
มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา 
รหัสวิชา ๐๐๐ ๑๓๔ วรรณกรรมพระพุทธศาสนา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      
            วิทยาเขตขอนแก่น/คณะพุทธศาสตร์/สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา  
         ๐๐๐ ๑๓๔ วรรณกรรมพระพุทธศาสนา 
๒. จ านวนหน่วยกิต   

๓ (๓ – ๐ – ๖) 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาศาสนา 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
ศิลปะศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 
นิติศาสตร์  
รัฐศาสตร์ 
ประเภทรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๔  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
พระมหาณัฐพันธ์    สุทสฺสนวิภาณี, ดร.   ป.ธ.๔, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.           อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
พระมหากิตติ กิตฺติเมธี                                                                   อาจารย์ผู้สอน 

๕.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่  ๒/ ๒๕๖๕     ชั้นปีที่  ๒  

๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 

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

๘.  สถานที่เรียน    
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 



 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจประวัติพัฒนาการของวรรณคดีบาลีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และวรรณกรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย โดยวิเคราะห์วรรณกรรมที่น่าสนใจ เช่น วิมุติมรรค วิสุทธิมรรค 
มหาวงศ์ ทีปวงศ์ ศาสนวงศ์ เตภูมิกถา มังคลัตถทีปนี กาพย์มหาชาติ สังคีติยวงศ์ มงคลวิเสสกถา แก่นพุทธศาสตร์ 
กรรมทีปนี พุทธธรรม พุทธวิทยา และพระไตรปิฎกฉบับสากล: วิถีธรรมจากพุทธปัญญา 

 
     วัตถุประสงค์ 
      ก.  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

หลังเรียนจบรายวิชานี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
๑. อธิบายความหมาย และพัฒนาการวรรณคดีบาลีในแต่ละยุคได้ 
๒. อธิบายลักษณะ รส กลวิธ ีและรูปแบบการสร้างสรรค์วรรณคดีบาลีได้ 
๓. สามารถประยุกต์หลักธรรมที่ปรากฏในวรรณคดีบาลีในแต่ละยุคมาใช้ได้เหมาะสมสอดคล้องกับ 
     ชวีิตประจ าวันได ้
๔. สามารถเผยแพร่หลักธรรมที่ปรากฏในวรรณคดีบาลีสู่ประชาชนได้   

    ๕. เพือ่ให้มีความรู้ความเข้าใจงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญในประเทศไทยในอดีต  
         จนถึงปัจจุบัน 
    ๖. เพือ่ให้สามารถวิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาทีส่ าคัญในแง่มุมต่าง ๆ 

 ๗.เพื่อให้สามารถประยกุต์งานวจิัยและวรรณกรรมทางพระพทุธศาสนามาใช้ในชวีิตประจ าวัน 
ข.  วัตถุประสงค์เชิงคุณธรรม 
๑. เห็นคุณค่าของภาษาบาลีในฐานะภาษาที่สื่อหรือถ่ายทอดแนวคดิของศาสนา ปรัชญา ประวตัิศาสตร์ วัฒนธรรม 
และประเพณีที่ดีงามในเอเชียตะวันออก 
๒. ตะหนักถึงคุณค่าของภาษาบาลีในฐานะเป็นภาษาที่บันทึกคัมภีรพ์ระพทุธศาสนา 
๓. เกิดความส านึกที่จะด ารงคุณคา่ของวรรณคดีบาลีให้อยู่คู่พระพุทธศาสนาและสังคมไทย 

๒. วัตถุประสงค์ในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    ๑. ก าลังด าเนินการท าสื่อการเรียนการสอนโดย e-learning 
    ๒. เปลี่ยนแปลงเน้ือหาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักฐานเชิงประจักษ์  
    ๓.  เพื่อให้มีการอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
    ๔.  เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
    ๕. ให้มีความซาบซ้ึงในภูมิปัญญาของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

 

