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มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 

ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา 
 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา    คณะพุทธศาสตร์     ภาควิชาพระพุทธศาสนา 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา        ๑๐๑ ๓๒๔  ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา 
 
2. จำนวนหน่วยกิต         
        2  หน่วยกิต 2 (2-0-4) 

 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา       
        หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  / สาขาวิชาพระพุทธศาสนา / หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน       
       อ. ดร.อินตอง ชัยประโคม  
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน           
        ภาคการศึกษาที่ 2  /  ชั้นปีที่ 3 (ภาคสมทบ) 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน        

คณะพุทธศาสตร์ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

1  พฤศจิกายน  25๖๔ 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นิสิตรู้ชีวประวัติ รู้จักผลงาน ประวัติการแต่งและการแปลคัมภีร์ของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ทั้ง
ฝ่ายเถรวาทและมหายาน รู้จักนำหลักปรัชญาการสอนของท่านเหล่าน้ันมาใช้สามารถถ่ายทอด แนวคิด และความ
ศรัทธาของท่านเหล่าน้ัน ที่อุทิศต่อพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี 

     วัตถุประสงค ์
      ผู้เรียนศึกษารายวิชาน้ีจบแล้วสามารถ  
1. รู้จักชีวประวัติที่เป็นลักษณะเด่นของนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาแต่ละท่านได้ 
2. รู้จักผลงานท่ีสำคัญ ประวัติการแต่งคัมภีร์ และการแปลคัมภีร์ ของแต่ละท่านได้ 
3. อธิบายแนวคิดที่สำคัญของแต่ละท่าน ทีป่รากฎอยู่ในผลงานแต่ละคัมภีร์ได้ 
4. บอกยุคสมยัการแต่งคัมภีร์ และการแปลคัมภีร์ของแต่ละท่านได้ 
5. บอกช่ือคัมภีร์ และจุดมุ่งหมายของการแต่งคัมภีร์ พรอ้มเข้าใจสาระสำคัญในคัมภีรแ์ละสามารถนำ 
    มาใช้ในชีวิตจริงและถ่ายทอดสู่ผู้อ่ืนได้ 

2. วัตถุประสงค์ในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
       1. เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการศึกษายุคใหม่   
       2. อยู่ในข้ันตอนระหว่างผลิตสื่อการสอนที่ทันสมัย   

   3. ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาที่สอบให้สอดคล้องกับ ความจำเป็นที่แท้จริง 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนนิการ 
 

1. คำอธบิายรายวิชา  
ศึกษาชีวประวัติ ผลงานการแต่ง และการแปลคัมภีร์ ของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ทั้งฝ่ายเถร-วาท

และมหายานในยุคสมัยต่างๆ 
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ / งาน

ภาคสนาม / การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

 
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
 

  4 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 

3. จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็รายบุคคล 
      1. อาจารย์ประจำรายวิชา ให้คำปรึกษารายบุคคล หรือกลุ่มท่ีต้องการประมาณ 1 ชม. / สัปดาห์ 
      2. อาจารย์ประจำรายวิชา ให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต  
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หมวดที่  ๔  การพฒันาการเรียนร ู้ของนิสิต 
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (จาก มคอ.๒ หลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพระพทุธศาสนา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนสิติ 
๑. M – Morality มีมารยาททางกายและวาจาที่เหมาะสม
ตามกาลเทศะ 

ฝึกฝนด้านระเบียบวินัยกิริยามารยาททั้งทางกายและวาจาที่เหมาะสม เช่น การแต่งกาย การพูด

๒. A – Awareness รู้เท่าทันความ เปล่ียนแปลงทางสังคม ส่งเสริมให้รู้เท่าทันการของโลกเปล่ียนแปลงและสังคมปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม การเมือง และเทคโนโลยี 

๓. H – Helpfulness มีศรัทธา อุทิศตนเพ่ือ
พระพุทธศาสนา  

ส่งเสริมให้นิสิตศรัทธาอุทิศตนเพื่อทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการให้ออก
ค่ายบัณฑิตอาสาพัฒนาชุมชน

