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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

คณะศาสนาและปรัชญา  สาขาพุทธศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  
BU5008  การปฏิบัติกรรมฐาน 

Meditation  Practice 

2. จ านวนหน่วยกิต 
3 (3-0-6)   ( ทฤษฎี 3 ช่ัวโมง / ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง /ค้นคว้า 6 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต (4 ปี) รายวิชา กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1. พระครูปริยัติสัจจญาณ 
  

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 
           2/2559    ปี 1 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
(ไม่มี) 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)   
(ไม่มี) 

8. สถานที่เรียน    
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง  อ าเภออพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
………………………………………2559 

 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม มคอ. 3  มมร 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 นักศึกษามีความรู้ความเภข้าใจ ถึงความเภป็นมาและความส าคัญของการปฏิบัติกรรมฐาน 
1.2 นักศึกษาสามารถวิเภคราะห์แนวคิด หลักการ วิธีปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนาท้ัง          

สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน 
1.3 นักศึกษาได้ศึกษาหลักการปฏิบัติธุดงค์กรรมฐาน  
1.4 นักศึกษาได้ศึกษาการสอนกรรมฐาน และวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน จากส านักกรรมฐานท่ีส าคัญ

ในประเภทศไทย 
1.5 นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติกรรมฐานท่ีถูกต้องตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา และสามารถ

น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1 เภพื่อให้สอดคล้องกับสาระรายวิชาในกรอบหลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง   

พ.ศ. 2559)   
2.2  เภพื่อให้ผู้เภรียนมีความรู้ความเภข้าใจและสามารถวิเภคราะห์และออิปรายเภกี่ยวกับเภนื้อหาของการ

ปฏิบัติกรรมฐาน 

 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย) 
แนวคิด หลักการ วิธีปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา ท้ังสมถกรรมฐานและวิปัสสนา

กรรมฐาน หลักการปฏิบัติธุดงค์ ศึกษาการสอนกรรมฐานและการปฏิบัติกรรมฐานจากส านักกรรมฐานท่ี
ส าคัญในประเภทศไทย ฝึกปฏิบัติกรรมฐานท่ีถูกต้องตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา 

 
2. ค าอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) 
 The concepts, principles, ways of meditation practice in the Buddhism of both 
Samathakammathana (concentration development) and Vipassana-kammathana (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 30 hours 

for every semester until the completion of education. 
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3. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 
(3 ช่ัวโมง  X  15 

สัปดาห์) 

ตามความต้องการของ 
นักศึกษาเภฉพาะราย 

 
ไม่มี 

90 
(6 ช่ัวโมง X 15 สัปดาห์) 

 
 
4. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 

รายวิชา อาจารย์
ผู้สอน 

วัน-เวลา 
ที่ให้

ค าปรึกษา 

สถานที่
หรือ
หมาย 

เลขห้อง 

หมายเลข
โทรศัพท์

ของ
อาจารย์
ผู้สอน 

E-mail/ 
Facebook 
ของอาจารย์

ผู้สอน 

รวมจ านวนชั่วโมง 
ต่อสัปดาห์ที่ให ้
ค าปรึกษา 

การปฏิบัติ
กรรมฐาน 

พระครู
ปริยัติ
สัจจ
ญาณ 
 

วันศุกร ์
08.30-11.30 

ตึก B7.4 
ห้อง 201 

02-444-
6000 

พระครูปริยัติ
สัจจญาณ 
 

3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 

สถานะ ผลการเภรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเภมินผล 

 1.มีจิตส านึกและตระหนัก
ศึกษาในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางอาชีพ 

1.มีการสอนในบางรายวิชาใน
หมวดศึกษาท่ัวไปและวิชา
เภฉพาะพระพุทธศาสนา 

1.ประเภมินผลการเภรียนตาม
รายวิชา  และประเภมินผล
การเภข้าร่วมกิจกรรม 

 2.มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และ
รับผิดชอบต่อตนเภองและ
สังคม 

2.สอดแทรกกิจกรรมคุณธรรม
และจริยธรรมในบางรายวิชาท่ี
มีการเภรียนการสอน 

2.ประเภมินพฤติกรรมโดย
เภพื่อนนักศึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน 

 3.มีจิตสาธารณะ รักและ
อาคอูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน
และประเภทศชาติ 

3.จัดกิจกรรมเภสริมหลักสูตรเภพื่อ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

3.ป ร ะ เภ มิ น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ
บัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 

2. ด้านความรู้  

สถานะ ผลการเภรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเภมินผล 

 1.ความรู้ความเภข้าใจใน
หลักการและทฤษฎีท่ี
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
 

1.การสอนหลายรู้แบบใน
รายวิชาตามหลักสูตร 
ได้แก่ การบรรยาย 
ออิปราย การน าเภสนอ การ
จัดกิจกรรมการเภรียนรู้ 
การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเภอง การเภขียนรายงาน 

1.ประเภมินผลการเภรียนรู้โดยการ
สอบ ทดสอบ ทดลอง ปฏิบัติ การ
น าเภสนอผลงานจากการศึกษา
ค้นคว้า และประเภมินความรู้จากการ
เภข้าร่วมกิจกรรม 

