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  มคอ.๓ ธรรมบทศึกษา 

มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวชิา 
                                           ๑๐๑ ๓๐๘ ธรรมบทศึกษา 
 

ชื่อสถาบนัอดุมศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  

 โครงการขยายหอ้งเรียน 

      วดัไชยชมุพลชนะสงคราม พระอารามหลวง ต าบลบา้นใต ้อ าเภอเมืองกาญจนบรุี จงัหวดักาญจนบรุี  ๗๑๐๐๐ 

หมวดที ่๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา  
 ๑๐๑ ๓๐๘ ธรรมบทศกึษา      
Dhammapada Studies  

๒. จ านวนหน่วยกติ   
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
          พทุธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพทุธศาสนา 
๔. อาจารยผู้์รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู้์สอน 

พระเมธีปรยิตัิวิบลู ดร. 
๕. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีทีเ่รียน 
            ภาคการศกึษาที่  ๑/๒๕๖๓ /  ชัน้ปีที่ ๓ คณะพทุธศาสตร ์
๖. รายวิชาทีต่้องเรียนมากอ่น (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

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

 ไม่มี 
๘. สถานทีเ่รียน    

โครงการขยายหอ้งเรียนคณะพทุธศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั หอ้งเรียนวดัไชยชมุพลชนะสงคราม 
๙. วันทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

๑๕   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

          เพื่อใหน้ิสิตมีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย ประวตัิ โครงสรา้ง และเนือ้หาสาระของธรรมบท  เนน้หลกัธรรมที่
ส  าคญั แนวคดิเชิงเศรษฐกิจ  สงัคมวฒันธรรมอินเดีย  และอิทธิพลของธรรมบทท่ีมีต่อวิถีชวีิตของคนไทย  โดยอาศยักรณีตวัอย่าง
ในอรรถกถาธรรมบทมาบรูณาการเขา้ดว้ยกนั  
๒. วัตถุประสงคใ์นการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
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 เพื่อใหน้ิสิตมีความรูพ้ืน้ฐาน เป็นการเตรียมความพรอ้มดา้นปัญญาในการน าความรู ้ความเขา้ใจ ในธรรมบท เพื่อเป็น
พืน้ฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ควรมีการเปล่ียนแปลงตวัอย่างอา้งอิง ใหส้อดคลอ้งกับแนวคิดดา้นเศรษฐกิจ สงัคม 
วฒันธรรมในปัจจบุนั 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

 ๑. ค าอธิบายรายวิชา  

              ศึกษาความหมาย ประวตัิ โครงสรา้ง และเนือ้หาสาระของธรรมบท  เนน้หลกัธรรมที่ส  าคญั แนวคิดเชิงเศรษฐกิจ  สงัคม
วฒันธรรมอินเดีย  และอิทธิพลของธรรมบทท่ีมีต่อวิถีชีวิตไทย  โดยอาศยัอรรถกถาธรรมบทประกอบ 

 
๒. จ านวนชั่วโมงทีใ่ช้ตอ่ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

บรรยาย  ๔๘ ชั่วโมงต่อภาค
การศกึษา   

 

สอนเสรมิตามความตอ้งการ
ของนกัศกึษาเฉพาะราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบตังิาน
ภาคสนาม 

การศกึษาดว้ยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสปัดาห ์  

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสปัดาหท์ีอ่าจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกนั่กศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรกึษาผ่านเว็บไซตค์ณะพทุธศาสตร ์ 
- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรกึษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชั่วโมงต่อสปัดาห ์ (เฉพาะรายที่ตอ้งการ) 

 
หมวดที ่๔  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

๑   .ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๑. [•] ตระหนกัในคณุค่าและคณุธรรม
จรยิธรรม เสียสละ ซื่อสตัยส์จุรติ 

๒. [•]  มี วินัย  ตรงต่อ 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
สาขาวชิาพระพทุธศาสนากับความรูใ้น
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 

- บรรยายพรอ้มทัง้ยกตวัอย่าง  
  ประกอบเนือ้หาวชิา 

- บรรยายเชงิวเิคราะหใ์หเ้ห็น  
  ความสมัพนัธแ์ละบรูณาการ 
  ของเนือ้หาวิชา 
- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความ 
  คิดเห็น และแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 
  เป็นรายบคุคล 

