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   มคอ. ๓  พระไตรปิฏกศึกษา   
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
๐๐๐ ๑๔๗   พระไตรปิฎกศึกษา   

ชื่อสถาบนัอดุมศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  

 โครงการขยายหอ้งเรียน 

       วดัไชยชมุพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง ต าบลบา้นใต ้อ าเภอเมืองกาญจนบรุี จงัหวดักาญจนบรุี ๗๑๐๐๐ 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลโดยทัว่ไป 

๑. รหสัและช่ือรายวิชา  
         ๐๐๐ ๑๔๗   พระไตรปิฎกศกึษา   
                       Tipitaka Studies 
๒. จ านวนหน่วยกิต   

๒  หน่วยกติ (๒ – ๐ – ๔) 
๓.  หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

พุทธศาสตรบณัฑติ  วชิาแกนพระพุทธศาสนา 
๔.  อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร 
๕..  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

ภาคการศกึษาที ่ ๑  / ชัน้ปีที ่ ๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ คณะพุทธศาสตร ์และคณะสงัคมศาสตร ์
๖..  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี
๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี
๘.  สถานท่ีเรียน    

โครงการขยายหอ้งเรยีนคณะพุทธศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  หอ้งเรยีนวดัไชยชุมพลชนะ
สงคราม 
๙.  วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

วนัที ่๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

                 หมวดท่ี ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
๑.  จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

                   เพื่อใหน้ิสติ มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัประวตั ิความเป็นมา และพฒันาการของคมัภรีพ์ระไตรปิฎก การ
จ าแนกโครงสรา้งและเน้ือหาสาระพระไตรปิฎก การรกัษา สบืทอดพระไตรปิฎกโดยมขุปาฐะและลายลกัษณ์อกัษร การ
จดัล าดบัคมัภรีท์างพระพทุธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎกในประเทศไทย และประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการศกึษา
พระไตรปิฎก 
๒. วตัถปุระสงคใ์นการการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
                ด าเนินการท าสื่อการเรียนการสอนโดย e-learning และกระบวนการสืบค้นพระไตรปิฎกทางคอมพิวเตอร ์ 
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ปรบัปรุงเนื้อหาการเรยีนการสอนใหเ้ป็นไปตามองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่จดัให้ละมกีารประเมนิรายวชิาที่
เป็นระบบตามหลกัการทางพระพุทธศาสนาเพื่อใชเ้ป็นฐานการปรบัปรุงการ 
สบืคน้หาขอ้มลู องคค์วามรูจ้ากพระไตรปิฎก 

หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 

๑.  ค าอธิบายรายวิชา  

             ศกึษาก าเนิด ความเป็นมา และพฒันาการของคมัภรีพ์ระไตรปิฎก การจ าแนกโครงสรา้งและเน้ือหาสาระพระไตรปิฎก 
ค าอธบิายโดยย่อของพระอรรถกถาจารย์ การรกัษาสบืทอดโดยมุขปาฐะและลายลกัษณ์อกัษร ล าดบัคมัภรี์ทางพระพุทธศาสนา 
ความเป็นมาของพระไตรปิฎก ในประเทศไทย และประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการศกึษาพระไตรปิฎก 
 
 
๒. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๒ ชัว่โมงต่อภาค
การศกึษา 

 

สอนเสรมิตามความตอ้งการ
ของนิสติเฉพาะราย 

ไม่มกีารฝึกปฏบิตังิาน
ภาคสนาม 

 
๔ ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

๓. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้ าปรกึษาผ่านเวบ็ไซตค์ณะพุทธศาสตร ์ 
- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ (เฉพาะ 

รายทีต่อ้งการ) 
 

หมวดที ่๔  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
๑.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๑. [•] ตระหนกัในคณุค่าและคณุธรรม
จรยิธรรม เสียสละ ซื่อสตัยส์จุรติ 

๒ . [•]  มี วินั ย  ต รงต่ อ เวลา และความ

รบัผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม 

๓.[o] มีภาวะผูน้  าและผูต้าม สามารถท างาน

เป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ได ้

๔. [o] เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น

ของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์

ของความเป็นมนษุย ์

- ก าหนดความรบัผิดชอบต่อ 
  การเขา้หอ้งเรียน  
- ใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มในการแสดง 
  ความคิดเห็นในบทเรียน 
  แลกเปล่ียนความคดิเห็น 
  ในชัน้เรียน 