 2.มีทักษะและ
ประสบการณ์การเภรียนรู้
ทางพระพุทธศาสนา
สามารถปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

2.การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน 
การได้ฝึกการท างานเภด่ียว
และเภป็นกลุ่ม 

2.ประเภมินคุณลักษณะบัณฑิต โดย
ผู้ใช้บัณฑิต 

 3.มีความรู้ความเภข้าใจใน
พัฒนาการใหม่ ๆ ในทาง
พระพุทธศาสนา รวมถึง

3.การศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี การเภข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมและ

3.ประเภมินผลจากการเภข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา 
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งานวิจัยท่ีเภกี่ยวข้องกับ
การแก้ปัญหาและการต่อ
ยอดองค์ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนา 

ประชุมสัมมนาในโอกาส
ต่าง ๆ 

 4.ตระหนักศึกษาในธรรม
เภนียมปฏิบัติ กฎ ระเภบียบ 
ข้อบังคับท่ีเภปล่ียนแปลง
ตามสถานการณ์ 

4. รู้วิธีการปฏิบัติกรรมฐาน
ท่ีถูกต้องตามหลักค าสอนใน
พระพุทธศาสนา 

4.ปร ะ เภ มิ น ผลจาก ก าร ป ฏิ บั ติ
กรรมฐานในช้ันเภรียน 
 

 5.มีความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนา 

5. สามารถวิเภคราะห์แนวคิด 
หลักการ วิธีปฏิบัติ
กรรมฐานใน
พระพุทธศาสนาท้ัง          
สมถกรรมฐานและวิปัสสนา
กรรมฐาน 

5. ประเภมินผลการเภรียนรู้โดยการ
สอบอาคทฤษฎีและอาคปฏิบั ติ 
และประเภมินความรู้จากการเภข้า
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เภ ส ริ ม
พระพุทธศาสนากับหน่วยงานท้ัง
อายในและอายนอก 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 

สถานะ ผลการเภรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเภมินผล 

 1.สามารถคิดค้นหา ตีความ 
และประเภมินสารสนเภทศ เภพื่อใช้
ในการพัฒนาความรู้และการ
แก้ปัญหาทางอาชีพได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

1.มอบหมายให้ท ารายงาน 
ท าโครงงาน หรืองานวิจัย
ตามความสนใจของผู้เภรียน 

1.ประเภมินรายงาน โครงงาน
หรืองานวิจัยของผู้เภรียน 

 2.สามารถคิดวิเภคราะห์และริเภริ่ม
สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ของตนในการ
แก้ปัญหาการท างานได้ 

2.มอบหมายให้เภข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคม 
กิจกรรมวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน 

2.ประเภมินผลจากรายงานการ
เภข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ผู้เภรียน 

 3. สามารถวางแผนการท างาน
และการบริหารจัดการงานได้ 

3.จัดเภวทีสรุปบทเภรียนใน
แต่ละกิจกรรมท่ีมอบหมาย 
และการน าเภสนอผลงาน 
เภพื่อรับการประเภมินผลงาน 
น าไปสู่การปรับปรุงงานท่ี
ถูกต้อง 

3.ประเภมินผลจากการน าเภสนอ
ผลงานผ่านเภวทีสาธารณะและ
ในช้ันเภรียน และประเภมิน
คุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้
บัณฑิต 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 

สถานะ ผลการเภรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเภมินผล 

 1.มีอาวะผู้น า รู้จักการใช้
เภหตุผล วางตนได้อย่าง
ถูกต้องตามกาลเภทศะ 

1.ก าหนดวิธีการเภรียนการ
สอน โดยเภน้นการเภรียนรู้แบบ
เภป็นกลุ่ม 

1.ประเภมินผลจากการท างาน
เภป็นทีมและการมีส่วนร่วมใน
กลุ่ม 

 2.มีความเภสียสละ บ าเภพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

2.จัดกิจกรรมบ าเภพ็ญ
ประโยชน์ 

2.อาจารย์ผู้สอนมีการ
ประเภมินพฤติกรรมของผู้เภรียน 

 3.มีการสอดส่อง และป้องกัน
ไม่ให้เภกิดการประพฤติมิชอบ
ในองค์กรและสังคม 

3.จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์
และการท างานเภป็นทีม 

3.ให้นักศึกษาประเภมินตนเภอง
และเภพื่อนร่วมช้ันเภรียน 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สถานะ ผลการเภรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเภมินผล 

 1.มีความสามารถใน
การวิเภคราะห์เภชิง
ตัวเภลขใน
ชีวิตประจ าวันและการ
ปฏิบัติงานในสาขา
อาชีพได้ 

1.มีวิชาคอมพิวเภตอร์เภพื่อการ
ท างานและเภทคโนโลยี
สารสนเภทศและการเภผยแผ่
พระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมี
รายวิชาระเภบียบวิธีวิจัยทาง
อาษาและวิชาสถิติเภบื้องต้น 
และสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ 

