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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) 
รายวิชา  ๐๐๐ ๑๕๑  ธรรมะภาคปฏิบติั ๑  

Buddhist Meditation 1   
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

โครงการขยายหอ้งเรยีนคณะพุทธศาสตร ์วดัไชยชุมพลชนะสงคราม จงัหวดักาญจนบุร ี

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลโดยทัว่ไป 

๑.  รหสัและช่ือรายวิชา  
         ๐๐๐ ๑๕๑  ธรรมะภาคปฏบิตั ิ๑    
                              (Buddhist Meditation 1) 
๒.  จ านวนหน่วยกิต   

 ๒ หน่วยกติ (๑-๒-๔) 
๓.  หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

พุทธศาสตรบณัฑติ วชิาแกนพระพุทธศาสนา 
 

๔.  อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 
 อาจารยป์ระจ าวชิา พระปลดัมานะ ฐติสิโีล 

๕.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
ภาคการศกึษาที ่ ๑ / ชัน้ปีที ่ ๑    คณะพุทธศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์

๖.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
ไม่ม ี

๗.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
 ไม่ม ี

๘.  สถานท่ีเรียน    
โครงการขยายหอ้งเรยีนคณะพุทธศาสตร ์วดัไชยชุมพลชนะสงคราม จงัหวดักาญจนบุร ี

๙. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
     พ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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หมวดท่ี ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
๑. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

          เพื่อใหนิ้สิตไดศึ้กษา  ประวติัความเป็นมาและวิวฒันาการของการปฏิบติักรรมฐานสมยัก่อนพุทธกาล   และ
ประโยชน์ของกรรมฐาน และเขา้ใจวิธีการปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน และรวมถึงเขา้ใจในอารมณ์กรรมฐานตลอดถึง
ความแตกต่างระหวา่งสมถะกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน  และรู้ถึงหลกัธรรมหมวดต่าง ๆ    ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติักรรมฐาน เช่นภาวนา ๓ สมาธิ ๓ นิวรณ์ ๕ เป็นตน้และหลกัการวิธีการปฏิบติัวิปัสสนาตามหลกัสติปัฏฐาน ๔ 
เช่น การกราบแบบสติปัฏฐาน ๔ การเดินจรงกรม การนัง่สมาธิ การส่งและสอบอารมณ์กรมฐาน 
     วตัถปุระสงค ์

      ก.  วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ 
๑.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจประวตั ิความเป็นมาของการปฏบิตักิรรมฐานในพระพุทธศาสนา 
๒. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจความเป็นมา  ความหมาย หลกัการวธิกีาร และประโยชน์ของการปฏบิตัิ

กรรมฐาน  
๓.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจอารมณ์ของสมถะกรรมฐานและวปัิสสนากรรมฐาน 
๔.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัธรรมทีค่วรรูเ้กีย่วกบัการปฏบิตักิรรมฐาน 
๕.   เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐานโดยการเดนิจงกรม ๑ หรอื ๒ ระยะ นัง่ก าหนด  ๒ ระยะได ้

ข.  วตัถปุระสงคเ์ชิงคณุธรรม 
๑.  มสีภาพจติใจทีเ่ขม้แขง็ขึ้น สามารถควบคุมตนเองไดใ้นทุกสถานการณ์ 
๒.  มสีภาพจติทีเ่บกิบาน แจ่มใส    
๓.  รูจ้กับรหิารจดัการกบัตวัเองไดอ้ย่างเหมาะสมกบัเหตุการณ์ รูจ้กัคดิ รูจ้กัควบคุมตวัเอง  
๔.  กา้วทนักระแสความเปลีย่นแปลงของโลกปัจจุบนั 

๒. วตัถปุระสงคใ์นการการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
    ๑. ก าลงัด าเนินการท าสือ่การเรยีนการสอนโดย e-learning 
    ๒. ปรบัปรุงเนื้อหาการเรยีนการสอนใหเ้ป็นไปตามหลกัฐานเชงิประจกัษ์  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

