
  มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
โปรแกรมวิชา/คณะ โปรแกรมปรัชญาศาสนา และเทวิทยา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

220134 พุทธภาวนา 2  (Buddhist Meditation 1) 
2. จํานวนหนวยกิต 2 (0-90-0)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาเอก  
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ กลุมเรียน 

พระ ดร.หัสดี ประก่ิง /  กลุมเรียน P 1  
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปที่เรียน 

ภาคการศึกษาที ่2 /2557  นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ช้ันปที่ 2 
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) 

     ไมมี 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) 

ไมมี 
8. สถานที่เรียน 

หอง  31.01.02 
9. วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด : 14 มกราคม 2557 

 

หมวดท่ี 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จดุมุงหมายของรายวิชา 

(1) มีคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครแูละจริยธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนาคือ สมถภาวนา 
(2) มีความเคารพในความเช่ือทางศาสนา   รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
(3) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติกรรมฐาน สมถะภาวนา 
(4) สามารถบูรณาการวิชาวิชาชีพครูกับความรูกับปฏิบัติสมถะภาวนา เพื่อการวิจัย การพัฒนาและตอยอดองคความรูที่

เก่ียวของได 
(5) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ และแนวคิดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย

เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานสอนและงานครูรวมทั้งการวินิจฉัยผูเรียน และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 
(6) สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรู  ปญหาชีวิต และปญหาสังคม  ที่มีความสลับซับซอน   เสนอทางออก 

อยางสรางสรรคและนําไปสูการแกไขปญหาไดดวยการสืบคน ตีความ และประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อใชในการแกไข
ปญหา 

(7) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางสรางสรรคและมีวิสัยทัศน   ดวยองคความรูทาง
พุทธศาสนากับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกปจจุบัน 

(8) มีความสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม  สามารถทํางานเปนทีม  รับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

2. จุดประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
(1) กําลังดําเนินการทําส่ือการสอนโดย E-learning 
(2) ปรับปรุงเน้ือหาการเรียนการการสอนใหเปนไปตามหลักฐานเชิงประจักษ 
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หมวดท่ี 3  ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 

ความหมาย ประเภทและวิธีการปฏิบัติสมถะภาวนา การฝกปฏิบัติในสมถะภาวนาในการทําจิตใหเปนที่ตั้งม่ันและวิธี
ควบคุมอารมณที่ถูกตอง การประยุกตสมถะภาวนาใชในชีวิตประจําวัน และบําเพ็ญตนเพื่อประโยชนแกสังคม 
2. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

(1) บรรยาย 30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
(2) สอนเสริม    สอนเสริมตามความตองการของผูเรียนเฉพาะราย 
(3) การฝกปฏิบัติ     90 คาบเรียน 
(4) การศึกษาดวยตนเอง   ไมมี       

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปนรายบุคคล 
       อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ 1 ช่ัวโมง/สัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ)  ทุกวัน
ศุกร เวลา  15.00-16.00 น. 

 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม และจริยธรรมทีต่องพฒันา 
 (1) มีคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูและจริยธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา  เชน ลีลาการ

สอน  4  ธรรมเทสกธรรม 5  กัลยาณมิตรธรรม 7  มรรคมีองค 8  เปนตน 
(2) มีความเคารพในความเช่ือทางศาสนา   รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  

1.2 วิธีการสอน 
(1) บรรยาย 
(2) การฝกปฏิบัติ (น่ังสมาธิ,เดินจงกรม) 
(3) การแสดงออกอันเปนแบบอยางที่ดีของผูสอน 

1.3 วิธีการประเมินผล 
(1) พฤติกรรมการเขาเรยีน 
(2) สงงานที่ไดรับมอบหมายตามกําหนดและตรงเวลา 
(3) การอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน 

 
2. ความรู 

2.1 ความรูที่ตองพัฒนา 
(1) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติกรรมฐาน สมถะภาวนา 
(2) สามารถบูรณาการวิชาวิชาชีพครูกับความรูกับปฏิบัติสมถะภาวนา เพื่อการวิจัย การพัฒนาและตอยอดองค

