มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.3)

๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
( Dhamma in English )

พระมหาสมชาย กิตติปญโญ
อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบรายวิชา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565

คานา
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
บริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็ นไปตามที่วางแผน
ไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะกาหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดของเนื้อหาความรูใ้ นรายวิชา แนวทางการปลูกฝั งทักษะต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น
ๆ ที่นัก ศึก ษาจะได้รบั การพัฒ นาให้ป ระสบความสาเร็จ ตามจุด หมายของรายวิช า มีการก าหนด
รายละเอียดเกี่ย วกับ ระยะเวลาที่ใช้ในการเรีย น วิธีก ารเรีย นการสอน การวัด และประเมิน ผลใน
รายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่น ๆ ทีจ่ าเป็ นสาหรับการเรียนรู้ นอกจากนี้ยงั กาหนด
ยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
มคอ.3 ของรายวิชา “ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ(Dhamma in English) ” ฉบับนี้ จัดทา
ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ เป็ นปั จจัยสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ. 2)
โดยได้ดาเนินการตามกรอบของรายละเอียดในคาอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์ในการปรับปรุง
หลักสูตรอย่างครบถ้วน
อนึ่ ง ผู้ส อนและผู้เรีย น ต้ อ งตระหนั ก ถึงกระบวนการ การจัด การเรีย นการสอนที่ไ ด้
กาหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชาฉบับนี้ เพือ่ พัฒนาการการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ ได้รบั
ผลสัมฤทธิที์ พ่ งึ ประสงค์สบื ต่อไป รายละเอียด มคอ. 3 เล่มนี้ประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

ข้อมูลทัวไป
่
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาการเรียนรูข้ องนิสติ
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรังปรุงการดาเนินการของรายวิชา

(พระมหาสมชาย กิตฺตปิ ญฺโญ)
อาจารย์ประจาวิชา
วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2565

๒

รายละเอียดของรายวิ ชา (มคอ. ๓)
รายวิ ชา ๐๐๐ ๒๑๖ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ (Dhamma in English)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะมนุษย์ศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรภาษาอังกฤษ

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทัวไป
่
๑.รหัสและชื่อรายวิ ชา
๐๐๐ ๒๑๖ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
(Dhamma in English)
๒.จานวนหน่ วยกิ ต
๒ หน่วยกิต (๒ – ๐ – ๔ )
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
พุทธศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา
๔.อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร, อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อ.ชยันต์ บุญพิโย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ
อาจารย์ผู้สอน พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ
๕.ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๖๕ชั้นปีที่ ๒ การสอนภาษาไทย/สังคมศึกษา (บรรพชิต/คฤหัสถ์) คณะครุศาสตร์
๖.รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
๗.รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
๘.ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ไม่ได้กำหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชานี้
๙. สถานที่เรียน
อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒ าจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น (ผ่านระบบออนไซด์ และออนไลน์)
๑๐.วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๓

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อ ให้ นิ ส ิต มีค วามรู้ ความเข้าใจเกี่ย วกับ ศัพ ท์ ธ รรมะทางพระพุ ท ธศาสนาที่นิ ย มใช้กัน แพร่ห ลายใน
ภาษาอังกฤษและหนังสือทีส่ าคัญทางพระพุทธศาสนา ทีน่ กั ปราชญ์ได้กล่าวไว้ในภาษาอังกฤษ
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ชดั เจนและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้นิสติ มีความรูค้ วามเข้าใจศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาทีน่ ิยมใช้
กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือทีส่ าคัญทางพระพุทธศาสนา ทีน่ ักปราชญ์ไดกล่าวไว้ในภาษาอังกฤษ
และเพือ่ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็ นไปตามมาตรฐาน สกอ.
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนิ นการ
๑. คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึก ษาเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ค านาหน้ านาม (Article) การใช้ก าล (Tense) การสร้าง
ประโยค (Sentence) การใช้บุรพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบือ้ งต้นในการฟั ง พูด อ่าน
และเขียนในลักษณะที่สมั พันธ์กนั เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยคและคาศัพท์
ต่างๆ
๒. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย ๓๐ ชัวโมงต่
่
อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริ ม
สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสติ

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มกี ารฝึกปฏิบตั งิ าน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง ๔
ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์

