านความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ผศ. ชอบ ดีสวนโคก 
 



 

รายวิชา งานวจิัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา                                                                       มคอ. ๓ 

Research and Literary Works on Buddhism                                            ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/ผศ. 

ชอบ ดีสวนโคกResearch and Literary Works on Buddhism                                    ผศ. ชอบ ดีสวนโคก /ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

Research and Literary Works on Buddhism                                    ผศ. ชอบ ดีสวนโคก /ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

 

๙ 

สัปดาห ์
ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

๒ 
 

บทที่ ๑ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัย
และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
๑.๑ ความน า 
๑.๒ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา 
๑.๓ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา 
 
สรุปประเด็น 
ค าถามท้ายบท  

๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ 
e-Learning อาทเิช่น 
เช็คชื่อรายงานตัวเข้า
ห้องเรียนในระบบ e-
Learning ตลอดภาค
การศึกษาท่ี ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ถาม-ตอบประเด็น
ประจ าบท 
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น (พัฒนา
ด้านความรู้ / ทักษะ
ทางปัญญา / ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ) 
- มอบหมายงานค้นคว้า
และฝึกปฏิบัติ ให้ท าใบ
งานเดี่ยว (ฝึกสร้าง
ค าถาม-ตอบ แบบปรนัย
โดยใช้โปรแกรม Word 
และ Notepad แล้วส่ง
เข้าระบบ e-Learning) 
ส่งตามวัตถุประสงค์
ประจ าบทที่ ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/
ผศ. ชอบ ดีสวนโคก 
 



 

รายวิชา งานวจิัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา                                            มคอ. ๓ 

Research and Literary Works on Buddhism                                    ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/ผศ. ชอบ ดีสวนโคก 

 

๑๐ 

สัปดาห ์
ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ/ 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

๓ บทที่ ๑ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัย
และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
(ต่อ) 
๑.๔ การวิเคราะห์งานวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
๑.๕ งานวิจัยและงานวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่ส าคัญ 
 
สรุปท้ายบท  
ค าถามท้ายบท  

๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ 
e-Learning อาทิเช่น 
เช็คชื่อรายงานตัวเข้า
ห้องเรียนในระบบ e-
Learning  ตลอดภาค
การศึกษาท่ี ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ถาม-ตอบประเด็น
ประจ าบท (ท าใบงาน
ตอบค าถามท้ายบทแบบ
อัตนัยในห้องเรียนบน
ระบบ e-Learning)  
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
/ พัฒนาด้านความรู้ / 
ทักษะทางปัญญา / 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/
ผศ. ชอบ ดีสวนโคก 
 



 

รายวิชา งานวจิัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา                                                                       มคอ. ๓ 

Research and Literary Works on Buddhism                                            ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/ผศ. 

ชอบ ดีสวนโคกResearch and Literary Works on Buddhism                                    ผศ. ชอบ ดีสวนโคก /ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

Research and Literary Works on Buddhism                                    ผศ. ชอบ ดีสวนโคก /ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

 

๑๑ 

สัปดาห ์
ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- มอบหมายงานค้นคว้า
และฝึกปฏิบัติ (เข้า
ทบทวนฝึกหัดท าแนว
ข้อสอบแบบปรนัย บน
ระบบ e-Learning) 

๔ บทที่ ๒ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
สมัยสุโขทัยและล้านนา 
๒.๑ ความน า 
๒.๒ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
สมัยสุโขทัย 
  - วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่
ส าคัญในสมัยสุโขทัย 
  - วิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องเตภูมิกถา 
(ไตรภูมิพระร่วง) 
  -จุดมุ่งหมายของการแต่งเตภูมิกถา 
 
