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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตอีสาน  คณะสังคมศาสตร์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

BU 5003  ชื่อรายวิชา(ไทย)  พระไตรปิฎกศึกษา 2  
         (อังกฤษ) Tipitaka Studies 2  
2. จ านวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 3 (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

เป็นวิชาบังคับ ในหมวดวิชาพ้ืนฐาน ส าหรับหลักทุกสาขาวิชา  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 นายแก่นเพชร แฝงสีพล  
4. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ชั้นปีที่ 2 ภาคปกติเช้า คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ 
5. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 
  ไม่มี 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites) 

ไม่มี 
7. สถานที่เรียน   

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน    

8. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

  พฤษภาคม 2557 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชานี้ นักศึกษาสามารถ 

1.1. เข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาของพระสุตตันตปิฎก   
1.2. เข้าใจวิธีการจัดหมวดหมู่ ประวัติและสาระส าคัญของพระสุตตันตปิฎก   

     1.3 เข้าใจหลักพระพุทธศาสนา การอธิบายและตีความธรรมะในพระสูตรตามแนวพระสุตตันตปิฎก 
     1.4 เข้าใจหลักพุทธปรัชญา หลักธรรมส าคัญและสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้        
     1.5 มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ วางแผนการท างานและ
แก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ได้ 
  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

พระไตรปิฎกศึกษา 2 เป็นรายวิชาพ้ืนฐานบังคับทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งนักศึกษาทุกคณะจะต้องเรียนรู้และ
ท าความเข้าใจประวัติความเป็นมา โครงสร้างและเนื้อหาส าคัญของพระสุตตันตปิฎก การจัดหมวดหมู่ เป็นรายวิชาที่
มุง่เน้นให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้สาระส าคัญในหลักธรรม รู้จักการวิเคราะห์หลักธรรมและหลักการที่ส าคัญของพระสูตรใน
พระพุทธศาสนา อุดมคติ วิธีคิดและคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา รู้จักการประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม คิหิธรรม 
เพ่ือพัฒนาชีวิตของตนเองและสังคมให้มีความสุขตามอัตภาพ  

การปรับปรุงรายวิชานี้ในครั้งนี้   เป็นการเสริมทักษะการด าเนินชีวิตอย่างมีศิลปะ และส่งเสริมความสุขตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้คนเรามีสติมากยิ่งขึ้นในการท างานหรือภารกิจของตนเอง ธรรมนี้เป็นขุมทรัพย์ทาง
พระพุทธศาสนาที่ชาวไทยและต่างชาติสามารถศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเองได้ ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ปรับปรุงเป็นทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ     

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
  ศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาของพระสุตตันตปิฎก การจัดหมวดหมู่ในพระสุตตันตปิฎก วิเคราะห์พระสูตรที่

ส าคัญและพระสูตรที่แสดงหลักการส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมที่เป็นหลักการส าคัญของพระพุทธศาสนา 
อุดมคติทางพระพุทธศาสนา วิธีคิดและคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา พุทธจริยธรรม หลักคิหิธรรมและการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมในการด ารงชีวิตและการแก้ปัญหาสังคม 

To study structure and contents of Sutta Pitaka (Discourses), group classification of Sutta 
Pitaka, analysis of the important Suttas (discourses) and Suttas (discourses) with important evidence 
of the Buddhism, principles of Buddhist Dhamma, Buddhist ideology, way of thinking and significant 
nature of the Buddhism, the Buddhist ethics, code of morality for the laity and the application of 
Dhamma virtues in living and social problem solving. 
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  
 
 

หน่วยกิต 

จ านวนชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
ฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

3(3-0-6) บรรยาย 48 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา  

ไม่มีการฝึกปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 6 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ  3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะราย/
กลุ่มที่ต้องการ) 
รายวิชา อาจารย์

ผู้สอน 
วัน เวลา 
ที่ให้
ค าปรึกษา 

สถานที่
หรือ
หมายเลข
ห้อง 

หมายเลข
โทรศัพท์
ของ
อาจารย์ 

E-mail ของ
อาจารย์ผู้สอน 

จ านวนชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ที่ให้ค าปรึกษา 

พระไตรปิฎก
ศึกษา2  

นายแก่น
เพชร แฝง
สีพล 

วันพุธ 
08.30-
11.30 น. 