ความรูที่เก่ียวของได 
2.2 วิธีการสอน 

(1) บรรยาย/อภิปราย 
(2) การฝกปฏิบัติ 
(3) การนําเสนอรายงานการวิเคราะหกรณีศึกษา 

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
(2) ทดสอบการปฏิบัต ิ
(3) วิเคราะหการศึกษา 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 



 3 

           (1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ และแนวคิดจากแหลงขอมูลที่
หลากหลายเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานสอนและงานครูรวมทั้งการวินิจฉัยผูเรียน และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 
            (2) สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรู  ปญหาชีวิต และปญหาสังคม  ที่มีความสลับซับซอน   เสนอทางออก 
อยางสรางสรรคและนําไปสูการแกไขปญหาไดดวยการสืบคน ตีความ และประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อใชในการแกไขปญหา 
              (3) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางสรางสรรคและมีวิสัยทัศน   ดวยองคความรู
ทางพุทธศาสนากับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกปจจุบัน 

3.2 วิธีการสอน 
(1) มอบหมายใหผูเรียนคนควาขอมูลแลวนําเสนอผลการศึกษา 
(2) อภิปรายกลุม 
(3) วิเคราะหการศึกษา การสะทอนแนวคิดจากการประพฤต ิ

3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณ 
(2) ประเมินการนําเสนอการวิเคราะหกรณีศึกษา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

  (1) มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม  สามารถทํางานเปนทีม  รับผิดชอบตอสวนรวม
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

        (2) มีความสามารถในการใชหลักพุทธธรรมเปนแกนในการสรางความสัมพันธอันดีตอสิ่งแวดลอม 
4.2 วิธีการสอน 

(1) จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 
(2) มอบหมายรายงานกลุมและรายบุคคล 
(3) การนําเสนอรายงาน 

4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินตนเองและเพื่อนดวยแบบฟอรมที่กําหนด 
(2) รายงานที่นําเสนอ/พฤติกรรมการทํางานเปนทีม 
(3) รายงานการศึกษาดวยตนเอง (รายงานสรุปรวมยอดความรู) 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

(1) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใชขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับ
วิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใชเทคโนโลยีสาร สนเทศไดดี 

(2) มีความสามารถในการส่ือสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และการนําเสนอดวยรูปแบบที่
เหมาะสมกับกลุมผูเรียน 

5.2 วิธีการสอน 
(1) บรรยาย 
(2) มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก Website ส่ือการสอน e-learning และทํารายงานโดยเนน

การนํามาจากแหลงอางอิง ที่มาของขอมูลที่นาเช่ือถือ 
(3) นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) การจัดทํารายงานและนําเสนอดวยส่ือเทคโนโลยี 
(2) การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
(3) การนําเสนอรายงาน 
(4) สังเกตจากพฤติกรรมการปฏิบัติและจดบันทึก 
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หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห 
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือที่ใช ผูสอน 

1 - นําเขาสูบทเรียน 
- แนะนํารายวิชาพุทธภาวนา 

2 1. บรรยายแนะนํา  
2. มอบหมายใหนักศึกษาจัดกิจกรรม
ตักบาตรวันพุธ รวมกับสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม  โดยมีบทบาทหนาที่
เปนผูจัดสถานที่  โดยใหทํารายงาน
กิจกรรมที่ตัวเองทําทุกสัปดาห 

พระ.ดร.หัสดี ประก่ิง 

2 - ความหมาย ประเภทและวิธีการ
ปฏิบัติสมถะภาวนา 

2 - บรรยาย และฝกปฏิบัติ/เอกสาร
ประกอบการบรรยาย 

พระ.ดร.หัสดี ประก่ิง 

3 -วิธีการปฏิบัติสมถะภาวนา 
-มหาสติปฏฐานสูตร 

2 - บรรยาย และปฏิบัติ/เอกสาร
ประกอบการบรรยาย 

พระ.ดร.หัสดี ประก่ิง 

4 -วิธีการปฏิบัติสมถะภาวนา 
-มหาสติปฏฐานสูตร (ตอ)  

