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  มคอ. 3 วรรณคดีชาดก 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
๑๐๘ ๓๐๘  วรรณคดีชาดก 

 
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  ห้องเรียนวดัไชยชุมพลชนะสงคราม  
สาขาพระพทุธศาสนา 

 
หมวดท่ี ๑ ข้อมูลทัว่ไป 

 
๑. รหสัและช่ือรายวิชา1 
       ๑๐๘ ๓๐๘   วรรณคดชีาดก               
            Jataka Literature  
๒. จ านวนหน่วยกิต 
      ๓ หน่วยกติ ๓ (๓-๐-๓) 

๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลกัสตูรพุทธศาสตรบณัฑติ เป็นวชิาบงัคบัในหมวดวชิาเฉพาะพระพุทธศาสนาซึง่เป็นรายวชิาบงัคบัส าหรบัทุก

หลกัสตูรของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
๔.อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน ๑ 
       พระเมธปีรยิตัวิบิลู ดร. 

๕. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน ๑ 
        ภาคการศกึษาที ่๑/๒๕๖๑ / ชัน้พุทธศาสตรปี์ที ่๔ สาขาวชิาพุทธศาสนา 

๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre- requisites)  
           -ไมม่ ี

๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพรอ้มกนั (Co-requisites)  
           -ไมม่ ี

๘. สถานท่ีเรียน 
       มหาวทิยาลยัมหามหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั หอ้งเรยีนวดัไชยชุมพลชนะสงคราม 
 หอ้งเรยีนคณะพุทธศาสตร ์๔ 
๙. วนัท่ีจดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด1 
      วนัที ่๑๕ เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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หมวดท่ี ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

๑.จดุมุ่งหมายของรายวิชา1 
     เพื่อใหน้ิสติมคีวามรูค้วามเขา้ใจลกัษณะของวรรณคดชีาดก สามารถวเิคราะหป์ระเภท วตัถุประสงค์ และคุณค่าของ

วรรณคดชีาดกและสามารถวเิคราะหอ์ทิธพิลของวรรณคดชีาดกทีม่ต่ีอสงัคมไทยและวรรณคดเีรื่องอื่นได้ 

๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา1 
     เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัวรรณคดชีาดก เขา้ใจหลกัธรรมในในชาดก  

 
หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา1 
ศกึษาประเภท วตัถุประสงคล์กัษณะและคุณค่าของวรรณคดชีาดกอทิธพิลของวรรณคดชีาดกทีม่ต่ีอสงัคมไทยและ
วรรณคดอีื่นๆ 

 
๒. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา1 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชัว่โมงต่อ
ภาคการศกึษา 

สอนเสรมิตามความตอ้งการ
ของนกัศกึษาเฉพาะราย 

ไม่มกีารฝึกปฏบิตั ิ  

๓. จ านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล1        
อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่มตามความตอ้งการ  ๑ ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ (เฉพาะรายทีต่อ้งการ) 

 

หมวดท่ี ๔ การพฒันาการเรียนรูข้องนักศึกษา (มคอ.2 หมวด 4) 

๑. คณุธรรม  จริยธรรม 
   ๑.๑ คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
      พฒันาผูเ้รยีนมจีติส านึกและตระหนักในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางวชิาการและหรอือาชพีมวีนิัย ตรงต่อเวลา 
ซื่อสตัยส์จุรติ และรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคมสาธารณะ รกัและภาคภูมใิจในทอ้งถิน่ สถาบนั และประเทศชาตคิวามรู้
ดา้นพุทธศาสนาและปรชัญา 

 ๑.๒ วิธีการสอน 
    บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับวรรณคดีชาดกสอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงของชวีติ ท างานกลุ่มในชัน้เรยีนหรอืในวชิาเรยีน 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 
    ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนรายวชิาวรรณคดชีาดก ประเมนิพฤตกิรรมโดยเพื่อนนักศึกษา อาจารยท์ีป่รกึษา 
อาจารยผ์ูส้อนพฤตกิรรมการเขา้เรยีน และสง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หแ้ละตรงเวลา 
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๒. ความรู ้
     ๒.๑ ความรูท่ี้ต้องได้รบั 
   พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัวรรณคดชีาดก น าวรรณคดชีาดกไปประยุกตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 
เขา้ใจพฤตกิรรมมนุษย ์และมแีนวทางการแกไ้ข โดยใชก้รณีศกึษาจากวรรณคดชีาดก  