1. ประเภมินผลการเภรียนรู้จากการ
เภรี ยนรายวิ ชา โดยการสอบ
ข้อเภขียน สอบอาคปฏิบัติ การท า
แบบฝึกหัด การท ารายงาน การ
น าเภสนอผลงาน 

 2.มีทักษะการใช้ในการ
ส่ือสารอย่าง
สร้างสรรค์ 

2.ฝึกการน าเภสนอผลงานโดย
เภน้นความส าคัญของการใช้
อาษาและบุคลิกอาพ 

2.สังเภกตพฤติกรรมการน าเภสนอ
งานและปฏิบัติงานของนักศึกษา 

 3.มีความสามารถใน
การใช้คอมพิวเภตอร์และ
สารสนเภทศในการ
ส่ือสาร การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเภอง การ
จัดเภก็บและประมวลผล
ข้อมูลและการน าเภสนอ
ข้อมูลสารสนเภทศ 

3.มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้ การเภรียนรู้ด้วยตนเภอง
ผ่านระบบ e-learning การ
ทดสอบความรู้พื้นฐานด้าน
คอมพิวเภตอร์และเภทคโนโลยี
สารสนเภทศตามเภกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 
 

3.ประเภมินผลการเภรียนรู้ด้าน
คอมพิวเภตอร์และเภทคโนโลยี
สารสนเภทศตามเภกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเภอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเภรียนการสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 แนะน ารายวิชา 
-วัตถุประสงค์การเภรียน

การสอน 
-รู ป แ บ บ ก า ร

ประเภมินผล  
-กฎ กติกาอายในช้ัน  
-แนะน าบทเภรียนวิชา

กรรมฐาน 
 

3 - 
 
 
 
 
 

- ช้ีแจงรายละเภอียดของรายวิชา 
  วัตถุประสงค์การเภรียนการสอนและ 
  การประเภมินผล  
- กฎ กติกา การเภรียนการสอนอายในช้ัน 
  เภรียนให้นักศึกษาทราบ 
- ถาม-ตอบข้อสงสัยในรายวิชา 
- การบรรยายประกอบส่ือ 
  การสอน โดยยกหัวข้อธรรมท่ีเภป็น 
  ขอบข่ายของรายวิชา 

1.พระครู
ปริยัติสัจจ
ญาณ 
 

2 การปฏิบัติกรรมฐาน
เบื้องต้น 
- ความหมาย 
- ประวัติความเภป็นมา 
- ความส าคัญ 
- นิยามศัพท ์ 
- แนวคิด หลักการ
วิธีการปฏิบัติสมถกรรม
ฐานและวิปัสสนา
กรรมฐาน 
  

3 - - การสอนแบบบรรยาย ประกอบส่ือ 
- วิเภคราะห์สาระการเภรียนรู้ สรุปประเภด็น 
  การโต้ตอบปฏิสัมพันธ์หลายด้าน 
- มอบหมายงานค้นคว้าเภพื่อการน าเภสนอ 

สื่อที่ใช ้
- Power Point,   youtube 
- เภอกสารประกอบการสอน 
   การประเมินผล 
- ฝึกปฏิบัติกรรมฐาน 
- การตอบปัญหาและการแสดงความ
คิดเภห็น ท้ังรายบุคคลและกลุ่ม 
- ประเภมินการมีวนิัยตรงต่อเภวลา   

1.พระครู
ปริยัติสัจจ
ญาณ 
 
 

3 สมถกรรมฐาน (1) 
- กิจเภบ้ืองต้นของการ
เภจริญกรรมฐาน  

1. ปลิโพธ 10  
2. การช าระศีลให้

บริสุทธิ์  
3. อานิสงส์ของศีล  
4. การระลึกถึงคุณ

พระรัตนตรัย  

3 - - การสอนแบบบรรยาย ประกอบส่ือ 
- วิเภคราะห์สาระการเภรียนรู้ สรุปประเภด็น 
  การโต้ตอบปฏิสัมพันธ์หลายด้าน 
- วิเภคราะห์กรณีศึกษา, สะท้อนความคิด   
  ระดมความคิด ซักถาม/ ต้ังค าถาม 
- นักศึกษาน าเภสนองานท่ีได้รับมอบหมาย  

สื่อที่ใช ้
- Power Point,  youtube 
- เภอกสารประกอบการสอน 

1.พระครู
ปริยัติสัจจ
ญาณ 
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5. การแผ่เภมตตา      
- ศึกษาสมถกรรมฐาน 
- ประเภอทของสมาธิ  

       การประเมินผล 
- ฝึกปฏิบัติกรรมฐาน 
- การตอบปัญหาและการแสดงความ
คิดเภห็น ท้ังรายบุคคลและกลุ่ม 
- ประเภมินการมีวนิัยตรงต่อเภวลา   
- การส่งงานท่ีมอบหมาย 

