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มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา

ชีวติและผลงานของปราชญท์างพระพทุธศาสนา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพุทธศาสตร์ / ภาควิชาพระพุทธศาสนา / วิทยาเขตขอนแก่น

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป

1. รหัสและช่ือรายวิชา ๑๐๑ ๓๒๔ ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา
The Buddhist scholar's lives and works

2. จํานวนหน่วยกิต
2 หน่วยกิต 2 (2-0-4)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาพระพุทธศาสนา / หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ดร. อินตอง ชัยประโคม

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ๒๕๖๕ ช้ันปีที่ 3 (ภาคปกต)ิ

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

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

8. สถานที่เรียน
คณะพุทธศาสตร์ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

1 พฤศจิกายน 25๖๕
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพ่ือให้นิสิตรู้ชีวประวัติ รู้จักผลงาน ประวัติการแต่งและการแปลคัมภีร์ของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ท้ัง
ฝ่ายเถรวาทและมหายาน รู้จักนําหลักปรัชญาการสอนของท่านเหล่านั้นมาใช้สามารถถ่ายทอด แนวคิด และความ
ศรัทธาของท่านเหล่าน้ัน ที่อุทิศต่อพระพุทธศาสนาไดเ้ป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์

ผู้เรียนศึกษารายวิชานี้จบแล้วสามารถ
1. รู้จักชีวประวัติที่เป็นลักษณะเด่นของนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาแต่ละท่านได้
2. รู้จักผลงานท่ีสําคัญ ประวัติการแต่งคัมภีร์ และการแปลคัมภีร์ ของแต่ละท่านได้
3. อธิบายแนวคิดที่สําคัญของแต่ละท่าน ที่ปรากฎอยู่ในผลงานแต่ละคัมภีร์ได้
4. บอกยุคสมัยการแต่งคัมภีร์ และการแปลคัมภีร์ของแต่ละท่านได้
5. บอกชื่อคัมภีร์ และจุดมุ่งหมายของการแต่งคัมภีร์ พร้อมเข้าใจสาระสําคัญในคัมภีร์และสามารถนํา

มาใช้ในชีวิตจริงและถ่ายทอดสู่ผู้อ่ืนได้
2. วัตถุประสงค์ในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

1. เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการศึกษายุคใหม่
2. อยู่ในขั้นตอนระหว่างผลิตสื่อการสอนที่ทันสมัย
3. ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาที่สอบให้สอดคล้องกับ ความจําเป็นที่แท้จริง

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาชีวประวัติ ผลงานการแต่ง และการแปลคัมภีร์ ของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ทั้งฝ่ายเถร-วาท

และมหายานในยุคสมัยต่างๆ
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม
การฝึกปฏิบัติ / งาน

ภาคสนาม / การฝึกงาน
การศึกษาด้วยตนเอง

2 ช่ัวโมง/สัปดาห์
4 ช่ัวโมง / สัปดาห์

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
1. อาจารย์ประจํารายวิชา ให้คําปรึกษารายบุคคล หรือกลุ่มที่ต้องการประมาณ 1 ชม. / สัปดาห์
2. อาจารย์ประจํารายวิชา ให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต
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หมวดท่ี ๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต
๔.๑การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนิสิต (จาก มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

คุณลกัษณะพิเศษ กลยทุธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
๑.M – Morality มีมารยาททางกายและวาจาที่เหมาะสม
ตามกาลเทศะ

ฝึกฝนดา้นระเบียบวนิยักิริยามารยาททั้งทางกายและวาจาท่ีเหมาะสม เช่น การแต่งกาย การพดู

๒. A – Awareness รู้เท่าทนัความ เปล่ียนแปลงทางสงัคม ส่งเสริมใหรู้้เท่าทนัการของโลกเปล่ียนแปลงและสังคมปัจจุบนัในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม
วัฒนธรรม การเมือง และเทคโนโลยี

๓. H – Helpfulness มีศรัทธา อุทิศตนเพ่ือ
พระพทุธศาสนา

ส่งเสริมใหนิ้สิตศรัทธาอุทิศตนเพื่อทาํงานเผยแผพ่ระพทุธศาสนา โดยการให้
ออกค่ายบณัฑิตอาสาพฒันาชุมชน

