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มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา 

พระไตรปฎกวิเคราะห 

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต /คณะ / ภาควิชา วิทยาลัยสงฆขอนแกน/ศูนยบัณฑิตศึกษา 

หมวดที ่๑ ขอมูลทั่วไป 

๑. รหัสวิชา และช่ือรายวิชา 
    ๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปฎกวิเคราะห  (Tripitaka Analysis) 
๒. จํานวนหนวยกิต 
     ๓ หนวยกิต (๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน 

    พระครูสุธีคัมภีรญาณ ,ผศ.ดร. 
๕. ภาคการศึกษา /ช้ันปท่ีเรยีน 

    ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๕  ชั้นปที่ ๑ 
๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 

      ไมมี 
๗. รายวิชาท่ีตองมาเรียนพรอมกัน 

     ไมมี 
๘. สถานท่ีเรียน 

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆขอนแกน 
๙. วันที่จัดทํา หรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

กนั ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕๕๕๔ 

หมวดที ่๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

         เพ่ือศึกษาความเปนมาของการรวบรวมพระธรรมวินัยเปนพระไตรปฎก ระบบการถายทอดโครงสราง และ
สาระสังเขปของพระไตรปฎก วิเคราะหหลักธรรมสําคัญ เชน อริยสัจจ ๔ ปฏิจจสมุปปบาท กรรม ไตรลักษณ ไตรสิกขา 
นรก สวรรค จิต และวิญญาณ 

       ข. วัตถุประสงคเชิงคุณธรรม 

๑. เพ่ือใหนิสิตท่ีศึกษาวิชานี้มีทัศนคติท่ีดีตอการศึกษาพระไตรปฎก ซ่ึงเปนคัมภีรหลักทางพระพุทธศาสนา 

๒. เพ่ือใหนิสิตท่ีศึกษาวิชานี้มีความสนใจ วิเคราะหความสําคัญตอพระไตรปฎก นําเรื่องราวในพระไตรปฎกมาตอบ
ปญหาสังคมปจจุบันได 
       ๓. เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจ มีสติเทาทันปญหาท่ีเกิดข้ึนและแกไขไดนําหลักการในพระไตรปฎกมาวิเคราะห
แกไข 

มคอ.๓ 
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๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหนิสิตมีความรูพ้ืนฐานความรูเก่ียวกับพระไตรปฎกซ่ึงเปนคัมภีรทางพุทธศาสนา รูจักวิเคราะหในบทธรรม

ขอๆตางๆ  

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
๑. คําอธิบายรายวิชา 
สัมมนาพระพุทธศาสนาในประเด็นตางๆ เสนอผลการคนควาและรายงานประกอบการสัมมนา 
๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การ
ฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย ๔๘ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตองการของนิสิต 

เฉพาะราย 

ไมมีการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง ๒ ชั่วโมงตอสัปดาห 

๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 
-อาจารยประจําสาขาวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานอีเมลของอาจารย 
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห (เฉพาะรายท่ี

ตองการ) 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

๑  ดานคุณธรรมและจริยธรรม มีการฝกฝนดานระเบียบวินัยกิริยามารยาททั้งทางกายและวาจาที่เหมาะสม ความ

ซื่อสัตย  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยผานกระบวนการเรียนการสอน   

๒.ดานความรูลึกในพระพุทธศาสนา สงเสริมใหมีความรูทางดานพระพุทธศาสนาโดยเนนคัมภีรพระพุทธศาสนา และการ

รูจักแสวงหาความรูทางดานพระพุทธศาสนาจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆสงเสริมใหนิสิตเขา

รวมกิจกรรมทั้ งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อสงเสริมประสบการณดาน

พระพุทธศาสนา 

๓. ดานการใชภาษาอังกฤษ สงเสริมทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษโดยการรวมมือกับสถาบัน

ภาษา 

๔. ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียนรูและปฏิบัติงาน การใชสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 
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๕. ดานภาวะผูนาํความรับผิดชอบตอ

สังคมและสบืสานศิลปวฒันธรรม 

สอนใหมีภาวะผูนําดานพระพทุธศาสนา สอนใหมีจิตอาสา สํานึกสาธารณะใหบริการ

วิชาการดานพระพุทธศาสนาแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

๖. ดานศักยภาพในการปฏิบัตงิาน ฝกใหนิสิตเรียนรูตลอดชีวิต มีความใฝรูใฝคิด โดยมอบหมายงานใหศึกษาคนควาวจิยั 

