
 
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓)  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศกึษา 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      คณะสังคมศาสตร์  ภาควชิารัฐศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการเชงิพุทธ 

 
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 
๑.รหัสและช่ือรายวิชา  

          ๖๐๐๒๐๕  กรรมฐาน   (Buddhist Meditation) 
๒.จำนวนหนว่ยกิต   
                  ๒ หน่วยกิต (๒-๒-๔) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 

พระมหาสุนันท์ สุนทฺโท, ดร. 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 

๕.ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรยีน 
     ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน  ช้ันปีท่ี ๑ 
๖.รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     - ไม่มี 
๗.รายวชิาท่ีตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     - ไม่มี 
๘.สถานท่ีเรียน    
     - ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวม อำเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

๙.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
     ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

 



๒ 
 

 
 

 
 
 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      ๑)  เพ่ือให้นิสิตศึกษาวิเคราะห์วิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามระยะเวลาและสถานที่ท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยกำหนด  
      ๒) เพ่ือให้นิสิตศึกษาวิเคราะห์วิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีเน้นศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติกรรมฐานของ
พระพุทธศาสนาของยุคต้นในพระไตรปิฎกและการปฏิบัติกรรมฐานในคัมภีร์ยุคหลัง เช่นวิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค  
      ๓) เพ่ือให้นิสิตศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสำนักต่าง ๆ ในสังคมไทย 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 
     เพ่ือให้นิสิตศึกษาวิเคราะห์วิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามระยะเวลาและสถานที่ที่บัณฑิต
วิทยาลัยกำหนด  โดยเน้นศึกษาอารมณ์ของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ลำดับขั้นตอนของการเจริญ
กรรมฐาน และผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน และผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิปัสสนา
ญาณ ๑๖ เป็นต้น 

 
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนนิการ 
๑. คำอธิบายรายวิชา  
     ๖๐๐๒๐๕  กรรมฐาน   (Buddhist Meditation) 

     ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถา ฎีกา อนุ
ฎีกา และปกรณ์วิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสำนักต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้นศึกษาอารมณ์ของสมถกร
รมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ลำดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐานและผลท่ีเกิดจากการเจริญกรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ 
และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น 
๒. จำนวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

เชิญวิทยากรเพ่ือสอน
เสริมตามความต้องการ   

มีการฝึกคน้คว้าข้อมูลใน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๔ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

๓.จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 



๓ 
 

   - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษางานวิจัย/วิทยานิพนธ์ผ่านเว็ปไซด์มหาวิทยาลยัและคณะฯ 
   - อาจารย์จดัเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์(เฉพาะราย) 

 
 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนสิิต 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธ์ิของข้อมูลส่วนบุคคล การ
ไม่เปิดเผยข้อมูล การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางเอกสาร/ตำราและไม่ละเมิดสิทธ์ทาง
ปัญญา มีความซ่ือสัตย์สุจริตวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณสมบัติบตามหลักสูตร/สาขาวิชาฯ 
            ๑) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจรยิธรรมท่ีซับซ้อนอย่างผู้รู้ใน
บริบทของศาสตร์ทางด้านการจัดการเชิงพุทธ 
          ๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางการจัดการเชิงพุทธใน
การจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
          ๓) มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมใหมี้การประพฤติปฏิบัติตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมในท่ีทำงาน และชุมชนที่ตน
เกี่ยวข้อง 

  ๔) มีความสามารถในการเปน็แบบอย่างที่ดีงามของผู้อ่ืน 
     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - การบรรยาย (Lecture) กรณียกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
          - การอภิปรายและสรุปจากกรณีศึกษาตัวอย่างที่อาจารย์ผู้สอนกำหนดให้ 
          - การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
          - ทดสอบความรู้ความเข้าใจจากเน้ือหาสาระหรือขั้นตอนในกระบวนการหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
          - กำหนดให้นักศึกษาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเรียนการเข้าเรียน การตรงต่อเวลาและการมีส่วนร่วม/การคิด/การศึกษาเพ่ือค้นหาคำตอบ 
          - การฝึกปฏิบัติงาน/ทำแบบฝึกหัดตามที่ได้รับมอบหมายและทำงานได้อย่างมีคุณภาพ 
          - การศึกษา/ค้นคว้าข้อมูลเพ่ือจัดทำและนำเสนอเป็นรายงานการค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมาย 
          - การศึกษาและการวิเคราะห์/สังเคราะห์จากตัวอย่างการทำนโยบายจริงจากรัฐบาลหรือวิทยานิพนธ์ 
          - การวัดผลจากการสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน รวมทั้งประเมินผลจากงานที่มอบหมาย 
๒. ความรู ้ 

