
มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

โปรแกรมวิชา/คณะ โปรแกรมปรัชญาศาสนา และเทวิทยา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา

220134  พุทธภาวนา 1   

(Buddhist Meditation 1) 

2. จํานวนหนวยกิต

2 (0-90-0) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเอก 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

อาจารยชินวัชร นิลเนตร 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน

ภาคการศึกษาท่ี 2 /2559 ชั้นปที่ 1 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)

   ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)

ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน

หอง  31.06.04 

9. วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด :

14 มกราคม 2557 

หมวดท่ี 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

(1) มีคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูและจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาชีวิตตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนาคือ 

สมถภาวนา 

(2) มีความเคารพในความเชื่อทางศาสนา   รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

(3) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติกรรมฐาน สมถะภาวนา 



2 

(4) สามารถบูรณาการวิชาวิชาชีพครูกับความรูกับปฏิบัติสมถะภาวนา เพ่ือการวิจัย การพัฒนาและตอ

ยอดองคความรูท่ีเก่ียวของได 

(5) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ และแนวคิดจาก

แหลงขอมูลท่ีหลากหลายเพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงานสอนและงานครูรวมท้ังการวินิจฉัยผูเรียน และ

การวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

(6) สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรู  ปญหาชีวิต และปญหาสังคม  ท่ีมีความสลับซับซอน   

เสนอทางออก อยางสรางสรรคและนําไปสูการแกไขปญหาไดดวยการสืบคน ตีความ และประยุกต

หลักพุทธธรรมเพ่ือใชในการแกไขปญหา 

(7) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางสรางสรรคและมีวิสัยทัศน   ดวย

องคความรูทางพุทธศาสนากับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกปจจุบัน 

(8) มีความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม  สามารถทํางานเปนทีม  รับผิดชอบตอ

สวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

2. จุดประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

(1) กําลังดําเนินการทําสื่อการสอนโดย E-learning

(2) ปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการการสอนใหเปนไปตามหลักฐานเชิงประจักษ

หมวดท่ี 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา

ความหมาย ประเภทและวิธีการปฏิบัติสมถะภาวนา การฝกปฏิบัติในสมถะภาวนาในการทําจิตใหเปน

ท่ีตั้งม่ันและวิธีควบคุมอารมณท่ีถูกตอง การประยุกตสมถะภาวนาใชในชีวิตประจําวัน และบําเพ็ญตนเพ่ือประโยชน

แกสังคม 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา

(1) บรรยาย 30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

(2) สอนเสริม    สอนเสริมตามความตองการของผูเรียนเฉพาะราย 

(3) การฝกปฏิบัติ     90 คาบ/ภาคเรียน 

(4) การศึกษาดวยตนเอง   ไมมี       

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

       อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห (เฉพาะรายท่ี

ตองการ)  ทุกวันศุกร เวลา  15.00-16.00 น. 
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หมวดท่ี 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 ผลการเรียนรู ท่ีตอง

