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ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
 
 
 



 ๒ 

ค าน า 
 รายละเอียดของรายวชิา (Course Specification) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกบัแนวทางการ
บรหิารจดัการของแต่ละรายวชิาเพื่อให้การจดัการเรยีนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผน
ไว้ในรายละเอยีดของหลกัสูตร ซึ่งแต่ละรายวชิาจะก าหนดไว้อย่างชดัเจนเกี่ยวกบัวตัถุประสงค์และ
รายละเอยีดของเนื้อหาความรูใ้นรายวชิา แนวทางการปลูกฝังทกัษะต่าง ๆ ตลอดจนคุณลกัษณะอื่น 
ๆ ที่นักศึกษาจะได้รบัการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดหมายของรายวิชา  มีการก าหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผลใน
รายวชิา ตลอดจนหนังสอืหรอืสื่อทางวชิาการอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบัการเรยีนรู้ นอกจากนี้ยงัก าหนด
ยุทธศาสตรใ์นการประเมนิรายวชิาและกระบวนการปรบัปรุง 
   มคอ.3 ของรายวชิา “ธรรมะภาคภาษาองักฤษ(Dhamma in English) ” ฉบบันี้  จดัท า
ขึน้โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพือ่เป็นปัจจยัสนับสนุนกระบวนการจดัการเรยีนการสอน ใหเ้ป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ  และบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา (มคอ.  2) 
โดยได้ด าเนินการตามกรอบของรายละเอียดในค าอธิบายรายวชิาและจุดประสงค์ในการปรบัปรุง
หลกัสตูรอย่างครบถว้น 
 อนึ่ง  ผู้สอนและผู้เรียน ต้องตระหนักถึงกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนที่ได้
ก าหนดไวใ้นรายละเอยีดของรายวชิาฉบบัน้ี เพือ่พฒันาการการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ ไดร้บั
ผลสมัฤทธิท์ีพ่งึประสงคส์บืต่อไป  รายละเอยีด มคอ. 3 เล่มนี้ประกอบดว้ย  7 หมวด  ดงันี้ 

 

หมวด 1  ขอ้มลูทัว่ไป 
หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
หมวด 3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
หมวด 4  การพฒันาการเรยีนรูข้องนิสติ 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมนิผล 
หมวด 6  ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 
หมวด 7  การประเมนิและปรงัปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 
 

 
 

 (พระมหาสมชาย  กตฺิตปิญฺโญ) 
อาจารยป์ระจ าวชิา 

วนัที ่9 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ 2565 
 
 
 



 ๓ 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) 
รายวิชา ๐๐๐ ๒๑๖  ธรรมะภาคภาษาองักฤษ (Dhamma in English) 

 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนุษยศ์าสตร ์ ภาควชิาหลกัสตูรภาษาองักฤษ 
 

 
หมวดท่ี ๑ ข้อมูลโดยทัว่ไป 

๑.รหสัและช่ือรายวิชา   
     ๐๐๐ ๒๑๖ ธรรมะภาคภาษาองักฤษ 

         (Dhamma in English)           
๒.จ านวนหน่วยกิต   

๒ หน่วยกติ (๒ – ๐ – ๔ ) 
๓.หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรบณัฑติ หมวดวชิาแกนพระพุทธศาสนา 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร, อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อ.ชยันต์ บุญพิโย 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ  
     อาจารย์ผู้สอน พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ 
๕.ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี ๑/ ๒๕๖๕ชั้นปีที่ ๒ การสอนภาษาไทย/สังคมศึกษา (บรรพชิต/คฤหัสถ์) คณะครุศาสตร์ 
๖.รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
  ไม่ม ี
๗.รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่ม ี
๘.ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
    ไม่ได้กำหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชานี้  
๙. สถานท่ีเรียน    
      อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น (ผ่านระบบออนไซด์ และออนไลน์) 
๑๐.วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
          ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 

 



 ๔ 

หมวดท่ี ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
๑. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
     เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายใน
ภาษาองักฤษและหนงัสอืทีส่ าคญัทางพระพุทธศาสนา ทีน่กัปราชญ์ไดก้ล่าวไวใ้นภาษาองักฤษ 
๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
     พฒันาและปรบัปรุงเนื้อหาของรายวชิาใหช้ดัเจนและสอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายของรายวชิา สามารถจดัการ
เรยีนการสอนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ท าใหน้ิสติมคีวามรูค้วามเขา้ใจศพัท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาทีน่ิยมใช้
กนัแพร่หลายในภาษาองักฤษ และหนงัสอืทีส่ าคญัทางพระพุทธศาสนา ทีน่ักปราชญ์ไดกล่าวไวใ้นภาษาองักฤษ 
และเพือ่พฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. 

หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาเกณฑ์และการใช้ภาษาองักฤษเกี่ยวกับการใช้ค าน าหน้านาม (Article) การใช้กาล (Tense) การสร้าง
ประโยค (Sentence) การใชบุ้รพบท (Preposition) สนัธาน (Conjunction) ฝึกทกัษะเบือ้งต้นในการฟัง พูด อ่าน
และเขยีนในลกัษณะที่สมัพนัธ์กนั เน้นด้านการอ่านและความเขา้ใจภาษาองักฤษ ซึ่งมรีูปประโยคและค าศพัท์
ต่างๆ 
๒. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๐ ชัว่โมงต่อ
ภาคการศกึษา   
 

สอนเสรมิตามความ
ตอ้งการของนิสติ  

ไม่มกีารฝึกปฏบิตังิาน
ภาคสนาม 

การศกึษาดว้ยตนเอง ๔ 
ชัว่โมงต่อสปัดาห ์  

๓. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
ใหเ้วลานิสติ ๑ ชัว่โมง/สปัดาห ์หรอืใหค้ าปรกึษาผ่าน ช่องทางการตดิต่อสว่นตวัอาจารย ์ซึง่อาจารย์
ผูบ้รรยายไดบ้อกช่องางการตดิต่อและหมายเลขโทรศพัทแ์ลว้ ในสปัดาหแ์รกทีเ่ขา้บรรยาย 

 
 

หมวดท่ี ๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 
๑.คณุธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
          พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณธรรม จรยิธรรม 
           (๑) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ  
           (๒) มวีนิยั มจีติสาธารณะ และความรบัผดิชอบต่อตนเอง  
           (๓) เหน็คุณค่าศลิปวฒันธรรม และภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 



 ๕ 

 
 
     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - บรรยายพรอ้มยกตวัอย่างกรณีศกึษาเกีย่วกบัประเดน็ทางจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งในการเรยีนการสอน 
          - การเป็นตน้แบบทีด่ขีองผูส้อน 
          - เรยีนรูจ้ากกรณีตวัอย่างประเดน็ปัญหาดา้นคุณธรรม จรยิธรรม เพือ่ใหผู้เ้รยีนฝึกการแกปั้ญหา 
          - การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ การจดักจิกรรมในชัน้เรยีนหรอืนอกชัน้เรยีน 
 
 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และสง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หแ้ละตรงเวลา 
          - มกีารอา้งองิเอกสารทีไ่ดน้ ามาท ารายงาน อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
          - ประเมนิคุณธรรม จรยิธรรมของบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาโดยหน่วยงานผูใ้ชบ้ณัฑติ 
           
 
๒.ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ท่ีต้องได้รบั  
          มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลกัการ ทฤษฎี เนื้อหา และสามารน าความรู้มาอธบิายปรากฏการณ์ที่
เกดิขึน้ไดอ้ย่างมเีหตุผล 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          จดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั ทัง้การบรรยาย อภิปรายสมัมนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
คน้ควา้ วเิคราะห ์ฝึกปฏบิตั ิท ากรณีศกึษา ศกึษาดูงาน เรยีนรูชุ้มชน สถานทีจ่รงิ เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิกระบวนการ
เรยีนรู ้หลกัการ ทฤษฎ ีและการประยุกตใ์ชใ้นทางปฏบิตัใินสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจรงิ  
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          การทดสอบย่อย 
          การสอบกลางภาคและปลายภาคเรยีน 
          ประเมนิจากรายงาน หรอืงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
          ประเมนิจากการน าเสนอผลงาน 
 