- ทดสอบย่อยโดยเนน้การวิเคราะห์  
  การประยกุตใ์ชแ้ละการบรูณาการ 
  เนือ้หาวิชา  
- การใชก้ารซกัถาม  
- ทดสอบดว้ยแบบฝึกหดั 



4 

  มคอ.๓ ธรรมบทศึกษา 

๔ .[•] สามารถประยกุตใ์ชค้วามรูท้างธรรม
บทศกึษาไปใชใ้นชวีิตประจ าวนัไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

- ใหผู้เ้รียนศกึษาคน้ควา้เปิดโอกาส  
  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

- มอบหมายงาน  
  พรอ้มทัง้ก าหนดใหน้ าเสนอ 
  ความกา้วหนา้ของงานเป็นระยะ 
 
  

- การจ าท ารายงาน และน าเสนองานดว้ย
ส่ือเทคโนโลยี 

- การมีส่วนรว่มในการอภิปรายและ
วิธีการอภิปราย 
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เลือกใชรู้ปแบบของการส่ือสารน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม 
 
 

๔ .[•]สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยี
ส่ือสารอย่างเหมาะสม  
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การสอน  

สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

๑ 
 

บทที ่๑ ความรู้เบือ้งตน้เกี่ยวกับ
ธรรมบท 
-ความหมายและใจความส าคญัของ
ธรรมบท 
-รูปแบบคาถาธรรมบทในพระไตรปิฎก 
-อรรถกถาธรรมบท 
-โครงสรา้งอรรถกถาธรรมบท 
-จ านวนวรรค คาถา เรื่องในอรรถกถา 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศกึษา 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๒ 
 

บทที ่๒ ประวัติความเป็นมาของ
ธรรมบท 

-การก าเนิดคมัภีรช์ัน้อรรถกถา ฎีกา อนุ
ฎีกา 
-ประวตัิพระพทุธโฆสาจารย ์อรรถกถา
จารยผ์ูร้จนาธรรมบท 
-พระพทุธโฆสาจารยก์บัการรจนาอรรถ
กถาพระธรรมบท 
-ผลงานดา้นวรรณกรรมอื่น ของพระ
พทุธโฆสาจารย ์

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศกึษา 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๓ 
 

บทที ่๓ ความส าคัญของธรรมบท 
-คณุคา่ของธรรมบท 
-อิทธิพลของธรรมบท 
-ประโยชนข์องธรรมบท 
 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายกลุ่ม 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 



6 

  มคอ.๓ ธรรมบทศึกษา 

สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๔ 
 

ทดสอบย่อย และบรรยาย บทที ่๔ ยมก
วรรค หมวดว่าด้วยธรรมเป็นคู่กนั 
-ความหมายและสาระส าคญัของยมก
วรรค 
-กรณีศกึษาเรื่องพระจกัขบุาล 
-กรณีศกึษาเรื่องมฏัฐกณุฑลี 
-กรณีศกึษาเรื่องธัมมกิอบุาสก 

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย  

 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๕ 
 

บทที ่๔ ยมกวรรค หมวดว่าดว้ย
ธรรมเป็นคู่กนั (ต่อ) 
- กรณีศกึษาเรื่อง 
- กรณีศกึษาเรื่อง 
- กรณีศกึษาเรื่อง 
 

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย ตวัอยา่งการศกึษา
จากปัญหาโครงงาน Problem 
base learning 
 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๖ 
 

บทที ่๕ อัปปมาทวรรค หมวดว่าดว้ย
ความไม่ประมาท 
- ความหมายและสาระส าคญัของอปัป
มาทวรรค 
-กรณีศกึษาเรื่องพระนางสามาวดี 
  ๑) ตอนที่ว่าดว้ยเรื่องการเวียนวา่ยตาย
เกิด(นายโกตหุลิก) 
  ๒) ตอนที่ว่าดว้ยคนมีบญุใครเขน่ฆ่าไม่
อาสญั (นายโฆสกะ) 
  ๓) ตอนที่ว่าดว้ยกงกรรมกงเกวยีน  (บุ
รพกรรมพระนางสามาวดี, พระนางขุ
ชตุตรา) 

