
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

รายวิชา  ๐๐๐ ๒๖๓  งานวิจยัและวรรณกรรมทางพระพทุธศาสนา 

 

ชือสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะพุทธศาสตร ์ คณะครุศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร ์ คณะสงัคมศาสตร์ 

หมวดที ๑ ข้อมลูโดยทวัไป 

     ๑.   รหสัและชือรายวชิา 

            ๐๐๐ ๒๖๓  งานวิจยัและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

                       (Research  and  Literary  Works on Buddhism) 

๒. จาํนวนหน่วยกิต   

๒ หน่วยกติ (๒-๐-๔) 

       ๓.  หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

พุทธศาสตรบณัฑติ  วชิาแกนพระพุทธศาสนา 

๔. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

อาจารยป์ระจาํวชิา 

๕. ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน 

ภาคการศกึษาท ี๑ / ชนัปีท ี๒ 

๖. รายวิชาทีต้องเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไมม่ ี

๗. รายวิชาทีต้องเรยีนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไมม่ ี

๘. สถานทีเรียน    

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั   

๙. วนัทีจดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครงัล่าสดุ 

กนัยายน  ๒๕๕๓ 

 

 
 
 

 



 
๒

หมวดที ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

๑. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

    ๑.๑ เพอืใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจงานวจิยัและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาทสีําคญัในประเทศไทยในอดตี  

         จนถงึปัจจุบนั 

    ๑.๒ เพอืใหส้ามารถวเิคราะหว์รรณกรรมทางพระพุทธศาสนาทสีําคญัในแง่มมุต่าง ๆ 

    ๑.๓ เพอืใหส้ามารถประยกุต์งานวจิยัและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนามาใชใ้นชวีติประจาํวนั 

๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

     ๒.๑  เพอืใหม้กีารอนุรกัษ์ส่งเสรมิ เผยแพร่งานวจิยัและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

     ๒.๓  เพอืใหต้ระหนกัถงึความสาํคญัและคุณค่าของงานวจิยัและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

๒.๔  ใหม้คีวามซาบซงึในภูมปัิญญาของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา 

หมวดที ๓ ลกัษณะและการดาํเนินการ 
 

๑. คาํอธิบายรายวิชา  

              ศึกษางานวจิยัทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ตงัแต่อดีต

จนถึงปัจจุบนั  วิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาทีน่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท  มงัคลตัถทีปนีของ

พระสิริมงัคลาจารย ์  กาพยม์หาชาติของพระเจา้ทรงธรรม สังคีติยวงศข์องสมเด็จพระวนัรัต (แกว้) วดัพระเชตุพน    

พระมงคลวเิสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  แก่นพุทธศาสน์ของพุทธทาส    กรรม

ทีปนีของพระพรหมโมลี   (วลิาส   ญาณวโร)  พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต)   พุทธวิทยาของ

อาจารยพ์ร รัตนสุวรรณ  และงานวจิยัและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั 

๒. จาํนวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ การฝึกปฏบิตั/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศกึษาดว้ยตนเอง 

บรรยาย  ๓๒ ชวัโมงต่อ

ภาคการศกึษา   

สอนเสรมิตามความต้อง 

การของนิสติเฉพาะราย   

ไมม่กีารฝึกปฏบิตังิาน

ภาคสนาม 

การศกึษาดว้ยตนเอง ๔ 

ชวัโมงต่อสปัดาห ์  

๓. จาํนวนชวัโมงต่อสปัดาห์ทีอาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบคุคล 

          - อาจารยป์ระจาํรายวชิา ประกาศเวลาใหค้ําปรกึษาผ่านเวบ็ไซตค์ณะสงัคมศาสตร ์ 

          - อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชวัโมงต่อสปัดาห ์  

            (เฉพาะรายทตีอ้งการ) 

 



 
๓

หมวดที ๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 
 

๑. คณุธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คณุธรรม จริยธรรมทีต้องพฒันา 

              พฒันาใหผู้เ้รยีนมคีวามรบัผดิชอบ มวีนิัย มคีวามเออืเฟือและแบ่งปัน เคารพในสทิธ ิทรพัยส์นิส่วน