๔. A – Ability มีความสามารถในการแก้ปัญหา  ส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะในการแก้ปัญหาตนเองและสังคม โดยจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนจากกรณีปัญหา (Problem-Based Learning: PBL) เพ่ือนำไปสู่การคิด
แก้ไขปัญหาน้ันๆ ตามหลักพุทธธรรม

๕. C – Curiosity มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด  ส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด โดยมอบหมายงานให้ศึกษา
ค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคม 

๖. H - Hospitality มีน้ำใจเสียสละเพ่ือส่วนรวม  ส่งเสริมให้นิสิตมีจิตอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ 
เช่น จัดกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ ออกเผยแผ่ธรรมสู่ชุมชน 

๗. U – Universality มีโลกทัศน์กว้างไกล  ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  
๘. L – Leadership มีความเป็นผู้นำด้านจิตใจและ
ปัญญา  

ส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้นำทางจิตวญิญาณ

๙. A – Aspiration มีความมุ่งม่ันพัฒนาตนให้
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม 

ส่งเสริมให้นิสิตฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยการบูรณาการหลักคุณธรรม
จริยธรรมไว้ในในรายวิชาต่างๆ

 
 
 
 
 

๔.๒ การพฒันาการเรียนร ู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ.๒ หลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพระพทุธศาสนา)   
 

๑.ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒.ด้านความรู้ ๓. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์การส่ือสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ 

                    

 

    ๔.๒.๑ ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 
ผลการเรียนรูด้้านคณุธรรมจริยธรรม กลยุทธ์การสอนที่ใชใ้นการพัฒนา

ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้

ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
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(๑) ผลิตบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาที่มี
คุณธรรมและจริยธรรม สามารถให้บริการ
งานวิชาการแก่สังคม  
(๒ ) มี ศั ก ยภ าพที่ จ ะ พัฒ น าตน เอ งให้
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมด้วย
หลักการทางพระพุทธศาสนา  
(๓) สามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาบนฐาน
ของหลักการและเหตุผลและค่านิยมดันดี
งาม  
(๔ ) แสดงภาวะความเป็นผู้นำด้านความ
ประพฤติปฏิบั ติตามหลัก คุณธรรมและ
จริยธรรมในพระพุทธศาสนา  
 

(๑) จัดกิจกรรมเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติ
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้เป็นผู้มีน้ำใจ เสียสละอุทิศตน
เพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม 
(๒) ฝึกฝนให้มีความใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นำ
ด้านจิตใจและปัญญา เพ่ือพัฒนาตนเอง
และสังคม 
(๓) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการ
ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยในตนเอง 
และแก้ไขปัญหาของ ตนเองและสังคมได้ 
(๔) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นำผู้ตาม ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

(๑ ) ประเมินด้วยผลงานวิชาการ และการ
บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
(๒) ประเมินด้วยแบบทดสอบด้วยการสังเกต 
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และแบบวัดผล 
(๓ ) ประเมินจากความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม การทำงานวิจัย และการ
เข้าร่วมกิจกรรมในการใช้องค์ความรู้ทาง
การศึกษาทำประโยชน์ต่อสังคม 
(๔) ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดย
เพ่ือนและอาจารย์ โดยใช้แบบประเมินและ
แบบวัดผล 

 
 

    ๔.๒.๒ ด้านความรู ้
ผลการเรยีนรูด้้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใชใ้นการพัฒนา

ด้านความรู ้
กลยุทธ์ในการประเมินผล การเรียนรู้

ด้านความรู้ 
(๑) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีท่ี
สำคัญ และนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงาน  
(๒) มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการพัฒนา
วิชาการสมัยใหม่ สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับ
วิช าพ ระ พุ ท ธศาสน าด้ านการบ ริห าร
การศึกษาได้  
(๓) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการ
ปฏิบั ติในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
สามารถประยุกต์หลักธรรมมาใช้กับแนวคิด
ในทางทฤษฎี ปฏิบัติ และการวิจัย 
(๔) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย
เพ่ือเชื่อมโยงกับการพัฒนาองค์กร  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการทางสังคมในด้าน
วิชาการพระพุทธ-ศาสนาด้านการบริหาร
การศึกษา  