- ประเมินผลพฤติกรรมการเขา้เรยีน 
- การใหค้วามรว่มมือในชัน้เรียน 
- การสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รยีน 
  จากการจดเนือ้หาบรรยาย   
- การน าเสนองาน ซกัถาม และ 
  อภิปราย 
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๕. [•]  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ

สงัคม ชาติ และพระพทุธศาสนา 

๒.  ด้านความรู้ 

ความรู้ทีต่้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๑. [•] มีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัการและ ทฤษฎีที่ส  าคญัในเนือ้หา
สาขาวชิาพระพทุธศาสนา 

๒. [] สามารถวเิคราะหปั์ญหาทางสงัคม
โดยใชแ้นวคดิทางดา้นพระพทุธศาสนา
รวมทัง้ประยกุตค์วามรู ้ทกัษะ และการใช้
เครื่องมือทางบีสนัสกฤตที่เหมาะสมกบัการ
แกไ้ขปัญหาสงัคม 

๓. [] สามารถตดิตามความกา้วหนา้
แนวคิดใหม่ ๆ ทางดา้นพระพทุธศาสนา 
พรอ้มทัง้เขา้ใจวิธีการน าไปประยกุตใ์ช ้

๔. [] มีความรู ้ความเขา้ใจใน
กระบวนการวิจยัและใชเ้ป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาวิทยาการใหม่ ๆ ทางดา้น
พระพทุธศาสนา 

๕. [] สามารถบรูณาการความรูใ้น
สาขาวชิาพระพทุธศาสนากบัความรูใ้น
ศาสตรอ์ื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- บรรยายเนือ้หารายวชิาตาม 
  แผนการสอนท่ีไดก้ าหนดไว ้
- อภิปรายประเด็นศกึษาระหว่าง 
  ผูเ้รียนและผูส้อน   
- มอบหมายงานใหผู้เ้รยีนไดค้น้ควา้ 
- สรุปประเด็นหลกัของบทเรียน 

- ทดสอบความเขา้ใจดว้ย 
  การถาม – ตอบ 
- วิจารณก์ารท าแบบฝึกหดั 
- ประเมินความรูค้วามเขา้ใจของ 
  ผูเ้รียนจากการท าแบบฝึกหดั  
- การสอบวดัความรู ้๒ ครัง้  
  สอบกลางภาคและปลายภาค 

๓. ด้านทกัษะทางปัญญา 

ทักษะปัญญาทีต่้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๑. [•] คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบ 

๒. [•]  สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอย่าง
สรา้งสรรค ์

๓. [] สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห ์
และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 

๔. [•] สามารถประยกุตใ์ชค้วามรูเ้ก่ียวกบั

- บรรยายพรอ้มทัง้ยกตวัอย่าง 
  ประกอบเนือ้หาวชิา 
- บรรยายเชงิวเิคราะหใ์หเ้ห็น 
  ความสมัพนัธแ์ละบรูณาการ 
  ของเนือ้หาวิชา 
- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความ 
  คิดเห็น และแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 
  เป็นรายบคุคล 

- ทดสอบย่อยโดยเนน้การวิเคราะห ์ 
  การประยกุตใ์ชแ้ละการบรูณาการ 
  เนือ้หาวิชา  
- การใชก้ารซกัถาม  
- ทดสอบดว้ยแบบฝึกหดั 
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พระไตรปิฏกไดอ้ย่างเหมาะสม - เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนศกึษาคน้ควา้ 
  ดว้ยตนเอง แลว้น ามาแลกเปล่ียน 
  ภายในชัน้เรยีน 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบทีต่้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๑. [•] สามารถใหค้วามช่วยเหลอืและ
อ านวยความสะดวกในการแกปั้ญหา
สถานการณต์่าง ๆ ทัง้ในบทบาทของผูน้  า 
หรือในบทบาทของผูร้ว่มทีมท างาน 

๒. [•] มคีวามรบัผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองและรบัผิดชอบงานในกลุ่ม 

๓. [] สามารถเป็นผูร้เิริ่มแสดงประเด็นใน
การแกไ้ขสถานการณท์ัง้ส่วนตวัและส่วนรวม 
พรอ้มทัง้แสดงจดุยืนอย่างพอเหมาะทัง้ของ
ตนเองและของกลุ่ม 
 
 

- มอบหมายงาน  
  พรอ้มทัง้ก าหนดใหน้ าเสนอ 
  ความกา้วหนา้ของงานเป็นระยะ 

- การน าเสนองาน 
- ชิน้งาน 
 
 
 

