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รายละเอียดของรายวิชา 
สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง 
 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา1 

 BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน 
 BU5008 Meditation  Practice 

2. จ านวนหน่วยกิต 
3 (3-0-6) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
เป็นวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นรายวิชาบังคับส าหรับทุกหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย 

 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน1 
       พระครูกิตติวิสุทธิธรรม  
 พระครูสังฆรักษ์จิณณกมล  อภิรตโน 
 พระกฤษฎา   ขนฺติโก 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน1 
    ภาคการศึกษาที่ 1/2558  ชั้นปีที่ 1  สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ภาคพิเศษ/คฤหัสถ์  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre- requisites) (ถ้ามี) 
    -ไม่มี 
7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
   -ไม่มี 
8.สถานที่เรียน1 
   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
9.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 

 
หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา1 

1.1 รู้หลักการปฏิบัติวิธีปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน 

1.2 รู้หลักการปฏิบัติธุดงค์ ศึกษาการสอนกรรมฐานและการปฏิบัติกรรมฐานจากส านักกรรมฐานท่ีส าคัญในประเทศไทย 

1.3 เข้าใจเป้าหมายส าคัญของพระพุทธศาสนา 
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1.4 ประยุกต์ใช้แนวคิดของพระพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

1.5 สามารถฝึกปฏิบัติกรรมฐานท่ีถูกต้องตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา1 
เพื่อปรับปรุงเนื้อหา หลักธรรมบางประการได้แก่ หลักการปฏิบัติ ของกรรมฐาน 40 กองเป็นต้น ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม

ในปัจจุบัน โดยน าหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเนื้อหาของรายวิชาหลักการปฏิบัติกรรมฐานมาเป็นประเด็นข้อเสนอแนะที่นักศึกษา

จะสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนบริบทบริหารการเรยีนการสอนให้มีความน่าสนใจโดยการเพิ่มลดการบริหาร การเรียน

การสอนและการประเมินโดยผู้สอนมาเป็นแนวทางในการจัดท า มคอ.3 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
       มีความรู้และเข้าใจ แนวคิด หลักการ วิธีปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา ทั้งด้านสมถกรรมฐานและวิปัสสนา
กรรมฐาน หลักการปฏิบัติธุดงค์ ศึกษาการสอนกรรมฐานและการปฏิบัติกรรมฐานจากส านักกรรมฐานที่ส าคัญใน
ประเทศไทย ฝึกปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา 

ฝึกปฏิบัติกรรมฐานนอกสถานที่หรือในส านักปฏิบัติอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 30 ชั่วโมง ทุกภาคการศึกษา

จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

The concepts, principles, ways of meditation practice in the Buddhism of both 

samathakammathana (concentration development) and Vipassanakammathana (Insight 

development), the principles of Dhutonga practice( Austere practice),study the teaching of subjects 

of meditation and meditation exercise from the important meditation units in Thailand,practice in 

the right meditation development in according to the Buddhist teachings 

The condition of subject; 

to practice the meditation at schools of meditation teaching at least ๓๐ hours for every 

semester until the completion of education  

 
 
 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา1 

หน่วย
กิต 

จ านวนชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

3(3-0-6) 
1บรรยาย  45 
ช่ัวโมงต่อภาค

- 
การศึกษาด้วยตนเอง  90 /

ภาคการศึกษา 
สอนเสริมตามความต้องการ

ของนักศึกษาเฉพาะราย 
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การศึกษา 

3.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 1                

- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ  1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (มคอ.2 หมวด 4) 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 1.1 มีจิตส านึกและตระหนัก
ศึกษาในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางอาชีพ 

 

- น าสวดมนต ์
- อภิปรายกลุม่ 
- ไม่ลอกข้อสอบ 

-ส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตาม
ขอบเขตที่ให้และพฤติกรรมการเขา้
เรียนและตรงเวลา 
- ประเมินงานไม่มีการติด ลอกเชน่ไม่
เล่น ไม่พุคุยขณะที่สอน ไม่เล่น
โทรศัพท์ฯ 
-ประเมินผลการศึกษาจากการท างาน
กลุ่ม  
- ไม่ลอกงานเพื่อน 

