
รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.๓)  

รายวิชา ๘๐๐ ๒๑๑ กรรมฐาน 

(Meditation) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                                                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา                  วิทยาเขตขอนแกน/คณะครุศาสตร/สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป 

๑. รหัสและช่ือราย                                                                 ๘๐๐ ๒๑๑ กรรมฐาน  (Meditation)                                    

๒. จำนวนหนวยกิต                                                                             (๓) หนวยกิต (๓-๓-๖) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา                         ครศุาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน                              พระมหาพิสิฐ   วิสิฐปฺโญ, ดร.  

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน                                          ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ชั้นปท่ี  ๑  

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

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

๘. สถานท่ีเรียน                                                            อาคารบัณฑิตศึกษา  

                                                                                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                                                                                วิทยาเขตขอนแกน บานโคกสี ต. โคกสี  

                                                                                อ. เมือง จ. ขอนแกน ๔๐๐๐๐ 

๙. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด                                ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๑.จุดมุงหมายของรายวิชา 

๑. เพ่ือใหนิสิตทราบความหมายและเขาใจหลักกัมมัฏฐานท้ังสมถะและวิปสสนากัมมัฏฐาน 

๒. เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจแนวคิดและวิธีการปฏิบัติวิปสสนาตามแนวสติปฏฐาน ๔ อานาปานสติ ท่ี

ปรากฏในพระไตรปฎกและในคัมภีรวิสุทธิมรรค 

๓. เพ่ือใหนิสิตสามารถนำหลักปฏิบัติวิปสสนาตามแนวสติปฏฐาน ๔  อานาปานสติ และวิปสสนาญาณ ๑๖ 

ไปปรบัใชในชีวิตประจำวันและเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
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๒.จำนวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 

 

สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  ๔๘ ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความตองการ

ของนิสิตเฉพาะราย 

มีการฝกปฏิบัติ การศึกษาดวยตนเอง ๖ 

ชั่วโมงตอสัปดาห 

๓. จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 

     - อาจารยประจำรายวิชา ประกาศเวลาใหคำปรึกษาผานเว  

     - อาจารยจัดเวลาใหคำปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห   

 
 

จุดประสงคเชิงคุณธรรม 

๑. มีความตระหนักรูในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตย มีความคิดแบบวิภัชวาท  

๒. มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีภาวะผูนำและผูตาม ทำงานเปนทีม แกไขปญหา

ความขัดแยง มีจรรยาบรรณ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืนดำรงตนอยูดวยความมี

สติสัมปชัญญะ 

๓. มีความเคารพกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับขององคกรลังคม ยอมรับประเด็นทางศีลธรรมและจริยธรรม

อันเนื่องมาจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการอยูรวมกันอยางสันติ เห็นคุณคาและความสำคัญ

ของการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 

๒.วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

- เพ่ือใหนิสิตทราบความหมายและขอบขายวิธีการปฏิบัติกัมมัฏฐาน ท้ังสมถะและวิปสสนากัมมัฏฐานตาม

แนวพุทธเถรวาท 

- เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจแนวคิดและทฤษฏีทางการปฏิบัติวิปสสนาท่ีปรากฏในพระไตรปฎก และ

คัมภีรวิสุทธิมรรค 

- เพ่ือใหผูศึกษาสามารถนำหลักวิปสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปฏฐาน ๔ อานาปานสติ และวิปสสนาญาณ 

๑๖ ไปปรับใชในชีวิตประจำวันและเผยแผพระพุทธศาสนาไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา  

ศึกษาหลักสมถะกัมมัฏฐานและวิปสสนากัมมัฏฐานท่ีปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎกโดยเนนสติปฏฐาน ๔ อา

นาปานสติ  และหลักกัมมัฏฐานท่ีปรากฏในคัมภีรรุนหลังไดแกวิสุทธิมรรค รวมท้ังรูปแบบการปฏิบัติวิปสสนา

กัมมัฏฐานของสำนักตางๆ ในสังคมไทย ลำดับข้ันตอนของการเจริญกัมมัฏฐาน และผลท่ีเกิดจากการเจริญ

กัมมัฏฐาน ไดแก สมาบัติ ๘ วิปสสนาญาณ ๑๖ และการสอบอารมณกัมมัฏฐาน เปนตน 
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หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

)๑ (  ดานบุคลิกภาพ - ตรวจสอบการแตงกายของนิสิต  

- กิจกรรมการแนะนำตัว ปรับเปลี่ยนท่ีนั่งเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู พัฒนาดานการสื่อสารและสรางการมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี

