1

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา
รหัสวิชา ๑๐๑ ๓๑๕ จิตวิทยาในพระไตรปฎก
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตขอนแกน/คณะพุทธศาสตร/สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
หมวดที่ ๑ ขอมูลโดยทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๑๐๑ ๓๑๕ จิตวิทยาในพระไตรปฎก Psychology in Tipitaka
๒. จํานวนหนวยกิต
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
พุทธศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาพระพุทธศาสนา / หมวดวิชาศึกษาเฉพาะดานพระพุทธศาสนา
๔. อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. / พระมหาสํารอง สฺญโต, ดร.
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒ ชั้นปที่ ๔ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๖.รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
๗.รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
๘.สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) ๓๐ หมู ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแกน
๙.วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีความรูเรื่องจิตและกระบวนการทํางานของจิตตามแนวพระสูตรและพระอภิธรรม
ปฎก มองเห็นความสําคัญของจิตในฐานะเปนที่เกิดของพฤติกรรมทั้งปวง สามารถใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาควบคุมจิตตนเองได เขาใจตนเองและผูอื่นใชชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๑. เพื่อใหนิสิตรูและเขาใจลักษณะโครงสรางของชีวิตแนวพุทธจิตวิทยา

2
มนุษย

๒. เพื่อใหนิสิตรูและเขาใจกระบวนการทํางานของจิตและเจตสิกในฐานะเปนจุดเกิดแหงพฤติกรรม

๓. เพื่อใหนิสิตเขาใจหลักธรรมที่เกี่ยวของกับจิต สามารถควบคุมจิตตนเองได เขาใจผูอื่น มีจิต
เมตตาอารีพรอมชวยเหลือเมื่อเห็นผูอื่นมีความทุกข
๔. เพือ่ ฝกฝนใหนิสิตสามารถใชจิตวิทยาในพระไตรปฎกเพื่อการเผยแผธรรมแกพุทธศาสนิกชนได
อยางมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ

๑. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําสอนเรื่องโครงสรางพื้นฐานของชีวิต (ขันธ ๕ อายตนะ ๖) จิต เจตสิก และวิถีจิตตาม
แนวพระอภิธรรม ศึกษาพฤติกรรมของมนุษยตามแนวจริต ๖ อารมณพฤติกรรมและจิตบําบัดเชิงพุทธใน
พระไตรปฎก เทคนิคการใชจิตวิทยาเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอน
การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
เสริม
การฝกงาน
การบรรยาย ๔๕ ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

ไมมี

ฝกงานภาคสนามจํานวน ๓
ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง ๖
ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล
- รายบุคคลคนละประมาณ ๓๐ นาที (เฉพาะนิสติ รูปที่ตองการขอคําปรึกษา)
- รายกลุม กลุมละ ๔๐ นาที โดยประมาณ
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
ดานบุคลิกภาพ

ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนวินัยในตนเอง

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
- มีการสอดแทรกเรื่องการสํารวมในสมณภาวะ การครองจีวร
หรือการแตงกาย การเขาสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา
สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี และการวางตัวในการทํางานใน
บางรายวิชาที่เกี่ยวของและในกิจกรรมปจฉิมนิเทศ กอนที่นิสิต
จะสําเร็จการศึกษา
- กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนิสิตตองทํางานเปนกลุม และมีการ
กําหนดหัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจน กําหนดใหทุก
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คนมีสวนรวมในการนําเสนอรายงานเพื่อเปนการฝกใหนิสิตได
สรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมที่ดี
- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายใหนิสิตหมุนเวียนกันเปนหัวหนา
ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อฝกใหนิสิตมีความรับผิดชอบ
- มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลา
เขาเรียนอยางสม่ําเสมอ การมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมสราง
ความกลาในการแสดงความคิดเห็น
- มีการใหความรูแกนิสิตในการนําเอาความรูทางดานจิตวิทยา
ในพระไตรปฎก ไปใชในการทํางานที่จะทําใหนิสิตอยูรวมกับ
คนอื่นและคนในสังคมได

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

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

๑

๒

๓

๔

๕

๒.ความรู

๑

๒

๓

๓.ทักษะทาง
ปญญา

๔

๕

         

๑

๒

๓

๔.ทักษะ
๕.ทักษะการ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวาง
การสื่อสารและการ
บุคคลและ
ใชเทคโนโลยี
ความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
๔

    

๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรูดานคุณธรรม
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
จริยธรรม
เรียนรูด านคุณธรรม จริยธรรม
ความรับผิดชอบหลัก
(๑) ตระหนักในคุณคาและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
ซื่อสัตยสุจริต
(๓) มีภาวะผูนําและผูตาม
สามารถทํา งานเปนทีมและ
สามารถแกไขขอขัดแยงได
ความรับผิดชอบรอง