หมวดท่ี ๓  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

๑.  ค าอธิบายรายวิชา  

         ศึกษาความเป็นมา ความหมาย  หลกัการ วิธีการ และประโยชน์ของการปฏิบติักรรมฐาน อารมณ์ของสมถะ
กรรมฐาน ๔๐  วิปัสสนาภูมิ ๖  สติปัฏฐาน  ๔  หลกัธรรมท่ีควรรู้  ไดแ้ก่   ภาวนา ๓  นิมิต ๓  สมาธิ ๓  รูปฌาน ๔  
อรูปฌาน ๔ วสี ๕  นิวรณ์ ๕  อุปกิเลส ๑๖  ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัและน าไปใช ้  ฝึกปฏิบติัวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นัง่ก าหนด  ๑  ระยะ หรือ  ๒ ระยะ   
๒. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๐ ชัว่โมงต่อ
ภาคการศกึษา   
 

สอนเสรมิตามความ
ตอ้งการของนิสติเฉพาะ
ราย   

มกีารฝึกปฏบิตักิรรมฐาน
ภาคสนาม 

การศกึษาดว้ยตนเอง ๖ 
ชัว่โมงต่อสปัดาห ์  
 

๓. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้ าปรกึษาผ่านเว๊บไซดค์ณะพุทธศาสตร ์ 
- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชัว่โมงต่อสปัดาห ์(เฉพาะ
รายทีต่อ้งการ) 

 
หมวดท่ี  ๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

๑.  คณุธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

พฒันาผู้เรยีนใหม้คีุณธรรม จรยิธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชวีติร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมอย่างปกตสิุข และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้เรยีนต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกบัคุณธรรมจรยิธรรม เพื่อให้นิสติ
สามารถพฒันาคุณธรรม จรยิธรรมไปพร้อมกบัการศกึษาวชิาธรรมะภาคปฏิบตัิ โดยมคีุณธรรมจรยิธรรมตาม
คุณสมบตัหิลกัสตูร ดงันี้ 

(๑) ตระหนกัในคุณค่าของคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ   
(๒) มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบั    
     ความส าคญัของปัญหา 
(๓) เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
(๔) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
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๑.๒ วิธีการสอน  

- บรรยาย  ประเด็นธรรมะที่เกี่ยวข้องในการศึกษา วชิาธรรมะภาคปฏิบัติ  พร้อมการฝึกปฏิบัติ
กรรมฐาน  ศกึษาวธิกีาร เดนิจงกรม การนัง่สมาธ ิ  

- ก าหนดใหน้ิสติศกึษา คน้ควา้ ท ารายงาน 
๑.๓ วิธีการประเมินผล 

- พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และสง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่ห ้และตรงเวลา 
- มกีารอา้งองิเอกสารทีไ่ดน้ ามาท ารายงาน อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
- ประเมนิผลการน าเสนอรายงานทีม่อบหมาย 
- ประเมนิผลการสอบ และการฝึกปฏบิตักิรรมฐานในการเดนิ การนัง่ 

๒ . ความรู้  

๒.๑  ความรู้ท่ีต้องได้รบั  

มคีวามรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกบัการปฏบิตักิรรมฐาน (สมถะกรรมฐาน ,วปัิสสนากรรมฐาน เป็นตน้) สามารถ
น ามาประยุกตใ์ชก้บัชวีติประจ าวนัและสอนผูอ้ื่นใหป้ฏบิตัติามไดถู้กตอ้ง 

๒.๒ วิธีการสอน 

บรรยาย อภปิราย สาธติการฝึกปฏบิตั ิการน าเสนอรายงาน การวเิคราะหก์รณีศกึษา และมอบหมายให้
ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน 
Problem base learning and Student Center เน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 

- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นการวดัหลกัการและทฤษฎีและการปฏบิตั ิ
- น าเสนอสรุปการอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
- วเิคราะหก์รณีศกึษา 