)๒ (  ดานภาวะผูนำ และความรับผิดชอบ

ตลอดจนวินัยในตนเอง 

- กำหนดเวลาเขาเรียน และสงงานท่ีมอบหมาย  

- ากลุม และใหทุคนในกลุมทำรายงานกลุมโดยตองมีการกำหนดหัวหน

ตองมีสวนรวม ซ่ึงทุกคนตองบันทึกภาระงานของตนในรายงานกลุมดวย  

)๓ (  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - ใหขอคิด ความรู การนำความรูไปปรับใชในการทำงานและการอยู

รวมกันในสังคม 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ๘

(Curriculum Mapping) 

• ความรับผิดชอบหลัก  ◌ ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา ๑  .คุ ณ ธ ร ร ม  

จริยธรรม 

 

 
)๑-๘(  

๒  .ทักษะดานความรู  

 

 

 
)๑-๔(  

๓  .ทั ก ษ ะ ท า ง

ปญญา 

 

 
)๑-๗(  

๔  .ทั ก ษ ะ

ความสัม พันธ

ระหวางบุคคล

แ ล ะ ค ว า ม

รับผิดชอบ 
)๑-๕(  

๕  .ทั ก ษ ะ ก า ร

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ 
)๑-๔(  

๒๒๐ ๙๐๖ วิปสสนากัมมัฏฐาน ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

  • • ◌ ◌ ◌ ◌ • • ◌ • ◌ • • • ◌ ◌ ◌ • • ◌ 
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๑. คุณธรรม จริยธรรม (Moral and Ethics) 

     ๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม-จริยธรรม 

            นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนักในคุณคาของการดำเนินกิจกรรม ท่ีสงผลตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิต การทำประโยชนการปองกันและการแกปญหาการดำเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางราบรื่น เชน 

พัฒนานิสิตใหมีความตระหนักรูในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตย มีความคิดแบบวิภัชวาท มีวินัย 

ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีภาวะผูนำและผูตาม ทำงานเปนทีม แกไขปญหาความขัดแยง มี

จรรยาบรรณ  

         พัฒนานิสิตใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืนดำรงตนอยูดวยความมีสติสัมปชัญญะ มีความ

เคารพกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับขององคกรลังคม ยอมรับประเด็นทางศีลธรรมและจริยธรรมอันเนื่องมาจาก

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการอยูรวมกันอยางสันติ เห็นคุณคาและความสำคัญของการปฏิบัติวิปสสนา

กรรมฐาน 

          ผูสอนพยายามสอดแทรกเรื่องท่ีเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหนิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรมตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค ๙ ประการ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้ 

         มีปฏิปทานาเลื่อมใส ใฝรูใฝคิด เปนผูนำจิตใจและปญญา มีความสามารถในการแกปญหา มีศรัทธาอุทิศตน

เพ่ือพระพุทธศาสนา รูจักเสียสละเพ่ือสวนรวม รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโลกทัศนกวางไกล มี

ศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเองใหเพียบพรอมดวยคุณธรรมและจรยิธรรม 

     ๑.๒ กลยุทธการการสอนท่ีใชในการพัฒนา ดานคุณธรรมจริยธรรม 

          จัดกิจกรรมในรายวิชาท่ีเนนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ใหนิสิตมีระเบียบวินัยในตนเอง แตงกาย

เหมาะสมกับสถานภาพนิสิต มีความรับผิดชอบในการเขาเรียนและการสงงานตรงเวลา  

          ฝกฝนภาวะผูนำ ผูตามรวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนในการปฏิบัติงานเปนทีมและ

การทำวิจัย โดยผูสอนพยายามสอดแทรกเรื่องท่ีเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการอนท้ังในดานการ

ดำรงชีวิตในสังคมและในการทำวิจัย 

๓. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานคุณธรรมจริยธรรม 

          มีการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรมท้ังระหวางกำลังศึกษา และภายหลังสำเร็จการศึกษา 

ดวยวิธีการตางๆ เชนการสังเกต การสัมภาษณ การสนทนากลุม การใชแบบอบถาม และแบบประเมินจากหลาย

ดาน เชน  

           - ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงตอเวลา การทำงานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จและสงงานตาม

ขอบเขตเวลาท่ีกำหนดให 

          - ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปนทีมการทำงานวิจัยและการรวมกิจกรรมในการใชองค

ความรูทางการศึกษาทำประโยชนตอสังคมไดอยางเหมาะสม 

          - ประเมินจากความซ่ือสัตย และจรรยาบรรณในการสอบ ท้ังภาควิชาการและภาคปฏิบัติ  

          - ผูเรียนประเมินตนเองและประเมินโดยเพ่ือนและอาจารย โดยใชแบบประเมินและแบบวัดผล 

ภายหลังสำเร็จการศึกษา ใหดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผูใชบัณฑิตและประเมินจากผูปกครองของ
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ดุษฎีบัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม 

