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รายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.๓)  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

............................... 

วิชา 000148  พระวินัยปิฎก (Vinaya Pitaka) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
วิทยาเขตขอนแก่น  
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หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา  

     ๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปิฎก  (Vinaya Pitaka)  

๒.  จ านวนหน่วยกิต   ๒ (๒ - ๐ - ๔)  

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

          หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา พุทธศาสตร
บัณฑิต 

3 



๔  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    

       ผศ.ดร. พลเผ่า  เพ็งวิภาศ อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาศาสนาศาสนาและปรัชญา    

๕.  ภาคการศึกษาที่  ๒  ปีการศึกษา 2565 

     ชั้นปีที่  ๑  

๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 

    - ศาสนาทั่วไป   -  ประวัติศาสนา   

    - พระไตรปิฎกศึกษา - ธรรมภาคปฏิบัต ิ
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๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน   

      - วิชาพระสุตตันตะปิฎก  

           และวิชาธรรมภาคปฏิบัติ 
๘. สถานที่เรียน  ห้อง ๓๐๒-๓๐๓ อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จ

พระพุฒาจารย์ (อาจอาสภ) ม จ ร.  วิทยาเขตขอนแก่น 

๙. วันที่จัดท าปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด   

 - เริ่มสอนวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
       ๑.๑ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ 

ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัยปิฎก 

        ๑.๒ นิสิตสามารถวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่ส าคัญใน  คัมภีร์
มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดย
อาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ  

          ๑.๓ นิสิตสามารถน าหลัก พระวินัยปิฎก ที่ได้รับจาก
การศึกษา  ไปปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 
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๒. วัตถุประสงค์ 

  หลังเรียนจบรายวิชานี้แล้ว  

    ผู้เรียนสามารถ 
       ๒.๑ อธิบายประวัติ ความเป็นมา ความหมาย 

โครงสร้างของพระวินัยปิฎกสามารถวิเคราะห์เนื้อหา
สาระที่ ส าคัญในคัมภี ร์มหาวิภั งค์  ภิกขุนี วิภั งค์ 
มหาวรรค จุลวรรค และปริวารได้  อย่างใกล้ความ
เป็นจริงได้ถูกต้อง 
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        ๒.๒ นิสิตสามารถประยุกต์หลักพระวินัยที่ได้รับจาก
การศึกษา ไปปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมถูกต้องดีงาม 
มองเห็นคุณค่าของพระวินัยปิฎกในฐานะเป็นหลักค าสอนที่
ส าคัญในพระพุทธศาสนา 

         ๒.๓  นิสิตเกิดความส านึกที่จะปฏิบัติตนให้ด ารงอยู่รู้
คุณค่าของพระวินัยปิฎกในฐานะตนเป็น พุทธบริษัท คือ 
หมู่ชนที่นับถือพระพุทธศาสนา ๔ จ าพวก  และเข้าใจ ใน 
พุทธบริษัทย่อย ได้ดี เช่น  มีพราหมณ์ (อุบาสก) แม่ชี 
(อุบาสิกา) สามเณร (ภิกษุ) สามเณรี (ภิกษุณี) สิกขมานา 
(ภิกษุณี) 
 

8 



9 



๓. การพัฒนาปรับปรุง รายวิชาให้เป็นไปวัตถุประสงค์ ของ หลักสูตร 

        ๓.๑ ด าเนินการท าสื่อการเรียนการสอนโดย e-learning 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ คือ การเรียน การสอนในลักษณะผ่านทาง
สื่ อ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์  เ ช่ น  ซี ดี ร อม  เค รื อข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต 
อินทราเน็ต ก็ได้  

        ๓.๒ เปลี่ยนแปลงเนื้อหาการเรียนการสอนให้เป็นไป ตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามหลักพระวินัยปิฎก 

         ๓.๓ ใช้หลักการตามพระวินัยเป็นเครื่องมือในการสอนและ
วิเคราะห์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน 
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หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
๑.  ค าอธิบายรายวิชา  

      ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัย
ปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่ส าคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ 
ภิกขุนีวิภังค์ มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถา
และฎีกาประกอบ และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฎก 

