
ภาคผนวก 

รายละเอียดวิชา 

วรรณกรรมพระพุทธศาสนา รหัส ๐๐๐ ๑๓๔ 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ/คณะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป 

     ๑.   รหัสและช่ือรายวิชา 
            ๐๐๐ ๑๓๔  วรรณกรรมพระพุทธศาสนา  Buddhist Literature 

๒. จํานวนหนวยกิต   
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖) 

       ๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
วิชากลุมพระพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต รายวิชานี้มีเนื้อหาท่ีเก่ียวของสัมพันธท่ีเปดสอนในทุกหลักสูตร

ของคณะพุทธศาสตร คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตร และคณะสังคมศาสตร เปนวิชาบังคับท่ีนิสิตตองศึกษาทุก
คณะ 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
คณาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/อาจารยผูชวยสอน) 

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ชั้นปท่ี ๒ 

๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
ไมมี 

๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
 ไมมี 

๘. สถานท่ีเรียน    
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,วิทยาเขต,วิทยาลัยสงฆ,และหนวยวิทยบริการ 

๙. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 
 
 
 



 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

    ๑.๑ เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจวรรณกรรมพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญในประเทศไทยในอดีต  
         จนถึงปจจุบนั 
    ๑.๒ เพ่ือใหนิสิตสามารถวิเคราะหวรรณกรรมพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญในแงมุมตาง ๆ 
    ๑.๓ เพ่ือใหนิสิตสามารถประยุกตวรรณกรรมพระพุทธศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

     ๒.๑  เพ่ือใหนิสิตมีการอนุรักษสงเสริม เผยแพรวรรณกรรมพระพุทธศาสนา 
     ๒.๓  เพ่ือใหนิสิตตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของวรรณกรรมพระพุทธศาสนา 

๒.๔  เพ่ือใหนิสิตมีความซาบซ้ึงในภูมิปญญาของปราชญทางพระพุทธศาสนา 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา  

              ศึกษาประวัติและพัฒนาการของวรรณกรรมบาลีตั้ งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และวรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนาท่ีศึกษาอยูในประเทศไทย โดยวิเคราะหวรรณกรรมท่ีนาสนใจ เชน วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค มหาวงศ 

ทีปวงศ ศาสนวงศ เตภูมิกถา  มังคลัตถทีปนี กาพยมหาชาติ สังคีติยวงศ มงคลวิเสสกถา  แกนพุทธศาสน  กรรมทีปนี  

พุทธธรรม พุทธวิทยา และพระไตรปฎกฉบับสากล: วิถีธรรมจากพุทธปญญา 

๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

- บรรยาย ๓ ชั่วโมง/สัปดาห การศึกษาดวยตนเอง ๖ ชั่วโมง 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  ๔๘ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา   

สอนเสริมตามความตอง 
การของนิสิตเฉพาะราย   

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง ๖
ชั่วโมงตอสัปดาห   

๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 

          - อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห   
              -อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของนิสิตนอกเวลาท่ีกําหนด
ขางตน (เฉพาะรายท่ีตองการ) 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 
แผนการสอน 

๑. ดานความรู 

      ในกระบวนการเรียนการสอนอาจารยผูสอนมุงสอนใหนิสิตมีความรู  เก่ียวกับวรรณกรรมพุทธศาสนาท่ีสําคัญ 
สามารถนําความรูความเขาใจในรายวิชาวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ไปศึกษากับวิชาดานศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
และสามารถประยุกตท่ีไดเรียนรูไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได 

๑.๒ วิธีการสอน 



 

บรรยาย, ทําแบบฝกหัดทายบท การศึกษาโดยใชประเด็นปญหาและโครงงาน Problem base learning และ 
Student  center เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  
    ๑.๓ วิธีการประเมินผล 

     -  ทดสอบกลางภาค, สอบปลายภาค ดวยขอสอบเนนความเขาใจ   
    -  นําสรุป การอานจากการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 
    -  รายงาน,แบบฝกหัดทายบท 

 

