
รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ. ๓) 
รายวิชา  ๐๐๐ ๓๕๕  ธรรมะภาคปฏิบติั ๕    

 

ชือสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะพุทธศาสตร ์ คณะครุศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร ์ คณะสงัคมศาสตร์ 

หมวดที ๑ ข้อมลูโดยทวัไป 

๑.  รหสัและชือรายวิชา  

         ๐๐๐ ๓๕๕  ธรรมะภาคปฏบิตั ิ๕    

                              (Buddhist Meditation V) 

๒.  จาํนวนหน่วยกิต   

 ๒ หน่วยกติ (๑-๒-๔) 

๓.  หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

พุทธศาสตรบณัฑติ วชิาแกนพระพุทธศาสนา 
 

๔.  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

อาจารยป์ระจาํวชิา 

๕.  ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน 

ภาคการศกึษาท ี ๑ / ชนัปีท ี ๓ 

๖.  รายวิชาทีต้องเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

  ธรรมะภาคปฏบิตั ิ๔  ( รหสั  ๐๐๐ ๒๕๔) 

๗.  รายวิชาทีต้องเรยีนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไมม่ ี

๘.  สถานทีเรียน    

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

๙. วนัทีจดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครงัล่าสดุ 

วนัท ี๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
 

 

 

 

 

 



 
๒

หมวดที ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

๑. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

           เพอืใหนิ้สติเรยีนรูห้ลกัการและวธิปีฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐานตามแนว ธมัมนานุปัสสนาสตปัิฏฐานในมหา

สตปัิฏฐานสตูร, รูก้ระบวนการเกดิดบัของรปูนามตามแนวปฏจิจสมปุบาท, ศกึษาหลกัธรรมทเีกยีวขอ้ง ไดแ้ก่ 

โพธปัิกขยิธรรม ๓๗ และฝึกปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐานโดยการเดนิจงกรม ๕ ระยะ นงักําหนด ๕ ระยะ ส่งและ

สอบอารมณ์    

     วตัถปุระสงค ์

      ก.  วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ 

๑  เพอืใหรู้ห้ลกัการปฏบิตัจิติตานุปัสสนาสตปัิฏฐานในมหาสตปัิฏฐานสตูร  

๒  เพอืใหไ้ดม้โีอกาสฝึกการปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐานตามแนวสตปัิฏฐาน 

๓  เพอืใหนํ้าผลของการปฏบิตัไิปใชใ้นการดําเนินชวีติ และเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ข.  วตัถปุระสงคเ์ชิงคณุธรรม 

๑  มนิีสติมสีภาพจติใจทเีขม้แขง็ขนึ สามารถควบคุมตนเองไดใ้นทุกสถานการณ์ 

๒  มภีาพจติทเีบกิบาน แจม่ใส   

๓  รูจ้กับรหิารจดัการกบัตวัเองไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเหตุการณ์ รูจ้กัคดิ รูจ้กั  ควบคุมตวัเอง กา้วทนักระแส

ความเปลยีนแปลงของโลก 

๒. วตัถปุระสงคใ์นการการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

    ๑. กําลงัดําเนินการทาํสอืการเรยีนการสอนโดย e-learning 

    ๒. ปรบัปรุงเนือหาการเรยีนการสอนใหเ้ป็นไปตามหลกัฐานเชงิประจกัษ์  
 

หมวดที ๓  ลกัษณะและการดาํเนินการ 
 

๑.  คาํอธิบายรายวิชา  

           ศกึษาหลกัการและวธิกีารปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐาน ตามแนวธมัมานุปัสสนาสตปัิฏฐานในมหาสตปัิฏ

ฐานสตูร  กระบวนการเกดิดบัของรปูนามตามแนวปฏจิจสมปุบาท หลกัธรรมทคีวรรู ้ไดแ้ก่ โพธปัิกขยิธรรม ๓๗ 

ฝึกปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐานโดยการเดนิจงกรม ๕ ระยะ นงักําหนด ๕ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  

  

๒. จาํนวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๐ ชวัโมงต่อ

ภาคการศกึษา   

 

สอนเสรมิตามความ

ตอ้งการของนิสติเฉพาะ

ราย   

มกีารฝึกปฏบิตังิาน

ภาคสนาม 

การศกึษาดว้ยตนเอง ๖ 

ชวัโมงต่อสปัดาห ์  

 



 
๓

๓. จาํนวนชวัโมงต่อสปัดาหที์อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 