____________________________________ 

        อรรถกถาและฎีกาประกอบ  หมายถึง  คัมภีร์ที่รวบรวมค าอธิบายความใน
พระไตรปิฎกของโบราณจารย์ที่ได้ไขความในพระไตรปิฎกไว้ เรียกว่า คัมภีร์อรรถ
กถา ส่วนค าว่า ฎีกาเป็นค าอธิบายค าในอรรถกถา  มีผู้แต่งไว้ครั้งแรกประมาณ พ.ศ.
๑๕๘๗. อนุฎีกา เป็นค าอธิบายค าในฎีกา อาจาริยมติ เป็นค าอธิบายธรรมะของท่านผู้รู้
ทั่วไป 
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๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ
ภาคสนาม  

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

บรรยาย   
๑๖ สัปดาห์ ๓๒ 
คาบ  ต่อภาค
การศึกษา 

สอนเสริมเมื่อ
นิสิตไม่เข้าใจ
ประเมินจากการ
ทดสอบระหว่าง
เรียน 

มีการฝึกปฏิบัติ
ภาคสนามคือการ
ทดสอบระหว่าง
เรียนวิเคราะห์
หน้าชั้นเรียน
สถานการณ์ที่ 

การศึกษาด้วย
ตนเอง ๖ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ 
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๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษา
และแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

        ๓.๑ อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้
ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ หรือ ส่วนงาน 

          ๓.๒ อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล 
หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 

   ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

           พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถ
ด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามชี้ให้เห็นคุณธรรมและ
จริยธรรมที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหาวิชา เพื่อให้นิสิตสามารถ
พัฒนาและบูรณาการ คุณธรรมจริยธรรมกับความรู้ในรายวิชา 
โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติ 
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    คุณสมบัติตามหลักสูตร 

(พุทธศาสตรบัณฑิต) มีดังนี ้

      ๑. ตระหนักในคุณค่า และ
คุณธรรมจริยธรรม เกี่ยวกับ
ความเสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต  

      ๒. ความมีวินัย  ตรงต่อเวลา 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และผู้อื่น พร้อมทั้งวิชาชีพและ
สังคม 
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    ๓. มีภาวะความ
เป็นผู้น าและผู้ตามที่
สามารถท างานเป็น
ทีมได้ และสามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและ
ล าดับ ความส าคัญ
ของปัญหาได้ดี 
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      ๔. เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิ ด เห็ นของผู้ อื่ น 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศั ก ดิ์ ศ รี ข อ ง คว าม เป็ น
มนุษย์ 

      ๕. เคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 
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๑.๒ วิธีบรรยายถวายความรู้ (วิธีการสอน)  

        ๑. บรรยายไปตามเอกสารประกอบการสอนเริ่มไป
ตามบทเรียนที่  ๑, ๒. ตามล าดับพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 

         ๒.  มอบหมายให้นิสิตไปศึกษาเนื้อหาของวิชาพระ
วินัยปิฎกก่อนฟังการบรรยาย  ให้เข้าใจความหมาย 
คุณค่าของพระบัญญัตินั้น ๆ   แล้วน ามาเสนอในชั้น
เรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนิสิตด้วยกัน และ
อาจารย์ผู้สอน 
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 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
           ๑. ประเมินผลพฤติกรรมการเข้าเรียน การให้ความ

ร่วมมือในชั้นเรียน และส่งงานมอบหมายให้ตรงเวลาพร้อมกับ
ประเมินผลก่อนเข้าสู่บทเรียนเพื่อทราบพื้นฐานความรู้
เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 

          ๒. ประเมินผลระหว่างภาคเรียน เพื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์
ของวัตถุประสงค์การเรียน  ด้วยการใช้แบบฝึกหัดในบทเรียน
ใบงาน และประเมินผลปลายภาคเรียน เพื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์
การเรียนในภาพรวม 
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๒. ความรู้   
   ๑. ความรู้ที่ต้องได้รับ  

       ๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระวินัยปิฎก
ประกอบด้วย  มีความรู้ความเข้าใจในพระบัญญัติที่ส าคัญ
ในพระวินัยปิฎก เข้าใจความหมาย คุณค่าของพระวินัย
เป็นอย่างด ี
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     ๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจใน  พระวินัยปิฎก
เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติตาม ได้อย่างถูกต้อง  มี
เจตคติ ที่ดีในการเรียนรู้เกี่ยวกับพระวินัยปิฎก 
_______________ 