๒. ดานทักษะ 

      ในกระบวนการเรียนการสอนอาจารยผูสอนมุงสอนเพ่ือพัฒนาทักษะของนิสิตในดาน ทักษะในการรับรู, ทักษะการ
คิดเปนระบบ, ทักษะการวิเคราะห,ทักษะในการประยุกตเพ่ือนําไปใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิต  
      ๒.๑ วธิีการสอน 
     -  มอบประเด็นปญหาใหนิสิตชวยกันวิเคราะหหาคําตอบ 
     -  ใหระบุประโยชนของเนื้อหาท่ีจะสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางสอดคลองกัน 
     -  มอบงานเปนรายบุคคลใหวิเคราะหหาคําตอบ  
      ๒.๒ วธิีการประเมินผล 
      สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะหสถานการณ หรือแนวคิดในการดําเนินกิจกรรมทาง
วรรณกรรมพระพุทธศาสนา    
 

๓. ดานจริยธรรม 
      ในกระบวนการเรียนการสอนอาจารยผูสอนมุงสอนเพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความเอ้ือเฟอและ
แบงปน เคารพในสิทธิ ทรัพยสินสวนบุคคล และของผูอ่ืน มีความซ่ือสัตย ไมคดโกง หรือเอาเปรียบบุคคลผูออนแอกวา 
ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม หนาท่ี ซ่ือสัตยสุจริตเสียสละ มีพฤติกรรมรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
เคารพสิทธิของตนเองและของผูอ่ืน รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนรวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
เคารพระเบียบและกฎหมายของสังคม     

๓.๑ วธิีการสอน  

       -    บรรยาย  พรอมยกตวัอยางประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับวรรณกรรมพระพุทธศาสนา 
       -    ใหนิสิตทําแบบฝกหัดจากทายบท 
       -    มอบหมายหัวขอใหคนควาหาตัวอยางท่ีสัมพันธและเก่ียวของ 

     ๓.๒ การวัดผลประเมินผล 
                -    ประเมินตนเอง  และเพ่ือน  ดวยแบบฟอรมท่ีกําหนด 
                -    ประเมินจากพฤติกรรมการทํางานรวมกันผูอ่ืน 

       -    ประเมินจากรายงานการศึกษาดวยตนเอง   
๔. ดานลักษะบุคคล  

ในกระบวนการเรียนการสอนอาจารยผูสอนมุงพัฒนาใหผูเรียนลักษะของการสรางความสัมพันธระหวางผูเรียน 
ดวยกันพัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนท่ีพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ี
ไดรับมอบหมายครบถวนตามกําหนดเวลา  

๔.๑  วิธีการสอน 

      -  มอบหมายใหคนควาเปนรายบุคคล  และรายกลุม  เชน คนควา  วรรณกรรมพระพุทธศาสนา    



 

         ตลอดจนคนควาศึกษาจากบทความท่ีเก่ียวของกับรายวิชา 
      -  การนําเสนอรายงาน 

     ๔.๒ วิธีการประเมินผล 

      -  ประเมินตนเอง  และเพ่ือน  ดวยแบบฟอรมท่ีกําหนด 
      -  ประเมินจากรางงานท่ีนําเสนอ  และประเมินจากพฤติกรรมการทํางานเปนทีม 
      -  ประเมินจากรายงานการศึกษาดวยตนเอง 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือท่ีใช 

(ถามี) 
ผูสอน 

๑ 
 

-แนะนํารายวิชาและแผนการสอน 
ชี้แจงแนวสังเขปและรายละเอียด
วิชา(มคอ.๓) 
-แนะนําการวัดผลผระเมินผล 
-จิตพิสัย ทักษะพิสัย 
บทท่ี ๑  ความรู พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
-ความหมายและจุดมุงหมายของ
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
-ลั ก ษ ณ ะ ข อ งว ร รณ ก รรม ท าง
พระพุทธศาสนา 
-ป ระ เภ ท ขอ งว ร รณ ก รรม ท าง
พระพุทธศาสนา 
-การวิเคราะหวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
-วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาษาไทย 

๓ 

-บรรยายโดยใช Power Point 
-เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
-ยกตัวอยางประกอบ 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-อภิปราย 
-ใหนิสิตสรุปประเด็นในแตละหัวขอท่ี
บรรยาย อาจารยผูสอน 

 
 

๒ 
 

บทท่ี ๒ ประวัติและพัฒนาการของ
วรรณกรรมบาลี 
ความหมาย ลักษณะ และ  
-ประเภทของวรรณกรรมบาลี 
-ความหมายและความสําคัญของ
พระไตรปฎก 
-พัฒนาการของพระไตรปฎก 
-พัฒนาการของอรรถกถา 
-พัฒนาการของฎีกา อนุฎีกา โยชนา 
และ สัททาพิเศษ (สัททาวิเสส) 