 
๕. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตวัเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิธีการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๑. [•] สามารถใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์
และสถิติ ในการวิเคราะหข์อ้มลูและแปล
ความหมายขอ้มลูทัง้เชงิปรมิาณและ
คณุภาพ 

๒. [•] สามารถแปลงขอ้มลูเป็นขา่วสารท่ีมี
คณุภาพและเหมาะสมต่อการส่ือสารทัง้กบั
บคุคลและกลุ่มคนในสถานการณืที่
หลากหลาย  

๓. [•] สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ
ทัง้การพดู การฟัง การเขียน พรอ้มทัง้
เลือกใชรู้ปแบบของการส่ือสารน าเสนอได้

- มอบหมายงาน  
  พรอ้มทัง้ก าหนดใหน้ าเสนอ 
  ความกา้วหนา้ของงานเป็นระยะ 
 
  

- การจ าท ารายงาน และน าเสนองานดว้ย
ส่ือเทคโนโลยี 
- การมีส่วนรว่มในการอภิปรายและ
วิธีการอภิปราย 
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อย่างเหมาะสม 

๔. [•]สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยี
ส่ือสารอย่างเหมาะสม  
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผลหมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
 

การแนะน าแนวสงัเขปรายวิชา 
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบั
พระไตรปิฎก  
-ความหมายของพระไตรปิฎก  
-ประเภทพระไตรปิฎก  
- ความเป็นมาของพระไตรปิฎก  
- โครงสรา้งพระไตรปิฎก  

๒ 
 

การบรรยาย   
การอภปิรายกลุ่ม 
การใชส้ื่อคอมพวิเตอร ์
การยกตวัอย่างจาก
สารตัถะในพระไตรปิฎก 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๒ 
 

การก าเนิดพระไตรปิฎก  
- พระอานนทก์บัพระไตรปิฎก  
-พระอุบาลกีบัพระไตรปิฎก  
- พระมหากสัสปะกบัพระไตรปิฎก 
ฯลฯ 

๒ 
 

การบรรยาย   
การอภปิรายกลุ่ม 
การใชส้ื่อคอมพวิเตอร ์
การยกตวัอย่างจาก
สารตัถะในพระไตรปิฎก 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๓ 
 

การสงัคายนาพระไตรปิฎก 
การนับครัง้สงัคายนาทีรู่ก้นัทัว่ไป  
-สงัคายนาครัง้ที ่๑- ๒ - ๓ –  
-การนับสงัคายนาของลงักา  
-การนับสงัคายนาของพม่า 
- การนับสงัคายนาของไทย  

๒ 
 

การบรรยาย   
การอภปิรายกลุ่ม 
การใชส้ื่อคอมพวิเตอร ์
การยกตวัอย่างจาก
สารตัถะในพระไตรปิฎก 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๔ 
 

การพฒันาการของไตรปิฏก  
- การสงัคายนาของฝ่ายมหายาน  
- การสงัคายนาของนิกายสพัพตัถิ
กวาท  
- สงัคายนานอกประวตัศิาสตรแ์ละ
ล าดบัอาจารยผ์ูท้รงจ าพระไตรปิฎก  

๒ 
 

การบรรยาย   
การอภปิรายกลุ่ม 
การใชส้ื่อคอมพวิเตอร ์
การยกตวัอย่างจาก
สารตัถะในพระไตรปิฎก 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๕. 
 

ค าอธิบายพระไตรปิฎก ในทศันะ
ของพระอรรถกถาจารย ์ฎีกา อนุฏี
กา ปกรณ์วิเสส  
-ความน า -ความหมายและประเภท
ของอรรถกถา ฎกีา อนุฏกีา ปกรณ์วิ

๒ 
 

การบรรยาย   
การอภปิรายกลุ่ม 
การใชส้ื่อคอมพวิเตอร ์
การยกตวัอย่างจาก
สารตัถะในพระไตรปิฎก 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 
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   มคอ. ๓  พระไตรปิฏกศึกษา  

 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

เสส ความส าคญั ก าเนิดและ
พฒันาการของอรรถกถา ฎกีา อนุ
ฎกีา 

๖. 
 