๔. A – Ability มีความสามารถในการแกปั้ญหา ส่งเสริมใหนิ้สิตมีทกัษะในการแกปั้ญหาตนเองและสังคม โดยจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนจากกรณีปัญหา (Problem-Based Learning: PBL) เพื่อนําไปสู่
การคิดแก้ไขปญัหานั้นๆ ตามหลักพุทธธรรม

๕. C – Curiosity มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด ส่งเสริมใหนิ้สิตเรียนรู้ตลอดชีวติ มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด โดยมอบหมายงานใหศึ้กษา
คน้ควา้วจิยั วเิคราะห์ สงัเคราะห์ และวิจารณ์ประเดน็ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
สงัคม

๖. H - Hospitality มีนํ้ าใจเสียสละเพื่อส่วนรวม ส่งเสริมใหนิ้สิตมีจิตอาสาในการเขา้ร่วมกิจกรรมบาํเพญ็สาธารณประโยชน์ต่าง
ๆ เช่น จดักิจกรรมสงัคมสงเคราะห์ ออกเผยแผ่ธรรมสู่ชุมชน

๗. U – Universality มีโลกทศัน์กวา้งไกล ส่งเสริมใหนิ้สิตเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ
๘. L – Leadership มีความเป็นผูน้าํดา้นจิตใจและ
ปัญญา

ส่งเสริมใหนิ้สิตเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณ

๙. A – Aspiration มีความมุ่งมัน่พฒันาตนให้
เพียบพร้อมดว้ยคุณธรรม จริยธรรม

ส่งเสริมใหนิ้สิตฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยการบูรณาการหลกัคุณธรรม
จริยธรรมไวใ้นในรายวชิาต่างๆ

๔.๒การพฒันาการเรียนรู้ในแต่ละดา้น (จาก มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา)
๑.ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ๒.ดา้นความรู้ ๓. ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา
๔. ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความ
รับผดิชอบ

๕. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์การส่ือสาร
เทคโนโลยสีารสนเทศ

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

                   

๔.๒.๑ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันา

ดา้นคุณธรรมจริยธรรม
กลยทุธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้

ดา้นคุณธรรมจริยธรรม
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(๑) ผลิตบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาที่มี
คุณธรรมและจริยธรรม สามารถให้บริการ
งานวิชาการแก่สังคม
(๒ ) มี ศั ก ยภ าพ ท่ี จ ะพัฒน า ตน เอ ง ใ ห้
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมด้วย
หลักการทางพระพุทธศาสนา
(๓) สามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาบนฐาน
ของหลักการและเหตุผลและค่านิยมดันดี
งาม
(๔) แสดงภาวะความเป็นผู้ นําด้านความ
ประพฤติปฏิบั ติตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมในพระพุทธศาสนา

(๑) จัดกิจกรรมเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติ
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้เป็นผู้มีน้ําใจ เสียสละอุทิศตน
เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
(๒) ฝึกฝนให้มีความใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นํา
ด้านจิตใจและปัญญา เพ่ือพัฒนาตนเอง
และสังคม
(๓) การจัดกิจกรรมในรายวิชาท่ีเน้นการ
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
เพื่อนและอาจารย์ โดยใช้แบบประเมินและ
แบบวัดผล

๔.๒.๒ดา้นความรู้
ผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันา

ดา้นความรู้
กลยทุธ์ในการประเมินผล การเรียนรู้

ดา้นความรู้
(๑) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ในเน้ือหาสาระหลักของสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีท่ี
สําคัญ และนํามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงาน
(๒) มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการพัฒนา
วิชาการสมัยใหม่ สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับ
วิ ช าพระ พุทธศาสนา ด้ านการบริ หาร
การศึกษาได้
(๓) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการ
ปฏิบัติในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สามารถประยุกต์หลักธรรมมาใช้กับแนวคิด
ในทางทฤษฎี ปฏิบัติ และการวิจัย
(๔) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย
เพ่ือเชื่อมโยงกับการพัฒนาองค์กร เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการทางสังคมในด้าน
วิชาการพระพุทธ-ศาสนาด้านการบริหาร
การศึกษา

