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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
๑๐๑ ๔๓๒ มงัคลตัทีปนีศึกษา 

 
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  ห้องเรียนวดัไชยชุมพลชนะสงคราม  
สาขาพระพทุธศาสนา 

 
หมวดท่ี ๑ ข้อมูลทัว่ไป 

 
๑. รหสัและช่ือรายวิชา1 
       ๑๐๑ ๔๓๒   มงัคลตัถทปีนีศกึษา               
            Magalatthadipani Studies  
๒. จ านวนหน่วยกิต 
      ๒ หน่วยกติ ๒ (๒-๐-๔) 

๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลกัสตูรพุทธศาสตรบณัฑติ เป็นวชิาบงัคบัในหมวดวชิาเฉพาะพระพุทธศาสนาซึง่เป็นรายวชิาบงัคบั

ส าหรบัทุกหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
๔.อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน ๑ 
       พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๕. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน ๑ 
        ภาคการศกึษาที ่๑/๒๕๖๓ / ชัน้พุทธศาสตรปี์ที ่๔ สาขาวชิาพุทธศาสนา 

๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre- requisites)  
           -ไมม่ ี

๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites)  
           -ไมม่ ี

๘. สถานท่ีเรียน 
       มหาวทิยาลยัมหามหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั หอ้งเรยีนวดัไชยชุมพลชนะสงคราม 
 หอ้งเรยีนคณะพุทธศาสตร ์๔ 
๙. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด1 
      วนัที ่๑๕ เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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หมวดท่ี ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

๑.จดุมุ่งหมายของรายวิชา1 
     เพื่อให้นิสติมคีวามรู้ความเขา้ใจเนื้อหาสาระของมงคล ๓๘ ประการ ในหนังสอืมงคลตัถทปีนี ภาค ๑ และ ภาค ๒ 

สามารถวเิคราะหป์ระเภท วตัถุประสงค ์และคุณค่าของมงคล ๓๘ ประการ และสามารถวเิคราะหค์ุณประโยชน์ของมงคล 

๓๘ ประการ ทีม่ตี่อสงัคมไทย 

๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา1 
     เพื่อใหน้ักศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัมงคล ๓๘ ประการ เขา้ใจหลกัธรรมในในมงคล ๓๘ ประการ  

 
หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา1 
ศกึษาประเภท วตัถุประสงคล์กัษณะของมงคล ๓๘ ประการ ทีม่อีทิธพิลต่อสงัคมไทย  
๒. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา1 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๒  ชัว่โมง
ต่อภาคการศกึษา 

สอนเสรมิตามความตอ้งการ
ของนักศกึษาเฉพาะราย 

ไม่มกีารฝึกปฏบิตั ิ ศกึษาดว้ยตวัเอง ๔ ชัว่โมงต่อ
สปัดาห ์

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

 

๓. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารยป์ระจ ารายวชิาประกาศเวลาใหค้ าปรกึษาผ่านเวบ็ไซตค์ณะพุทธศาสตร ์ 

- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ (เฉพาะรายที่

ตอ้งการ) 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี ๔  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
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๑   .ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

การพฒันาผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๑. [•] ตระหนักในคุณค่าและคณุธรรม

จรยิธรรม เสยีสละ ซื่อสตัยสุ์จรติ 

๒. [•]  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ

รบัผดิชอบต่อตนเอง วชิาชพีและสงัคม 

๓.[o] มภีาวะผูน้ าและผูต้าม สามารถท างาน

เป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ได ้

๔. [o] เคารพสิทธิและรบัฟังความคิดเห็น

ของผู้อื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศกัดิ ์

ของความเป็นมนุษย ์

๕. [•]  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ

สงัคม ชาต ิและพระพุทธศาสนา 

- ก าหนดความรบัผดิชอบต่อ  

  การเขา้หอ้งเรยีน  

- ใหผู้เ้รยีนมส่ีวนร่วมในการแสดง 

  ความคดิเหน็ในบทเรยีน 

  แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

  ในชัน้เรยีน 

- ประเมนิผลพฤตกิรรมการ

เขา้เรยีน 

- การใหค้วามร่วมมอืในชัน้

เรยีน 

- การสงัเกตพฤตกิรรมของ

ผูเ้รยีน 

  จากการจดเน้ือหาบรรยาย   

- การน าเสนองาน ซกัถาม 

และ 

  อภปิราย 

๒   .ด้านความรู้  

ความรู้ท่ีต้องได้รบั วิธีการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๑ .[•] มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั

หลกัการและ ทฤษฎทีีส่ าคญัในเนื้อหา

สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 

๒ .[] สามารถวเิคราะหปั์ญหาทางสงัคม

โดยใชแ้นวคดิทางดา้นพระพุทธศาสนา

รวมทัง้ประยุกตค์วามรู ้ทกัษะ และการใช้

เครื่องมอืทางบสีนัสกฤตทีเ่หมาะสมกบัการ

แกไ้ขปัญหาสงัคม 

๓ .[] สามารถตดิตามความกา้วหน้า

แนวคดิใหม ่ๆ ทางดา้นพระพุทธศาสนา 

พรอ้มทัง้เขา้ใจวธิกีารน าไปประยุกตใ์ช ้

- บรรยายเนื้อหารายวชิาตาม  

  แผนการสอนทีไ่ดก้ าหนดไว ้

- อภปิรายประเดน็ศกึษาระหว่าง 

  ผูเ้รยีนและผูส้อน   

- มอบหมายงานใหผู้เ้รยีนไดค้น้ควา้ 

- สรุปประเดน็หลกัของบทเรยีน  

- ทดสอบความเขา้ใจดว้ย  

  การถาม – ตอบ 

- วจิารณ์การท าแบบฝึกหดั  

- ประเมนิความรูค้วามเขา้ใจ

ของ 

  ผูเ้รยีนจากการท าแบบฝึกหดั  

- การสอบวดัความรู ้๒ ครัง้  

  สอบกลางภาคและปลายภาค 



4 
  มคอ. 3 มงัคลตัถทีปนี 

๔ . [] มคีวามรู ้ความเขา้ใจใน

กระบวนการวจิยัและใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการ

แสวงหาวทิยาการใหม่ ๆ ทางดา้น

พระพุทธศาสนา 

๕ .[] สามารถบูรณาการความรูใ้น

สาขาวชิาพระพุทธศาสนากบัความรูใ้น

ศาสตรอ์ื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

๓. ด้านทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะปัญญาท่ีต้องพฒันา วิธีการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๑ .[•] คดิอย่างมวีจิารณญาณและอย่างเป็น

ระบบ 

๒ .[•]  สามารถสบืคน้ ตคีวาม และประเมนิ

สารสนเทศ เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอย่าง

สรา้งสรรค ์

๓ .[] สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์

และสรุปประเดน็ปัญหาและความตอ้งการ 

๔ .[•] สามารถประยุกตใ์ชค้วามรูท้างธรรม

บทศกึษาไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

- งบรรยายพรอ้มทัง้ยกตวัอย่า  

  ประกอบเนื้อหาวชิา 

- บรรยายเชงิวเิคราะหใ์หเ้หน็  

  ความสมัพนัธแ์ละบูรณาการ 

  ของเน้ือหาวชิา 

- เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนแสดงความ 

  คดิเหน็ และแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

  เป็นรายบุคคล 

- เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนศกึษาคน้ควา้  

  ดว้ยตนเอง แลว้น ามาแลกเปลีย่น 

  ภายในชัน้เรยีน 

- สอบย่อยโดยเน้นการทด

วเิคราะห์   

  การประยุกตใ์ชแ้ละการบูร

ณาการ 

  เน้ือหาวชิา  

- การใชก้ารซกัถาม  

- ทดสอบดว้ยแบบฝึกหดั 

๔. ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและ

ความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 
วิธีการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๑ .[•] สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืและ

อ านวยความสะดวกในการแกปั้ญหา

สถานการณ์ต่าง ๆ ทัง้ในบทบาทของผูน้ า 

หรอืในบทบาทของผูร้่วมทมีท างาน 

- มอบหมายงาน   

  พรอ้มทัง้ก าหนดใหน้ าเสนอ 

  ความกา้วหน้าของงานเป็นระยะ 

- การน าเสนองาน  

- ชิน้งาน  
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๒ .[•] มคีวามรบัผดิชอบในการกระท าของ

ตนเองและรบัผดิชอบงานในกลุ่ม 

๓ .[] สามารถเป็นผูร้เิริม่แสดงประเดน็ใน

การแกไ้ขสถานการณ์ทัง้ส่วนตวัและ

ส่วนรวม พรอ้มทัง้แสดงจุดยนือย่าง

พอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 

 

 

๕. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  

การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิธีการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๑ .[•] สามารถใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์

