มาตรฐานคุณวุฒิอดุ มศึกษา มคอ. ๓
รายวิชา ๖๐๐ ๑๐๔
ภาษาอังกฤษ (English)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์/คณะ/ภาควิชา
วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป
๑. รหัสวิชาและรายชื่อวิชา
๖๐๐ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ (English)
๒. จานวนหน่วยกิต
หน่วยกิต ๓ (๓-๐-๙)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
พระครูภาวนาโพธิคุณ ผ.ศ.ดร. และคณะ
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒ ชั้นปีที่ ๒
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมก่อน (Co-requisite) (ถ้ามี)
๘. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๙. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ไม่มี
ไม่มี

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑.จุดมุ่งหมายของรายวิชา
(๑) เพื่อให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ด้าน คือ การฟัง พูด อ่าน เขียน
(๒) เพือ่ ให้นิสิตสามารถอธิบายความหมายของศีล ๕ พระรัตนตรัย ไตรลักษณ์ อริยสัจ ๔ อริยมรรคมีองค์ ๘
ปฏิจจสมุปบาท และการเกิดใหม่ผ่านภาษาอังกฤษได้

(๓) เพื่อให้นิสิตสามารถการบรรยาย อภิปราย เชิงวิเคราะห์ หลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับหลักธรรม
สาคัญด้วยภาษาอังกฤษได้ โดยใช้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ครบทั้ง ๔ ด้าน
๒.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อศึกษาและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ให้เกิดความชานาญทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านการเขียน การพูด การอ่าน
การฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอภิปรายในหัวข้อคาสอนของพระพุทธศาสนา เช่น ศีล ๕ พระรัตนตรัย ไตรลักษณ์
อริยสัจ ๔ อริยมรรคมีองค์ ๘ ปฏิจจสมุปบาท กรรม และการเกิดใหม่ ในมิติทางพุทธปรัชญา
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ให้เกิดความชานาญทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านการเขียน การพูด การอ่าน การ
ฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอภิปรายในหัวข้อคาสอนของพระพุทธศาสนา เช่น ศีล ๕ พระรัตนตรัย ไตรลักษณ์
อริยสัจ ๔ อริยมรรคมีองค์ ๘ ปฏิจจสมุปบาท กรรม และการเกิดใหม่
๒.จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึกปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
บรรยาย ๔๘ ชั่วโมงต่อ สอนเสริ ม ตามคว าม
การศึกษาด้วยตนเอง ๓ ชั่วโมง
ภาคการศึกษา
ต้องการของนิสิตเฉพาะ
ต่อสัปดาห์
ราย
๓.จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ เป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเวบไซด์ Email :bodhikun@yahoo.co.th
- อาจารย์ จั ดเวลาให้ คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ชั่ว โมงต่อสั ปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา

•

ความรับผิดชอบหลัก

๑. คุณธรรม

๒. ทักษะด้าน

จริยธรรม

ความรู้

◌ ความรับผิดชอบรอง

๓. ทักษะทางปัญญา

๔. ทั ก ษ ะ ความ สั ม พั น ธ์ ๕ . ทั ก ษ ะ ก า ร
ระหว่ า งบุ ค คลและความ วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ชิ ง
รับผิดชอบ

ตั ว เ ล ข ก า ร
สื่ อ สาร และการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
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๔

๑
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๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นิสิต
สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับการศึกษาหลักการใช้เหตุผลทางปรัชญา โดยมีคุณธรรมจริยธรรม
ตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
(๑) ผลิตบัณฑิตทางพุทธปรัชญาที่มีคุณธรรม มีจิตอาสาสามารถให้บริการวิชาการแก่สังคมได้
(๒) มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพุทธปรัชญา
(๓) สามารถวินิจฉัยและแก้ปัญหาบนฐานของหลักการเหตุผลและค่านิยมอันดี
(๔) แสดงภาวะความเป็นผู้นาด้านความประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมในพุทธปรัชญา
๑.๒ กลยุทธ์การสอน ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(๑) จัดกิจกรรมเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นผู้มีน้าใจ
เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม
(๒) ฝึกฝนให้มีความใฝุรู้ใฝุคิด เป็นผู้นาด้านจิตใจและปัญญา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
(๓) จัดกิจกรรมที่เน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยในตนเองและแก้ไขปัญหาของตนเองและสังคมได้
(๔) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นา ผู้ตามด้านคุณธรรมจริยธรรม
๑.๓ กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้
(๑) ประเมินผลงานวิชาการ และการบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
(๒) ประเมินด้วยแบบทดสอบการสังเกต สัมภาษณ์ การนทนากลุ่ม และแบบวัดผล
(๓) ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นทีม การทางานวิจัยและการเข้าร่วมกิจกรรมใน
การใช้องค์ความรู้ทางปรัชญา
๒. ด้านความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ
(๑) มีความรู้และความเข้าใจในสาระหลักของสาขาวิชาปรัชญา ตลอดจนหลั กการและทฤษฏีที่สาคัญ
และนาไปประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานได้
(๒) มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการพัฒนาวิชการสมัยใหม่สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับวิชาปรัชญาได้
(๓) มีความเข้าใจทฤษฏี การวิจัยและการปฏิบัตินาขาวิชาปรัชญาและศาสนาสามารถประยุกต์หลักการ
และแนวคิดทางปรัชญาในการวิจัยได้