 มีเจตคติ หมายถึง ท่าที ทัศนคติ หรือ ความรู้สึก
ของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง. 
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๒.๒ วิธีการสอน 
         บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบใช้สื่อประกอบ 

และเทคโนโลยีประกอบ มอบหมายงาน ใบงานทดสอบ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ใช้แบบฝึกหัดเกี่ยวกับบทเรียน 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในชั้นเรียน การเปิด
โอกาสให้ชักถามภายในชั้นเรียน  และเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง  ยึดหลักการสอนแบบ e-learning หมายถึง 
? 
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   e-learning  หมายถึง กระบวนการและการใช้ประโยชน์

จากการเรียนการสอนผ่าน เว็บ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในห้องเรียน
เสมือนและการเรียนร่วมมือด้วยเครื่องมือดิจิตอลต่าง ๆ เป็นต้น 
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๓.๒ วิธีการสอน 
          ๓.๒.๑ บรรยายพร้อมทั้ งยกตัวอย่างประกอบ

เนื้อหาวิชาอาศัยเหตุการณ์ปัจจุบันประกอบเชิงวิเคราะห์
ให้เห็นความสัมพันธ์และบูรณาการของเน้ือหาวิชา 

          ๓.๒.๓  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น 
และแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วน ามาแลกเปลี่ยน
ภายในชั้นเรียน 
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     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 

             ทดสอบระหว่างภาคและปลายภาค 
โดยเน้นการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้
และการบูรณาการเนื้อหาวิชา เปิดโอกาส
ให้ชั กถาม ทดสอบด้วยใบงานและ
แบบฝึกหัด 
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๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

        ๔.๑ สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา คือ
พัฒนาทักษะในการสร้ างสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
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       ๔.๒ พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้เรียนและ ผู้สอนสร้างความเป็นผู้น าและผู้
ตามในการท างานเป็นทีมก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง สร้างให้มีวินัยความรับผิดชอบในการท างาน
เป็นทีม และความตรงต่อเวลา 
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      ๔.๓ วิธีการสอน 

         - จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการเรียนรู้ 

         - จัดกลุ่มการเรียนรู้  

         - ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 

 ๔.๔วิธีการประเมินผล 

        - ประเมินตนเองด้วยแบบที่ก าหนด 

         - ประเมินผลพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

         - ประเมินผลจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
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          ๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    ๕.๑ ที่ต้องพัฒนา       

           ๕.๑.๑ พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการ
พูด การฟัง การแปล  การเขียน และน าเสนอใน
ชั้นเรียน พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา     
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   ๕.๑.๓ พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต 

        เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การ
สร้างห้องแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับเนื้อหา
รายวิชา   ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ 
เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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๕.๒ วิธีการสอน       
         ๕.๒.๑ มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

จาก website สื่อการสอน e-learning และท ารายงาน 
โดยเน้นการน าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มา
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

       ๕.๒.๑ น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม  
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๕.๓ วิธีการประเมินผล 

          ๕.๓.๑  ประเมินจาก การบ้าน รายงาน ใบ
งาน แบบฝึกหัด และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลย ี

           ๕.๓.๑ ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายและวิธีการอภิปราย 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านว

น
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  สื่อที่ใช้ 

(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

๑  ทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 
บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระวินัย
ปิฎก 
  ๑.๑ ความน า 
  ๑.๒ ความเป็นมาของพระวินัยปิฎก 
   
  ๑.๓ ความส าคัญของพระวินัยปิฎก 
  ๑.๔ ความหมายและโครงสร้างของ 

๒ บรรยาย  การ
ยกตัวอย่างหลัก
พระวินัยประกอบ 
การอภิปรายกลุ่ม 
และการใช้ส่ือ 
power point  

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ ดร. 
พลเผ่า  เพ็งวิภาศ 

๒   ๑.๓ กฎิปยันิวะรพงอขญัคา สมาวค 
  ๑.๔ ยามหมาวคและโครงสร้างของพระ
วินัยปิฎก 
  ๑.๕ ประโยชนง์อขการศึกษายันิวะรพ
กฎิป 