และสถติ ิในการวเิคราะหข์อ้มลูและแปล

ความหมายขอ้มลูทัง้เชงิปรมิาณและ

คุณภาพ 

๒ .[•] สามารถแปลงขอ้มลูเป็นขา่วสารทีม่ี

คุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสารทัง้กบั

บุคคลและกลุ่มคนในสถานการณ์ที่

หลากหลาย  

๓ .[•] สามารถสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพ

ทัง้การพดู การฟัง การเขยีน พรอ้มทัง้

เลอืกใชร้ปูแบบของการสื่อสารน าเสนอได้

อย่างเหมาะสม 

๔ .[•]สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยี

สื่อสารอย่างเหมาะสม  

- มอบหมายงาน   

  พรอ้มทัง้ก าหนดใหน้ าเสนอ 

  ความกา้วหน้าของงานเป็นระยะ 

 

 
 

- ยงาน และการจ าท ารา

น าเสนองานดว้ยสื่อเทคโนโลย ี

- การมส่ีวนร่วมในการ

อภปิรายและวธิกีารอภปิราย 
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หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การ

สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 

 

บทท่ี ๑  

รายละเอียดของวิชา มคอ.๓ 

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัมงคลตัถทีปนี 

-เหตุเกดิมงคล 

-มงคลในพระสุตตนัตปิฎก 

-รปูแบบของมงัคลตัถทนี ี

-ผูร้จนามงัคลตัถทปีน ี

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง

ประกอบ อภปิรายกลุ่มจาก

กรณีศกึษา 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๒ 

 

บทท่ี ๒ การศึกษามงคลท่ี ๑-๓ 

-มงคลที ่๑ ไม่คบคนพาล 

-มงคลที ่๒ คบบณัฑติ 

-มงคลที ่๓ บชูาบุคคลทีค่วรบชูา 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง

ประกอบ อภปิรายกลุ่มจาก

กรณีศกึษา 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๓ 

 

บทท่ี ๓ การศึกษามงคลท่ี ๔-๖ 

-มงคลที ่๔ อยูใ่นถิน่ทีเ่หมาะสม 

-มงคลที ่๕ มบีญุวาสนามาก่อน 

-มงคลที ่๖ ตัง้ตนชอบ 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง

ประกอบ อภปิรายกลุ่ม 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๔ 

 

ทดสอบย่อย และบรรยาย บทท่ี ๔ 

การศึกษามงคลท่ี ๗-๑๐ 

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 

อภปิราย  

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 
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  มคอ. 3 มงัคลตัถทีปนี 
สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การ

สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

-มงคลที ่๗ พหสูตู 

-มงคลที ่๘ มศีลิปะ 

-มงคลที ่๙ มวีนิัย 

มงคลที ่๑๐ มวีาจาสุภาษติ 

 

๕ 

 

บทท่ี ๕  การศึกษามงคลท่ี ๑๑-๑๔ 

-มงคลที ่๑๑ บ ารุงบดิามารดา 

-มงคลที ่๑๒ เลีย้งดบูุตร 

-มงคลที ่๑๓ สงเคราะหภ์รรยา-สาม ี

-มงคลที ่๑๔ ท างานไม่คัง่คา้ง 

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 

อภปิราย ตวัอย่างการศกึษา

จากปัญหาโครงงาน Problem 

base learning 

 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๖ 

 

บทท่ี ๖ การศึกษามงคลท่ี ๑๕-๑๘  

-มงคลที ่๑๕ บ าเพญ็ทาน 

 -มงคลที ่๑๖ ประพฤตธิรรม 

-มงคลที ่๑๗ สงเคราะหญ์าต ิ

-มงคลที ่๑๘ ท างานไม่มโีทษ 

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 

อภปิราย 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๗ 

 

บทท่ี ๗ การศึกษามงคลท่ี ๑๙-๒๑ 

-มงคลที ่๑๙ งดเวน้จากบาป 

-มงคลที ่๒๐ ส ารวมจากการดืม่น ้าเมา 

มงคลที ่๒๑ ไม่ประมาทในธรรม 

๓         บรรยาย  ศกึษา

กรณีศกึษา อภปิราย ตวัอย่าง

การศกึษาจากปัญหาโครงงาน 

Problem base learning 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๘ สอบกลางภาค      ๒  พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๙  

 

บทท่ี ๙ การศึกษามงคลท่ี ๒๒-๒๔ 

-มงคลที ่๒๒ มคีวามเคารพ 

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 

อภปิราย  

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 



8 
  มคอ. 3 มงัคลตัถทีปนี 
สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การ

สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

-มงคลที ่๒๓ มคีวามถ่อมตน 

-มงคลที ่๒๔ มคีวามสนัโดษ 

 

๑๐ 

 

 

บทท่ี ๑๐ การศึกษามงคลท่ี ๒๕-๒๗ 

-มงคลที ่๒๕ มคีวามกตญัญ ู

-มงคลที ่๒๖ ฟังธรรมตามกาล 

-มงคลที ่๒๗ มคีวามอดทน 

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 

อภปิราย ตวัอย่างการศกึษา

จากปัญหาโครงงาน Problem 

base learning 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๑๑ 

 

บทท่ี ๑๑ การศึกษามงคลท่ี ๒๘-๓๐ 

-มงคลที ่๒๘ เป็นคนว่างา่ย 

-มงคลที ่๒๙ เหน็สมณะ 

-มงคลที ่๓๐ สนทนาธรรมตามกาล 

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 

อภปิราย ตวัอย่างการ

วเิคราะหป์ระเดน็เศรษฐกจิ 

สงัคม และวฒันธรรม  

 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๑๒ 

 

บทท่ี ๑๑ การศึกษามงคลท่ี ๓๑-๓๓ 

-มงคลที ่๓๑ บ าเพญ็ตบะ 

-มงคลที ่๓๒ ประพฤตพิรหมจรรย์ 

-มงคลที ่๓๓ เหน็อรยิสจั 

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 

อภปิราย ตวัอย่างการ

วเิคราะหปั์ญหาทางการเมอืง 

สงัคม และวฒันธรรม 

 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๑๓ 

 

บทท่ี ๑๓ การศึกษามงคลท่ี ๓๔-๓๖ 

-มงคลที ่๓๔ ท าพระนิพพานใหแ้จง้ 

-มงคลที ่๓๕ จติไมห่วัน่ไหวในโลกธรรม 

-มงคลที ่๓๖ จติไมโ่ศก 

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 

อภปิราย ตวัอย่างการ

วเิคราะหป์ระเดน็เกีย่วกบั

ความเชื่อ วฒันธรรม 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๑๔ 

 

บทท่ี ๑๔ การศึกษามงคลท่ี ๓๗-๓๘ 

-มงคลที ่๓๗ จติปราศจากธุล ี

-มงคลที ่๓๘ จติเกษม 

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 

อภปิราย การวเิคราะห์

ประเดน็จากสถานการณ์จรงิ 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 
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  มคอ. 3 มงัคลตัถทีปนี 
สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การ

สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑๕ บทท่ี ๑๕ สรปุเน้ือหาของวิชา และ

แนะแนวข้อสอบ 
 

๓ บรรยาย  ศกึษากรณีศกึษา 

อภปิราย การวเิคราะห์

ประเดน็จากสถานการณ์จรงิ 

พระเมธปีรยิตัวิบิูล ดร. 

๑๖ สอบปลายภาค     ๒ นิสติสอบ 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% 
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  มคอ. 3 มงัคลตัถทีปนี 

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

 
๑. เอกสารและต าราหลกั 

คณาจารยม์หาจุฬา. มงัคลตัถทปีนี เล่ม ๑-๓. กรุงเทพมหานคร :โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,  

๒๕๕๘. 
คณะกรรมการแผนกต ารา. มงัคลตัถทปีนี แปล เล่ม ๑ พมิพค์รัง้ที ่๓ มหามกฏุราชวทิยาลยั, ๒๕๔๐. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลธรรม พมิพค์รัง้ที ่๑๓.  
กรุงเทพมหานคร : บรษิทั เอส. อาร.์ พริน้ติง้ แมส โปรดกัส ์จากดั, ๒๕๔๘. 
พรรณเพญ็ เครอืไทย บรรณาธกิาร.วรรณกรรมพุทธศ าสน าในล ้านน า. เชยีงใหม่ : หจก.ส านักพมิพ ์ 
ตรสัวนิ, ๒๕๔๐ 

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. พระไตรปิฎกภาษาภาษาไทย ฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั กรุงเทพ-  
มหานคร :โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๙. 
สมเดจ็พระมหาวรีวงศ ์(พมิพ ์ธมฺมธโร).มงคลยอดชวีติ (ฉบบัสมบูรณ์). กรุงเทพ : โรงพมิพช์วนพมิพ์,  
๒๕๓๕. 

          พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยตฺุโต).(2546).พทุธธรรม.พมิพค์รัง้ที ่11. กรุงเทพฯ: โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. 
          พสิทิธิ ์กอบบุญ.(2548). ปจุฉา-วิสชันา : กลวิธีทางวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทยพทุธศาสนา.วทิยานิพนธ ์   
           (ภาษาไทย)กรุงเทพฯ :บณัฑติวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
๒. เอกสารและขอ้มลูส าคญั 
          พสิฏิฐ ์ โคตรสุโพธิ.์ ศาสนาเบือ้งต้น. เชยีงใหม่ : บ ีเอส การพมิพ,์ 2550. 
          มหามกุฏราชวทิยาลยั. พระสูตรและอรรถกถาแปลขทุทกนิกาย ชาดก.พมิพค์รัง้ที4่. 
          มคอ. 3 คณะมนุษยศาสตรม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรโรฒ  หน้า 8 กรงุเทพฯ:  
          โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, มหามกุฏราชวทิยาลยัในพระบรมราชปูถมัภพ์มิพเ์น่ืองในวโรกาสครบ200ปีแห่ง     
           พระราชวงศจ์กัร ีกรุงรตันโกสนิทรพ์ุทธศกัราช 2525.  
          ศกัดิศ์ร ีแยม้นัดดา. วรรณคดีพทุธศาสนาพากยไ์ทย. กรุงเทพฯ: โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2543 
          พจนา จนัทรสนัต ิแปลและเรยีบเรยีง. วิถีแห่งเต๋า กรุงเทพมหานคร :บรษิทัเคลด็ไทย จ ากดั, 2544. 
          เสถยีร โพธนิันทะ. ประวติัศาสตรพ์ระพทุธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร. 2513.           
          สุชาต ิหงษา. ประวติัศาสตรพ์ระพทุธศาสนาจากอดีตสู่ปัจจบุนั. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2549. 
          สุจติรา จงสถติยว์ฒันา. เจมิจนัทน์ กงัสดาล ภาษาวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย.กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่
ผลงานวชิาการ คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.2548 
          แสง  จนัทรง์าม. ศาสนศาสตร.์ กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิชจ ากดั, 2534. 
          สุเชาว์  พลอยชุม. พุทธปรชัญาในพระสุตตนัตปิฎก. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบางกอกบล็อก, 

2549. 
๓. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 
      หอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั และหอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัต่างๆในจงัหวดักาญจนบุร ี

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา (มคอ. ๒ หมวด ๘ ขอ้ ๑) 
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  มคอ. 3 มงัคลตัถทีปนี 

    การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ทีจ่ดัท าโดยนักศกึษา ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิและความคดิเหน็จาก
นักศกึษา ไดด้งันี้ 
 - การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน  
 - แบบประเมนิผูส้อน  และแบบประเมนิรายวชิา 
๒. กลยุทธก์ารประเมินการสอน (มคอ.๒ หมวด ๘ ข้อ ๑) 
    ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยุทธด์งันี้ 
         -  ผลการเรยีนของนักศกึษา  
๓. การปรบัปรงุการสอน (มคอ.๒ หมวด ๘ ข้อ ๑) 
     หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ ๒ จงึมกีารปรบัปรุงการสอน โดยการจดักจิกรรมในการระดมสมอง และ
หาขอ้มลูในการปรบัปรุงการเรยีนการสอน เพื่อปรบัปรุงรายละเอยีดของรายวชิาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบั
นักศกึษารุ่นต่อไป  
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา (มคอ.๒ หมวด ๕ ข้อ ๒) 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทบทวนผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ ตามทีค่าดหวงัจากการเรยีนรูใ้น
รายวชิา ไดจ้ากการสอบถามนักศกึษา หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา รวมถงึพจิารณาผลสอบของนักศกึษา 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา (มคอ.๒ หมวด ๘ ข้อ ๔) 
     จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา  ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรุงการสอนและ
รายละเอยีดวชิา เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้ 
      -ปรบัปรุงรายวชิาทุก ๕ ปี  หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ ๔  
      -เปลีย่นหรอืสลบัอาจารยผ์ูส้อนหรอืเชญิวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์ตรงเพื่อใหน้กัศกึษามมีุมมองใน
เรื่องการประยุกตค์ าสอนหรอืความรูเ้พื่อน าไปใชใ้นชวีติและสงัคมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
 
 
 
 
 
 