๓ 

-บรรยายโดยใช Power Point 
-เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
-ยกตัวอยางประกอบ 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-อภิปราย 
-ใหนิสิตสรุปประเด็นในแตละหัวขอท่ี
บรรยาย 
-ตอบคําถามทายบท (ท้ังอัตนัย และ
ปรนัย 

อาจารยผูสอน 
 



 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือท่ีใช 
(ถามี) 

ผูสอน 

-พัฒนาการปกรณพิเศษ 

๓ 
 

บ ท ท่ี  ๓  ว ร ร ณ ก ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนา : มหาวงศ ทีป
วงศ  
-ความเปนมา 
-ผูแตง 
-แรงจูงใจของผูแตง 
-ลักษณะการแตง 
-เนื้อหาโดยสังเขป 
-คุณคา 
-การนํามาประยุกต 

๓ 

-บรรยายโดยใช Power Point 
-เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
-ยกตัวอยางประกอบ 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-อภิปราย 
-ใหนิสิตสรุปประเด็นในแตละหัวขอท่ี
บรรยาย 

อาจารยผูสอน 
 

๔ 
 

บท ท่ี  ๓  (ต อ ) วรรณ กรรมทาง
พระพุทธศาสนา : ศาสนวงศ 
-ความเปนมา 
-ผูแตง 
-แรงจูงใจของผูแตง 
-ลกัษณะการแตง 
-เนื้อหาโดยสังเขป 
-คุณคา 
-การนํามาประยุกต 

๓ 

-บรรยายโดยใช Power Point 
-เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
-ยกตัวอยางประกอบ 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-อภิปราย 
-ใหนิสิตสรุปประเด็นในแตละหัวขอท่ี
บรรยาย 
-ตอบคําถามทายบท (ท้ังอัตนัย และ
ปรนัย 

อาจารยผูสอน 
 

๕ 

บ ท ท่ี  ๔  ว ร ร ณ ก ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนา : วิมุตติมรรค และ 
วิสุทธิมรรค 
-ความเปนมา 
-ผูแตง 
-แรงจูงใจของผูแตง 
-ลักษณะการแตง 
-เนื้อหาโดยสังเขป 

๓ 

-บรรยายโดยใช Power Point 
-เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
-ยกตัวอยางประกอบ 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-อภิปราย 
-ใหนิสิตสรุปประเด็นในแตละหัวขอท่ี
บรรยาย 

อาจารยผูสอน 
 

๖ 

บทท่ี ๔ (ตอ) 
-เปรียบเทียบวิมุตติมรรคกับวิสุทธิ
มรรค 
-ความสําคัญของวิมุตติมรรคและ    
วิสุทธิมรรค 

๓ 

-บรรยายโดยใช Power Point 
-เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
-ยกตัวอยางประกอบ 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-อภิปราย 
-ใหนิสิตสรุปประเด็นในแตละหัวขอท่ี

อาจารยผูสอน 
 



 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือท่ีใช 
(ถามี) 

ผูสอน 

บรรยาย 
-ตอบคําถามทายบท (ท้ังอัตนัย และ
ปรนัย 

๗ 
 

บทท่ี ๕  วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา : เตภูมิกถา  
-ความเปนมา 
-ผูแตง 
-แรงจูงใจของผูแตง 
-ลักษณะการแตง 
-เนื้อหาโดยสังเขป 
-คุณคา 

๓ 

-บรรยายโดยใช Power Point 
-เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
-ยกตัวอยางประกอบ 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-อภิปราย 
-ใหนิสิตสรุปประเด็นในแตละหัวขอท่ี
บรรยาย 

อาจารยผูสอน 
 

๘ 

บทท่ี ๕  (ตอ)  วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา : มังคลัตถทีปนี 
-ความเปนมา 
-ผูแตง 
-แรงจูงใจของผูแตง 
-ลักษณะการแตง 
-เนื้อหาโดยสังเขป 
-คุณคา 