 1.2 มีวินัย ซื่อสัตย์ และ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 

-เช็คช่ือเข้าช้ันเรียน 
-จัดอภิปรายกลุ่ม 
-ตรงต่อเวลา ซื่อสัตยส์ุจริต และ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

-สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนและส่ง
งานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่
ให้และตรงเวลา จากระยะเวลา
ก าหนดส่งงาน (ตามข้อตกลงเบื้องต้น
ก่อนเรียน) 

 1.3 มีจิตสาธารณะ รักและ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และ
ประเทศชาติ 

 

-ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบ
สภาพสังคมที่มีพระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาที่คนในเอเชียนับถือเป็นจ านวน
มาก อภิปราย พร้อมสรุปผล 
 

-สังเกตพฤติกรรมการส่งงานท่ีไดร้บั
มอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรง
เวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจากการท างาน
กลุ่มโดยสุม่ถามเนื้อหาที่เรียนเป็น
รายบุคคล  

2. ความรู้ 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
 2.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ

และทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชา
รัฐศาสตร์การปกครอง 
 

- มอบหมายใบงานให้ค้นคว้าเรื่อง 
บรรยาย ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
อภิปราย  การเรียนรู้ด้วยวิธีการเรยีน
แบบ Mimd map 
- มอบหมายงานกลุ่มเพื่อศึกษาข่าว
หรือ เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นแล้วน ามา
วิเคราะห์สื่อออนไลน์ เช่น Facbook 
เป็นต้น 

- สอบปลายภาค  ด้วยแบบทดสอบที่
เน้นเรื่องการวัดความรู้ความเข้าใจ
และการน าไปใช้ 
- ป ร ะ เ มิ น จ าก กา รท า ง านแล ะ
ความสามารถในการน าเสนองาน 
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- ความรู้ในการแก้ปัญหาการด าเนิน
ชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา รู้จักมอง
โลกมองชีวิตในด้านที่ เป็นความคิด
สร้างสรรค์มากยิ่งข้ึน 
- ซักถามในประเด็นส าคญั 

 2.2 มีทักษะและประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์การ
ปกครอง สามารถ 
ปฏิบัติงานในสถานการณต์่างๆได ้

- ค้นคว้าเอกสารที่เกีย่วข้อง และท าใบ
งาน 

- ประเมินจากการค้นคว้าการท างาน
จากใบงาน 

 2.3 มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการ
ใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจยัที่
เกี่ยวข้องกับ 
การแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรู้ในสาขาวิชา 

- มอบหมายใบงานให้ค้นคว้าเรื่อง 
บรรยาย ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
อภิปราย  การเรียนรู้ด้วยวิธีการเรยีน
แบบ Mimd map 
- มอบหมายงานกลุ่มเพื่อศึกษาข่าว
หรือ เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นแล้วน ามา
วิเคราะห์สื่อออนไลน์ เช่น Facbook 
เป็นต้น 
- ความรู้ในการแก้ปัญหาการด าเนิน
ชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา รู้จักมอง
โลกมองชีวิตในด้านที่ เป็นความคิด
สร้างสรรค์มากยิ่งข้ึน 
- ซักถามในประเด็นส าคญั 

- สอบปลายภาค  ด้วยแบบทดสอบที่
เน้นเรื่องการวัดความรู้ความเข้าใจ
และการน าไปใช้ 
- ป ร ะ เ มิ น จ าก กา รท า ง านแล ะ
ความสามารถในการน าเสนองาน 

 2.4 ตระหนักศึกษาในธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เปลี่ยนแปลงตาม 
สถานการณ ์

