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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา  
รหัสวิชา ๑๐๑  ๓๑๕ จิตวิทยาในพระไตรปฎก 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตขอนแกน/คณะพุทธศาสตร/สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป  

๑. รหัสและช่ือรายวิชา  
      ๑๐๑  ๓๑๕  จิตวิทยาในพระไตรปฎก   Psychology  in  Tipitaka   
 
๒. จํานวนหนวยกิต  
     ๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)  

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
     พุทธศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  / หมวดวิชาศึกษาเฉพาะดานพระพุทธศาสนา  

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน   
     พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. / พระมหาสํารอง สฺญโต, ดร. 

๕.ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  
     ภาคการศึกษาท่ี ๒  ช้ันปท่ี ๔  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

๖.รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)  
     ไมมี  

๗.รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)  
      ไมมี  

๘.สถานท่ีเรียน  
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน  
      อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร)  ๓๐ หมู ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแกน 
๙.วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด  
      ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 
หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  

 ๑. จุดมุงหมายของรายวิชา  
             เพื่อใหนิสิตมีความรูเรื่องจิตและกระบวนการทํางานของจิตตามแนวพระสูตรและพระอภธิรรม
ปฎก มองเห็นความสําคัญของจิตในฐานะเปนท่ีเกิดของพฤติกรรมท้ังปวง สามารถใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาควบคุมจิตตนเองได เขาใจตนเองและผูอื่นใชชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
           ๑. เพื่อใหนิสิตรูและเขาใจลักษณะโครงสรางของชีวิตแนวพุทธจิตวิทยา 



2 
 

           ๒. เพื่อใหนิสิตรูและเขาใจกระบวนการทํางานของจิตและเจตสิกในฐานะเปนจุดเกิดแหงพฤติกรรม
มนุษย 
           ๓. เพื่อใหนิสิตเขาใจหลักธรรมท่ีเกี่ยวของกับจิต สามารถควบคุมจิตตนเองได เขาใจผูอื่น มีจิต
เมตตาอารีพรอมชวยเหลือเมื่อเห็นผูอื่นมีความทุกข 
           ๔.  เพื่อฝกฝนใหนิสิตสามารถใชจิตวิทยาในพระไตรปฎกเพื่อการเผยแผธรรมแกพุทธศาสนิกชนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

หมวดท่ี ๓  ลักษณะและการดําเนินการ 
๑.  คําอธิบายรายวิชา 
              ศึกษาคําสอนเรื่องโครงสรางพื้นฐานของชีวิต (ขันธ ๕ อายตนะ ๖) จิต เจตสิก และวิถีจิตตาม
แนวพระอภธิรรม ศึกษาพฤติกรรมของมนุษยตามแนวจริต ๖ อารมณพฤติกรรมและจิตบําบัดเชิงพุทธใน
พระไตรปฎก เทคนิคการใชจิตวิทยาเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา 

๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา  

บรรยาย  สอน
เสริม  

การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน  

การศึกษาดวยตนเอง  

 การบรรยาย ๔๕ ช่ัวโมง/ 
ภาคการศึกษา 

ไมมี ฝกงานภาคสนามจํานวน ๓  
ช่ัวโมง 

การศึกษาดวยตนเอง ๖ 
ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา 

๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล   
- รายบุคคลคนละประมาณ ๓๐ นาที (เฉพาะนิสิตรูปท่ีตองการขอคําปรึกษา) 
- รายกลุม กลุมละ ๔๐ นาที โดยประมาณ 

 
หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 
ดานบุคลิกภาพ  - มีการสอดแทรกเรื่องการสํารวมในสมณภาวะ การครองจีวร

หรือการแตงกาย การเขาสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา
ส่ือสาร การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และการวางตัวในการทํางานใน
บางรายวิชาท่ีเกี่ยวของและในกิจกรรมปจฉิมนิเทศ กอนท่ีนิสิต
จะสําเร็จการศึกษา 

ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนวินัยในตนเอง 

- กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนิสิตตองทํางานเปนกลุม และมีการ
กําหนดหัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจน กําหนดใหทุก
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คนมีสวนรวมในการนําเสนอรายงานเพื่อเปนการฝกใหนิสิตได
สรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมท่ีดี 
- มีกิจกรรมนิสิตท่ีมอบหมายใหนิสิตหมุนเวียนกันเปนหัวหนา
ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อฝกใหนิสิตมีความรับผิดชอบ 
- มีกติกาท่ีจะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลา 
เขาเรียนอยางสม่ําเสมอ การมีสวนรวมในช้ันเรียน เสริมสราง
ความกลาในการแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีการใหความรูแกนิสิตในการนําเอาความรูทางดานจิตวิทยา
ในพระไตรปฎก   ไปใชในการทํางานท่ีจะทําใหนิสิตอยูรวมกับ
คนอื่นและคนในสังคมได 

 
๔.๒ การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน (จาก มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๐) 

๑.คุณธรรม จริยธรรม ๒.ความรู ๓.ทักษะทาง

ปญญา 

๔.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

๕.ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

                        

 
 ๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรูดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ
เรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรูดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
 ความรับผิดชอบหลัก 
(๑) ตระหนักในคุณคาและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
ซื่อสัตยสุจริต  
(๓) มีภาวะผูนําและผูตาม 
สามารถทํา งานเปนทีมและ
สามารถแกไขขอขัดแยงได 
ความรับผิดชอบรอง 

๑) ขณะบรรยาย หรือทํากิจกรรม
ใดๆ ผูบรรยายจะสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ
และการเสียสละเพื่อสวนรวม 
๒) การเปนตนแบบท่ีดีของผูสอน 
๓) ยกกรณีตัวอยางประเด็น
ปญหาทางดานคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะและ

๑) ประเมินโดยผูสอนและ
เพื่อนสังเกตพฤติกรรมผูเรียน 
๒) ประเมินจากผลงานและ
ความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
๓) ประเมินคุณธรรมจริยธรรม
ของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา
โดยหนวยงานผูใชบัณฑิต 
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(๒) มีวินัย ตรงตอเวลา และความ
รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและ
สังคม  
(๔) เคารพสิทธแิละรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น รวมท้ังเคารพใน
คุณคาและศักด์ิศรีของความเปน 
มนุษย  
(๕) ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี
ตอสังคม ชาติ และ
พระพุทธศาสนา 

เสียสละเพื่อสวนรวมใหนิสิตแสดง
ความคิดเห็นในการแกปญหา 

๔.๒.๒ ความรู 
ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ

เรียนรูดานความรู 
กลยุทธการประเมินผลการ

เรียนรูดานความรู 
ความรับผิดชอบหลัก 
(๑) มีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ี
สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา  
(๕) สามารถบูรณาการความรูใน
สาขาวิชาพระพุทธศาสนากับ
ความรูในศาสตรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
ความรับผิดชอบรอง 
(๒) สามารถวิเคราะหปญหาทาง
สังคมโดยใชแนวคิดทางดาน
พระพุทธศาสนารวมท้ังประยุกต
ความรู ทักษะ และการใช
เครื่องมือทางพระพุทธศาสนาท่ี
เหมาะสมกับการแกไขปญหาใน
สังคม  
 (๓) สามารถติดตาม
ความกาวหนาแนวคิดใหมๆ
ทางดานพระพุทธศาสนา พรอมท้ัง
เขาใจวิธีการนําไป ประยุกตใช  
(๔) มีความรู ความเขาใจใน
กระบวนการวิจัยและใชเปน

๑) บรรยาย  
๒) มอบหมายใหนําความรูท่ีไดไป
ปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน ๑ 
เรื่อง 
๓) กิจกรรมในช้ันเรียน 