๓.ทกัษะทางปัญญา 

     ๓.๑ ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 
          สามารถสบืคน้ขอ้มลู วเิคราะห ์ท าความเขา้ใจ และน าไปประยุกตใ์ชไ้ด้ 
สามารถวเิคราะห ์อย่างเป็นระบบและมเีหตุผล อา้งองิได้ 



 ๖ 

มคีวามมุ่งมัน่ ใฝ่รู ้เพือ่การเรยีนรูต้ลอด และสามารถน าความรูไ้ปเชื่อมโยงกบัภูมปัิญญาทอ้งถิน่ได้ 

     ๓.๒ วิธีการสอน 
เรยีนรูก้รณีศกึษาและร่วมกนัอภปิรายกลุ่ม 
รายวชิาปฏบิตั ิผูเ้รยีนตอ้งฝึกปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้สามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ด้ 
มกีารศกึษาคน้ควา้ในรปูรายงาน โครงงาน และน าเสนอ 
ศกึษาดงูาน เรยีนรูจ้ากสภาพจรงิเพือ่ใหเ้กดิประสบการณ์ตรง 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
           ประเมนิจากผลงานและการปฏบิตัขิองผูเ้รยีน ทีเ่กดิจากการใชก้ระบวนการเรยีนรูอ้ย่างเป็นเหตุเป็นผล 
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจารณ์ และน าเสนออย่างเป็นระบบ เช่น รายงานกรณีศึกษา การปฏิบัติงานและ
ผลงานของผู้เรยีน ทัง้งานเดี่ยวและงานกลุ่ม พฤตกิรรมการเรยีนรู้ในชัน้เรยีน การวดัประเมนิผลจากขอ้สอบที่
มุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนตอบโดยการคดิวเิคราะห ์ดว้ยการน าความรูท้างหลกัการ ทฤษฎไีปปรบัประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา
อย่างสมเหตุสมผล 
๔.ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  

     ๔.๑ ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  
          - มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
          - เป็นสมาชกิทีด่ขีองกลุ่มทัง้ในฐานะผูน้ าและผูต้าม 
          - มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการ 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - มกีารมอบหมายงานใหผู้เ้รยีนท างานเป็นกลุ่มเพือ่เรยีนรูค้วามรบัผดิชอบ และการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง
กลุ่ม 
          - กลยุทธก์ารสอนทีเ่น้นการสรา้งความสมัพนัธ์ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ระหว่างผูเ้รยีน กบัผูเ้รยีน และผูเ้รยีน
กบัผูส้อน 
          - จดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่ใหผู้เ้รยีนรูเ้กดิการปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์ การจดัการอารมณ์ 
การมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบับุคคลอื่น 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
          - ประเมนิจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของผูเ้รยีน ระหว่างการเรยีนการสอน และการท างานร่วมกบั
เพือ่น 
          - ประเมนิจากผลงานของผูเ้รยีนทีน่ าเสนอตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
๕.ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 



 ๗ 

     ๕.๑ ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา       
          - มทีกัษะในการใชภ้าษาไทย เพื่อการสือ่สารไดอ้ย่างเหมาะสม        
          - มทีกัษะในการใชภ้าษาต่างประเทศ เพือ่การสือ่สารไดอ้ย่างเหมาะสม 
          - มทีกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่การสบืคน้และการน าเสนอไดอ้ย่างเหมาะสม 
          - มทีกัษะในการประยุกตใ์ชค้วามรูท้างคณิตศาสตรไ์ดอ้ย่างเหมาะสม 
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - จดักจิกรรมการเรยีนการสอนที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการสื่อสารระหว่างผู้เรยีนกบัผูส้อน และ
บุคคลอื่นในสถานการณ์ทีห่ลากหลาย 
          - จดักจิกรรมการเรยีนการสอนที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเลอืกและใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่
หลากหลายรปูแบบ 
          - จดักิจกรรมการเรยีนการสอนที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้ใช้การวเิคราะห์ข้อมูลและการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม  
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
          - ประเมนิจากความสามารถในการน าเสนอต่อชัน้เรยีนโดยชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศหรอืคณิตศาสตร ์
          - ประเมนิจากความสามารถในการสือ่สาร การอธบิายและการอภปิรายกรณีศกึษาต่างๆ 
          - ประเมนิจากผลงานตามกจิกรรมการเรยีนการสอนทีผู่ส้อนมอบหมาย 