(๔) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคม
ในวิชาการทางปรัชญาศาสนาได้
๒.๑ กลยุทธ์การสอน
(๑) จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจสาขาวิชาปรัชญา
โดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่เน้นหลักการทฤษฏีและการประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง กระตุ้นให้เกิด
การคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง
(๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการศาสตร์มัยใหม่ควบคู่กับวิชาการด้านปรัชญาและศาสนาได้
(๓) จัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย ด้วยตนเองในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่
(๔) ส่งเริมให้มีการวิจัยและค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่และนาองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบมาประยุกต์ได้อย่ าง
เหมาะสม
๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
(๑) ประเมิน ด้วยการสอบข้อเขีย น ทดสอบย่อย (จากรายงาน) สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้ว ย
ข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
(๒) ประเมินด้วยการนาเสนิรายงาน และการทางานเป็นทีม
(๓) ประเมินด้วยการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(๑) สามารถใช้ ความรู้ ท างทฤษฏีแ ละปฏิ บัติ ในการวิ เคราะห์ อย่ า งเป็น ระบบ เพื่อ การพั ฒ นาและ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางปรัชญาอย่างเหมาะสม
(๒) สามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สังเคราะห์และ
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ
(๓) สามารถประยุกต์ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ทางด้านปรัชญาและศาสนาในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
(๔) สามารถตัดสินใจในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และสามารถผลิตผลงาน
วิชาการและงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติได้
๓.๒ กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน
(๑) ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา
(๒) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง
(๓) เน้นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
(๔) การอภิปรายกลุ่ม
๓.๓ กลยุทธ์ในการประเมินผลในการเรียนรู้
(๑) วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา
(๒) วัดผลจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

(๓) การนาเสนอผลงาน การอธิบาย การถาม และตอบคาถาม
(๔) การโต้ตอบสื่อสารกับผู้อื่น
(๕) การอภิปรายกลุ่ม
๔.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง ในการพัฒนาความรู้ของตนเอง องค์กร
ลังคม
(๒) สามารถใช้ความรู้ทางปรัชญาชี้นาองค์กร แก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนด้วยตนเอง และเปลี่ย นแปลงัง
คมในทางที่เหมาะสม
(๓) สามารถทางานเป็นทีม เคารพสิทธิรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ
ผู้ร่วมงาน
(๔) แสดงภาวะความเป็ น ผู้ น าในองค์กร บริห ารการทางานเป็น ทีมได้อ ย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
(๕) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเอง ประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผนปรับปรุงตนเองและ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๒ กลยุทธ์การสอน
(๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
(๒) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นา ผู้ตามการแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน และการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการทางานวิจัย
(๓) ฝึกฝนการทากิจกรรมเพื่อสังคมและการวางตัวที่เหมาะสมตามกาลเทศะ
(๔) ฝึกฝนการปรานงานกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา
๔.๓ กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้
(๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียนการอน เช่น
พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
(๒) สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
(๓) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การนาเสนอผลงาน การ
ทางานวิจัย และการร่วมทากิจกรรมเพื่อสังคม
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้า เชื่อมโยงประเด็น
ปัญหาที่สาคัญและซับซ้อน เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านปรัชญาได้เป็นอย่างดี
(๒) สามารถสื่อสารด้านการพูด การอ่าน การฟัง การเขี ยน และการนาเสนอ การสื่อสารกับกลุ่มบุคคล
ต่างๆ ด้วยภาษาอังกฤษ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม

(๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารนเทศในการค้นคว้าขอมูล เพื่อประกอบการศึกษา และการทาวิทยานิพนธ์
รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร
๕.๒ กลยุทธ์การสอน
(๑) จัดการเรียนการสอนรายวิชาเพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งด้านการวิเคราะห์ การวิจารณ์
(๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และการนาเสนอโดยการใช้
เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น
(๓) จัดกิจกรรมากรเรียนการสอนเพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะ ด้านการใช้เทคโนโลยี ประกอบการค้นคว้าและ
การทาวิทยานิพนธ์
๕.๓ กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้
(๑) การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และวิจารณ์ทฤษฏีหรือแนวคิดใหม่ๆ
(๒) การทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
(๓) การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