(๑) จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  โดยใช้
วิธีการเรียนการสอนที่เน้นหลักการทาง
ทฤษฎี และการประยุกต์ทางปฏิบั ติใน
สภาพแวดล้อมจริง กระตุ้นให้เกิดการคิด 
วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง 
(๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการศาสตร์
สมัยใหม่ควบคู่กับวิชาการพระพุทธศาสนา
ด้านการบริหารการศึกษา 
(๓)  จัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยด้วย
ตนเอง ในการพัฒนานวัตกรรมและองค์
ความรู้ใหม่ 
(๔) ส่งเสริมให้มีการวิจัยและค้นคว้าองค์
ความรู้ในพระไตรปิฎกและนำองค์ความรู้ท่ี
ค้นพบมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

(๑) ประเมินด้วยการสอบข้อเขียน 
(๒) ประเมินด้วยการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
(๓) ประเมินด้วยการนำเสนอรายงานและการ
ทำงานเป็นทีม 
(๔) ประเมินด้วยการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ให้เป็นประโยชน์  
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    ๔.๒.๓ ด้านทักษะทางปญัญา 
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอนที่ใชใ้นการพัฒนา

ด้านทักษะทางปัญญา 
กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้

ด้านทักษะทางปัญญา 
(๑) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติ
ในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือการ
พัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรูใ้หม่ทาง
พระพุทธศาสนาด้านการบริหารการศึกษา
อย่างเหมาะสม  
(๒) สามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย ส่ิง
ตีพิมพ์ทางวิชาการ จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลาย สังเคราะห์ และนำไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ  
(๓) สามารถประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและองค์
ความรู้ทางด้านพุทธศาสนาในการแก้ปัญหา
หรือพัฒนาการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม
และสร้างสรรค์  
(๔ ) สามารถตัด สินใจ เรื่อ ง ท่ี ซับ ซ้อนที่
เก่ียวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และ
สามารถผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 
ในระดับชาติ และนานาชาติ  

(๑) ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา 
(๒) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
ปฏิบัติงานจริง   
(๓) เน้นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้
กับสถานการณ์ จริง โดยใช้ปัญหาเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  
(๔) การอภิปรายกลุ่ม 

(๑) วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิด
และการแก้ไขปัญหา 
(๒) วัดผลการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย 
(๓) การนำเสนอผลงาน การอธิบาย การถาม
และตอบคำถาม 
(๔) การโต้ตอบสื่อสารกับผู้อื่น 
(๕) การอภิปรายกลุ่ม 

 

 
 

    ๔.๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรยีนรู้ 

ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล

และความรับผิดชอบ 
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(๑)  มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานของตนเอง ในการพัฒนาความรู้
ของตนเอง องค์กร และสังคม  
(๒ ) สามารถใช้ความรู้ ในศาสตร์มาชี้นำ
องค์กร แก้ไขปัญหาท่ีมีความซับซ้อนด้วย
ตนเอง และเปลี่ยนแปลงสังคมในทางท่ี
เหมาะสม  
(๓) สามารถทำงานเป็นทีม เคารพสิทธิ รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีปฏิสัมพันธ์
อย่างสร้างสรรค์กับผู้ร่วมงาน  
(๔ ) แสดงภาวะความเป็นผู้นำในองค์กร 
บริหารการทำงานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสม
ตามโอกาสและสถานการณ์  เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการทำงานของกลุ่ม  
(๕) สามารถตัดสินใจในการดำเนินงานด้วย
ตนเอง ประเมินตนเอง รวมท้ังวางแผน
ปรับปรุ งตน เองและองค์กรได้ อย่ างมี
ประสิทธภิาพ  

(๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาท่ีเน้นการ
เรียนการสอน ท่ีมีการป ฏิ สัมพันธ์ ท่ีดี
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
(๒)  ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นำ ผู้ตาม การ
แสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นำและผู้
ต ามที่ ดี  การ มีมนุ ษ ย สัม พั นธ์ ท่ี ดี กั บ
ผู้ร่วมงาน การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นใน
การปฏิบัติงานเป็นทีมและการทำงานวิจัย 
(๓) ฝึกฝนการทำกิจกรรมเพ่ือสังคม และ
การวางตัวท่ีเหมาะสมตามกาลเทศะ 
(๔) ฝึกฝนการประสานงานกับผู้อื่นท้ัง
ภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา 
 

(๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของ
นิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการ
เรียนการสอน เช่น พฤติกรรมความสนใจ 
ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  
(๒) สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะ
ผู้นำและผู้ตามที่ดี ความสามารถในการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
(๓) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
เรียนและงานท่ีได้รับมอบหมาย การนำเสนอ
ผลงาน  การทำงานวิจัย  และการร่วมทำ
กิจกรรมเพ่ือสังคม 

 
 

    ๔.๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรยีนรู้ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์การสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใชใ้นการพัฒนา
ด้านทักษะการวิเคราะห์การสื่อสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะการวิเคราะห์การสื่อสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑ )  สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลัก
ต รรกะท างคณิ ตศ าสตร์ แ ละส ถิ ติ  ใน
การศึกษาค้นคว้าปัญหา เช่ือมโยงประเด็น
ปัญหาท่ีสำคัญ และเสนอแนะแนวทางการ
แก้ ไข ปัญหาด้านต่างๆ  โดยเฉพาะด้าน
พระพุทธศาสนาในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี  
(๒)  สามารถสื่อสารด้านการพูด  การอ่าน
การฟังการเขียนการนำเสนอ สื่อสารกับกลุ่ม
บุคคลต่างๆทั้งในวงการวิชาการวิชาชีพและ
ชุมชนได้อย่างเหมาะสม  
(๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้นคว้าข้อมลู เพื่อประกอบการศึกษาและการ
ทำวิทยานิพนธ์ รวมท้ังการติดต่อสื่อสาร  

(๑) จัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ 
เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ ฝึ ก ทั กษ ะ ท้ั งด้ าน การ
วิเคราะห์ การวิจารณ์  
(๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และ
การนำเสนอโดยใช้ เทคโนโลยี ท้ังด้วย
ตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน  
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้
นิสิตได้ฝึกทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ค้ น ค ว้ า แ ล ะ ก า รท ำ
วิทยานิพนธ์ 

(๑ ) การทดสอบความ รู้และเทค นิคการ
วิเคราะห์และวิจารณ์ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ ๆ 
(๒) การทำงานวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอน
การเขียนรายงาน และการนำเสนอผลงาน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

เวลาการบรรยาย ๑๖ สปัดาห์ๆ ละ ๒ คาบ คาบละ ๕๐ นาที รวม ๓๒ คาบ 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การสอน  

ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 - 2 
 

แนะนำวิธีการเรียนการสอน วัตถุประสงค์
รายวิชา ตรวจความเป็นมาท่ีต้องศึกษา
วิชานี้ และความสำคัญของรายวิชาน้ี  
ศึกษาชีวประวั ติพระพุทธโฆสาจารย์  
ประวัติการแต่งคัมภีร์ การแปลคัมภีร์ และ
ประเภทของคัมภีร์ ผลงานท่ีมีชื่อเสียง 
หลักธรรมที่ต้องรู้และเข้าใจ สรุปประจำ
บท 