 2.5 มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา  

3. ทักษะทางปัญญา 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

3.1 สามารถค้นหา ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาความรู้และการ 
แก้ปัญหาทางอาชีพได้อย่าง
สร้างสรรค ์

-อภิปรายร่วม โดยอาจารยต์ั้งประเด็น
หัวข้อค าถาม 
สอดแทรกเนื้อหากรณีตัวอย่างเข้าช่วย
ในการเรียนรู ้

- ประเมินจากการค้นคว้าการท างาน
จากใบงาน  
- การปฏิบัติและผลการปฏิบัติที่ให้
อธิบายผลการปฏิบัติที่ได้รับ วิธีการที่
สามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริง
ตามสถานการณ์นั้น ในชีวิตประจ าวัน 

 

3.2 สามารถคิดวิเคราะห์และ
ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้
และประสบการณ์ของตนใน 
การแก้ปัญหาการท างานได้ 

-อภิปรายร่วม โดยอาจารยต์ั้งประเด็น
หัวข้อค าถาม สอดแทรกเนื้อหากรณี
ตัวอย่างเข้าช่วยในการเรยีนรู ้

- 
3.3 สามารถวางแผนการท างาน
และการบริหารจัดการงานได้ 

  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
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 4.1 มีภาวะผู้น า มคีวามคิดริเริ่มในการ
วิเคราะหป์ัญหาได้อย่างเหมาะสมบน
พื้นฐานของ 
ตนเองและของกลุ่ม 

สอดแทรกเนื้อหากรณีตัวอย่างเข้าช่วย
ในการเรียนรู้ในการวิเคราะหป์ัญหา 
เช่น ข่าว วารสาร เว็บไซดฯ์ น ามาเพื่อ
เป็นกรณตีัวอย่าง 

ใบงาน รายงาน 

 4.2 ตระหนักศึกษาในความแตกตา่ง
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
สามารถท างาน 
ร่วมกับผู้อื่นได้ด ี

- ให้เสนอรูปแบบวิธีการหลักการในการ
ปฏิบัติโดยจัดเป็นกลุ่ม ตามอิริยาบถทั้ง 
4 และวิเคราะห์สภาพสังคมที่มีความ
แตกต่างกัน สรุปผลเพื่อหาความชัดเจน
ในเนื้อหารายวิชา 

-ประเมินจากงานที่น า เสนอและ
พฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม 
 

 4.3 มีความรับผดิชอบในการเรยีนรู้
เพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

- อภิปรายร่วม โดยอาจารยต์ั้งประเด็น
หัวข้อสอบถาม 
สอดแทรกเนื้อหากรณีตัวอย่างเข้าช่วย
ในการเรียนรู้ในการวิเคราะหป์ัญหา 
เช่น ข่าว วารสาร เว็บไซดฯ์ น ามาเพื่อ
เป็นกรณตีัวอย่าง 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
 5.1 มีความสามารถในการใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือ

คณิตศาสตร์หรือ 

กระบวนการวิจยัในการคิดวเิคราะห์

หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและใน

การปฏิบัติงานได ้

- การน าวารสารมาศึกษาและการเขียน
บทความ   
- เขียนใบงาน ถูกต้องภามหลักภาษา 
สอดแทรกเนื้อหากรณีตัวอย่างเข้าช่วย
ในการเรียนรู้ในการวิเคราะหป์ัญหา 
เช่น ข่าว วารสาร 

ใบงานท่ีมอบหมายให้ท าแล้วน าสง่ 

 5.2 มีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศในการสื่อสาร การ 

แสวงหาความรูด้้วยตนเอง การจัดเก็บ

และประมวลผลข้อมูลและการ

น าเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ

ประโยชน์ในการศึกษาได ้

  

 5.3 มีความสามารถในการใช้

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการ

สื่อสาร การแสวงหา 

ความรู้ด้วยตนเอง การจดัเก็บและ

ประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอ

ข้อมูลสารสนเทศ 

  