๑

๒

หัวข้อ/รายละเอียด
บทที่ ๑ บทนา
- แนะนาขอบข่าย เนื้อหาของรายวิชา
- ชี้แจงระเบียบวิธีการศึกษาและการประเมินผล
การศึกษาประกอบรายวิชา
- ความสาคัญและความจาเป็นของภาษาอังกฤษใน
ปัจจุบัน
- ทักษะพื้น ฐานทั้ง ๔ ด้ านของการพัฒ นาภาษา
อังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
- สรุป
บทที่ ๒ เบญจศีล เบญจธรรม
- ความหมายของเบญจศีล-เบญจธรรม
- ลักษณะ ของเบญจศีล-เบญจธรรม
-ประเภทของเบญจศีล-เบญจธรรม
- ประโยชน์หรือานิสงส์ของเบญจศีล-เบญจธรรม
- สรุป

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรม

ผู้สอน

พระครูภาวนาโพธิคุณ

๓

บรรยาย
ซักถาม
อภิปราย

๓

บรรยาย
ซักถาม
อภิปราย

พระครูภาวนาโพธิคุณ

๓

๔

๕

๖

๗

(ต่อ) บทที่ ๒ เบญจศีล เบญจธรรม
- ความหมายของเบญจศีล-เบญจธรรม
- ลักษณะองค์ประกอบของเบญจศีล-เบญจธรรม
-ประเภท ความสาคัญของเบญจศีล-เบญจธรรม
- ประโยชน์หรือานิสงส์ของเบญจศีล-เบญจธรรม
- สรุป
บทที่ ๓ พระรัตนตรัย
- ความหมายของพระรัตนตรัย
- ลักษณะ องค์ประกอบของพระรัตนตรัย
-ประเภทและความสาคัญของพระรันตรัย
- ประโยชน์หรือานิสงส์ของการมีพระรัตนตรัย
- สรุป
บทที่ ๔ ไตรลักษณ์
- ความหมายของไตรลักษณ์
- ลักษณะ องค์ประกอบของไตรลักษณ์
-ประเภทและความสาคัญของไตรลักษณ์
- ประโยชน์หรือานิสงส์ของการเข้าถึงไตรลักษณ์
- สรุป
(ต่อ) บทที่ ๔ ไตรลักษณ์
- ความหมายของไตรลักษณ์/สามัญลักษณะ
- ลักษณะ องค์ประกอบของไตรลักษณ์
- ประเภทและความสาคัญของไตรลักษณ์
- สิ่งที่ปกปิดไตรลักษณ์
- อัตตา-อนัตตา
- ประโยชน์หรือานิสงส์ของการหยั่งรู้ไตรลักษณ์
- สรุป
บทที่ ๕ อริยสัจ ๔
- ความหมายของอริยสัจ ๔
- ลักษณะ องค์ประกอบของอริยสัจ ๔
- ประเภทและความสาคัญของอรินสัจ ๔
- กิจในอริยสัจ ๔ (ญาณ ๓ อาการ ๑๒)

๓

บรรยาย
ซักถาม
อภิปราย

๓

บรรยาย
ซักถาม
อภิปราย

พระครูภาวนาโพธิคุณ

บรรยาย
ซักถาม
อภิปราย

พระครูภาวนาโพธิคุณ

๓

๓

บรรยาย
ซักถาม
อภิปราย

๓

บรรยาย
ซักถาม
อภิปราย

พระครูภาวนาโพธิคุณ

พระครูภาวนาโพธิคุณ

พระครูภาวนาโพธิคุณ

๘

๙

๑๐

๑๑

- ประโยชน์หรือานิสงส์ของการหยั่งรู้กิจในอริยสัจ
- สรุป
(ต่อ) บทที่ ๕ อริยสัจ ๔
- ความหมายของอริยสัจ ๔
- ลักษณะ องค์ประกอบของอริยสัจ ๔
- ประเภทและความสาคัญของอริยสัจ ๔
- กิจในอริยสัจ ๔ (ญาณ ๓ อาการ ๑๒)
- ประโยชน์หรือานิสงส์ของการหยั่งรู้กิจในอริยสัจ
- สรุป
บทที่ ๖ อริยมรรคมีองค์ ๘
- ความหมายของอริยมรรค
- ลักษณะ องค์ประกอบของอริยมรรค
- ประเภทและความสาคัญของอริยมรรคแต่ละข้อ
- ประโยชน์หรือานิสงส์ของการหยั่งรู้กิจในอริยสัจ
- สรุป
(ต่อ) บทที่ ๖ อริยมรรคมีองค์ ๘
- ความหมายของอริยมรรค
- ลักษณะ องค์ประกอบของอริยมรรค
- ประเภทและความสาคัญของอริยมรรคแต่ละข้อ
- อริยมรรคมีองค์ ๘ กับ ไตรสิกขา ๓
- ประโยชน์หรือานิสงส์ของการปฏิบัติให้ถูกต้องใน
อริยมรรค
- สัมมัตตะ ๑๐ คือ มรรคที่สมบูรณ์
- สรุป
บทที่ ๗ ปฏิจจสมุปบาท
- ความหมายของปฏิจจสมุปบาท
- ลักษณะ องค์ประกอบของปฏิจจสมุปปบาท
- ประเภทและความสาคัญของปฏิจจสมุปบาท
- องคืประกอบของปฏิจจสมุปบาท
-ประโยชน์ ห รื อานิ ส งส์ ข องการหยั่ง รู้ปฏิจ จสมุ ป
บาท
- สรุป