๓  ทกัษะทางปัญญา 

๓.๑  ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์เพื่อการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์

๓.๒ วิธีการสอน 

- มอบหมายใหน้ิสติคน้ควา้ขอ้มลูแลว้น าเสนอผลการศกึษา 
- อภปิรายกลุ่ม 
- วเิคราะหก์รณีศกึษา 
- การสะทอ้นแนวคดิจากการปฏบิตักิรรมฐาน 
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๓.๓ วิธีการประเมินผล 
- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวเิคราะห์สถานการณ์ หรอืวเิคราะห์แนวคิด

หลกัธรรมทีเ่กีย่วกบักรรมฐานและการปฏบิตั ิ
- การน าเสนอการวเิคราะหก์รณีศกึษา 

๔. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  

๔.๑  ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  
- พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 
- พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทมี 
- พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และมคีวามรบัผดิชอบในงานทีม่อบหมายใหค้รบถว้นตามก าหนดเวลา 
๔.๒  วิธีการสอน 
- จดักจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะหก์รณีศกึษา 
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล   
- การน าเสนอรายงาน 

         ๔.๓  วิธีการประเมินผล 
- ประเมนิตนเอง และเพือ่น ดว้ยแบบฟอรม์ทีก่ าหนด 
- รายงานทีน่ าเสนอ  / พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี 
- รายงานการศกึษาดว้ยตนเอง (รายงานสรุปรวมยอดความรู)้ 

๕.  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา       

- พฒันาทกัษะในการสือ่สารทัง้การพูด การฟังการเขยีนโดยการท ารายงาน และน าเสนอในชัน้เรยีน 
- พฒันาทกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณีศกึษา 
- พฒันาทกัษะในการสบืคน้ ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต เพือ่ท ารายงาน 
- ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสือ่สาร เช่น การสง่งานทางอเีมล ์เฟสบุค เมสเซนเจอร ์
- ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชร้ปูแบบ เครื่องมอื และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

๕.๒  วิธีการสอน 

         -   อภปิราย       

- มอบหมายงานให้ศกึษาคน้คว้าดว้ยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท ารายงาน 
โดยเน้นการน ามาจากแหล่งอา้งองิ ทีม่าของขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื 

- น าเสนอโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  

๕.๓  วิธีการประเมินผล 

- การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยสือ่เทคโนโลย ี
- การมสีว่นร่วมในการอภปิรายและวธิกีารอภปิรายรายงาน และการปฏบิตั ิ
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หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือท่ีใช้ 

(ถ้าม)ี 
ผู้สอน 

๑ 
 

บทท่ี ๑   ประวติัและวิวฒันาการของ
การปฏิบติักรรมฐาน 
    ความหมายกรรมฐาน 
   สมยัก่อนพุทธกาล 
   สมยัพุทธกาลและในสมยัปัจจุบนั 
 

๓ บรรยาย  อภปิราย และ
ฝึกปฏบิตัวิปัิสสนา
กรรมฐานเบือ้งตน้ 
 

พระปลดัมานะ ฐติสิโีล 

๒ 
 

บทท่ี ๒  ความหมาย หลกัการ วิธีการ
และประโยชน์ของการปฏิบติักรรมฐาน 
 

 ๓ บรรยาย  อภปิราย และ
ฝึกปฏบิตัวิปัิสสนา
กรรมฐานเบือ้งตน้ 
 

พระปลดัมานะฐติสิโีล 

๓ 
 

บทท่ี ๓   วิธีการปฏิบติักรรมฐาน 
 

(๑) บุพกจิ การเตรยีมตวัเพือ่ปฏบิตัิ
กรรมฐาน 
(๒) การปฏบิตัสิมถะกรรมฐาน 
(๓) การปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐาน 
(๔) การก าหนดอริยิาบถใหญ่ 
(๕) การก าหนดอริยิาบถย่อย 
 

 