1 - 4 

บรรยาย / ตอบข้อซักถาม / 
อภิปราย / สรุปสาระสำคัญ / 
ฉายส่ือให้ดู / ทำแบบฝึกหัด

ประจำบท 

อ.ดร.อินตอง ชัยประโคม 

3 - 4 
 

ศึ กษาชีวประวั ติพระพุทธทั ตต เถระ 
ประวัติการแต่งคัมภีร์ การแปลคัมภีร์ 
ประเภทของผลงาน ผลงานที่มี ช่ือเสียง 
สาระสำคัญ ของผลงาน ท่ี มี ชื่ อ เสี ย ง 
หลักธรรมที่ต้องรู้และเข้าใจ สรุปประจำ
บท  ศึกษาชี วประวัติ พ ระ ธัมมปาละ 
ผลงาน  ประเภทของผลงาน การแปล
คัมภีร์ ผลงานท่ีมีช่ือเสียง เนื้อหาท่ีสำคัญ 
ศึกษาแนวคิดและข้อธรรมท่ีปรากฎใน
ผลงาน สรุปประจำบท 

5 - 8 

บรรยาย / ตอบข้อซักถาม / 
อภิปราย / สรุปสาระสำคัญ / 
ฉายส่ือให้ดู / ทำแบบฝึกหัด

ประจำบท 

อ.ดร.อินตอง ชัยประโคม 

5 - 6 
 

ศึกษาประวัติพระธัมมปาละ ผลงานที่มี
ช่ือเสียง และสาระสำคัญของผลงานที่มี
ช่ือเสียง (มีการนำเสนอในช้ันเรียนเป็น
บางคร้ัง)   

9 - 12 

บรรยาย / ตอบข้อซักถาม / 
อภิปราย / สรุปสาระสำคัญ / 
ฉายส่ือให้ดู / ทำแบบฝึกหัด

ประจำบท 

อ.ดร.อินตอง ชัยประโคม 

7 - 8  
 

ศึกษาชีวประวัติพระนาคเสนเถระ ท้ังใน
อดีตชาติและปัจจุบันชาติ ผลงานของพระ
นาคเสน สาระสำคัญของมิลินทปัญหา 
ประวัติผู้แต่ง วัตถุประสงค์ของการแต่ง 
และหลักปรัชญาธรรมในคัมภีร์มิลินท
ปัญหา ศึกษาชีวประวัติพระอนุรุทธาจารย์ 
ผลงาน ประเภทของผลงาน ผลงานที่มี
ช่ื อ เสี ย งและสาระสำคัญ ของคัมภี ร์
อภิธัมมัตถสังคหะ สรุปประจำบท  

13 - 16 
 

บรรยาย / ตอบข้อซักถาม / 
อภิปราย / สรุปสาระสำคัญ / 
ฉายส่ือให้ดู / ทำแบบฝึกหัด

ประจำบท 

อ.ดร.อินตอง ชัยประโคม 

9 - 10 
 
 
 
9 - 10 

ศึกษาสาระสำคัญในคัมภีร์อภิธัมมัตถ
สังคหะของพระอนุรุทธาจารย์ (ต่อ) ศึกษา
ประวัติของพระสุมังคลาจารย์ ผลงาน 
ประเภทของผลงาน ประวัติการแต่งคัมภีร์ 
ผลงานท่ีมีชื่อเสียง สาระสำคัญของคัมภีร์
ฎีกาอภิธัมมัตถวิภาวินี สรุปประจำบท 

17 – 20 
 

 
 

17 - 20 

บรรยาย / ตอบข้อซักถาม / 
อภิปราย / สรุปสาระสำคัญ 

 
บรรยาย / ตอบข้อซักถาม / 
อภิปราย / สรุปสาระสำคัญ / 
ฉายส่ือให้ดู / ทำแบบฝึกหัด

อ.ดร.อินตอง ชัยประโคม 
 

 
อ.ดร.อินตอง ชัยประโคม 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

ประจำบท 

11 - 12 
 

ทดสอบระหว่างภาคเรียน 
ศึกษาชีวประวัติของพระอัศวโฆษ ผลงาน 
ประเภทของผลงาน  ผลงานการแปล 
ผลงานที่มีช่ือเสียง สาระสำคัญของผลงาน
ท่ีมีชื่อเสียง หลักปรัชญาท่ีจำเป็นต้องรู้ 
และหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้อง สรุปประจำบท 
ศึ กษาชี วป ระวั ติ ของพระนาคารชุน 
ผลงาน ประเภทของผลงาน ผลงานการ
แปล ผลงานที่มีช่ือเสียง สาระสำคัญของ
ผล งาน ท่ี มี ชื่ อ เสี ย ง  ห ลั กป รั ชญ า ท่ี
จำเป็นต้องรู ้และหลักธรรมท่ีเก่ียวข้อง 