     ๒.๒ วิธีการสอน 
     บรรยาย  อภปิราย  การท างานกลุ่ม การน าเสนองาน  โดยน ามาวเิคราะหแ์ละสรุปในการน าเสนอ และเน้นผูเ้รยีนเป็น
ศนูยก์ลาง 
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
   กจิกรรมนอกหอ้งเรยีน (ศกึษาดูงาน)  สอบปลายภาค  ดว้ยแบบทดสอบจากเนื้อหาเกีย่วกบัปัญหาพระพุทธศาสนาใน
ประเดน็ต่างๆประเมนิจากการท ารายงานและความสามารถในการสือ่สารรายงานนัน้ 
๓. ทกัษะทางปัญญา 
     ๓.๑ ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 
  พฒันาผู้เรยีนให้สามารถศกึษาค้นคว้าดว้ยตนเอง วเิคราะห ์อธบิายวรรณคดชีาดกไดอ้ย่างถูกต้องตามหลกัวชิาการ 
สามารถสนบัสนุน โตแ้ยง้น าเสนอแลกเปลีย่นความคดิเหน็ตามหลกัวชิาการ  
 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
   การบรรยาย/อภปิราย/ซกัถาม/สมัมนาวเิคราะห ์ตคีวามค าสอนเรื่องต่างๆทีป่รากฏในวรรณคดชีาดกนักศกึษาแสดง
ความคดิเหน็แลกเปลีย่นประสบการณ์และมขีอ้คดิเหน็ร่วมกนั 

     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
   ประเมนิผลจากการศกึษาดงูานและการสอบปลายภาคประเมนิผลจากการน าเสนองานทีไ่ดร้บัมอบหมาย สงัเกต
พฤตกิรรมการวเิคราะหง์านและการร่วมงานกลุ่ม 
๔. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
     ๔.๑ ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 
  ทกัษะการท างานเป็นทมี ทกัษะการเป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่ ี 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
   จดักจิกรรมกลุ่มในวรรณคดชีาดกพรอ้มวเิคราะหแ์ละตคีวามค าสอนในประเดน็ต่างๆปฏบิตักิจิกรรมเป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่มการน าเสนอผลงานรายกลุ่มเกีย่วกบัวรรคดชีาดกในประเดน็ต่างๆ 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
  ประเมินจากงานที่น าเสนอ และพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่มการน าเสนอผลงานเกี่ยวกบัค าสอนในวรรณคดีใน
ประเดน็ต่างๆ 
๕. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 
  การใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในการแก้ปัญหา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการท าวิจยัในเรื่อง เกี่ยวกบัค าสอน
โดยเฉพาะประเดน็ต่างๆเกีย่วกบัพระพุทธศาสนาการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
     ๕.๒ วิธีการสอน 
   มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และการน าเสนอโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
  ประเมนิจากรายงานและรปูแบบการน าเสนอรายงาน 
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หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล  (กระจายจากค าอธิบายรายวิชา) 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช้ ผูส้อน 

๑-๒ -อธบิายรายวชิาความรู้
เบือ้งตน้เกีย่วกบัพุทธ
ศาสนา 

-ประเภทและลกัษณะของ
ชาดก 

 

 

 

๖ 

 

-บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ power point และ
เอกสารประกอบการสอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ใหน้กัศกึษาสรุป 
 

พระเมธปีรยิตัวิบิลู 
ดร. 

๓-๔ -มหาชนกชาดก 
-สสบณัฑติชาดก 
 

 

 

 

๖ 

-บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ power point และ
เอกสารประกอบการสอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ใหน้กัศกึษาสรุป 
 

พระเมธปีรยิตัวิบิลู 
ดร. 

