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มคอ. ๓ รายละเอียดประจ าวิชา  
 รหัส ๐๐๐ ๑๔๗  
พระไตรปิฎกศึกษา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น   

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      วิทยาเขตขอนแก่น/พุทธศาสตร์ /พระพุทธศาสนา 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา  
         ๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา  (Tipitaka Studies) 
๒. จ านวนหน่วยกิต   

๒ (๒ – ๐ - ๔) 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

พุทธศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาพระพุทธศาสนา / หมวดวิชาแกน กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 

๔.อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร, อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พระมหาภิรัฐกรณ ์อํสุมาลี, ดร.  
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี, ดร.    
     อาจารย์ผู้สอน พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี, ดร.   
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาท่ี  ๑  / ชั้นปีที่  ๑  
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 
๘.  สถานที่เรียน    

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
                   เพ่ือให้นิสิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา และพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก การ
จําแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก การรกัษา สืบทอดพระไตรปิฎกโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร การ
จัดลําดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎกในประเทศไทย และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
พระไตรปิฎก 
 ๒ . วัตถุประสงค์ 

หลังเรียนจบรายวิชานี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
๑. อธิบาย ความหมาย ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของพระไตรปิฎกในแต่ละยุคได้ 

    ๒.อธิบายโครงสร้างพระไตรปิฎกท้ัง ๓ คือ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ได้  
    ๓. สามารถนําหลักธรรมที่ได้จากการศึกษาในคัมภีร์พระไตรปิฎกมาประยุกต์ใช้ในการดําเนิน  

      ชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
๔.  สามารถเผยแพร่หลักธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎกสู่ประชาชนได้   
 ๕. ตระหนักเห็นคุณค่าของภาษาที่ใช้ในการจารึกพระไตรปิฎกในฐานะภาษาที่สื่อหรือถ่ายทอดแนวคิดของศาสนา 
ปรัชญา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามในทางพระพุทธศาสนา 

๓. วัตถุประสงค์ในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
      ๑. ดําเนินการทําสื่อการเรียนการสอนโดย e-learning และกระบวนการสืบค้นพระไตรปิฎกทางคอมพิวเตอร์ 
      ๒. ปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
      ๓. จัดให้มีการประเมินรายวิชาที่เป็นระบบตามหลักการทางพระพุทธศาสนาเพ่ือใช้เป็นฐานการปรับปรุงการสืบ

ค้นหาข้อมูล องค์ความรู้จากพระไตรปิฎก 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑.  ค าอธิบายรายวิชา  
             ศึกษากําเนิด ความเป็นมา และพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก การจําแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระ
พระไตรปิฎก คําอธิบายโดยย่อของพระอรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร ลําดับ
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎก ในประเทศไทย และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
พระไตรปิฎก  
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๒ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิตเฉพาะ

ราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๑๒ 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
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๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     - อาจารย์ประจําวิชา ให้คําปรึกษาผ่านโปรแกรมโทรศัพท์มือถือ (Line)  
     - มุมแนะแนวคณะพุทธศาสตร์  ห้อง ๒๐๙ ชั้น ๒ อาคาร ๑๐๐ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)                     

 - อาจารย์ประจําวิชา จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์     
  - เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องคณะพุทธศาสตร์ ห้อง ๒๐๙ ชั้น ๒ อาคาร ๑๐๐ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ 
อาสภมหาเถร)  (เฉพาะรายที่ต้องการ)  
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะพุทธศาสตร์  

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ  - มีการสอดแทรกเรื่องการสํารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการ

แต่งกาย การเข้าสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาที่เก่ียวข้อง
และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นิสิตจะสําเร็จการศึกษา 

ด้านภาวะผู้นํา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนวินัยในตนเอง 

- กําหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องทํางานเป็นกลุ่ม และมีการกําหนด
หัวหน้ากลุ่มในการทํารายงานตลอดจน กําหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
นําเสนอรายงานเพ่ือเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้นําและการเป็น
สมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการ
ดําเนินกิจกรรมเพ่ือฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ 
- มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียน
อย่างสม่ําเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมสร้างความกล้าในการ
แสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีการให้ความรู้แก่นิสิตในการนําเอาความรู้ทางด้านพระไตรปิฎกศึกษา  
ไปใช้ในการทํางานที่จะทําให้นิสิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืนและคนในสังคมได้ 

 
๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) 

๑.คุณธรรม จริยธรรม ๒.ความรู ้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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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 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 ความรับผิดชอบหลัก 
๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพ่ือ
พระพุทธศาสนา       
(๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม        
(๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
สังคม ชาติ ศาสนา และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  
ความรับผิดชอบรอง 
 (๓) เคารพสิทธิ  ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์  และรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น  
 (๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น              