ห้อง 313 
(อาคาร80 
ปี หลวงปู่
บุญเพ็ง 
กัปปโก) 

085 001 
4929 

Kaen1168 
@gmail.com 

3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
 1.มีจิตส านึกและ

ตระหนักศึกษาในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางอาชีพ 

-บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเก่ียว
คุณธรรม จริยธรรมในปัจจุบัน 
-อภิปรายกลุ่ม 
-ให้นักศึกษาเสนอและรวมกลุ่มท างานเกี่ยวกับ
คุณธรรม  จริยธรรมในสังคม 

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้
และตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจากการ
ท างานกลุ่ม 

 2.มีวินัย ซื่อสัตย์ และ
รับผิดชอบต่อตนเองและ

-บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเก่ียว
คุณธรรม จริยธรรมในปัจจุบัน 

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้
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สังคม  

 
-อภิปรายกลุ่ม 
-ให้นักศึกษาเสนอและรวมกลุ่มท างานเกี่ยวกับ
คุณธรรม  จริยธรรมในสังคม 

และตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจากการ
ท างานกลุ่ม 

 3.มีจิตสาธารณะ รักและ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
สถาบัน และประเทศชาติ 

-บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเก่ียว
คุณธรรม จริยธรรมในปัจจุบัน 
-อภิปรายกลุ่ม 
-ให้นักศึกษาเสนอและรวมกลุ่มท างานเกี่ยวกับ
คุณธรรม  จริยธรรมในสังคม 

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้
และตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจากการ
ท างานกลุ่ม 

 
2. ความรู้ 
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
 1.มีความรู้ความเข้าใจใน

หลักการและทฤษฎีส าคัญใน
สาขาวิชา 

บรรยาย  อภิปราย  การท างานกลุ่ม 
-โครงงานและน าเสนองาน 
-มอบหมายงานกลุ่มเพ่ือศึกษาข่าวหรือ
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนแล้วน ามาวิเคราะห์
ตามหลักการของพระพุทธศาสนา 
-ความรู้เทคนิคในการแก้ปัญหาการ
ด าเนินชีวิตตามแนวพระอภิธรรม รู้จัก
มองโลกมองชีวิตในด้านที่เป็นความคิด
สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น  
-บูรณาการการเรียนรู้จากงานวิจัยและ
ประยุกตใ์ช้งานวิจัยเรื่อง แนวคิดสิทธิ
มนุษยชนในพระไตรปิฎก: หมวดพระ
สุตตันตปิฎก 
-ศึกษางานและประยุกต์ใช้งานวิจัยเรื่อง 
การปฏิบัติตามสังคหวัตถุกับการ
ประสานงานของบุคลากรส านักการพิมพ์ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 

-ทดสอบย่อย  สอบปลายภาค  ด้วย
แบบทดสอบที่เน้นเรื่องการวัด
หลักการและการน าไปใช้ 
-ประเมินจากการท างานและ
ความสามารถในการน าเสนองาน 

 2.มีทักษะและประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสาขาวิชา 

-ทดสอบย่อย  สอบปลายภาค  ด้วย
แบบทดสอบที่เน้นเรื่องการวัด
หลักการและการน าไปใช้ 
-ประเมินจากการท างานและ
ความสามารถในการน าเสนองาน 

 
 

3.มีความรู้ความเข้าใจใน
พัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา 
รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาและการต่อยอด
องค์ความรู้ในสาขาวิชา 

-ทดสอบย่อย  สอบปลายภาค  ด้วย
แบบทดสอบที่เน้นเรื่องการวัด
หลักการและการน าไปใช้ 
-ประเมินจากการท างานและ
ความสามารถในการน าเสนองาน 

 4.ตระหนักศึกษาในธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

-ทดสอบย่อย  สอบปลายภาค  ด้วย
แบบทดสอบที่เน้นเรื่องการวัด
หลักการและการน าไปใช้ 
-ประเมินจากการท างานและ
ความสามารถในการน าเสนองาน 

  5.มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา -ทดสอบย่อย  สอบปลายภาค  ด้วย
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แบบทดสอบที่เน้นเรื่องการวัด
หลักการและการน าไปใช้ 
-ประเมินจากการท างานและ
ความสามารถในการน าเสนองาน 

 
3. ทักษะทางปัญญา 
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
 1.สามารถค้นหา ตีความ และ

ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ใน
การพัฒนาความรู้และการ
แก้ปัญหาทางอาชีพได้อย่าง
สร้างสรรค ์

-การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม-
วิเคราะห์กรณีศึกษา  ศึกษา
งานวิจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชา 
-การท าแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบ 

