รายละเอียดของรายวิ ชา (มคอ. )
รายวิ ชา 000 144 วรรณคดีบาลี
ชือสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
หมวดที ข้อมูลโดยทัวไป
1. รหัสและชือรายวิ ชา
000 144 วรรณคดีบาลี
(Pal Literature)
2. จํานวนหน่ วยกิ ต
2 (2 – 0 - 4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
พุทธศาสตรบัณฑิต วิชาแกนพระพุทธศาสนา
4 อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผส้ ู อน
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
5. ภาคการศึ กษา / ชันปี ทีเรียน
ภาคการศึกษาที 1 / ชันปี ท ี 2
6. รายวิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
7. รายวิ ชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
8. สถานที เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
9. วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครังล่าสุด
วันที 12 สิงหาคม 2553
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หมวดที จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพือให้นิสิตมีความรู ้ความเข้าใจประวัติและพัฒนาการของพระไตรปิ ฎกและคัมภีร์ทีเกียวข้องตระหนักถึงคุ ณค่า
ของวรรณคดีบาลีทีมีต่อวรรณกรรมไทย
วัตถุประสงค์
ก. วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
หลังเรี ยนจบรายวิชานีแล้ว ผูเ้ รี ยนสามารถ
. อธิ บายความหมาย และพัฒนาการวรรณคดีบาลีในแต่ละยุคได้
. อธิ บายลักษณะ รส กลวิธี และรู ปแบบการสร้างสรรค์วรรณคดีบาลีได้
. สามารถประยุกต์หลักธรรมทีปรากฏในวรรณคดีบาลีในแต่ละยุคมาใช้ได้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ชีวติ ประจําวันได้
. สามารถเผยแพร่ หลักธรรมทีปรากฏในวรรณคดีบาลีสู่ประชาชนได้
ข. วัตถุประสงค์ เชิ งคุณธรรม
. เห็นคุณค่าของภาษาบาลีในฐานะภาษาทีสื อหรื อถ่ายทอดแนวคิดของศาสนา ปรัชญา ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม และประเพณี ทีดีงามในเอเชียตะวันออก
. ตะหนักถึงคุณค่าของภาษาบาลีในฐานะเป็ นภาษาทีบันทึกคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนา
. เกิดความสํานึกทีจะดํารงคุณค่าของวรรณคดีบาลีให้อยู่ค่พู ระพุทธศาสนาและสังคมไทย
. วัตถุประสงค์ ในการการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
. กําลังดําเนินการทําสือการเรียนการสอนโดย e-learning
2. เปลียนแปลงเนือหาการเรียนการสอนให้เป็ นไปตามหลักฐานเชิงประจักษ์
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หมวดที ลักษณะและการดําเนิ นการ
. คําอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาประวัตคิ วามหมายประเภทและพัฒนาการของคัมภีรพ์ ระไตรปิ ฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎกี า โยชนา
และปกรณ์วเิ สส วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย และคุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย
. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึ กษา
บรรยาย
บรรยาย 30 ชัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริ ม
สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสติ เฉพาะ
ราย

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มกี ารฝึกปฏิบตั งิ าน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง 6
ชัวโมงต่อสัปดาห์

. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คาํ ปรึกษาผ่านเวปไซด์คณะพุทธศาสตร์
- อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายทีต้องการ)

หมวดที การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มคี ุ ณ ธรรม จริยธรรมเพือให้สามารถดําเนิ นชีวติ ร่ว มกับผู้อืนในสังคมปกติสุข และทํา
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผูเ้ รียนต้องพยายามสอดแทรกเรืองทีเกียวกับคุณธรรมจริยธรรม ให้เกิดขึนไปพร้อม
กับการศึกษาวรรณคดีบาลี ประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัตหิ ลักสูตร ดังนี
(1) ตระหนักในคุ ณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือสัตย์สุ จริต มีวนิ ัยตรงต่ อเวลาและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม
(2) มีภาวะความเป็ นผูน้ ําและผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ
ความสําคัญของปั ญหา
(3) เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ นื รวมทังเคารพในคุณค่าและศักดิศรีของความเป็ นมนุ ษย์
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
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. วิ ธีการสอน
บรรยายพร้อ มยกตัวอย่างกรณี ศ ึก ษาเกียวกับ ประเด็นทางจริย ธรรมทีเกียวข้องในการศึก ษาวิชา
วรรณคดีบาลี
- อภิปรายกลุ่ม
- กําหนดให้นิสติ หาตัวอย่างทีเกียวข้อง
- บทบาทสมมติ
. วิ ธีการประเมิ นผล
-

พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานทีได้รบั มอบหมายตามขอบเขตทีให้และตรงเวลา
มีการอ้างอิงเอกสารทีได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
ประเมินผลการนําเสนอรายงานทีมอบหมาย