     ๒.๑ ความรู้ท่ีต้องได้รับ 



๔ 
 

         ๑) มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นแก่นหลักการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน          
          ๒) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
          ๓) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปญัญามาเป็นสาธารณปญัญาท่ีก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          - การบรรยาย นำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
     ๒.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - การวัดผลจาการสังเกต สอบกลางภาคและสอบปลายภาค เน้นการวัดผลจากความเข้าใจเป็นหลัก 
          - การนำเสนอจากผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์และสรุปผลเป็นรายงาน 
          - การวัดความรู้ความเข้าใจจากคณุภาพของผลงานวิจัยท่ีทำเสร็จสมบูรณ ์
          - การวัดจากกิจกรรมที่เข้าร่วมสัมมนาผลการศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ 
          - ความสมบูรณข์องเอกสารรายงานและส่งตรงเวลา 
๓. ทักษะทางปัญญา 

    ๓ .๑  ทักษะทางปญัญาท่ีต้องพัฒนา 
          ๑) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในหลักการปฏิบัติกรรมฐาน ในการวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสำคัญได้
อย่างสร้างสรรค์  
          ๒) สามารถใช้หลักการปฏิบัติกรรมฐานในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆท่ีเกิดขึ้นจากการ
จัดการเชิงพุทธ 
          ๓) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและนโยบายรัฐบาลเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆท่ีสร้างสรรค์รวมไปถึง
การบูรณาการแนวคิดต่างๆ ท้ังภายในและนอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธที่ศึกษาในขั้นสูง 
          ๔) สามารถออกแบบและดำเนินการนโยบายท่ีสำคัญในเรื่องทีซ่บัซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน
การจัดการเชิงพุทธใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพ่ือการนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป  
๓.๒ วิธีการสอน 
          - การมอบหมายงานที่เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติกรรมฐาน กรณีศึกษานโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลไทยและ
ต่างประเทศ การกำหนดหัวข้อการค้นคว้ารายงาน รวมทั้งการสรุปอภิปรายผลและการเสนอแนะนำผลการค้นคว้าไป
ใช้ประโยชน์ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นการวัดผลจากความรู้และความเข้าใจเป็นสำคัญ 
          - การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆและการสรุปผลการศึกษาที่เป็นรายงาน 
          - การวัดผลจากการสังเกตและการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
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     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
             ๑) มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านหลักการปฏิบัติกรรมฐานเพ่ือการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ
ได้อย่างลึกซึ้งและแหลมคม  
            ๒) มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านหลักการปฏิบัติกรรมฐาน เพ่ือการวางแผน วิเคราะห์และ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           ๓) มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
           ๔) มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในทางวิชาการและสังคมที่ซับซ้อน    
     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - จัดกจิกรรมให้นสิิตมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ 
          - มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มหรือรายบุคคล  
          - การนำเสนอรายงานการค้นคว้าเป็นรายบุคคล/กิจกรรมสมัมนาเอกสารวิชาการในกลุ่มย่อยฯ 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
          - ประเมินตนเองและประเมินด้วยเพ่ือน ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนดให้ 
          - รายงานท่ีนำเสนอและสังเกตจากพฤติกรรมทำงานเป็นทีม 
          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง/รายงานผลงานวิชาการ 
๕. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา       
         ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักทางกรรมฐาน ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา เช่ือมโยงประเด็นปัญหาที่
สำคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านกรรมฐานในเชิงลึกได้เป็น
อย่างดี 
          ๒) สามารถส่ือสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การอ่าน การฟัง การ
เขียน และการนำเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่าง
เหมาะสม 
          ๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าท่ีสำคัญ ท้ังใน
รูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม    
  ๕.๒ วิธีการสอน       
          - การมอบหมายให้นสิิตได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจาก Website,e-learning มีการอ้างอ่ิงอย่างถูกต้อง 
             และครบถ้วน 
          - การสืบค้นข้อมูลและวรรณกรรมหรือแนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          - การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหรือสืบค้นเป็นกลุ่มหรือรายบคุล  
     ๕.๓ วิธีการประเมนิผล 
          - ปฏิบัติกรรมฐาน 

 



๖ 
 

 
หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรยีน การ
สอน  สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
 

แนะนำวิธีการศึกษาและวัด
ประเมินผลการศึกษาฯ 
     - แนวการสอน/เน้ือหารสาระ 
     - กิจกรรมการเรียนการสอน 
     - การวัดและประเมินผลฯ 

๒ แนะนำกิจกรรมนักศึกษา
และการวัดประเมินผล 
บรรยาย อภิปราย และ
การสรุปสาระท่ีสำคัญๆ 

พระมหาสุนันท์ สุนทฺโท, ดร. 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร. 

๒ 
 

ศึกษาหลักสมถกรรมฐานท่ีปรากฏใน
คัมภีร์พระไตรปิฎก 

๒ บรรยาย  ปฏิบัติ พระมหาสุนันท์ สุนทฺโท, ดร. 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร. 

