
 

 ๑

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

รายวิชา  ๐๐๐  ๑๔๙  พระสุตตนัตปิฎก 

 

ชือสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะพุทธศาสตร ์ คณะครศุาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร ์ คณะสงัคมศาสตร์ 

หมวดที ๑ ข้อมลูโดยทวัไป 

๑. รหสัและชือรายวิชา  

         ๐๐๐  ๑๔๙    พระสตุตนัตปิฎก  

                          (Suttanta  Pitaka) 

๒. จาํนวนหน่วยกิต   

๒  หน่วยกติ  (๒-๐-๔) 

๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

พทุธศาสตรบณัฑติ วชิาแกนพระพุทธศาสนา 
 

๔. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

อาจารยป์ระจาํวชิา 

๕. ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน 

ภาคการศกึษาท ี ๑  / ชนัปีท ี ๑ 

๖. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 พระไตรปิฎกศกึษา 

๗. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไมม่ ี

๘. สถานทีเรียน    

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

๙. วนัทีจดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครงัล่าสุด 

๔  กนัยายน ๒๕๕๓ 

 

 

 

 

 



 

 ๒

หมวดที  ๒  จุดมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพือให้นิสิตทราบความเป็นมา  ความสําคัญ  ความหมาย  โครงสร้างของพระสุตตันตปิฎก  สามารถ

วิเคราะห์พระสูตรทีสาํคญั  คือ  พรหมชาลสูตร  มหาปรินิพพานสูตร อคัคญัญสูตร  รวมทงัประเด็นทีน่าสนใจ จาก

นิกายทงั  ๕  นิกาย  คือ  ทีฆนิกาย  มชัฌิมนิกาย  สงัยตุตนิกาย  องัคุตตรนิกาย  และขทุทกนิกาย       

  ๒.   วตัถุประสงค์รายวิชา 

       หลงัเรียนจบรายวชิานีแลว้ ผูเ้รียนสามารถ 

 ๑.  มีความเขา้ใจ ความเป็นมา  ความสาํคญั  ความหมายและโครงสร้างของพระสุตตนัตปิฎกได ้

 ๒.  มีความเขา้ใจความหมาย  โครงสร้างของนิกายทงั  ๕  และสามารถเขียนโครงสร้างของนิกายทงั  ๕  ใน

พระสุตตนัตปิฎกได ้

 ๓.  มีความเขา้ใจและมีทศันคติทีถูกตอ้งในการศึกษาวิเคราะห์สาระแห่งพระสูตรสาํคญัในนิกายทงั  ๕  ของ

พระสุตตนัตปิฎกได ้

๓.  วตัถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 

     ๑. เพอืใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

     ๒. เพอืนาํไปจดัทาํสือการเรียนการสอนโดย e-learning 

     ๓. เพอืเปลียนแปลงเนือหาการเรียนการสอนใหเ้หมาะสม  

หมวดที ๓ ลกัษณะและการดาํเนินการ 
 

๑. คาํอธิบายรายวิชา  

        ศึกษาประวติั ความเป็นมา  ความหมาย  โครงสร้างของพระสุตตนัตปิฎก  เลือกศึกษาวิเคราะห์พระ

สูตรทีสาํคญั  คือ  พรหมชาลสูตร  มหาปรินิพพานสูตร อคัคญัญสูตร  รวมทงัประเดน็สาํคญัทีน่าสนใจ จากนิกายทงั  

๕  นิกาย  คือ  ทีฆนิกาย  มชัฌิมนิกาย  สงัยตุตนิกาย  องัคุตตรนิกาย  และขุททกนิกาย   โดยอาศยัอรรถกถาและฎีกา

ประกอบ 

๒. จาํนวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๒ ชวัโมงต่อ

ภาคการศกึษา   

 

สอนเสรมิตามความ

ตอ้งการของนสิติเฉพาะ

ราย   

ไมม่ ี การศกึษาดว้ยตนเอง ๖ 

ชวัโมงต่อสปัดาห ์  

 



 

 ๓

๓. จาํนวนชวัโมงต่อสปัดาหที์อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารยป์ระจาํรายวชิา ประกาศเวลาใหค้าํปรกึษาผา่นเวปไซดค์ณะพทุธศาสตร ์ 

- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชวัโมงต่อสปัดาห์  

 

หมวดที ๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

๑. คณุธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คณุธรรม จริยธรรมทีต้องพฒันา 

พฒันาผูเ้รียนใหม้คีุณธรรม จรยิธรรมในการอนุรกัษ์และบํารุงศลิปวฒันธรรมของชาต ิ สามารถบําเพ็ญ

ประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยอาศยัความรูท้ไีด้ศกึษาจากรายวชิา โดยมคุีณธรรมจรยิธรรมตามคุณสมบตัิหลกัสตูร 

ดงันี 

(๑)  มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเอง วชิาชพีและสงัคม 

(๒)  รูจ้กัอนุรกัษ์และบํารงุศลิปวฒันธรรมของชาต ิดา้นวรรณคดขีองพุทธศาสนา 

(๓)  เกดิจติสาํนึกในการทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนา   

๑.๒ วิธีการสอน  

- บรรยายเชงิวชิาการ 

- การมอบหมายงาน 

- กาํหนดใหน้สิติฝึกอภปิราย วเิคราะหเ์นือหาดา้นคุณธรรมจรยิธรรม  

-  การฝึกทกัษะการศกึษาคน้ควา้พระไตรปิฎก โดยเฉพาะพระสตุตนัตปิฎก 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 

- ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้เรยีน ความรบัผดิชอบงาน ความตรงต่อเวลา 

- ประเมนิผลการนําเสนองานทมีอบหมาย  การสงัเกตพฤตกิรรม 

- การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

๒. ความรู้  

๒.๑ ความรู้ทีต้องได้รบั  

ความรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัความเป็นมา  ความสําคญั  ความหมาย  โครงสร้างของพระสุตตนัตปิฎก  เขา้ใจ

สาระสาํคญัจากนิกายทงั  ๕  นิกาย  คือ  ทีฆนิกาย  มชัฌิมนิกาย  สงัยตุตนิกาย  องัคุตตรนิกาย  และขทุทกนิกาย       

๒.๒ วิธีการสอน 

บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน  การวเิคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้

คน้ควา้ขอ้มูลทเีกยีวขอ้ง โดยนํามาสรุปและนําเสนอ การศกึษาโดยใช้บททดสอบและโครงงาน Problem base 

learning และ Student Center เน้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง 



 

 ๔

๒.๓ วิธีการประเมินผล 

- ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยขอ้สอบทเีน้นทงัดา้นศกัยภาพและสมรรถภาพ 

- ประเมนิการนําเสนอสรุปการศกึษาคน้ควา้ขอ้มูล 

๓. ทกัษะทางปัญญา 

๓.๑ ทกัษะทางปัญญาทีต้องพฒันา 

พฒันาความสามารถในการศกึษาวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบเกยีวกบัเนือหาในพระสุตตนัตปิฎก  สามารถ

วิเคราะห์สาระสําคญัของพรหมชาลสูตร  มหาปรินิพพานสูตร อคัคญัญสูตร  รวมทงัประเด็นสําคญัทีน่าสนใจ จาก

นิกายทงั  ๕  นิกาย   

๓.๒ วิธีการสอน 

- การบรรยายเชงิวชิาการ 

- การมอบหมายงานใหน้ักศกึษาคน้ควา้และนําเสนอผลการศกึษา 

- การใหน้สิติศกึษาวเิคราะหเ์นือหาในพระสุตตนัตปิฎกจนเกดิทกัษะสามารถนําไปถ่ายทอดได ้

๓.๓ วิธีการประเมินผล 

ทดสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบทีแสดงถึงทักษะทางปัญญาเกียวกับพระ

สตุตนัตปิฎก 

๔. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

๔.๑ ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบทีต้องพฒันา  

- พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 

- พฒันาความเป็นผูนํ้าและผูต้ามในการทํางานเป็นทมี 

- พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และมคีวามรบัผดิชอบในงานทมีอบหมายใหค้รบถว้นตามกําหนดเวลา 

๔.๒ วิธีการสอน 

- จดักจิกรรมกลุ่มในการศกึษาคน้ควา้ 

- มอบหมายงานเป็นรายบุคคลหรอืกลุ่ม 

- การนําเสนอรายงานทไีดศ้กึษาคน้ควา้ 

          ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

- ประเมนิตนเองและเพอืนดว้ยแบบฟอรม์ทกีาํหนด 

- การสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล/กลุ่ม 

- การประเมนิผลงานทนํีาเสนอ 



 