๓. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นิสิตเป็ นรายบุคคล
ให้เวลานิสติ ๑ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์ หรือให้คาปรึกษาผ่าน ช่องทางการติดต่อส่วนตัวอาจารย์ ซึง่ อาจารย์
ผูบ้ รรยายได้บอกช่องางการติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์แล้ว ในสัปดาห์แรกทีเ่ ข้าบรรยาย

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิ สิต
๑.คุณธรรม จริ ยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณธรรม จริยธรรม
(๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(๒) มีวนิ ยั มีจติ สาธารณะ และความรับผิดชอบต่อตนเอง
(๓) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
๔

๑.๒ วิ ธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาเกีย่ วกับประเด็นทางจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องในการเรียนการสอน
- การเป็ นต้นแบบทีด่ ขี องผูส้ อน
- เรียนรูจ้ ากกรณีตวั อย่างประเด็นปั ญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม เพือ่ ให้ผเู้ รียนฝึกการแก้ปัญหา
- การเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชัน้ เรียนหรือนอกชัน้ เรียน

๑.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามขอบเขตทีใ่ ห้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารทีไ่ ด้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินคุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาโดยหน่วยงานผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

๒.ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รบั
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี เนื้อหา และสามารนาความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ ท่ี
เกิดขึน้ ได้อย่างมีเหตุผล
๒.๒ วิ ธีการสอน
จัดการเรียนการสอนโดยเน้ น ผู้เรียนเป็ นสาคัญ ทัง้ การบรรยาย อภิปรายสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ค้นคว้า วิเคราะห์ ฝึกปฏิบตั ิ ทากรณีศกึ ษา ศึกษาดูงาน เรียนรูช้ ุมชน สถานทีจ่ ริง เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ หลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตั ใิ นสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นจริง
๒.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
การทดสอบย่อย
การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
ประเมินจากรายงาน หรืองานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ประเมินจากการนาเสนอผลงาน
๓.ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ทาความเข้าใจ และนาไปประยุกต์ใช้ได้
สามารถวิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบและมีเหตุผล อ้างอิงได้
๕

มีความมุ่งมัน่ ใฝ่ รู้ เพือ่ การเรียนรูต้ ลอด และสามารถนาความรูไ้ ปเชื่อมโยงกับภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ได้
๓.๒ วิ ธีการสอน
เรียนรูก้ รณีศกึ ษาและร่วมกันอภิปรายกลุ่ม
รายวิชาปฏิบตั ิ ผูเ้ รียนต้องฝึกปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดการเรียนรู้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
มีการศึกษาค้นคว้าในรูปรายงาน โครงงาน และนาเสนอ
ศึกษาดูงาน เรียนรูจ้ ากสภาพจริงเพือ่ ให้เกิดประสบการณ์ตรง
๓.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินจากผลงานและการปฏิบตั ขิ องผูเ้ รียน ทีเ่ กิดจากการใช้กระบวนการเรียนรูอ้ ย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
ศึก ษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจารณ์ และนาเสนออย่างเป็ นระบบ เช่น รายงานกรณี ศึกษา การปฏิบั ติงานและ
ผลงานของผู้เรียน ทัง้ งานเดี่ยวและงานกลุ่ม พฤติกรรมการเรียนรู้ในชัน้ เรียน การวัดประเมินผลจากข้อสอบที่
มุ่งเน้นให้ผเู้ รียนตอบโดยการคิดวิเคราะห์ ด้วยการนาความรูท้ างหลักการ ทฤษฎีไปปรับประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา
อย่างสมเหตุสมผล
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- เป็ นสมาชิกทีด่ ขี องกลุ่มทัง้ ในฐานะผูน้ าและผูต้ าม
- มีความสามารถในการบริหารจัดการ
๔.๒ วิ ธีการสอน
- มีการมอบหมายงานให้ผเู้ รียนทางานเป็ นกลุ่มเพือ่ เรียนรูค้ วามรับผิดชอบ และการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี อง
กลุ่ม
- กลยุทธ์การสอนทีเ่ น้นการสร้างความสัมพันธ์ทเ่ี อือ้ ต่อการเรียนรู้ ระหว่างผูเ้ รียน กับผูเ้ รียน และผูเ้ รียน
กับผูส้ อน
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ ให้ผเู้ รียนรูเ้ กิดการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ การจัดการอารมณ์
การมีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี กี บั บุคคลอื่น
๔.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
- ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของผูเ้ รียน ระหว่างการเรียนการสอน และการทางานร่วมกับ
เพือ่ น
- ประเมินจากผลงานของผูเ้ รียนทีน่ าเสนอตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
๕.ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๖