สรุปประเด็น 
ค าถามท้ายบท 

๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ 
e-Learning อาทิเช่น 
เช็คชื่อรายงานตัวเข้า
ห้องเรียนในระบบ e-
Learning  ตลอดภาค
การศึกษาท่ี ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ถาม-ตอบประเด็น
ประจ าบท (ท าใบงาน
ตอบค าถามท้ายบทแบบ
อัตนัยในห้องเรียนบน
ระบบ e-Learning)  
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
/ พัฒนาด้านความรู้ / 
ทักษะทางปัญญา / 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/
ผศ. ชอบ ดีสวนโคก 
 



 

รายวิชา งานวจิัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา                                            มคอ. ๓ 

Research and Literary Works on Buddhism                                    ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/ผศ. ชอบ ดีสวนโคก 

 

๑๒ 

สัปดาห ์
ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

ความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- มอบหมายงานค้นคว้า
และฝึกปฏิบัติ ให้ท าใบ
งานเดี่ยว (ฝึกสร้าง
ค าถาม-ตอบ แบบปรนัย
โดยใช้โปรแกรม Word 
และ Notepad แล้วส่ง
เข้าระบบ e-Learning) 
ส่งตามวัตถุประสงค์
ประจ าบทที่ ๒ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ/ 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

๕ 
 

บทที่ ๒ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
สมัยสุโขทัยและล้านนา (ต่อ) 
๒.๓ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
สมัยล้านนา 
  - วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่
ส าคัญในสมัยล้านนา 
  - วิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องมังคลัตถ
ทีปนี 
  - หลักธรรมและประวัติผู้แต่ง 
สรุปท้ายบท  
ค าถามท้ายบท 

๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ 
e-Learning อาทิเช่น 
เช็คชื่อรายงานตัวเข้า
ห้องเรียนในระบบ e-
Learning  ตลอดภาค
การศึกษาท่ี ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ถาม-ตอบประเด็น
ประจ าบท (ท าใบงาน

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/
ผศ. ชอบ ดีสวนโคก 
 



 

รายวิชา งานวจิัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา                                                                       มคอ. ๓ 

Research and Literary Works on Buddhism                                            ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/ผศ. 

ชอบ ดีสวนโคกResearch and Literary Works on Buddhism                                    ผศ. ชอบ ดีสวนโคก /ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

Research and Literary Works on Buddhism                                    ผศ. ชอบ ดีสวนโคก /ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

 

๑๓ 

สัปดาห ์
ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

ตอบค าถามท้ายบทแบบ
อัตนัยในห้องเรียนบน
ระบบ e-Learning)  
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
/ พัฒนาด้านความรู้ / 
ทักษะทางปัญญา / 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- มอบหมายงานค้นคว้า
และฝึกปฏิบัติ (เข้า
ทบทวนฝึกหัดท าแนว
ข้อสอบแบบปรนัย บน
ระบบ e-Learning) 

๖ บทที่ ๓ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ในสมัยอยุธยาและธนบุรี 
๓.๑ ความน า 
๓.๒ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
สมัยอยุธยาตอนต้น 
  - วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่
ส าคัญในสมัยอยุธยาตอนต้น 
  - วิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องโครงนิราศหิริ
ภุญชัย 
๓.๓ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
สมัยอยุธยาตอนกลาง 
  - วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่
ส าคัญในสมัยอยุธยาตอนกลาง 

๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ 
e-Learning อาทิเช่น 
เช็คชื่อรายงานตัวเข้า
ห้องเรียนในระบบ e-
Learning  ตลอดภาค
การศึกษาท่ี ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/
ผศ. ชอบ ดีสวนโคก 
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๑๔ 

สัปดาห ์
ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

  - วิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องกาพย์
มหาชาติ 
 
สรุปประเด็น  
ค าถามท้ายบท 

- ถาม-ตอบประเด็น
ประจ าบท (ท าใบงาน
ตอบค าถามท้ายบทแบบ
อัตนัยในห้องเรียนบน
ระบบ e-Learning)  
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
/ พัฒนาด้านความรู้ / 
ทักษะทางปัญญา / 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- มอบหมายงานค้นคว้า
และฝึกปฏิบัติ ให้ท าใบ
งานเดี่ยว (ฝึกสร้าง
ค าถาม-ตอบ แบบปรนัย
โดยใช้โปรแกรม Word 
และ Notepad แล้วส่ง
เข้าระบบ e-Learning) 
ส่งตามวัตถุประสงค์
ประจ าบทที่ ๓ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ/ 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

