
1 
  มคอ.๓ ธรรมบทศึกษา 

มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวชิา 
                                           ๑๐๑ ๓๐๘ ธรรมบทศึกษา 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา       มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ห้องเรียนวดัไชยชมุพลชนะสงคราม จ.กาญจนบรีุ 
                                                  สาขาวิชาพระพทุธศาสนา 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา  
 ๑๐๑ ๓๐๘ ธรรมบทศกึษา      
Dhammapada Studies  

๒. จ านวนหน่วยกติ   
๓ (๓-๐-๖) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
          พทุธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพทุธศาสนา 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

พระเมธีปริยตัิวิบลู ดร. 
๕. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
            ภาคการศกึษาที ่ ๑/๒๕๖๑ /  ชัน้ปีที่ ๓ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

 ไมม่ี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไมม่ี 
๘. สถานที่เรียน    

โครงการขยายห้องเรียนคณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ห้องเรียนวดัไชยชมุพลชนะสงคราม 
๙. วันที่จดัท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

๑๕   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

          เพื่อให้นิสติมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัความหมาย ประวตัิ โครงสร้าง และเนือ้หาสาระของธรรมบท  เน้นหลกัธรรมที่
ส าคญั แนวคดิเชิงเศรษฐกิจ  สงัคมวฒันธรรมอินเดีย  และอิทธิพลของธรรมบทท่ีมีตอ่วิถีชีวิตของคนไทย  โดยอาศยักรณีตวัอยา่ง
ในอรรถกถาธรรมบทมาบรูณาการเข้าด้วยกนั  
     วัตถุประสงค์ 

           หลงัเรียนจบรายวิชานีแ้ล้ว นิสติสามารถอธิบายความหมาย ลกัษณะ โครงสร้าง และขอบขา่ยของธรรมบทได้   
อธิบายแนวคิดเชิงเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมอินเดียจากธรรมบทได้  สามารถวิเคราะห์อิทธิพลของธรรมบทท่ีมีตอ่สงัคมไทยได้
อธิบายทศันะของนกัปรัชญาที่มีตอ่ธรรมบทได้ และยงัสามารถประยกุต์หลกัของธรรมบทในการด าเนินชีวิตได้ 
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๒. วัตถุประสงค์ในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อให้นิสิตมีความรู้พืน้ฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ ความเข้าใจ ในธรรมบท เพื่อเป็น
พืน้ฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ควรมีการเปลีย่นแปลงตวัอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกบัแนวคิดด้านเศรษฐกิจ สงัคม 
วฒันธรรมในปัจจบุนั 

 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

 ๑. ค าอธิบายรายวิชา  

              ศกึษาความหมาย ประวตัิ โครงสร้าง และเนือ้หาสาระของธรรมบท  เน้นหลกัธรรมที่ส าคญั แนวคิดเชิงเศรษฐกิจ  สงัคม
วฒันธรรมอินเดีย  และอิทธิพลของธรรมบทท่ีมีตอ่วิถีชีวิตไทย  โดยอาศยัอรรถกถาธรรมบทประกอบ 

 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๘ ชัว่โมงตอ่ภาค
การศกึษา   

 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนกัศกึษาเฉพาะราย   

ไมม่ีการฝึกปฏิบตังิาน
ภาคสนาม 

การศกึษาด้วยตนเอง ๖ 
ชัว่โมงตอ่สปัดาห์   

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสปัดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวชิา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผา่นเว็บไซต์คณะพทุธศาสตร์  
- อาจารย์จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุม่ตามความต้องการ ๑ ชัว่โมงตอ่สปัดาห์  (เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

๑. คุณธรรม จริยธรรม  

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

             พฒันานิสิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสงัคมอย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อ
สว่นรวม โดยผู้สอนต้องพยายามสอดแทรกเร่ืองที่เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นิสิตสามารถพฒันาคณุธรรม จริยธรรมไป
พร้อมกับการศึกษาธรรมบท ที่เก่ียวข้องด้านเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม  โดยมีคณุธรรมจริยธรรมตามคุณสมบตัิหลกัสตูร 
ตระหนกัในคณุค่าและคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สจุริต มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
และสงัคมมีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขดัแย้งและล าดบัความส าคญัเคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รวมทัง้เคารพในคณุคา่และศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ของ
องค์กรและสงัคม 
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๑.๒ วิธีการสอน  
บรรยายพร้อมยกตวัอย่างกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรมของ
อินเดียโบราณ เช่ือมโยงกบัวิถีชีวิตของไทยในยคุปัจจบุนั อภิปรายกลุม่ก าหนดให้นกัศกึษาหาตวัอยา่งที่เก่ียวข้อง บทบาท
สมมติ 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 

พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลามีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท า
รายงาน อยา่งถกูต้องและเหมาะสมประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศกึษาประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

 
๒. ความรู้  

๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ  

ความเข้าใจเก่ียวกับความรู้ทัว่ไปด้านหลกัธรรมค าสอนด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมที่ปรากฏในอรรถกถาธรรมบท  
สถาบันทางเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรมของอินเดีย เช่ือมโยงกับกระบวนการ การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจ สงัคมและ
วฒันธรรม ของไทย  

๒.๒ วธีิการสอน 

บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษาเร่ืองในอรรถกถาธรรมบท  และ
มอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมลูที่เก่ียวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน Problem 
base learning และ Student Center เน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 

              ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นการวดัหลกัการและทฤษฎีน าเสนอสรุปการอา่นจากการ
ค้นคว้าข้อมลูที่เก่ียวข้องวิเคราะห์กรณีศกึษาท้องเร่ืองในอรรถกถาธรรมบท 
๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพฒันา 

พฒันาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ น ากรณีตวัอยา่ง ตลอดถึงหลกัธรรมที่ปรากฏในท้องเร่ือง
อรรถกถาธรรมบทมาวิจารณ์ ให้เห็นถึงคณุคา่และอิทธิพลที่มีตอ่เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมไทยในปัจจบุนั 

๓.๒ วิธีการสอน 

          การมอบหมายให้นกัศกึษาท าโครงงานพิเศษ และน าเสนอผลการศกึษา อภิปรายกลุม่ วิเคราะห์กรณีศกึษาท้องเร่ืองในอรรถ
กถาธรรมบท ที่มคีณุคา่ตอ่สงัคมไทย การสะท้อนแนวคดิจากการประพฤติ 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 

 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในด้านเศรษฐกิจ สงัคม
วฒันธรรมอินเดียโบราณที่มีใช้อยูส่งัคมไทยปัจจบุนั 
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๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
พฒันาทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนัพฒันาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 

พฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา 
๔.๒ วิธีการสอน 

จดักิจกรรมกลุม่ในการวเิคราะห์กรณีศกึษาตวัอยา่งในอรรถกถาธรรมบท มอบหมายงานรายกลุม่ และรายบคุคล หรือ 
อา่นท้องเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัรายวชิา การน าเสนอรายงาน 

      ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

             ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนดรายงานท่ีน าเสนอ  พฤตกิรรมการท างานเป็นทีมรายงานการศกึษาด้วย
ตนเอง 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพัฒนา       

พฒันาทกัษะในการสื่อสารทัง้การพูด การฟัง การแปล  การเขียน โดยการท ารายงาน และน าเสนอในชัน้เรียนพฒันา
ทกัษะในการวิเคราะห์ข้อมลูจากกรณีศึกษาพฒันาทกัษะในการสืบค้น ข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต ทกัษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การสง่งานทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ ทกัษะในการน าเสนอ
รายงานโดยใช้รูปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

๕.๒ วิธีการสอน       

มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท ารายงาน โดยเน้นการน าตวัเลข 
หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหลง่ที่มาข้อมลูที่นา่เช่ือถือน าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

๕.๓ วิธีการประเมินผล 

การจดัท ารายงาน และน าเสนอด้วยสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศ การมีสว่นร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การสอน  

สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

๑ 
 

บทที่ ๑ ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับ
ธรรมบท 
-ความหมายและใจความส าคญัของ
ธรรมบท 
-รูปแบบคาถาธรรมบทในพระไตรปิฎก 
-อรรถกถาธรรมบท 
-โครงสร้างอรรถกถาธรรมบท 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายกลุม่จากกรณีศกึษา 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

-จ านวนวรรค คาถา เร่ืองในอรรถกถา 
๒ 
 

บทที่ ๒ ประวัติความเป็นมาของ
ธรรมบท 

-การก าเนิดคมัภีร์ชัน้อรรถกถา ฎีกา อนุ
ฎีกา 
-ประวตัิพระพทุธโฆสาจารย์ อรรถกถา
จารย์ผู้รจนาธรรมบท 
-พระพทุธโฆสาจารย์กบัการรจนาอรรถ
กถาพระธรรมบท 
-ผลงานด้านวรรณกรรมอื่น ของพระ
พทุธโฆสาจารย์ 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายกลุม่จากกรณีศกึษา 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 

๓ 
 

บทที่ ๓ ความส าคัญของธรรมบท 
-คณุคา่ของธรรมบท 
-อิทธิพลของธรรมบท 
-ประโยชน์ของธรรมบท 
 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายกลุม่ 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 