๑.  ค าอธิบายรายวิชา  
        ศึกษาประวัติพัฒนาการของวรรณคดีบาลีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ศึกษา
อยู่ในประเทศไทย โดยวิเคราะห์วรรณกรรมที่น่าสนใจ เช่น วิมุติมรรค วิสุทธิมรรค มหาวงศ์ ทีปวงศ์ ศาสนวงศ์ เตภูมิ
กถา มังคลัตถทีปนี กาพย์มหาชาติ สังคีติยวงศ์ มงคลวิเสสกถา แก่นพุทธศาสตร์ กรรมทีปนี พุทธธรรม พุทธวิทยา และ
พระไตรปิฎกฉบับสากล: วิถีธรรมจากพุทธปัญญา 



 

๒. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

 ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม  

การศกึษาดว้ยตนเอง ๑๒ 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

๓. จ ำนวนชั่วโมงตอ่สัปดำห์ที่อำจำรย์ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำทำงวิชำกำรแก่นิสิตเป็นรำยบุคคล 
     - อำจำรย์ประจ ำวิชำ ให้ค ำปรกึษำผ่ำนโปรแกรมโทรศัพท์มือถือ (Line)  
     - มุมแนะแนวคณะพุทธศำสตร ์ ห้อง ๑๐๓ ชัน้ ๑ อำคำร ๑๐๐ สมเดจ็พระพุฒำจำรย ์(อำจ อำสภมหำเถร)                     
     - อำจำรย์ประจ ำวิชำ จดัเวลำให้ค ำปรึกษำเป็นรำยบุคคล หรือ รำยกลุ่มตำมควำมต้องกำร ๒ ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ทุก
วันอังคำร เวลำ ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องคณะพุทธศำสตร์ ห้อง ๑๐๓ ชั้น ๑ อำคำร ๑๐๐ สมเด็จพระพุฒำจำรย์ 
(อำจ อำสภมหำเถร)  (เฉพำะรำยที่ต้องกำร)  
     - อำจำรย์ประจ ำรำยวิชำ ประกำศเวลำให้ค ำปรึกษำผำ่นเว็บไซต์คณะพุทธศำสตร ์หรือที่ส ำนกังำน  

 
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 
ด้ำนบุคลิกภำพ  - มีกำรสอดแทรกเรื่องกำรส ำรวมในสมณภำวะ กำรครองจีวรหรือกำรแตง่กำย กำรเข้ำ

สังคมและศำสนพิธี เทคนิคกำรเจรจำสื่อสำร กำรมีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ี และกำรวำงตวัในกำร
ท ำงำนในบำงรำยวิชำที่เกี่ยวข้องและในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นิสิตจะส ำเร็จกำรศึกษำ 

ด้ำนภำวะผู้น ำ และควำม
รับผิดชอบตลอดจนวินัย
ในตนเอง 

- ก ำหนดให้มีรำยวิชำซึ่งนิสิตต้องท ำงำนเป็นกลุ่ม และมีกำรก ำหนดหัวหน้ำกลุ่มในกำรท ำ
รำยงำนตลอดจน ก ำหนดให้ทุกคนมีส่วนรว่มในกำรน ำเสนอรำยงำนเพื่อเป็นกำรฝึกให้นิสิต
ได้สร้ำงภำวะผู้น ำและกำรเป็นสมำชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมำยให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้ำในกำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อฝึก
ให้นิสิตมีควำมรับผิดชอบ 
- มีกติกำทีจ่ะสรำ้งวินัยในตนเอง เช่น กำรเข้ำเรียนตรงเวลำ เข้ำเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ กำรมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมสร้ำงควำมกลำ้ในกำรแสดงควำมคิดเห็น 

จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ 

- มีกำรให้ควำมรู้แก่นิสติในกำรน ำเอำควำมรู้ทำงด้ำนวรรณคดีบำลีไปใช้ในกำรท ำงำนที่จะ
ท ำให้นิสิตอยู่รว่มกับคนอื่นและคนในสังคมได้ 