(๑) จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยใช้
วิธีการเรียนการสอนท่ีเน้นหลักการทาง
ทฤษฎี และการประยุกต์ทางปฏิบัติใน
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 ดา้นทกัษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันา

ดา้นทกัษะทางปัญญา
กลยทุธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้

ดา้นทกัษะทางปัญญา
(๑) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติ
ในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อการ
พัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทาง
พระพุทธศาสนาด้านการบริหารการศึกษา
อย่างเหมาะสม
(๒) สามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย สิ่ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย สังเคราะห์ และนําไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ
(๓) สามารถประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและองค์
ความรู้ทางด้านพุทธศาสนาในการแก้ปัญหา
หรือพัฒนาการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม
และสร้างสรรค์
(๔ ) สามารถ ตัดสินใจ เรื่ อ งที่ ซับ ซ้อน ท่ี
เ ก่ียวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และ
สามารถผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
ในระดับชาติ และนานาชาติ

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

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

๔.๒.๔ ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ
ผลการเรียนรู้

ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผดิชอบ

กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันา
ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลและความรับผดิชอบ

กลยทุธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้
ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล

และความรับผดิชอบ
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(๑) มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของตนเอง ในการพัฒนาความรู้
ของตนเอง องค์กร และสังคม
(๒ ) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นํา
องค์กร แก้ไขปัญหาท่ีมีความซับซ้อนด้วย
ตนเอง และเปล่ียนแปลงสังคมในทางท่ี
เหมาะสม
(๓) สามารถทํางานเป็นทีม เคารพสิทธิ รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีปฏิสัมพันธ์
อย่างสร้างสรรค์กับผู้ร่วมงาน
(๔) แสดงภาวะความเป็นผู ้นําในองค์กร
บริหารการทาํงานเป็นทีมไดอ้ยา่งเหมาะสม
ตามโอกาสและสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการทาํงานของกลุ่ม
(๕) สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานด้วย
ตนเอง ประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผน
ป รับปรุ งตน เองและอง ค์กร ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

(๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาท่ีเน้นการ
เรียนการสอนท่ี มีการปฏิ สัมพัน ธ์ที่ ดี
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
(๒) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นํา ผู้ตาม การ
แสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นําและผู้
ต าม ท่ี ดี การมี มนุษย สัมพันธ์ ท่ี ดี กั บ
ผู้ร่วมงาน การรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนใน
การปฏิบัติงานเป็นทีมและการทํางานวิจัย
(๓) ฝึกฝนการทํากิจกรรมเพื่อสังคม และ
การวางตัวท่ีเหมาะสมตามกาลเทศะ
(๔) ฝึกฝนการประสานงานกับผู้อ่ืนทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา

(๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของ
นิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการ
เรียนการสอน เช่น พฤติกรรมความสนใจ
ต้ังใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
(๒) สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะ
ผู้นําและผู้ตามที่ดี ความสามารถในการทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น
(๓) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
เรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การนําเสนอ
ผลงาน การทํางานวิจัย และการร่วมทํา
กิจกรรมเพื่อสังคม

๔.๒.๕ ดา้นทกัษะการวเิคราะห์การส่ือสาร เทคโนโลยสีารสนเทศ
ผลการเรียนรู้

ดา้นทกัษะการวเิคราะห์การส่ือสาร
เทคโนโลยสีารสนเทศ

กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันา
ดา้นทกัษะการวเิคราะห์การส่ือสาร

เทคโนโลยสีารสนเทศ

กลยทุธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้
ดา้นทกัษะการวเิคราะห์การส่ือสาร