. ความรู้
. ความรู้ทีต้องได้รบั
มีความรูแ้ ละเข้าใจเกียวกับวรรณคดีบาลี สามารถนํ าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กบั สังคมปั จจุบนั
. วิ ธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนํ าเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึก ษา และมอบหมายให้
ค้น คว้าหาบทความ ข้อ มูล ทีเกียวข้อ ง โดยนํ า มาสรุป และนํ าเสนอ การศึก ษาโดยใช้ปั ญ หา และโครงงาน
Problem base learning and Student Center เน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- นําเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลทีเกียวข้อง
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็ นระบบ มีวจิ ารณญาณคิดเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์
เพือการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
3.2 วิ ธีการสอน
-

มอบหมายให้นิสติ ค้นคว้าข้อมูลแล้วสําเสนอผลการศึกษา
อภิปรายกลุ่ม
วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
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3.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้ นข้อสอบทีมีก ารวิเคราะห์ส ถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิด
หลักธรรมทีเกียวกับวรรณคดีบาลี
- การนําเสนอการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผูน้ ํ าและผูต้ ามในการทํางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานทีมอบหมายให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา
4.2 วิ ธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรือ อ่านบทความงานวิจยั ทบความทีเกียวข้องกับรายวิชา
- การนําเสนอรายงาน
4.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- ประเมินตนเอง และเพือน ด้วยแบบฟอร์มทีกําหนด
- รายงานทีนําเสนอ / พฤติกรรมการทํางานเป็ นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง (รายงานสรุปรวมยอดความรู)้
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. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา
- พัฒนาทัก ษะในการสือสารทังการพูด การฟั ง การเขียน โดยการทํารายงาน และนํ าเสนอในชัน
เรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณีศกึ ษา
- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพือทํารายงาน
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสือสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์
- ทักษะในการนํ าเสนอรายงานโดยใช้รปู แบบ เครืองมือ และเทคโนโลยีทเหมาะสม
ี
. วิ ธีการสอน
- อภิปราย
- มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สือการสอน e-learning และทํารายงาน
โดยเน้นการนํ าตัวเลข หรือมีสถิตอิ า้ งอิง จากแหล่งทีมาข้อมูลทีน่ าเชือถือ
- นําเสนอโดยใช้รป
ู แบบและเทคโนโลยีทเหมาะสม
ี
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- การจัดทํารายงาน และนํ าเสนอด้วยสือเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธกี ารอภิปราย
- รายงาน

หมวดที แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที

หัวข้อ/รายละเอียด

1

บทที 1 ความรู้เบืองต้นเกียวกับ

จํานวน
ชัวโมง
2

กิ จกรรมการเรียน การ
สอน สือทีใช้ (ถ้ามี)
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศกึ ษา

2

บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศกึ ษา

วรรณคดีบาลี
-ความนํา
-ความหมายของวรรณคดีบาลี
2

บทที 1 (ต่อ)

-ลักษณะของวรรณคดีบาลี
-ประเภทของวรรณคดีบาลี

ผูส้ อน
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สัปดาห์ที
3

4

หัวข้อ/รายละเอียด
บทที 2 พระในพระไตรปิ ฎก

-ความนํา
-ความหมาย, ความสําคัญ
สาระสําคัญของพระไตรปิ ฎก
บทที (ต่อ)
-กําเนิดและพัฒนาการของ
พระไตรปิ ฎก

จํานวน
ชัวโมง
2

กิ จกรรมการเรียน การ
สอน สือทีใช้ (ถ้ามี)
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศกึ ษา

2

บรรยาย ศึกษากรณีศกึ ษา
อภิปราย ตัวอย่าง
การศึกษาจากปัญหา
โครงงาน Problem base
learning
บรรยาย ศึกษากรณีศกึ ษา
อภิปราย ตัวอย่าง
การศึกษาจากปัญหา
โครงงาน Problem base
learning
บรรยาย ศึกษากรณีศกึ ษา
อภิปราย ตัวอย่าง
การศึกษาจากปัญหา
โครงงาน Problem base
learning
บรรยาย ศึกษากรณีศกึ ษา
อภิปราย ตัวอย่าง
การศึกษาจากปัญหา
โครงงาน Problem base
learning

5.

บทที อรรถกถา
-ความนํา
-ความหมายและประเภทของอรรถกถา

2

6.

บทที (ต่อ)
-ความสําคัญ กําเนิดและ

2

พัฒนาการของอรรถกถา
7.

บทที ฎีกา อนุฎีกา และโยชนา
-ความนํ า

2

-ความหมาย ความสําคัญของฎีกา
อนุ ฎกี า และโยชนา
8
9

สอบกลางภาค
บทที (ต่อ)
-ประเภท กําเนิดและพัฒนาการของ
ฎีกา อนุฎกี า และโยชนา

2
2

10

บทที ปกรณ์ วิเสส
-ความนํา
-ความหมาย ความสําคัญของปกรณ์
วิเสส

2

ผูส้ อน

บรรยาย ศึกษา
กรณีศกึ ษา อภิปราย
ตัวอย่างการวิเคราะห์
ปั ญหาทางศึกษาจาก
ปั ญหาโครงงาน
บรรยาย ศึกษา
กรณีศกึ ษา อภิปราย
ตัวอย่างการวิเคราะห์จาก
ปั ญหาโครงงาน