 มคอ.3 BU5008 การฏิบัติกรรมฐาน 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล  (กระจายจากค าอธิบายรายวิชา) 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 - แนะน าตน 
- แนะน าสังเขปรายวิชา  แนะน าการเรียนรู้
การปฏิบัติตน และการวัดประเมินผล  สนทนา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
บทที่ 1  

การปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น 

-หลักการทางเถรวาท 

-แนะน าการปฏิบัติกรรมฐานแบบเถรวาท 

3 -น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรยีน 
-บรรยายโดยใช้งานน าเสนอ
พาวเวอร์พ้อยท ์
-เอกสารประกอบการสอน 
-ซักถามประเด็นเนื้อเรื่อง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรร
มาน 

 

พระครูกิตติวิสุทธิธรรม 
/พระครูสังฆรักษ์จิณณ
กมล  อภิรตโน/ 
พระกฤษฎา   ขนฺติโก 

2 บทที่ 2 
ประโยชน์ของการเจริญกรรมฐาน 
-กิจเบื้องต้นในการเจรญิภาวนา 
-ประเภทของการเจรญิภาวนา 
-ประเภทของสมาธ ิ
-อารมณ์ของสมถะกรรมฐาน 
-กสิน 10 

3 -น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรยีน 
-บรรยายโดยใช้งานน าเสนอ
พาวเวอร์พ้อยท ์
-เอกสารประกอบการสอน 
-ตั้งประเด็นค าถามถึงความ
แตกต่างระหว่างมุมมองเรื่อง 
 

พระครูกิตติวิสุทธิธรรม 
/พระครูสังฆรักษ์จิณณ
กมล  อภิรตโน/ 
พระกฤษฎา   ขนฺติโก 

3 บทที่ 3 
ประโยชน์ของการเจริญกรรมฐาน 
-กิจเบื้องต้นในการเจรญิภาวนา 
-ประเภทของการเจรญิภาวนา 
-ประเภทของสมาธ ิ
-อารมณ์ของสมถะกรรมฐาน 
-กสิน 10 

3 - น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
- ตั้ งค าถาม เรื่ องสมาธิคือ
อะไร แล้วให้ระดมความคิด
ตอบค าถาม 

พระครูกิตติวิสุทธิธรรม 
/พระครูสังฆรักษ์จิณณ
กมล  อภิรตโน/ 
พระกฤษฎา   ขนตฺิโก 

4 บทที่ 4  
-อสุภะ 10, อนุสสติ 10 
-พรหมวิหาร 4 
-สัญญา 1 
-อารมณ์ของวิปัสสนา 
-กรรมฐาน, จริตของผู้ท ากรรมฐาน 

3 -น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรยีน 
- ตั้งประเด็นซักถาม โดย
ยกตัวอย่างสภาพสั งคมใน
ปัจจุบัน ที่เกิดการแตกแยกกัน
เปรียบเทียบ 
-ให้นักศึกษาสรุปตามเนื้อหา
เป็นใบงานโดยให้อธิบาย
อารมณ์ของตนเองในขณะ
อารมณ์ โกรธ รัก และงมงาย 

พระครูกิตติวิสุทธิธรรม 
/พระครูสังฆรักษ์จิณณ
กมล  อภิรตโน/ 
พระกฤษฎา   ขนฺติโก 
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5 บทที่ 5  
-อสุภะ 10, อนุสสติ 10 
-พรหมวิหาร 4 
-สัญญา 1 
-อารมณ์ของวิปัสสนา 
-กรรมฐาน, จริตของผู้ท ากรรมฐาน 

3 -สวดมนต์ก่อนเขา้เรียน  
น าเสนอภาพวดีิทัศน์ เพลง
ของปาน ธนพร ที่สื่อเพลงใน
ลักษณะการพิจารณาอสุภะ
โดยภาพจะแสดงอาการของ
อสุภะ 10 ตั้งแต่เริ่มตน จนจบ 
- อาจารย์เสริมเนื้อหา และให้
พิจารณาตนอย่างมสีต ิ