๒. ความรู (Knowledge) 

     ๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู  

          นิสิตมีความรูและเชี่ยวชาญท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง สามารถ

คิดวิเคราะหปญหาไดอยางเปนระบบ มีความสามารถในการวิจัยสรางนวัตกรรมใหมท่ีสามารถนำมาใชใหเกิด

ประโยชนตอสังคมได และมีความสามารถในการผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการ เพ่ือการพัฒนาประเทศ เชน  

          มีความรูความเชี่ยวชาญในกระบวนการคิด วิเคราะห วิพากษ วิจารณ และสังเคราะห มีความใฝรู ใฝคิด ใฝ

สรางสรรคงานวิชาดานวิปสสนากัมมัฏฐาน และสามารถบูรณาการองคความรูกับศาสตรสมัยใหมได สามารถ

สรางสรรคองคความรูใหมจากงานวิจัย เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม มีโลกทัศนกวางไกลและรูเทาทัน

ความเปลี่ยนแปลง  

         มีความรูเก่ียวกับขอบเขต ความหมาย และหลักการปฏิบัติสมถะและวิปสสนากัมมัฏฐาน เนนการศึกษาและ

ปฏิบัติตามแนวสติปฏฐาน ๔ อานาปานสติ โดยเนนศึกษาจากคัมภีรพระไตรปฎก และคัมภีรรุนหลัง เชน คัมภีรวิ

สุทธิมรรค และแนวทางการปฏิบัติของสำนักตางๆ ท่ีนิยมปฏิบัติกันในเมืองไทยปจจุบัน การฝกภาคปฏิบัต ิโดยเนน

หลักปฏิบัติตามแนวมหาสติปฏฐาน ๔ แบบพองหนอ-ยุบหนอ 
 
     ๒.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

          เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูดานความรู ผูสอนจึงกำหนดกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

เชน การจัดการเรียนรู ใหนิสิตเปนผูมีทักษะการวิเคราะห วิพากษ วิจารณ และสังเคราะห เชน ใหมีการนำเสนอ

งาน การรวมแสดงความคิดเห็น การตอบคำถาม เพ่ือสนับสนุนใหนิสิตคิดเปนและมีนิสัยใฝรู ใหนิสิตมีอิสระในการ

แสวงหาความรูโดยไมยึดติดกับการรับขอมูลจากผูสอนเพียงฝายเดียว  

          การจัดการเรียนรู ใหนิสิตสรางสรรคแนวคิดผานงานวิจัย โดยศึกษาโจทยทางสังคม ท้ังในรายวิชาท่ี

เก่ียวของและวิทยานิพนธ ใหนิสิตใชเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของเพ่ือรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

          การจัดการเรียนรู โดยการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การนำเสนอ การวิเคราะหหลักการ 

หลักธรรมท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน และมอบหมายใหคนควาหาขอมูลท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ

วิปสสนาสมัยใหมกับพระไตรปฎก แลวนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใชปญหาและโครงงาน แบบ  

(Problem base learning) และ เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student Center)  
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     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 

          - มีการทดสอบยอย ทดอบกลางภาค และปลายภาค ดวยขอสอบท่ีเนนการวัดหลักการปฏิบัติในภาค

วิชาการและภาคทฤษฎ ี

          - ใหนิสิตนำเสนอสรุปผลการศึกษาคนควาขอมูลงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

          - ใหนิสตไดฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน ๔ แบบ พองหนอ-ยุบหนอ สอบอารมณ 

๓. ทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 

     ๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

          นิสิตมีวิจารณญาณในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรคโดยใชองคความรูดานวิชีพท่ีเรียนมา

ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และประสบการณจริงมาบูรณาการใชในการแกไขปญหาการเรียนรู การประกอบ

อาชีพ และการดำรงชีวิตเพ่ือใหเกิดผลลัพธท่ีมีคุณภาพและเปนประโยชนท้ังตอตนเองสังคม เชน สามารถสืบคน

ขอมูลผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย สังเคราะหและนำไปใชประโยชนในการ

พัฒนาความคิดใหมๆ โดยการบูรณาการแนวคิดตางๆท้ังภายในและภายนอกสาขาวิชาท่ีศึกษาในข้ันสูง สามารถ

ประยุกตใชผลงานวิจัยและองคความรูดานวิปสสนากัมมัฏฐาน ติปฏฐาน ๔ อานาปานสติ ในการสรางสรรคงาน