๑) สอบ  
๒) สมุดบันทึก 
๓) รายงาน 
๔) การสังเกตพฤติกรรม 
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เครื่องมือในการแสวงหาวิทยาการ
ใหมๆ ทางดานพระพุทธศาสนา  

๔.๒.๓ ทักษะทางปญญา 
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู

ดานทักษะทางปญญา 
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู

ดานทักษะทางปญญา 
ความรับผิดชอบหลัก 
(๑) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยาง
เปนระบบ  
(๒) สามารถสืบคน ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการ
แกไขปญหาอยางสรางสรรค  
ความรับผิดชอบรอง 
(๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห 
และสรุปประเด็นปญหาและความ
ตองการ   
(๔) สามารถประยุกตใชความรูทาง
บาลีสันสกฤตไดอยางเหมาะสม  
 

๑) มอบหมายหัวขอ และใหยก
กรณีศึกษาตัวอยางท่ีสอดคลองกับ
หัวขอเรียนรู ศึกษา คนควาและ
รวมกันอภิปรายกลุม  
๒) กําหนดใหสงรายงานและนําเสนอ
การศึกษาคนควา  

๑) ประเมินจากผลงานและการ
ของผูเรียนท่ีเกิดจากการใช
กระบวนการเรียนรูอยางเปนเหตุ
เปนผล ศึกษาคนควา วิเคราะห 
วิจารณ และนําเสนออยางเปน
ระบบ  
๒) ประเมินผลจากขอสอบกลาง
ภาค / ปลายภาค ท่ีมุงเนนให
ผูเรียนตอบโดยการคิดวิเคราะห 
ดวยการนําความรูทางหลักการ 
ทฤษฎีไปประยุกตเพื่อแกปญหา
อยางเหมาะสมมีเหตุผล 

๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอนท่ีใช
พัฒนาการเรียนรูดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ความรับผิดชอบหลัก 
(๑) สามารถใหความชวยเหลือ
และ 
อํานวยความสะดวกในการ
แกปญหาสถานการณตาง ๆ ท้ังใน 
บทบาทของผูนําหรือในบทบาท
ของผูรวมทีมทํางาน  
(๒) มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเองและรับผิดชอบ
งานในกลุม  
ความรับผิดชอบรอง 
(๓) สามารถเปนผูริเริ่มแสดง

๑) มอบหมายงานใหผูเรียน
ทํางานเปนกลุมเพื่อเรียนรู
ความรับผิดชอบและการเปน
สมาชิกท่ีดีของกลุม  
๒) กําหนดกิจกรรมแบงกลุม
ตอบคําถามในช้ันเรียน  
 

๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผูเรียนระหวางการ
เรียนการสอนและการทํางาน
รวมกับเพื่อน  
๒) ประเมินจากผลงานของผูเรียนท่ี
นําเสนอตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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ประเด็นในการแกไขสถานการณ
ท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ัง
แสดง จุดยืนอยางพอเหมาะท้ัง
ของตนเองและของกลุม 

๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรูดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการสอนท่ีใช
พัฒนาการเรียนรูดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ความรับผิดชอบหลัก 
(๑) สามารถใชเทคนิคทาง
คณิตศาสตรและสถิติ ในการ
วิเคราะหขอมูลและแปล
ความหมายขอมูลท้ัง เชิงปริมาณ
และคุณภาพ   
(๒) สามารถแปลงขอมูลเปน
ขาวสารท่ีมีคุณภาพและเหมาะสม
ตอการส่ือสารท้ังกับบุคคลและ
กลุมคน ในสถานการณท่ี
หลากหลาย  
(๓) สามารถส่ือสารอยางมี
ประสิทธิภาพท้ังการพูด การฟง 
และการเขียน พรอมท้ังเลือกใช
รูปแบบ ของส่ือการนําเสนอได
อยางเหมาะสม  
(๔) สามารถใชสารสนเทศและ
เทคโนโลยีส่ือสารอยางเหมาะสม  