4 สมถกรรมฐาน (2) 
อารมณ์ของสมถกรรม
ฐาน 40  อย่าง 

- กสิณ 10  

3 - - การสอนแบบบรรยาย ประกอบส่ือ 
- วิเภคราะห์สาระการเภรียนรู้ สรุปประเภด็น 
  การโต้ตอบปฏิสัมพันธ์หลายด้าน 
- วิเภคราะห์กรณีศึกษา, สะท้อนความคิด   
  ระดมความคิด ซักถาม/ ต้ังค าถาม 
- นักศึกษาน าเภสนองานท่ีได้รับมอบหมาย  

สื่อที่ใช ้
- Power Point,  youtube 
- เภอกสารประกอบการสอน 
       การประเมินผล 
- ฝึกปฏิบัติกรรมฐาน 
- การตอบปัญหาและการแสดงความ
คิดเภห็น ท้ังรายบุคคลและกลุ่ม 
- ประเภมินการมีวนิัยตรงต่อเภวลา   
- การส่งงานท่ีมอบหมาย 

1.พระครู
ปริยัติสัจจ
ญาณ 
 

5 สมถกรรมฐาน (3) 
อารมณ์ของสมถกรรม
ฐาน 40  อย่าง 

- อสุอะ 10  

  - การสอนแบบบรรยาย ประกอบส่ือ 
- วิเภคราะห์สาระการเภรียนรู้ สรุปประเภด็น 
  การโต้ตอบปฏิสัมพันธ์หลายด้าน 
- วิเภคราะห์กรณีศึกษา, สะท้อนความคิด   
  ระดมความคิด ซักถาม/ ต้ังค าถาม 
- นักศึกษาน าเภสนองานท่ีได้รับมอบหมาย  

สื่อที่ใช ้
- Power Point,  youtube 
- เภอกสารประกอบการสอน 
       การประเมินผล 
- ฝึกปฏิบัติกรรมฐาน 
- การตอบปัญหาและการแสดงความ
คิดเภห็น ท้ังรายบุคคลและกลุ่ม 
- ประเภมินการมีวนิัยตรงต่อเภวลา   
- การส่งงานท่ีมอบหมาย 

1.พระครู
ปริยัติสัจจ
ญาณ 
 

6 สมถกรรมฐาน (4) 3 - - การสอนแบบบรรยาย ประกอบส่ือ 1.พระครู
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อารมณ์ของสมถกรรม
ฐาน 40  อย่าง 

- อนุสติ 10    

- วิเภคราะห์สาระการเภรียนรู้ สรุปประเภด็น 
  การโต้ตอบปฏิสัมพันธ์หลายด้าน 
- วิเภคราะห์กรณีศึกษา, สะท้อนความคิด   
  ระดมความคิด ซักถาม/ ต้ังค าถาม 
- นักศึกษาน าเภสนองานท่ีได้รับมอบหมาย  

สื่อที่ใช ้
- Power Point,  youtube 
- เภอกสารประกอบการสอน 
       การประเมินผล 
- ฝึกปฏิบัติกรรมฐาน 
- การตอบปัญหาและการแสดงความ
คิดเภห็น ท้ังรายบุคคลและกลุ่ม 
- ประเภมินการมีวนิัยตรงต่อเภวลา   
- การส่งงานท่ีมอบหมาย 

ปริยัติสัจจ
ญาณ 
 

7 สมถกรรมฐาน (5) 
อารมณ์ของสมถกรรม
ฐาน 40  อย่าง 
- พรหมวิหาร 4   
- อาหาเภรปฏิกูลสัญญา 1  
- จตุธาตุววัฏฐาน 1  
- อรูป 4  

  - การสอนแบบบรรยาย ประกอบส่ือ 
- วิเภคราะห์สาระการเภรียนรู้ สรุปประเภด็น 
  การโต้ตอบปฏิสัมพันธ์หลายด้าน 
- วิเภคราะห์กรณีศึกษา, สะท้อนความคิด   
  ระดมความคิด ซักถาม/ ต้ังค าถาม 
- นักศึกษาน าเภสนองานท่ีได้รับมอบหมาย  

สื่อที่ใช ้
- Power Point,  youtube 
- เภอกสารประกอบการสอน 
       การประเมินผล 
- ฝึกปฏิบัติกรรมฐาน 
- การตอบปัญหาและการแสดงความ
คิดเภห็น ท้ังรายบุคคลและกลุ่ม 
- ประเภมินการมีวนิัยตรงต่อเภวลา   
- การส่งงานท่ีมอบหมาย 

1.พระครู
ปริยัติสัจจ
ญาณ 
 

8 สอบกลางภาค 
9 สมถกรรมฐาน (6) 

- กายคตาสติอาวนา 
- พรหมวิหารอาวนา  
- ปรากฏการณ์ทางจิตท่ี
เภกิดจากสมาธิ  
- หลักสติปัฏฐาน 4 
 

3 - - การสอนแบบบรรยาย ประกอบส่ือ 
- วิเภคราะห์สาระการเภรียนรู้ สรุปประเภด็น 
  การโต้ตอบปฏิสัมพันธ์หลายด้าน 
- วิเภคราะห์กรณีศึกษา, สะท้อนความคิด   
  ระดมความคิด ซักถาม/ ต้ังค าถาม 
- นักศึกษาน าเภสนองานท่ีได้รับมอบหมาย  