 
๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) 



 

๑.คุณธรรม จริยธรรม ๒.ควำมรู ้ ๓.ทักษะทำง
ปัญญำ 

๔.ทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหวำ่ง
บุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

๕.ทักษะกำร
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำร
สื่อสำรและ
กำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

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

                    

 
 ๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้

ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

 ความรับผิดชอบหลัก 
๑) มีศีลธรรม และศรทัธำอุทิศตนเพื่อ
พระพทุธศำสนำ       
๒) มีจิตสำธำรณะและเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม  
ความรับผิดชอบรอง 
๓) เคำรพสิทธิศักดิ์ศรีควำมเป็นคน
และรับฟังควำมคดิเห็นของผู้อื่น  
๔) เห็นคุณค่ำศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น  
๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดตี่อ
สังคมชำติศำสนำ 

๑) ขณะบรรยำย หรือท ำกิจกรรมใดๆ 
ผู้บรรยำยจะสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสำธำรณะและกำร
เสียสละเพื่อส่วนรวม 
๒) กำรเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
๒) ยกกรณตีัวอยำ่งประเด็นปัญหำ
ทำงด้ำนคณุธรรม จริยธรรม จิต
สำธำรณะและเสียสละเพื่อส่วนรวมให้
นิสิตแสดงควำมคดิเห็นในกำร
แก้ปัญหำ 

๑) ประเมินโดยผู้สอนและเพื่อน
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
๒) ประเมินจำกผลงำนและควำม
รับผิดชอบในงำนที่ไดร้ับ
มอบหมำย 
๓) ประเมินคุณธรรมจริยธรรม
ของบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศกึษำโดย
หน่วยงำนผู้ใช้บัณฑิต 

 ๔.๒.๒ ความรู ้
ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู ้ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้

ด้ำนควำมรู ้
กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู ้

ความรับผิดชอบหลัก 
(๑) มีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจหลักกำร  
ทฤษฎีและเนื้อหำ        
ความรับผิดชอบรอง 

๑) บรรยำย  
๒) มอบหมำยให้น ำควำมรู้ที่ได้ไป
ปฏิบัติจริงในชีวิตประจ ำวัน ๑ เรื่อง 
๓) กิจกรรมในชั้นเรียน  

๑) สอบ  
๒) สมุดบันทึก 
๓) รำยงำน 
๔) กำรสังเกตพฤติกรรม 



 

(๒) ใช้ควำมรู้มำอธิบำยปรำกฏกำรณ์
ที่เกิดขึ้นได้อย่ำงมีเหตุผล        
(๓) สำมำรถน ำควำมรู้มำปรับใช้ใน
กำรด ำเนินชีวิตได้                     
(๔) มีควำมรอบรู้เทำ่ทันกำร
เปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก                     
(๕) รู้จักแสวงหำควำมรูจ้ำกแหล่ง
เรียนรู้อย่ำงต่อเน่ือง 

๔) สอนแบบบรรยำยและใช้โจทย์
ปัญหำ       
๕) สอนโดยใช้กรณีศึกษำ       
๖) เรียนรู้โดยกำรปฏิบัต ิ       
๗) เรียนรู้แบบร่วมมือ    

  
๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 
ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทกัษะทำงปัญญำ กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำร

เรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรูด้้ำน
ทักษะทำงปัญญำ 

ความรับผิดชอบหลัก 
๑) สำมำรถค้นหำข้อมูล ท ำควำม
เข้ำใจ และประเมินข้อมูลจำก
หลักฐำน  
ความรับผิดชอบรอง 
(๒) สำมำรถวิเครำะห์และสังเครำะห์
อย่ำงเป็นระบบและมีเหตุผล                      
(๓) สำมำรถประยุกต์ควำมรู้และ
ทักษะเพื่อแก้ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสม 