๓ 

-บรรยายโดยใช Power Point 
-เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
-ยกตัวอยางประกอบ 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-อภิปราย 
-ใหนิสิตสรุปประเด็นในแตละหัวขอท่ี
บรรยาย 
-ตอบคําถามทายบท (ท้ังอัตนัย และ
ปรนัย 

อาจารยผูสอน 
 

๙ 
สอบกลางภาค 

๓ 
 
 

อาจารยผูสอน 
 

๑๐ บทท่ี ๖  วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา : กาพยมหาชาติ 
และ สังคีติยวงศ 
-ความเปนมา 
-ผูแตง 
-แรงจูงใจของผูแตง 
-ลักษณะการแตง 
-เนื้อหาโดยสังเขป 
-คุณคา 
-การนํามาประยุกต 

๓ 

-บรรยายโดยใช Power Point 
-เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
-ยกตัวอยางประกอบ 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-อภิปราย 
-ใหนิสิตสรุปประเด็นในแตละหัวขอท่ี
บรรยาย 

 
 
 

อาจารยผูสอน 
 

๑๑ บ ท ท่ี  ๗  ว ร ร ณ ก ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนา  : พระมงคลวิเส
สกถาและแกนพุทธศาสน 

๓ 
-บรรยายโดยใช Power Point 
-เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

 
 
 



 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือท่ีใช 
(ถามี) 

ผูสอน 

-ความเปนมา 
-ผูแตง 
-แรงจูงใจของผูแตง 
-ลักษณะการแตง 
-เนื้อหาโดยสังเขป 
-คุณคา 
การนํามาประยุกต 

-ยกตัวอยางประกอบ 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-อภิปราย 
-ใหนิสิตสรุปประเด็นในแตละหัวขอท่ี
บรรยาย 

 
อาจารยผูสอน 

 

๑๒ บทท่ี ๘  วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา :  กรรมทีปนี  
-ความเปนมา 
-ผูแตง 
-แรงจูงใจของผูแตง 
-ลักษณะการแตง 
-เนื้อหาโดยสังเขป 
-คุณคา 
-การนํามาประยุกต 

๓ 

-บรรยายโดยใช Power Point 
-เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
-ยกตัวอยางประกอบ 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-อภิปราย 
-ใหนิสิตสรุปประเด็นในแตละหัวขอท่ี
บรรยาย 
 

 
 
 
 
 

อาจารยผูสอน 
 

๑๓ บทท่ี ๘ (ตอ) วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา : พุทธวิทยา 
-ความเปนมา 
-ผูแตง 
-แรงจูงใจของผูแตง 
-ลักษณะการแตง 
-เนื้อหาโดยสังเขป 
-คุณคา 
-การนํามาประยุกต 

๓ 

-บรรยายโดยใช Power Point 
-เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
-ยกตัวอยางประกอบ 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-อภิปราย 
-ใหนิสิตสรุปประเด็นในแตละหัวขอท่ี
บรรยาย 
-ตอบคําถามทายบท (ท้ังอัตนัย และ
ปรนัย 

 
 
 
 

อาจารยผูสอน 
 

๑๔ บทท่ี ๙  วรรณกรรมทาง 
พระพุทธศาสนา : พุทธธรรม  
และพระไตรปฎกฉบับสากล :  
วิถีธรรมจากพุทธปญญา 
-ความเปนมา 
-ผูแตง 
-แรงจูงใจของผูแตง 
-ลักษณะการแตง 
-เนื้อหาโดยสังเขป 
-คุณคา 

๓ 

-บรรยายโดยใช Power Point 
-เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
-ยกตัวอยางประกอบ 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-อภิปราย 
-ใหนิสิตสรุปประเด็นในแตละหัวขอท่ี
บรรยาย 

 
 
 
 
 

อาจารยผูสอน 
 



 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือท่ีใช 
(ถามี) 

ผูสอน 

-การนํามาประยุกต 
๑๕ บทท่ี ๙ (ตอ) พระไตรปฎกฉบับ

สากล : วิถีธรรมจากพุทธปญญา 
-ความเปนมา 
-ผูแตง 
-แรงจูงใจของผูแตง 
-ลักษณะการแตง 
-เนื้อหาโดยสังเขป 
-คุณคา 
-การนํามาประยุกต 
 

