
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) 
รายวิชา  ๐๐๐ ๓๕๕  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕    

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะพุทธศาสตร  คณะครุศาสตร  คณะมนุษยศาสตร  คณะสังคมศาสตร 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา  
         ๐๐๐ ๓๕๕  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕    
                              (Buddhist Meditation V) 
๒.  จํานวนหนวยกิต   

 ๒ หนวยกิต (๑-๒-๔) 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

พุทธศาสตรบัณฑิต วิชาแกนพระพุทธศาสนา 
 
๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

อาจารยประจําวิชา   พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 
๕.  ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี  ๑ / ช้ันปท่ี  ๓ 
๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔  ( รหัส  ๐๐๐ ๒๕๔) 
๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

 ไมมี 
๘.  สถานท่ีเรียน    

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๙. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

           เพื่อใหนิสิตเรียนรูหลักการและวิธีปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนว ธัมมนานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติปฏ
ฐานสูตร, รูกระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท, ศึกษาหลักธรรมท่ีเกี่ยวของ ไดแก โพธิปกขิยธรรม 
๓๗ และฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นัง่กําหนด ๕ ระยะ สงและสอบอารมณ    
     วัตถุประสงค 

      ก.  วัตถุประสงคการเรียนรู 
๑  เพื่อใหรูหลักการปฏิบัติจิตตานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติปฏฐานสูตร  



๒ 
 

 

๒  เพื่อใหไดมีโอกาสฝกการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน 
๓  เพื่อใหนําผลของการปฏิบัติไปใชในการดําเนินชีวิต และเผยแผพระพทุธศาสนา 
ข.  วัตถุประสงคเชิงคุณธรรม 
๑  มีนิสิตมีสภาพจิตใจท่ีเขมแข็งข้ึน สามารถควบคุมตนเองไดในทุกสถานการณ 
๒  มีภาพจิตท่ีเบิกบาน แจมใส   
๓  รูจักบริหารจัดการกับตัวเองไดอยางเหมาะสมกับเหตุการณ รูจักคิด รูจัก  ควบคุมตัวเอง กาวทันกระแสความ

เปล่ียนแปลงของโลก 
๒. วัตถุประสงคในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    ๑. กําลังดําเนินการทําส่ือการเรียนการสอนโดย e-learning 
    ๒. ปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักฐานเชิงประจักษ  

หมวดท่ี ๓  ลักษณะและการดําเนินการ 

 
๑.  คําอธิบายรายวิชา  

           ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวธัมมานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติปฏฐานสูตร  
กระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมท่ีควรรู ไดแก โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ฝกปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งกําหนด ๕ ระยะ สงและสอบอารมณ   
๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยายและฝกภาคปฏิบัติ  
๓๐ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา   

สอนเสริมตามความตองการ
ของนิสิตเฉพาะราย   

มีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง ๖ 
ช่ัวโมงตอสัปดาห   

๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเวปไซดคณะพุทธศาสตร  
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรอื รายกลุมตามความตองการ ๑ ช่ัวโมงตอสัปดาห  (เฉพาะรายท่ี
ตองการ) 

 
หมวดท่ี  ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

 
๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยางปกติสุข และเปน
ประโยชนตอสวนรวม โดยผูเรียนตองพยายามสอดแทรกเรื่องท่ีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหนิสิตสามารถพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับการศึกษาวิชาธรรมะภาคปฏิบัติ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 
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(๑) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต   
(๒) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ    
     ความสําคัญของปญหา 
(๓) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
(๔) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

๑.๒ วิธีการสอน  

- บรรยาย ประเด็นธรรมะท่ีเกี่ยวของในการศึกษา วิชาธรรมะภาคปฏิบัติ พรอมการฝกปฏิบัติ ศึกษา
วิธีการเดินจงกรม การนั่งสมาธิ   

- กําหนดใหนิสิตศึกษา คนควา ทํารายงาน 
๑.๓ วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให และตรงเวลา 
- มีการอางอิงเอกสารท่ีไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม 
- ประเมินผลการสอบ และการฝกปฏิบัติกรรมฐาน  

๒ . ความรู  

๒.๑  ความรูท่ีตองไดรับ  

มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐาน (สมถกรรมฐาน ,วิปสสนากรรมฐาน เปนตน) สามารถนํามา
ประยุกตใชกับชีวิตประจําวันได   