พัฒนา 

1.2 ความรับผิดชอบ 1.3 วิธีการสอน 1.4 วิธีการประเมินผล 

1.1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม

สําหรับครูและจริยธรรม

เพ่ือการพัฒ นาชีวิตตาม

หลักคําสพระพุทธศาสนา 

เชน ลีลากสอน  4  ธรรมเท

สกธรรม 5 กัลยาณ มิตร

ธรรม  7  มรรค มีองค  8  

เปนตน 

2.1.1 มี จ ร ร ย า บ ร ร ณ

วิชาชีพครู ท่ี กําหนดโดย

องคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 

3.1.1 มี ค ว าม เค า รพ ใน

ค ว า ม เชื่ อ ท า ง ศ า ส น า 

รวมท้ังเคารพในคุณคาและ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

• 1.2.1 มีคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับครู

และจริยธรรมเพ่ือการ

พัฒนาชีวิตตามหลัก

คําสอน

พระพุทธศาสนา  เชน

ลีลาการสอน  4

ธรรมเทศกธรรม 5

กัลยาณมิตรธรรม 7

มรรคมีองค 8  เปน

ตน

o 1.2.2 มีจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู ท่ีกําหนด

โดยองคกรวิชาชีพ คือ

คุรุสภา

• มีความเคารพในความ

เชื่อทางศาสนา

รวมท้ังเคารพใน

คุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย

1.3.1 การบรรยายภายในชั้น

เรียน  

1.3.2 จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนใหนักศึกษา

สามารถวิเคราะห ให

เห็นแนวโนมของความ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม

ท่ี มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ

ค านิ ยมและวิ ถี ก าร

ดําเนินชีวิตในปจจุบัน 

และการระบุปญ หา

จริยธรรมโดยใชวิธีการ

ท่ีหลากหลาย  เช น 

ก า ร อ ภิ ป ร า ย ก ลุ ม 

การสะท อนแนวคิด   

การศึกษากรณีศึกษา 

การวิพากษคุณคาทาง

จริยธรรมใหครอบคลุม

ป ร ะ เ ด็ น ป ญ ห า

ท า งด า น คุ ณ ธ ร ร ม

จริยธรรมท้ังในวิชาชีพ

และการดํารงชีวิต 

1.3.3 การจัดการศึกษานอก

สถาน ท่ี ทั ศน ศึ กษ า 

ศึกษาดูงาน  องคกร

หรือสถาบันท่ีมีความ

โดดเดนดานคุณธรรม

จริยธรรม 

1.4.1 ประเมินระหวางเรียน 

โดยประเมินจากดานเจต

คติ (Attitude  

Domain) บุคลิกภาพ

ดานการแสดงออกในชั้น

เรียน  โดยใชวิธีการท่ี

หลากหลาย เชน การ

สังเกต การใช

แบบทดสอบ การเก็บ

ขอมูลสถิติความประพฤติ 

1.4.2 ใชแบบประเมินและแบบ

วัดท่ีเก่ียวของซ่ึงอาจทํา

ไดในลักษณะ การ

ตรวจสอบเจตคติ

ทางดานคุณธรรมและ

จริยธรรม ซ่ึงมี

องคประกอบจากสวนท่ี

เปนสภาพแวดลอมและ

สถานการณนั้น ๆ 
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2 ความรู 

2.1 ผลการเรียนรู ท่ีตอง

พัฒนา 

2.2 ความรับผิดชอบ 2.3 วิธีการสอน 2.4 วิธีการประเมินผล 

 2.1.1 ความรูความเขาใจใน

ความรูเฉพาะดานตาม

สาขาวิชาชีพและความรูใน

ศาสตรตางๆ อยางเปน

ระบบ 

2.1.2 สามารถบูรณาความรู

วิชาชีพครู  หรือความรู

เฉพาะดานตามสาขาวิชา 

เพ่ือประยุกตใชและ

แกปญหาในวิชาชีพ 

2.1.3 สามารถบูรณาความรู

วิชาชีพครูกับความรูกับ

วิชาภาษาบาลี  เพ่ือการ

วิจัย การพัฒนาและตอ

ยอดองคความรูท่ีเก่ียวของ

ได 

2.1.4 สามารถบูรณาความรู

วิชาชีพครูกับความรูกับ

วิชาเฉพาะดาน  เพ่ือการ

วิจัย การพัฒนาและตอ

ยอดองคความรูท่ีเก่ียวของ

ได 

• 2.2.1 ความรูความ

เขาใจใน  ความรู

เฉพาะดานตามสาขา

วิชาชีพ และความรูใน

ศาสตรตางๆ อยางเปน

ระบบ

o 2.2.2 สามารถบูรณา

ความรูวิชาชีพครู

หรือความรูเฉพาะดาน

ตามสาขาวิชา เพ่ือ

ประยุกตใชและ

แกปญหาในวิชาชีพ

• 2.2.3 สามารถ

แสวงหาความรูเฉพาะ

ดานท่ีเปนปจจุบัน

o 2.2.4 สามารถบูรณา

ความรูวิชาชีพครูกับ

ความรูกับวิชาภาษา

บาลี  เพ่ือการวิจัย การ

พัฒนาและตอยอดองค

ความรูท่ีเก่ียวของได

2.3.1   บรรยายประกอบสื่อ 

มัลติมีเดีย (power 

point) 