วิชาการใหมีคุณภาพและลึกซ้ึงมากข้ึน สามารถในการบริหารจิต และปญญาตามท่ีปรากฏในพระไตรปฎก คัมภีรวิ

สุทธิมรรค เพ่ือการประยุกตใชวิธีการเจริญสตใินชีวิตประจำวัน 

     ๓.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

          เพ่ือใหเกิดการเรียนรูดานทักษะทางปญญา ผูสอนจึงกำหนดกลยุทธในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ดังนี้ 

          - เนนการฝกทักษะดานการคิดและการสรางสรรคงานวิชาการ เนนการเรียนรูดวยตัวเองและการปฏิบัติ

งานวิจัยอยางจริงจัง  

          - เนนการเรียนรูท่ีสามารถประยุกตใชกับการวิจัยคนควาในสถานการณจริง โดยใชปญหาเปนตัวกระตุนให

เกิดการเรียนรู 

          - เนนการอภิปรายรายบุคคลและเปนกลุม 

          - วิเคราะห สังเคราะหเก่ียวกับหลักการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานในพระไตรปฎกและคัมภีรวิสุทธิมรรค 

          - การสะทอนแนวคิดจากพฤติกรรมท่ีแสดงออก ดวยการฝกปฏิบัติ 

     ๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

          ประเมินผลทักษะทางปญญาดวยวิธีการดังนี้  

          - วัดผลจากการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแกปญหา การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย การ

นำเสนองาน จากการอธิบาย การถามและการตอบคำถาม การโตตอบสื่อสารกับผูอ่ืน จากการอภิปรายกลุม  

         - การวัดผลจากการสอบกลางภาค การทดสอบภาคปฏิบัติ และการสอบอารมณกัมมัฏฐาน ท่ีสามารถนำมา

ประยุกตใชกับการทำงาน การดำรงชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   
 

๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skill and Responsibilities) 
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     ๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

         นิสิตมีความสัมพันธอยางสรางสรรคสามารถปรับตัวเขากับกลุมคนตางๆ ไดมีความเคารพและยอมรับความ

แตกตางระหวางบุคคลและสังคมมีความรับผิดชอบในบทบาทหนาท่ี เรียนรูและพัฒนาตนเอง เชน 

          มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง ท้ังตอหนาท่ีองคกรและสังคม 

          มีความสามารถในการตัดสินใจในการดำเนินงานดวยตนเอง ประเมินตงเองรวมท้ังวางแผนปรับปรุงตนเอง

และองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

          มีความสามารถในการพัฒนาความรูของตนเอง  องคกร และรับรู มีความสามารถในการแสดงคามคิดเห็น

ทางวิชาการ สามารถใชความรูศาสตรมาชี้นำองคกร แกไขปญหาท่ีมีความซับซอนสูงมากดวยตนเอง 

          มีความสามารถในการทำงานเปนทีม เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน และมีปฏิสัมพันธอยาง

สรางสรรค กับผูรวมงานและผูมีสวนไดเสีย  

         มีภาวะผูนำท่ีโดดเดนในองคกร บริหารการทำงานเปนทีม และภาวการณเปนผูตามในทีมไดอยางเหมาะสม

ตามโอกาสและสถานการณ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทำงานของกลุม และสามารถแกไขปญหาความขัดแยงได

ตามลำดับความสำคัญ 

     ๔.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

         - การจัดกิจกรรมในรายวิชาท่ีเนนการเรียนการสอน ท่ีมีการปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางผูเรียนและผูสอน 

         - จัดกิจกรรมฝกฝนภาวการณเปนผูนำและผูตาม การมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงาน และการรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืนในขณะปฏิบัติงานเปนทีม  

         - จัดกิจกรรมฝกฝนการทำกิจกรรมเพ่ือสังคม การวางตัวท่ีเหมาะสมกับกาลเทศะ ฝกฝนการประสานงานกับ

ผูอ่ืนท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

        - จัดใหมีการบรรยายประกอบสื่อการสอน เพาเวอรพอยด 

        - จัดใหมีการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปฏฐาน ๔ อานาปานสติ 

        - การอภิปราย/ซักถาม ในขณะท่ีทำการศึกษา การฝกปฏิบัติ และหลังการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน 

     ๔.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

         - สังเกตจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ดาน ระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน เชน 

พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู และพัฒนาตนเอง 

         - สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผูนำและผูตามท่ีดี ความสามารถในการทำงานรวมกับผูอ่ืน 

         - สังเกตจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานท่ีไดรับมอบหมายการนำเสนอผลงาน การปฏิบัติ