 ๕

๕. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพฒันา       

- พฒันาทกัษะในการสอืสารโดยการอภปิรายนําเสนองานทมีอบหมาย 

- พฒันาทกัษะในการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูดว้ยคอมพวิเตอร ์สอืมลัตมิเีดยีและระบบอนิเทอรเ์น็ต    

- ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสอืสาร เช่น การส่งงานทางอเีมล์ การสรา้งหอ้งแสดง

ความคดิเหน็ในเรอืงต่างๆ  

- ทกัษะในการนําเสนอรายงานโดยใชร้ปูแบบ เครอืงมอื และเทคโนโลยทีเีหมาะสม 

๕.๒ วิธีการสอน       

- มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website สอืการเรยีนการสอน e-learning และทํา

รายงาน โดยเน้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

- นําเสนอโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีเีหมาะสม  

๕.๓ วิธีการประเมินผล 

- การจดัทาํรายงาน และนําเสนอดว้ยสอืเทคโนโลย ี

- การมสีว่นรว่มในกจิกรรมการเรยีนการสอน 

 

หมวดที ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สปัดาห์

ที 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  สือทีใช้ 

(ถา้มี) 

ผู้สอน 

๑ 

 

บทที ๑ ความเป็นมาและความสาํคญัของพระ

สตุตนัตปิฎก ๑ 

  ๑.๑ ความนํา 

  ๑.๒ ความเป็นมาและความสาํคญัของพระสตุตนัตปิฎก 

  ๑.๓ ความหมายและโครงสรา้งของพระสตุตนัตปิฎก 

๒ -แนะนํารายวชิาและ

แผนการสอน 

-แนะนําวตัถุประสงค์

ประจําบท 

-การบรรยายประกอบ

สอื 

-ถามตอบ 

-กจิกรรมประจาํ

สปัดาห ์

อาจารย์

ประจาํวชิา 

๒   ๑.๔ บุคคลสาํคญัทเีกยีวขอ้งกบัการเกดิขนึ 

                       ของพระสตุตนัตปิฎก  

 ๑.๕ คมัภรีส์าํคญัทเีกยีวขอ้งกบัพระ         

                        สตุตนัตปิฎก คอือรรถกถา ฎกีา  

                       และปกรณ์วเิสส  

๒ -การบรรยายประกอบ

สอื 

-ถามตอบ 

-กจิกรรมประจาํ

สปัดาห ์

อาจารย์

ประจาํวชิา 



 

 ๖

สปัดาห์

ที 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  สือทีใช้ 

(ถา้มี) 

ผู้สอน 

 สรปุทา้ยบท  

 คาํถามทา้ยบท  

๓ 

 

บทท ี๒ สาระแหง่พระสตูรสาํคญัในคมัภรีท์ฆีนิกาย  

 ๒.๑ ความนํา (โครงสรา้งและความหมาย) 

 ๒.๒ พรหมชาลสตูร 

  ๒.๒.๑  เนือหาโดยย่อของพระสตูร 

  ๒.๒.๒  วเิคราะหข์อ้ปฏบิตัเิกยีวกบัศลี 

                                  และทฏิฐใินพรหมชาลสตูร 

                                 กบัสงัคมไทยปัจจุบนั 

๒ -การบรรยายประกอบ

สอื 

-ถามตอบ 

-กจิกรรมประจาํ

สปัดาห ์

อาจารย์

ประจาํวชิา 

๔  ๒.๓ มหาปรนิิพพานสตูร  

 ๒.๓.๑  เนือหาโดยย่อของพระสตูร 

 ๒.๓.๒  วเิคราะหพุ์ทธจรยิาวตัรทปีรากฏ 

                        ในมหาปรนิิพพานสตูร 

๒ -การบรรยายประกอบ

สอื 

-ถามตอบ 

-กจิกรรมประจาํ

สปัดาห ์

 

๕ 

 