๓

บรรยาย
ซักถาม
อภิปราย

๓

บรรยาย
ซักถาม
อภิปราย

๓

บรรยาย
ซักถาม
อภิปราย

๓

บรรยาย
ซักถาม
อภิปราย

พระครูภาวนาโพธิคุณ

พระครูภาวนาโพธิคุณ

พระครูภาวนาโพธิคุณ

พระครูภาวนาโพธิคุณ

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

(ต่อ) บทที่ ๗ ปฏิจจสมุปบาท
- ความหมายของปฏิจจสมุปบาท
- ลักษณะ องค์ประกอบของปฏิจจสมุปปบาท
- ประเภทและความสาคัญของปฏิจจสมุปบาท
- องค์ประกอบของปฏิจจสมุปบาท
- ประโยชน์หรื อานิส งส์ของการหยั่งรู้ปฏิจจสมุป
บาท
- สรุป
บทที่ ๘ กรรมและการเกิดใหม่
- ความหมายของกรรมในพระพุทธศาสนา
- ลักษณะองค์ประกอบของกรรม
- ประเภทและความสาคัญของกรรม
- องค์ประกอบของกรรม
- ประโยชน์หรือานิสงส์ของการหยั่งรู้กรรม
- สรุป
(ต่อ) บทที่ ๘ กรรมและการเกิดใหม่
- ความหมายของกรรมในพระพุทธศาสนา
- ลักษณะองค์ประกอบของกรรม
- ประเภทและความสาคัญของกรรม
- องค์ประกอบของกรรม
- ประโยชน์หรือานิสงส์ของการหยั่งรู้กรรม
- สรุป
บทที่ ๙ การเกิดใหม่
- ความหมายของการเกิดใหม่ในพระพุทธศาสนา
- ลักษณะองค์ประกอบของการเกิดใหม่
- ประเภทของการเกิดใหม่กาเนิด ๔
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมกับการเกิดใหม่
- ประโยชน์ ห รื อานิ ส งส์ ของการหยั่งรู้ กรรมและ
การเกิดใหม่
- สรุป

๓

บรรยาย
ซักถาม
อภิปราย

๓

บรรยาย
ซักถาม
อภิปราย

พระครูภาวนาโพธิคุณ

บรรยาย
ซักถาม
อภิปราย

พระครูภาวนาโพธิคุณ

๓

บรรยาย
ซักถาม
อภิปราย

พระครูภาวนาโพธิคุณ

พระครูภาวนาโพธิคุณ

(ต่อ) บทที่ ๙ การเกิดใหม่
- ความหมายของการเกิดใหม่ในพระพุทธศาสนา
๑๖ - ลักษณะองค์ประกอบของการเกิดใหม่
- ประเภทของการเกิดใหม่กาเนิด ๔
สรุป
พระครูภาวนาโพธิคุณ
๓
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมกับการเกิดใหม่
บทเรียน
- ประโยชน์ ห รื อานิ ส งส์ ของการหยั่งรู้ กรรมและ
การเกิดใหม่
- สรุป
๑) แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ที่
วิธีการประเมิน
สัปดาห์ที่ประเมิน
สัดส่วนของการประเมิน
ทดสอบย่อยครั้งที่ ๑
๑๒
๓๐ %
๑
สอบปลายภาค
๑๗
๔๐ %
วิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษา ค้ น คว้ า การน าเสนอ
๒
รายงาน
ตลอดภาคการศึกษา
๒๐ %
การส่งงานตามที่มอบหมาย
การเข้าชั้นเรียน
๓
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน ตลอดภาคการศึกษา
๑๐ %
ชั้นเรียน
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. เอกสารและข้อมูลแนะนา
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ภาษาไทย
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ในการเก็บข้อมูลเพือ่ ประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการมีส่วนร่วมในขณะที่ทาการสอน
- ผลจากการสอบวัดผล การสอบถาม แบบประเมินการสอน
- การประเมินผลการการสอนของนิสิตโดยผ่าน ระบบเวบไซด์
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย
และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การตรวจสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา
หลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิ ต โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔
- ปรับเปลี่ยน หรือ สลับอาจารย์ผู้สอน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการ
ประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ
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