๑) สอนแบบบรรยำยโดยใช้
ภำพประกอบ       
๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษำ       
๓) เรียนรู้โดยกำรปฏิบัต ิ       
๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ                  
๕) ศึกษำดูงำน 

๑) ประเมินจำกผลงำนและกำรของ
ผู้เรียนที่เกิดจำกกำรใช้กระบวนกำร
เรียนรู้อย่ำงเป็นเหตุเป็นผล ศึกษำ
ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจำรณ์ และน ำเสนอ
อย่ำงเป็นระบบ  
๒) ประเมินผลจำกข้อสอบกลำงภำค / 
ปลำยภำค ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนตอบโดย
กำรคดิวิเครำะห์ ดว้ยกำรน ำควำมรู้ทำง
หลักกำร ทฤษฎีไปประยุกต์เพื่อ
แก้ปัญหำอย่ำงเหมำะสมมีเหตุผล 

 ๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทกัษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำร
เรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสมัพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรูด้้ำน
ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

ความรับผิดชอบหลัก 
(๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ความรับผิดชอบรอง 
(๑) สำมำรถท ำงำนเป็นทีม  
(๒) เป็นสมำชิกที่ดีของกลุ่มทั้งใน
ฐำนะผู้น ำและผู้ตำม  

๑) มอบหมำยงำนให้ผู้เรียน
ท ำงำนเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้ควำม
รับผิดชอบและกำรเป็นสมำชิกที่
ดีของกลุ่ม  
๒) ก ำหนดกิจกรรมแบ่งกลุ่ม
ตอบค ำถำมในชั้นเรียน  

๑) ประเมินจำกพฤติกรรมและกำร
แสดงออกของผู้เรียนระหว่ำงกำรเรียน
กำรสอนและกำรท ำงำนร่วมกับเพื่อน  
๒) ประเมินจำกผลงำนของผู้เรียนที่
น ำเสนอตำมที่ไดร้ับมอบหมำย 
 



 

(๓) มีมนุษยสัมพันธ์  รู้จกัควบคุม
อำรมณ์และยอมรับควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล                     

 

 ๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทกัษะกำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำร
เรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรูด้้ำน
ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตวัเลข กำร
สื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ความรับผิดชอบหลัก 
๑) ใช้ทักษะวิเครำะห์เชิงตัวเลขได้ 
ความรับผิดชอบรอง 
(๒) ใช้ภำษำในกำรติดตอ่สื่อ
ควำมหมำยไดด้ี ทั้งกำรฟัง พดู  อ่ำน
และเขียน    
(๓) ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสม 

๑) มอบหมำยกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสืบค้นสื่อสำรที่หลำกหลำย
รูปแบบ  
๒) มอบหมำยงำนให้ศึกษำ
ค้นคว้ำดว้ยตนเอง จำก 
website สื่อกำรสอน e-
learning และท ำรำยงำน โดย
เน้นกำรน ำตัวเลข หรือมสีถิติ
อ้ำงอิง จำกแหล่งที่มำข้อมูลที่
น่ำเชื่อถือ 

๑) ประเมินจำกควำมสำมำรถในกำร
น ำเสนอต่อชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
๒) ประเมินจำกผลงำนตำมกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนที่ผู้สอนมอบหมำย 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวรรณคดี
บาลี 
-ควำมน ำ 
-ควำมหมำยของวรรณคดีบำลี 
-ลักษณะของวรรณคดีบำลี 
-ประเภทของวรรณคดีบำลี 
 

๓ บรรยำย  ยกตวัอย่ำง
ประกอบ อภิปรำยกลุ่ม
จำกกรณีศึกษำ 

พระมหาณัฐพันธ์ สทุสฺสนวิ
ภาณี,ดร 



 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๒ 
 

พระไตรปิฎก 
-ควำมน ำ 
-ควำมหมำย, ควำมส ำคญั  
 สำระส ำคัญของพระไตรปิฎก 
-ก ำเนิดและพัฒนำกำรของ 
  พระไตรปิฎก 
 