๑) มอบหมายกิจกรรมให
ผูเรียนไดใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืบคน
ส่ือสารท่ีหลากหลายรูปแบบ  
๒) มอบหมายงานใหศึกษา
ค น ค ว า ด ว ย ต น เอ ง  จ าก 
website ส่ือการสอน  
e-learning และทํารายงาน 
โดยเนนการนําตัวเลข หรือมี
สถิติอางอิง จากแหลงท่ีมา
ขอมูลท่ีนาเช่ือถือ 

๑) ประเมินจากความสามารถใน
การนําเสนอตอช้ันเรียนโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีผูสอน
มอบหมาย 

 
หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล  

๑. แผนการสอน  
สัปดา
หท่ี  

หัวขอ/รายละเอียด  จํานวน
ช่ัวโมง  

กิจกรรมการเรียน การ
สอน ส่ือท่ีใช (ถามี)  

ผูสอน  
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๑  บทท่ี ๑ 
- ความหมายของจิตวิทยาแนวพุทธและ
จิตวิทยาตะวันตก 
-  วัตถุประสงคของการศึกษาจิตวิทยา 
-  ลักษณะท่ีสอดคลองกันและตางกัน
ระหวางจิตวิทยาเชิงพุทธ          และ
จิตวิทยาตะวันตก 

๓  บรรยาย ถาม-ตอบ 
เปดโอกาสใหแสดง
ความคิดเห็น  

พระครูสุธีคัมภีร
ญาณ,ผศ.ดร. / 
พระมหาสํารอง 
สฺญโต, ดร. 

๒ - ๓ บทท่ี ๒  โครงสรางของชีวิต : ขันธ ๕               
-  ลักษณะทางกายภาพ (รูปขันธ) 
-  ลักษณะทางจิตใจ (นามขันธ) 
-  ความสัมพันธระหวางขันธตาง ๆ 
(รางกายและจิตใจ) 
- ขันธ ๕ กับอุปาทานขันธ (ชีวิตท่ีเปน
ปญหา) 
-  อาหารหลอเล้ียงชีวิต 
-  ขอสังเกตทางจิตวิทยา 

๖  บรรยาย ถาม-ตอบ 
เปดโอกาสใหแสดง
ความคิดเห็น 

พระครูสุธีคัมภีร
ญาณ,ผศ.ดร. / 
พระมหาสํารอง 
สฺญโต, ดร. 

๓  บทท่ี ๓ โครงสรางของชีวิต : อายตนะ 
๖  
-  อายตนะ ๖ ตัวรับรูและเสพเสวยโลก 
-  ประเภทและระดับของการรับรู 
- ความถูกตองและผิดพลาดของการรับรู 
-  ขอสังเกตทางจิตวิทยา 

๓  บรรยาย ถาม-ตอบ 
เปดโอกาสใหแสดง
ความคิดเห็น 

พระครูสุธีคัมภีร
ญาณ,ผศ.ดร. / 
พระมหาสํารอง 
สฺญโต, ดร. 

๔ – 
๕ - ๖  

บทท่ี ๔  จิต – เจตสิก                                       
- ความหมายและการจําแนกประเภท
ของจิตและเจตสิก 
-  กระแสการทํางานของจิต(วิถีจิต) 
-  ข้ันตอนการทํางานของจิตแตละขณะ 
-  การแตกดับของชีวิตและจิต 
-  เจตสิกในฐานะผูปรุงแตงจิตและเกิด-
ดับรวมกับจิต 