เทคโนโลยสีารสนเทศ
(๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลัก
ต รรกะทางคณิ ตศาสตร์ และส ถิติ ใ น
การศึกษาค้นคว้าปัญหา เช่ือมโยงประเด็น
ปัญหาท่ีสําคัญ และเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้าน
พระพุทธศาสนาในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี
(๒) สามารถส่ือสารด้านการพูด การอ่าน
การฟังการเขียนการนําเสนอ สื่อสารกับกลุ่ม
บุคคลต่างๆทั้งในวงการวิชาการวิชาชีพและ
ชุมชนได้อย่างเหมาะสม
(๓) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
คน้ควา้ขอ้มูล เพ่ือประกอบการศึกษาและการ
ทาํวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการติดต่อส่ือสาร

(๑) จัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ
เ พ่ือ ใ ห้นิ สิ ต ไ ด้ฝึ กทั กษะ ท้ั ง ด้ านการ
วิเคราะห์ การวิจารณ์
(๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการส่ือสาร และ
การนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีทั้ ง ด้วย
ตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้
นิสิตได้ฝึกทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ค้ น ค ว้ า แ ล ะ ก า ร ทํ า
วิทยานิพนธ์

(๑ ) การทดสอบความ รู้และ เทคนิคการ
วิเคราะห์และวิจารณ์ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ ๆ
(๒) การทํางานวิจัย ต้ังแต่เร่ิมต้นจนถึงข้ันตอน
การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

เวลาการบรรยาย ๑๖ สัปดาห์ๆ 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
วิชาน้ี และความสําคัญของรายวิชาน้ี
ศึกษาชีวประวัติพระพุทธโฆสาจารย์
ประวัติการแต่งคัมภีร์ การแปลคัมภีร์ และ
ประเภทของคัมภีร์ ผลงานท่ีมีช่ือเสียง
หลักธรรมท่ีต้องรู้และเข้าใจ สรุปประจํา
บท

1 - 4

บรรยาย / ตอบข้อซักถาม /
อภิปราย / สรุปสาระสําคัญ /
ฉายสื่อให้ดู / ทําแบบฝึกหัด

ประจําบท

อ.ดร.อินตอง ชัยประโคม

3 - 4

ศึกษา ชีวประ วั ติพระพุทธทัตต เถระ
ประวัติการแต่งคัมภีร์ การแปลคัมภีร์
ประเภทของผลงาน ผลงานที่มีช่ือเสียง
สาระสํ าคัญของผลงานที่ มี ชื่ อ เ สี ย ง
หลักธรรมท่ีต้องรู้และเข้าใจ สรุปประจํา
บท ศึกษาชี วประวั ติพระธัมมปาละ
ผลงาน ประเภทของผลงาน การแปล
คัมภีร์ ผลงานที่มีชื่อเสียง เน้ือหาที่สําคัญ
ศึกษาแนวคิดและข้อธรรมท่ีปรากฎใน
ผลงาน สรุปประจําบท

5 - 8

บรรยาย / ตอบข้อซักถาม /
อภิปราย / สรุปสาระสําคัญ /
ฉายสื่อให้ดู / ทําแบบฝึกหัด

ประจําบท

อ.ดร.อินตอง ชัยประโคม

5 - 6
ศึกษาประวัติพระธัมมปาละ ผลงานที่มี
ช่ือเสียง และสาระสําคัญของผลงานท่ีมี
ช่ือเสียง (มีการนําเสนอในช้ันเรียนเป็น
บางคร้ัง)

9 - 12

บรรยาย / ตอบข้อซักถาม /
อภิปราย / สรุปสาระสําคัญ /
ฉายสื่อให้ดู / ทําแบบฝึกหัด

ประจําบท

อ.ดร.อินตอง ชัยประโคม

7 - 8

ศึกษาชีวประวัติพระนาคเสนเถระ ท้ังใน
อดีตชาติและปัจจุบันชาติ ผลงานของพระ
นาคเสน สาระสําคัญของมิลินทปัญหา
ประวัติผู้แต่ง วัตถุประสงค์ของการแต่ง
และหลักปรัชญาธรรมในคัมภีร์มิลินท
ปัญหา ศึกษาชีวประวัติพระอนุรุทธาจารย์
ผลงาน ประเภทของผลงาน ผลงานที่มี
ช่ือเสียงและสาระสําคัญของคัมภีร์อภิ
ธัมมัตถสังคหะ สรุปประจําบท