๓ บรรยำย  ยกตวัอย่ำง
ประกอบ อภิปรำยกลุ่ม
จำกกรณีศึกษำ 
 

พระมหาณัฐพันธ์ สทุสฺสนวิ
ภาณ,ีดร 

๓ 
 

อรรถกถา 
-ควำมน ำ 
-ควำมหมำยและประเภทของอรรถ
กถำ 
-ควำมส ำคัญ ก ำเนิดและพัฒนำกำร
ของอรรถกถำ 

๓ บรรยำย  ยกตวัอย่ำง
ประกอบ อภิปรำยกลุ่ม
จำกกรณีศึกษำ 

พระมหาณัฐพันธ์ สทุสฺสนวิ
ภาณ,ีดร 

๔ 
 

ฎีกา อนุฎีกา และโยชนา 
-ควำมน ำ 
-ควำมหมำย ควำมส ำคญัของฎีกำ 
อนุฎีกำ และโยชนำ 
-ประเภท ก ำเนิดและพฒันำกำรของ 
 ฎีกำ อนุฎีกำ และโยชนำ 

๓ บรรยำย  ศึกษำ
กรณีศึกษำ อภิปรำย 
ตัวอย่ำงกำรศึกษำจำก
ปัญหำโครงงำน 
Problem base 
learning 

พระมหาณัฐพันธ์ สทุสฺสนวิ
ภาณ,ีดร 

๕. 
 

ปกรณ์วิเสส 
-ควำมน ำ 
-ควำมหมำย ควำมส ำคญัของปกรณ์ 
วิเสส 
-ประเภท ก ำเนิดและพฒันำกำรของ
ปกรณ์วิเสส 

๓ บรรยำย  ศึกษำ
กรณีศึกษำ อภิปรำย 
ตัวอย่ำงกำรศึกษำจำก
ปัญหำโครงงำน 
Problem base 
learning 

พระมหาณัฐพันธ์ สทุสฺสนวิ
ภาณ,ีดร 

๖. 
 

วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย 
-วรรณกรรมบำลีก่อนยุคสุโขทัย  

-วรรณกรรมบำลียุคสุโขทัย  
-วรรณกรรมบำลียุคลำ้นนำ  
-วรรณกรรมบำลียุคอยธุยำ  

-วรรณกรรมบำลียุครัตนโกสินทร ์

๓ บรรยำย  ศึกษำ
กรณีศึกษำ อภิปรำย 
ตัวอย่ำงกำรศึกษำจำก
ปัญหำโครงงำน 
Problem base 
learning 

พระมหาณัฐพันธ์ สทุสฺสนวิ
ภาณ,ีดร 



 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๗. 
 

คุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อ
สังคมไทย 
-คุณค่ำด้ำนหลักค ำสอน 
ประวัติศำสตรพ์ระพุทธศำสนำและ
ภำษำไทย 
-คุณค่ำด้ำนวรรณกรรมไทย ศิลปะ
และวัฒนธรรม คติควำมเชื่อของ
สังคมไทย 

๓ บรรยำย  ศึกษำ
กรณีศึกษำ อภิปรำย 
ตัวอย่ำงกำรศึกษำจำก
ปัญหำโครงงำน 
Problem base 
learning 

พระมหาณัฐพันธ์ สทุสฺสนวิ
ภาณ,ีดร 

๘ สอบกลำงภำค  ๓   
๙ 
 

-ศึกษำรูปแบบของงำนวิจัย และ
วรรณกรรมทำงพระพุทธศำสนำ 
-ศึกษำควำมหมำยและเนื้อหำ
สำระส ำคัญ ของ 
-วิมุตมิรรค  
-วิสุทธิมรรค  

๓ บรรยำย  ศึกษำ
กรณีศึกษำ อภิปรำย 
ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์
ปัญหำทำงศึกษำจำก
ปัญหำโครงงำน  
 