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๗ 
 

      บทที ่๕ อปัปมาทวรรค หมวดว่า
ด้วยความไม่ประมาท (ต่อ) 
- เรื่องพระจิตตหตัถ ์
- เรื่องพระมหากสัสปเถระ 
- เรื่องทา้วสกักะ 

๓         บรรยาย  ศกึษา
กรณีศกึษา อภิปราย ตวัอยา่ง
การศกึษาจากปัญหาโครงงาน 
Problem base learning 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๘ สอบกลางภาค      ๒  พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 
๙  
 

บทที ่๖ ปัณฑิตวรรค หมวดว่าด้วย
บัณฑิต 
- ความหมายและสาระส าคญัของหมวด 

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย  
 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 
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  มคอ.๓ ธรรมบทศึกษา 

สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

  บณัฑิตวรรค 
- เรื่องพระราธเถระ 
- เรื่องบณัฑติสามเณร 
- มารดาของนางกาณา 

๑๐ 
 
 

บทที ่๗ ปาปวรรค หมวดวา่ดว้ยบาป 

- ความหมายและสาระส าคญัของ
ปาปวรรค 
- เรื่องอนาถบิณฑกิเศรษฐี 
- เรื่องเศรษฐีชื่อพิฬาลปทกะ 
- เรื่องชน ๓ คน 

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย ตวัอยา่งการศกึษา
จากปัญหาโครงงาน Problem 
base learning 
 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๑๑ 
 

  บทที ่๘ พทุธวรรค หมวดว่าด้วย
พระพุทธเจ้า  
- ความหมายและสาระส าคญัของพทุธ
วรรค 
- กรณีศกึษาเรื่องยมกปาฏิหารยิ ์
- กรณีศกึษาเรื่องเรื่องนาคราชชื่อเอรก
ปัตตะ 
- กรณีศกึษาเรื่องปัญหาพระอานนท ์

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย ตวัอยา่งการ
วิเคราะหป์ระเด็นเศรษฐกจิ 
สงัคม และวฒันธรรม  
 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๑๒ 
 

ทดสอบย่อย และบรรยาย บทที ่๙ สุข
วรรค หมวดว่าด้วยความสุข 
- ความหมายและสาระส าคญัของสขุ
วรรค 
- เรื่องระงบัความทะเลาะ  แห่งหมู่พระ
ญาติ  
- เรื่องอบุาสกคนใดคนหนึง่ 
- เรื่องพระเจา้ปเสนทิโกศล 

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย ตวัอยา่งการ
วิเคราะหปั์ญหาทางการเมือง 
สงัคม และวฒันธรรม 
 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๑๓ 
 

บทที ่๑๐ มลวรรค หมวดว่าดว้ย
มลทนิ 

- ความหมายและสาระส าคญัของมล
วรรค 
- เรื่องพระติสสเถระ 
- เรื่องอบุาสก ๕ คน 
- เรื่องเมณฑกเศรษฐี 

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย ตวัอยา่งการ
วิเคราะหป์ระเด็นเก่ียวกบั
ความเชื่อ วฒันธรรม 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 
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  มคอ.๓ ธรรมบทศึกษา 

สัปดาหท์ี ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑๔ 
 

บทที ่๑๑ มัคควรรค 
- ความหมายและสาระส าคญัของมคั
ควรรค 
- เรื่องสกูรเปรต 
- เรื่องนางกิสาโคตมี 
- เรื่องนางปฎาจารา 

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย การวเิคราะห์
ประเด็นจากสถานการณจ์รงิ  
 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๑๕ บทที ่๑๒ พราหมณวรรค หมวดว่า
ด้วยพราหมณ ์

- ความหมายและสาระส าคญัของพ
ราหมณวรรค 
- พระติสสะผูอ้ยู่ในเงือ้มเขา 
- เรื่องสามเณร 
- เรื่องพระสนุทรสมทุรเถระ 

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 
อภิปราย การวเิคราะห์
ประเด็นจากสถานการณจ์รงิ  
 

พระเมธีปรยิตัวิิบลู ดร. 