พระครูกิตติวิสุทธิธรรม 
/พระครูสังฆรักษ์จิณณ
กมล  อภิรตโน/ 
พระกฤษฎา   ขนฺติโก 

6 บทที่ 6  
-ความพร้อมของผู้ท ากรรมฐาน 
-การท ากรรมฐาน 
-อุปสรรคของสมาธ ิ
-ข้อปฏิบัติในการนั่งสมาธ ิ
-วิธีนั่งสมาธิ 
-นิมิต 3 อย่าง 
-วิธีเดินจงกรม การเดินจงกรม 
-สถานท่ีการเดินจงกรม 

3 -สวดมนต์ก่อนเขา้เรียน 
ให้นักศึกษานั่งสมาธิโดยไม่
บอกว่า ต้องนั่งตามรูปแบบที่
ส านักๆ ส านักกล่าวเอาไว้แต่
ให้นั่งตามต้องการของตนเอง 
โดยไม่ก าหนดเวลา 
- อธิบายเสริมการนั่งที่มีผล
และได้ผลน้อย 
- บันทึกผลการนั่งและอารมณ์
ที่ได้จากการนั่ง 

พระครูกิตติวิสุทธิธรรม 
/พระครูสังฆรักษ์จิณณ
กมล  อภิรตโน/ 
พระกฤษฎา   ขนฺติโก 

7 บทที่ 7  
-ความพร้อมของผู้ท ากรรมฐาน 
-การท ากรรมฐาน 
-อุปสรรคของสมาธ ิ
-ข้อปฏิบัติในการนั่งสมาธ ิ
-วิธีนั่งสมาธิ 
-นิมิต 3 อย่าง 
-วิธีเดินจงกรม การเดินจงกรม 
-สถานท่ีการเดินจงกรม 

3 -สวดมนต์ก่อนเขา้เรียน 
น าเสนอการนั่งและให้ลงมือ
ปฏิบัติ 
- บันทึกผลการนั่งและอารมณ์
ที่ได้จากการนั่ง 

พระครูกิตติวิสุทธิธรรม 
/พระครูสังฆรักษ์จิณณ
กมล  อภิรตโน/ 
พระกฤษฎา   ขนฺติโก 

8 บทที่ 8  
-วิปัสสนากรรมฐาน 
-วิปัสสนาภมู ิ,วิปัสสนาญาณ 
-ตัววิปัสสนา 
-การท าวิปัสสนากรรมฐาน 
-หลักธรรมในการปฏิบตัิวิปัสสนากรรมฐาน 

3 -สวดมนต์ก่อนเขา้เรียน 
- บ ร ร ย า ย ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
วิปัสสนา ตามหลักการของ
เนื้อหา 

พระครูกิตติวิสุทธิธรรม 
/พระครูสังฆรักษ์จิณณ
กมล  อภิรตโน/ 
พระกฤษฎา   ขนฺติโก 

9 สอบกลางภาค 
10 บทที่ 9  

-วิปัสสนากรรมฐาน 
-วิปัสสนาภมู ิ,วิปัสสนาญาณ 
-ตัววิปัสสนา 
-การท าวิปัสสนากรรมฐาน 

3 -สวดมนต์ก่อนเขา้เรียน 
- การปฏิบัติที่เป็นวิปัสสนา 
โดยลงมือปฏิบัติในลักษณะ
ของสติปฏัฐาน 4 อย่าง 
 

พระครูกิตติวิสุทธิธรรม 
/พระครูสังฆรักษ์จิณณ
กมล  อภิรตโน/ 
พระกฤษฎา   ขนฺติโก 
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-หลักธรรมในการปฏิบตัิวิปัสสนากรรมฐาน 
11 บทที่ 10  

-หลักธรรมในการปฏิบตัิวิปัสสนากรรมฐาน 
-ขันธ์ 5 
-อายตนะ 12 
-ธาตุ 18  
-อินทรีย์ 22 