๗ บทที่ ๓ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ในสมัยอยุธยาและธนบุรี (ต่อ) 
๓.๔ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน

๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/
ผศ. ชอบ ดีสวนโคก 
 



 

รายวิชา งานวจิัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา                                                                       มคอ. ๓ 

Research and Literary Works on Buddhism                                            ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/ผศ. 

ชอบ ดีสวนโคกResearch and Literary Works on Buddhism                                    ผศ. ชอบ ดีสวนโคก /ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

Research and Literary Works on Buddhism                                    ผศ. ชอบ ดีสวนโคก /ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

 

๑๕ 

สัปดาห ์
ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

สมัยอยุธยาตอนปลาย 
  - วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่
ส าคัญในสมัยอยุธยาตอนปลาย 
  - วิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องมาลัยค า
หลวง 
๓.๕ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
สมัยธนบุรี 
  - วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่
ส าคัญในสมัยธนบุรี 
  - วิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องกฤษณาสอน
น้องค าฉันท์ 
 
สรุปท้ายบท 
ค าถามท้ายบท 

- การเรียนการสอนแบบ 
e-Learning อาทิเช่น 
เช็คชื่อรายงานตัวเข้า
ห้องเรียนในระบบ e-
Learning ตลอดภาค
การศึกษาท่ี ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ถาม-ตอบประเด็น
ประจ าบท (ท าใบงาน
ตอบค าถามท้ายบทแบบ
อัตนัยในห้องเรียนบน
ระบบ e-Learning)  
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
/ พัฒนาด้านความรู้ / 
ทักษะทางปัญญา / 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- มอบหมายงานค้นคว้า
และฝึกปฏิบัติ (เข้า
ทบทวนฝึกหัดท าแนว
ข้อสอบแบบปรนัย บน
ระบบ e-Learning) 

๘ บ ท ที่  ๔  ง า น ว ร ร ณ ก ร ร ม ท า ง ๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/



 

รายวิชา งานวจิัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา                                            มคอ. ๓ 

Research and Literary Works on Buddhism                                    ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/ผศ. ชอบ ดีสวนโคก 

 

๑๖ 

สัปดาห ์
ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

พระพุ ทธศาสนาส มัยรัตน โกสินทร์
ตอนต้น 
๔.๑ ความน า 
๔.๒ งานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
  - งานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่
ส าคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
  - วิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องสังคีติยวงศ์ 
  - วิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องพระมงคลวิ
เสสกถา 
 
สรุปท้ายบท  
ค าถามท้ายบท 

ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ 
e-Learning อาทิเช่น 
เช็คชื่อรายงานตัวเข้า
ห้องเรียนในระบบ e-
Learning  ตลอดภาค
การศึกษาท่ี ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ถาม-ตอบประเด็น
ประจ าบท (ท าใบงาน
ตอบค าถามท้ายบทแบบ
อัตนัยในห้องเรียนบน
ระบบ e-Learning)  
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
/ พัฒนาด้านความรู้ / 
ทักษะทางปัญญา / 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- มอบหมายงานค้นคว้า
และฝึกปฏิบัติ ให้ท าใบ
งานเดี่ยว (ฝึกสร้าง
ค าถาม-ตอบ แบบปรนัย

ผศ. ชอบ ดีสวนโคก 
 



 

รายวิชา งานวจิัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา                                                                       มคอ. ๓ 

Research and Literary Works on Buddhism                                            ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/ผศ. 