๒.๒ วิธีการสอน 

บรรยาย อภิปราย การฝกปฏิบัติ การนําเสนอรายงาน การวิเคราะหกรณีศึกษา และมอบหมายใหคนควาหา
บทความ ขอมูลท่ีเกี่ยวของ โดยนํามาสรุปและนําเสนอ การศึกษาโดยใชปญหา และโครงงาน Problem base 
learning and Student Center เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 

- ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบท่ีเนนการวัดหลักการและทฤษฎี 
- นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
- วิเคราะหกรณีศึกษา 

๓  ทักษะทางปญญา 

๓.๑  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณการคิดอยางเปนระบบ มีการวิเคราะหเพื่อการปองกันและ
แกไขปญหาอยางสรางสรรค 

๓.๒ วิธีการสอน 

- มอบหมายใหนิสิตคนควาขอมูลแลวสําเสนอผลการศึกษา 
- อภิปรายกลุม 
- วิเคราะหกรณีศึกษา 
- การสะทอนแนวคิดจากการประพฤติ 
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๓.๓ วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะหสถานการณ หรือวิเคราะหแนวคิดหลักธรรมท่ี
เกี่ยวกับสันติภาพ 

- การนําเสนอการวิเคราะหกรณีศึกษา 
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา  

- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรยีนดวยกัน 
- พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม 
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา 
๔.๒  วิธีการสอน 

- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 
- มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล   
- การนําเสนอรายงาน 

         ๔.๓  วิธีการประเมินผล 

- ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบฟอรมท่ีกําหนด 
- รายงานท่ีนําเสนอ  / พฤติกรรมการทํางานเปนทีม 
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง (รายงานสรุปรวมยอดความรู) 
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๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา       

- พัฒนาทักษะในการส่ือสารท้ังการพูด การฟง  การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอในช้ันเรียน 
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา 
- พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต เพื่อทํารายงาน 
- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร เชน การสงงานทางอีเมล  
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

๕.๒  วิธีการสอน 

         -   อภิปราย       

- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website ส่ือการสอน e-learning และทํารายงาน โดย
เนนการนํามาจากแหลงอางอิง ท่ีมาของขอมูลท่ีนาเช่ือถือ 

- นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
๕.๓  วิธีการประเมินผล 

- การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยส่ือเทคโนโลย ี
- การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

๑ 
 

บทท่ี ๑   มหาสติปฏฐานสูตร  
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานในมหาสติปฏฐานสูตร  
- ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน  

๑. นิวรณ ๕ 
๒. อุปาทานขันธ ๕ 
๓. อายตนะ ๑๒ 
๔. โพชฌงค ๗  
๕. อริยสัจจ ๔ 

 

๓ บรรยาย อภิปราย 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๔ 
ระยะ นัง่กําหนด ๔ 
ระยะ  สงและสอบ
อารมณ  

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

๒ 
 

บทท่ี ๑   มหาสติปฏฐานสูตร (ตอ)  
- ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน  

๑. นิวรณ ๕ 
๒. อุปาทานขันธ ๕ 
๓. อายตนะ ๑๒ 
๔. โพชฌงค ๗  
๕. อริยสัจจ ๔ 
 

 บรรยาย อภิปราย 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๔ 
ระยะ นัง่กําหนด ๔ 
ระยะ  สงและสอบ
อารมณ  

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 

๓ 
 

บทท่ี ๑   มหาสติปฏฐานสูตร (ตอ)  
- ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน  

๑. นิวรณ ๕ 
๒. อุปาทานขันธ ๕ 
๓. อายตนะ ๑๒ 
๔. โพชฌงค ๗  
๕. อริยสัจจ ๔ 
 

 บรรยาย อภิปราย 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๔ 
ระยะ นัง่กําหนด ๔ 
ระยะ  สงและสอบ
อารมณ  

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 

๔ 
 

บทท่ี ๑   มหาสติปฏฐานสูตร (ตอ)  
- ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน  

๑. นิวรณ ๕ 
๒. อุปาทานขันธ ๕ 
๓. อายตนะ ๑๒ 
๔. โพชฌงค ๗  
๕. อริยสัจจ ๔ 
 

 บรรยาย อภิปราย 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๔ 
ระยะ นัง่กําหนด ๔ 
ระยะ  สงและสอบ
อารมณ  