21 - 24 

บรรยาย / ตอบข้อซักถาม / 
อภิปราย / สรุปสาระสำคัญ / 
ฉายส่ือให้ดู / ทำแบบฝึกหัด

ประจำบท 

อ.ดร.อินตอง ชัยประโคม 

13 -14 
 

ศึกษาชีวประวัติของพระอสังคะ ผลงาน 
ประเภทของผลงาน  ผลงานการแปล 
ผลงานท่ีมีช่ือเสียง สาระสำคัญของผลงาน
ท่ีมีชื่อเสียง หลักปรัชญาท่ีจำเป็นต้องรู้ 
และหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้อง สรุปประจำบท  
ศึกษาชีวประวัติของพระวสุพันธุ ผลงาน 
ประเภทของผลงาน ผลงานการแปล 
ผลงานที่มีชื่อเสียง สาระสำคัญของผลงาน
ท่ีมีช่ือเสียง หลักปรัชญาท่ีจำเป็นต้องรู้ 
และหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้อง สรุปประจำบท 

25 - 28 

บรรยาย / ตอบข้อซักถาม / 
อภิปราย / สรุปสาระสำคัญ / 
ฉายส่ือให้ดู / ทำแบบฝึกหัด

ประจำบท 

อ.ดร.อินตอง ชัยประโคม 

 สอบกลางภาค     
 
 

15 – 16 
 
 
 
 
 
 

15 - 16 
 

ศึกษาชีวประวัติของพระทินนาคะ ผลงาน 
ประเภทของผลงาน ผลงานการแปล 
ผลงานที่มีชื่อเสียง สาระสำคัญของผลงาน
ท่ีมีช่ือเสียง หลักปรัชญาท่ีจำเป็นต้องรู้ 
และหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้อง สรุปประจำบท 
ศึกษาชีวประวัติของพระธรรมกีรติ ผลงาน 
ประเภทของผลงาน ผลงานการแปล 
ผลงานที่มีชื่อเสียง สาระสำคัญของผลงาน
ท่ีมีช่ือเสียง หลักปรัชญาท่ีจำเป็นต้องรู้ 
และหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้อง สรุปประจำบท 
 

 
 

29 – 32 
 
 
 
 
 
 

29 - 32 

 
บรรยาย / ตอบข้อซักถาม / 
อภิปราย / สรุปสาระสำคัญ / 
ฉายส่ือให้ดู / ทำแบบฝึกหัด

ประจำบท 
 
 

บรรยาย / ตอบข้อซักถาม / 
อภิปราย / สรุปสาระสำคัญ / 
ฉายสื่อให้ดู / ทำแบบฝึกหัด
ประจำบท 

 
 

อ.ดร.อินตอง ชัยประโคม 
 
 
 
 
 

อ.ดร.อินตอง ชัยประโคม 

 
 

วัดผลครั้งสุดท้าย ก่อนสอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ที่  ผลการ
เรียนรู้*  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
1 1.1, 2.1, 

3.1, 4.1 
ทดสอบประจำบท / สอบย่อยครั้งที ่1 
สอบระหว่างภาค 
ทดสอบประจำบท / สอบย่อยครั้งที ่2 
สอบประเมินผลปลายภาค 

3 
8 

13 
16 

10 % 
20% 
10% 
20% 

2 1.1 
2.1 
3.1 
4.1 

วิเคราะห์กรณศึีกษา / การค้นคว้า 
ความกระตือรือร้น การนำเสนอ รายงาน 
ความรบัผิดชอบ งานกลุม่ / ผลงาน 
ความตรงต่อเวลา / การเข้าช้ันเรียน  
ส่งงานตามกำหนด 