๒ 
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๓-๔ 
 

บทที่ ๒ คัมภีร์มหาวิภังค์  
ภาค ๑ 
     ๒.๑ ความน า 
     ๒.๒  ความส าคัญในคัมภีร์
มหาวิภังค์ ภาค ๑                      
     ๒.๒.๑ เวรัญชกัณฑ ์
     ๒.๒.๒ ปาราชิกกัณฑ ์
    ๒.๒.๓ สังฆาทิเสสกัณฑ์ 
    ๒.๒.๔ อนิยตกัณฑ์ 
 

๒ บรรยาย  การ
ยกตัวอย่างหลัก
พระวินัย
ประกอบ การ
อภิปรายกลุ่ม 
และการใช้สื่อ 
power point  

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ ดร. 
พลเผ่า  เพ็งวิภาศ 
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๕ บทที่ ๓  คัมภีร์มหาวิภังค์ 
ภาค ๒ 
       ๓.๑ ความน า 
       ๓.๒ นิสสัคคิยกัณฑ์ 
       ๓.๓ ปาจิตติยกัณฑ ์
       ๓.๔ ปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
       ๓.๕  เสขิยกัณฑ ์
       ๓.๖ อธิกรณสมถะ 

๒ บรรยาย  การ
ยกตัวอย่างหลักพระ
วินัยประกอบ การ
อภิปรายกลุ่ม และการ
ใช้สื่อ power point  

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ ดร. 
พลเผ่า  เพ็งวิภาศ 
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๖ บทที่  ๔  คัมภีร์ภิกขุนีภังค์ 
      ๔.๑ ความน า 
      ๔.๒ สาระส าคัญใน
คัมภีร์ภิกขุนีวิภังค์ 
      ๔.๓ ความส าคัญใน
คัมภีร์ภิกขุนีวิภังค์ 
      ๔.๔ น าหลักการไป
ปฏิบัติใช้ได้อย่างเหมาะสม 
        ๔.๕  เปรียบเทียบ
สิกขาบทระหว่างคมัภีร์มหา
วิภังค์กับคัมภีร์ภิกขุนีวังค์ 
 

๒ บรรยาย  การ
ยกตัวอย่างหลัก
พระวินัย
ประกอบ การ
อภิปรายกลุ่ม 
และการใช้สื่อ 
power point  

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ ดร. 
พลเผ่า  เพ็งวิภาศ 
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สัปดา
ห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  สื่อที่ใช้ 
(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๗ บทที่  ๕ คัมภีร์มหาวรรค ภาค ๑ 
  ๕.๑ ความน า 
  ๕.๒ สาระส าคัญของมหาขันธกะ 
  ๕.๓  ความส าคัญของมหาขันธ
กะ  
  ๕.๔ การน าหลักการไปปฏิบัติ
ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
  ๕.๕  สาระส าคัญของอุโบสถ
ขันธกะ  

๒ บรรยาย  การ
ยกตัวอย่างหลัก
พระวินัยประกอบ 
การอภิปรายกลุ่ม 
และการใช้สื่อ 
power point  

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ ดร. 
พลเผ่า  เพ็งวิภาศ 
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๘   ๕.๖  ความส าคัญของอุโบสถขันธกะ 
 ๕.๗  การน าหลักการไปปฏิบัติใช้ได้
อย่างเหมาะสม 
   ๕.๘ สาระส าคัญของวัสสูปนาขันธกะ  
  ๕.๙ ความส าคัญของวัสสูปนาขันธกะ 

๒ บรรยาย  การ
ยกตัวอย่างหลัก
พระวินัยประกอบ 
การอภิปรายกลุ่ม 
และการใช้สื่อ 
power point 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ ดร. 
พลเผ่า  เพ็งวิภาศ 

๙ ๕.๑๐ การน าหลักการไปปฏิบัติใช้ได้
อย่างเหมาะสม 
๕.๑๑  สาระส าคัญของปวารณาขันธกะ 
๕.๑๒  ความส าคัญของปวารณาขันธกะ 
๕.๑๓  การน าหลักการไปปฏิบัติใช้ได้
อย่างเหมาะสม 

๒ 
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40 

๑๐ บทที่ ๖ คัมภีร์มหาวรรค ภาค ๒ 
๖.๑ ความน า 
๖.๒ สาระส าคัญของคัมภีร์
มหาวรรค ภาค ๒ 
     ๖.๒.๑ จัมมขันธกะ  
     ๖.๒.๒ เภสัชชขันธกะ  