๕.๑ ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- มีทกั ษะในการใช้ภาษาไทย เพื่อการสือ่ สารได้อย่างเหมาะสม
- มีทกั ษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ เพือ่ การสือ่ สารได้อย่างเหมาะสม
- มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การสืบค้นและการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
- มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้ความรูท้ างคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
๕.๒ วิ ธีการสอน
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผูส้ อน และ
บุคคลอื่นในสถานการณ์ทห่ี ลากหลาย
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
หลากหลายรูปแบบ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้การวิเคราะห์ข้อ มูล และการสื่อ สารได้อ ย่าง
เหมาะสม
๕.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
- ประเมินจากความสามารถในการนาเสนอต่อชัน้ เรียนโดยช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร์
- ประเมินจากความสามารถในการสือ่ สาร การอธิบายและการอภิปรายกรณีศกึ ษาต่างๆ
- ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนทีผ่ สู้ อนมอบหมาย

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมิ นผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
๑

๒

หัวข้อ/รายละเอียด
๑.ทดสอบก่อนเข้าบทเรียน
๒.แนะนาแผนการสอน
๒.๑ คาอธิบายรายวิชา
๒.๒ วัตถุประสงค์รายวิชา
๒.๓ กิจกรรมการเรียนการสอน
๒.๔ วิธกี ารประเมินผล
๒.๕ งานมอบหมาย
๒.๖ จิตพิสยั
Tirattana ( The Triple Gem)

จานวน
ชัวโมง
่
๒

กิ จกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)
อธิบาย

ผู้สอน
พระมหาสมชาย กิตฺตปิ ญฺโญ

การยกตัวอย่างประกอบ

Power point

๒

อธิบาย

พระมหาสมชาย กิตฺตปิ ญฺโญ

การยกตัวอย่างประกอบ

๗

สัปดาห์
ที่

๓

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

กิ จกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)
Power point

ผู้สอน

Tilakkhana (Three
Characteristics)

๒

Lecture
Illustration
Work sheet
Assignments
Power Point

พระมหาสมชาย กิตฺตปิ ญฺโญ

๔-๕

The Four Noble Truths
Suffering
Cause of Suffering
Cessation of Suffering
Paths leading to cessation of
Suffering

๔

Lecture
Illustration
Work sheet
Assignments
Power Point

พระมหาสมชาย กิตฺตปิ ญฺโญ

๖

The Five Precepts
-To abstain from killing
-To abstain from stealing
-To abstain from sexual
misconduct
- To abstain from intoxicants
causing heedlessness

๒

Lecture
Illustration
Work sheet
Assignments
Power Point

พระมหาสมชาย กิตฺตปิ ญฺโญ

๘

สอบระหว่างภาค

๒

The Noble Eightfold Path
-Right view or understanding
-Right view thought

๔

Lecture
Illustration
Work sheet

พระมหาสมชาย กิตฺตปิ ญฺโญ

๙-๑๐

๘

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

-Right view speech
-Right action
-Right livelihood
-Right effort
-Right mindfulness
-Right concentration
๑๑-๑๓ The Dependent Origination
-Ignorance – Karma –
-formation
-Conscious –Mind-matter
-Craving –Clinging-Becoming – Birth –Decay and
Death
๑๔-๑๕ Important Buddhist Texts and
Scholars

๑๖

สอบปลายภาค

กิ จกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)
Assignments
Power Point

ผู้สอน

๖

Lecture
Illustration
Work sheet
Assignments
Power Point

พระมหาสมชาย กิตฺตปิ ญฺโญ

๔

Lecture
Illustration
Work sheet
Assignments
Power Point

พระมหาสมชาย กิตฺตปิ ญฺโญ

๒

๒. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
ที่
๑

วิ ธีการประเมิ น
คุณธรรมจริยธรรมทีต่ อ้ งพัฒนา

วิ ธีการ
ประเมิ น
การสังเกต

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

สัดส่วนของการประเมิ นผล

ทุกสัปดาห์

๑๐%

๙

๒

ความรู้
ปั ญญา

๓
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

ทา
๓,๔,๕,๖,๗,๙,
แบบทดสอบ
๑๐,๑๑,๑๒,
,รายงาน
๑๓,๑๔
,ชิน้ งาน
ทา
แบบทดสอบ,
ทุกสัปดาห์
รายงาน,
ชิน้ งาน,
การสังเกต
ทุกสัปดาห์
การสังเกต