๑) ขณะบรรยาย หรือทํากิจกรรมใดๆ 
ผู้บรรยายจะสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะและการ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
๒) ยกกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหา
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวมให้
นิสิตแสดงความคิดเห็นในการ
แก้ปัญหา 

๑) ประเมินโดยผู้สอนและเพ่ือน
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
๒) ประเมินจากผลงานและความ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
๓) ประเมินคุณธรรมจริยธรรมของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาโดย
หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 

 ๔.๒.๒ ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

ด้านความรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้ 
ความรับผิดชอบหลัก 
๑) มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ  
ทฤษฎีและเนื้อหา        
๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่
เกิดข้ึนได้อย่างมีเหตุผล 
(๓) สามารถนําความรู้มาปรับใช้ใน
การดําเนินชีวิตได้                     
ความรับผิดชอบรอง 
(๔) มีความรอบรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก                     
(๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

๑) บรรยาย  
๒) มอบหมายให้นําความรู้ที่ได้ไป
ปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน ๑ เรื่อง 
๓) กิจกรรมในชั้นเรียน  
๔) สอนแบบบรรยายและใช้โจทย์
ปัญหา       
๕) สอนโดยใช้กรณีศึกษา       
๖) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ        
๗) เรียนรู้แบบร่วมมือ    

๑) สอบ  
๒) สมุดบันทึก 
๓) รายงาน 
๔) การสังเกตพฤติกรรม 

๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
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เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ทักษะทางปัญญา 
ความรับผิดชอบหลัก 
(๑) สามารถค้นหาข้อมูล ทําความ
เข้าใจ และประเมินข้อมูลจาก
หลักฐาน       
๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์
อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  
ความรับผิดชอบรอง 
(๓) สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้
ภาพประกอบ       
๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา       
๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ        
๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ                  
๕) ศึกษาดูงาน 

๑) ประเมินจากผลงานและการของ
ผู้เรียนที่เกิดจากการใช้กระบวนการ
เรียนรู้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจารณ์ และนําเสนอ
อย่างเป็นระบบ  
๒) ประเมินผลจากข้อสอบกลางภาค / 
ปลายภาค ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนตอบโดย
การคิดวิเคราะห์ ด้วยการนําความรู้ทาง
หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์เพ่ือ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมมีเหตุผล 

๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ความรับผิดชอบหลัก 
๑) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มท้ังในฐานะ
ผู้นําและผู้ตาม  
๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
ความรับผิดชอบรอง 
๒) มีมนุษยสัมพันธ์รู้จักควบคุม
อารมณ์และยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  
๓) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

๑) มอบหมายงานให้ผู้เรียน
ทํางานเป็นกลุ่มเพ่ือเรียนรู้ความ
รับผิดชอบและการเป็นสมาชิกท่ีดี
ของกลุ่ม  
๒) กําหนดกิจกรรมแบ่งกลุ่มตอบ
คําถามในชั้นเรียน  
 

๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผู้เรียนระหว่างการเรียน
การสอนและการทํางานร่วมกับเพื่อน  
๒) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนที่
นําเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความรับผิดชอบหลัก 
๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
ความรับผิดชอบรอง 
(๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อ
ความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด  อ่าน
และเขียน    
(๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

๑) มอบหมายกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสืบค้นสื่อสารที่หลากหลาย
รูปแบบ  
๒ ) ม อบ ห ม าย งาน ให้ ศึ กษ า
ค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website 
สื่อการสอน e-learning และทํา
รายงาน โดยเน้นการนําตัวเลข 

๑) ประเมินจากความสามารถในการ
นําเสนอต่อชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๒) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ผู้สอนมอบหมาย 
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หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มา
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

๑ 
 

การแนะน าแนวสังเขปรายวิชา 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
พระไตรปิฎก  
-ความหมายและความสําคัญของ
พระไตรปิฎก  
-ประเภทพระไตรปิฎก  
- ความเป็นมาของพระไตรปิฎก  
 

๒ การบรรยาย   
การอภิปรายกลุม่ 
การใช้สื่อคอมพิวเตอร ์
การยกตัวอย่างจากสารตัถะ
ในพระไตรปิฎก 

 

๒ 
 

การก าเนิดและความเป็นมาของ
พระไตรปิฎก  
บทบาทของพระเถระที่เก่ียวข้องกับ
พระไตรปิฎกในสมัยพุทธกาล  
-พระสารีบุตรกับพระไตรปิฎก 
-พระจุนทะกับพระไตรปิฎก 
-พระโสณกุณกัณณะกับพระไตรปิฎก 
- พระอานนท์กับพระไตรปิฎก  
-พระอุบาลีกับพระไตรปิฎก  
- พระมหากัสสปะกับพระไตรปิฎก  
-พระมหากัจจายนะกับพระไตรปิฎก
ฯลฯ 