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 

๕ 
 

บทท่ี ๒ กระบวนการเกิดดับของรูปนาม
ตามแนวปฏิจจสมุปบาท  

๑. อวิชชา 
๒. สังขาร 
๓. วิญญาณ 
๔. นามรูป 
๕. สฬายตนะ 
๖. ผัสสะ 
๗. เวทนา 
๘. ตัณหา 
๙. อุปาทาน 

 ๓ บรรยาย อภิปราย 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๔ 
ระยะ นัง่กําหนด ๔ 
ระยะ  สงและสอบ
อารมณ  

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 



๗ 
 

 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

๑๐. ภพ 
๑๑. ชาติ 
๑๒. ชรามรณะ 
 

๖ บทท่ี ๒ กระบวนการเกิดดับของรูปนาม
ตามแนวปฏิจจสมุปบาท (ตอ) 

๑. อวิชชา 
๒. สังขาร 
๓. วิญญาณ 
๔. นามรูป 
๕. สฬายตนะ 
๖. ผัสสะ 
๗. เวทนา 
๘. ตัณหา 
๙. อุปาทาน 
๑๐. ภพ 
๑๑. ชาติ 
๑๒. ชรามรณะ 
 

 บรรยาย อภิปราย 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๔ 
ระยะ นัง่กําหนด ๔ 
ระยะ  สงและสอบ
อารมณ  

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 

๗ บทท่ี ๒ กระบวนการเกิดดับของรูปนาม
ตามแนวปฏิจจสมุปบาท (ตอ) 

๑. อวิชชา 
๒. สังขาร 
๓. วิญญาณ 
๔. นามรูป 
๕. สฬายตนะ 
๖. ผัสสะ 
๗. เวทนา 
๘. ตัณหา 
๙. อุปาทาน 
๑๐. ภพ 
๑๑. ชาติ 
๑๒. ชรามรณะ 
 

 บรรยาย อภิปราย 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๔ 
ระยะ นัง่กําหนด ๔ 
ระยะ  สงและสอบ
อารมณ  

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 

๘ สอบกลางภาค  ๓   



๘ 
 

 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

๙ บทท่ี ๕    โพธิปกขิยธรรม ๓๗  
๑. สติปฏฐาน ๔ 
๒. สัมมัปปทาน ๔ 
๓. อิทธิบาท ๔ 
๔. อินทรีย ๕  
๕. พละ ๕ 
๖. โพชฌงค ๗  
๗. มรรคมีองค ๘ 

 

 บรรยาย อภิปราย 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๔ 
ระยะ นัง่กําหนด ๔ 
ระยะ  สงและสอบ
อารมณ  

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.
ดร. 

๑๐ บทท่ี ๕    โพธิปกขิยธรรม ๓๗  
        สติปฏฐาน ๔ 
 

 บรรยาย อภิปราย 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๔ 
ระยะ นัง่กําหนด ๔ 
ระยะ  สงและสอบ
อารมณ  

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 

๑๑ บทท่ี ๕    โพธิปกขิยธรรม ๓๗  
             สัมมัปปทาน ๔ 
 

 บรรยาย อภิปราย 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๔ 
ระยะ นัง่กําหนด ๔ 
ระยะ  สงและสอบ
อารมณ  

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 

๑๒ บทท่ี ๕    โพธิปกขิยธรรม ๓๗  
             อิทธิบาท ๔ 

 

 บรรยาย อภิปราย 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๔ 
ระยะ นัง่กําหนด ๔ 
ระยะ  สงและสอบ
อารมณ  

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 

๑๓ 
 

บทท่ี ๕    โพธิปกขิยธรรม ๓๗  
             อินทรีย ๕  
             พละ ๕ 

 บรรยาย อภิปราย 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๔ 
ระยะ นัง่กําหนด ๔ 

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 



๙ 
 

 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

ระยะ  สงและสอบ
อารมณ  

๑๔ บทท่ี ๕    โพธิปกขิยธรรม ๓๗  
             โพชฌงค ๗ 

 

๓ บรรยาย อภิปราย 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๔ 
ระยะ นัง่กําหนด ๔ 
ระยะ  สงและสอบ
อารมณ  
 

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 

๑๕ บทท่ี ๕    โพธิปกขิยธรรม ๓๗  
             
            มรรคมีองค ๘ 
 

 บรรยาย อภิปราย 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๔ 
ระยะ นัง่กําหนด ๔ 
ระยะ  สงและสอบ
อารมณ  