 

 

 

 
หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือท่ีใช้ 

(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

๑ 
 

๑.ทดสอบก่อนเขา้บทเรยีน 
๒.แนะน าแผนการสอน 
   ๒.๑ ค าอธบิายรายวชิา 
   ๒.๒ วตัถุประสงคร์ายวชิา 
   ๒.๓ กจิกรรมการเรยีนการสอน 
   ๒.๔ วธิกีารประเมนิผล 
   ๒.๕ งานมอบหมาย 
   ๒.๖ จติพสิยั 

๒ อธบิาย 
การยกตวัอย่างประกอบ 
Power point 
  
   
 

พระมหาสมชาย กตฺิตปิญฺโญ 

๒ Tirattana ( The Triple Gem) ๒ อธบิาย 
การยกตวัอย่างประกอบ 

พระมหาสมชาย กตฺิตปิญฺโญ 



 ๘ 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือท่ีใช้ 

(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

Power point 
 

๓ Tilakkhana (Three 
Characteristics) 

๒ Lecture 
Illustration 
Work sheet 
Assignments 
Power Point 
  
 
 

พระมหาสมชาย กตฺิตปิญฺโญ 

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 กตฺิตปิญฺโญ 

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 กตฺิตปิญฺโญ 

๘ 
 

สอบระหว่างภาค ๒   

๙-๑๐ 
 

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

๔ Lecture 
Illustration 
Work sheet 

พระมหาสมชาย กตฺิตปิญฺโญ 



 ๙ 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือท่ีใช้ 

(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

-Right view speech 
-Right action 
-Right livelihood 
-Right effort 
-Right mindfulness 
-Right concentration 
 

Assignments 
Power Point 
  
 
 

๑๑-๑๓ The Dependent Origination 
-Ignorance – Karma – 
-formation 
-Conscious –Mind-matter 
-Craving –Clinging- 
-Becoming – Birth –Decay and 
Death 

๖ Lecture 
Illustration 
Work sheet 
Assignments 
Power Point 
  
 

พระมหาสมชาย กตฺิตปิญฺโญ 

๑๔-๑๕ Important Buddhist Texts and 
Scholars 

๔ Lecture 
Illustration 
Work sheet 
Assignments 
Power Point 
  
 

พระมหาสมชาย กตฺิตปิญฺโญ 

๑๖ สอบปลายภาค ๒   
 
 
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี  วิธีการประเมิน  
วิธีการ
ประเมิน 

สปัดาห์ท่ี
ประเมิน  

สดัส่วนของการประเมินผล 

๑ คุณธรรมจรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 
การสงัเกต 

ทุกสปัดาห ์ ๑๐% 



 ๑๐ 

๒ 
 
ความรู ้

ท า
แบบทดสอบ
,รายงาน
,ชิน้งาน 

๓,๔,๕,๖,๗,๙,
๑๐,๑๑,๑๒, 
๑๓,๑๔ 

๕๐% 

๓ 

ปัญญา ท า
แบบทดสอบ,
รายงาน,
ชิน้งาน, 

ทุกสปัดาห ์ ๓๐% 

 
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ
รบัผดิชอบ 

การสงัเกต 
ทุกสปัดาห ์ ๕% 

 
ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

การสงัเกต 
ทุกสปัดาห ์ ๕% 

 รวม ๑๐๐% 

 
หมวดท่ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและต าราหลกั 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. Dhamma in English. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 

๒๕๖๐. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบบัมหาจุฬาเตปิฏก ํ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๕.  
------------------------------------. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๕.  
พระราชวรมุนี (ประยทุธ์ ปยตฺุโต). พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร: โอ เอส พร้ินติ้งเฮาส์, ๒๕๒๕.  
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  

ราชวรมุนี (ประยทุธ์ ปยตฺุโต), พระ. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบบัประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หา จุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั, ๒๕๓๒. ๘  