๒ การบรรยาย   
การอภิปรายกลุม่ 
การใช้สื่อคอมพิวเตอร ์
การยกตัวอย่างจากสารตัถะ
ในพระไตรปิฎก 

 

๓ 
 

โครงสร้างและเนื้อหาของ
พระไตรปิฎก  
-เนื้อหาสาระของพระวินัยปิฎก  
-เนื้อหาสารของพระสุตตันตปิฎก 
-เนื้อหาสารของอภิธรรมปิฎก 

๒ การบรรยาย   
การอภิปรายกลุม่ 
การใช้สื่อคอมพิวเตอร ์
การยกตัวอย่างจากสารตัถะ
ในพระไตรปิฎก 

 

๔ 
 

ค าอธิบายพระไตรปิฎกโดยย่อของ
พระอรรถกถาจารย์  
- ความหมายและความสําคัญของ
คัมภีร์อรรถกถา  
- การจัดประเภทและหมวดหมู่คัมภีร์
อรรถกถา 

๒ การบรรยาย   
การอภิปรายกลุม่ 
การใช้สื่อคอมพิวเตอร ์
การยกตัวอย่างจากสารตัถะ
ในพระไตรปิฎก 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

- อรรถกถายุคหลังพระไตรปิฎก 
-คําอธิบายพระไตรปิฎกตามมติของ
พระอรรถกถาจารย์ 
-คุณค่าจากการศึกษาอรรถกถา
พระไตรปิฎก  

๕. 
 

การรักษาสืบทอดพระไตรปิฎก 
-ความสําคัญของการรักษาสืบทอด
พระไตรปิฎก 
-การรักษาสืบทอดพระไตรปิฎกโดย
มุขปาฐะ 
-การสังคายนาครั้งที่ ๑ 
-การสังคายนาครั้งที่ ๒  
–การสังคายนาครั้งที่ ๓  

๒ การบรรยาย   
การอภิปรายกลุม่ 
การใช้สื่อคอมพิวเตอร ์
การยกตัวอย่างจากสารตัถะ
ในพระไตรปิฎก 

 

๖ การรักษาสืบทอดพระไตรปิฎก 
-การรักษาสืบทอดพระไตรปิฎกโดย
ลายลักษณ์อักษร 
-การนับครั้งการทําสังคายนา 
-การนับครั้งการทําสังคายนาของ
ลังกา 
-การนับครั้งการทําสังคายนาของ
พม่า 
-การนับครั้งการทําสังคายนาของ
ฝ่ายมหายาน 
-การทําสังคายนาของนิกายสัพพัตถิ
กวาท 
-การนับครั้งการทําสังคายนาของ
ประเทศไทย 

   

๗. 
 

ล าดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
-การจัดลําดับคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา 
-คัมภีร์พระไตรปิฎก 
-คัมภีร์อรรถกถา 
-คัมภีร์ฎีกา 
-คัมภีร์อนุฎีกา 
-คัมภีร์ปกรณ์วิเสส 
-คัมภีร์ตัพพินิมุต 

๒ การบรรยาย   
การอภิปรายกลุม่ 
การใช้สื่อคอมพิวเตอร ์
การยกตัวอย่างจากสารตัถะ
ในพระไตรปิฎก 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

๘ 
 

สอบกลางภาค ๒   

๙ พระไตรปิฎกในประเทศไทย  
-พระไตรปิฎกสมัยลานนา 
-พระไตรปิฎกสมัยสุโขทัย   
-พระไตรปิฎกสมัยอยุธยา  
-พระไตรปิฎกสมัยกรุงธนบุรี 

๒ การบรรยาย   
การอภิปรายกลุม่ 
การใช้สื่อคอมพิวเตอร ์
การยกตัวอย่างจากสารตัถะ
ในพระไตรปิฎก 

 

๑๐ พระไตรปิฎกในประเทศไทย  
พระไตรปิฎกสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น  
-พระไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่ ๑ 
-พระไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่ ๒ 
-พระไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่ ๓ 
-พระไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่ ๔   

๒ การบรรยาย   
การอภิปรายกลุม่ 
การใช้สื่อคอมพิวเตอร ์
การยกตัวอย่างจากสารตัถะ
ในพระไตรปิฎก 

 

๑๑ 
 

พระไตรปิฎกในประเทศไทย  
พระไตรปิฎกสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนกลาง  
-พระไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่ ๕ 
-พระไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่ ๗ 
-พระไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่ ๘ 
-พระไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่ ๙ 
-พระไตรปิฎก ฉบับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

๒ การบรรยาย   
การอภิปรายกลุม่ 
การใช้สื่อคอมพิวเตอร ์
การยกตัวอย่างจากสารตัถะ
ในพระไตรปิฎก 