การจารึกพระไตรปิฎกในประเทศ
ไทย สมยัที ่๑ พระเจา้ตโิลกราช 
เมอืงเชยีงใหม่ สมยัที ่๒ รชักาลที ่๑ 
กรุงเทพฯ สมยัที ่๓ รชักาลที ่๕ 
กรุงเทพ ฯ สมยัที ่๔ รชักาลที ่๗ 
กรุงเทพ ฯ และของ มจร.  

๒ 
 

การบรรยาย   
การอภปิรายกลุ่ม 
การใชส้ื่อคอมพวิเตอร ์
การยกตวัอย่างจาก
สารตัถะในพระไตรปิฎก 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๗ 
 

ลกัษณะการจดัหมวดหมูข่องแต่
ละปิฎก วนิัยปิฎก สุตตนัตปิฎก 
อภธิมัมปิฎก ลาดบัชัน้คมัภรีท์าง
พระพุทธศาสนา คาอธบิาย
พระไตรปิฎกอย่างย่อ ๆ ของอรรถ
กถาจารย ์ 

๒ 
 

การบรรยาย   
การอภปิรายกลุ่ม 
การใชส้ื่อคอมพวิเตอร ์
การยกตวัอย่างจาก
สารตัถะในพระไตรปิฎก 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๘ สอบกลางภาค  ๒ 
 

 พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๙ 
 

โครงสร้างพระวินัยปิฎก ศกึษา
เน้ือหาสาระ คมัภรีม์หาวภิงัค์ คมัภรี์
ภกิขนุีวภิงัค ์  คมัภรีม์หาวรรค คมัภรี์
จุลวรรค คมัภรีบ์รวิาร 

๒ 
 

การบรรยาย   
การอภปิรายกลุ่ม 
การใชส้ื่อคอมพวิเตอร ์
การยกตวัอย่างจาก
สารตัถะในพระไตรปิฎก 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๑๐ 
 

โครงสร้างพระสุตตนัตปิฎก ศกึษา
เน้ือหาสาระ คมัภรีท์ฆีนิกาย คมัภรี์
มชัฌมินิกาย คมัภรีส์งัยตุตนิกาย 
คมัภรีอ์งัคตุตรนิกาย คมัภรีข์ทุทก
นิกาย  

๒ 
 

การบรรยาย   
การอภปิรายกลุ่ม 
การใชส้ื่อคอมพวิเตอร ์
การยกตวัอย่างจาก
สารตัถะในพระไตรปิฎก 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๑๑ 
 

โครงสร้างพระอภิธรรมปิฎก ศกึษา
เน้ือหาสาระ คมัภรีธ์มัมสงัคณี คมัภรี์
วภิงัค ์คมัภรีบ์ุคคลบญัญตั ิ คมัภรี์
ธาตุกถา คมัภรีก์ถาวตัถ ุคมัภรีย์มก 
คมัภรีปั์ฏฐาน  
 

๒ 
 

การบรรยาย   
การอภปิรายกลุ่ม 
การใชส้ื่อคอมพวิเตอร ์
การยกตวัอย่างจาก
สารตัถะในพระไตรปิฎก 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๑๒ 
 

พระไตรปิฎกกบัพระมหากษัตริย์
ไทย 

๒ 
 

การบรรยาย   
การอภปิรายกลุ่ม 
การใชส้ื่อคอมพวิเตอร ์

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 
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   มคอ. ๓  พระไตรปิฏกศึกษา  

 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

การยกตวัอย่างจาก
สารตัถะในพระไตรปิฎก 

๑๓ 
 

การวิเคราะห์พระไตรปิฎก ๒ 
 

การบรรยาย   
การอภปิรายกลุ่ม 
การใชส้ื่อคอมพวิเตอร ์
การยกตวัอย่างจาก
สารตัถะในพระไตรปิฎก 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๑๔ 
 

คณุค่าของพระไตรปิฎกต่อ
สงัคมไทย 
- คุณค่าดา้นหลกัค าสอน 
- คุณค่าดา้นประวตัศิาสตร์
พระพุทธศาสนาและภาษาไทย 
-คุณค่าดา้นวรรณกรรมไทย ศลิปะ
และวฒันธรรม คตคิวามเชื่อของ
สงัคมไทย 

๒ 
 

การบรรยาย   
การอภปิรายกลุ่ม 
การใชส้ื่อคอมพวิเตอร ์
การยกตวัอย่างจาก
สารตัถะในพระไตรปิฎก 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๑๕ 
 