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔

  



 

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรูดานคุณธรรม
จริยธรรม
๑) ขณะบรรยาย หรือทํากิจกรรม ๑) ประเมินโดยผูสอนและ
ใดๆ ผูบรรยายจะสอดแทรกเรื่อง เพื่อนสังเกตพฤติกรรมผูเรียน
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ๒) ประเมินจากผลงานและ
และการเสียสละเพื่อสวนรวม
ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ
๒) การเปนตนแบบที่ดีของผูสอน มอบหมาย
๓) ยกกรณีตัวอยางประเด็น
๓) ประเมินคุณธรรมจริยธรรม
ปญหาทางดานคุณธรรม
ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
จริยธรรม จิตสาธารณะและ
โดยหนวยงานผูใชบัณฑิต
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(๒) มีวินัย ตรงตอเวลา และความ เสียสละเพื่อสวนรวมใหนิสิตแสดง
รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและ ความคิดเห็นในการแกปญหา
สังคม
(๔) เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
(๕) ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
ตอสังคม ชาติ และ
พระพุทธศาสนา
๔.๒.๒ ความรู
ผลการเรียนรูดานความรู
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
เรียนรูดานความรู
ความรับผิดชอบหลัก
๑) บรรยาย
(๑) มีความรูและความเขาใจ
๒) มอบหมายใหนําความรูที่ไดไป
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
ปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน ๑
สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
เรื่อง
พระพุทธศาสนา
๓) กิจกรรมในชั้นเรียน
(๕) สามารถบูรณาการความรูใน
สาขาวิชาพระพุทธศาสนากับ
ความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ความรับผิดชอบรอง
(๒) สามารถวิเคราะหปญหาทาง
สังคมโดยใชแนวคิดทางดาน
พระพุทธศาสนารวมทั้งประยุกต
ความรู ทักษะ และการใช
เครื่องมือทางพระพุทธศาสนาที่
เหมาะสมกับการแกไขปญหาใน
สังคม
(๓) สามารถติดตาม
ความกาวหนาแนวคิดใหมๆ
ทางดานพระพุทธศาสนา พรอมทั้ง
เขาใจวิธีการนําไป ประยุกตใช
(๔) มีความรู ความเขาใจใน
กระบวนการวิจัยและใชเปน

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรูดานความรู
๑) สอบ
๒) สมุดบันทึก
๓) รายงาน
๔) การสังเกตพฤติกรรม
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เครื่องมือในการแสวงหาวิทยาการ
ใหมๆ ทางดานพระพุทธศาสนา
๔.๒.๓ ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู
ดานทักษะทางปญญา
ความรับผิดชอบหลัก
๑) มอบหมายหัวขอ และใหยก
(๑) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยาง กรณีศึกษาตัวอยางที่สอดคลองกับ
เปนระบบ
หัวขอเรียนรู ศึกษา คนควาและ
(๒) สามารถสืบคน ตีความ และ
รวมกันอภิปรายกลุม
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการ
๒) กําหนดใหสงรายงานและนําเสนอ
แกไขปญหาอยางสรางสรรค
การศึกษาคนควา
ความรับผิดชอบรอง
(๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาและความ
ตองการ
(๔) สามารถประยุกตใชความรูทาง
บาลีสันสกฤตไดอยางเหมาะสม

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
ดานทักษะทางปญญา
๑) ประเมินจากผลงานและการ
ของผูเรียนที่เกิดจากการใช
กระบวนการเรียนรูอยางเปนเหตุ
เปนผล ศึกษาคนควา วิเคราะห
วิจารณ และนําเสนออยางเปน
ระบบ
๒) ประเมินผลจากขอสอบกลาง
ภาค / ปลายภาค ที่มุงเนนให
ผูเรียนตอบโดยการคิดวิเคราะห
ดวยการนําความรูทางหลักการ
ทฤษฎีไปประยุกตเพื่อแกปญหา
อยางเหมาะสมมีเหตุผล

๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
กลยุทธการสอนที่ใช
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรูดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ พัฒนาการเรียนรูดานทักษะ ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
ความสัมพันธระหวางบุคคล
บุคคลและความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
และความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบหลัก
๑) มอบหมายงานใหผูเรียน ๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผูเรียนระหวางการ
(๑) สามารถใหความชวยเหลือ
ทํางานเปนกลุมเพื่อเรียนรู
และ
ความรับผิดชอบและการเปน เรียนการสอนและการทํางาน
รวมกับเพื่อน
อํานวยความสะดวกในการ
สมาชิกที่ดีของกลุม
แกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้งใน ๒) กําหนดกิจกรรมแบงกลุม ๒) ประเมินจากผลงานของผูเรียนที่
นําเสนอตามที่ไดรับมอบหมาย
บทบาทของผูนําหรือในบทบาท ตอบคําถามในชั้นเรียน
ของผูรวมทีมทํางาน
(๒) มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเองและรับผิดชอบ
งานในกลุม
ความรับผิดชอบรอง
(๓) สามารถเปนผูริเริ่มแสดง
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ประเด็นในการแกไขสถานการณ
ทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง
แสดง จุดยืนอยางพอเหมาะทั้ง
ของตนเองและของกลุม
๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธการสอนที่ใช
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรูดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร พัฒนาการเรียนรูดานทักษะ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะหเชิงตัวเลข การ การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สื่อสาร และการใช
สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบหลัก
๑) มอบหมายกิจกรรมให
๑) ประเมินจากความสามารถใน
(๑) สามารถใชเทคนิคทาง
ผูเรียนไดใชเทคโนโลยี
การนําเสนอตอชั้นเรียนโดยใช
คณิตศาสตรและสถิติ ในการ
สารสนเทศและการสืบคน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิเคราะหขอมูลและแปล
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ ๒) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรม
ความหมายขอมูลทั้ง เชิงปริมาณ ๒) มอบหมายงานให ศึ ก ษา การเรียนการสอนที่ผูสอน
และคุณภาพ
ค น ค ว าด ว ย ต น เอ ง จ าก มอบหมาย
(๒) สามารถแปลงขอมูลเปน
website สื่อการสอน
ขาวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสม e-learning และทํ า รายงาน
ตอการสื่อสารทั้งกับบุคคลและ
โดยเนนการนําตัวเลข หรือ มี
กลุมคน ในสถานการณที่
สถิ ติ อ า งอิ ง จากแหล ง ที่ ม า
หลากหลาย
ขอมูลที่นาเชื่อถือ
(๓) สามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง
และการเขียน พรอมทั้งเลือกใช
รูปแบบ ของสื่อการนําเสนอได
อยางเหมาะสม
(๔) สามารถใชสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
๑. แผนการสอน
สัปดา
หที่

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน
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๑

บทที่ ๑
- ความหมายของจิตวิทยาแนวพุทธและ
จิตวิทยาตะวันตก
- วัตถุประสงคของการศึกษาจิตวิทยา
- ลักษณะที่สอดคลองกันและตางกัน
ระหวางจิตวิทยาเชิงพุทธ
และ
จิตวิทยาตะวันตก
๒ - ๓ บทที่ ๒ โครงสรางของชีวิต : ขันธ ๕
- ลักษณะทางกายภาพ (รูปขันธ)
- ลักษณะทางจิตใจ (นามขันธ)
- ความสัมพันธระหวางขันธตาง ๆ
(รางกายและจิตใจ)
- ขันธ ๕ กับอุปาทานขันธ (ชีวิตที่เปน
ปญหา)
- อาหารหลอเลี้ยงชีวิต
- ขอสังเกตทางจิตวิทยา
๓ บทที่ ๓ โครงสรางของชีวิต : อายตนะ
๖
- อายตนะ ๖ ตัวรับรูและเสพเสวยโลก
- ประเภทและระดับของการรับรู
- ความถูกตองและผิดพลาดของการรับรู
- ขอสังเกตทางจิตวิทยา
๔ – บทที่ ๔ จิต – เจตสิก
๕ - ๖ - ความหมายและการจําแนกประเภท
ของจิตและเจตสิก
- กระแสการทํางานของจิต(วิถีจิต)
- ขั้นตอนการทํางานของจิตแตละขณะ
- การแตกดับของชีวิตและจิต
- เจตสิกในฐานะผูปรุงแตงจิตและเกิดดับรวมกับจิต

๓

บรรยาย ถาม-ตอบ
เปดโอกาสใหแสดง
ความคิดเห็น

พระครูสุธีคมั ภีร
ญาณ,ผศ.ดร. /
พระมหาสํารอง
สฺญโต, ดร.