- อาจารยป์ระจาํรายวชิา ประกาศเวลาใหค้าํปรกึษาผ่านเวปไซดค์ณะพุทธศาสตร ์ 

- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชวัโมงต่อสปัดาห ์ (เฉพาะ

รายทตีอ้งการ) 

 

 

หมวดที  ๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

๑.  คณุธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คณุธรรม จริยธรรมทีต้องพฒันา 

พฒันาผู้เรยีนใหม้คีุณธรรม จรยิธรรมเพอืให้สามารถดําเนินชวีติร่วมกบัผู้อนืในสงัคมอย่างปกตสิุข และ

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้เรยีนต้องพยายามสอดแทรกเรอืงทเีกยีวกบัคุณธรรมจรยิธรรม เพอืให้นิสติ

สามารถพฒันาคุณธรรม จรยิธรรมไปพรอ้มกบัการศกึษาวชิาธรรมะภาคปฏบิตัิ โดยมคีุณธรรมจรยิธรรมตาม

คุณสมบตัหิลกัสตูร ดงันี 

(๑) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซอืสตัยส์ุจรติ   

(๒) มภีาวะความเป็นผูนํ้าและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และลําดบั    

     ความสําคญัของปัญหา 

(๓) เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณค่าและศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย ์

(๔) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 

๑.๒ วิธีการสอน  

- บรรยาย  ประเด็นธรรมะทเีกยีวข้องในการศึกษา วชิาธรรมะภาคปฏบิัติ  พร้อมการฝึกปฏบิตั ิ 

ศกึษาวธิกีารเดนิจงกรม การนังสมาธ ิ  

- กําหนดใหนิ้สติศกึษา คน้ควา้ ทํารายงาน 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 

- พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และส่งงานทไีดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทใีห ้และตรงเวลา 

- มกีารอา้งองิเอกสารทไีดนํ้ามาทํารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

- ประเมนิผลการนําเสนอรายงานทมีอบหมาย 

- ประเมนิผลการสอบ และการฝึกปฏบิตักิรรมฐาน  

๒ . ความรู้  

๒.๑  ความรู้ทีต้องได้รบั  

มคีวามรู้และเขา้ใจเกยีวกบัการปฏบิตักิรรมฐาน (สมถกรรมฐาน ,วปัิสสนากรรมฐาน เป็นต้น) สามารถ

นํามาประยกุตใ์ชก้บัชวีติประจาํวนัได ้  



 
๔

๒.๒ วิธีการสอน 

บรรยาย อภิปราย การฝึกปฏิบัติ การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้

ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลทีเกียวข้อง โดยนํามาสรุปและนําเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน 

Problem base learning and Student Center เน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 

- ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทเีน้นการวดัหลกัการและทฤษฎ ี

- นําเสนอสรุปการอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มลูทเีกยีวขอ้ง 

- วเิคราะหก์รณศีกึษา 

๓  ทกัษะทางปัญญา 

๓.๑  ทกัษะทางปัญญาทีต้องพฒันา 

พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์เพือการ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหาอยา่งสรา้งสรรค ์

๓.๒ วิธีการสอน 

- มอบหมายใหนิ้สติคน้ควา้ขอ้มลูแลว้สําเสนอผลการศกึษา 

- อภปิรายกลุ่ม 

- วเิคราะหก์รณศีกึษา 

- การสะทอ้นแนวคดิจากการประพฤต ิ

๓.๓ วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบทีมกีารวเิคราะห์สถานการณ์ หรอืวเิคราะห์แนวคิด

หลกัธรรมทเีกยีวกบัสนัตภิาพ 

- การนําเสนอการวเิคราะหก์รณีศกึษา 

๔. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

๔.๑  ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบทีต้องพฒันา  

- พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 

- พฒันาความเป็นผูนํ้าและผูต้ามในการทาํงานเป็นทมี 

- พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และมคีวามรบัผดิชอบในงานทมีอบหมายใหค้รบถ้วนตามกําหนดเวลา 

๔.๒  วิธีการสอน 

- จดักจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะหก์รณศีกึษา 

- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล   

- การนําเสนอรายงาน 

 



 
๕

         ๔.๓  วิธีการประเมินผล 

- ประเมนิตนเอง และเพอืน ดว้ยแบบฟอรม์ทกีําหนด 

- รายงานทนํีาเสนอ  / พฤตกิรรมการทาํงานเป็นทมี 

- รายงานการศกึษาดว้ยตนเอง (รายงานสรปุรวมยอดความรู)้ 

๕.  ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพฒันา       

- พฒันาทกัษะในการสอืสารทงัการพูด การฟัง  การเขยีน โดยการทํารายงาน และนําเสนอในชนั