สื่อที่ใช ้

1.พระครู
ปริยัติสัจจ
ญาณ 
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- Power Point,  youtube 
- เภอกสารประกอบการสอน 
       การประเมินผล 
- ฝึกปฏิบัติกรรมฐาน 
- การตอบปัญหาและการแสดงความ
คิดเภห็น ท้ังรายบุคคลและกลุ่ม 
- ประเภมินการมีวนิัยตรงต่อเภวลา   
- การส่งงานท่ีมอบหมาย 

10 วิปัสสนากรรมฐาน (1) 
- วิธีบ าเภพ็ญวิปัสสนา
เภบ้ืองต้น  

1.โพธิปักขิยธรรม 37  
2.วิปัสสนาอูมิ  
3.วิปัสสนูปกิเภลส 10 

 
 
 
 
 

  - การสอนแบบบรรยาย ประกอบส่ือ 
- วิเภคราะห์สาระการเภรียนรู้ สรุปประเภด็น 
  การโต้ตอบปฏิสัมพันธ์หลายด้าน 
- วิเภคราะห์กรณีศึกษา, สะท้อนความคิด   
  ระดมความคิด ซักถาม/ ต้ังค าถาม 
- นักศึกษาน าเภสนองานท่ีได้รับมอบหมาย  

สื่อที่ใช ้
- Power Point,  youtube 
- เภอกสารประกอบการสอน 
       การประเมินผล 
- ฝึกปฏิบัติกรรมฐาน 
- การตอบปัญหาและการแสดงความ
คิดเภห็น ท้ังรายบุคคลและกลุ่ม 
- ประเภมินการมีวนิัยตรงต่อเภวลา   
- การส่งงานท่ีมอบหมาย 

1.พระครู
ปริยัติสัจจ
ญาณ 
 

11 วิปัสสนากรรมฐาน (2) 
- การบ าเภพ็ญวิปัสสนา 

1.ขันธ์ 5 
2.ไตรลักษณ์ 3 

3 - - การสอนแบบบรรยาย ประกอบส่ือ 
- วิเภคราะห์สาระการเภรียนรู้ สรุปประเภด็น 
  การโต้ตอบปฏิสัมพันธ์หลายด้าน 
- วิเภคราะห์กรณีศึกษา, สะท้อนความคิด   
  ระดมความคิด ซักถาม/ ต้ังค าถาม 
- นักศึกษาน าเภสนองานท่ีได้รับมอบหมาย  

สื่อที่ใช ้
- Power Point,  youtube 
- เภอกสารประกอบการสอน 
       การประเมินผล 
- ฝึกปฏิบัติกรรมฐาน 
- การตอบปัญหาและการแสดงความ
คิดเภห็น ท้ังรายบุคคลและกลุ่ม 
- ประเภมินการมีวนิัยตรงต่อเภวลา   

1.พระครู
ปริยัติสัจจ
ญาณ 
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- การส่งงานท่ีมอบหมาย 

12 การปฏิบัติธุดงค์
กรรมฐาน 

-ธุดงค์ 13 
-วิธีปฏิบัติธุดงค์ 13 
-อานิสงส์การปฏิบัติ 
 ธุดงค์ 

3 - - การสอนแบบบรรยาย ประกอบส่ือ 
- วิเภคราะห์สาระการเภรียนรู้ สรุปประเภด็น 
  การโต้ตอบปฏิสัมพันธ์หลายด้าน 
- วิเภคราะห์กรณีศึกษา, สะท้อนความคิด   
  ระดมความคิด ซักถาม/ ต้ังค าถาม 
- นักศึกษาน าเภสนองานท่ีได้รับมอบหมาย  

สื่อที่ใช ้
- Power Point,  youtube 
- เภอกสารประกอบการสอน 
       การประเมินผล 
- ฝึกปฏิบัติกรรมฐาน 
- การตอบปัญหาและการแสดงความ
คิดเภห็น ท้ังรายบุคคลและกลุ่ม 
- ประเภมินการมีวนิัยตรงต่อเภวลา   
- การส่งงานท่ีมอบหมาย 

1.พระครู
ปริยัติสัจจ
ญาณ 
 

13 ส านักกรรมฐานใน
ประเทศไทย (1)  
- สายหลวงปู่มั่น (พุทโธ)  
- สายเภจริญอานาปานสติ  
 

3 - - การสอนแบบบรรยาย ประกอบส่ือ 
- วิเภคราะห์สาระการเภรียนรู้ สรุปประเภด็น 
  การโต้ตอบปฏิสัมพันธ์หลายด้าน 
- วิเภคราะห์กรณีศึกษา, สะท้อนความคิด   
  ระดมความคิด ซักถาม/ ต้ังค าถาม 
- นักศึกษาน าเภสนองานท่ีได้รับมอบหมาย  

สื่อที่ใช ้
- Power Point,  youtube 
- เภอกสารประกอบการสอน 
       การประเมินผล 
- ฝึกปฏิบัติกรรมฐาน 
- การตอบปัญหาและการแสดงความ
คิดเภห็น ท้ังรายบุคคลและกลุ่ม 
- ประเภมินการมีวนิัยตรงต่อเภวลา   
- การส่งงานท่ีมอบหมาย 