๒ บรรยาย  การ
ยกตัวอย่างหลัก
พระวินัย
ประกอบ การ
อภิปรายกลุ่ม 
และการใช้สื่อ 
power point 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ ดร. 
พลเผ่า  เพ็งวิภาศ 

๑๑ ๖.๒.๓ กฐินขันธกะ  
     ๖.๒.๔ จีวรขันธกะ  
     ๖.๒.๕ จัมเปยยขันธกะ 
     ๖.๒.๖ โกสัมพิกขันธกะ  
 

๒ 



๑๒ บทที่ ๗  คัมภีร์จุลวรรค ภาค ๑ 
๗.๑ ความน า 
      ๗.๒ คาภ ครรวลุจ์รีภมัค ๑ 
     ๗.๓ ญัคา สะราสใน ะกธนัขมมัก 
     ๗.๔ ญัคา สะราสในะกธนัขกิสาวิราป 
     ๗.๕ ญัคา สะราสในะกธนัขยจจุมส 
     ๗.๖ ญัคา สะราสใน  ะกธนัขถมส 

๔ บรรยาย  การ
ยกตัวอย่างหลัก
พระวินัย
ประกอบ การ
อภิปรายกลุ่ม 
และการใช้สื่อ 
power point  

 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ ดร. 
พลเผ่า  เพ็งวิภาศ 
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๑๓ บทที่ ๘ คัมภีร์จุลวรรค 
ภาค ๒ 
๘.๑ ความน า 
๘.๒ ญัคา สะราสในลุจ์รีภมัค

 คาภ ครรว๒  
    ๘.๒.๑  ธนัขุถตัวกททุข
ะก 
    ๘.๒.๒ ะกธนัขะนสานสเ 

๒ บรรยาย  การ
ยกตัวอย่างหลักพระ
วินัยประกอบ การ
อภิปรายกลุ่ม และ
การใช้สื่อ power 
point  

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ ดร. 
พลเผ่า  เพ็งวิภาศ 



๑๔ ๘.๒.๓ สังฆเภทขันธกะ    
     ๘.๒.๔ วัตตขันธกะ 
    ๘.๒.๕ ปาตโิมกขัฏฐปนขันธกะ 
    ๘.๒.๖ ภิกขุนีขันธกะ 
    ๘.๒.๗ ปัญจสติกขันธกะ 
    ๘.๒.๘  สัตตสติกขันธกะ 

๒ บรรยาย  การ
ยกตัวอย่างหลักพระ
วินัยประกอบ การ
อภิปรายกลุ่ม และการ
ใช้สื่อ power point 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ ดร. 
พลเผ่า  เพ็งวิภาศ 

๑๕ 
 
 
 
 
 
 

๑๖ 

บทที่  ๙ คัมภีร์ปริวาร 
       ๙.๑ ความน า 
       ๙.๒ สาระส าคัญและความส าของ
คัมภีร์คัมภีร์ปริวาร 
      ๙.๓ ลักษณะการถาม-ตอบในคัมภีร์
ปริวาร 
      ๙.๔ ทัศนะเกี่ยวกับคัมภีร์ปรวิาร 
      ๙.๕ ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
คัมภีร์ปริวาร 
 สอบปลายภาค  

๒ 
 
 
 
 
 
 

๓๒ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง คะแนน ผู้คุมสอบ 

๑๕ สอบระหว่างภาค     ๒๙-๓๐ ๑๕ % อ.พลเผ่า  เพ็งวิภาศ 

๑๖ สอบปลายภาค ๓๑-๓๒ ๖๐  % คณาจารย์เจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง
คุมสอบ 
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ที ่ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่
ประเมิน  

สัดส่วนของการ
ประการเมินผล 

๑ สอบระหว่างภาค     
สอบปลายภาค 

๑๕ 
๑๖ 

๑๕ % 
๖๐% 

๒ 

-น าเสนอผลงานจากการศึกษา   
   ค้นคว้า มา 
- น าเสนอรายงานการส่งงาน
ตามที่มอบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา ๑๕% 

๓ การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม  

ตลอดภาค
การศึกษา ๑๐% 

๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน 

๑. เอกสารประกอบการสอน 
          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิ ท ย าลั ย .  เ อ กส า ร
ประกอบการสอนรายวิชาพระวินัย
ปิฎก. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๒. 
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๒. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

• พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), 
พิธีกรรมในพระพทุธศาสนา. 
กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๓๐. 