เรยีน 

- พฒันาทกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณศีกึษา 

- พฒันาทกัษะในการสบืคน้ ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต เพอืทาํรายงาน 

- ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสอืสาร เช่น การส่งงานทางอเีมล ์ 

- ทกัษะในการนําเสนอรายงานโดยใชร้ปูแบบ เครอืงมอื และเทคโนโลยทีเีหมาะสม 

๕.๒  วิธีการสอน 

         -   อภปิราย       

- มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สอืการสอน e-learning และทํารายงาน 

โดยเน้นการนํามาจากแหล่งอา้งองิ ทมีาของขอ้มลูทน่ีาเชอืถอื 

- นําเสนอโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีเีหมาะสม  

๕.๓  วิธีการประเมินผล 

- การจดัทาํรายงาน และนําเสนอดว้ยสอืเทคโนโลย ี

- การมสี่วนร่วมในการอภปิรายและวธิกีารอภปิราย 

- รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๖ 

หมวดที ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สปัดาห์

ที 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  สือทีใช้ (ถ้า

มี) 

ผู้สอน 

๑ 

 

บทที ๑   มหาสติปัฏฐานสูตร  

ศกึษาหลกัการและวธิปีฏบิตัวิปัิสสนา

กรรมฐานในมหาสตปัิฏฐานสตูร  

- ธมัมานุปัสสนาสตปัิฏฐาน  

๑. นิวรณ์ ๕ 

๒. อุปาทานขนัธ ์๕ 

๓. อายตนะ ๑๒ 

๔. โพชฌงค ์๗ 

๕. อรยิสจัจ ์๔ 

 

๓ บรรยาย อภปิราย 

ศกึษา ฝึกปฏบิตัิ

วปัิสสนากรรมฐาน

โดยการเดนิจงกรม ๔ 

ระยะ นงักําหนด ๔ 

ระยะ  ส่งและสอบ

อารมณ์  

 

๒ 

 

บทที ๑   มหาสติปัฏฐานสูตร (ต่อ)  

- ธมัมานุปัสสนาสตปัิฏฐาน  

๑. นิวรณ์ ๕ 

๒. อุปาทานขนัธ ์๕ 

๓. อายตนะ ๑๒ 

๔. โพชฌงค ์๗ 

๕. อรยิสจัจ ์๔ 

 

 บรรยาย อภปิราย 

ศกึษา ฝึกปฏบิตัิ

วปัิสสนากรรมฐาน

โดยการเดนิจงกรม ๔ 

ระยะ นงักําหนด ๔ 

ระยะ  ส่งและสอบ

อารมณ์  

 

๓ 

 

บทที ๑   มหาสติปัฏฐานสูตร (ต่อ)  

- ธมัมานุปัสสนาสตปัิฏฐาน  

๑. นิวรณ์ ๕ 

๒. อุปาทานขนัธ ์๕ 

๓. อายตนะ ๑๒ 

๔. โพชฌงค ์๗ 

๕. อรยิสจัจ ์๔ 

 

 บรรยาย อภปิราย 

ศกึษา ฝึกปฏบิตัิ

วปัิสสนากรรมฐาน

โดยการเดนิจงกรม ๔ 

ระยะ นงักําหนด ๔ 

ระยะ  ส่งและสอบ

อารมณ์  

 

๔ 

 

บทที ๑   มหาสติปัฏฐานสูตร (ต่อ)  

- ธมัมานุปัสสนาสตปัิฏฐาน  

๑. นิวรณ์ ๕ 

 บรรยาย อภปิราย 

ศกึษา ฝึกปฏบิตัิ

วปัิสสนากรรมฐาน

โดยการเดนิจงกรม ๔ 

 



 
๗

สปัดาห์

ที 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  สือทีใช้ (ถ้า

มี) 

ผู้สอน 

๒. อุปาทานขนัธ ์๕ 

๓. อายตนะ ๑๒ 

๔. โพชฌงค ์๗ 

๕. อรยิสจัจ ์๔ 

 

ระยะ นงักําหนด ๔ 

ระยะ  ส่งและสอบ

อารมณ์  

๕ 

 