7

สัปดาห์ที

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัวโมง
2

กิ จกรรมการเรียน การ
สอน สือทีใช้ (ถ้ามี)
บรรยาย ศึกษา
กรณีศกึ ษา อภิปราย
ตัวอย่างการวิเคราะห์จาก
ปั ญหาโครงงาน
บรรยาย ศึกษา
กรณีศกึ ษา อภิปราย การ
วิเคราะห์ประเด็นจาก
ปั ญหาโครงงาน

11

บทที (ต่อ)
-ประเภท กําเนิดและพัฒนาการของ
ปกรณ์วเิ สส

12

บทที วรรณกรรมบาลี ใ นประเทศ
ไทย
-ความนํา
-วรรณกรรมบาลีก่อนยุคสุโขทัย
-วรรณกรรมบาลียุคสุโขทัย
บทที (ต่อ)
-ความนํา
-วรรณกรรมบาลียุคล้านนา
-วรรณกรรมบาลียุคอยุธยา

2

2

บรรยาย ศึกษา
กรณีศกึ ษา อภิปราย การ
วิเคราะห์ประเด็นจาก
ปั ญหาโครงงาน

บทที คุณค่าของวรรณกรรมบาลี
ต่อสังคมไทย
-ความนํา
-คุณค่าด้านหลักคําสอน ประวัตศิ าสตร์
พระพุทธศาสนาและภาษาไทย
บทที (ต่อ)
-คุณค่าด้านวรรณกรรมไทย ศิลปะและ
วัฒนธรรม คติความเชือของสังคมไทย

2

บรรยาย ศึกษา
กรณีศกึ ษา อภิปราย
จากปั ญหาโครงงาน

2

บรรยาย ศึกษา
กรณีศกึ ษา อภิปราย
จากปั ญหาโครงงาน

สอบปลายภาค

2

13

ผูส้ อน

-วรรณกรรมบาลียุครัตนโกสินทร์

14

15

16

๒. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
ผลการ
ที
วิ ธีการประเมิ น
เรียนรู้
ทดสอบย่อยครังที ๑
1.1,1.6,
สอบกลางภาค
1.7,2.1,
1
ทดสอบย่อยครังที ๒
2.4-2.6,
สอบปลายภาค
3.2

สัปดาห์ที
ประเมิ น
4
8
1
16

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล
10 %
25 %
10 %
25 %

8

ที

2

3

ผลการ
เรียนรู้
1.1, 1.6,
1.7, 2.1,
2.4-2.6,
3.2, 4.14.6,.3.4.
1.1-1.7,
3.1

วิ ธีการประเมิ น

สัปดาห์ที
ประเมิ น
ตลอดภาค
การศึกษา

วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ค้นคว้า การนําเสนอ
รายงาน
การทํางานกลุ่มและผลงาน
การอ่านและสรุปบทความ
การส่งงานตามทีมอบหมาย
การเข้าชันเรียน
ตลอดภาค
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน การศึกษา
ชันเรียน

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล
20 %

10 %

หมวดที ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
. เอกสารและตําราหลัก
มหาวิท ยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย , วรรณ คดี บ าลี . บาลี ค รังที : กั น ยายน
.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยรายวันการพิมพ์,
.
. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
เสนาะ ผดุงฉัตร. ความรู้เบืองต้นเกียวกับวรรณคดีบาลี Introduction to Bali literature.
พิมพ์ครังที พ.ศ. . กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, .
. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
ไกรวุฒิ มะโนรัตน์. วรรณคดีบ าลี พิมพ์ครังแรก
. กรุ งเทพมหานคร : พิมพ์ที จรั ญสนิ ท วงศ์การ
พิมพ์, .
หมวดที การประเมิ นและปรับปรุงการดําเนิ นการของรายวิ ชา
. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
การประเมิน ประสิท ธิผ ลในรายวิช านี ทีจัด ทํ า โดยนั ก ศึ ก ษา ได้ จดั กิ จ กรรมในการนํ า แนวคิด และ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ทีอาจารย์ผสู้ อนได้จดั ทําเป็ นช่องทางการสือสารกับนักศึกษา
. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพือประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่วมทีมการสอน
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- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับ ปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจย
ั ในและนอกชันเรียน
. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิในรายหัวข้อ ตามทีคาดหวังจากการ
เรียนรูใ้ นวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิโดยรวมในวิชาได้ดงั นี
- การทวนสอบการให้ ค ะแนนจากการสุ่ ม ตรวจผลงานของนั ก ศึ ก ษาโดยอาจารย์ อื น หรือ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ทีไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร
- มีก ารตังคณะกรรมการในสาขาวิช า ตรวจสอบผลการประเมิน การเรีย นรู้ข องนัก ศึก ษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธกี ารให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
. การดําเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพือให้เกิดคุณภาพมากขึน ดังนี
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิตามข้อ 4
- เปลียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพือให้นักศึกษามีมุมมองในเรืองการประยุกต์ความรูน้ ีกับปั ญหา
ทีมาจากงานวิจยั ของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ
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