บุคคล และของผูอ้นื มคีวามซอืสตัย ์ไม่คดโกง หรอืเอาเปรยีบบคุคลผูอ่้อนแอกว่า โดยมคีุณธรรมและจรยิธรรม

ตามคุณสมบตัหิลกัสตูร  ดงันี 

- ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม หน้าท ีซอืสตัยส์ุจรติเสยีสละ แบ่งปัน 

- มวีนิยัตรงต่อเวลา  มพีฤตกิรรมรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 

- มภีาวะความเป็นนําและผูต้าม ทาํงานเป็นทมี สามารถแก้ไขอุปสรรคตามลาํดบัของ

ความสาํคญั 

- เคารพสทิธขิองตนเองและของผูอ้นื รบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้นืรวมทงัเคารพในคุณค่าและ

ศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย ์

- เคารพระเบยีบและกฎหมายของสงัคม  เช่น  การทํางานสุจรติ เสยีภาษี 

- สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบของการเปลยีนทางงานวจิยัและวรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนาทมีต่ีอตนเองและสงัคม 

- มจีรรยาบรรณทางวชิาการ  ซอืสตัย ์ ไมค่ดโกง 

๑.๒ วิธีการสอน  

       -    บรรยาย  พรอ้มยกตวัอยา่งประเดน็ทางจรยิธรรมทเีกยีวขอ้งกบังานวจิยัและวรรณกรรม  

            ทางพระพุทธศาสนา 

       -     ใหนิ้สติฝึกทาํแบบฝึกหดั 

       -     มอบหมายหวัขอ้ใหค้น้ควา้หาตวัอยา่งทสีมัพนัธแ์ละเกยีวขอ้ง 

       -     รายงานหน้าชนัเรยีนและอภปิรายกลุ่ม 

       -     บทบาทสมมต ิ

๑.๓ วิธีการประเมินผล 

       -     พฤตกิรรมการเขา้เรยีน ส่งแบบฝึกหดัและงานอนื ๆทไีดร้บัมอบหมาย ตรงเวลาตาม  

             กําหนด 

       -     การทาํรายงาน มกีารอา้งองิเอกสาร ถูกตอ้งและเหมาะสม 

       -     ประเมนิผลการวเิคราะหก์รณีศกึษา 

       -     ประเมนิผลจากการนําเสนอรายงานทมีอบหมาย 
 

 

 

 

 



 
๔

 

 

 

๒. ความรู้  

๒.๑ ความรู้ทีต้องได้รบั  

          ทําใหน้ิสติมคีวามรู ้ มคีวามพรอ้มดา้นปัญญา สามารถนําความรูค้วามเขา้ใจในรายวชิางานวจิยัและ

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ไปศกึษากบัวชิาดา้นศาสตรอ์นื ๆ ทเีกยีวขอ้ง  ทงันีควรสรา้งตวัอยา่งอนื ๆ ที

แสดงผลกระทบระหว่างงานวจิยัและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสตรส์าขาอนื ๆ 

๒.๒ วิธีการสอน 

บรรยาย ทําแบบฝึกหดั  อภิปราย การทํางานกลุ่ม, การนําเสนอรายงาน, การวเิคราะห์กรณีศึกษา, 

มอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความและขอ้มูลทเีกยีวข้อง ทําการสรุปแล้วนํามาเสนอ การศกึษาโดยใช้ประเด็น

ปัญหาและโครงงาน Problem base learning และ Student  center เน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง  

๒.๓ วิธีการประเมินผล 

     -  ทดสอบย่อย, สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบเน้นความเขา้ใจ  การอนุรกัษ์และการ  

        เผยแพร่วฒันธรรมไทย 

    -  นําสรุป การอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มลูทเีกยีวขอ้ง 

     -  วเิคราะหก์รณศีกึษา 

๓. ทกัษะทางปัญญา 

๓.๑ ทกัษะทางปัญญาทีต้องพฒันา 

พฒันาความสามารถในการคดิ,  มกีารคดิเป็นระบบ, มกีารวเิคราะห์  เพอืป้องกนัและแก้ไขปัญหาที

เกดิขนึจากงานวจิยัและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา อยา่งมปีระสทิธภิพ 

๓.๒ วิธีการสอน 

     -  มอบหมายใหนิ้สติคน้ควา้ทาํโครงงานพเิศษ  และนําเสนอผลการศกึษา 

     -  อภปิรายกลุ่ม 

     -  วเิคราะหก์รณศีกึษาและงานวจิยั และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

     -  การสะทอ้นแนวคดิจากการประพฤต ิ

๓.๓ วิธีการประเมินผล 

สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นขอ้สอบทมีกีารวเิคราะห์สถานการณ์ หรอืแนวคดิในการดําเนิน

กจิกรรมทางงานวจิยัและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 

 

 

 

 



 
๕

๔. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

๔.๑ ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบทีต้องพฒันา  

     -  พฒันาทกัษะในการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 

     -  พฒันาความเป็นผูนํ้าและผูต้ามในการทาํงานเป็นทมี 

     -  พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และมคีวามรบัผดิชอบในงานทไีดร้บัมอบหมายครบถว้น ตาม  

        กําหนดเวลา 

๔.๒  วิธีการสอน 

      -  จดักจิกรรมกลุ่มศกึษาคน้ควา้ และวเิคราะหก์รณีศกึษา 

      -  มอบหมายใหค้น้ควา้เป็นรายบุคคล  และรายกลุ่ม  เช่น คน้ควา้  งานวจิยัและวรรณกรรมทาง   

         พระพุทธศาสนา  ตลอดจนคน้ควา้ศกึษาจากบทความทเีกยีวขอ้งกบัรายวชิา 

      -  การนําเสนอรายงาน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

      -  ประเมนิตนเอง  และเพอืน  ดว้ยแบบฟอรม์ทกีําหนด 

      -  ประเมนิจากรางงานทนํีาเสนอ  และประเมนิจากพฤตกิรรมการทํางานเป็นทมี 

      -  ประเมนิจากรายงานการศกึษาดว้ยตนเอง 

๕. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพฒันา       

        -  ทกัษะการคดิคํานวณ  เชงิตวัเลข 

               -   พฒันาทกัษะในการสอืสาร, การพูด, การฟัง, การแปล, การเขยีน โดยการทํารายงาน, การอ่าน  

               คน้ควา้ และนําเสนอในชนัเรยีน 

           -   พฒันาทกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณีศกึษา 

           -   พฒันาทกัษะในการสบืคน้ ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต 

           -   ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสอืสาร เช่น การส่งงานและตดิต่อ 

๕.๒ วิธีการสอน       

- มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สอืการสอน e-learning และทํารายงาน 

โดยเน้นการนําตวัเลข หรอืมสีถติอิา้งองิ จากแหล่งทมีาขอ้มลูทน่ีาเชอืถอื 

- นําเสนอโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีเีหมาะสม  

๕.๓ วิธีการประเมินผล  

- การจดัทาํรายงาน และนําเสนอดว้ยสอืเทคโนโลย ี

- การมสี่วนร่วมในการอภปิรายและวธิกีารอภปิราย 
 

 



 
๖ 

 

หมวดที ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สปัดาหที์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน การ

สอน  สือทีใช้ (ถ้ามี) 
ผูส้อน 

๑-๒ 

 

แนะนํารายวิชาและแผนการสอน 

ชีแจงแนวสงัเขปและรายละเอียด

ประจาํวิชาเกณฑ์การศกึษาตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลยั, การ

วดัผลและประเมินผล 

 

ศกึษารูปแบบของงานวจิยั และวรรณ- 

กรรมทางพระพุทธศาสนา 
๔ 

 

แนะนําคาํอธิบาย

รายวิชาและแผนการ

สอน  บรรยาย 

   - บอกแหล่งคน้ควา้

ขอ้มลู 

   - มอบหมายงานใหไ้ป

คน้ควา้ 

 

สือทีใช้ประกอบ 

   - เครอืงโปรเจคเตอร ์+ 

โน้ตบุ๊ค 

   - เครอืงดจิติอลวซิวล 

พรเีซน็เตอร ์

 