ชอบ ดีสวนโคกResearch and Literary Works on Buddhism                                    ผศ. ชอบ ดีสวนโคก /ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

Research and Literary Works on Buddhism                                    ผศ. ชอบ ดีสวนโคก /ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

 

๑๗ 

สัปดาห ์
ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

โดยใช้โปรแกรม Word 
และ Notepad แล้วส่ง
เข้าระบบ e-Learning) 
ส่งตามวัตถุประสงค์
ประจ าบทที่ ๔ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ/ 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(เข้าทบทวนฝึกหัดท า
แนวข้อสอบแบบปรนัย 
บนระบบ e-Learning) 

๙ สอบกลางภาค ๒ สอบในระบบ e-
Learning (สอบแบบ
อัตนัย) 

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

๑๐ บ ท ที่  ๕  ง า น ว ร ร ณ ก ร ร ม ท า ง
พระพุ ทธศาสนาส มัยรัตน โกสินทร์
ปัจจุบัน 
๕.๑ ความน า 
๕.๒ งานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ในสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบัน 
  - งานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่
ส าคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบัน 
  - วิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องแก่นพุทธ
ศาสน์ 
 
สรุปประเด็น  
ค าถามท้ายบท  

๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ 
e-Learning อาทิเช่น 
เช็คชื่อรายงานตัวเข้า
ห้องเรียนในระบบ e-
Learning ตลอดภาค
การศึกษาท่ี ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ถาม-ตอบประเด็น
ประจ าบท (ท าใบงาน
ตอบค าถามท้ายบทแบบ

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/
ผศ. ชอบ ดีสวนโคก 
 



 

รายวิชา งานวจิัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา                                            มคอ. ๓ 

Research and Literary Works on Buddhism                                    ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/ผศ. ชอบ ดีสวนโคก 

 

๑๘ 

สัปดาห ์
ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

อัตนัยในห้องเรียนบน
ระบบ e-Learning)  
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
/ พัฒนาด้านความรู้ / 
ทักษะทางปัญญา / 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- มอบหมายงานค้นคว้า
และฝึกปฏิบัติ ให้ท าใบ
งานเดี่ยว (ฝึกสร้าง
ค าถาม-ตอบ แบบปรนัย
โดยใช้โปรแกรม Word 
และ Notepad แล้วส่ง
เข้าระบบ e-Learning) 
ส่งตามวัตถุประสงค์
ประจ าบทที่ ๕ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ/ 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

๑๑ บ ท ที่  ๕  ง า น ว ร ร ณ ก ร ร ม ท า ง
พระพุ ทธศาสนาส มัยรัตน โกสินทร์
ปัจจุบัน (ต่อ) 
๕.๒ งานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ในสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบัน (ต่อ) 

๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ 
e-Learning อาทิเช่น 
เช็คชื่อรายงานตัวเข้า

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/
ผศ. ชอบ ดีสวนโคก 
 



 

รายวิชา งานวจิัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา                                                                       มคอ. ๓ 

Research and Literary Works on Buddhism                                            ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/ผศ. 

ชอบ ดีสวนโคกResearch and Literary Works on Buddhism                                    ผศ. ชอบ ดีสวนโคก /ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

Research and Literary Works on Buddhism                                    ผศ. ชอบ ดีสวนโคก /ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

 

๑๙ 

สัปดาห ์
ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

  - วิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องกรรมทีปนี 
  - วิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องพุทธวิทยา 
 
สรุปท้ายบท 
ค าถามท้ายบท  

ห้องเรียนในระบบ e-
Learning ตลอดภาค
การศึกษาท่ี ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ถาม-ตอบประเด็น
ประจ าบท (ท าใบงาน
ตอบค าถามท้ายบทแบบ
อัตนัยในห้องเรียนบน
ระบบ e-Learning)  
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
/ พัฒนาด้านความรู้ / 
ทักษะทางปัญญา / 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- มอบหมายงานค้นคว้า
และฝึกปฏิบัติ (เข้า
ทบทวนฝึกหัดท าแนว
ข้อสอบแบบปรนัย บน
ระบบ e-Learning) 