๕-๖ -อุมาทนัตชีาดก 
-ชาดกนอกนิบาต 

 

 

 

๖ 

 

-บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ power point และ
เอกสารประกอบการสอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ใหน้กัศกึษาแบ่งกลุม่น าเสนองานพรอ้มสรุป 
เน้ือหาเกีย่วกบัเรื่องการสงัคายนา 

พระเมธปีรยิตัวิบิลู 
ดร. 

๗-๘ -สมุทรโฆษชาดก 
-กากกีลอนสภุาพ 

 

 

 

๖ 

 

-บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ power point และ
เอกสารประกอบการสอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ใหน้กัศกึษาแบ่งกลุม่น าเสนองานพรอ้มสรุป 
 

พระเมธปีรยิตัวิบิลู 
ดร. 

๙-๑๐ -ร่ายยาวมหาเวสสนัดร
ชาดก 
-บทละครนอกเรื่องสงัข์
ทอง 

 

 

 

๖ 

 

บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ power point และ
เอกสารประกอบการสอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ใหน้กัศกึษาแบ่งกลุม่น าเสนองานพรอ้มสรุป 

พระเมธปีรยิตัวิบิลู 
ดร. 

๑๑-๑๒ -นาฏยลลีาพระมหาชนก 
-อทิธพิลของวรรณคดี

ชาดกทีม่ต่ีอสงัคมไทย ๑ 

 

 

บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ power point และ
เอกสารประกอบการสอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ใหน้กัศกึษาแบ่งกลุม่น าเสนองานพรอ้มสรุป 

พระเมธปีรยิตัวิบิลู 
ดร. 
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๖ 

 

๑๓  -อทิธพิลของวรรณคดี

ชาดกทีม่ต่ีอสงัคมไทย ๒ 

 
    
 

 

 

๖ 

 

บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ power point และ
เอกสารประกอบการสอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ใหน้กัศกึษาแบ่งกลุม่น าเสนองานพรอ้มสรุป 
 

พระเมธปีรยิตัวิบิลู 
ดร. 

๑๔-๑๕ สรุปเนื้อหน้าสาระวชิา
วรรณคดชีาดกทัง้หมด
และแนะแนวขอ้สอบ 
 
 

 
 
 

๖ 

บรรยายโดยใชง้านน าเสนอ power point และ
เอกสารประกอบการสอน 
-ซกัถามประเดน็สงสยั 
-ใหน้กัศกึษาแบ่งกลุม่น าเสนองานพรอ้มสรุป 
 

พระเมธปีรยิตัวิบิลู 
ดร. 

๑๖ สอบวดัผลปลายภาค ๓ - กรรมการ 
 
 

กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการเรียนรู ้
สปัดาห ์
ประเมิน 

สดัส่วนของการประเมินผล 

๑ นกัศกึษาศกึษาดงูาน ทุกครัง้ ๑๐% 
๒ นกัศกึษามคีวามรู ้ ความเขา้ใจในประเดน็ต่างๆเกีย่วกบั

ประวตัศิาสตรข์องพระพทุธศาสนาในช่วงหลงั 
สปัดาหท์ี๑่๖ 

๖๐% 

๓ นกัศกึษาตัง้ใจและสนใจเรยีนในรายวชิาประวตัศิาสตร์
พระพุทธศาสนา (มาเรยีน) 

ทุกครัง้ 
๑๐% 

๔ การสง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายและศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ทุกครัง้ ๒๐% 

 ๑๐๐% 
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หมวดท่ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน (มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 2) 
 

๑. เอกสารและต าราหลกั 
          พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต).(2546).พทุธธรรม.พมิพค์รัง้ที ่ 11. กรุงเทพฯ: โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั. 
พสิทิธิ ์กอบบุญ.(2548). ปุจฉา-วิสชันา : กลวิธีทางวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทยพทุธศาสนา.วทิยานพินธ ์(ภาษาไทย)
กรุงเทพฯ :บณัฑติวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
 