๓-๔ 

 

 

 

 

ความเป็นมาและเนือหาของเตภมูกิถา 

(ไตรภูมพิระรว่ง) 

-จุดมุ่งหมายของการแต่งเตภูมกิถา 
๔ 

   - บรรยาย  ยกตวัอย่าง

ประกอบ  

   - นําเสนอและอภปิราย

หน้าชนัเรยีน 

 

สือทีใช้ประกอบ 

   - เครอืงโปรเจคเตอร ์+ 

โน้ตบุ๊ค 

   - เครอืงดจิติอลวซิวล 

พรเีซน็เตอร ์

 

๕-๖ 

 

 

 

 

 

ความเป็นมาและเนือหาของมงัคลตัถ

ทปีนี 

-หลกัธรรมและประวตัผิูแ้ต่ง 

๔ 

- บรรยาย  ยกตวัอย่าง

ประกอบ  

   - นําเสนอและอภปิราย

หน้าชนัเรยีน 

 

สือทีใช้ประกอบ 

   - เครอืงโปรเจคเตอร ์+ 

โน้ตบุ๊ค 

 



 
๗

สปัดาหที์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน การ

สอน  สือทีใช้ (ถ้ามี) 
ผูส้อน 

   - เครอืงดจิติอลวซิวล 

พรเีซน็เตอร ์

๗ 

 

ความเป็นมาและเนือหาของกาพย์

มหาชาต ิ

-ประวตัพิระเจา้ทรงธรรม 

๒ 

- บรรยาย  ยกตวัอย่าง

ประกอบ 

   - สาธติการเทศน์

มหาชาต ิ

   - นําเสนอและอภปิราย

หน้าชนัเรยีน 

 

สือทีใช้ประกอบ 

   - เครอืงโปรเจคเตอร ์+ 

โน้ตบุ๊ค 

   - เครอืงดจิติอลวซิวล 

พรเีซน็เตอร ์

 

๘ สอบกลางภาค ๒   

๙ 

 

 

 

ศกึษาประวตัแิละความเป็นมาของ

สงัคตีวิงศ ์

-การสงัคายนา 
๒ 

- บรรยาย  ยกตวัอย่าง

ประกอบ  

   - นําเสนอและอภปิราย

หน้าชนัเรยีน 

 

สือทีใช้ประกอบ 

   - เครอืงโปรเจคเตอร ์+ 

โน้ตบุ๊ค 

   - เครอืงดจิติอลวซิวล 

พรเีซน็เตอร ์

 

๑๐ 

 

  

 

 

ความเป็นมา ,เนือหา และหลกัธรรม

ของมงคลวเิสสกถา 

-ประวตัผิูแ้ต่ง 
๔ 

- บรรยาย  ยกตวัอย่าง

ประกอบ 

   - นําเสนอและอภปิราย

หน้าชนัเรยีน 

 

สือทีใช้ประกอบ 

   - เครอืงโปรเจคเตอร ์+ 

โน้ตบุ๊ค 

   - เครอืงดจิติอลวซิวล 

พรเีซน็เตอร ์

 

๑๑ 
 

 
๒ 

- บรรยาย  ยกตวัอย่าง

ประกอบ 
 



 
๘ 

สปัดาหที์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน การ

สอน  สือทีใช้ (ถ้ามี) 
ผูส้อน 

 

-ศกึษาประวตัคิวามเป็นของอาจารยพ์ร 

รตันสุวรรณ 

-ศกึษาประวตัศินูยพ์ฒันาศาสนาแคมป์

สน(มจร.) 