บทที ๒ กระบวนการเกดิดบัของรปูนาม

ตามแนวปฏจิจสมปุบาท  

๑. อวชิชา 

๒. สงัขาร 

๓. วญิญาณ 

๔. นามรปู 

๕. สฬายตนะ 

๖. ผสัสะ 

๗. เวทนา 

๘. ตณัหา 

๙. อุปาทาน 

๑๐. ภพ 

๑๑. ชาต ิ

๑๒. ชรามรณะ 
 

 ๓ บรรยาย อภปิราย 

ศกึษา ฝึกปฏบิตัิ

วปัิสสนากรรมฐาน

โดยการเดนิจงกรม ๔ 

ระยะ นงักําหนด ๔ 

ระยะ  ส่งและสอบ

อารมณ์  

 

๖ บทที ๒ กระบวนการเกดิดบัของรปูนาม

ตามแนวปฏจิจสมปุบาท (ต่อ) 

๑. อวชิชา 

๒. สงัขาร 

๓. วญิญาณ 

๔. นามรปู 

๕. สฬายตนะ 

๖. ผสัสะ 

๗. เวทนา 

๘. ตณัหา 

๙. อุปาทาน 

๑๐. ภพ 

 บรรยาย อภปิราย 

ศกึษา ฝึกปฏบิตัิ

วปัิสสนากรรมฐาน

โดยการเดนิจงกรม ๔ 

ระยะ นงักําหนด ๔ 

ระยะ  ส่งและสอบ

อารมณ์  

 



 
๘ 

สปัดาห์

ที 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  สือทีใช้ (ถ้า

มี) 

ผู้สอน 

๑๑. ชาต ิ

๑๒. ชรามรณะ 
 

๗ บทที ๒ กระบวนการเกดิดบัของรปูนาม

ตามแนวปฏจิจสมปุบาท (ต่อ) 

๑. อวชิชา 

๒. สงัขาร 

๓. วญิญาณ 

๔. นามรปู 

๕. สฬายตนะ 

๖. ผสัสะ 

๗. เวทนา 

๘. ตณัหา 

๙. อุปาทาน 

๑๐. ภพ 

๑๑. ชาต ิ

๑๒. ชรามรณะ 
 

 บรรยาย อภปิราย 

ศกึษา ฝึกปฏบิตัิ

วปัิสสนากรรมฐาน

โดยการเดนิจงกรม ๔ 

ระยะ นงักําหนด ๔ 

ระยะ  ส่งและสอบ

อารมณ์  

 

๘ สอบกลางภาค  ๓   

๙ บทที ๕    โพธิปักขิยธรรม ๓๗  

๑. สตปัิฏฐาน ๔ 

๒. สมัมปัปทาน ๔ 

๓. อทิธบิาท ๔ 

๔. อนิทรยี ์๕  

๕. พละ ๕ 

๖. โพชฌงค ์๗  

๗. มรรคมอีงค ์๘ 

 

 บรรยาย อภปิราย 

ศกึษา ฝึกปฏบิตัิ

วปัิสสนากรรมฐาน

โดยการเดนิจงกรม ๔ 

ระยะ นงักําหนด ๔ 

ระยะ  ส่งและสอบ

อารมณ์  

 

๑๐ บทที ๕    โพธิปักขิยธรรม ๓๗  

        สติปัฏฐาน ๔ 

 

 บรรยาย อภปิราย 

ศกึษา ฝึกปฏบิตัิ

วปัิสสนากรรมฐาน

โดยการเดนิจงกรม ๔ 

 



 
๙

สปัดาห์

ที 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  สือทีใช้ (ถ้า

มี) 

ผู้สอน 

ระยะ นงักําหนด ๔ 

ระยะ  ส่งและสอบ

อารมณ์  

๑๑ บทที ๕    โพธิปักขิยธรรม ๓๗  

             สมัมปัปทาน ๔ 

 

 บรรยาย อภปิราย 

ศกึษา ฝึกปฏบิตัิ

วปัิสสนากรรมฐาน

โดยการเดนิจงกรม ๔ 

ระยะ นงักําหนด ๔ 

ระยะ  ส่งและสอบ

อารมณ์  

 

๑๒ บทที ๕    โพธิปักขิยธรรม ๓๗  

             อทิธบิาท ๔ 

 

 บรรยาย อภปิราย 

ศกึษา ฝึกปฏบิตัิ

วปัิสสนากรรมฐาน

โดยการเดนิจงกรม ๔ 

ระยะ นงักําหนด ๔ 

ระยะ  ส่งและสอบ

อารมณ์  

 

๑๓ 

 