๔ 
 

ทดสอบยอ่ย และบรรยาย บทที่ ๔ ยมก
วรรค หมวดว่าด้วยธรรมเป็นคู่กนั 
-ความหมายและสาระส าคญัของยมก
วรรค 
-กรณีศกึษาเร่ืองพระจกัขบุาล 
-กรณีศกึษาเร่ืองมฏัฐกณุฑล ี
-กรณีศกึษาเร่ืองธมัมกิอบุาสก 

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย  

 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 

๕ 
 

บทที่ ๔ ยมกวรรค หมวดว่าด้วย
ธรรมเป็นคู่กนั (ต่อ) 
- กรณีศกึษาเร่ือง 
- กรณีศกึษาเร่ือง 
- กรณีศกึษาเร่ือง 
 

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย ตวัอยา่งการศกึษา
จากปัญหาโครงงาน Problem 
base learning 
 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 

๖ 
 

บทที่ ๕ อัปปมาทวรรค หมวดว่าด้วย
ความไม่ประมาท 
- ความหมายและสาระส าคญัของอปัป
มาทวรรค 
-กรณีศกึษาเร่ืองพระนางสามาวดี 

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 



6 
  มคอ.๓ ธรรมบทศึกษา 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

  ๑) ตอนทีว่า่ด้วยเร่ืองการเวียนวา่ยตาย
เกิด(นายโกตหุลกิ) 
  ๒) ตอนที่วา่ด้วยคนมีบญุใครเขน่ฆา่ไม่
อาสญั (นายโฆสกะ) 
  ๓) ตอนทีว่า่ด้วยกงกรรมกงเกวยีน  (บุ
รพกรรมพระนางสามาวด,ี พระนางขุ
ชตุตรา) 

๗ 
 

      บทที่ ๕ อปัปมาทวรรค หมวดว่า
ด้วยความไม่ประมาท (ต่อ) 
- เร่ืองพระจิตตหตัถ์ 
- เร่ืองพระมหากสัสปเถระ 
- เร่ืองท้าวสกักะ 

๓         บรรยาย  ศกึษา
กรณีศกึษา อภิปราย ตวัอยา่ง
การศกึษาจากปัญหาโครงงาน 
Problem base learning 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 

๘ สอบกลางภาค      ๒  พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 
๙  
 

บทที่ ๖ ปัณฑิตวรรค หมวดว่าด้วย
บัณฑิต 
- ความหมายและสาระส าคญัของหมวด 
  บณัฑิตวรรค 
- เร่ืองพระราธเถระ 
- เร่ืองบณัฑติสามเณร 
- มารดาของนางกาณา 

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย  
 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 

๑๐ 
 
 

บทที่ ๗ ปาปวรรค หมวดว่าด้วยบาป 

- ความหมายและสาระส าคญัของ
ปาปวรรค 
- เร่ืองอนาถบิณฑกิเศรษฐี 
- เร่ืองเศรษฐีช่ือพิฬาลปทกะ 
- เร่ืองชน ๓ คน 

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย ตวัอยา่งการศกึษา
จากปัญหาโครงงาน Problem 
base learning 
 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 

๑๑ 
 

  บทที่ ๘ พุทธวรรค หมวดว่าด้วย
พระพุทธเจ้า  
- ความหมายและสาระส าคญัของพทุธ
วรรค 
- กรณีศกึษาเร่ืองยมกปาฏิหาริย์ 
- กรณีศกึษาเร่ืองเร่ืองนาคราชช่ือเอรก
ปัตตะ 
- กรณีศกึษาเร่ืองปัญหาพระอานนท์ 

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย ตวัอยา่งการ
วิเคราะห์ประเด็นเศรษฐกิจ 
สงัคม และวฒันธรรม  
 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 



7 
  มคอ.๓ ธรรมบทศึกษา 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑๒ 
 

ทดสอบยอ่ย และบรรยาย บทที่ ๙สุข
วรรค หมวดว่าด้วยความสุข 
- ความหมายและสาระส าคญัของสขุ
วรรค 
- เร่ืองระงบัความทะเลาะ  แหง่หมูพ่ระ
ญาต ิ 
- เร่ืองอบุาสกคนใดคนหนึง่ 
- เร่ืองพระเจ้าปเสนทิโกศล 

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย ตวัอยา่งการ
วิเคราะห์ปัญหาทางการเมือง 
สงัคม และวฒันธรรม 
 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 

๑๓ 
 

บทที่ ๑๐ มลวรรค หมวดว่าด้วย
มลทิน 

- ความหมายและสาระส าคญัของมล
วรรค 
- เร่ืองพระติสสเถระ 
- เร่ืองอบุาสก ๕ คน 
- เร่ืองเมณฑกเศรษฐี 

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย ตวัอยา่งการ
วิเคราะห์ประเด็นเก่ียวกบั
ความเช่ือ วฒันธรรม 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 