พระมหากติต ิกิตตฺิเมธี 

๑๐ 
 

ศึกษำควำมหมำยและเนื้อหำ
สำระส ำคัญ ของ 
-มังคลัตถทีปนี 
-กาพย์มหาชาติ 

๓ บรรยำย  ศึกษำ
กรณีศึกษำ อภิปรำย 
ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์
จำกปัญหำโครงงำน  

พระมหากติต ิกิตตฺิเมธี 

๑๑ 
 

ศึกษำควำมหมำยและเนื้อหำ
สำระส ำคัญ ของ 
-สังคีติวงศ์ 
-มงคลวิเสสกถา 

๓ บรรยำย  ศึกษำ
กรณีศึกษำ อภิปรำย 
ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์
จำกปัญหำโครงงำน  

พระมหากติต ิกิตตฺิเมธี 

๑๒ 
 

ศึกษำควำมหมำยและเนื้อหำ
สำระส ำคัญ ของ 
-มหาวงศ์  
-ทีปวงศ ์ 
-ศาสนวงศ ์ 

๓ บรรยำย  ศึกษำ
กรณีศึกษำ อภิปรำย 
กำรวิเครำะห์ประเด็น
จำกปัญหำโครงงำน  
 

พระมหากติต ิกิตตฺิเมธี 

๑๓ 
 

ศึกษำควำมหมำยและเนื้อหำ
สำระส ำคัญ ของ 

๓ บรรยำย  ศึกษำ
กรณีศึกษำ อภิปรำย 

พระมหากติต ิกิตตฺิเมธี 



 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

-แก่นพุทธศาสน ์
-พุทธวิทยา 

กำรวิเครำะห์ประเด็น
จำกปัญหำโครงงำน  

๑๔ 
 

ศึกษำควำมหมำยและเนื้อหำ
สำระส ำคัญ ของ 
-พุทธธรรม 
-เตภูมิกถา  

๓ บรรยำย  ศึกษำ
กรณีศึกษำ อภิปรำย 
จำกปัญหำโครงงำน  
 

พระมหากติต ิกิตตฺิเมธี 

๑๕ 
 

ศึกษำควำมหมำยและเนื้อหำ
สำระส ำคัญ ของ 
-กรรมทีปน ี
พระไตรปิฎกฉบับสากล: วิถีธรรม
จากพุทธปัญญา 
-สรุปงำนวิจัย และวรรณกรรมทำง
พระพทุธศำสนำทั้งหมด 

๓ บรรยำย  ศึกษำ
กรณีศึกษำ อภิปรำย 
จำกปัญหำโครงงำน  
 

พระมหากติต ิกิตตฺิเมธี 

๑๖ สอบปลำยภำค ๓   
 
๒. แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 

ที่  
ผลกำร
เรียนรู้  

วิธีกำรประเมิน  สัปดำห์ที่ประเมิน  
สัดส่วนของกำร
ประเมินผล 

๑ 

๑.๑,๑.๖, 
๑.๗,๒.๑, 
๒.๔-๒.๖, 
๓.๒ 

สอบกลำงภำค 
สอบปลำยภำค 
 

๘ 
๑๖ 
 

๒๐ % 
๖๐ % 
 

๒ 

๑.๑, ๑.๖, 
๑.๗, ๒.๑, 
๒.๔-๒.๖, 
๓.๒, ๔.๑-
๔.๖,.๓.๔. 

วิเครำะห์กรณีศกึษำ ค้นคว้ำ กำรน ำเสนอ
รำยงำน 
กำรท ำงำนกลุ่มและผลงำน 
กำรอำ่นและสรุปบทควำม 
กำรส่งงำนตำมที่มอบหมำย  

ตลอดภำค
กำรศกึษำ 

๑๐ % 

๓ 
๑.๑-๑.๗, 
๓.๑ 

กำรเข้ำชั้นเรียน 
กำรมีสว่นร่วม อภิปรำย เสนอควำมคิดเห็นในชั้น
เรียน 

ตลอดภำคกำรศึกษำ 
๑๐ % 

 