๑๖ สอบปลายภาค     ๒ นิสิตสอบ คณะกรรมการ 

๒ .แผนประเมินและการเรียนรู้  

ผลการเรียนรู้  วิธีการประเมนิ  สัปดาหท์ีป่ระเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

ความมีศีลธรรม จรยิธรรม 
คณุธรรม ซื่อสตัยส์จุรติและความ
รบัผิดชอบ 

การสงัเกต /การเขา้ชัน้เรยีน  
ตลอดภาค 
การศกึษา 

๑๐% 

ความกา้วหนา้ของความรู ้ การสอบกลางภาค ๘ ๑๐% 

ความกา้วหนา้ของความรู ้ การสอบปลายภาค ๑๖ ๖๐% 

ทกัษะการสืบคน้ขอ้มลู  วิเคราะห ์
การท าความเขา้ใจ และการน าไป
ประยกุตใ์ช ้

การวิเคราะหก์รณีศกึษา คน้ควา้  
การอา่นและสรุปบทความ 
การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค 
การศกึษา 

๑๐% 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่ง 
บคุคล ทกัษะการใชภ้าษา  
การใชค้ณิตศาสตรเ์พื่อการ
วิเคราะหแ์ละจดัการขอ้มลู 

การมีส่วนรว่ม อภิปราย เสนอความ
คิดเหน็ในชัน้เรียน 

๑๓ – ๑๕ ๑๐% 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. เอกสารและต าราหลัก 
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  มคอ.๓ ธรรมบทศึกษา 

 มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั. พระไตรปิฎกภาษาไทย.  พิมพเ์ป็นอนสุรณส์มโภช พระไตรปิฎก  
           ฉบบัภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๙ 

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

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. เก็บเพชรจากคัมภีรพ์ระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั, ๒๕๔๒ 

มหามกฏุราชวิทยาลยั. พระสูตรและอรรถกถาแปล. พิมพค์รัง้ที่ ๔ กรุงเทพ ฯ : ๒๕๔๓ 
เสฐียรพงษ์ วรรณปก . ความรู้เบือ้งตน้เกี่ยวกับวรรคดบีาลี . กรุงเทพฯ : รุง่แสงการพิมพ,์  
  ๒๔๓๐. 
แสง จนัทรง์าม. พระไตรปิฎกวิเคราะห ์. พระนคร : ส านกัพิมพบ์รรณาคาร , 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 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
        การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ที่จัดท าโดยนักศึกษา ไดจ้ัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจาก

นกัศกึษาไดด้งันี ้การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน การสงัเกตการณจ์ากพฤติกรรมของผูเ้รียนแบบประเมินผูส้อน และแบบ
ประเมินรายวิชา 

- ขอเสนอแนะผ่านเว็ปบอรด์ ที่อาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศกึษา 
๒. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

ในการเก็บขอ้มลูเพื่อประเมินการสอน ไดม้ีกลยทุธ ์การสงัเกตการณส์อนของผูร้ว่มทีมการสอน ผลการสอบ การทวนสอบ
ผลประเมินการเรียนรู ้
๓. การปรับปรุงการสอน  

หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ ๒ จึงมีการปรบัปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มลู
เพิม่เติมในการปรบัปรุงการสอน สมัมนาการจดัการเรียนการสอน การวิจยัในและนอกชัน้เรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรูใ้นวิชา ไดจ้าก 
การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการ
เรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได ้การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดย
อาจารยอ์ื่น หรือผูท้รงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร มีการตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการ
เรียนรูข้องนกัศกึษา โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
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  มคอ.๓ ธรรมบทศึกษา 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดม้ีการวางแผนการปรบัปรุงการสอน และรายละเอียด

วิชา เพื่อใหเ้กิดคณุภาพมากขึน้  ปรบัปรุงรายวิชาทกุ ๓ ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ 
๔ เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อใหน้กัศึกษามีมมุมองในเรื่องการประยุกตค์วามรูน้ีก้ับปัญหาที่มาจากงานวิจยัของอาจารย์
หรือแนวคิดใหม่ๆในอนาคต 

 
 