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 

๑๖ สอบปลายภาค ๓   
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ท่ี  
ผลการ
เรียนรู  

วิธีการประเมิน  สัปดาหท่ีประเมิน  
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

๑ 

๑.๑,๑.๖, 
๑.๗, ๒.๑, 
๒.๔-๒.๖, 

๓.๒ 

ทดสอบยอยครั้งท่ี ๑ 
สอบกลางภาค 
ทดสอบยอยครั้งท่ี 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 

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนําเสนอ
รายงาน 
การทํางานกลุมและผลงาน 
การอานและสรุปบทความ 
การสงงานตามท่ีมอบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐ % 

๓ 
๑.๑- ๑.๗, 

๓.๑  

การเขาช้ันเรียน 
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในช้ัน
เรียน 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 



๑๐ 
 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. เอกสารและตําราหลัก 

การศาสนา, กรม. พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง. เลมท่ี ๑๐, กรุงเทพฯ: โรงพิมพdรมการศาสนา, ๒๕๒๑. 
            . พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง.  เลมท่ี ๑๒,กรุงเทพฯ: โรงพิมพกรมการศาสนา,๒๕๒๑. 
            . ประมวลการสอนวิชาประวัติพทุธศานา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรมการศาสนา, ๒๕๒๔. 
ภัททันตะ อาสภเถระ, พระ. วิปสสนาทีปนีฎีกา. กรุงเทพฯ : ไพศาลวิทยา, ๒๕๑๘. 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฎก,  ๒๕๐๐. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
            . พระไตรปฎก ภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
            . อรรถกถาบาล ีฉบับมหาจุฬาอฏกถา, กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 
ธรรมธีรราชมหามุน(ีโชดก ญาณสิทฺธิ), พระ. หลักปฏิบัติ สมถะ-วิปสสนากรรมฐาน,  กรุงเทพฯ : อมรินทร พริ้นต้ิงกรุฟ, 

๒๕๓๒. 
ธรรมธีรราชมหามุน(ีโชดก ญาณสิทฺธิ), พระ. อุดมวิชา. กรุงเทพฯ : การพิมพพระนคร., ๒๕๓๑. 
           . วิปสสนากรรมฐานภาคสอง. กรุงเทพฯ : อมรินทร พริ้นต้ิงกรุฟ, ๒๕๓๒. 
ธนิต  อยูโพธ. สติปฏฐานสําหรับทุกคน, กรงุเทพฯ : ศิวพรการพมิพ, ๒๕๑๘. 
พุทธทาสภิกขุ. อานาปานสติภาวนา. กรุงเทพฯ : การพิมพพระนคร, ๒๕๓๕. 
ประวัติและผลงานพุทธทาสภิกขุ, กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๓๘. 
ราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต), พระ. พุทธธรรม. กรุงเทพฯ : โอ เอส พริ้นต้ิงเฮาส  , ๒๕๒๕. 
           . พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 
ราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต), พระ. พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท  พิมพครั้งท่ี ๘, กรุงเทพฯ : มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 
เทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต), พระ. ปฏิบัติธรรมใหถูกทาง. กรุงเทพฯ :  สหธรรมมิก , ๒๕๓๒. 
ศรีวิสุทธิกวี, พระ. การบริหารจิต, กรุงเทพฯ :  โรงพิมพมหามงกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙. 
สมภาร  สมภาโร, พระ. ธรรมะภาคปฏิบัติ , กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, ๒๕๔๗. 
อินทวังสะเถระ, พระ. ปุจฉาวิสัชชนา มหาสติปฏฐานสูตร, กรุงเทพฯ : บริษัท ๒๑ เซ็นจูร่ี จํากัด,  
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 

 
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
   เอกสารประกอบการสอน วิชาธรรมะภาคปฏิบัติ ผศ.พระสมภาร สมภาโร(ทวีรัตน)รวบรวมและเรียบเรียง 
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

ไมมี 

 

 



๑๑ 
 

 

หมวดท่ี ๗  การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก

นักศึกษาไดดังนี้ 
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผานเวบบอรด ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการส่ือสารกับนักศึกษา 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 

- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

๓. การปรับปรุงการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 

และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหวางกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูใน

วิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ ท่ี
ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร  

- มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔ 
- เปล่ียนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาท่ีมา

จากงานวิจัยของอาจารยหรือแนวคิดใหมๆ 
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