 

๑๒ 
 

พระไตรปิฎกนานาชาต ิ
-พระไตปิฎกเถรวาท 
-พระไตรปิฎกในประเทศพม่า 
-พระไตรปิฎกฉบับสมาคมบาลี
ปกรณ์อักษรโรมัน 
-พระไตรปิฎก ฉบับสังคายนาสากล
นานาชาติ   

๒ การบรรยาย   
การอภิปรายกลุม่ 
การใช้สื่อคอมพิวเตอร ์
การยกตัวอย่างจากสารตัถะ
ในพระไตรปิฎก 

 

๑๓ 
 

พระไตรปิฎกนานาชาติ 
-พระไตปิฎกนิกายมหายาน  
-พระไตรปิฎกภาษาสันสกฤต 
-พระไตรปิฎกภาษาจีน  
-พระไตรปิฎก ภาษาญี่ปุ่น 
-พระไตรปิฎกภาษาทิเบต 

๒ การบรรยาย   
การอภิปรายกลุม่ 
การใช้สื่อคอมพิวเตอร ์
การยกตัวอย่างจากสารตัถะ
ในพระไตรปิฎก 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

-พระไตรปิฎกภาษาเกาหลี 
๑๔ 

 
พระไตรปิฎกกับศาสตร์สมัยใหม่ 
-ความสําคัญของพระไตรปิฎกที่มีต่อ
ศาสตร์สมัยใหม่ 
-ความสัมพันธ์ของพระไตรปิฎกกับ
ศาสตร์สมัยใหม่  
-พระไตรปิฎกกับมนุษยศาสตร์ 
-พระไตรปิฎกกับสังคมศาสตร์ 
-พระไตรปิฎกกับวิทยาศาสตร์ 

๒ การบรรยาย   
การอภิปรายกลุม่ 
การใช้สื่อคอมพิวเตอร ์
การยกตัวอย่างจากสารตัถะ
ในพระไตรปิฎก 

 

๑๕ 
 

คุณค่าของพระไตรปิฎก 
คุณค่าของพรไตรปิฎกด้านศาสนา 
-พระไตรปิฎกในฐานะเป็นคัมภีร์
บันทึกคําสอน 
-พระไตรปิฎกในฐานะเป็นปัจจัย
ธํารงรักษาพระพุทธศาสนา 
-พระไตรปิฎกในฐานะเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ 
-คุณค่าของพระไตรปิฎกด้านวิชาการ 
- คุณค่าของพระไตรปิฎกด้านการ
ดําเนินชีวิต  
-การสืบค้นพระไตรปิฎกด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ 
-การสืบค้นพระไตรปิฎก ฉบับ CD-
ROM 
-พระไตรปิฎกระบบออนไลน์ 
สรุปเนื้อหาสาระจากพระไตรปิฎก
ศึกษา 

๒ การบรรยาย   
การอภิปรายกลุม่ 
การใช้สื่อคอมพิวเตอร ์
การยกตัวอย่างจากสารตัถะ
ในพระไตรปิฎก 

 

๑๖ สอบปลายภาค ๒   
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 
 

๘ 
๑๖ 

 

๒๐ % 
๖๐ % 
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๒ 

วิเคราะห์ ค้นคว้า 
ทําแบบทดสอบประจําบทเรียน  
การอ่านและสรุปเนื้อหาแล้วนําเสนอสาระที่สรุป
ได้ 
ออกแบบการทําแบบทดสอบประจําบทเรียน  
การส่งงานตามที่มอบหมาย  

ตลอดภาคการศึกษา 

๑๐ % 

๓ 
การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้น
เรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 
๑๐ % 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  เอกสารและต าราหลัก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกศึกษา, ๒๕๕๘ , กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย.  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาเตปิฎกํ, ๒๕๓๐ , กรุงเทพมหานคร, 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๓. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

เสนาะ  ผดุงฉัตร. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีบาลี Introduction to Bali literature. 
พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๒. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วรรณคดีบาลี. บาลีครั้งที่ ๑ : กันยายน ๒๕๕๒. กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพ์ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๕๒. 
๔. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

ไกรวุฒิ  มะโนรัตน์. วรรณคดีบาลี ๑ พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๙. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ จรัญสนิทวงศ์การ
พิมพ์,๒๕๔๙. 

CD Rom พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาฯ และฉบับของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาได้ดังนี้ 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา  

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 
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- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓. การปรับปรุงการสอน  

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน

วิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร  

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา

จากงานวิจัยของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ ในอนาคต  
 
 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้บรรยาย   
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รายงาน _____________________   
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

ลงชื่อ _______________________________ วันที่รับรายงาน ___________________ 
 