๒. เอกสารและขอ้มลูส าคญั 
          พสิฏิฐ ์ โคตรสโุพธิ.์ ศาสนาเบือ้งต้น. เชยีงใหม่ : บ ีเอส การพมิพ,์ 2550. 
          มหามกุฏราชวทิยาลยั. พระสูตรและอรรถกถาแปลขทุทกนิกาย ชาดก.พมิพค์รัง้ที4่. 
          มคอ. 3 คณะมนุษยศาสตรม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรโรฒ  หน้า 8 กรุงเทพฯ:  
          โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, มหามกุฏราชวทิยาลยัในพระบรมราชปูถมัภพ์มิพเ์น่ืองในวโรกาสครบ200ปีแหง่ 
พระราชวงศจ์กัร ีกรุงรตันโกสนิทรพ์ุทธศกัราช 2525.  
            ศกัดิศ์ร ีแยม้นดัดา. วรรณคดีพทุธศาสนาพากยไ์ทย. กรุงเทพฯ: โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2543 
          พจนา จนัทรสนัต ิแปลและเรยีบเรยีง. วิถีแห่งเต๋า กรุงเทพมหานคร :บรษิทัเคลด็ไทย จ ากดั, 2544. 
          เสถยีร โพธนินัทะ. ประวติัศาสตรพ์ระพทุธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร. 2513.           
          สชุาต ิหงษา. ประวติัศาสตรพ์ระพทุธศาสนาจากอดีตสู่ปัจจบุนั. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2549. 
          สจุติรา จงสถติยว์ฒันา. เจมิจนัทน์ กงัสดาล ภาษาวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย.กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่
ผลงานวชิาการ คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.2548 
          แสง  จนัทรง์าม. ศาสนศาสตร.์ กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิชจ ากดั, 2534. 
          สุเชาว์  พลอยชุม. พุทธปรชัญาในพระสุตตนัตปิฎก. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากดับางกอกบลอ็ก, 

2549. 
๓. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 
      หอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั และหอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัต่างๆในจงัหวดักาญจนบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
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๑. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา (มคอ. ๒ หมวด ๘ ขอ้ ๑) 
    การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ทีจ่ดัท าโดยนกัศกึษา ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิและความคดิเหน็จาก
นกัศกึษา ไดด้งันี้ 
 - การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน  
 - แบบประเมนิผูส้อน  และแบบประเมนิรายวชิา 
๒. กลยุทธก์ารประเมินการสอน (มคอ.๒ หมวด ๘ ข้อ ๑) 
    ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยุทธด์งันี้ 
         -  ผลการเรยีนของนกัศกึษา  
๓. การปรบัปรงุการสอน (มคอ.๒ หมวด ๘ ข้อ ๑) 
     หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ ๒ จงึมกีารปรบัปรุงการสอน โดยการจดักจิกรรมในการระดมสมอง และหา
ขอ้มลูในการปรบัปรุงการเรยีนการสอน เพื่อปรบัปรุงรายละเอยีดของรายวชิาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบันกัศกึษารุ่น
ต่อไป  
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา (มคอ.๒ หมวด ๕ ข้อ ๒) 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทบทวนผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ ตามทีค่าดหวงัจากการเรยีนรูใ้นรายวชิา 
ไดจ้ากการสอบถามนกัศกึษา หรอืการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษา รวมถงึพจิารณาผลสอบของนกัศกึษา 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา (มคอ.๒ หมวด ๘ ข้อ ๔) 
     จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา  ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรุงการสอนและ
รายละเอยีดวชิา เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้ 
      -ปรบัปรุงรายวชิาทุก ๕ ปี  หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ ๔  
      -เปลีย่นหรอืสลบัอาจารยผ์ูส้อนหรอืเชญิวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์ตรงเพื่อใหน้กัศกึษามมีุมมองในเรื่อง
การประยุกตค์ าสอนหรอืความรูเ้พื่อน าไปใชใ้นชวีติและสงัคมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
 
 
 
 
 
 