2 - บรรยาย และฝกปฏิบัติ/เอกสาร
ประกอบการบรรยาย 

พระ.ดร.หัสดี ประก่ิง 

5 - วิธีการปฏิบัติสมถะภาวนา 
- มหาสติปฏฐานสูตร (ตอ) 

2 - บรรยาย และปฏิบัติ/เอกสาร
ประกอบการบรรยาย 

พระ.ดร.หัสดี ประก่ิง 

6 - วิธีการปฏิบัติสมถะภาวนา 
- เวทนานุปสสนสติปฏฐาน 

2 - บรรยาย และฝกปฏิบัติ/เอกสาร
ประกอบการบรรยาย 

พระ.ดร.หัสดี ประก่ิง 

7 - หลักการทําใจใหตั้งม่ันและวิธี
ควบคุมอารมณที่ถูกตอง 
- จิตตานุปสสนสติปฏฐาน 

2 - บรรยาย และปฏิบัติ/เอกสาร
ประกอบการบรรยาย 

พระ.ดร.หัสดี ประก่ิง 

8 -หลักการทําใจใหตั้งม่ันและวิธี
ควบคุมอารมณที่ถูกตอง 
- จิตตานุปสสนสติปฏฐาน (ตอ) 

2 - บรรยาย และฝกปฏิบัติ/เอกสาร
ประกอบการบรรยาย 

พระ.ดร.หัสดี ประก่ิง 

9 - หลักการทําใจใหตั้งม่ันและวิธี
ควบคุมอารมณที่ถูกตอง 
- ธัมมานุปสสนสติปฏฐาน 

2 - บรรยาย และปฏิบัติ/เอกสาร
ประกอบการบรรยาย 

พระ.ดร.หัสดี ประก่ิง 

10 - การประยุกตสมถะภาวนาใชใน
ชีวิตประจําวัน 
-ไตรสิกขา 

2 - บรรยาย และฝกปฏิบัติ/เอกสาร
ประกอบการบรรยาย 

พระ.ดร.หัสดี ประก่ิง 

11 - การประยุกตสมถะภาวนาใชใน
ชีวิตประจําวัน 
-ไตรสิกขา (ตอ) 

2 - บรรยาย และปฏิบัติ/เอกสาร
ประกอบการบรรยาย 

พระ.ดร.หัสดี ประก่ิง 
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12 - การบําเพ็ญตนเพื่อประโยชนแก
สังคม  
-ไตรลักษณ 
 

2 - บรรยาย และฝกปฏิบัติ/เอกสาร
ประกอบการบรรยาย 

พระ.ดร.หัสดี ประก่ิง 

13 - การบําเพ็ญตนเพื่อประโยชนแก
สังคม  
-ไตรลักษณ (ตอ) 

2 - บรรยาย และปฏิบัติ/เอกสาร
ประกอบการบรรยาย 

พระ.ดร.หัสด ีประก่ิง 

14 - การบําเพ็ญตนเพื่อประโยชนแก
สังคม  
– พุทธภาวนากับการเดินจงกรม 

2 - บรรยาย และฝกปฏิบัติ/เอกสาร
ประกอบการบรรยาย 

พระ.ดร.หัสดี ประก่ิง 

15 - สรุป 2 - บรรยาย และปฏิบัติ/เอกสาร
ประกอบการบรรยาย 

พระ.ดร.หัสดี ประก่ิง 

 
 
 
 
 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหที่
ประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมิน 

1 
 

คุณธรรมจริยธรรม (1) พฤติกรรมการเขาเรียน 
(2) สงงานที่ไดรับมอบหมายตามกําหนดและตรงเวลา 
(3) การอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน 
(4) ผลจาการประเมินความสําเร็จจากกิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชน  และกิจกรรมตักวันพะของสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

         30 

2 ความรู (1) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
(2) ทดสอบการปฏิบัต ิ
(3) วิเคราะหการศึกษา 