มจร. กบัพระไตรปิฎก 
ระบบการสบืคน้พระไตรปิฎก 
สรุปสาระจากพระไตรปิฎกศกึษา 

๒ 
 

การบรรยาย   
การอภปิรายกลุ่ม 
การใชส้ื่อคอมพวิเตอร ์
การยกตวัอย่างจาก
สารตัถะในพระไตรปิฎก 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๑๖ สอบปลายภาค ๒ 
 

 คณะกรรมการ 

๒.แผนประเมินและการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้  วิธีการประเมนิ  สัปดาหท์ีป่ระเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

ความมีศีลธรรม จรยิธรรม 
คณุธรรม ซื่อสตัยส์จุรติและ
ความรบัผิดชอบ 

การสงัเกต /การเขา้ชัน้  
ตลอดภาค 
การศกึษา 

๑๐% 

ความกา้วหนา้ของความรู ้ การสอบกลางภาค ๘ ๑๐% 

ความกา้วหนา้ของความรู ้ การสอบปลายภาค ๑๖ ๖๐% 

ทกัษะการสืบคน้ขอ้มลู  
วิเคราะห ์การท าความเขา้ใจ 
และการน าไปประยกุตใ์ช ้

การวิเคราะหก์รณีศกึษา คน้ควา้  
การอา่นและสรุปบทความ 
การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค 
การศกึษา 

๑๐% 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่ง การมีส่วนรว่ม อภิปราย เสนอความ ๑๓ – ๑๕ ๑๐% 
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   มคอ. ๓  พระไตรปิฏกศึกษา  

 

บคุคล ทกัษะการใชภ้าษา  
การใชค้ณิตศาสตรเ์พื่อการ
วิเคราะหแ์ละจดัการขอ้มลู 

คิดเหน็ในชัน้เรียน 

หมวดท่ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  เอกสารและต าราหลกั 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, พระไตรปิฎกฉบบัมหาจุฬาเตปิฎก , 2530 , กรุงเทพมหานคร, โรงพมิพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
คณาจารย์ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, พระไตรปิฎกศกึษา, 2551 , กรุงเทพมหานคร, โรงพมิพม์หา

จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. 
๒. เอกสารและขอ้มลูส าคญั 

เสนาะ  ผดุงฉตัร. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัวรรณคดีบาลี Introduction to Bali literature. 
พมิพค์รัง้ที ่1 พ.ศ. 2532. กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,2532. 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, วรรณคดีบาลี. บาลคีรัง้ที่ 1 : กนัยายน 2552. กรุงเทพมหานคร : โรง

พมิพไ์ทยรายวนัการพมิพ,์ 2552. 
๓. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

ไกรวุฒ ิ มะโนรตัน์. วรรณคดีบาลี 1 พมิพค์รัง้แรก 2549. กรุงเทพมหานคร : พมิพท์ี ่จรญัสนิทวงศก์ารพมิพ,์2549. 
CD Rom พระไตรปิฎก ฉบบัมหาจุฬาฯ และฉบบัของมหาวทิยาลยัมหดิล 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ทีจ่ดัท าโดยนักศกึษา ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิและความเหน็จากนักศกึษา

ไดด้งันี้ 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
- การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 
- ขอเสนอแนะผ่านเวบบอรด์ ทีอ่าจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการสื่อสารกบันักศกึษา 
 

๒. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยุทธ ์ดงันี้ 

- การสงัเกตการณ์สอนของผูร้่วมทมีการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

๓. การปรบัปรงุการสอน  
หลงัจากผลการประเมนิการสอนในข้อ ๒ จงึมกีารปรบัปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหา

ขอ้มลูเพิม่เตมิในการปรบัปรุงการสอน ดงันี้ 
- สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 
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   มคอ. ๓  พระไตรปิฏกศึกษา  

 

- การวจิยัในและนอกชัน้เรยีน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ ตามทีค่าดหวงัจากการเรยีนรูใ้นวชิา ได้

จาก การสอบถามนักศกึษา หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา รวมถงึพจิารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลงัการออกผล
การเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิาไดด้งันี้ 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษาโดยอาจารย์อื่น หรอืผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  

- มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรู้ของนักศกึษา โดยตรวจสอบขอ้สอบ 
รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิป์ระสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรบัปรุงการสอน และ

รายละเอยีดวชิา เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้ 
- ปรบัปรุงรายวชิาทุก ๑ ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ ๔ 
- เปลี่ยนหรอืสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจาก

งานวจิยัของอาจารยห์รอืแนวคดิใหม่ๆ 
 
 