๓ บรรยาย  อภปิราย และ
ฝึกปฏบิตัวิปัิสสนา
กรรมฐานเบือ้งตน้ 
 

พระปลดัมานะฐติสิโีล 

๔ 
 

บทท่ี ๔ อารมณ์กรรมฐาน 
      ๑  ความหมายของอารมณ์กรรมฐาน 
      ๒  ประเภทของอารมณ์กรรมฐาน 
 

๓ บรรยาย  อภปิราย และ
ฝึกปฏบิตัวิปัิสสนา
กรรมฐานเบือ้งตน้ 
 

พระปลดัมานะฐติสิโีล 

๕ 
 

บทท่ี ๔ อารมณ์กรรมฐาน (ต่อ) 
    ๓  อารมณ์กรรมฐาน ๔๐ 
    ๔   หมวดกสณิ ๑๐ หมวดอสุภะ 

๓ บรรยาย  อภปิราย และ
ฝึกปฏบิตัวิปัิสสนา
กรรมฐานเบือ้งตน้ 

พระปลดัมานะฐติสิโีล 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือท่ีใช้ 

(ถ้าม)ี 
ผู้สอน 

๖ 
 

บทท่ี ๔ อารมณ์กรรมฐาน (ต่อ) 
   ๕   หมวดอนุสต ิ๑๐ 
   ๖   หมวดอาหาเรปฏกิูล จตุธาตุวฏัฐาน 
   ๗  หมวดพรหมวหิาร ๔ 
- สรุปแนวคดิการปฏบิตัสิมถกรรมฐาน 
 

 ๓ บรรยาย  อภปิราย และ
ฝึกปฏบิตัวิปัิสสนา
กรรมฐานเบือ้งตน้ 
 

พระปลดัมานะฐติสิโีล 

๗ 
 

บทท่ี ๕  หลกัธรรมท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติั
กรรมฐาน 
  

(๑) ภาวนา ๓ 
(๒) นิมติ ๓ 
(๓) สมาธ ิ๓ 
(๔) นิวรณ์ ๕ 
(๕) อุปกเิลส ๑๖ 
 

๓ บรรยาย  อภปิราย และ
ฝึกปฏบิตัวิปัิสสนา
กรรมฐานเบือ้งตน้ 
 

พระปลดัมานะฐติสิโีล 

๘ สอบกลางภาค   ๓   
๙ 
 

บทท่ี ๖  การปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน 
ตามหลกัสติปัฏฐาน 

ความหมายสตปัิฏฐาน 
ความเป็นมามหาสตปัิฏฐานสตูรใน
พระไตรปิฎก 

๓ บรรยาย  อภปิราย และ
ฝึกปฏบิตัวิปัิสสนา
กรรมฐานเบือ้งตน้ 
 

พระปลดัมานะฐติสิโีล 

๑๐ บทท่ี  ๖  หลกัมหาสติปัฏฐานสตูร 
          การกราบแบบสตปัิฏฐาน 

 

 ๓ บรรยาย  อภปิราย และ
ฝึกปฏบิตัวิปัิสสนา
กรรมฐานเบือ้งตน้ 
 

พระปลดัมานะฐติสิโีล 

๑๑ 
 

บทท่ี  ๖  สติปัฏฐานสูตร 
 การเดนิกรรมฐาน 
 การเดนิจงกรม 

๓ บรรยาย  อภปิราย และ
ฝึกปฏบิตัวิปัิสสนา
กรรมฐานเบือ้งตน้ 
 

พระปลดัมานะฐติสิโีล 

๑๒ 
 

บทท่ี  ๖  สติปัฏฐานสูตร 
       การเดนิจงกรมจงัหวะที ่๑ 

๓ บรรยาย  อภปิราย และ
ฝึกปฏบิตัวิปัิสสนา

พระปลดัมานะฐติสิโีล 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือท่ีใช้ 