3 -สวดมนต์ก่อนเขา้เรียน 
- บรรยายหลักธรรมที่ท าให้
วิปัสสนาเกิดขึ้นและรับรู้ผ่าน
อายตนะ 

พระครูกิตติวิสุทธิธรรม 
/พระครูสังฆรักษ์จิณณ
กมล  อภิรตโน/ 
พระกฤษฎา   ขนฺติโก 

12 บทที่ 11  
-วิปัสสนูกิเลส 10 
-ประโยชน์ของการปฏิบตัิวิปัสสนากรรมฐาน 
-ผลที่ได้รับจากการปฏิบตัิวิปัสสนากรรมฐาน 
-การปฏิบัติกรรมฐานตามแนวของส านักต่างๆ 

3 -สวดมนต์ก่อนเขา้เรียน 
- บรรยายลักษณะและ
ประโยชน์ของการเจริญ
วิปัสสนาและผลที่เกดิจาก
วิปัสสนา 

พระครูกิตติวิสุทธิธรรม 
/พระครูสังฆรักษ์จิณณ
กมล  อภิรตโน/ 
พระกฤษฎา   ขนฺติโก 

13 บทที่ 12  
-วิปัสสนูกิเลส 10 
-ประโยชน์ของการปฏิบตัิวิปัสสนากรรมฐาน 
-ผลที่ได้รับจากการปฏิบตัิวิปัสสนากรรมฐาน 
-การปฏิบัติกรรมฐานตามแนวของส านักต่างๆ 

3 
 

-สวดมนต์ก่อนเขา้เรียน 
- บรรยายลักษณะและ
ประโยชน์ของการเจริญ
วิปัสสนาและผลที่เกดิจาก
วิปัสสนา 

พระครูกิตติวิสุทธิธรรม 
/พระครูสังฆรักษ์จิณณ
กมล  อภิรตโน/ 
พระกฤษฎา   ขนฺติโก 

14 บทที่ 13  
-การปฏิบัตติามแนวหลวงปู่มั่น 
-การปฏิบัตติามแนวของพุทธทาส 
-การปฏิบัตติามแนวหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน 

3 -สวดมนต์ก่อนเขา้เรียน 
มอบหมายงานให้นักศึกษา
สึกษาหลักการปฏิบตัิ เป็น
กลุ่มน าเสนอ 

พระครูกิตติวิสุทธิธรรม 
/พระครูสังฆรักษ์จิณณ
กมล  อภิรตโน/ 
พระกฤษฎา   ขนฺติโก 

15 บทที่ 14 
-การปฏิบัตติามแนววัดพระธรรมกาย 
-การปฏิบัตติามแนวของหลวงพ่อฤาษีลิงด า 
-การปฏิบัตติามแนวของสันติอโศก 

3 -สวดมนต์ก่อนเขา้เรียน 
มอบหมายงานให้นักศึกษา
สึกษาหลักการปฏิบัติ  เป็น
กลุ่มน าเสนอ 

พระครูกิตติวิสุทธิธรรม 
/พระครูสังฆรักษ์จิณณ
กมล  อภิรตโน/ 
พระกฤษฎา   ขนฺติโก 

16 บทที่ 15 
-การปฏิบัตติามแนววัดพระธรรมกาย 
-การปฏิบัตติามแนวของหลวงพ่อฤาษีลิงด า 
-การปฏิบัตติามแนวของสันติอโศก 

3 -สวดมนต์ก่อนเขา้เรียน 
มอบหมายงานให้นักศึกษา
สึกษาหลักการปฏิบัติ  เป็น
กลุ่มเสนอ 
สรุ ปหลักการปฏิ บั ติ  และ
เปรียบเทียบข้อควรน าไปปรับ
ใ ช้ ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ค ว า ม
ต้องการของตนเอง  