 ๒.๔ อคัคญัญสตูร  

 ๒.๔.๑  เนือหาโดยย่อของพระสตูร 

 ๒.๔.๒  วเิคราะหว์วิฒันาการของโลกและสงัคม 

 สรปุทา้ยบท  

 คาํถามทา้ยบท 

๒ -การบรรยายประกอบ

สอื 

-ถามตอบ 

-กจิกรรมประจาํ

สปัดาห ์

อาจารย์

ประจาํวชิา 

๖ บทท ี๓ สาระแหง่พระสตูรสาํคญัในคมัภรีม์ชัฌมินิกาย 

 ๓.๑ ความนํา (โครงสรา้งและความหมาย) 

 ๓.๒ อลคทัทปูมสตูร 

 ๓.๒.๑  เนือหาโดยย่อของพระสตูร 

 ๓.๒.๒  วเิคราะหเ์ป้าหมายการศกึษา 

                        ในอลคทัทูปมสตูร 

 

๒ -การบรรยายประกอบ

สอื 

-ถามตอบ 

-กจิกรรมประจาํสปัดาห ์

 

๗ 

 

 ๓.๓ อปัณณกสตูร 

 ๓.๓.๑  เนือหาโดยย่อของพระสตูร 

 ๓.๓.๒  วเิคราะหห์ลกัปฏบิตัใินอปัณณกสตูร 

๒ -การบรรยายประกอบ

สอื 

-ถามตอบ 

-กจิกรรมประจาํสปัดาห ์

 

อาจารย์

ประจาํวชิา 

๘  ๓.๔  ทกัขณิาวภิงัคสตูร  

 ๓.๔.๑  เนือหาโดยย่อของพระสตูร 

 ๓.๔.๒  วเิคราะหห์ลกัการใหท้าน 

                      ในทกัขณิาวภิงัคสตูร 

 สรปุทา้ยบท  

๒ -การบรรยายประกอบ

สอื 

-ถามตอบ 

-กจิกรรมประจาํ

สปัดาห ์

 



 

 ๗

สปัดาห์

ที 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  สือทีใช้ 

(ถา้มี) 

ผู้สอน 

 คาํถามทา้ยบท 

๙ 

 

ทดสอบกลางภาค  นิสิตสอบกลางภาค  

๑๐ บทท ี๔ สาระแหง่พระสตูรสาํคญัในคมัภรีส์งัยตุตนิกาย 

 ๔.๑ ความนํา (โครงสรา้งและความหมาย)  

 ๔.๒ อนิทกสตูร  

 ๔.๒.๑  เนือหาโดยยอ่ของพระสตูร 

 ๔.๒.๒  วเิคราะหพ์ฒันาการชวีติมนุษย ์

                         ในอนิทกสตูร 

 ๔.๓ นิทานสตูร 

 ๔.๓.๑  เนือหาโดยย่อของพระสตูร 

 ๔.๓.๒  วเิคราะหก์ารหาเหตุผลโดยใชห้ลกั 

                         ปฏจิจสมุปบาท 

๒ -บรรยายนํา 

-งานกลุ่ม 

-บรรยายสรุป 

อาจารย์

ประจาํวชิา 

๑๑ 

 

 ๔.๔ ขนัธสตูร  

 ๔.๔.๑  เนือหาโดยย่อของพระสตูร 

 ๔.๔.๒  วเิคราะห์องคป์ระกอบของชวีติ 

                         ในขนัธสตูร 

 ๔.๕ ฉปัปาณโกปมสตูร 

 ๔.๕.๑  เนือหาโดยย่อของพระสตูร 

 ๔.๕.๒  วเิคราะหป์ระโยชน์และโทษของการใช ้

                         อนิทรยีใ์นฉัปปาณโกปมสตูร 

 ๔.๖ กลัยาณมติตสตูร  

 ๔.๖.๑  เนือหาโดยย่อของพระสตูร 

 ๔.๖.๒  วเิคราะหป์ระโยชน์ของการมกีลัยาณมติร 

                          ในกลัยาณมติตสตูร 

 สรปุทา้ยบท  

 คาํถามทา้ยบท 

๒ -บรรยายนํา 

-งานกลุ่ม 

-บรรยายสรปุ 

อาจารย์

ประจาํวชิา 

๑๒ บทท ี๕ สาระแหง่พระสตูรสาํคญัในคมัภรีอ์งัคตุตรนิกาย 

 ๕.๑ ความนํา (โครงสรา้งและความหมาย)  