 

 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 
 

๑.  เอกสารและต าราหลัก 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลัย, วรรณคดีบาลี. ครั้งที่ ๑ : กันยำยน ๒๕๕๒. กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ ์
            ไทยรำยวันกำรพิมพ,์ ๒๕๕๒. 
กรมพระยำวชิรญำณวโร. สมเด็จพระมหำสมณเจำ้. พระมงคลวิเสสกถา. พิมพ์ครั้งที่ ๒๑, โรงพิมพม์หำมกุฏรำช 
            วิทยำลัย, กรุงเทพมหำนคร, ๒๕๓๘. 
ชลธิชำ  กลดัอยู่.  ไตรภมูิพระร่วง รากฐานของอุดมการณ์ทางการเมืองไทย. วำรสำรศำสตร ์ปีที่ ๔ วันที ่๑ มิถุนำยน  
             ๒๕๑๗. 
พญำลิไท. ไตรภูมกิถาหรือไตรภูมิพระร่วง. องคก์ำรคำ้คุรุสภำ,กรุงเทพมหำนคร, ๒๕๑๗ 
พร  รตันสุวรรณ. พุทธวทิยาปฏิจจสมุปบาท. โรงพิมพ์วิญญำณ, ๒๕๓๗. 
พระเทพเวท ี(ประยุทธ์  ปยุตฺโต). มหาวิทยาลัยกบังานวิจัยทางพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที ่๓, โรงพิมพ์มหำจุฬำลง 
            กรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๓๔. 
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ ์ ปยุตฺโต).  พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ).  โรงพิมพ์มหำจฬุำลงกรณรำช 
            วิทยำลัย, ๒๕๓๔. 
๓. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
เสนำะ  ผดุงฉัตร. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีบาลี Introduction to Bali literature. พมิพ์ครั้งที ่๑ พ.ศ.  
                 ๒๕๓๒. กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลัย,๒๕๓๒. 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลัย, งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา. โรงพมิพ์มหำจุฬำลงกรณ 
                 รำชวิทยำลัย, ๒๕๕๒ 
พระรำชปริยัติ.(สฤษดิ์ สริิธโร). งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๒ โรงพิมพ์มหำจฬุำลงกรณ 
                 รำชวิทยำลัย, ๒๕๔๘. 
๔. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ไกรวุฒิ  มะโนรตัน์. วรรณคดีบาลี ๑. พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๙. กรุงเทพมหำนคร : พิมพท์ี่ จรัญสนิทวงศ์กำรพิมพ์,  
                ๒๕๔๙. 
พระพรหมโมลี (วิลำส ญำณวโร). กรรมทีปน.ี ส ำนักพิมพ์ดอกหญ้ำ; กรุงเทพมหำนคร , ๒๕๔๑. 
พระมหำธรรมรำชำที ่๑ พญำลิไท. ไตรภูมิพระรว่ง ฉบับตรวจสอบใหม่. กองวรรณคดีและประวตัิศำสตร์ กรม 
               ศิลปำกร, ๒๕๑๔. 
พระเมธีธรรมำภรณ ์(ประยูร ธมฺมจติฺโต) และคณะ(แปล). วิมุตติมรรค.โรงพิมพ์เคล็ดไทย,กรุงเทพมหำนคร, 
               ๒๕๓๘. 
พุทธทำสภิกข,ุ แก่นพุทธศาสน.์  ธรรมสภำ, กรุงเทพมหำนคร ,ม. ป. ป. 
มหำมกุฏรำชวิทยำลัย.  มังคลัตถทีปนีแปล.  พิมพ์ครั้งที ่๖ โรงพิมพ์มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, กรุงเทพมหำนคร, ๒๕๔๗. 