วิเคราะห สังเคราะห และวิจารณประเด็นปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม  สามารถ

ผลิตงานวิจัยที่มีประโยชนและนําไปประยุกตใชงานใหเกิดประโยชนตอสังคม   

๑. คุณธรรมจริยธรรม 
ผลการเรียนรู 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิคุณธรรม
จริยธรรม 

กลยุทธการสอนท่ีใช 
ในการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม 

กลยุทธในการประเมินผล 
การเรียนรูคุณธรรม

จริยธรรม 
๑. ดานคุณธรรมจริยธรรม 
๑) ปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ  
๒) มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ขอบังคับ 
๓) ซ่ือสัตยไมคัดลอกผลงานผูอ่ืน  
๔) มีภาวะความเปนผูนํา   

๑) ใหนําเสนอขอมูลผลงานโดยใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

เรียน การเขียนวิทยานิพนธ 
และการดําเนินชีวิต 
๑) ประเมินจากการนําเสนอ
ผลงาน  
๒) ประเมินจากผลงานและ
การเขารวมกิจกรรมกลุม
เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน 

๒. ดานความรู กลยุทธการสอนท่ีใช 
ในการพัฒนาดานความรู 

กลยุทธในการประเมินผล 
การเรียนรูดานความรู 

๑) มีความรูและความเขาใจอยางถองแท 
ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา และประยุกตในการ
เขียนงานวิชาการ 
๒) มีความรูความเขาใจในวิธีการพัฒนา
วิชาการสมัยใหม สามารถประยุกตใช
รวมกับวิชาพระพุทธศาสนาได 
๓) มีความเขาใจทฤษฎีการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา สามารถประยุกต
หลักธรรมมาใชกับแนวคิดในทางทฤษฎี
และการเขียนงานวิจัย 
๔) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสราง
องคความรูใหม สรางองคความรูจาก
งานวิจัยเพ่ือเชื่อมโยงกับการพัฒนา
องคกร  เพ่ือตอบสนองความตองการทาง
สังคมในดานวิชาการพระพุทธ-ศาสนา 

๑) จัดการเรียนรูโดยผูเรียนเปนศูนยกลาง 
และมุงเนนใหนิสิตมีความรูความเขาใจ
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  โดยใชวิธีการ
เรียนการสอนท่ีเนนหลักการทางทฤษฎี และ
การประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอม
จริง กระตุนใหเกิดการคิด วิเคราะห และ
ตัดสินใจดวยตนเอง 
๒) จัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาการศาสตร
สมัยใหมควบคูกับวิชาการพระพุทธศาสนา 
๓) จัดใหมีการศึกษาคนควา วิจัยดวยตนเอง 
ในการพัฒนานวัตกรรมและองคความรูใหม 
๔) สงเสริมใหมีการวิจัยและคนควาองค
ความรูในพระไตรปฎกและนําองคความรูท่ี
คนพบมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

๑) ประเมินดวยการสอบ
วัดผล และ/หรือรายงาน 
๒) ประเมินดวยการนําเสนอ
รายงาน ในรายวิชา และ/
หรือกิจกรรมและประเมินผล 
๓) ประเมินดวยการนําเสนอ
รายงาน สารนิพนธ และ/
หรือวิทยานิพนธ 
๔) ประเมินดวยผลงานวิจัย
ทางวิชาการและ การพัฒนา
เผยแพรสูสังคมในสื่อตางๆ  
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๓. ดานทักษะทางปญญา กลยุทธการสอนท่ีใช 
ในการพัฒนาดานทักษะทางปญญา 

กลยุทธในการประเมินผล 
การเรียนรูดานทักษะทาง

ปญญา 
๑) สามารถใชความรูทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 
เพ่ือการพัฒนาและสรางสรรคองคความรู
ใหมทางพระพุทธศาสนาอยางเหมาะสม 
๒) สามารถสืบคนขอมูลผลงานวิจัย สิ่ง
ตีพิมพทางวิชาการ จากแหลงขอมูลท่ี
หลากหลาย การสังเคราะห และนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาความคิดใหมๆ 
๓) สามารถประยุกตใชผลงานวิจัยและ
องคความรูทางดานพุทธศาสนาในการ
แกปญหาหรือพัฒนางานไดอยาง
เหมาะสมและสรางสรรค 
๔) สามารถตัดสินใจในเรื่องท่ีซับซอนท่ี
เก่ียวกับการพัฒนาองคความรูใหม และ
สามารถผลิตผลงานทางวิชาการและ
งานวิจัย ในระดับชาติ และ/หรือ
นานาชาต ิ