ตลอดภาค 
การศึกษา 20% 

3 1.1 
 

2.1 
3.1 
4.1 

พฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน ระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา 
การอภิปรายสามารถถ่ายทอดความรู้ได ้
สามารถสะท้อนหลักปรัชญาแนวคิดได้ 
การมีส่วนร่วม อภิปราย ปฏิสมัพันธ์กับผู้อ่ืน 
รู้หน้าทีค่วามรับผิดชอบของตนเองและกลุม่ที ่
ต้องทำให้สำเร็จ 

ตลอดภาค 
การศึกษา 20% 

 
 
 

หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและตำราหลัก 
- มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง-กรณราช

วิทยาลัย, พ.ศ. 2500. 
- มหามกุฎราชวิทยาลัย. อรรถกถาธรรมบท. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, พ.ศ. 2541. 
- พระพุทธทัตตเถระ. อภิธรรมาวตาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. 2517. 
- พระอนุรุทธาจารย์. อภิธัมมัตถสังคหะ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, พ.ศ. 2548.  

2. เอกสารและขอ้มูลสำคัญ 
- พระไตรปิฎก 
- หนังสือชีวิตและผลงานนักปราชญ์พุทธ พิมพ์คร้ังที่ ๒ ปรับปรุงใหม่ (อภิญวัฒน์ โพธ์ิสาน) 
- หนังสือชีวิตและผลงานของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา (ผศ.พิพัฒน์  คงประเสริฐ) 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนำ 
        เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อในรายวิชา เช่น google, wikipedia, คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา และคัมภีร์อ่ืนๆ 

ที่เก่ียวข้อง, คำอธิบายศัพท์เฉพาะทางปรัชญา 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาน้ี นักศึกษาได้จัดทำเป็นกิจกรรมทางวิชาการในการนำแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาและผู้เข้าร่วม ดังน้ี 

(1) จัดให้มีการเสวนากลุ่ม ระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาผู้เรียน 
(2) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมในด้านต่างๆของผู้เรียน 
(3) จัดทำแบบประเมินรายวิชา และแบบประเมินผู้สอน 
(4) ให้การเสนอแนะผา่นเว็บบอร์ด ซึ่งจัดทำข้ึนให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับทางผู้สอนได้ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
กลยุทธ์ในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิของการสอน ดังน้ี 
(1) การศึกษา สังเกตการณ์ การสอน ของผู้ร่วมทีมการสอน 
(2) ประเมินผลคะแนนที่ได้จากการสอบทุกครั้ง 
(3) ประเมินทบทวนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นระยะ 

3. การปรับปรุงการสอน  
ภายหลังจากการประเมินการสอนในข้อ 2 เสร็จแล้ว จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมเสวนาใน

การระดมสมอง เพ่ือหาข้อท่ีดีท่ีสุด และหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังน้ี 
- จัดให้มีการสัมมนา เรื่องการจัดการเรียนรายวิชาน้ี 
- การทำวิจัยในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างการสอนรายวิชาน้ีกำลังดำเนินไป ผู้สอนต้องมีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง

จากการเรียนรู้ในรายวิชาเป็นระยะ จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงการ
พิจารณาจากผลการสอบประจำบท การสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
โดยภาพรวมในวิชาน้ี  ดังน้ี 

(1) การทวนสอบ การให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่ไม่ใช่อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา 

(2) ให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
จากรายงาน หลักการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากการประเมินผลและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาแล้ว ได้มีการจัดการวางแผนปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพ  ดังน้ี 
(1) ปรับปรุงรายวิชาทุกๆ ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลงานทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ ตามข้อ 4. 
(2) อาจเปลี่ยน หรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีมุมมองในเร่ืองการนำความรู้จากรายวิชาน้ีมา
แก้ปัญหาต่างๆได้ หรืองานวิจัยแนวคิดใหม่ๆของผู้สอน 

 