๓ 

-บรรยายโดยใช Power Point 
-เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
-ยกตัวอยางประกอบ 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-อภิปราย 
-ใหนิสิตสรุปประเด็นในแตละหัวขอท่ี
บรรยาย 
-ตอบคําถามทายบท (ท้ังอัตนัย และ
ปรนัย 

 
 
 
 
 

อาจารยผูสอน 
 

๑๖ -สอบปลายภาค ๓ ขอสอบกลาง -เจาหนาท่ี
ทะเบียน 
อาจารย

ผูรับผิดชอบ
รายวิชาและ

อาจารยผูสอน 
๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ท่ี  
ผลการ
เรียนรู*  

วิธีการประเมิน  สัปดาหท่ีประเมิน  
สัดสวนของการ

ประเมินผล 
๑  สอบปลายภาค ๑๖ ๖๐% 

๒  

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนําเสนอ
รายงาน 
การทํางานกลุมและผลงาน 
การสงงานตามท่ีมอบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 

๓  

การเขาชั้นเรียน 
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้น
เรียน 

ตลอดภาคการศึกษา ๒๐% 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและตําราหลัก 
กรมพระยาวชิรญาณวโร. สมเด็จพระมหาสมณเจา. พระมงคลวิเสสกถา. พิมพครั้งท่ี ๒๑, โรงพิมพมหามกุฏราช
วิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๘. 
ชลธิชา  กลัดอยู.  ไตรภูมิพระรวง รากฐานของอุดมการณทางการเมืองไทย. วารสารศาสตร ปท่ี ๔ วันท่ี ๑ มิถุนายน 

๒๕๑๗. 

คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา, กรุงเทพมหานคร 



 

: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑ 
พญาลิไท. ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระรวง. องคการคาคุรุสภา,กรุงเทพมหานคร, ๒๕๑๗ 

พร  รัตนสุวรรณ. พุทธวิทยา เลม ๑. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๓๗. 

____________. พุทธวิทยา เลม ๒. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๓๗.  

พระธรรมปฎก (ประยุทธ  ปยุตฺโต)  พุทธธรรม (ฉบับปรับปปรุงและขยายความ)  โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๓๔. 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เอกสารประกอบการสอนรายวิชางานวิจยัและวรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนา.โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒ 

พระราชปริยัติ.(สฤษดิ์ สิริธโร) งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา พิมพครั้งท่ี ๒ โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร). กรรมทีปนี เลม ๑. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพดอกหญา,  ๒๕๔๕. 
พระมหาธรรมราชาท่ี ๑ พญาลิไท. ไตรภูมิพระรวง ฉบับตรวจสอบใหม, กองวรรณคดีและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 

๒๕๑๔. 
พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ(แปล) วิมุตติมรรค.โรงพิมพเคล็ดไทย,กรุงเทพมหานคร,๒๕๓๘. 
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.,ดร. ป.ธ.๙  ประธานบรรณาธิการ. พระไตรปฎกฉบับสากล : วิถีธรรมจาก

พุทธปญญา แปลจากภาษาอังกฤษ เรื่อง Common Buddhist Text : Guidance and Insight from the 
Buddha, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

พุทธทาสภิกขุ, แกนพุทธศาสน.  ธรรมสภา, กรุงเทพมหานคร ,ม. ป. ป. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนีแปล พิมพครัง้ท่ี ๖ โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๗. 
ศิลปากกร, กรม.  มหาชาติคําหลวง.  คลังวิทยา, พระนคร, ๒๕๑๑. 
ศิลปากกร, กรม.  กาพยมหาชาติ.  คลังวิทยา, พระนคร, ๒๕๐๗. 
สนิท  ตั้งทวี, วรรณคดีและวรรณกรรมศาสนา. โอเดียนสโตร, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๗. 
สมเด็จพระพนตัน, สังคีติยวงศ. โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  กรุงเทพมหานคร ,๒๕๔๔. 

 



 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนิสิต ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนิสิต

ไดดังนี้ 
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผานเวปบอรด ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนิสิต 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 
ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 

- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรยีนรู 

๓. การปรับปรุงการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 

และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี ้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูใน

วิชา ไดจาก การสอบถามนิสิต หรือการสุมตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการ
ออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอ่ืน หรือผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไมใช
อาจารยประจําหลักสูตร  

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
-ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔ 
-เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาท่ีมาจาก   
งานวิจัยของอาจารยหรือแนวคิดใหมๆ 
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