ธรรม และการวมกิจกรรเพ่ือสังคม  

         - การสอบวัดความรูภาคปฏิบัติ การสนทนา การสอบถาม 

         - การซักถามปญหา การมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน  

         - พฤติกรรมดานการทำงานเปนทีม 

          - รายงานการศึกษาภาคปฏิบัติดวยตนเองเปนรายบุคคล 
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๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical analysis, 

Communication and information Technology Skill) 

     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา       

          - สามารถสื่อสารโดยการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ไดอยางมีปริทธิภาพ ท้ังการพูด การฟง การเขียน และ

นำเสนอในชั้นเรียน  การนำเสนอและสื่อสารกับคนกลุมตางๆ  ท้ังในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไปได

อยางเหมาะสม 

           - สามารถพัฒนาทักษะในการสืบคนขอมูลจากกรณีศึกษาดานการปฏิบัติวิปสสนาทางอินเทอรเน็ตได  

          - สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอขอมูลรายงานการศึกษาคนควาท่ีสำคัญท้ังรูปแบบท่ีเปน

ทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการตีพิมพผานสื่อทางวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม เชน การสงงานทาง

อีเมล การสรางหองแสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ  

          - สามารถบริหารจัดการขอมูลในการนำเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

     ๕.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ       

          - จัดกิจกรรมรายวิชาใหนิสิตไดฝกทักษะท้ังดานการวิเคราะห การวิจารณ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารนเทศ ในการคนควาและการนำเสนอ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

          - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอโยใชสื่อ

สารสนเทศท้ังดวยตนเองและรวมกับผูอ่ืน การอภิปราย 

          - จัดการเรียนการสอนโดยเนนการวิเคราะหหลักการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานท้ังภาควิชาการและ

ภาคปฏิบัติ 

           - จัดใหนิสิตนำเสนองานโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

     ๕.๓ กลยุทธการประเมินผลพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ       

          - การทดสอบความรูและเทคนิคการวิเคราะห และการวิจารณทฤษฎีและแนวคิดใหมๆ ดานการปฏิบัติ

กัมมัฏฐานในเมืองไทย 

          - การฝกภาคปฏิบัติวิปสสนาและนำเสนอตามบททดสอบท่ีกำหนด 

          - การมีสวนรวมในการอภิปราย ซักถาม และลงมือปฏิบัติจริง 



๙ 
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรม 

การเรียน การสอน   

ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูบรรยาย 

๑ 

  

ความหมายขอบขายของการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน  
     สมาธิ ๓ แบบ เพ่ือพลังทางจิต เพ่ือ
ความสงบ เพ่ือจิตใสขยายปญญา 

 

๓ 

บรรยาย อภิปราย 

สัมมนา power point 

เขาชั้นเรียน 

 

พระมหาพิสิฐ วิสิฐปฺ

โญ 

๒ 

  

 การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานสำนักตางๆ

ในประเทศไทยในปจจุบนั 

- สมถะกรรมฐาน  (กรรมฐาน ๔๐) 
- วิปสสนากรรมฐาน (วิปสสนาภูมิ) 

 

๓ 

บรรยาย อภิปราย 

สัมมนา power point 

Online 

๓ 

  

-ความแตกตางระหวางสมถกัมมัฏฐานกับ
วิปสสนากัมมัฏฐาน และมหาสติปฏฐาน ๔ 

หมวดท่ี ๑ กายานุปสสนาสติปฏฐาน 

 

๓ 

บรรยาย อภิปราย 

สัมมนา power point 

๔ 

  

ฝกปฏิบัติ 
สวดมนต /เดินจงกรม/นั่งสมาธิ/เจริญสติ 
 (ซักถาม สอบอารมณ) 

 

๓ 

บรรยาย อภิปราย 

สัมมนา power point 

ฝกปฏิบัติ  

๕  หมวดท่ี ๑ กายานุปสสนาสติปฏฐาน  ๖ 
หมวด  
 หมวดท่ี ๒ เวทนานุปสสนาติปฏฐาน 

(เนนหมวดอานาปานสติ ๑๖ ขัน) 

 

๓ 

บรรยาย อภิปราย 

สัมมนา power point 

Online 

๖ 

  

 หมวดท่ี ๓ จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน 
 หมวดท่ี ๔ ธรรมานปุสสนาสติปฏฐาน 

(เนนหมวดอานาปานสติ ๑๖ ขัน) 

 

๓ 

บรรยาย อภิปราย 

สัมมนา power point 

Online 

๗ 

  

การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน 
ในคัมภีรรุนหลังพระไตรปฎก เชน 

- คัมภีรวิสุทธิมรรค 
- คัมภีรวิมุตติมรรค  

 