ทุกสัปดาห์

๕๐%

๓๐%

๕%
๕%
๑๐๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. เอกสารและตาราหลัก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Dhamma in English. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,
๒๕๖๐. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิ ฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิ ฏกํ ๒๕๐๐. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.
------------------------------------. พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุ งเทพมหานคร :
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). พุทธธรรม. กรุ งเทพมหานคร: โอ เอส พริ้ นติ้งเฮาส์, ๒๕๒๕.
๒. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พระ. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๒. ๘
-----------------------------------------. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา จุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒.
๓.เอกสารและข้ อมูลแนะนา
กรมการศาสนา. พระไตรปิ ฎกภาษาไทยฉบับหลวง เล่มที่ ๑๐. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๑.
-------------------. พระไตรปิ ฎกภาษาไทยฉบับหลวง เล่มที่ ๑๒. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๑
-------------------. ประมวลการสอนวิชาประวัติพุทธศาสนา. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา , ๒๕๒๔. ธนิต อยู่โพธิ์ .
สติ ปั ฏ ฐานส าหรั บ ทุ ก คน. กรุ ง เทพมหานคร : ศิ ว พรการพิ ม พ์ , ๒๕๑๘. ภัท ทัน ตะ อาสภเถระ , พระ. วิ ปั ส สนาที ป นี ฎี ก า.
กรุ งเทพมหานคร : ไพศาลวิทยา, ๒๕๑๘. ธรรมธี รราชมหามุนี (โชดก ญาณสิ ทธิ ) , พระ. หลักปฏิบตั ิสมถะ-วิปัสสนากรรมฐาน.
กรุ งเทพมหานคร : อมริ นทร์ พริ้ นติ้ง กรุ๊ ฟ, ๒๕๓๒.
เทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พระ. ปฏิบตั ิธรรมให้ถูกทาง. กรุ งเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๓๒. ราชวิสุทธิ โสภณ (วิลาศ ญาณวี

๑๐

โร), พระ. วิมุตติรัตนมาลี. กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์มิตรสยาม , ๒๕๓๙. ศรี วิสุทธิ กวี, พระ. การบริ หารจิต. กรุ งเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙.
สมภาร สมภาโร, พระ. ธรรมะภาคปฏิบตั ิ. กรุ งเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๗.
อินทวังสะเถระ, พระ. ปุจฉาวิปัสสนา มหาสติปัฏฐานสู ตร. กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ๒๑ เซ็นจูรี่ จํากัด, ๒๕๔๕.
พุทธทาสภิกขุ. อานาปานสติภาวนา. กรุ งเทพมหานคร: การพิมพ์พระนคร, ๒๕๓๕.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. อรรถกถาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกถา. กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๒.
Mahsi Sayadaw. Satipatthana Vipassana Meditation. Rangon: Dept. of Religion Affairs, 1979.
Nyaponika. The Heart of Buddhist Meditation. Kandy: B.P.S., 1987.
U. Pandita. In This Very Life. Kandy: B.P.S., 1982.

หมวดที่ ๗ การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
๑. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนิ สิต
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทาโดยนิสติ ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจาก
นิสติ ได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
๒.กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพือ่ ประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
๓.การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนิ สิตในรายวิ ชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิในรายหั
์
วข้อ ตามทีค่ าดหวังจากการเรียนรูใ้ น
วิชา ได้จาก การสอบถามนิสติ หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสติ รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิโดยรวมในวิ
์
ชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ ตรวจผลงานของนิสติ โดยอาจารย์อ่นื หรือผูท้ รงคุณวุฒิ ทีไ่ ม่ใช่
อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนิสติ โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธกี ารให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม

๑๑

๕.การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิประสิ
์ ทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพือ่ ให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิตามข้
์ อ๔
- เปลีย่ นหรือสลับอาจารย์ผสู้ อน เพือ่ ให้นิสติ มีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรูน้ ้กี บั ปั ญหาทีม่ าจาก
งานวิจยั ของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้บรรยาย พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ และคณาจารย์ใน
หลักสูตร

ลงชื่อ _______________________________ วันที่รายงาน _____________________
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รับรายงาน _____________________

๑๒