2.3.2 ใหศึกษาจากเอกสาร

การสอน 

2.3.3 การฝกปฏิบัติ 

2.3.4 การนําเสนอรายงาน

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห

กรณีศึกษา 

2.4.1 แบบทดสอบความรู

หลังบทเรียน  สอบ

กลางภาค  สอบปลาย

ภาค 

2.4.2 การฝกปฏิบัติ 

3 ทักษะทางปญญา 

3.1 ผลการเรียนรู ท่ีตอง

พัฒนา 

3.2 ความรับผิดชอบ 3.3 วิธีการสอน 3.4 วิธีการประเมินผล 

3.1.1 สามารถคิดคนหา

ขอเท็จจริง ทําความเขาใจ

แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ข อ มู ล

• 3.2.1 สามารถคิด

คนหาขอเท็จจริง ทํา

ความเขาใจและ

3.3.1 บรรยายประกอบสื่อ

มัลติมีเดีย (power 

point) 

3.4.1 ทดสอบจากฝกปฏิบัติ 

3.4.2  การทําแบบทดสอบ

ความรูหลังบทเรียน 
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สารสนเทศ และแนวคิด

จ า ก แ ห ล ง ข อ มู ล ท่ี

หลากหลายเพ่ือนํามาใชใน

การปฏิบั ติงานสอนและ

งานครูรวมท้ังการวินิจฉัย

ผูเรียน และการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาผูเรียน 

3.1.2 ส า ม า ร ถ คิ ด

แกปญหาในการจัดการ

เรียนรู  ปญหาชีวิต และ

ปญหาสังคม  ท่ี มีความ

ส ลั บ ซั บ ซ อ น    เส น อ

ทางออก อยางสรางสรรค

แ ล ะ นํ า ไป สู ก า ร แ ก ไข

ปญหาไดดวยการสืบคน 

ตีความ และประยุกตหลัก

พุทธธรรมเพ่ือใชในการ

แกไขปญหา 

3.1.3 มีความเปนผูนําทาง

ป ญ ญ า ใ น ก า ร คิ ด

พัฒนาการจัดการเรียนรู

อย างสร างสรรค และ มี

วิ สั ย ทั ศ น    ด ว ย อ งค

ความรูทางพุทธศาสนากับ

ความเจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

โลกปจจุบัน 

ประเมินขอมูล

สารสนเทศ และ

แนวคิดจาก

แหลงขอมูลท่ี

หลากหลายเพ่ือ

นํามาใชในการ

ปฏิบัติงานสอนและ

งานครูรวมท้ังการ

วินิจฉัยผูเรียน และ

การวิจัยเพ่ือพัฒนา

ผูเรียน 

• 3.2.2 สามารถคิด

แกปญหาในการ

จัดการเรียนรู  ปญหา

ชีวิต และปญหาสังคม

ท่ีมีความสลับซับซอน

เสนอทางออก อยาง

สรางสรรคและนําไปสู

การแกไขปญหาไดดวย

การสืบคน ตีความ

และประยุกตหลักพุทธ

ธรรมเพ่ือใชในการ

แกไขปญหา

• 3.2.3 มีความเปนผูนํา

ทางปญญาในการคิด

พัฒนาการจัดการ

เรียนรูอยางสรางสรรค

และมีวิสัยทัศน   ดวย

องคความรูทางพุทธ

ศาสนากับความ

เจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในโลกปจจุบัน

3.3.2 ใหศึกษาจากเอกสาร

การสอน 

3.3.3 มอบหมายใหผู เรียน

ค น ค ว า ข อ มู ล แ ล ว

นําเสนอผลการศึกษา

อภิปรายกลุม 

3.3.4 วิ เคราะห การ ศึกษา 

การสะท อนแนวคิด

จากการประพฤติ 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ผลการเรียนรู ท่ีตอง