๑) ฝกทักษะการคิดวิเคราะห ตามหลัก
ทฤษฎี การคิดตอยอดองคความรูและการ
แกไขปญหา  
๒) เนนการเรียนรูดวยตนเอง และการ
ปฏิบัติงานจริง   
๓) เนนการเรียนรูท่ีสามารถประยุกตใชกับ
สถานการณจริง โดยใชปญหาเปนตัวกระตุน
ใหเกิดการเรียนรู  
๔) การอภิปราย สัมมนาวิชาการ และการ
นําเสนอผลงาน 

๑) วัดผลจากการนําเสนอ
ผลงาน การมีสวนรวมใน
กิจกรรมการนําเสนอผลงาน
ในชั้นเรียน 
๒) วัดผลการปฏิบัติงานท่ี
ไดรับมอบหมาย 
๓) การนําเสนอผลงาน การ
อธิบาย การถามและตอบ
คําถาม 
๔) การนําเสนอผลงาน
วิชาการสูสาธารณะ  

๔  ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอนท่ีใช 
ในการพัฒนาดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธในการประเมินผล 
การเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

๑) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นํา
องคกร แกไขปญหาท่ีมีความซับซอน 
และเสริมสรางทัศนคติท่ีดีแกตนเองและ
ผูอ่ืน 
๒) สามารถทํางานเปนทีม เคารพสิทธิ 
รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และมี
ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูรวมงาน 
๓) แสดงภาวะความเปนผูนําในองคกร 
บริหารการทํางานเปนทีมไดอยาง
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ 
เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทํางาน
ของกลุม  
๔) มีความรับผิดชอบสามารถตัดสินใจ 
รวมท้ังวางแผนปรับปรุงตนเองและ

๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาท่ีเนนการเรียน
การสอนท่ีมีการปฏิสัมพันธท่ีดีระหวาง
ผูเรียนและผูสอน 
๒) ฝกฝนภาวะความเปนผูนํา ผูตาม การ
แสดงออกถึงภาวะความเปนผูนําและผูตามท่ี
ดี การมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงาน และ
การรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนในการปฏิบัติงาน
เปนทีมและการทํางานวิจัย 
๓) ฝกฝนการทํากิจกรรมกลุม จัดการ
ประชุม แบงหนาท่ีความรับผิดชอบ ติดตาม
ผลและประสานงาน 
๔) ฝกสังเกต สรุปรายงานผลงานนําเสนอ
แนวทางการแกไข   

๑) สังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนิสิตในหลายๆ 
ดาน ระหวางกิจกรรมการ
เรียนการสอน เชน 
พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจ
เรียนรู และพัฒนาตนเอง  
๒) สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงบทบาทภาวะผูนําและ
ผูตามท่ีดี ความสามารถใน
การทํางานรวมกับผูอ่ืน 
๓) สังเกตพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการเรียนและ
งานท่ีไดรับมอบหมาย การ
นําเสนอผลงาน การทํางาน
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องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ วิจยั และการรวมทํากิจกรรม
เพ่ือสังคม 
๔) สังเกตความสนใจ การ
แสดงความคิดเห็น เพ่ือการ
แกไขปญหา และพัฒนา
ตนเอง และกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีเหมาะสม 

๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธการสอนท่ีใช 
ในการพัฒนาดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธในการประเมินผล 
การเรียนรูดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลัก
ตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ใน
การศึกษาคนควาปญหา เชื่อมโยง
ประเด็นปญหาท่ีสําคัญและซับซอน และ
เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดาน
ตางๆ โดยเฉพาะทางดาน
พระพุทธศาสนาในเชิงลึกไดเปนอยางดี 
๒) สามารถสื่อสารดานการพูด  การอาน 
การฟง การเขียน และการนําเสนอ และ
สื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไป
ไดอยางเหมาะสม 
๓) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การคนควาขอมูล เพ่ือประกอบการศึกษา
และการทําวิทยานิพนธ รวมท้ังการ
ติดตอสื่อสาร 

๕.๑ จัดการสงเสริม แนะแนวทางการเรียนรู 
เชิงสถิติ และการวิเคราะห การใชเทคโนโลยี
การสื่อสารในรายวิชา  
๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงเนนให
ผูเรียนไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร และการ
นําเสนอโดยใชเทคโนโลยีท้ังดวยตนเองและ
รวมกับผูอ่ืน  
๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให
นิสิตไดฝกทักษะดานการใชเทคโนโลยี
ประกอบการคนควาและการทําวิทยานิพนธ 