 

ศิลปำกกร, กรม.  มหาชาติค าหลวง.  คลังวิทยำ, พระนคร, ๒๕๑๑. 
ศิลปำกร, กรม.  กาพย์มหาชาติ.  คลังวิทยำ, พระนคร, ๒๕๐๗. 
สนิท  ตั้งทวี. วรรณคดีและวรรณกรรมศาสนา. โอเดียนสโตร,์ กรุงเทพมหำนคร, ๒๕๓๗. 
สมเด็จพระพนรตัน. สังคีติยวงศ์. โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย,  กรุงเทพมหำนคร ,๒๕๔๔. 

 
 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
       กำรประเมินประสิทธิผลในรำยวิชำนี้ ที่จดัท ำโดยนักศกึษำ ได้จดักจิกรรมในกำรน ำแนวคิดและควำมเห็นจำก
นักศึกษำไดด้ังนี้ 
          กำรสนทนำกลุ่มระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียน 
          กำรสังเกตกำรณ์จำกพฤติกรรมของผู้เรียน 
          แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรำยวิชำ 
          ข้อเสนอแนะผ่ำนเว็บบอร์ด ที่อำจำรย์ผูส้อนได้จัดท ำเป็นช่องทำงกำรสื่อสำรกับนักศึกษำ 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
       ในกำรเก็บข้อมูลเพื่อประเมินกำรสอน ไดม้ีกลยุทธ์ ดังนี้ 
           กำรสังเกตกำรณ์สอนของผู้ร่วมทีมกำรสอน 
           ผลกำรสอบ 
           กำรทวนสอบผลประเมินกำรเรียนรู้ 
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจำกผลกำรประเมินกำรสอนในข้อ ๒ จึงมีกำรปรับปรุงกำรสอน โดยกำรจัดกิจกรรมในกำรระดมสมอง และหำ        
          ข้อมูลเพิ่มเติมในกำรปรับปรุงกำรสอน ดังนี้ 
          สัมมนำกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
          กำรวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
           ในระหวำ่งกระบวนกำรสอนรำยวิชำ มกีำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรำยหัวข้อ ตำมที่คำดหวังจำกกำรเรียนรู้ใน
วิชำ ได้จำก กำรสอบถำมนักศึกษำ หรือกำรสุ่มตรวจผลงำนของนักศึกษำ รวมถึงพจิำรณำจำกผลกำรทดสอบย่อย และ
หลังกำรออกผลกำรเรียนรำยวชิำ มกีำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชำได้ดังนี้ 
             กำรทวนสอบกำรให้คะแนนจำกกำรสุม่ตรวจผลงำนของนักศึกษำโดยอำจำรย์อื่น หรือผูท้รงคุณวุฒ ิที่ไม่ใช่
อำจำรย์ประจ ำหลักสตูร  
             มีกำรตั้งคณะกรรมกำรในสำขำวิชำ ตรวจสอบผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รำยงำน วิธีกำรให้คะแนนสอบ และกำรให้คะแนนพฤติกรรม 



 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
       จำกผลกำรประเมนิ และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรำยวิชำ ได้มีกำรวำงแผนกำรปรับปรุงกำรสอน และ
รำยละเอียดวิชำ เพื่อให้เกิดคุณภำพมำกข้ึน ดังนี้ 
       ปรับปรุงรำยวิชำทกุ ๓ ปี หรือตำมข้อเสนอแนะและผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิต์ำมข้อ ๔ 
เปลี่ยนหรือสลับอำจำรย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษำมมีุมมองในเรื่องกำรประยกุต์ควำมรู้นี้กับปัญหำที่มำจำกงำนวิจัยของ
อำจำรย์หรือแนวคิดใหม่ๆ 

 
 
 
 
 
 
ชื่ออำจำรย์ผูร้ับผิดชอบรำยวิชำ/อำจำรย์ผู้บรรยำย  พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี.ดร. / พระมหากิตต ิกิตตฺิเมธี 
 
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รำยงำน _____________________   
 
 
 
 
ชื่ออำจำรย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร   
 
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รับรำยงำน ___________________ 