๓ 

บรรยาย อภิปราย 

สัมมนา power point 

Online  

๘ 

  

ฝกปฏิบัติ 
สวดมนต /เดินจงกรม/นั่งสมาธิ/เจริญสติ 

 (ซักถาม สอบอารมณ) 

 

๓ 

บรรยาย อภิปราย 

สัมมนา power point 

ฝกปฏิบัติ 

๙ 

 

  

การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน 
ตามคัมภีรวิสุทธิมรรค/วิมุตติมรรค 

หมวดศีลนิเทศ 

 

๓ 

บรรยาย อภิปราย 

สัมมนา power point 

Online  



๑๐ 
 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรม 

การเรียน การสอน   

ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูบรรยาย 

 

๑๐ 

  

การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน 
ตามคัมภีรวิสุทธิมรรค/วิมุตติมรรค 
หมวดสมาธินิเทศ 

 

๓ 

บรรยาย อภิปราย 

สัมมนา power point 

Online  

 

๑๑ 

  

  
การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน 
ตามคัมภีรวิสุทธิมรรค/วิมุตติมรรค 
หมวดสมาธินิเทศ (ตอ) 

 

๓ 

บรรยาย อภิปราย 

สัมมนา power point 

 

๑๒ 

   

ฝกปฏิบัติ 
สวดมนต /เดินจงกรม/นั่งสมาธิ/เจริญสติ 

 (ซักถาม สอบอารมณ) 

 

๓ 

บรรยาย อภิปราย 

สัมมนา power point 

ฝกปฏิบัติ 

  

๑๓ 

  

 การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน 
ตามคัมภีรวิสุทธิมรรค/วิมุตติมรรค 
หมวดปญญานิเทศ 

 

๓ 

บรรยาย อภิปราย 

สัมมนา power point 

Online 

 

 ๑๔ 

  

การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน 
ตามคัมภีรวิสุทธิมรรค/วิมุตติมรรค 
หมวดปญญานิเทศ (ตอ) 

 

๓ 

บรรยาย อภิปราย 

สัมมนา power point 

Online 

 

๑๕ 

  

การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน 
ตามคัมภีรวิสุทธิมรรค/วิมุตติมรรค 

หมวดปญญานิเทศ (ตอ) 

 

๓ 

บรรยาย อภิปราย 

สัมมนา power point 

Online 

 

๑๖ 

  

ฝกปฏิบัติ 
สวดมนต /เดินจงกรม/นั่งสมาธิ/เจริญสติ 

 (ซักถาม สอบอารมณ) 
 

 

๓ 

บรรยาย อภิปราย 

สัมมนา power point 

ฝกปฏิบัติ 

 

๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ท่ี 
ผลการ
เรียนรู* 

วิธีการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน  สัดสวนของการประเมินผล 

๑  
- เขาชั้นเรียน การมีสวนรวมเสนอ
ความเห็นในชั้นเรียน Online 
- งานมอบหมายรายบุคคล 

ตลอดภาคการศึกษา 
 

๑๐ % 
๔๐ % 

๒  
- ฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
รวม ๔, ๘, ๑๒, ๑๖ 

๕๐ % 
๑๐๐ % 



๑๑ 
 

  

หมวดท่ี ๖ หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

๑. เอกสารและตำราหลัก 

๑. สมเด็จพระญาณสังวร, สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของทานพระสารีบุตรเถระ,โรงพิมพนันทพันธ, 

จังหวัดเชียงใหม ๒๕๕๕. 

๒. พระพุทธฆาจารย.  คัมภีรวิสุทธิมรรค, ๑๐๐ ป สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) วัดมหาธาตุ, 

๒๕๔๖ 

๓. พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ). คำบรรยาย วิปสสนากรรมฐาน, วัดมหาธาตุ, ๒๕๕๕๓. 

๔. พระพุทธโฆษาจารย (พุทธทาส ภิกขุ). อานาปานสติภาวนา, ชุด ธรรมโฆษณ 

๕. …………………………. อานาปานสติบรรยาย อภิปราย-สัมมนาสาธิต, ธรรมทานมูลนิธิ 

๖. พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) แปล วิปสสนานัย เลม ๑ พระโภณมหาเถร รจนา, ๒๕๐๘ 

๗. ____________________ ,มหาสติปฏฐานสูตร ทางสูพระนิพพาน, พระโภณมหาเถร รจนา มหา

สีสยาดอ,ประยูรสาสนสารไทยพิมพ, ๒๕๕๕. 

๘. พระมงคลเทพมุนี,(สด จนฺทสโร), สมถะ-วิปสสนาตามแนวมหาสติปฏฐาน ๔, บริษัทเพชรเกษมพริ้นติ้งก

รุฟ, นครปฐม ๒๕๕๔. 