๑๒ บ ท ที่  ๖  ง า น ว ร ร ณ ก ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖.๑ ความน า 

๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ 

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/
ผศ. ชอบ ดีสวนโคก 
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๒๐ 

สัปดาห ์
ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

๖.๒ งานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ที่น่าสนใจในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย   
  - วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่อง
พุทธธรรม 
  - ศึกษาประวัติและผลงานของพระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 
  - ศึกษาพุทธธรรมบางข้อ เช่น หลัก
มัชฌิมาปฎิปทา 
  - เรื่องปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ 
 
สรุปประเด็น 
ค าถามท้ายบท  
 

e-Learning อาทิเช่น 
เช็คชื่อรายงานตัวเข้า
ห้องเรียนในระบบ e-
Learning ตลอดภาค
การศึกษาท่ี ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ถาม-ตอบประเด็น
ประจ าบท (ท าใบงาน
ตอบค าถามท้ายบทแบบ
อัตนัยในห้องเรียนบน
ระบบ e-Learning)  
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
/ พัฒนาด้านความรู้ / 
ทักษะทางปัญญา / 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- มอบหมายงานค้นคว้า
และฝึกปฏิบัติ ให้ท าใบ
งานเดี่ยว (ฝึกสร้าง
ค าถาม-ตอบ แบบปรนัย
โดยใช้โปรแกรม Word 
และ Notepad แล้วส่ง
เข้าระบบ e-Learning) 



 

รายวิชา งานวจิัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา                                                                       มคอ. ๓ 

Research and Literary Works on Buddhism                                            ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/ผศ. 

ชอบ ดีสวนโคกResearch and Literary Works on Buddhism                                    ผศ. ชอบ ดีสวนโคก /ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

Research and Literary Works on Buddhism                                    ผศ. ชอบ ดีสวนโคก /ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

 

๒๑ 

สัปดาห ์
ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

ส่งตามวัตถุประสงค์
ประจ าบทที่ ๖ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ/ 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

๑๓ 
 

บ ท ที่  ๖  ง า น ว ร ร ณ ก ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ต่อ) 
๖.๒ งานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ทีน่่าสนใจในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (ต่อ)  
  - วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่อง
วิมุตติมรรค 
  - งานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
เรื่องคัมภีร์มหาวงศ์ 
 
สรุปท้ายบท 
ค าถามท้ายบท  
 

๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ 
e-Learning อาทเิช่น 
เช็คชื่อรายงานตัวเข้า
ห้องเรียนในระบบ e-
Learning ตลอดภาค
การศึกษาท่ี ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ถาม-ตอบประเด็น
ประจ าบท (ท าใบงาน
ตอบค าถามท้ายบทแบบ
อัตนัยในห้องเรียนบน
ระบบ e-Learning)  
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
/ พัฒนาด้านความรู้ / 
ทักษะทางปัญญา / 
ทักษะความสัมพันธ์

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/
ผศ. ชอบ ดีสวนโคก 
 



 

รายวิชา งานวจิัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา                                            มคอ. ๓ 

Research and Literary Works on Buddhism                                    ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/ผศ. ชอบ ดีสวนโคก 

 

๒๒ 

สัปดาห ์
ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- มอบหมายงานค้นคว้า
และฝึกปฏิบัติ (เข้า
ทบทวนฝึกหัดท าแนว
ข้อสอบแบบปรนัย บน
ระบบ e-Learning) 

๑๔ บทที่ ๗ งานวิจัยทางพระพุทธศาสนาใน
มหาวิทยาลั ยมหาจุฬ าลงกรณ ราช
วิทยาลัย 
๗.๑ ความน า 
๗.๒ งานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่เป็น
ผ ล ง า น ก า ร วิ จั ย ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
  - งานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่ เป็น
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบณฑิต
ศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย   
 