พัฒนา 

4.2 ความรับผิดชอบ 4.3 วิธีการสอน 4.4 วิธีการประเมินผล 

4.1.1 มีความไวในการรับ

ความรูสึกของผูเรียนดวย

ความเขาใจ และความรูสึก

เชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณและสังคม 

4.1.2 มีความเอาใจใส  มี

สวนชวยเหลือและเอ้ือตอ

ก า ร แ ก ป ญ ห า

ความสัมพันธในกลุมและ

ระหวางกลุมผูเรียนอยาง

สรางสรรค 

4.1.3  มีความสัมพันธท่ีดี

กับผู เรียนมีภาวะความ

เป น ผู นํ า แ ล ะ ผู ต า ม 

สามารถทํางานเป น ทีม 

รับผิดชอบตอสวนรวมท้ัง

ดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม 

4.1.4 มีความสามารถใน

การใชหลักพุทธธรรมเปน

แ ก น ใ น ก า ร ส ร า ง

ค ว าม สั ม พั น ธ อั น ดี ต อ

สิ่งแวดลอม 

o 4.2.1 มีความไวในการ

รับความรูสึกของ

ผูเรียนดวยความเขาใจ

และความรูสึกเชิงบวก

มีวุฒิภาวะทางอารมณ

และสังคม

o 4.2.2 มีความเอาใจใส

มีสวนชวยเหลือและ

เอ้ือตอการแกปญหา

ความสัมพันธในกลุม

และระหวางกลุม

ผูเรียนอยางสรางสรรค

o 4.2.3 มีความสัมพันธท่ี

ดีกับผูเรียน มีภาวะ

ความเปนผูนําและผู

ตาม  สามารถทํางาน

เปนทีม  รับผิดชอบตอ

สวนรวมท้ังดาน

เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม

• 4.2.4 มีความสามารถ

ในการใชหลักพุทธ

ธรรมเปนแกนในการ

สรางความสัมพันธอันดี

ตอสิ่งแวดลอม

4.3.1 บรรยายประกอบ 

power point 

4.3.2 ศึกษาเอกสารการ

สอน 

4.3.3 จัดกิจกรรมกลุมใน

การวิเคราะห

กรณีศึกษา 

4.3.4 มอบหมายรายงาน

กลุมและรายบุคคล 

4.3.5 การนําเสนอรายงาน 

4.4.1 ความรับผดิชอบงานท่ี

ไดรับมอบหมาย 

4.4.2 การรูจักทํางานรวมกัน

เปนทีม 

4.4.3  การใหอภัย เห็นใจผูอ่ืน 

เคารพในความคิดเห็น

ของอ่ืน 

4.4.4 รูจักแบงงาน แบงปน

ความรูตอผูอ่ืน 

4.4.5 สังเกตการณทํางานเปน

กลุม มีมนุษยสัมพันธ 

และใหความรวมมือตอ

ผูอ่ืน 

4.4.6 การทําแบบฝกหัด

ทบทวนบทเรียน 

4.4.7 การสอบกลางภาคและ

สอบปลายภาค 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ผลการเรียนรู ท่ีตอง

พัฒนา 

5.2 ความรับผิดชอบ 5.3 วิธีการสอน 5.4 วิธีการประเมินผล 

5.1.1  มีความไวในการ o 5.2.1 มีความไวใน 5.3.1 บรรยายประกอบ 5.4.1 ประเมินจากการ
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วิเคราะหและเขาใจขอมูล