๙. พระญาณนิกกะเถระ. หัวใจกรรมฐาน พลตรีนายแพทยชาญ สุวรรณวิภัช แปล, พิมพครั้งท่ี ๖ , 

สำนักพิมพศยาม, ๒๕๔๕.  

๑๐. ศูนยประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แหงประเทศไทย, คูมือปฏิบัติ สมถะวิปสสนา

กัมมัฏฐาน ๕ สาย,บริษัทเพชรเกษม พริ้นติ้งกรุฟ, นครปฐม ๒๕๕๕ 

๑๑. ----------------------, คูมือการศึกษาสัมมาปฏิบัติ,บริษัทเพชรเกษมพริ้นติ้งกรุฟ, นครปฐม ๒๕๕๕ 

๑๒. สยาดอภัททันตะวิโรจนะ, วิธีเจริญมหาสติปฏฐาน เลม ๑, วัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน ตำบลปงถุน อำเภอทา

ข้ีเหล็ก สหภาพเมียนมาร, ๒๕๕๓ 

๑๓. ดังตฤณ, มหาสติปฎฐานสูตร, สำนักพิมพชาวฟาร ,กรุงเทพฯ ๒๕๕๔ 

๑๔. พระครูภาวนาโพธิคุณ, วิปสสนากัมมัฏฐาน. เอกสารคำสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

วิทยาเขตขอนแกน, ๒๕๖๑. 

๒. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พระไตรปฎก, ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

พิมพ, ๒๕๓๕ 

          พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต) พุทธธรรม, พิมพครั้งท่ี ๓ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรุงเทพฯ 

๒๕๒๙ 

๒. เอกสารและขอมูลแนะนำ 

๑. Alpana Chakra Borty., Mind-Body Dualism: A Philosophical Investigation. D.K. Print World, 

New Delhi, 1997. 



๑๒ 
 

๒. Amal K. Barua., Mind and Mental Factors in Early Buddhist Psychology. Northern 

Book Centre, New Delhi, 1990. 

๓. Bapat P.V., 2500 Years of Buddhism. Ministry of Information and Broadcasting 

Government of India, 1997. 

๔. Bhikkhu Bodhi., (Ed). A Comprehensive Manual of Abhidhammattha Sangaha, Pāli Text, 

Translation & Explanatory Guide. Buddhist Publication Society Kandy Sri Lanka, 1999. 

๕. Bhikkhu Ñanamoli., (Tr.)  Mindfulness of Breathing: (Ānāpānasati). Buddhist 

Publication Society, Kandy, Sri Lanka, 1973. 

๖. Buddhadāsa Bhikkhu., Me and Mine. Donald L Sweareer. (Tr.), Sri Satguru Publications, 

New Delhi, 1991. 

๗. Buddhadāsa Bhikkhu., Handbook for Mankind. Dhammasabha, Bangkok, Thailand, 1997. 

๘. Chamlong Sarapadnuk Dr., Dhammapada in 4 Language: Pāli, Sanskrit, Thai, and 

English. Mahachulalongkornrajavidayalaya, Bangkok, Thailand, 2539 B.E.  

๙. Chinda Chankaew Dr.,  Nibbāna: The Ultimate Truth of Buddhism. 

Mahachulalongkornrajvidayalaya, Bangkok, Thailand, 2525 B.E.  

๑๐. Dela Vallec Poussin L.,  The Way to Nirvāna. Sri Satguru Publications, New Delhi, 

1982. 

๑๑. Dhanit Yupho., Vipassanā Bhāvanā. Phradhammakhandha Foundation, Wat Mahādhātu, 

Bangkok, Thailand, 1988. 

๑๒. Helen Jandamit., The Way to Vipassanā. The Young Buddhist Association of Thailand, 

Bangkok, Thailand. 

๑๓. Kashyap J., Abhidhamma Philosophy. Bharatiya Vidya Prakashan, Vols. I & II, Jain Amar 

Printing, Delhi, 1996. 

๑๔. Lord Chalmens., (Tr.) Further Dialogue of the Buddha. Translated from the Pāli of 

Majjhima-nikāya, Sri Satguru Publishers, Delhi, 2 vols. 1988.  

๑๕. Mathieu Boiscert., The Five Aggregates Understanding Theravāda Psychology and 

Soteriology. Sri Satguru Publication, Indian Books Centre, India, 1997. 