๕.๑ การทดสอบความรูและ
เทคนิคการวิเคราะหและ
วิจารณทฤษฎีหรือแนวคิด
ใหม ๆ 
๒) การทํางานวิจัย ตั้งแต
เริ่มตนจนถึงข้ันตอนการ
เขียนรายงาน และการ
นําเสนอผลงาน 
 ๓) รายงานผล การนําเสนอ
ขอมูลวิจัย 
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หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

๑ -ศึกษาความเปนมาของ
พระไตรปฎก 
-มอบหมายงาน 

๓ 
บรรยายความเปนมาโดยใช
เพาเวอรพอยด แผนชารต 
เขาโปรแกรม Google 
Earth เพ่ือสํารวจสถานท่ีตั้ง
ของเมืองตางๆ และท่ีเกิด
พระไตรปฎก 

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 

๒ 
-กําเนิดและพัฒนาการของ
คัมภีรพระไตรปฎก 
-พระสาวกท่ีเก่ียวของกับการ
เกิดพระไตรปฎก 

๓ 
บรรยายความเปนมาโดยใช
เพาเวอรพอยด แผนชารต 
เขาโปรแกรม Google 
Earth เพ่ือสํารวจสถานท่ีตั้ง
ของเมืองตางๆ และท่ีเกิด
พระไตรปฎก 

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 

๓ 
-การสังคายนาครั้งท่ี ๑-๒-๓-๔ 
ท่ีเก่ียวของกับการเกิด
พระไตรปฎก 
-พระไตรปฎกจากมุขปาฐะเปน
ใบลาน จากใบลานเปนซีดีรอม 
จากซีดีรอม เปนอินเตอรเนต
ออนไลน 

๓ บรรยายความเปนมาโดยใช
เพาเวอรพอยด แผนชารต 
เขาโปรแกรม Google 
Earth เพ่ือสํารวจสถานท่ีตั้ง
ของเมืองตางๆ และท่ีเกิด
พระไตรปฎก 

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 

๔ 
-การจารึกพระไตรปฎกแตละ
ครั้ง 
-หนวยงานท่ีจัดทํา
พระไตรปฎก 
-พระไตรปฎกนานาชาติ 
-ความแตกตางระหวาง
พระไตรปฎกมหายานและเถร
วาท 

๓ บรรยายความเปนมาโดยใช
เพาเวอรพอยด แผนชารต 
เขาโปรแกรม Google 
Earth เพ่ือสํารวจสถานท่ีตั้ง
ของเมืองตางๆ และท่ีเกิด
พระไตรปฎก 

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 

๕ 
-ภาษาท่ีจารึกพระไตรปฎก 
-การจารึกพระไตรปฎกใน
ประเทศไทย 
-การจารึกพระไตรปฎกในภาค
อีสาน 
-พระเถระท่ีชํานาญ
พระไตรปฎกในประเทศไทย 

๓ 
 - นิสิตนําเรื่องเสนอในเชิง
สัมมนา 
 - ซักถาม 
- แสดงความคิดเห็น 
- อภิปรายและสรุป 

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 
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๖ 
-การจําแนกพระไตรปฎกใน
ปจจุบัน 
-เนื้อหาพระวินัยโดยยอ 
-เนื้อหาพระสูตรโดยยอ 
-เนื้อหาพระอภิธรรมโดยยอ 

๓ - นิสิตนําเรื่องเสนอในเชิง
สัมมนา 
 - ซักถาม 
- แสดงความคิดเห็น 
- อภิปรายและสรุป 

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 

๗ 
-การจัดลําดับความสําคญั
ของคมัภีร 
-ชั้นบาลีเดิม 
-ชั้นอรรถกถา 
-ชั้นฎีกา 
-ชั้นอนุฎีกา 
-ชั้นปกรณวิเสส 

๓  - นิสิตนําเรื่องเสนอในเชิง
สัมมนา 
 - ซักถาม 
- แสดงความคิดเห็น 
- อภิปรายเพ่ิมเติมและสรุป 

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 

๘ 
-วิเคราะหกําเนิดและ
พัฒนาการของคัมภีร
พระไตรปฎกวามี ๓ ปฎก
หรือไม 
-อภิธรรมมีมาในสมัยใด 
-อภิธรรมเปนพุทธพจนหรือไม 

๓  - นิสิตนําเรื่องเสนอในเชิง
สัมมนา 
 - ซักถาม 
- แสดงความคิดเห็น 
- อภิปรายและสรุป 