๙  บรรยาย ถาม-ตอบ เปด
โอกาสใหแสดงความ
คิดเห็น 

พระครูสุธีคัมภีร
ญาณ,ผศ.ดร. / 
พระมหาสํารอง 
สฺญโต, ดร. 
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๗ - ๘  บทท่ี ๕   อริยสัจจ ๔  : จุดเร่ิมและ
หัวใจจิตวิทยาพุทธ                  
- ความจริงเกี่ยวกับทุกข : ชนิดและ
ระดับของทุกข 
-  เหตุแหงทุกข : แนวโนมพื้นฐานแหง
ชีวิต รูปแบบแหงปฏิจจสมุปบาท 
-  ความส้ินทุกข : ความจริงเกี่ยวกับ
ความสุขและความสําคัญของโสมนัส  
ปติ  สุข  มุทิตา  และทุกข  
- ทางพนทุกข : อริยมรรคมีองค ๘  กับ
ความ สัมพั น ธ ระห ว างอ ริย สั จจ  ๔ 
และปฏิจจสมุปบาท ๑๒ 
-   ขอสังเกตทางจิตวิทยา 

๖  บรรยาย ถาม-ตอบ เปด
โอกาสใหแสดงความ
คิดเห็น 

พระครูสุธีคัมภีร
ญาณ,ผศ.ดร. / 
พระมหาสํารอง 
สฺญโต, ดร. 

๙ - 
๑๐  

บทท่ี ๖  จริต ๖ กับการสรางมนุษย
สัมพันธเชิงพุทธ 

-ความหมายและประเภทของจริตใน
พระไตรปฎก 
- เหตุเกิดของจริต 
-วิธีการสังเกตจริตในคัมภีรทาง
พระพุทธศาสนา(วิสุทธิมรรค) 
- สังเกตจากอิริยาบถ 
- สังเกตจากการทํางาน 
- สังเกตจากการกิน 
- สังเกตจากการดู 
- สังเกตจากธรรมท่ีประพฤติ 
- ประโยชนจากการเรียนรูจริต ๖ 
-  การครองใจคน 
-  การมอบหมายงาน 
-  การอบรมส่ังสอน 
-  การติดตอ  

๖  บรรยาย ถาม-ตอบ เปด
โอกาสใหแสดงความ
คิดเห็น 

พระครูสุธีคัมภีร
ญาณ,ผศ.ดร. / 
พระมหาสํารอง 
สฺญโต, ดร. 

๑๑ - 
๑๒ 

บทท่ี ๗ 
อารมณกับพฤติกรรมและจิตบําบัดเชิง
พุทธ           
-  อารมณคืออะไร  
-  ชนิดของอารมณ 

๖  บรรยาย ถาม-ตอบ เปด
โอกาสใหแสดงความ
คิดเห็น 

พระครูสุธีคัมภีร
ญาณ,ผศ.ดร. / 
พระมหาสํารอง 
สฺญโต, ดร. 
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- ส่ิงเราและกระบวนการท่ีทําใหเกิด
อารมณ 
- บทบาทและลักษณะของอารมณท่ีมีผล
ตอพฤติกรรม 
- สมถะ-วิปสสนา:แบบฝกและการ
ควบคุมอารมณตามแนวพุทธ 
-  สมถะและวิปสสนา : หลักการและ
วิธีการจิตบําบัดเชิงพุทธ 

๑๓ – 
๑๔ - 
๑๕ 

บทท่ี ๙ 
จิตวิทยาพระพุทธศาสนาเชิงประยุกต 
- การประยุกตใชจิตวิทยา
พระพุทธศาสนาเพื่อดูแลและใหกําลังใจ
ผูปวย 
- การใชจิตวิทยาพระพุทธศาสนาในการ
สอนเยาวชน 
- นิสิตรวมอภิปรายแสดงทัศนะและ
รายงานผลการออกเยี่ยมและให
คําแนะนําการใชหลักธรรมในการ
ประคองจิตยามปวยไข   
- สรุปเนื้อหารายวิชาในรายวิชาท้ังหมด 

๙ - นิสิตทุกรูปเขารวม
อบรมเทคนิคการใช
พุทธจิตวิทยาเพื่อการ
เผยแผ  ประกอบดวย
ภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ โดย 
คณาจารยผูเช่ียวชาญ 
- แบงนิสิตออกเปน
กลุมออกเยี่ยมผูปวย
ตามสถายพยาบาล
และชุมชนเพื่อให
กําลังใจและให
คําแนะนําการใช
หลักธรรมในการ
ประคองจิตยามปวยไข 

พระครูสุธีคัมภีร
ญาณ,ผศ.ดร. / 
พระมหาสํารอง 
สฺญโต, ดร. 