-ประเมินผลจากการสอบกลางภาค 
-ประเมินผลจากการน าเสนองาน 
-สังเกตพฤติกรรมการวิเคราะห์งานและการ
ร่วมงานกลุ่มในการท างาน 
-การตรวจให้คะแนนชิ้นงานแต่ละครั้ง  

 2.สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่ม
สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ของตนในการ
แก้ปัญหาการท างานได้ 

  

 3.สามารถวางแผนการท างาน
และการบริหารจัดการงานได้ 

  

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
 1.มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มใน

การวิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเอง
และของกลุ่ม 

  

 2.ตระหนักศึกษาในความ
แตกต่างหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรม สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

-จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
-ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลและราย
กลุ่ม 
-การน าเสนอผลงานรายกลุ่มในการท างาน 

-ประเมินจากงานที่น าเสนอและ
พฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม 
-การน าเสนอผลงานและความ
รับผิดชอบร่วมกันในงานนั้น    



 6 

-ทักษะการท างานเป็นทีม 
-ทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  

 3.มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

  

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

-  - - 
    
-    



 1 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด  
จ านวนชั่วโมง 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อการสอน 

อาจารย์ผู้สอน 

    
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎกและพระ

สุตตันตปิฎก                            
 

3 1. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใบงาน หรือ ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต 
2. การบรรยายทบทวนในบางหัวข้อที่เป็นปัญหาใน
การเข้าใจของนักศึกษา และมอบหมายงาน 
3. มอบหมายงานกลุ่ม 
4. ซักถามประเด็นที่สงสัย 

1.PowerPoint ผ่านทาง
โปรเจ็กเตอร์ 
2.ต าราหลัก 
3.เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

นายแก่นเพชร 
แฝงสีพล 

2 การจัดหมวดหมู่ในพระสุตตันตปิฎก 3 1.น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
2.การบรรยาย  
3.ปฏิบัติตามค าแนะน า 
4.กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยใบงาน  
5.มอบหมายงานกลุ่ม/น าเสนองานกลุ่ม 
6.ซักถามประเด็นที่สงสัย 

1.แนะน าวิธีการผ่านทาง
โปรเจ็กเตอร์ 
2.ต าราหลัก 
3.เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

นายแก่นเพชร 
แฝงสีพล 

3 วิเคราะห์พระสูตรที่ส าคัญ : ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 1.น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
2.การบรรยาย  
3.ปฏิบัติตามค าแนะน า 

1.แนะน าวิธีการผ่านทาง
โปรเจ็กเตอร์ 
2.ต าราหลัก 

นายแก่นเพชร 
แฝงสีพล 
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4.กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยใบงาน  
5.มอบหมายงานกลุ่ม/น าเสนองานกลุ่ม 
6.ซักถามประเด็นที่สงสัย  

3.เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

4 วิเคราะห์พระสูตรที่ส าคัญ : อนัตตลักขณสูตร 3 1.น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
2.การบรรยาย  
3.ปฏิบัติตามค าแนะน า 
4.กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยใบงาน  
5.มอบหมายงานกลุ่ม/น าเสนองานกลุ่ม 
6.ซักถามประเด็นที่สงสัย  

1.แนะน าวิธีการผ่านทาง
โปรเจ็กเตอร์ 
2.ต าราหลัก 
3.เอกสารประกอบการ
บรรยาย  

นายแก่นเพชร 
แฝงสีพล 

5 วิเคราะห์พระสูตรที่ส าคัญ : อาทิตตปริยายสูตร 3 1.น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
2.การบรรยาย  
3.ปฏิบัติตามค าแนะน า 
4.กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยใบงาน  
5. มอบหมายงานกลุ่ม/น าเสนองานกลุ่ม 
6.ซักถามประเด็นที่สงสัย  

1.แนะน าวิธีการผ่านทาง
โปรเจ็กเตอร์ 
2.ต าราหลัก 
3.เอกสารประกอบการ
บรรยาย  

นายแก่นเพชร 
แฝงสีพล 

6 พระสูตรที่แสดงหลักการส าคัญของ
พระพุทธศาสนา : มหาสุทัสสนสูตร, มหาสาโรปม
สูตร, มหาตัณหาสังขยสูตร, โพธิราชกุมารสูตร 

 