1.พระครู
ปริยัติสัจจ
ญาณ 
 

14 ส านักกรรมฐานใน
ประเทศไทย (2)  
- สายยุบหนอ-พองหนอ  
- สายสัมมา อรหัง 
  (หลวงพ่อสด จนฺทสโร) 
- สายการเภจริญสติแบบ

3 - - การสอนแบบบรรยาย ประกอบส่ือ 
- วิเภคราะห์สาระการเภรียนรู้ สรุปประเภด็น 
  การโต้ตอบปฏิสัมพันธ์หลายด้าน 
- วิเภคราะห์กรณีศึกษา, สะท้อนความคิด   
  ระดมความคิด ซักถาม/ ต้ังค าถาม 
- นักศึกษาน าเภสนองานท่ีได้รับมอบหมาย  

1.พระครู
ปริยัติสัจจ
ญาณ 
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เภคล่ือนไหว (หลวงพ่อ
เภทียน จิตฺตสุโอ) 
 

สื่อที่ใช ้
- Power Point,  youtube 
- เภอกสารประกอบการสอน 
       การประเมินผล 
- ฝึกปฏิบัติกรรมฐาน 
- การตอบปัญหาและการแสดงความ
คิดเภห็น ท้ังรายบุคคลและกลุ่ม 
- ประเภมินการมีวนิัยตรงต่อเภวลา   
- การส่งงานท่ีมอบหมาย 
 

15 การประยุกต์ใช้การ
ปฏิบัติกรรมฐานใน
ชีวิตประจ าวัน 
 - การก าหนดอิริยาบถ 
 - อารมณ์แห่งจิต 
-  สติ 

3 - - การสอนแบบบรรยาย ประกอบส่ือ 
- วิเภคราะห์สาระการเภรียนรู้ สรุปประเภด็น 
  การโต้ตอบปฏิสัมพันธ์หลายด้าน 
- วิเภคราะห์กรณีศึกษา, สะท้อนความคิด   
  ระดมความคิด ซักถาม/ ต้ังค าถาม 
- นักศึกษาน าเภสนองานท่ีได้รับมอบหมาย  

สื่อที่ใช ้
- Power Point,  youtube 
- เภอกสารประกอบการสอน 
       การประเมินผล 
- ฝึกปฏิบัติกรรมฐาน 
- การตอบปัญหาและการแสดงความ
คิดเภห็น ท้ังรายบุคคลและกลุ่ม 
- ประเภมินการมีวนิัยตรงต่อเภวลา   
- การส่งงานท่ีมอบหมาย 

1.พระครู
ปริยัติสัจจ
ญาณ 
 
 
 
 
 
 

16 สรุปเนื้อหารายวิชาการ
ปฏิบัติกรรมฐาน 

3 - - การสอนแบบบรรยาย ประกอบส่ือ 
- ทบทวนบทเภรียน 

สื่อที่ใช ้
- Power Point,  youtube 
- เภอกสารประกอบการสอน 

1.พระครู
ปริยัติสัจจ
ญาณ 
 

17. สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 

สถานะ ผลการเภรียนรู้ วิธีการประเภมินผล สัปดาห์ท่ี
ประเภมิน 

สัดส่วนการ
ประเภมิน 

 1.มีจิตส านึกและตระหนักศึกษาใน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
อาชีพ 

1.ประเภมินผลการเภรียนตาม
รายวิชา  และประเภมินผลการ
เภข้าร่วมกิจกรรม 

1-10  
 
 
 

ระหว่างเภรียน 
 10 คะแนน 

สอบปลายอาค 
5 คะแนน 

 2.มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และ
รับผิดชอบต่อตนเภองและสังคม 

2.ประเภมินพฤติกรรมโดยเภพื่อน
นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ผู้สอน 

11-15 ระหว่างเภรียน 
 10 คะแนน 

สอบปลายอาค 
5 คะแนน 

 3.มีจิตสาธารณะ รักและอาคอูมิใจ
ในท้องถิ่น สถาบันและประเภทศชาติ 

3.ประเภมินคุณลักษณะบัณฑิต
โดยผู้ใช้บัณฑิต 

- - 

2. ด้านความรู้  

สถานะ ผลการเภรียนรู้ วิธีการประเภมินผล สัปดาห์ท่ี
ประเภมิน 

สัดส่วนการ
ประเภมิน 

 

1.ความรู้ความเภข้าใจในหลักการและ
ทฤษฎีท่ีส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

1.ประเภมินผลการเภรียนรู้โดยการ
สอบ ทดสอบ ทดลอง ปฏิบัติ 
การน าเภสนอผลงานจาก
การศึกษาค้นคว้า และประเภมิน
ความรู้จากการเภข้าร่วมกิจกรรม 

3-7 ระหว่างเภรียน 
 5 คะแนน 

สอบปลายอาค 
5 คะแนน 

 
2.มีทักษะและประสบการณ์การ
เภรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาสามารถ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