พระครูกิตติวิสุทธิธรรม 
/พระครูสังฆรักษ์จิณณ
กมล  อภิรตโน/ 
พระกฤษฎา   ขนฺติโก 

17 สอบวัดผลปลายภาค 

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 
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 1.มีจิตส านึกและตระหนักศึกษาใน
การปฏิบัตติามจรรยาบรรณทางอาชีพ  

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจากการท างานกลุ่ม  
- สังเกตพฤติกรรมการไม่ลอกงานเพื่อน 

3,5,11,14 10% 
 2.มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผดิชอบต่อ

ตนเองและสังคม   

-สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรง
เวลา จากระยะเวลาก าหนดส่งงาน (ตาม
ข้อตกลงเบื้องต้นก่อนเรียน) 

 3.มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจใน

ท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาต ิ 

2. ด้านความรู้ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 1.มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและ
ทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชา  

-ทดสอบย่อย  และสอบปลายภาค  ด้วย
แบบทดสอบที่เน้นเรื่องการวัดหลกัการและ
การน าไปใช้ 
-ประเมินจากการท างานและความสามารถ

ในการน าเสนองานและแสดงความคิดเห็น 

8,17 
20% และ 

30 % 

 2.มีทักษะและประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสาขาวิชา  

 3.มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการ
ใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการ
ต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา  

 4.ตระหนักศึกษาในธรรมเนียมปฏิบัติ 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์  

 5.มีความรูด้้านพระพุทธศาสนา  
3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 1.สามารถค้นหา ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่ อ ใ ช้ ในการพัฒนา
ความรู้และการแก้ปัญหาทางอาชีพได้
อย่างสร้างสรรค์  

- ประเมินจากการค้นคว้าการท างานจากใบ
งาน  
- การปฏิบัติและผลการปฏิบัติที่ให้อธิบาย

ผลการปฏิบตัิที่ไดร้ับ วิธีการที่สามารถน าไป

ปรับประยุกต์ใช้ไดจ้ริงตามสถานการณ์นั้น 

ในชีวิตประจ าวัน 
3,8,10,12, 20 %  2.สามารถคิดวิ เคราะห์และริ เ ริ่ ม

ส ร้ า ง ส ร ร ค์  โ ด ย ใ ช้ ค ว าม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ของตนในการแก้ปัญหา
การท างานได้  

- 3.สามารถวางแผนการท างานและการ
บริหารจดัการงานได้  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
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สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 

ประเมิน 

สัดส่วนของ

ประเมินผล 

 

1.มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบน
พื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

3,10,12 

 

 

2.ตระหนักศึกษาในความแตกต่าง
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี  

-ประเมินจากงานที่น าเสนอและพฤติกรรม
การท างานเป็นกลุ่ม 
-การน าเสนอผลงานและความรับผิดชอบ
ร่วมกันในงานนั้น  

5% 

 
3.มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเ้พื่อ
พัฒนาตนเองและอาชีพอย่างต่อเนื่อง  

 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 

ประเมิน 

สัดส่วนของ

ประเมินผล 

 

มีความสามารถในการใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรห์รือคณิตศาสตรห์รือ 
กระบวนการวิจยัในการคิดวเิคราะห์
หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและใน
การปฏิบัติงานได ้

ใบงานท่ีมอบหมาย 3,6,10,14,16 10% 

 

2.มีทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์  

ใบงานท่ีมอบหมาย 3,6,10,14,16 5% 

 

3.มีความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการ
สื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
การจัดเก็บและประมวลผลข้อมลูและ
การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ  

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 2) 

 

1. เอกสารและต าราหลัก+ 
       มหามกุฏราชวิทยาลัย, มูลนิธิ. พระไตรปิฎกบาลี ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์          

มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2525. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, มูลนิธิ. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร :         
          โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2525. 
2. เอกสารและข้อมลูส าคัญ 