บทที ๕    โพธิปักขิยธรรม ๓๗  

             อนิทรยี ์๕  

             พละ ๕ 

 บรรยาย อภปิราย 

ศกึษา ฝึกปฏบิตัิ

วปัิสสนากรรมฐาน

โดยการเดนิจงกรม ๔ 

ระยะ นงักําหนด ๔ 

ระยะ  ส่งและสอบ

อารมณ์  

 

๑๔ บทที ๕    โพธิปักขิยธรรม ๓๗  

             โพชฌงค ์๗ 

 

๓ บรรยาย อภปิราย 

ศกึษา ฝึกปฏบิตัิ

วปัิสสนากรรมฐาน

โดยการเดนิจงกรม ๔ 

ระยะ นงักําหนด ๔ 

ระยะ  ส่งและสอบ

อารมณ์  

 

 



 
๑๐

สปัดาห์

ที 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  สือทีใช้ (ถ้า

มี) 

ผู้สอน 

๑๕ บทที ๕    โพธิปักขิยธรรม ๓๗  

             

            มรรคมอีงค ์๘ 

 

 บรรยาย อภปิราย 

ศกึษา ฝึกปฏบิตัิ

วปัิสสนากรรมฐาน

โดยการเดนิจงกรม ๔ 

ระยะ นงักําหนด ๔ 

ระยะ  ส่งและสอบ

อารมณ์  

 

๑๖ สอบปลายภาค ๓   
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ที  
ผลการ

เรียนรู้  
วิธีการประเมิน  

สปัดาหที์

ประเมิน  

สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 

๑.๑,๑.๖, 
๑.๗, ๒.๑, 
๒.๔-๒.๖, 

๓.๒ 

ทดสอบยอ่ยครงัท ี๑ 
สอบกลางภาค 
ทดสอบยอ่ยครงัท ี๒ 
สอบปลายภาค 
 

๔ 
๘ 

๑๒ 
๑๖ 
 

๑๐% 
๒๕ % 
๑๐% 
๒๕ % 

 

๒ 

๑.๑,๑.๖, 
๑.๗, ๒.๑, 
๒.๔-๒.๖, 
๓.๒ ๔.๑-
๔.๖,๓-๕.๔ 

วเิคราะหก์รณีศกึษา คน้ควา้ การนําเสนอ
รายงาน 
การทํางานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรปุบทความ 
การส่งงานตามทมีอบหมาย  

ตลอดภาค
การศกึษา 

๒๐ % 

๓ 
๑.๑- ๑.๗, 

๓.๑  

การเขา้ชนัเรยีน 
การมสี่วนร่วม อภปิราย เสนอความคดิเหน็ใน
ชนัเรยีน 

ตลอดภาค
การศกึษา 

๑๐% 

 

 

 

 



 
๑๑

หมวดที ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. เอกสารและตาํราหลกั 

การศาสนา, กรม. พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัหลวง. เล่มที ๑๐, กรงุเทพฯ: โรงพมิพd์รมการศาสนา, ๒๕๒๑. 

                     . พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัหลวง.  เล่มที ๑๒,กรุงเทพฯ: โรงพมิพก์รมการศาสนา,๒๕๒๑. 

                    . ประมวลการสอนวิชาประวติัพทุธศานา. กรงุเทพฯ : โรงพมิพก์รมการศาสนา, ๒๕๒๔. 

ภทัทนัตะ อาสภเถระ, พระ. วิปัสสนาทีปนีฎีกา. กรงุเทพฯ : ไพศาลวทิยา, ๒๕๑๘. 

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั.พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบบัมหาจฬุาเตปิฎก,  ๒๕๐๐. กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๕. 

                                   . พระไตรปิฎก ภาษาไทย  ฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, กรงุเทพฯ : โรง

พมิพม์หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๙. 

                                   . อรรถกถาบาลี ฉบบัมหาจฬุาอฏฺกถา, กรงุเทพฯ : โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณ

ราชวทิยาลยั, ๒๕๓๒. 

ธรรมธรีราชมหามนุี(โชดก ญาณสทฺิธ)ิ, พระ. หลกัปฏิบติั สมถะ-วิปัสสนากรรมฐาน,  กรุงเทพฯ : อมรนิทร ์

พรนิตงิกรุฟ, ๒๕๓๒. 

ธรรมธรีราชมหามนุี(โชดก ญาณสทฺิธ)ิ, พระ. อดุมวิชา. กรงุเทพฯ : การพมิพพ์ระนคร., ๒๕๓๑. 

                                                     . วิปัสสนากรรมฐานภาคสอง. กรุงเทพฯ : อมรนิทร ์พรนิตงิ 

กรุฟ๊, ๒๕๓๒. 