-ศกึษาเรอืงกรรมและเรอืงวญิญาณ 

   - นําเสนอและอภปิราย

หน้าชนัเรยีน 

 

สือทีใช้ประกอบ 

   - เครอืงโปรเจคเตอร ์+ 

โน้ตบุ๊ค 

   - เครอืงดจิติอลวซิวล 

พรเีซน็เตอร ์

๑๒ 

  

 

 

 

ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของทา่นพุทธ

ทาส และเนือหาสาํคญัของแก่นพุทธ-

ศาสน์  
๒ 

- บรรยาย  ยกตวัอย่าง

ประกอบ 

   - มอบหมายงานไป

ศกึษาคน้ควา้ 

   - นําเสนอและอภปิราย

หน้าชนัเรยีน 

 

สือทีใช้ประกอบ 

   - เครอืงโปรเจคเตอร ์+ 

โน้ตบุ๊ค 

   - เครอืงดจิติอลวซิวล 

พรเีซน็เตอร ์

 

๑๓-๑๔ 

  

 

ศกึษาประวตัแิละผลงานของพระพรหม

คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 

-ศกึษาพุทธธรรมบางขอ้ เช่น หลกั

มชัฌมิาปฎปิทา 

-เรอืงปรโตโฆสะและโยนิโสมนสกิาร 

 

 

 

 

๔ 

- บรรยาย  ยกตวัอย่าง

ประกอบ อภปิรายกลุ่ม

จากกรณีศกึษา 

   - มอบหมายงานไปฝึก

ปฏบิตัแิละคน้ควา้ 

   - นําเสนอและอภปิราย

หน้าชนัเรยีน 

 

สือทีใช้ประกอบ 

   - เครอืงโปรเจคเตอร ์+ 

โน้ตบุ๊ค 

   - เครอืงดจิติอลวซิวล 

พรเีซน็เตอร ์

 

๑๕ 

 

 

ศกึษาความหมายและเนือหาของกรรม

๒ 

- บรรยาย  ยกตวัอย่าง

ประกอบ    

- มอบหมายงานไปศกึษา

คน้ควา้ 

 



 
๙

สปัดาหที์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน การ

สอน  สือทีใช้ (ถ้ามี) 
ผูส้อน 

ทปีนี 

-ประวตัผิูแ้ต่ง 

-สรุปงานวจิยั และวรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนาทงัหมด 

 

 

   - นําเสนอและอภปิราย

หน้าชนัเรยีน 

 

สือทีใช้ประกอบ 

   - เครอืงโปรเจคเตอร ์+ 

โน้ตบุ๊ค 

   - เครอืงดจิติอลวซิวล 

พรเีซน็เตอร ์

๑๖ สอบปลายภาค ๒   
 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที  
ผลการ

เรียนรู้*  
วิธีการประเมิน  

สปัดาหที์

ประเมิน  

สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

๑  สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๖ 

๒๐% 
๕๐% 

๒  

วเิคราะหก์รณีศกึษา คน้ควา้ การนําเสนอ
รายงาน 
การทํางานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรปุบทความ 
การส่งงานตามทมีอบหมาย  

ตลอดภาค
การศกึษา 

๒๐% 

๓  
การเขา้ชนัเรยีน 
การมสี่วนร่วม อภปิราย เสนอความคดิเหน็ใน
ชนัเรยีน 

ตลอดภาค
การศกึษา 

๑๐% 

หมวดที ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. เอกสารและตาํราหลกั 

กรมพระยาวชริญาณวโร. สมเดจ็พระมหาสมณเจา้. พระมงคลวิเสสกถา. พมิพค์รงัท ี๒๑, โรงพมิพ์มหามกุฏ

ราชวทิยาลยั, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๘. 

ชลธชิา  กลดัอยู.่  ไตรภมิูพระร่วง รากฐานของอดุมการณ์ทางการเมืองไทย. วารสารศาสตร ์ปีท ี๔ วนัท ี๑ 

มถุินายน ๒๕๑๗. 

พญาลไิท. ไตรภมิูกถาหรือไตรภมิูพระร่วง. องคก์ารคา้คุรสุภา,กรงุเทพมหานคร, ๒๕๑๗ 

พร  รตันสุวรรณ. พทุธวิทยาปฏิจจสมุปบาท. โรงพมิพว์ญิญาณ, ๒๕๓๗. 

 



 
๑๐

พระเทพเวท ี(ประยุทธ ์ ปยุตฺโต)  มหาวิทยาลยักบังานวิจยัทางพระพทุธศาสนา;พมิพค์รงัท ี๓, โรงพมิพ์

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๔. 

พระธรรมปิฎก (ประยทุธ ์ ปยุตฺโต)  พทุธธรรม (ฉบบัปรบัปปรงุและขยายความ)  โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราช

วทิยาลยั, ๒๕๓๔. 