  1 พุทธศาสตร์ (วิเชียร ชาบุตรบญุฑริก) 
  2 วิธีบ าเพ็ญสมาธิเบื้องต้นและบทสวดมนตเ์จรญิภาวนา (พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)) 
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  3 คัมภีร์วิสุทธิมรรค (มหาวงศ์ ชาญบาลี) 
  4 แนะแนวการศึกษาสมาธิภาวนา (ทูล ขิปปญฺโญ)    
  5. คูณ โทขันธ์. พุทธศาสนากับชีวิตประจ าวัน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2537.  
  6. วศิน อินทสระ. หลักค าสอนส าคัญในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2523. 
  7. ญาณสังวร (สุวฑฺฒโน), พระ . อนุสสติและสติปัฏฐาน, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
           2519. 
   8. เทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) , พระ . บทอบรมกรรมฐาน, ( พิมพ์ครั้งท่ี 4 ) , กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 
           มหามกุฏราชวิทยาลัย , 2538 . 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
           ห้องสมุดของวิทยาเขตอีสานและห้องสมดุของมหาวิทยาลยัต่างๆ หรือเว็บไซต์ 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา (มคอ. 2 หมวด 8 ข้อ 1) 
          การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกจิกรรมในการน าแนวคดิและความคิดเห็นจาก
นักศึกษา ได้ดังนี ้
 - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผูเ้รียน สอบถามสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และส่วนท่ีควรเพิม่เตมิให้ดียิ่งขึ้น 
 - แบบประเมินผู้สอน  และแบบประเมินรายวิชา โดยอาจารย์จัดท าขึ้นเป็นไปตามกรอบการประเมินรายวิชาที่
มหาวิทยาลยัก าหนดไว้ 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน (มคอ.2 หมวด 8 ข้อ 1) 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี ้
          - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา  
          - แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  
          - ค าร้องเรียนของนักศึกษา 
          - สังเขปรายวิชาที่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับบริบททางสังคมและเนื้อหาของรายวิชาการปฏิบตัิกรรมฐาน 
3. การปรับปรุงการสอน (มคอ.2 หมวด 8 ข้อ 1) 
          หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการ ระดมสมอง และหา
ข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนโดยการเข้าอบรมพัฒนาการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยจดัขึน้เองเทคนิคการสอนใน
ทศวรรษท่ี 21 และหน่วยงานภายนอก  เพื่อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา (มคอ.2 หมวด 5 ข้อ 2) 
           ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรยีนรู้ในรายวิชา 
ได้จาก 
           - การสอบถามนักศึกษาโดยภาพรวม  
           - การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา เช่น คุณภาพของรายงานท่ีมอบหมายให้   
           - ผลสอบของนักศึกษาของรายวิชาการปฏิบตัิกรรมฐาน 
           - ทวนผลสัมฤทธ์ิของรายวิชาที่ใช้เกณฑ์การประเมินร่วมกัน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา (มคอ.2 หมวด 8 ข้อ 4) 
         จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
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รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกดิคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
      - ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี  หรือตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามข้อ 4  
      - เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผ์ู้สอนหรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทีม่ีประสบการณ์ตรง เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการ
ประยุกตค์ าสอนหรือความรู้เพื่อน าไปใช้ในชีวิตและพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

         
  
ลงช่ือ พระครูกิตติวิสุทธิธรรม  ผู้จัดท า 

        (พระครูกิตติวิสุทธิธรรม.)                      

ลงช่ือ .พระครูสังฆรักษ์จิณณกมล  อภิรตโน ผู้จัดท า 

      (พระครูสังฆรักษ์จิณณกมล  อภิรตโน.) 

 
 ลงช่ือ  พระกฤษฎา   ขนฺติโก ผู้จัดท า 

        (พระกฤษฎา    ขนฺติโก) 

    วันท่ี  21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
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รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) 

 
หลักสูตร  รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง 

 
   

 

 รหัสวิชา  :  BU5008 

   ชื่อวิชา  :  การปฏิบัติกรรมฐาน 

          (Meditation  Practice) 

  

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
 

 