สารสนเทศท่ีไดรับจาก

ผูเรียนอยางรวดเร็ว ท้ังท่ี

เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือ

คณิตศาสตร ภาษาพูดหรือ

ภาษาเขียน  

5.1.2 มีความสามารถใน

การใชดุลยพินิจท่ีดีในการ

ประมวลผล แปล

ความหมาย และเลือกใช

ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับ

วิชาท่ีสอน และงานครูท่ี

รับผิดชอบโดยใช

เทคโนโลยีสาร สนเทศไดดี 

5.1.3 มีความสามารถใน

การสื่อสารกับผูเรียนอยาง

มีประสิทธภิาพ ท้ังการพูด 

การเขียน และการ

นําเสนอดวยรูปแบบท่ี

เหมาะสมกับกลุมผูเรียน 

การวิเคราะหและ

เขาใจขอมูล

สารสนเทศท่ีไดรับ

จากผูเรียนอยาง

รวดเร็ว ท้ังท่ีเปน

ตัวเลขเชิงสถิติหรือ

คณิตศาสตร ภาษา

พูดหรือภาษาเขียน 

o 5.2.2 มี

ความสามารถในการ

ใชดุลยพินิจท่ีดีใน

การประมวลผล แปล

ความหมาย และ

เลือกใชขอมูล

สารสนเทศเก่ียวกับ

วิชาท่ีสอน และงาน

ครูท่ีรับผิดชอบโดย

ใชเทคโนโลยีสาร

สนเทศไดดี

o 5.2.3 มี

ความสามารถในการ

สื่อสารกับผูเรียน

อยางมีประสิทธิภาพ 

ท้ังการพูด การเขียน 

และการนําเสนอดวย

รูปแบบท่ีเหมาะสม

กับกลุมผูเรียน 

power point 

5.3.2  ศึกษาเอกสารการ

สอน 

5.3.3  มอบหมายงานใหศึกษา

คนควาดวยตนเอง จาก 

Website สื่อการสอน 

e-learning และทํา

รายงานโดยเนนการ

นํามาจากแหลงอางอิง 

ท่ีมาของขอมูลท่ี

นาเชื่อถือ 

5.3.4 นําเสนอโดยใชรูปแบบ

และเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม 

เรียงลําดบัตัวเลขการ

นําเสนอ 

5.4.2 การสื่อสารการใชภาษา

ไดดีตรงเจตนาและ

ถูกตอง  

5.4.3 รูจักวิเคราะหความรูโดย

การใชเหตุผลอยางเปน

ระบบ 

5.4.4 การรูจักใชความรูเพ่ือ

การปฏิบัติไดตาม

ความสําคัญกอนหลัง 
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หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน

สัปดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช ผูสอน 

1 1. นําเขาสูบทเรียน

2. แนะนํารายวิชาพุทธภาวนา

2 1. บรรยายแนะนํา

2. มอบหมายใหนักศึกษาจัดกิจกรรม

ตักบาตรวันพุธ รวมกับสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม  โดยมีบทบาทหนาท่ี

เปนผูจัดสถานท่ี  โดยใหทํารายงาน

กิจกรรมท่ีตัวเองทําทุกสัปดาห

นายชินวัชร นิลเนตร 

2 - ความหมาย ประเภทและ

วิธีการปฏิบัติสมถะภาวนา 

2 - บรรยาย และฝกปฏิบัติ/เอกสาร

ประกอบการบรรยาย 

นายชินวัชร นิลเนตร 

3 สมถกัมมัฏฐาน 40 อยาง 

- กสิณ 10 

2 - บรรยาย และปฏิบัติ/เอกสาร

ประกอบการบรรยาย 

นายชินวัชร นิลเนตร 

4 - อสุภ 10 2 - บรรยาย และฝกปฏิบัติ/เอกสาร

ประกอบการบรรยาย 

นายชินวัชร นิลเนตร 

5 - อนุสสติ 10 2 - บรรยาย และปฏิบัติ/เอกสาร

ประกอบการบรรยาย 

นายชินวัชร นิลเนตร 

6 - อัปปมัญญา 4 

- อาหาเรปฏิกูลสัญญา 1 

2 - บรรยาย และฝกปฏิบัติ/เอกสาร

ประกอบการบรรยาย 

นายชินวัชร นิลเนตร 

7 - จตุธาตวุวัฏฐาน 1 

 - อรูปฌาณ 4 

2 - บรรยาย และปฏิบัติ/เอกสาร

ประกอบการบรรยาย 

นายชินวัชร นิลเนตร 

8 -หลักการทําใจใหตั้งม่ันและวิธี

ควบคุมอารมณท่ีถูกตอง 

2 - บรรยาย และฝกปฏิบัติ/เอกสาร

ประกอบการบรรยาย 

นายชินวัชร นิลเนตร 

9 - หลักการทําใจใหตั้งม่ันและวิธี

ควบคุมอารมณท่ีถูกตอง 

2 - บรรยาย และปฏิบัติ/เอกสาร

ประกอบการบรรยาย 

นายชินวัชร นิลเนตร 

10 - การประยุกตสมถะภาวนาใชใน

ชีวิตประจําวัน 

-ไตรสิกขา 

2 - บรรยาย และฝกปฏิบัติ/เอกสาร

ประกอบการบรรยาย 

นายชินวัชร นิลเนตร 

11 - การประยุกตสมถะภาวนาใชใน

ชีวิตประจําวัน 

2 - บรรยาย และปฏิบัติ/เอกสาร

ประกอบการบรรยาย 

นายชินวัชร นิลเนตร 
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-ไตรสิกขา (ตอ) 

12 - การบําเพ็ญตนเพ่ือประโยชนแก

สังคม  

-ไตรลักษณ 

2 - บรรยาย และฝกปฏิบัติ/เอกสาร

ประกอบการบรรยาย 

นายชินวัชร นิลเนตร 

13 - การบําเพ็ญตนเพ่ือประโยชนแก

สังคม  

-ไตรลักษณ (ตอ) 