สรุปประเด็น 
ค าถามท้ายบท  
 

๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ 
e-Learning อาทิเช่น 
เช็คชื่อรายงานตัวเข้า
ห้องเรียนในระบบ e-
Learning ตลอดภาค
การศึกษาท่ี ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ถาม-ตอบประเด็น
ประจ าบท (ท าใบงาน
ตอบค าถามท้ายบทแบบ
อัตนัยในห้องเรียนบน
ระบบ e-Learning)  
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
/ พัฒนาด้านความรู้ / 

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/
ผศ. ชอบ ดีสวนโคก 
 



 

รายวิชา งานวจิัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา                                                                       มคอ. ๓ 

Research and Literary Works on Buddhism                                            ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/ผศ. 

ชอบ ดีสวนโคกResearch and Literary Works on Buddhism                                    ผศ. ชอบ ดีสวนโคก /ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

Research and Literary Works on Buddhism                                    ผศ. ชอบ ดีสวนโคก /ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

 

๒๓ 

สัปดาห ์
ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

ทักษะทางปัญญา / 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- มอบหมายงานค้นคว้า
และฝึกปฏิบัติ ให้ท าใบ
งานเดี่ยว (ฝึกสร้าง
ค าถาม-ตอบ แบบปรนัย
โดยใช้โปรแกรม Word 
และ Notepad แล้วส่ง
เข้าระบบ e-Learning) 
ส่งตามวัตถุประสงค์
ประจ าบทที่ ๗ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ/ 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

๑๕ บทที่ ๗ งานวิจัยทางพระพุทธศาสนาใน
มหาวิทยาลั ยมหาจุฬ าลงกรณ ราช
วิทยาลัย (ต่อ) 
๗.๓ งานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่เป็น
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบณฑิต
ศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย   
 
สรุปท้ายบท 
ค าถามท้ายบท  
 

๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ 
e-Learning อาทิเช่น 
เช็คชื่อรายงานตัวเข้า
ห้องเรียนในระบบ e-
Learning ตลอดภาค
การศึกษาท่ี ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/
ผศ. ชอบ ดีสวนโคก 
 



 

รายวิชา งานวจิัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา                                            มคอ. ๓ 

Research and Literary Works on Buddhism                                    ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/ผศ. ชอบ ดีสวนโคก 

 

๒๔ 

สัปดาห ์
ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ถาม-ตอบประเด็น
ประจ าบท (ท าใบงาน
ตอบค าถามท้ายบทแบบ
อัตนัยในห้องเรียนบน
ระบบ e-Learning)  
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
/ พัฒนาด้านความรู้ / 
ทักษะทางปัญญา / 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- มอบหมายงานค้นคว้า
และฝึกปฏิบัติ (เข้า
ทบทวนฝึกหัดท าแนว
ข้อสอบแบบปรนัย บน
ระบบ e-Learning) 

๑๖ สรุปเนื้อหาตั้งแต่บทที่ ๑-๔ เพื่อให้นิสิต
ได้มองเห็นภาพรวมของเนื้อหาแต่ละบท
ในรายวิชา 

๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ 
e-Learning อาทิเช่น 
เช็คชื่อรายงานตัวเข้า
ห้องเรียนในระบบ e-
Learning ตลอดภาค
การศึกษาท่ี ๑ 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/
ผศ. ชอบ ดีสวนโคก 
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ชอบ ดีสวนโคกResearch and Literary Works on Buddhism                                    ผศ. ชอบ ดีสวนโคก /ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

Research and Literary Works on Buddhism                                    ผศ. ชอบ ดีสวนโคก /ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ 

 

๒๕ 

สัปดาห ์
ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ถาม-ตอบประเด็น
ประจ าบท (ท าใบงาน
ตอบค าถามท้ายบทแบบ
อัตนัยในห้องเรียนบน
ระบบ e-Learning)  
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
/ พัฒนาด้านความรู้ / 
ทักษะทางปัญญา / 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- มอบหมายงานค้นคว้า
และฝึกปฏิบัติ (เข้า
ทบทวนฝึกหัดท าแนว
ข้อสอบแบบปรนัย บน
ระบบ e-Learning) 