13 - 16
บรรยาย / ตอบข้อซักถาม /
อภิปราย / สรุปสาระสําคัญ /
ฉายสื่อให้ดู / ทําแบบฝึกหัด

ประจําบท

อ.ดร.อินตอง ชัยประโคม

9 - 10

9 - 10

ศึกษาสาระสําคัญในคัมภีร์อภิ ธัมมัตถ
สังคหะของพระอนุรุทธาจารย์ (ต่อ) ศึกษา
ประวัติของพระสุมังคลาจารย์ ผลงาน
ประเภทของผลงาน ประวัติการแต่งคัมภีร์
ผลงานที่มีช่ือเสียง สาระสําคัญของคัมภีร์
ฎีกาอภิธัมมัตถวภิาวินี สรุปประจําบท

17 – 20

17 - 20

บรรยาย / ตอบข้อซักถาม /
อภิปราย / สรุปสาระสําคัญ

บรรยาย / ตอบข้อซักถาม /
อภิปราย / สรุปสาระสําคัญ /
ฉายสื่อให้ดู / 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
ผลงานท่ีมีช่ือเสียง สาระสําคัญของผลงาน
ท่ีมีชื่อเสียง หลักปรัชญาท่ีจําเป็นต้องรู้
และหลักธรรมท่ีเก่ียวข้อง สรุปประจําบท
ศึกษา ชีวประ วั ติของพระนาคาร ชุน
ผลงาน ประเภทของผลงาน ผลงานการ
แปล ผลงานท่ีมีชื่อเสียง สาระสําคัญของ
ผล ง าน ท่ี มี ช่ื อ เ สี ย ง ห ลั กป รั ชญา ท่ี
จําเป็นต้องรู้ และหลักธรรมท่ีเก่ียวข้อง

21 - 24

บรรยาย / ตอบข้อซักถาม /
อภิปราย / สรุปสาระสําคัญ /
ฉายสื่อให้ดู / ทําแบบฝึกหัด

ประจําบท

อ.ดร.อินตอง ชัยประโคม

13 -14

ศึกษาชีวประวัติของพระอสังคะ ผลงาน
ประเภทของผลงาน ผลงานการแปล
ผลงานท่ีมีช่ือเสียง สาระสําคัญของผลงาน
ท่ีมีชื่อเสียง หลักปรัชญาท่ีจําเป็นต้องรู้
และหลักธรรมท่ีเก่ียวข้อง สรุปประจําบท
ศึกษาชีวประวัติของพระวสุพันธุ ผลงาน
ประเภทของผลงาน ผลงานการแปล
ผลงานท่ีมีชื่อเสียง สาระสําคัญของผลงาน
ท่ีมีชื่อเสียง หลักปรัชญาท่ีจําเป็นต้องรู้
และหลักธรรมท่ีเก่ียวข้อง สรุปประจําบท

25 - 28

บรรยาย / ตอบข้อซักถาม /
อภิปราย / สรุปสาระสําคัญ /
ฉายสื่อให้ดู / ทําแบบฝึกหัด

ประจําบท

อ.ดร.อินตอง ชัยประโคม

สอบกลางภาค

15 – 16

15 - 16

ศึกษาชีวประวัติของพระทินนาคะ ผลงาน
ประเภทของผลงาน ผลงานการแปล
ผลงานท่ีมีชื่อเสียง สาระสําคัญของผลงาน
ท่ีมีชื่อเสียง หลักปรัชญาท่ีจําเป็นต้องรู้
และหลักธรรมท่ีเก่ียวข้อง สรุปประจําบท
ศึกษาชีวประวัติของพระธรรมกีรติ ผลงาน
ประเภทของผลงาน ผลงานการแปล
ผลงานท่ีมีชื่อเสียง สาระสําคัญของผลงาน
ท่ีมีชื่อเสียง หลักปรัชญาท่ีจําเป็นต้องรู้
และหลักธรรมท่ีเก่ียวข้อง สรุปประจําบท