๑๖   สอบวัดผลปลายภาค ๓    

 
๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ท่ี  วิธีการประเมิน  สัปดาหท่ีประเมิน  สัดสวนของการประเมินผล  

๑  สอบปลายภาค  
 

๑๖  
 

๖๐%  
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๒  

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การ
นําเสนอรายงาน  
การทํางานกลุมและผลงาน  
การสงงานตามท่ีมอบหมาย  

ตลอดภาคการศึกษา  ๒๐%  

๓  

การเขาช้ันเรียน  
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในช้ันเรียน  
 

ตลอดภาคการศึกษา  ๒๐%  

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
๑. เอกสารและตําราหลัก  
พระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาฯ แปล ๔๕ เลม (เฉพาะท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาท่ีใหศึกษา). 
คัมภีรอรรถกถาและฎีกาและคัมภีรอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ (เฉพาะท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาท่ีใหศึกษา). 
วิไลพร ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม. จิตวิทยาพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : บริษัทเมดารท จํากัด, ม.ป.ป., 

๒๕๓๘. 
พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต). พัฒนาชีวิตดวยจิตวิทยาแบบยั่งยืน. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๓๘. 
พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต). จากจิตวิทยาสูจิตภาวนา. กรงุเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต). จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคนตามแนวธรรมชาติ. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
พระราชวิสุทธิกวี (พิจิตร). การพัฒนาจิต. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖. 
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ  
ไมมี  

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
พระพุทธโฆสาจารย. วิสุทธิมรรคแปล ภาค๑-๓. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘. 
พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
ระวี  ภาวิไล. อภิธรรมสําหรับคนรุนใหม. กรุงเทพฯ : บริษัทธรรมสาร จํากัด, ๒๕๓๖. 
นิภา นิรยายน. การปรับตัวและบุคลิกภาพจิตวิทยาเพื่อการศึกษาและชีวิต. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 
๒๕๓๐. 
สมัคร  บุราวาส. จิตวิทยาและการทําใจทางพระพุทธศาสนา. พระนคร : คลังวิทยา, ๒๕๐๒. 
สุชา  จันทรเอม. จิตวิทยาท่ัวไป. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๓. 
พ.อ.ปน  มุทุกันต. พุทธวิธีครองใจคน. พระนคร : คลังวิทยา, ๒๕๑๓. 
พ.อ.ปน  มุทุกันต. ปาฐกถาเร่ืองจิต. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
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หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต  
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนิสิต ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก
นิสิตไดดังนี้  
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน  
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน  
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา  

๒. กลยุทธการประเมินการสอน  
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้  
- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน  
- ผลการสอบ /ผลงานเชิงประจัก 

๓. การปรับปรุงการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี ้ 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  
- การวิจัยในและนอกช้ันเรียน  

๔. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดhมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้  
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔  
- เปล่ียนหรือสลับอาจารย ผูสอน เพื่อใหนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาท่ีมาจาก
งานวิจัยของอาจารยหรือแนวคิดใหม ๆ ใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปนจริงในปจจุบัน 

 
ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ. ดร. และ พระมหาสํารอง สฺญโต, ดร. 
 
ลงช่ือ _______________________________   วันท่ีรายงาน_____________________ 
 
ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  พระมหาภิรัฐกรณ  อํสุมาลี, ดร. 
 
ลงช่ือ _______________________________ วันท่ีรับรายงาน _____________________ 
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