๓ 
 

ศึกษาหลักวิปัสสนากรรมฐานท่ี
ปรากฎในคัมภีร์พระไตรปิฎก 

๒ บรรยาย  ปฏิบัติ พระมหาสุนันท์ สุนทฺโท, ดร. 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร. 

๔ 
 

รูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานสำนัก
ปฏิบัติธรรมวัดมหาธาตุฯ 

๒ บรรยาย  ปฏิบัติ พระมหาสุนันท์ สุนทฺโท, ดร. 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร. 

๕ 
 

รูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานสำนัก
ปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุศรีจอมทองฯ 

๒ บรรยาย  ปฏิบัติ พระมหาสุนันท์ สุนทฺโท, ดร. 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร. 

๖ 
 

รูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานสำนัก
ปฏิบัติธรรมวัดปากน้ำภาษีเจริญ 

๒ บรรยาย  ปฏิบัติ พระมหาสุนันท์ สุนทฺโท, ดร. 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร. 

๗ 
 

ศึกษาอารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๒ บรรยาย  ปฏิบัติ พระมหาสุนันท์ สุนทฺโท, ดร. 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร. 

๘ สอบอารมณ์ตามแบบที่ศึกษามา ๒ สอบอารมณ์ พระมหาสุนันท์ สุนทฺโท, ดร. 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร. 

๙ 
 

ศึกษาอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐาน ๒ บรรยาย  ปฏิบัติ พระมหาสุนันท์ สุนทฺโท, ดร. 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร. 

๑๐ 
 

ศึกษาลำดับขั้นตอนของการเจริญสม
ถกรรมฐาน 

๒ บรรยาย  ปฏิบัติ พระมหาสุนันท์ สุนทฺโท, ดร. 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร. 

๑๑ 
 

ศึกษาลำดับขั้นตอนของการเจริญ
วิปัสสนากรรมฐาน 

๒ บรรยาย  ปฏิบัติ พระมหาสุนันท์ สุนทฺโท, ดร. 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร. 

๑๒ 
 

ศึกษาผลท่ีเกิดจากการเจริญสมถ 
กรรมฐาน 

๒ บรรยาย  ปฏิบัติ พระมหาสุนันท์ สุนทฺโท, ดร. 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร. 



๗ 
 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรยีน การ
สอน  สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑๓ 
 

ศึกษาผลท่ีเกิดจากการเจริญ
วิปัสสนากรรมฐาน 

๒ บรรยาย  ปฏิบัติ พระมหาสุนันท์ สุนทฺโท, ดร. 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร. 

๑๔ 
 

ศึกษาสมาบัติ ๘ ๒ บรรยาย  ปฏิบัติ พระมหาสุนันท์ สุนทฺโท, ดร. 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร. 

๑๕ 
 

ศึกษาวิปัสสนาญาณ ๑๖ ๒ บรรยาย  ปฏิบัติ พระมหาสุนันท์ สุนทฺโท, ดร. 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร. 

๑๖ สอบปลายภาค ๒  พระมหาสุนันท์ สุนทฺโท, ดร. 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร. 

 
       ๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ท่ี  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ท่ีประเมิน  สัดส่วนของการประเมนิผล 

๑ 

ทดสอบเก็บคะแนน 
 - ทบสอบความเข้าใจ 
 - การนำเสนอผลการศึกษา 
 - การตรวจรายงานฯ 
 - การสอบปลายภาค 

 
ตลอดภาคการศึกษา 
ตลอดภาคการศึกษา 

 
๑๖ 

 
๑๐ % 
๒๐ % 
๑๐ % 
๓๐ % 

๒ 

การวิเคราะห์กรณศีึกษา ค้นคว้า  
การนำเสนอรายงาน 
 - การทำรายงานกลุม่ 
 - การตรวจและสรุปบทความ 
 - การส่งงานตามทีม่อบหมาย 

ตลอดภาคการศึกษา ๒๐% 

๓ 
การเข้าเรียน/รว่มทำกิจกรรม 
 - การมีส่วนร่วม อธิปราย 
 - การเสนอความคิดเห็นในกลุ่ม 

ตลอดภาคการศกึษา ๑๐% 

 
 

หมวดท่ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. เอกสารและตำราหลัก 

หลักการปฏิบัติกรรมฐาน 
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 



๘ 
 

หลักการปฏิบัติกรรมฐาน 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
      ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : WWW.mcu.ac.th , WWW.polmcu.com 
      การค้นคว้าวิทยานิพนธ์ (Thesis) : WWW.ThaiLIS 
      การเป็นเครือข่ายสืบค้นวิทยานิพนธ์ www.thailis.or.th 

 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนิสิต 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนิสิต 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบและเอกสารรายงาน 
          - การทบทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และ
หาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลัง
การออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ 
          - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน  
            วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 



๙ 
 

๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
           จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 
และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาท่ีมาจากงานวิจัย
ของหน่วยงานฯ 

 
 
 

 