๑๖. Neab Mahaniranond., Vipassanā Bhāvanā: (Theory, Practice & Result). Boonkanjanaram 

Meditation Centre Chonburi, Thailand,  

๑๗. Nyanaponika Thera., The Heart of Buddhist Meditation, (Satipatthāna), A Handbook 

for Mental Training Based on the Buddha’s Way of Mindfulness. Samuel Weiser, Noble 

Offset Printers, New York, 1962. 

๑๘. Nyanatiloka, Abhidhamma Studies. Buddhist Explanation of Consciousness and 



๑๓ 
 

Time. Buddhist Publications Society, Kandy Sri Lanka, Wisdom Publications, Boston, 1998. 

๑๙. Payutta P.A., A Constitution for Living: Buddhist Principles for a Fruitful and 

Harmonious Life. Buddhadhamma Foundation, Bangkok, Thailand, 1996.   

๒๐. Payutta P.A., Buddhadhamma: Natural Laws and Values of Life. Grant A Olson. (Tr.) 

State University of New York, 1995. 

๒๑. Payutta P.A., Dictionary of Buddhism. Mahachulalongkornrajavidayalaya, Bangkok, 

Thailand, 2528. B.E. 

๒๒. Payutta P.A., Good, Evil and Beyond Kamma in the Buddha’s Teaching. Bruce Evans. 

(Tr.), Buddhadhamma Foundation, Bangkok, Thailand, 1996. 

๒๓. Payutta P.A., Dependent Origination: The Buddhist Law of Conditionality. 

Buddhahdamma Foundation, Bangkok, Thailand, 1994. 

๒๔. Peter Harvey., The Selfless Mind: Personality Consciousness and Nirvāna in Early 

Buddhism. Curzan Press, 1995. 

๒๕. Rune  E. A. Johansson., The Psychology of Niravāna. Anchor Books, New York, 1970. 

๒๖. Sajiwan Prasad,. Life after Death. Journal of Sikh Studies, Vol. XIX. Autumn, 1986. 

๒๗. Stcherbatsky Th., The Concept of Buddhist Niravāna, MB. 1996. 

๒๘. Steven Collins., Selfless Persons: Imagery and Thought in Theravāda Buddhism. 

Cambridge University Press, 1982. 

๒๙. Sujeeb Punyanubarb., Guide to Tipitaka. Mahamakutrajavidayalaya, Bangkok, Thailand, 

1996. (Thai Script). 

๓๐. Trevorling., A Dictionary of Buddhism. K.P. Bangeli & Company, Calcutta, 1996. 

๓๑. U Ko Lay.,  Guide to Tipitaka. Sri Satguru, Delhi, 1990. 

๓๒. Varasak Varadhammo., Suffering and No Suffering.’ Pimdee Co. Ltd. Bangkok, Thailand, 

Publishing. 

๓๓. Ven. Mahasi Sayadaw., The Great Discourse on Not Self (Anattalakkhana Sutta). 

Buddhadhamma Foundation, Bangkok, Thailand, 1966. 

๓๔. Wendy Doniger O’Flaherty., Karma and Rebirth in Classical Indian Traditions. MB, Pvt.  

1983. 

๓๕. Winston L. King.,Theravāda Meditation: The Buddhist Transformation of Yoga. MB.  

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทำโดยนิสิต ไดจัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได

ดังนี้ 



๑๔ 
 

          - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

          - การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

          - แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

          - ข อ เส น อ แน ะผ าน  website /  ท่ี อ าจ ารย ผู ส อ น ได จั ด ท ำ เป น ช อ งท างก ารสื่ อ ส าร กั บ นิ สิ ต 

bodhikun@yahoo.co.th 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

     ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 

          - การสังเกตการมีสวนรวมในขณะท่ีทำการสอน 

          - ผลจากการทดสอบฝกปฏิบัติ การสอบอารมณ 

          - การประเมินผลการการสอนของนิสิตโดยผาน ระบบเวบไซด  

๓. การปรับปรุงการสอน  

     หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และ

หาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

          - การวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

              ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการ

เรียนรูในวิชา ไดจากการสอบถามนิสิต หรือการสุมตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย 

และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

           - การตรวจสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไมใชอาจารยประจำ

หลักสูตร  

          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยตรวจสอบขอสอบ 

รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔ 

          - ปรับเปลี่ยน หรือ สลับอาจารยผูสอน การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพ่ือใหนิสิตมีมุมมองในเรื่องการ

ประยุกตความรูนี้กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารยหรือแนวคิดใหมๆ 
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๑๕ 
 

(ลงชื่อ)        (ลงชื่อ) 

(..........................................................)   (พระมหาพิสิฐ วิสิฐปฺโญ, ดร.) 

           ประธานหลักสูตร                     อาจารยผูบรรยาย 

           ………………/……………..../………………..      ………………/……………..../……………….. 
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