-----------------------------------------. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบบัประมวลศพัท์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หา จุฬาลง
กรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๒.  
๓.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 กรมการศาสนา. พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัหลวง เล่มท่ี ๑๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, ๒๕๒๑. 
 -------------------. พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัหลวง เล่มท่ี ๑๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, ๒๕๒๑ 

 -------------------. ประมวลการสอนวิชาประวติัพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, ๒๕๒๔. ธนิต อยู่โพธ์ิ. 
สติปัฏฐานส าหรับทุกคน. กรุงเทพมหานคร : ศิวพรการพิมพ์ , ๒๕๑๘. ภัททันตะ อาสภเถระ, พระ. วิปัสสนาทีปนีฎีกา. 
กรุงเทพมหานคร : ไพศาลวิทยา, ๒๕๑๘. ธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ), พระ. หลกัปฏิบติัสมถะ-วิปัสสนากรรมฐาน. 
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์ พร้ินติ้ง กรุ๊ฟ, ๒๕๓๒.  
เทพเวที (ประยทุธ์ ปยุตฺโต), พระ. ปฏิบติัธรรมให้ถูกทาง. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๓๒. ราชวิสุทธิโสภณ (วิลาศ ญาณวี



 ๑๑ 

โร), พระ. วิมุตติรัตนมาลี. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมิ์ตรสยาม, ๒๕๓๙. ศรีวิสุทธิกวี, พระ. การบริหารจิต. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพม์หามกุฎราชวิทยาลยั, ๒๕๒๙.  
สมภาร สมภาโร, พระ. ธรรมะภาคปฏิบติั. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๗.  
อินทวงัสะเถระ, พระ. ปุจฉาวิปัสสนา มหาสติปัฏฐานสูตร. กรุงเทพมหานคร : บริษทั ๒๑ เซ็นจูร่ี จาํกดั, ๒๕๔๕.  
พุทธทาสภิกข.ุ อานาปานสติภาวนา. กรุงเทพมหานคร: การพิมพพ์ระนคร, ๒๕๓๕.  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. อรรถกถาบาลี ฉบบัมหาจุฬาอฏฺฐกถา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวิ์ญญาณ, 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. 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมนิประสทิธิผลในรายวชิานี้ ที่จดัท าโดยนิสติ ได้จดักิจกรรมในการน าแนวคดิและความเห็นจาก
นิสติไดด้งันี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
          - การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
          - แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 
           
๒.กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
     ในการเกบ็ขอ้มลูเพือ่ประเมนิการสอน ไดม้กีลยุทธ ์ดงันี้ 
          - การสงัเกตการณ์สอนของผูร้่วมทมีการสอน 
          - ผลการสอบ 
          - การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้
๓.การปรบัปรงุการสอน  
     หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ ๒ จงึมกีารปรบัปรุงการสอน โดยการจดักจิกรรมในการระดม 
สมอง และหาขอ้มลูเพิม่เตมิในการปรบัปรุงการสอน ดงันี้ 
          - สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ ตามทีค่าดหวงัจากการเรยีนรูใ้น
วชิา ไดจ้าก การสอบถามนิสติ หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนิสติ รวมถงึพจิารณาจากผลการทดสอบย่อย และ
หลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิาไดด้งันี้ 
          - การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนิสติโดยอาจารยอ์ื่น หรอืผูท้รงคุณวุฒ ิทีไ่ม่ใช่ 
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  
          - มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนิสติ โดยตรวจสอบ 
            ขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 



 ๑๒ 

๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรุงการสอน และ
รายละเอยีดวชิา เพือ่ใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้ 
          - ปรบัปรุงรายวชิาทุก ๓ ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ ๔ 
          - เปลีย่นหรอืสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพือ่ใหน้ิสติมมุีมมองในเรื่องการประยุกตค์วามรูน้ี้กบัปัญหาทีม่าจาก 
งานวจิยัของอาจารยห์รอืแนวคดิใหม่ๆ 

 
 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้บรรยาย  พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ และคณาจารย์ใน
หลักสูตร  
 
 
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รายงาน _____________________  
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  พระมหาสมชาย  กิตฺติปญฺโญ 
 

ลงชื่อ _______________________________ วันที่รับรายงาน _____________________ 

 
 