๑๗ สรุปเนื้อหาตั้งแต่บทที่ ๕-๗ เพื่อให้นิสิต
ได้มองเห็นภาพรวมของเนื้อหาแต่ละบท
ในรายวิชา 

๒ - บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายจาก
กรณีศึกษา 
- การเรียนการสอนแบบ 
e-Learning อาทิเช่น 
เช็คชื่อรายงานตัวเข้า
ห้องเรียนในระบบ e-
Learning ตลอดภาค
การศึกษาท่ี ๑ 

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์/
ผศ. ชอบ ดีสวนโคก 
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๒๖ 

สัปดาห ์
ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

 
ผู้สอน 

(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
และความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ถาม-ตอบประเด็น
ประจ าบท (ท าใบงาน
ตอบค าถามท้ายบทแบบ
อัตนัยในห้องเรียนบน
ระบบ e-Learning)  
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
(พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
/ พัฒนาด้านความรู้ / 
ทักษะทางปัญญา / 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ / 
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- มอบหมายงานค้นคว้า
และฝึกปฏิบัติ (เข้า
ทบทวนฝึกหัดท าแนว
ข้อสอบแบบปรนัย บน
ระบบ e-Learning) 

๑๘ สอบปลายภาค ๒ สอบออนไลน์ด้วยระบบ 
MCU e-Testing 

วิทยาลัยสงฆ์
ขอนแก่น 

 
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล  สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของ
การประเมินผล 
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๒๗ 

ที ่ มาตรฐานการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล  สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของ
การประเมินผล 

๑ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ข้อ ๑.๑, ๑.๔ 

 - สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
- ประเมินผลงานจากการท าใบงาน
เดี่ยวหรือรายงานกลุ่ม/เข้าชั้นเรยีน 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐ % 

๒ ด้านความรู้ 
ข้อ ๒.๑, ๒.๕ 

- การตอบค าถามในชั้นเรียน 
- การสอบกลางภาค/กิจกรรม 

๑-๘, ๑๐-๑๗ 
๙ ๑๐ % 

๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
ข้อ ๓.๑, ๓.๓ การสอบปรนัย ปลายภาค ๑๘ ๖๐ % 

๔ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
ข้อ ๔.๓, ๔.๔ 

- การสั งเกตพฤติกรรมจากการ
ท างานกลุ่มร่วมกับเพ่ือน/การมี
ส่วนร่วม  
- การน าเสนอรายงาน/อภิปราย 
เสนอความคิดเห็น 
- การท างานกลุ่มหรือใบงานเดี่ยว 
(อัตนัย/ปรนัย) 
- การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐ % 

๕ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ข้อ ๕.๑, ๕.๓ 

- การเรียนการสอนบนระบบ e-
Learning 
- การน าเสนอผลงานกลุ่มโดยใชส้ื่อ
เทคโนโลยีน าเสนองานผ่านสื่อ
บันทึกแบบ VDO หรือแบบ 
Powerpoint) 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐ % 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและต าราหลัก 
             กรมพระยาวชิรญาณวโร. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า. พระมงคลวิเสสกถา. พิมพ์ครั้งที่ ๒๑, โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๘. 

ชลธิชา  กลัดอยู่.  ไตรภูมิพระร่วง รากฐานของอุดมการณ์ทางการเมืองไทย. วารสารศาสตร์ ปีที่ ๔ 
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๗. 