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 

๙ 
พระวินัยปฎก 
-โครงสรางพระวนิัยปฎก 
-อาทิพรหมจริยสิกขา 
-อภิสมาจารสิกขา 
-ความหมายของพระวินัย 
-ความสําคัญของพระวินัย 

๓  - นิสิตนําเรื่องเสนอในเชิง
สัมมนา 
 - ซักถาม 
- แสดงความคิดเห็น 
- อภิปรายและสรุป 

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 

๑๐ 
-การศึกษาบางเรื่องในวินัย
ปฎก เชน จีวร เสนาสนะ 
การบิณฑบาต เปนตน 
-พระเถระท่ีมีบทบาทในการ
รักษาพระวินัย 
-วิเคราะหโทษของการละเมิด
วินัย 

๓  - นิสิตนําเรื่องเสนอในเชิง
สัมมนา 
 - ซักถาม 
- แสดงความคิดเห็น 
- อภิปรายและสรุป 

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.. 

๑๑ 
พระสุตตันตปฎก  
-โครงสรางพระสุตตันตปฎก 
-ความหมายของสุตตันตะ และ
สุตตะ คําท่ีเปนไวพจนของคํา
วาสุตตะ 
-สาเหตุท่ีตั้งชื่อนิกายแตกตาง

๓  - นิสิตนําเรื่องเสนอในเชิง
สัมมนา 
 - ซักถาม 
- แสดงความคิดเห็น 
- อภิปรายและสรุป 

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.. 
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กัน 
-อานิสงสการศึกษาพระ
สุตตันตปฎก 

 
๑๒ 

-ศึกษาประวัติพระเถระท่ีสืบ
ตอพระสุตตันตปฎก 
-วิเคราะหพระสูตรท่ีสําคัญเชน 
มหาปรินิพพานสูตร สามัญผล
สูตร สิงคาลกสูตร 
-วิเคราะหพระสูตรท่ีเก่ียวกับ
หลักธรรมเชน อริยสัจจ 
ไตรสิกขา ไตรลักษณ นรก 
สวรรค เทวดา พรหม 

๓ - นิสิตนําเรื่องเสนอในเชิง
สัมมนา 
 - ซักถาม 
- แสดงความคิดเห็น 
- อภิปรายและสรุป 

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 

 
๑๓ 

อภิธรรมปฎก 
-โครงสรางของอภิธรรมปฎก 
-ความหมายของพระอภิธรรม 
-คําท่ีเปนไวพจนของพระ
อภิธรรมปฎก 
-อานิสงสการเรียนอภิธรรม 
-ความแตกตางระหวาง
อภิธรรมและพระสูตรอ่ืนๆ 

๓ 
 

- จัดสัมมนาโดยใหนิสิตทุก
ชั้นเขามารวม 
- แสดงความคิดเห็น 
- อภิปรายและสรุป 

จัดสัมมนาผูทรงบรรยายพิเศษ
โดยอาจารยบรรจบ บรรณรจุิ 

 
๑๔ 

-วิเคราะหประวัติพระเถระท่ี
เก่ียวของกับพระอภิธรรม 
-สาระแหงพระอิภิธรรมคือ จิต 
เจตสิก รูป นิพพาน 
-ทรรศนะเก่ียวกับพระอภิธรรม
ของหลวงพอพุทธทาส หลวง
พอประยุทธ 

๓ 
 

- นิสิตนําเรื่องเสนอในเชิง
สัมมนา 
 - ซักถาม 
- แสดงความคิดเห็น 
- อภิปรายและสรุป 

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 

 
๑๕ 

-การเปรียบเทียบพระอภิธรรม
ฝายเถรวาทและมิใชเถรวาท 
-อภิธรรมของจีน ญี่ปุน 
เวียดนาม เกาหลี 
-เปรียบเทียบอภิธรรมโกศ
ศาสตรฝายมหายาน กับ
อภิธรรมฝายเถรวาท 
-แนะแนวขอสอบ 

๓ 
 

- นิสิตนําเรื่องเสนอในเชิง
สัมมนา 
 - ซักถาม 
- แสดงความคิดเห็น 
- อภิปรายและสรุป 

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 

๑๖ สอบปลายภาค ๓  พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
ท่ี ผลการ

เรียนรู 
วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 
สัดสวนของการประเมิน 