สัปดาหที่ 16 20  

3 ทักษะทางปญญา  (1) สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเนนขอสอบที่มี
การวิเคราะหสถานการณ 

(2) ประเมินการนําเสนอการวิเคราะหกรณีศึกษา 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20 

4 ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) ประเมินตนเองและเพื่อนดวยแบบฟอรมที่กําหนด 
(2) รายงานที่นําเสนอ/พฤติกรรมการทํางานเปนทีม 
(3) รายงานการศึกษาดวยตนเอง (รายงานสรุปรวม

ยอดความรู) 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20 

5 ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ
การใชเทคโนโลยี

(1) การจัดทํารายงานและนําเสนอดวยส่ือเทคโนโลยี 
(2) การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
(3) การนําเสนอรายงาน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 
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สารสนเทศ 
 

(4) สังเกตจากพฤติกรรมการปฏิบัติและจดบันทึก 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน 
พระ ดร.หัสดี กิตฺตินนฺโท (ประก่ิง), พุทธภาวนา, เอกสารประกอบการสอน ปการศึกษา 2557. 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม 
มหาสติปฏฐานสูตร   

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นกัศึกษาควรศกึษาเพิ่มเติม 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธธรรม. พิมพครั้งที่ 24.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเพิ่มทรัพยการพิมพ,       
        2553. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539. 
___________ .พระไตรปฏกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ 2500. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ 
        ราชวิทยาลัย, 2535. 
บุณย นิลเกษ (เปรียญ). คัมภีรวิสุทธิมรรค ฉบับประชาชน. เชียงใหม: เชียงใหม บี.เอส.การพิมพ, 2543. 
ธีรยุทธ บุญมี. ความหลากหลายของชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร:  
         โรงพิมพเดือนตุลา จํากัด, 2547. 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). เลาเรียน – ทํางานกันไป ชีวิตไดอะไร. พิมพครั้งที่ 41. นครปฐม: 
        จ.เจริญ อินเตอรปริน้ (ประเทศไทย), 2557. 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). หัวใจพระพทุธศาสนา, พุทธจักร, ปที่ 61ฉบับที่ 5 (เดือนพฤษภาคม 2250). 
พุทธทาสภิกขุ, การศึกษาสมบูรณแบบ: คือวงกลมที่คุมครองโลกถงึที่สุด. กรุงเทพมหานคร: อุษาการพิมพ, 2549. 
วศิน อินทสระ, หลักธรมอันเปนหัวใจพระพุทธศาสนา. พิมพครั้งที่ 6 . กรุงเทพมหานคร: เม็ดทราย, 2550. 
ภัททันตะ อาสภมหาเถระ. หลักปฏิจจสมุปบาทสังเขปกถาและพระไตรลักษณ. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร:  
        ออฟเซ็ท ครีเอช่ัน, 2550. 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก. ญาณสังวรเทศนา. กรุงเทพมหานคร: 
       ดั๊บเบิ๊ล เอ (1991), 2556. 
 

หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

(1) นักศึกษาผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

(1) จากทีมผูสอน ผูสังเกตการณ 
3. การปรับปรุงการสอน 

(1) มีการสนับสนุนการวิจัยในช้ันเรียน 
(2) มีการประชุมสัมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร  โดยการพิจารณาผลการสอบ  เอกสารการสอน  ส่ือ  ผลงานนักศึกษา 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
(1) อธิบายกระบวนการในการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินขอที่ 1 และขอที่ 2 มาวางแผนในการปรับปรุงคุณภาพการ

เรียนการสอน 
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ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา :   พระ ดร. หัสด ีประก่ิง 
 
 ลงช่ือ     วันที่สงรายงาน :  10 มกราคม 2558    
                  (..........พระ ดร. หัสดี ประก่ิง....) 
 
ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร :   อาจารยสุชาติ พิมพพันธ 
 
 ลงช่ือ     วันที่รับรายงาน :  10 มกราคม 2558   
                  (.....อาจารยสุชาติ พิมพพันธ.....) 
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