ธนิต  อยู่โพธ.์ สติปัฏฐานสาํหรบัทุกคน, กรงุเทพฯ : ศวิพรการพมิพ,์ ๒๕๑๘. 

พุทธทาสภกิขุ. อานาปานสติภาวนา. กรุงเทพฯ : การพมิพพ์ระนคร, ๒๕๓๕. 

ประวตัแิละผลงานพุทธทาสภกิข,ุ กรงุเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๓๘. 

ราชวรมุนี (ประยุทธ ์ปยตุโต), พระ. พทุธธรรม. กรงุเทพฯ : โอ เอส พรนิตงิเฮาส ์ , ๒๕๒๕. 

                                          . พจนานุกรมพทุธศาสตรฉ์บบัประมวลธรรม. กรงุเทพฯ : มหาจฬุา 

ลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๒. 

ราชวรมุนี (ประยุทธ ์ปยตุโต), พระ. พจนานุกรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลศพัท ์ พมิพค์รงัท ี๘, กรงุเทพฯ : 

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๒. 

เทพเวท ี(ประยุทธ ์ปยตุโต), พระ. ปฏิบติัธรรมให้ถกูทาง. กรงุเทพฯ :  สหธรรมมกิ , ๒๕๓๒. 

ศรวีสิุทธกิว,ี พระ. การบริหารจิต, กรงุเทพฯ :  โรงพมิพม์หามงกุฎราชวทิยาลยั, ๒๕๒๙. 

สมภาร  สมภาโร, พระ. ธรรมะภาคปฏิบติั , กรงุเทพฯ : สหธรรมิก, ๒๕๔๗. 

อินทวงัสะเถระ, พระ. ปจุฉาวิสชัชนา มหาสติปัฏฐานสตูร, กรงุเทพฯ : บริษทั ๒๑ เซน็จรีู จาํกดั,  

Mahsi Sayadaw, Satipatthana  Vipassana Meditation, Rangon, DEPT OF Religions Affair, ๑๙๗๙. 

Nyaponika, The Heart of Buddhist Meditation, Kandy, B.P.S.๑๙๘๗. 

U.Pandita, In This Veny Life, Kandy, B.P.S., ๑๙๘๒ 

 



 
๑๒

 

๒. เอกสารและข้อมูลสาํคญั 

   เอกสารประกอบการสอน วิชาธรรมะภาคปฏบิตั ิผศ.พระสมภาร สมภาโร(ทวรีตัน์)รวบรวมและเรยีบเรยีง 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

ไมม่ ี

 

หมวดที ๗  การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ทีจัดทําโดยนักศึกษา ได้จดักิจกรรมในการนําแนวคิดและ

ความเหน็จากนกัศกึษาไดด้งันี 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
- การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 
- ขอเสนอแนะผ่านเวบบอรด์ ทอีาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัทําเป็นช่องทางการสอืสารกบันกัศกึษา 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเกบ็ขอ้มลูเพอืประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี 

- การสงัเกตการณ์สอนของผูร้่วมทมีการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

๓. การปรบัปรงุการสอน  

หลงัจากผลการประเมนิการสอนในข้อ ๒ จงึมกีารปรบัปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดม

สมอง และหาขอ้มลูเพมิเตมิในการปรบัปรงุการสอน ดงันี 

- สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 
- การวจิยัในและนอกชนัเรยีน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธใินรายหวัข้อ ตามทคีาดหวงัจากการ

เรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้าก การสอบถามนักศกึษา หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา รวมถงึพจิารณาจากผลการ

ทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธโิดยรวมในวชิาไดด้งันี 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อืน หรือ

ผูท้รงคุณวุฒ ิทไีมใ่ช่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

- มีการตังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรยีนรู้ของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 



 
๑๓

๕. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธปิระสทิธผิลรายวชิา ได้มกีารวางแผนการปรบัปรุงการสอน 

และรายละเอยีดวชิา เพอืใหเ้กดิคุณภาพมากขนึ ดงัน ี

- ปรบัปรงุรายวชิาทกุ ๓ ปีหรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธติามขอ้ ๔ 

- เปลยีนหรอืสลบัอาจารย์ผู้สอน เพอืให้นักศึกษามมีุมมองในเรอืงการประยุกต์ความรูนี้กบัปัญหา

ทมีาจากงานวจิยัของอาจารยห์รอืแนวคดิใหม่ๆ  
 