•   .พระวินัยยิ่งใหญ่กว่าที่คดิ. 
กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๓๐. 

• พุทธทาสภิกขุ. ต าราดูพระภิกษุ 
แปลจากขุมทรัพย์จากพระโอฏฐ.์ 
กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๓๐. 
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•         .พระวินัยยิ่งใหญ่กว่าทีค่ิด. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๓๐. 

• พุทธทาสภิกขุ. ต าราดูพระภิกษุ แปลจากขุมทรัพย์จากพระโอฏฐ์. 
กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๓๐. 

• มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย
ฉบับมหาจุฬาฯ พระวินัยปิฎก ๒๕๓๕. 

• มหาวิภังค์ ภาค ๑-๒, และภิกขุนีวิภังค ์มหาวรรค จูฬวรรค ปริวาร 
กรุงเทพฯ : มหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

• มหามกุฎราชวิทยาลัย. ปฐมสมันตปาสาทิกา แปล ภาค ๑-๓. 
กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

 
48 



• มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ผู้จัดท า  มหาจุฬาเตปิฏก  เล่ม ๑-๘. 
กรุงเทพฯ : ศาสนา, ๒๕๑๓  

• มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ผู้จัดท า. สมนฺตปาสาทิกา มหา
จุฬาอฏฺฐกถา (ปฐโม,ทุติโย,ตติโย ภาโค) กรุงเทพฯ : วิญญาณ, 
๒๕๓๒. 

•   . กฺงขาวิตรณี. กรุงเทพฯ : วิญญาณ, ๒๕๓๒. 

•   . วินยสงฺคหฏฺฐกถา. กรุงเทพฯ : วิญญาณ, ๒๕๔๐.ฎีกาวินัย
ปิฎก. 

 

49 



• มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ผู้จัดท า วชิรพุทฺธิฏีกา. กรุงเทพฯ : 
วิญญาณ, ๒๕๓๒. 

•   . เก็บเพชรจากพระไตรปิฎก. กรุงเทพฯ:มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๒. 

•   . กฺงขาวิตรณีปุราณ-อภินวฏีกา. กรุงเทพฯ : วิญญาณ, ๒๕๓๒. 

•   . วิมติวิโนทนีอนุฏีกา (ปฐโม,ทุติโย ภาโค). กรุงเทพฯ : วิญญาณ, 
๒๕๓๒. 

•   . สารตฺถปกาสินีฏีกา (ปฐโม-ทุติโย-ตติโย ภาโค). กรุงเทพฯ : 
วิญญาณ, ๒๕๓๒. 

 
50 



• มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ผู้จัดท า วชิรพุทฺธิฏีกา. กรุงเทพฯ : 
วิญญาณ, ๒๕๓๒. 

•   . เก็บเพชรจากพระไตรปิฎก. กรุงเทพฯ:มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๒. 

•   . กฺงขาวิตรณีปุราณ-อภินวฏีกา. กรุงเทพฯ : วิญญาณ, ๒๕๓๒. 

•   . วิมติวิโนทนีอนุฏีกา (ปฐโม,ทุติโย ภาโค). กรุงเทพฯ : วิญญาณ, 
๒๕๓๒. 

•   . สารตฺถปกาสินีฏีกา (ปฐโม-ทุติโย-ตติโย ภาโค). กรุงเทพฯ : 
วิญญาณ, ๒๕๓๒. 

 
51 



• สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส. วินัยมุข เล่ม 
๑-๒-๓. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราช  วิทยาลัย, ๒๕๒๘. 

• สุชีพ ปุญญานุภาพ. พระไตรปิฎกฉบับส าหรับประชาชน. 
กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๗. 

• มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ผู้จัดท า. พระวินัยปิฎกฉบับแก่น
ธรรม. กรุงเทพฯ : ฝ่ายคัมภีร์พุทธ 

• ศาสน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ม.ป.ป. 
(เอกสารอัดส าเนา). 

 
52 



 

 

  จบ มคอ ๓ 

53 