๑ ๑.๑, ๑.๖, 
๑.๗, ๒.๑, 
๒.๖, ๒.๖, 

๓.๒ 

ทดสอบยอยครั้งท่ี ๑ 
สอบกลางภาค 
ทดสอบยอยครั้งท่ี ๒ 
สอบปลายภาค 

๔ 
๘ 

๑๒ 
๑๖ 

๑๐ % 
๒๕ % 
๑๐ % 
๒๕ % 

๒ ๑.๑, ๑.๖, 
๑.๗, ๒.๑, 
๒.๖, ๒.๖, 
๓.๒, ๔.๑, 
๔.๖, ๕.๓, 

๕.๔ 

วิเคราะหกรณีการศึกษา คนควา 
การนําเสนอ รายงาน 
การทํางานกลุมและผลงาน 
การอานและสรุปบทความ 
สงงานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐ % 

๓ ๑.๑-๑.๗, 
๓.๑ 

การเขาชั้นเรียน 
การมีสวนรวม อภิปราย 
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา ๑๐ % 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. เอกสารและตําราหลัก 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย ฉบับท่ี ๑-๔๕. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
พระไตรปฎกซีดีรอม (CD Rom Tripitaka) ฉบับธรรมทาน. ๒๕๕๓. 
พระมหาอุเทน ปญญาปริทัตต. พระไตรปฎกรวมสมัย. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพเม็ดทราย, ๒๕๕๑. 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ไทยรายวันการพิมพ,๒๕๕๓. 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระวินัยปฎก. กรุงเทพมหานคร: ไทยรายวันการพิมพ,๒๕๕๓. 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระสุตตันตปฎก. กรุงเทพมหานคร:นวสาสนการพิมพ,๒๕๕๒. 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระอภิธรรมปฎก. กรุงเทพมหานคร: ไทยรายวันการพิมพ,๒๕๕๓. 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต, ป ๒๕๒๕-๒๕๔๐. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕-๒๕๔๐. 
ธรรมรักษา.พระไตรปฎก ฉบับผูใฝธรรม. กรุงเทพมหานคร :รุงแสงการพิมพ, ๒๕๔๑. 
เสนาะ ผดุงฉัตร. ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับพระไตรปฎก.กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒.  
เสฐียรพงษ วรรณปก.คําบรรยายพระไตรปฎกศึกษา. กรุงเทพมหานคร :ธรรมสภา, ๒๕๔๓. 
สุชีพ ปุญญานุภาพ.พระไตรปฎกฉบับประชาชน. พิมพครั้งท่ี ๑๗,กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๐. 
สุเทพ พรมเลิศ. อักษรจารึกพระไตรปฎก. กรุงเทพมหานคร โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
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หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ท่ีจัดทําโดยนิสิต ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนิสิตไดดังนี้ 
    ๑. การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
    ๒. การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
    ๓. ขอเสนอแนะจากเวบบอรด ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางสื่อสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธการประเมินการสอน 
     ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน อาจารยผูสอนไดมีกลยุทธ ดังนี้ 
    ๑. การประเมินการสอนโดยนิสิต 
    ๒. ผลการสอบ 
    ๓. การทบทวนผลประเมินการเรียนรู 
๓. การปรับปรุงการสอน 
    หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมองและหา
ขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
    ๑. สัมมนาการเรียนการสอน 
    ๒. การวิจัยในและนอกชั้นเรยีน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมทฤธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
    ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมทฤธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูในวิชา ได
จากการสอบถามนิสิต หรือการสุมตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมทฤธิ์โดยรวมในรายวิชา ดังนี้ 
    ๑. การทวนสอบการใหคะแนนจากกลุมการตรวจผลงานของนิสิต โดยอาจารยอ่ืนหรือผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไมใชอาจารย
ประจําหลักสูตร 
    ๒. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยตรวจสอบขอสอบ รายงางน 
วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
๕. การดําเนินการทบทวนและการวงแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมทฤธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
-ปรบัปรุงรายวชิาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลกรทวนสอบมาตรฐานผลสัมทฤธิ์ตามขอ ๔ 
-เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย
หรือแนวคิดใหมๆ 
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รายวิชา 
๑.ดานคุณธรรม

จริยธรรม 
๒.ดานความรู 

๓. ดานทักษะทาง

ปญญา 

๔. ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ดานทักษะการ

วิเคราะห การ

สื่อสาร เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

๑.หมวดวิชาบงัคับแบบนับหนวยกิต  

๖๐๐ ๑๐๑  พระไตรปฎกวิเคราะห                  

๓.หมวดวิชาเอก 

๖๐๒ ๑๐๖  พระพุทธศาสนาเถรวาท                