(ถ้าม)ี 
ผู้สอน 

        การเดนิจงกรมจงัหวะที ่๒ 
 

กรรมฐานเบือ้งตน้ 
 

๑๓ 
 

บทท่ี  ๖   สติปัฏฐานสูตร 
       การเดนิจงกรมจงัหวะที ่๓ 
       การเดนิจงกรมจงัหวะที ่๔ 
 

 ๓ บรรยาย  อภปิราย และ
ฝึกปฏบิตัวิปัิสสนา
กรรมฐานเบือ้งตน้ 
 

พระปลดัมานะฐติสิโีล 

๑๔ บทท่ี  ๖   สติปัฏฐานสูตร 
       การนัง่กรรมฐาน (นัง่สมาธ)ิ 

๓ บรรยาย  อภปิราย และ
ฝึกปฏบิตัวิปัิสสนา
กรรมฐานเบือ้งตน้ 
 

พระปลดัมานะฐติสิโีล 

๑๕ บทท่ี  ๖  การสง่และสอบอารมณ์กรรมฐาน 
การก าหนดรปู นาม ขณะเดนิและนัง่ 

๓ บรรยาย  อภปิราย และ
ฝึกปฏบิตัวิปัิสสนา
กรรมฐานเบือ้งตน้ 
 

 พระปลดัมานะ ฐติสิโีล 

๑๖ สอบปลายภาค  ๓   
 
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ท่ี  
ผลการ
เรียนรู้  

วิธีการประเมิน  
สปัดาห์ท่ี
ประเมิน  

สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ 

๑.๑,๑.๖, 
๑.๗, ๒.๑, 
๒.๔-๒.๖, 
๓.๒ 

ทดสอบย่อยครัง้ที ่๑ 
สอบกลางภาค 
ทดสอบย่อยครัง้ที ่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 การน าเสนอ
รายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การสง่งานตามทีม่อบหมาย  

ตลอดภาค
การศกึษา ๒๐ % 



 
9 

๓ ๑.๑- ๑.๗, 
๓.๑  

การเขา้ชัน้เรยีน 
การมสีว่นร่วม อภปิราย เสนอความคดิเหน็ใน
ชัน้เรยีน 

ตลอดภาค
การศกึษา 

๑๐% 

 

หมวดท่ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. เอกสารและต าราหลกั 
การศาสนา, กรม. พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัหลวง. เล่มท่ี ๑๐, กรุงเทพฯ :  โรงพมิพก์รมการศาสนา,    
          ๒๕๒๑. 
                     . พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัหลวง.  เล่มท่ี ๑๒, กรุงเทพฯ :  โรงพมิพก์รมการศาสนา,  

๒๕๒๑. 
                    . ประมวลการสอนวิชาประวติัพทุธศานา. กรุงเทพฯ : โรงพมิพก์รมการศาสนา, ๒๕๒๔. 
ภทัทนัตะ อาสภเถระ, พระ. วิปัสสนาทีปนีฎีกา. กรุงเทพฯ : ไพศาลวทิยา, ๒๕๑๘. 
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั.พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบบัมหาจุฬาเตปิฎก,  ๒๕๐๐. กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๕. 
 
                                   . พระไตรปิฎก ภาษาไทย  ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, กรุงเทพฯ : โรง

พมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๙. 
                                   . อรรถกถาบาลี ฉบบัมหาจุฬาอฏฺกถา, กรุงเทพฯ : โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณ

ราชวทิยาลยั, ๒๕๓๒. 
ธรรมธรีราชมหามุนี(โชดก ญาณสทฺิธ)ิ, พระ. หลกัปฏิบติั สมถะ-วิปัสสนากรรมฐาน,  กรุงเทพฯ : อมรนิทร ์

พริน้ติง้กรุฟ, ๒๕๓๒. 
ธรรมธรีราชมหามุนี(โชดก ญาณสทฺิธ)ิ, พระ. อดุมวิชา. กรุงเทพฯ : การพมิพพ์ระนคร., ๒๕๓๑. 
                                                     . วิปัสสนากรรมฐานภาคสอง. กรุงเทพฯ : อมรนิทร ์พริน้ติง้ 

