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รายละเอียดตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.๓)
รหัสวิชา ๖๐๐ ๑๐๑
พระไตรปฎกวิเคราะห
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

๑. รหัสและชื่อรายวิชา1
รหัส ๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปฎกวิเคราะห (Tipitaka Analysis)
๒. จํานวนหนวยกิต 3
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชพระพุทธศาสนา วิชาบังคับ
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
พระราชรัตนาลงกรณ,ดร.
๔.๒ อาจารยผูสอน
พระมหาปริญญา วรญาโณ,ดร.
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน1
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre- requisites) (ถามี) 1ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) (ไมมี)
๘. สถานที่เรียน 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด1
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
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หมวดที่ ๒ จุดมุง หมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 1
เพื่ อ ให นิ สิ ต ได เ รี ย นรู ค วามเป น มาของการรวบรวมพระธรรมวิ นั ย เป น พระไตรป ฎ ก รู ร ะบบการ
ถายทอด โครงสรางและสาระสังเขปของพระไตรปฎก และนิสิตสามารถวิเคราะหหลักธรรมสําคัญ เชน
อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท กรรม ไตรลักษณ ไตรสิกขา นรก สวรรค จิต วิญญาณได
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 1
เพื่อใหนิสิตมีพื้นฐานดานองครูเกี่ยวกับความเปนมาของการรวบรวมพระธรรมวินัยเปนพระไตรปฎก รู
ระบบการถายทอด โครงสรางและสาระสังเขปของพระไตรปฎก และสามารถวิเคราะหหลักธรรมสําคัญ เชน
อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท กรรม ไตรลักษณ ไตรสิกขา นรกสวรรค จิต และวิญญาณ ตลอดจนหลักธรรม
อื่นๆ ที่สอดคลองกับการดําเนินชีวิต การแกปญหาตนเองและสังคม และรูวิธีการสืบคน อางอิงไดอยาง
ถูกตอง

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ

๑. คําอธิบายรายวิชา
ประวัติและพัฒนาการพระไตรปฎก การสืบทอดคําสอน การทําสังคายนา โครงสรางและสาระของ
พระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรมปฎก สาระโดยสังเขปของพระไตรปฎก หลักธรรมสําคัญ
หลักอริยสัจ ๔ ที่แสดงความจริงอันประเสริฐ ปฏิจจสมุปบาทในฐานะทางสายกลาง กรรมและสังสารวัฏ
ไตรสิกขาในฐานะหลักพัฒนาชีวิต นรกสวรรคแนวพุทธศาสนา จิตและวิญญาณ หลักธรรมปฏิบัติเพื่อการ
ดําเนินชีวิต และหลักธรรมสําหรับการแกปญหาชีวิต สังคมและสิ่งแวดลอม เปนตน
๒. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
๒. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ชตอภาคการศึกษา1
บรรยาย
สอนเสริม
บรรยาย ๔๕
ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา03-จ1

สอนเสริมในกรณีนิสิต
ตองการเฉพาะ
รายบุคคล

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

ไม่มี

การศึกษาดวยตนเอง ๖
โมงตอสัปดาห

๓. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ๒ ชั่วโมง ตอสัปดาห
(เฉพาะรายที่ตองการ)
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
ผลิตบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถใหบริการงานวิชาการแก
สังคม
๑.๒ วิธีการสอน
- บรรยาย
- อภิปรายกลุม
- กําหนดใหนักศึกษานําเสนอตัวอยางที่เกี่ยวของ/วิเคราะห
๑.๓ วิธีการประเมินผล1
- พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
- มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ตลอดจน
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญ และนามาประยุกตใชในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติงาน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
- ทดสอบยอย สอบปลายภาค ดวยโดยใชแบบทดสอบที่เนนการวัดหลักการทฤษฎี การวิเคราะหและ
การนําไปใช
- ประเมินจากการนําเสนอผลการคนควาขอมูล การทํารายงาน กรณีศึกษา หรือโจทยจาก
Problem-based Learning
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๒ วิธีการสอน
- การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๒ วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา
- ปฏิบัติกิจกรรมเปนรายบุคคลและกลุม
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- การนําเสนอผลงาน
- ประเมินจากรายงานการศึกษาดวยตนเอง
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๓ วิธีการประเมินผล1
- ประเมินจากรายงานโครงงาน และรูปแบบการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยีและรูปเลม
- ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
๑๑// ๑. ความเปนมาของ
๑-๒ พระไตรปฎก
- การสังคายนาและการ
ชําระพระไตรปฎก
- กําเนิดและพัฒนาการของ
คัมภีรพระไตรปฎก
- การถายทอดเนื้อหาใน
คัมภีรพระไตรปฎก จากมุข
ปาฐะสูการจารึกลงบน
ใบลาน
๒. การจารึกและการพิมพ
พระไตรปฎกในประเทศไทย
-ระบบการจําแนก
พระไตรปฎกและเนื้อหาโดย
ยอ
๓-๔ 3.ลําดับคัมภีรสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
- พระบาลี
-อรรถกถา
- ฎีกา