3 1.น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
2.การบรรยาย  
3.ปฏิบัติตามค าแนะน า 
4.กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยใบงาน  
5.มอบหมายงานกลุ่ม/น าเสนองานกลุ่ม 
6.ซักถามประเด็นที่สงสัย    

1.แนะน าวิธีการผ่านทาง
โปรเจ็กเตอร์ 
2.ต าราหลัก 
3.เอกสารประกอบการ
บรรยาย  

นายแก่นเพชร 
แฝงสีพล 

7 อุดมคติทางพระพุทธศาสนา  3 1.น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 1.แนะน าวิธีการผ่านทาง นายแก่นเพชร 



 3 

2.การบรรยาย  
3.ปฏิบัติตามค าแนะน า 
4.กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยใบงาน  
5.มอบหมายงานกลุ่ม/น าเสนองานกลุ่ม 
7.ซักถามประเด็นที่สงสัย   

โปรเจ็กเตอร์ 
2.ต าราหลัก 
3.เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

แฝงสีพล 

8 วิธีคิดและคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา  3 1.น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
2.การบรรยาย  
3.ปฏิบัติตามค าแนะน า 
4.กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยใบงาน  
5.มอบหมายงานกลุ่ม/น าเสนองานกลุ่ม 
7.ซักถามประเด็นที่สงสัย    

1.แนะน าวิธีการผ่านทาง
โปรเจ็กเตอร์ 
2.ต าราหลัก 
3.เอกสารประกอบการ
บรรยาย  

นายแก่นเพชร 
แฝงสีพล 

9 พุทธจริยธรรม  3 1.น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
2.การบรรยาย  
3.ปฏิบัติตามค าแนะน า 
4.กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยใบงาน  
5.มอบหมายงานกลุ่ม/น าเสนองานกลุ่ม 
6.ซักถามประเด็นที่สงสัย    

1.แนะน าวิธีการผ่านทาง
โปรเจ็กเตอร์ 
2.ต าราหลัก 
3.เอกสารประกอบการ
บรรยาย  

นายแก่นเพชร 
แฝงสีพล 

10 หลักคิหิธรรม : กุลจิรัฏฐิติธรรม 4, ฆราวาสธรรม 4 3 1.น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
2.การบรรยาย  
3.ปฏิบัติตามค าแนะน า 
4.กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยใบงาน  
5.มอบหมายงานกลุ่ม/น าเสนองานกลุ่ม 

1.แนะน าวิธีการผ่านทาง
โปรเจ็กเตอร์ 
2.ต าราหลัก 
3.เอกสารประกอบการ
บรรยาย  

นายแก่นเพชร 
แฝงสีพล 
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6.ซักถามประเด็นที่สงสัย     

11 หลักคิหิธรรม (ต่อ)  : มิตรเทียม 4, มิตรแท้ 4, 
สังคหวัตถุ 4, ทิศ 6, อบายมุข 6,  

3 1.น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
2.การบรรยาย  
3.ปฏิบัติตามค าแนะน า 
4.กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยใบงาน  
5.มอบหมายงานกลุ่ม/น าเสนองานกลุ่ม 
6.ซักถามประเด็นที่สงสัย      

1.แนะน าวิธีการผ่านทาง
โปรเจ็กเตอร์ 
2.ต าราหลัก 
3.เอกสารประกอบการ
บรรยาย  

นายแก่นเพชร 
แฝงสีพล 

12 -กรรมและการเกิดใหม่ในพระพุทธศาสนา, จูฬกัมม
วิภังคสูตร 
 

3 
 

1.น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
2.การบรรยาย  
3.ปฏิบัติตามค าแนะน า 
4.กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยใบงาน  
5.มอบหมายงานกลุ่ม/น าเสนองานกลุ่ม 
6.ซักถามประเด็นที่สงสัย      

1.แนะน าวิธีการผ่านทาง
โปรเจ็กเตอร์ 
2.ต าราหลัก 
3.เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

นายแก่นเพชร 
แฝงสีพล 

13 วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า 3 1.น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
2.การบรรยาย  
3.ปฏิบัติตามค าแนะน า 
4.กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยใบงาน  
5.มอบหมายงานกลุ่ม/น าเสนองานกลุ่ม 
6.ซักถามประเด็นที่สงสัย       

1.แนะน าวิธีการผ่านทาง
โปรเจ็กเตอร์ 
2.ต าราหลัก 
3.เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