กรุ๊ฟ, ๒๕๓๒. 
ธนิต  อยู่โพธ.์ สติปัฏฐานส าหรบัทุกคน, กรุงเทพฯ : ศวิพรการพมิพ,์ ๒๕๑๘. 
พุทธทาสภกิข.ุ อานาปานสติภาวนา. กรุงเทพฯ : การพมิพพ์ระนคร, ๒๕๓๕. 
ประวตัแิละผลงานพุทธทาสภกิขุ, กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๓๘. 
ราชวรมุน ี(ประยุทธ ์ปยุตโต), พระ. พทุธธรรม. กรุงเทพฯ : โอ เอส พริน้ติง้เฮาส ์ , ๒๕๒๕. 
                                          . พจนานุกรมพทุธศาสตรฉ์บบัประมวลธรรม. กรุงเทพฯ : มหาจุฬา 

ลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๒. 
ราชวรมุน ี(ประยุทธ ์ปยุตโต), พระ. พจนานุกรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลศพัท์  พมิพค์รัง้ที ่๘, กรุงเทพฯ : 

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๒. 
เทพเวท ี(ประยุทธ ์ปยุตโต), พระ. ปฏิบติัธรรมให้ถกูทาง. กรุงเทพฯ :  สหธรรมมกิ , ๒๕๓๒. 
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ศรวีสิุทธกิว,ี พระ. การบริหารจิต, กรุงเทพฯ :  โรงพมิพม์หามงกุฎราชวทิยาลยั, ๒๕๒๙. 
สมภาร  สมภาโร, พระ. ธรรมะภาคปฏิบติั , กรงุเทพฯ : สหธรรมิก, ๒๕๔๗. 
อินทวงัสะเถระ, พระ. ปุจฉาวิสชัชนา มหาสติปัฏฐานสูตร, กรงุเทพฯ : บริษทั ๒๑ เซน็จรูี่ จ ากดั,  

๒. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
   เอกสารประกอบการสอน วิชาธรรมะภาคปฏบิตั ิผศ.พระสมภาร สมภาโร(ทวรีตัน์)รวบรวมและเรยีบเรยีง 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

ไม่ม ี
 

หมวดท่ี ๗  การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดแ ละ

ความเหน็จากนกัศกึษาไดด้งันี้ 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
- การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 
- ขอเสนอแนะผ่านเวบบอรด์ ทีอ่าจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการสือ่สารกบันกัศกึษา 

๒. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
ในการเกบ็ขอ้มลูเพือ่ประเมนิการสอน ไดม้กีลยุทธ ์ดงันี้ 

- การสงัเกตการณ์สอนของผูร้่วมทมีการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

๓. การปรบัปรงุการสอน  
หลงัจากผลการประเมนิการสอนในข้อ ๒ จงึมกีารปรบัปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดม

สมอง และหาขอ้มลูเพิม่เตมิในการปรบัปรุงการสอน ดงันี้ 
- สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 
- การวจิยัในและนอกชัน้เรยีน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัข้อ ตามที่คาดหวงัจากการ

เรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้าก การสอบถามนักศกึษา หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา รวมถงึพจิารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และหลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิาไดด้งันี้ 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ
ผูท้รงคุณวุฒ ิทีไ่ม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  

- มีการตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 
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๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรุงการสอน 

และรายละเอยีดวชิา เพือ่ใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้ 
- ปรบัปรุงรายวชิาทุก ๓ ปีหรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ ๔ 
- เปลีย่นหรอืสลบัอาจารย์ผูส้อน เพื่อให้นักศกึษามมุีมมองในเรื่องการประยุกต์ความรูน้ี้กบัปัญหา

ทีม่าจากงานวจิยัของอาจารยห์รอืแนวคดิใหม่ๆ 
 