จน.
ชั่วโมง

๖

กิจกรรมการเรียน
การสอน / สื่อที่ใช
-แนะนําการเรียนการ
สอน
- บรรยาย
- เสนอดวย power
point- ประกอบการ
สอน

ผูสอน
พระมหาปริญญา วรญาโณ.ดร.

- แสดงความคิดเห็น
-วิเคราะห
สรุปความเปนมา
พระไตรปฎก

๖

บรรยาย เสนอดวย
power point- vdo
ประกอบการสอน
อภิปราย
วิเคราะห

พระมหาปริญญา วรญาโณ.ดร.
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๕-๖

๗-๘-๙

-อนุฎีกาปกรณวิเสสและสัท
ทาวิเสส
-วิเคราะหกําเนิดและ
พัฒนาการคัมภีร
พระไตรปฎกในสมัย
พุทธกาลมีการจําแนกเปน ๓
ปฎกหรือไม ?
พระอภิธรรมมีขึ้นในคราว
สังคายนาครั้งที่ ๓ จริงหรือ
?
๔.โครงสรางและเนื้อหาโดย
ยอของคัมภีรพระไตรปฎก
- โครงสรางและเนื้อหาโดย
ยอพระวินัยปฎก
- อาทิพรหมจาริยกาสิกขา
และอภิสมาจาริกสิกขา
ความหมายของคําวา
“วินัย”
-ศึกษาวิเคราะหศัพทพระ
วินัยคําวา โลกวัชชะ ปณณัต
ติวัชชะ
อุปปนนบัญญัติ
“อนุปปนนบัญญัติ”, “อุภโต
บัญญัติ”,
และสาธารณ
บัญญัติ”,
“อสาธารณ
บัญญัติ” เปนตน
- อานิสงสแหงการเรียนพระ
วินัย
- โครงสรางและเนื้อหาโดย
ยอพระสุตตันตปฎก
- สาเหตุการตั้งชื่อนิกายทั้ง
5 เชน ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย
สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย
ขุททกนิกาย

และแสดงความคิดเห็น

๖

บรรยาย
- เสนอดวย power
point- vdo
ประกอบการสอน
อภิปราย
วิเคราะห และแสดง
ความคิดเห็น

พระมหาปริญญา วรญาโณ.ดร.

นิสิตเสนอโครงงาน/
งานมอบหมาย

๙

บรรยาย
- เสนอดวย power
point- vdo
ประกอบการสอน
อภิปราย

พระมหาปริญญา วรญาโณ.ดร.
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ความหมายของคําวา
“สุตตะ” หรือ “สุตตันตะ”
-คําที่เปนไวพจนของ
สุตตันตะ
-อานิสงสแหงการเรียนพระ
สุตตันตปฎก
๑๐-๑๑ .โครงสรางและเนื้อหาโดยยอ
พระอภิธรรมปฎก
ความหมายของคําวา
“อภิธรรม”
- คําที่เปนไวพจนของคําวา
“อภิธรรม”
- อานิสงสแหงการเรียนพระ
อภิธรรม
- สาเหตุแหงการตั้งชื่อแตละ
คัมภีร
๑๒
๑๑. เนื้อหาโดยสรุป
ประเด็นสําคัญแหงพระวินัย
ปฎก
- ศึกษาประเด็นสําคัญใน
มหาวิภังค ภาค ๑-๒, ภิกขุนี
วิภังค,
มหาวรรค ภาค ๑-๒, จุล
วรรค ภาค ๑-๒
- วิเคราะหความหมายและ
กรณีที่ใชอธิกรณสมถะแตละ
อยาง
- อธิกรณ ๔ ประการ และอธิ
กรณสมถะที่ใชระงับ
๑๓

12. เนื้อหาโดยสรุป
ประเด็นสําคัญแหงพระ
สุตตันตปฎก

วิเคราะห และแสดง
ความคิดเห็น
นิสิตเสนอโครงงาน/
งานมอบหมาย

๖

บรรยาย
- เสนอดวย power
point- vdo
ประกอบการสอน
อภิปราย
วิเคราะห และแสดง
ความคิดเห็น
นิสิตเสนอโครงงาน/
งานมอบหมาย

พระมหาปริญญา วรญาโณ.ดร.