๒. เอกสารและข้อมลูสาํคญั 

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, เอกสารประกอบการสอนรายวิชางานวิจยัและวรรณกรรมทาง

พระพทุธศาสนา.โรงพมิพ์มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๒ 

พระราชปริยติั.(สฤษดิ สิริธโร) งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา พิมพค์รังที ๒ โรงพิมพม์หาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๘. 

๓. เอกสารและข้อมลูแนะนํา 

 พระพรหมโมล ี(วลิาส ญาณวโร)    กรรมทีปนี สํานกัพมิพด์อกหญา้; กรุงเทพมหานคร , ๒๕๔๑. 

พระมหาธรรมราชาท ี๑ พญาลไิท. ไตรภมิูพระร่วง ฉบบัตรวจสอบใหม่, กองวรรณคดแีละประวตัศิาสตร ์กรม

ศลิปากร, ๒๕๑๔. 

พระเมธธีรรมาภรณ์ (ประยรู ธมฺมจตฺิโต) และคณะ(แปล) วิมตุติมรรค.โรงพมิพเ์คลด็ไทย,กรุงเทพมหานคร, 

๒๕๓๘. 

พุทธทาสภกิขุ, แก่นพทุธศาสน์.  ธรรมสภา, กรุงเทพมหานคร ,ม. ป. ป. 

มหามกุฏราชวทิยาลยั, มงัคลตัถทีปนีแปล พมิพค์รงัท ี ๖ โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, กรุงเทพมหานคร, 

๒๕๔๗. 

ศลิปากกร, กรม.  มหาชาติคาํหลวง.  คลงัวทิยา, พระนคร, ๒๕๑๑. 

ศลิปากกร, กรม.  กาพยม์หาชาติ.  คลงัวทิยา, พระนคร, ๒๕๐๗. 

สนิท  ตงัทว,ี วรรณคดีและวรรณกรรมศาสนา. โอเดยีนสโตร,์ กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๗. 

สมเดจ็พระพนตัน, สงัคีติยวงศ.์ โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,  กรุงเทพมหานคร ,๒๕๔๔. 

 

 

หมวดที ๗ การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี ทจีดัทําโดยนิสติ ไดจ้ดักจิกรรมในการนําแนวคดิและความเหน็จาก

นิสติไดด้งันี 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
- การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 
- ขอเสนอแนะผ่านเวบบอรด์ ทอีาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัทําเป็นช่องทางการสอืสารกบันิสติ 



 
๑๑

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเกบ็ขอ้มลูเพอืประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี 

- การสงัเกตการณ์สอนของผูร้่วมทมีการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

๓. การปรบัปรงุการสอน  

หลงัจากผลการประเมนิการสอนในข้อ ๒ จงึมกีารปรบัปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดม

สมอง และหาขอ้มลูเพมิเตมิในการปรบัปรงุการสอน ดงันี 

- สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 
- การวจิยัในและนอกชนัเรยีน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนิสิตในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธใินรายหวัข้อ ตามทคีาดหวงัจากการ

เรยีนรูใ้นวชิา ได้จาก การสอบถามนิสติ หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนิสติ รวมถงึพจิารณาจากผลการทดสอบ

ย่อย และหลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธโิดยรวมในวชิาไดด้งันี 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสติโดยอาจารยอ์นื หรอืผูท้รงคุณวุฒ ิที

ไมใ่ช่อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  

- มกีารตงัคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนิสติ โดยตรวจสอบ

ขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 

๕. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธปิระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรุงการสอน 

และรายละเอยีดวชิา เพอืใหเ้กดิคุณภาพมากขนึ ดงัน ี

-ปรบัปรงุรายวชิาทกุ ๓ ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธติามขอ้ ๔ 

-เปลยีนหรอืสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพอืใหนิ้สติมมุีมมองในเรอืงการประยุกต์ความรูนี้กบัปัญหาทมีาจาก   

งานวจิยัของอาจารยห์รอืแนวคดิใหม่ๆ  
 

 

 