๑๔ 
 

บทที่ ๑๑ มัคควรรค 
- ความหมายและสาระส าคญัของมคั
ควรรค 
- เร่ืองสกูรเปรต 
- เร่ืองนางกิสาโคตมี 
- เร่ืองนางปฎาจารา 

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย การวเิคราะห์
ประเด็นจากสถานการณ์จริง  
 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 

๑๕ บทที่ ๑๒ พราหมณวรรค หมวดว่า
ด้วยพราหมณ์ 

- ความหมายและสาระส าคญัของพ
ราหมณวรรค 
- พระติสสะผู้อยูใ่นเงือ้มเขา 
- เร่ืองสามเณร 
- เร่ืองพระสนุทรสมทุรเถระ 

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย การวเิคราะห์
ประเด็นจากสถานการณ์จริง  
 

พระเมธีปริยตัวิิบลู ดร. 

๑๖ สอบปลายภาค     ๒ นิสติสอบ คณะกรรมการ 

 



8 
  มคอ.๓ ธรรมบทศึกษา 

กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการเรียนรู ้
สปัดาห ์
ประเมิน 

สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ นกัศกึษาศกึษาดงูาน ทุกครัง้ ๑๐% 

๒ นกัศกึษามคีวามรู ้ ความเขา้ใจในประเดน็ต่างๆเกีย่วกบั
ธรรมบทศกึษา 

สปัดาหท์ี ่
๑๖ 

๖๐% 

๓ นกัศกึษาตัง้ใจและสนใจเรยีนในรายวชิาธรรมบทศกึษา  ทุกครัง้ ๑๐% 

๔ การสง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายและศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ทุกครัง้ ๒๐% 

   ๑๐๐% 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. เอกสารและต าราหลัก 

 มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั. พระไตรปิฎกภาษาไทย.  พิมพ์เป็นอนสุรณ์สมโภช พระไตรปิฎก  
           ฉบบัภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๙ 

           มหามกฎุราชวิทยาลยั. พระธรรมปทัฏฐกถา แปล ภาค ๑-๘. กรุงเทพฯ 
  มหามกฎุราชวิทยาลยั.,๒๕๓๑. 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ข้อมลูทางอินเตอร์เนต็ ที่เก่ียวกบัวิชา พระธรรมบทศกึษา เช่น www.84000.org/tipitaka/attha  
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. เก็บเพชรจากคัมภีร์พระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั, ๒๕๔๒ 

มหามกฏุราชวิทยาลยั. พระสูตรและอรรถกถาแปล. พิมพ์ครัง้ที่ ๔ กรุงเทพ ฯ : ๒๕๔๓ 
เสฐียรพงษ์ วรรณปก . ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับวรรคดบีาลี . กรุงเทพฯ : รุ่งแสงการพิมพ์,  
  ๒๔๓๐. 
แสง จนัทร์งาม. พระไตรปิฎกวิเคราะห์ . พระนคร : ส านกัพิมพ์บรรณาคาร , ๒๕๓๑ 
Radhakrishnan, S. Indian Philosophy Vols, l-ll, Delhi : Oxford University Press, 1992 
Bimala Chum Law. A History of Pali Literature Vols. l-ll. Delhi : Indilogical Book House, 1993 
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  มคอ.๓ ธรรมบทศึกษา 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
        การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจาก

นกัศกึษาได้ดงันี ้การสนทนากลุม่ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้ เรียนแบบประเมินผู้สอน และแบบ
ประเมินรายวิชา 

- ขอเสนอแนะผา่นเว็ปบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จดัท าเป็นช่องทางการสือ่สารกบันกัศกึษา 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บข้อมลูเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยทุธ์ การสงัเกตการณ์สอนของผู้ ร่วมทีมการสอน ผลการสอบ การทวนสอบ
ผลประเมินการเรียนรู้ 
๓. การปรับปรุงการสอน  

หลงัจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมลู
เพิม่เติมในการปรับปรุงการสอน สมัมนาการจดัการเรียนการสอน การวิจยัในและนอกชัน้เรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

 ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัข้อ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก 
การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุม่ตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลงัการออกผลการ
เรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนกัศึกษาโดย
อาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคณุวฒุิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสตูร มีการตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการ
เรียนรู้ของนกัศกึษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียด
วิชา เพื่อให้เกิดคณุภาพมากขึน้  ปรับปรุงรายวิชาทกุ ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามข้อ 
๔ เปลี่ยนหรือสลบัอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นกัศึกษามีมมุมองในเร่ืองการประยกุต์ความรู้นีก้บัปัญหาที่มาจากงานวิจยัของอาจารย์
หรือแนวคิดใหม่ๆ ในอนาคต 

 
 