พญาลิไท. ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง. องค์การค้าคุรุสภา,กรุงเทพมหานคร, ๒๕๑๗ 
พร รัตนสุวรรณ. พุทธวิทยาปฏิจจสมุปบาท. โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๗. 
พระเทพเวที (ประยุทธ์  ปยุตฺโต)  มหาวิทยาลัยกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ;พิมพ์ครั้งที่ ๓, โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตฺโต)  พุทธธรรม (ฉบับปรับปปรุงและขยายความ)  โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
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กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เอกสารประกอบการสอนรายวิชางานวิจัยและวรรณกรรม

ทางพระพุทธศาสนา.โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒ 
พระราชปริยัติ.(สฤษดิ์ สิริธโร) งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา พิมพ์ครั้งที่ ๒ โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร)    กรรมทีปนี ส านักพิมพ์ดอกหญ้า; กรุงเทพมหานคร , ๒๕๔๑. 

พระมหาธรรมราชาที่ ๑ พญาลิไท. ไตรภูมิพระร่วง ฉบับตรวจสอบใหม่, กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรม
ศิลปากร, ๒๕๑๔. 
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ(แปล) วิมุตติมรรค.โรงพิมพ์เคล็ดไทย,กรุงเทพมหานคร, 
๒๕๓๘. 
พุทธทาสภิกขุ, แก่นพุทธศาสน์.  ธรรมสภา, กรุงเทพมหานคร ,ม. ป. ป. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนีแปล พิมพ์ครั้งที่ ๖ โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, 
๒๕๔๗. 

ศิลปากกร, กรม.  มหาชาติค าหลวง.  คลังวิทยา, พระนคร, ๒๕๑๑. 

ศิลปากกร, กรม.  กาพย์มหาชาติ.  คลังวิทยา, พระนคร, ๒๕๐๗. 

สนิท  ตั้งทวี, วรรณคดีและวรรณกรรมศาสนา. โอเดียนสโตร์, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๗. 

สมเด็จพระพนัตน, สังคีติยวงศ์. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  กรุงเทพมหานคร ,๒๕๔๔. 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้รับการประเมินผลจากนิสิต โดยมีผลการประเมินความสอดคล้องตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ แยกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
          ๑.๑ ด้านเนื้อหาวิชา 

     ๑) มีการแจ้งให้นิสิตทราบเกี่ยวกับค าอธิบายรายวิชา ขอบข่ายเนื้อหารายวิชา แผนการสอน  
     ๒) การจัดล าดับเนื้อหาเป็นไปอย่างมีระบบและข้ันตอนชัดเจน 
     ๓) ได้รับความรู้ในรายวิชานี้ครบถ้วนตามแผนการสอน 
     ๔) สอนเนื้อหารายวิชาให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวันและสถานการณ์ปัจจุบัน 
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๒๙ 

               ๕) น าเสนอประเด็นใหม่ๆ ที่ทันสมัยในกรอบเนื้อหารายวิชา 
          ๑.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอน 

    ๑) มีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและหลากหลายท าให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนื้อหามากยิ่งขึ้น 
    ๒) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
    ๓) ให้ข้อมูลและชี้แนะแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
    ๔) จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
    ๕) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่มีสารประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
    ๖) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เสนอความคิดเห็นในการเรียนการสอน  

              ๗) มีการวัดผลและประเมินผลหลายรูปแบบ 
          ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรมของอาจารย์ 

   ๑) มีความเมตตา กรุณา ปราศจากอคติต่อผู้เรียน 
   ๒) มีความอดทนต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้เรียนในขณะท าการเรียนการสอน 
   ๓) ปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานสอน 

              ๔) มีเวลาให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน ตรงต่อเวลาและอุทิศตนให้กับการสอนเต็มที่ 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 
          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
๓. การปรับปรุงการสอน  

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพิ่มเตมิในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลัง
การออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
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๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ 

 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้บรรยาย  พระมหากิตติ กิตฺติเมธี  
 
 
 
 
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รายงาน  _๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕______ 
  
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร. 

ลงชื่อ _______________________________ วันที่รับรายงาน _____________________ 

 