2 - บรรยาย และปฏิบตัิ/เอกสาร

ประกอบการบรรยาย 

นายชินวัชร นิลเนตร 

14 - การบําเพ็ญตนเพ่ือประโยชนแก

สังคม  

– พุทธภาวนากับการเดินจงกรม

2 - บรรยาย และฝกปฏิบัติ/เอกสาร

ประกอบการบรรยาย 

นายชินวัชร นิลเนตร 

15 - สรุป 2 - บรรยาย และปฏิบัติ/เอกสาร

ประกอบการบรรยาย 

นายชินวัชร นิลเนตร 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

กิจกรรม

ท่ี 
ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 

สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวนของการ

ประเมิน 

1 คุณธรรมจรยิธรรม (1) พฤติกรรมการเขาเรียน 

(2) สงงานท่ีไดรับมอบหมายตามกําหนดและตรง

เวลา 

(3) การอางอิงเอกสารท่ีไดนํามาทํารายงาน 

(4) ผลจาการประเมินความสําเร็จจากกิจกรรม

บําเพ็ญประโยชน  และกิจกรรมตักวันพะของ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ตลอดภาค

การศึกษา 

  30 

2 ความรู (1) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 

(2) ทดสอบการปฏิบัติ 

(3) วิเคราะหการศึกษา 

สัปดาหท่ี 16 20 

3 ทักษะทางปญญา (1) สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเนนขอสอบ

ท่ีมีการวิเคราะหสถานการณ 

(2) ประเมินการนําเสนอการวิเคราะหกรณีศึกษา 

ตลอดภาค

การศึกษา 

20 
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4 ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินตนเองและเพ่ือนดวยแบบฟอรมท่ี

กําหนด 

(2) รายงานท่ีนําเสนอ/พฤติกรรมการทํางานเปน

ทีม 

(3) รายงานการศึกษาดวยตนเอง (รายงานสรุป

รวมยอดความรู) 

ตลอดภาค

การศึกษา 

20 

5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การจัดทํารายงานและนําเสนอดวยสื่อ

เทคโนโลยี 

(2) การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการ

อภิปราย 

(3) การนําเสนอรายงาน 

(4) สังเกตจากพฤติกรรมการปฏิบัติและจด

บันทึก 

ตลอดภาค

การศึกษา 

10 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน

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

2. เอกสารและขอมูลสําคัญท่ีนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพ่ิมเติม

มหาสติปฏฐานสูตร  

3. เอกสารและขอมูลแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธธรรม. พิมพครั้งท่ี 24.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเพ่ิมทรัพยการ

พิมพ, 2553.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.

___________ .พระไตรปฏกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ 2500. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, 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. พิมพครั้งท่ี 41. นครปฐม: 

        จ.เจริญ อินเตอรปริ้น (ประเทศไทย), 2557. 

ภัททันตะ อาสภมหาเถระ. หลักปฏิจจสมุปบาทสังเขปกถาและพระไตรลักษณ. พิมพครั้งท่ี 5. 

กรุงเทพมหานคร: ออฟเซ็ท ครีเอชั่น, 2550. 
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก. ญาณสังวรเทศนา. กรุงเทพมหานคร: 

  ดั๊บเบิ๊ล เอ (1991), 2556. 

หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

(1) นักศึกษาผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2. กลยุทธการประเมินการสอน

(1) จากทีมผูสอน ผูสังเกตการณ

3. การปรับปรุงการสอน

(1) มีการสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน

(2) มีการประชุมสัมนาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

-  การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร  โดยการพิจารณาผลการสอบ  เอกสารการสอน  สื่อ  ผลงาน

นักศึกษา

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

(1) อธิบายกระบวนการในการนําขอมูลท่ีไดจากการประเมินขอท่ี 1 และขอท่ี 2 มาวางแผนในการ

ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา :  นายชินวัชร นิลเนตร 

ลงชื่อ วันท่ีสงรายงาน : 

    (นายชนิวัชร นิลเนตร) 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : นายสุชาติ พิมพพันธ 

ลงชื่อ วันท่ีรับรายงาน : 

  (นายสุชาติ พิมพพันธ) 

 12 ธันวาคม 2559 

 12 ธันวาคม 2559 
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