 ๕.๒ สาระสาํคญัในเอกกนิบาต ทุกนิบาต  

                       และตกินิบาต 

 ๕.๒.๑  บคุคลทไีดร้บัการยกย่องวา่เป็นเลศิ 

                         ในเอกกนิบาต 

  ๑)  สาวก 

  ๒)  สาวกิา 

  ๓)  อบุาสก 

๒ -บรรยายนํา 

-งานกลุ่ม 

-บรรยายสรุป 

อาจารย์

ประจาํวชิา 



 

 ๘

สปัดาห์

ที 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  สือทีใช้ 

(ถา้มี) 

ผู้สอน 

  ๔)  อบุาสกิา 

 ๕.๒.๒  ภมูขิองคนด ี ๒  ประการ 

 ๕.๒.๓  ปาปณกิสตูร :  คณุสมบตัขิองพ่อคา้  ๓ 

    ประการในตกินิบาต 

 ๕.๓ สาระสาํคญัในจตุกกนิบาต  

 ๕.๓.๑  สมชวีสิตูร : คูส่รา้งคูส่ม ๔ ประการ 

 ๕.๔ สาระสาํคญัในปัญจกนิบาตและฉกักนิบาต 

 ๕.๔.๑  องคค์ณุแหง่พหสูตู ๕  ประการ 

    ในปัญจกนิบาต 

 ๕.๔.๒  ทุกขช์าวบา้น  ๖  ประการในฉกักนิบาต 

๑๓ 

 

 ๕.๕ สาระสาํคญัในสตัตกนิบาต อฏัฐกนิบาต  

                       และนวกนิบาต  

 ๕.๕.๑  สปัปรุสิธรรม  ๗  ประการในสตัตกนิบาต 

 ๕.๕.๒  มหาปหาราทสตูร ความอศัจรรยข์องพระ 

    ธรรมวนิัย  ๘  ประการในอฏัฐกนิบาต 

 ๕.๕.๓  ตระกลูทปีระกอบดว้ยองค ์ ๙  ประการ  

                        ในนวกนิบาต 

 ๕.๖ สาระสาํคญัในทสกนิบาต 

          และเอกาทสกนิบาต  

 ๕.๖.๑  นาถกรณธรรม  ๑๐ ประการในทสกนิบาต 

 ๕.๖.๒  อานิสงสเ์มตตา  ๑๑  ประการ   

           ในเอกาทสกนิบาต 

 สรปุทา้ยบท  

 คาํถามทา้ยบท  

๒ -บรรยายนํา 

-งานกลุ่ม 

-บรรยายสรปุ 

อาจารย์

ประจาํวชิา 

๑๔ บทท ี๖ สาระสาํคญัในคมัภรี์ขทุทกนิกาย  

 ๖.๑ ความนํา(โครงสรา้งและความหมาย)  

 ๖.๒ สาระสาํคญัของขทุทกปาฐ, ธรรมบท  

   อทุาน อติวุิตตกะ และสตุตนิบาต  

 ๖.๓ สาระสาํคญัของวมิานวตัถุ เปตวตัถุ  

  เถรคาถา และเถรคีาถา 

 ๖.๔ สาระสาํคญัของชาดก 

     ๒ -บรรยายนํา 

-งานกลุ่ม 

-บรรยายสรุป 

 

๑๕ 

 

 ๖.๕ สาระสาํคญัของนิทเทส  

 ๖.๖ สาระสาํคญัของปฏสิมัภทิามรรค  

 ๖.๗ สาระสาํคญัของอปทาน  

๒ -บรรยายนํา 

-งานกลุ่ม 

-บรรยายสรุป 

อาจารย์

ประจาํวชิา 

๑๖ 

 

 ๖.๘ สาระสาํคญัของพทุธวงัสะ  

 ๖.๙ สาระสาํคญัของจรยิาปิฎก  

๒ -บรรยายนํา 

-งานกลุ่ม 

อาจารย์

ประจาํวชิา 



 

 ๙

สปัดาห์

ที 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  สือทีใช้ 

(ถา้มี) 