นายแก่นเพชร 
แฝงสีพล 
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หมายเหตุ ผลการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and 2. ด้านความรู้ (Knowledge) 3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 

14 แนวปฏิบัติตามหลัก ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) 3 1.น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
2.การบรรยาย  
3.ปฏิบัติตามค าแนะน า 
4.กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยใบงาน  
5.มอบหมายงานกลุ่ม/น าเสนองานกลุ่ม 
6.ซักถามประเด็นที่สงสัย       

1.แนะน าวิธีการผ่านทาง
โปรเจ็กเตอร์ 
2.ต าราหลัก 
3.เอกสารประกอบการ
บรรยาย  

นายแก่นเพชร 
แฝงสีพล 

15 -แนวคิดสิทธิมนุษยชนในพระไตรปิฎก: หมวดพระ
สุตตันตปิฎก 
 

3 1.น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
2.การบรรยาย  
3.ปฏิบัติตามค าแนะน า 
4.กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยใบงาน  
5.มอบหมายงานกลุ่ม/น าเสนองานกลุ่ม 
6.ซักถามประเด็นที่สงสัย       

1.แนะน าวิธีการผ่านทาง
โปรเจ็กเตอร์ 
2.ต าราหลัก 
3.เอกสารประกอบการ
บรรยาย  

นายแก่นเพชร 
แฝงสีพล 

16 การประยุกต์ใช้หลักธรรมในการด ารงชีวิตและการ
แก้ปัญหาสังคม 

3 1.น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
2.การบรรยาย  
3.ปฏิบัติตามค าแนะน า 
4.กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยใบงาน  
5.มอบหมายงานกลุ่ม/น าเสนองานกลุ่ม 
6.ซักถามประเด็นที่สงสัย       

1.แนะน าวิธีการผ่านทาง
โปรเจ็กเตอร์ 
2.ต าราหลัก 
3.เอกสารประกอบการ
บรรยาย  

นายแก่นเพชร 
แฝงสีพล 

รวม 48 
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Moral) 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ (Interpersonal 
Skills and Responsibility) 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical analysis, 
communication and Information 
Technology Skills) 

6. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor) – ทักษะทาง
กายภาพ ทักษะในการใช้อวัยวะในการปฏิบัติงาน 

 
1. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

กิจกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับพระสูตรที่ส าคัญ   

-ใช้แบบฝึกหัดหรือกิจกรรมที่มอบหมาย  - 30% 

2 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างและ
เนื้อหา การจัดหมวดหมู่ของพระสูตร 

-น าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 
-ทดสอบ  

6 20%  

3 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสาระและ
หลักธรรมส าคัญในพระสูตร 

-น าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 
-ทดสอบ  

ทุกครั้ง  10%  

4 นักศึกษาตั้งใจเรียนและสนใจเรียนใน
รายวิชาพระไตรปิฎกศึกษา 2  

-ประเมินผลจากการเข้าเรียนของ
นักศึกษา  

ทุกครั้ง  10% 

5 นักศึกษาส่งงานตามท่ีได้รับมอบหมายและ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

นักศึกษาส่งงานตรงเวลาและผลงาน
ถูกต้องสมบูรณ์  

15-16 30%  

รวม 100% 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 A=80-100, B+=75-79, B=70-74, C+=65-69, C=60-64, D+=55-59, D=50-54, F=0-49 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระอภิธรรมปิฎก. พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ:  
  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย: พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ 34-45, พิมพ์  
  ครั้งที่  1, กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.  
สุชีพ  ปุญญานุภาพ, ประวัติศาสตร์ศาสนา. กรุงเทพฯ: รวมสาส์น, 2511. 
   , พระไตรปิฎกฉบับส าหรับประชาชน, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ประยูรวงศ์, 2512.  
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
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  การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ จัดท าโดยนักศึกษา จัดเป็นกิจกรรมในการน าความคิดและความเห็น
จากนักศึกษา ดังนี้ 
  -การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
  -แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน (โดยวิธีการอ่ืน ที่ไม่ใช่การประเมินโดยนักศึกษา) 
  การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  -ผลการเรียนของนักศึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน 
  หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยการวิจัยในและนอกห้องเรียน  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชานี้ มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้
ในรายวิชา จากการสอบถามนักศึกษา  หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาและพิจารณาผลสอบของนักศึกษา  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดรายวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้  
  -ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  
  -เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง เพ่ือให้นักศึกษามี
มุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 