๖

บรรยาย ถาม-ตอบ
เปดโอกาสใหแสดง
ความคิดเห็น

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

๓

บรรยาย ถาม-ตอบ
เปดโอกาสใหแสดง
ความคิดเห็น

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

๙

บรรยาย ถาม-ตอบ เปด พระครูสุธีคัมภีร
โอกาสใหแสดงความ ญาณ,ผศ.ดร. /
พระมหาสํารอง
คิดเห็น
สฺญโต, ดร.
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๗ - ๘ บทที่ ๕ อริยสัจจ ๔ : จุดเริ่มและ
หัวใจจิตวิทยาพุทธ
- ความจริงเกี่ยวกับทุกข : ชนิดและ
ระดับของทุกข
- เหตุแหงทุกข : แนวโนมพื้นฐานแหง
ชีวิต รูปแบบแหงปฏิจจสมุปบาท
- ความสิ้นทุกข : ความจริงเกี่ยวกับ
ความสุขและความสําคัญของโสมนัส
ปติ สุข มุทิตา และทุกข
- ทางพนทุกข : อริยมรรคมีองค ๘ กับ
ความสั ม พั น ธ ร ะห ว า งอริ ย สั จจ ๔
และปฏิจจสมุปบาท ๑๒
- ขอสังเกตทางจิตวิทยา
๙ - บทที่ ๖ จริต ๖ กับการสรางมนุษย
๑๐ สัมพันธเชิงพุทธ
-ความหมายและประเภทของจริตใน
พระไตรปฎก
- เหตุเกิดของจริต
-วิธีการสังเกตจริตในคัมภีรทาง
พระพุทธศาสนา(วิสุทธิมรรค)
- สังเกตจากอิริยาบถ
- สังเกตจากการทํางาน
- สังเกตจากการกิน
- สังเกตจากการดู
- สังเกตจากธรรมที่ประพฤติ
- ประโยชนจากการเรียนรูจริต ๖
- การครองใจคน
- การมอบหมายงาน
- การอบรมสั่งสอน
- การติดตอ
๑๑ - บทที่ ๗
๑๒ อารมณกับพฤติกรรมและจิตบําบัดเชิง
พุทธ
- อารมณคืออะไร
- ชนิดของอารมณ

๖

บรรยาย ถาม-ตอบ เปด พระครูสุธีคัมภีร
โอกาสใหแสดงความ ญาณ,ผศ.ดร. /
คิดเห็น
พระมหาสํารอง
สฺญโต, ดร.

๖

บรรยาย ถาม-ตอบ เปด พระครูสุธีคัมภีร
โอกาสใหแสดงความ ญาณ,ผศ.ดร. /
พระมหาสํารอง
คิดเห็น
สฺญโต, ดร.

๖

บรรยาย ถาม-ตอบ เปด พระครูสุธีคัมภีร
โอกาสใหแสดงความ ญาณ,ผศ.ดร. /
คิดเห็น
พระมหาสํารอง
สฺญโต, ดร.
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- สิ่งเราและกระบวนการที่ทําใหเกิด
อารมณ
- บทบาทและลักษณะของอารมณที่มีผล
ตอพฤติกรรม
- สมถะ-วิปสสนา:แบบฝกและการ
ควบคุมอารมณตามแนวพุทธ
- สมถะและวิปสสนา : หลักการและ
วิธีการจิตบําบัดเชิงพุทธ
๑๓ – บทที่ ๙
๑๔ - จิตวิทยาพระพุทธศาสนาเชิงประยุกต
๑๕ - การประยุกตใชจิตวิทยา
พระพุทธศาสนาเพื่อดูแลและใหกําลังใจ
ผูปวย
- การใชจิตวิทยาพระพุทธศาสนาในการ
สอนเยาวชน
- นิสิตรวมอภิปรายแสดงทัศนะและ
รายงานผลการออกเยี่ยมและให
คําแนะนําการใชหลักธรรมในการ
ประคองจิตยามปวยไข
- สรุปเนื้อหารายวิชาในรายวิชาทั้งหมด

๑๖

สอบวัดผลปลายภาค

๙

๓

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

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

๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู
ที่
๑

วิธีการประเมิน
สอบปลายภาค

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการประเมินผล

๑๖

๖๐%
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๒

๓

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การ
นําเสนอรายงาน
การทํางานกลุม และผลงาน
การสงงานตามที่มอบหมาย
การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน

ตลอดภาคการศึกษา

๒๐%

ตลอดภาคการศึกษา

๒๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

๑. เอกสารและตําราหลัก
พระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาฯ แปล ๔๕ เลม (เฉพาะที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่ใหศึกษา).
คัมภีรอรรถกถาและฎีกาและคัมภีรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (เฉพาะที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่ใหศึกษา).
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. กรุงเทพฯ : 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. จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๓.
พ.อ.ปน มุทุกันต. พุทธวิธีครองใจคน. พระนคร : คลังวิทยา, ๒๕๑๓.
พ.อ.ปน มุทุกันต. ปาฐกถาเรื่องจิต. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนิสิต ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก
นิสิตไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูส อนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเ รียน
- แบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตการณสอนของผูร วมทีมการสอน
- ผลการสอบ /ผลงานเชิงประจัก
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
๔. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดhมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย ผูสอน เพื่อใหนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารยหรือแนวคิดใหม ๆ ใหสอดคลองกับสถานการณที่เปนจริงในปจจุบัน
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ. ดร. และ พระมหาสํารอง สฺญโต, ดร.
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รายงาน_____________________
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พระมหาภิรัฐกรณ อํสุมาลี, ดร.
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รับรายงาน _____________________
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