29 – 32

29 - 32

บรรยาย / ตอบข้อซักถาม /
อภิปราย / สรุปสาระสําคัญ /
ฉายสื่อให้ดู / ทําแบบฝึกหัด

ประจําบท

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

อ.ดร.อินตอง ชัยประโคม

อ.ดร.อินตอง ชัยประโคม

วัดผลคร้ังสุดท้าย ก่อนสอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

ท่ี ผลการ
เรียนรู้* วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล
1 1.1, 2.1,

3.1, 4.1
ทดสอบประจําบท / สอบย่อยครั้งที่ 1
สอบระหวา่งภาค
ทดสอบประจําบท / สอบย่อยครั้งที่ 2
สอบประเมินผลปลายภาค

3
8

13
16

10 %
20%
10%
20%

2 1.1
2.1
3.1
4.1

วิเคราะหก์รณีศึกษา / การคน้คว้า
ความกระตือรือร้น การนําเสนอ รายงาน
ความรบัผิดชอบ งานกลุ่ม / ผลงาน
ความตรงต่อเวลา / การเข้าช้ันเรียน
สง่งานตามกําหนด

ตลอดภาค
การศึกษา 20%

3 1.1

2.1
3.1
4.1

พฤตกิรรมการเข้าช้ันเรยีน ระเบียบวินัย
ตรงตอ่เวลา
การอภิปรายสามารถถ่ายทอดความรู้ได้
สามารถสะทอ้นหลักปรัชญาแนวคิดได้
การมีส่วนร่วม อภิปราย ปฏสัิมพันธ์กบัผู้อ่ืน
รู้หน้าทีค่วามรับผิดชอบของตนเองและกลุ่มที่
ต้องทําใหส้ําเร็จ

ตลอดภาค
การศึกษา 20%

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

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. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
- พระไตรปิฎก
- หนังสือชีวิตและผลงานนักปราชญ์พุทธ พิมพ์ครั้งที่ ๒ ปรับปรุงใหม่ (อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน)
- หนังสือชีวิตและผลงานของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา (ผศ.พิพัฒน์ คงประเสริฐ)

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในรายวิชา เช่น google, wikipedia, คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา และคัมภีร์อ่ืนๆ

ที่เกี่ยวข้อง, คําอธิบายศัพท์เฉพาะทางปรัชญา
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาน้ี นักศึกษาได้จัดทําเป็นกิจกรรมทางวิชาการในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาและผู้เข้าร่วม ดังนี้

(1) จัดให้มีการเสวนากลุ่ม ระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาผู้เรียน
(2) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมในด้านต่างๆของผู้เรียน
(3) จัดทําแบบประเมินรายวิชา และแบบประเมินผู้สอน
(4) ให้การเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ซ่ึงจัดทําขึ้นใหผู้้เรียนสามารถสื่อสารกับทางผู้สอนได้

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
กลยุทธ์ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อประเมินผลสัมฤทธ ิ์ของการสอน ดังน้ี
(1) การศึกษา สังเกตการณ์ การสอน ของผู้ร่วมทีมการสอน
(2) ประเมินผลคะแนนท่ีได้จากการสอบทุกคร้ัง
(3) ประเมินทบทวนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นระยะ

3. การปรับปรุงการสอน
ภายหลังจากการประเมินการสอนในข้อ 2 เสร็จแล้ว จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมเสวนาใน

การระดมสมอง เพ่ือหาข้อท่ีดีท่ีสุด และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- จัดให้มีการสัมมนา เรื่องการจัดการเรียนรายวิชาน้ี
- การทําวิจัยในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างการสอนรายวิชาน้ีกําลังดําเนินไป ผู้สอนต้องมีการทบทวนผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง

จากการเรียนรู้ในรายวิชาเป็นระยะ จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงการ
พิจารณาจากผลการสอบประจําบท การสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
โดยภาพรวมในวิชานี้ ดังน้ี

(1) การทวนสอบ การให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีไม่ใช่อาจารย์ผู้สอนประจําวิชา

(2) ให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
จากรายงาน หลักการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากการประเมินผลและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของรายวิชาแล้ว ได้มีการจัดการวางแผนปรับปรุงการสอน และ

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