ผู้สอน 

 สรปุทา้ยบท  

 คาํถามทา้ยบท  

-บรรยายสรุป 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที  
ผลการ

เรียนรู้*  
วิธีการประเมิน  

สปัดาหที์

ประเมิน  

สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ ๑-๑๖ 
  
แบบฝึกหดัประจาํบท 
 

๑-๑๖ 

๑๐% 
๑๐% 
๑๐% 
๑๐% 
๑๐% 
๑๐% 

 

๒ 

๒.๒.๒,  
๒.๓.๒, 
๓.๒.๒, 
๓.๓.๒, 
๓.๔.๒, 

๔.๑-๔.๖, 
๔.๒.๒, 
๔.๓.๒, 
๔.๔.๒, 
๔.๕.๒, 
๔.๖.๒, 

๕.๑-๕.๖, 
๖.๑-๖.๙ 

วเิคราะหก์รณีศกึษา คน้ควา้ การนําเสนอ
รายงาน 
การส่งงานตามทมีอบหมาย 

ตลอดภาค
การศกึษา 

๒๐% 

๓  
การเขา้ชนัเรยีน 
การมสี่วนร่วม อภปิราย เสนอความคดิเหน็ใน
ชนัเรยีน การสอบ 

ตลอดภาค
การศกึษา 

๒๐% 

หมวดที ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. เอกสารและตาํราหลกั 

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระสุตตันตปิฎก. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั.๒๕๕๒ 



 

 ๑๐

๒. เอกสารและข้อมลูสาํคญั 

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

๓. เอกสารและข้อมลูแนะนํา 

-เวบ็ไซดท์เีกยีวกบัพระไตรปิฎก 

 -คณาจารยม์หาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั. พระไตรปิฎกศึกษา. กรงุเทพมหานคร : 

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั. ๒๕๕๒ 

 -สเุทพ  พรมเลศิ,  พระไตรปิฎกศึกษา. กรงุเทพมหานคร : ไทยรายวนัการพมิพ,์ ๒๕๕๐. 

 

หมวดที ๗ การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

๑. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวชิานีทจีัดทําโดยนักศกึษาคอืการจดักิจกรรมโดยการนําแนวคดิและ

ความเหน็จากนกัศกึษามาประเมนิดงัน ี

- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
- การสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 
- ขอ้เสนอแนะผา่นเวบบอรด์ ทอีาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัทาํเป็นชอ่งทางการสอืสารกบันกัศกึษา 

๒. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

ในการเกบ็ขอ้มลูเพอืประเมนิการสอนไดม้กีลยุทธ ์ดงันี 

- การสงัเกตการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทบทวนผลการประเมนิการเรยีนรู ้

๓. การปรบัปรงุการสอน  

หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ ๒ แล้ว ผู้สอนแจกแบบสอบถามผู้เรยีนเพอืนําไปปรบัปรุงการ

สอน และหาขอ้มลูเพมิเตมิในการปรบัปรุงการสอน ดงันี 

- สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 
- การวจิยัในและนอกชนัเรยีน 

๔. การทดสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทดสอบผลสมัฤทธใินรายหวัขอ้ ตามทคีาดหวงัจากการเรยีนรู้

ในวชิาไดจ้ากการสอบถามนักศกึษา หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา รวมถงึพจิารณาจากผลการทดสอบ

ยอ่ย และทดสอบผลสมัฤทธโิดยรวมในวชิาไดด้งันี 

- การทดสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารยอ์ืน หรอืผูท้รงคุณวุฒ ิ

ทไีมใ่ชอ่าจารย์ประจําหลกัสตูร  

- มีการตังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 



 

 ๑๑

๕. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมนิ และทดสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนักศึกษาในรายวชิา สามารถนําไปทบทวน

เพอืวางแผนการปรบัปรุงการสอน และรายละเอยีดวชิาเพอืใหเ้กดิคุณภาพมากขนึ ดงัน ี

- ปรบัปรงุรายวชิาทุก ๕ ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทดสอบมาตรฐานผลสมัฤทธติามขอ้ ๔ 

- เปลยีนหรอืสลับอาจารย์ผู้สอน เพอืให้นักศกึษามีมุมมองในเรอืงการประยุกต์ความรูก้บัปัญหา

ทมีาจากงานวจิยัของอาจารย์หรอืแนวคดิใหม่ๆ 

 

 

 

 