๓

บรรยาย
- เสนอดวย power
point- vdo
ประกอบการสอน
อภิปราย
วิเคราะห และแสดง
ความคิดเห็น

พระมหาปริญญา วรญาโณ.ดร.

นิสิตเสนอโครงงาน/
งานมอบหมาย

๓

บรรยาย

พระมหาปริญญา วรญาโณ.ดร.
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- ศึกษาวิเคราะหหลักธรรม
สําคัญในพระสูตร
เชน
อริยสัจ ไตรลักษณ
ไตรสิกขา นรกสวรรค จิต
วิญญาณ

๑๔

๑๕

๑๖

๑๓. เนื้อหาโดยสรุป
ประเด็นสําคัญแหงพระ
อภิธรรมปฎก
- ศึกษาหลักการเบื้องตน
เกี่ยวกับจิต เจตสิก รูป
นิพพาน
ประเด็นสําคัญและหลักธรรม
สําคัญในพระไตรปฎก

- เสนอดวย power
point- vdo
ประกอบการสอน
อภิปราย วิเคราะห
และแสดงความคิดเห็น
นิสิตเสนอโครงงาน/
งานมอบหมาย
๓

ประเด็นสําคัญและหลักธรรม
สําคัญในพระไตรปฎก

บรรยาย อภิปราย
วิเคราะห และแสดง
ความคิดเห็น
นิสิตเสนอโครงงาน/
งานมอบหมาย

พระมหาปริญญา วรญาโณ.ดร.

นิสิตเสนอโครงงาน/
งานมอบหมาย

พระมหาปริญญา วรญาโณ.ดร.

นิสิตเสนอโครงงาน/
งานมอบหมาย

พระมหาปริญญา วรญาโณ.ดร.

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. เอกสารและตําราหลัก1
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาฯ
เลม ๑-๔๕. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑.
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ1
ณรงค จิตฺตโสภโณ, พระมหา. พระไตรปฎกวิจารณ. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐.
ธรรมปฎก,พระ (ประยุทธ ปยุตฺโต) . พิธีกรรมในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯโรงพิมพธรรมสภา, ๒๕๓๐.
. พระวินัยยิ่งใหญกวาที่คิด. กรุงเทพฯ : โรงพิมพธรรมสภา ๒๕๓๐.
พุทธทาสภิกขุ. ตําราดูพระภิกษุ แปลจากขุมทรัพยจากพระโอฎฐ.กรุงเทพฯ:โรงพิมพธรรมสภา, ๒๕๓๐.
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ราชวรมุนี ,พระ (ประยุทธ ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท. กรุงเทพฯ:โรงพิมพมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘
ราชวรมุนี ,พระ (ประยุทธ ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม.กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.
วชิรญาณวโรรส. สมเด็จพระมหาสมณเจา,กรมพระยา. วินัยมุข เลม ๑-๒-๓. กรุงเทพฯ:โรงพิมพมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. ความรูเรื่องพระไตรปฎก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๓๕.
สุชีพ ปุญญานุภาพ. พระไตรปฎกฉบับประชาชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๓.
เสฐียรพงษ วรรณปก, พระไตรปฎกวิเคราะห, กรุงเทพฯ : รุงแสงการพิมพ, ๒๕๓๐.
อริยสาวก. พระวินัย พระสาวก เลม ๑-๒. กรุงเทพฯ : โรงพิมพธรรมสภา, ๒๕๓๐.
อมรเมธาจารย ,พระ (นคร เขมปาลี), และคณะ. พระไตรปฎกปริทัศน. กรุงเทพฯ :โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.
อมรเมธาจารย ,พระ (นคร เขมปาลี), และคณะ. พระไตรปฎกปริทัศน. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา1
เว็บไซตที่เกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน พระพุทธศาสนาเถรวาท สัมมนาพระพุทธศาสนา

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนิสิต ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความ
คิดเห็นจากนิสิตไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
- ผลการเรียนของนิสิต
- การทวนสอนผลประเมินการเรียนรู
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๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนิสิต หรือการสุมตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอื่น หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต
โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๕ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามขอ ๔
- เปลี่ยนสลับอาจารยผูสอน หรือเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงเพื่อให
-นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย
หรือผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการตางๆ

(พระมหาปริญญา วรญาโณ,ดร.)
อาจารยประจําวิชา
.............../................../................

(พระราชรัตนาลงกรณ,ดร. )
อาจารยประจําหลักสูตร
.............../................../................

(พระครูปญญาธรรมานุกิจ)
ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆหนองคาย
.............../................../................