2.ประเภมินคุณลักษณะบัณฑิต 
โดยผู้ใช้บัณฑิต 

- - 

 

3.มีความรู้ความเภข้าใจในพัฒนาการ
ใหม่ ๆ ในทางพระพุทธศาสนา 
รวมถึงงานวิจัยท่ีเภกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรู้ทางพระพุทธศาสนา 

3.ประเภมินผลจากการเภข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา 

8-15 ระหว่างเภรียน 
 5 คะแนน 

สอบปลายอาค 
5 คะแนน 
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4.ตระหนักศึกษาในธรรมเภนียม
ปฏิบัติ กฎ ระเภบียบ ข้อบังคับท่ี
เภปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ 

 1-7 ระหว่างเภรียน 
 5 คะแนน 

สอบปลายอาค 
5 คะแนน 

 
5.มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา  สอบปลาย

อาค 
สอบปลายอาค 

20 คะแนน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 

สถานะ ผลการเภรียนรู้ วิธีการประเภมินผล สัปดาห์ท่ี
ประเภมิน 

สัดส่วนการ
ประเภมิน 

 

1.สามารถคิดค้นหา ตีความ และ
ประเภมินสารสนเภทศ เภพื่อใช้ในการ
พัฒนาความรู้และการแก้ปัญหา
ทางอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 

1.ประเภมินรายงาน โครงงานหรือ
งานวิจัยของผู้เภรียน 

- - 

 

2.สามารถคิดวิเภคราะห์และริเภริ่ม
สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ของตนในการ
แก้ปัญหาการท างานได้ 

2.ประเภมินผลจากรายงานการเภข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เภรียน 

8-15 ระหว่างเภรียน 
 5 คะแนน 

 
สอบปลายอาค 

5 คะแนน 

 

3. สามารถวางแผนการท างานและ
การบริหารจัดการงานได้ 

3.ประเภมินผลจากการน าเภสนอ
ผลงานผ่านเภวทีสาธารณะและใน
ช้ันเภรียน และประเภมินคุณลักษณะ
บัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

- - 
 
 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

สถานะ ผลการเภรียนรู้ วิธีการประเภมินผล สัปดาห์ท่ี
ประเภมิน 

สัดส่วนการ
ประเภมิน 

 

1.มีอาวะผู้น า รู้จักการใช้เภหตุผล 
วางตนได้อย่างถูกต้องตาม
กาลเภทศะ 

1.ประเภมินผลจากการท างานเภป็น
ทีมและการมีส่วนร่วมในกลุ่ม 

3-7 ระหว่างเภรียน 
 5 คะแนน 

สอบปลายอาค 
5 คะแนน 
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2.มีความเภสียสละ บ าเภพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

2.อาจารย์ผู้สอนมีการประเภมิน
พฤติกรรมของผู้เภรียน 

- - 

 
3.มีการสอดส่อง และป้องกันไม่ให้
เภกิดการประพฤติมิชอบในองค์กร
และสังคม 

3.ให้นักศึกษาประเภมินตนเภองและ
เภพื่อนร่วมช้ันเภรียน 
 

- - 

5. ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สถานะ ผลการเภรียนรู้ วิธีการประเภมินผล สัปดาห์ท่ี
ประเภมิน 

สัดส่วนการ
ประเภมิน 

 

1.มีความสามารถในการ
วิเภคราะห์เภชิงตัวเภลขใน
ชีวิตประจ าวันและการ
ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพได้ 

1. ประเภมินผลการเภรียนรู้จากการ
เภรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเภขียน 
สอบอาคปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด 
การท ารายงาน  การน า เภสนอ
ผลงาน 

- - 

 

2.มีทักษะการใช้ในการส่ือสาร
อย่างสร้างสรรค์ 

2.สังเภกตพฤติกรรมการน าเภสนองาน
และปฏิบัติงานของนักศึกษา 

- - 

 

3.มีความสามารถในการใช้
คอมพิวเภตอร์และสารสนเภทศใน
การส่ือสาร การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเภอง การจัดเภก็บและ
ประมวลผลข้อมูลและการ
น าเภสนอข้อมูลสารสนเภทศ 

3.ประเภมินผลการเภรียนรู้ด้าน
คอมพิวเภตอร์และเภทคโนโลยี
สารสนเภทศตามเภกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 

- - 

 
หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารและต าราหลัก 
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ.(2530). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนา. กรุงเภทพฯ : โรงพิมพ ์
      การศาสนา 
พญาลิไทย.ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง, พิมพค์รั้งท่ี 2, กรุงเภทพมหานคร: คุรุสอาลาดพร้าว, 2535. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, มูลนิธิ. พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับครบรอบ 200 ปี แห่งราชวงศ์จักรี  กรุง

รัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2525, เล่มที่ 77-91 .พิมพ์ครั้งท่ี 4. กรุงเภทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2544. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,พระไตรปิฎก : ประวัติและความเป็นมา,กรุงเภทพมหานคร: มหา 
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      จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535. 
เภสนาะ  ผดุงฉัตร.(2531). ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพระไตรปิฎก. กรุงเภทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช 
         วิทยาลัย. 
สุจินต์  บริหารวนเภขตต์. (2536). ปรมัตถธรรมสังเขป จิตสังเขป และภาคผนวก. กรุงเภทพฯ : โรงพมิพ์ชวนพิมพ์. 
คูณ โทขันธ์, รศ.   พุทธศาสนากบัชีวิตประจ าวัน.   กรุงเภทพฯ  :  โอ.เภอส.พริ้นต้ิง   เภฮาส์,    
พิทูร  มลิวัลย์.  หนังสือพระพุทธศาสนาส าหรับประชาชน ตอน ๒. กรุงเภทพฯ  :กรมการศาสนา,   
พระครูสุนทรธรรมโสอณ.   มุมมองของพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนามนุษย์.  ม.ป.พ ., 
พระธรรมปิฎกป.อ.ปยุตฺโต. การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.    กรุงเภทพฯ  : โรงพิมพ์การศาสนา, 
  

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
มหาเภถรสมาคม, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เภนื่องในการจัด

งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 , เภล่มท่ี 34-45.กรุงเภทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นต้ิง
แอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), 2549. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกแก่นธรรม ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระ
อภิธรรมปิฎก พิมพ์เภนื่องในโอกาสมหามงคลเภฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาของพระบาทสมเภด็จพระ
เภจ้าอยู่หัว อูมิพลอดุลยเภดช พุทธศักราช 2550, กรุงเภทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550. 

สุชีพ ปุญญานุอาพ, พระไตรปิฎกฉบับส าหรับประชาชน. พระนคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2523. 

      3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 เภว็บไซต์ท่ีเภกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน BU5008 
 http://www.budsir.org คณะเภทคโนโลยีสารสนเภทศและการส่ือสาร Mahidol University., 
 พระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ ฉบับ “26 ศตวรรษแห่งโพธิกาล, กรุงเภทพมหานคร.  
 http://www.baanjomyut.com/pratripidok/praapitampidok/201.html,พระไตรปิฎกฉบับ
ประชาชน  
 http://th.wikipedia.org/wiki/อรรถกถา  
 http://www.dharma-gateway.com  สุจินต์ บริหารวนเภขตต์ ปรมัตถธรรมสังเขป
 http://www.dhammahome.com/front/webboard/show.php?id=5856
 http://polyboon.com/dhumma/35_001.php โดยพุฒิวงศ์บุษบวรรษ  ปิยมน อัจฉริยปัญญา  
บริษัทโพลีบูรณ์จ ากัด,เภรียนรู้พระธรรมจากพระไตรปิฎก  

www.dhammahome.com 
www.baandhamnamjai.com 
www.wikipedia.com 
www.Dhammapedia.com 
www.fungdham.com 

 

http://www.baanjomyut.com/pratripidok/praapitampidok/201.html,พระไตรปิฎกฉบับประชาชน
http://www.baanjomyut.com/pratripidok/praapitampidok/201.html,พระไตรปิฎกฉบับประชาชน
http://www.dharma-gateway.com/
http://www.dhammahome.com/
http://www.baandhamnamjai.com/
http://www.wikipedia.com/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  
 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยอาจารย์และนักศึกษา    
การประเภมินประสิทธิผลในรายวิชานี้โดยนักศึกษา จากการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เภรียน 
 - การเภขียนบันทึกส้ัน ๆ ของนักศึกษาในการสะท้อนการจัดการเภรียนการสอน 

     - การใช้แบบประเภมินผู้สอน และแบบประเภมินรายวิชา 
ให้นักศึกษาทุกคนประเภมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ 

นอกห้องเภรียน ส่ิงสนับสนุนการเภรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเภรียนรู้ และผลการเภรียนรู้ที่ได้รับ 
และเภสนอแนะเภพื่อการปรับปรุงรายวิชา  
 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเภก็บข้อมูลเภพื่อประเภมินการสอน มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เภรียน 
  - วิเภคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเภรียนของผู้เภรียน 
  - วิเภคราะห์จากแบบประเภมินการสอน 
 

 

3. การปรับปรุงการสอน  
น าผลจากการประเภมินในข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงการจักการเภรียนการสอน โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
  - วิเภคราะห์ผลการประเภมินจากข้อ 1 และ 2 โดยผู้สอน 
  - วางแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการเภรียนการสอนตลอดอาคการศึกษาท่ีวางแผนไว้ 
  - น าข้อบกพร่องและข้อควรปรับปรุงท่ีนักศึกษาได้เภขียนสะท้อน และจากการสังเภกตของผู้สอนมา
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเภรียนการสอนให้เภหมาะสมกับนักศึกษา 
 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามท่ีคาดหวังจากการ 
เภรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถาม การตรวจผลงานของนักศึกษา การสอบกลางอาคและปลายอาค 
  - ทวนสอบจากผลงานท่ีได้รับมอบหมายรายบุคคล และรายกลุ่ม 
  - ทวนสอบจากคะแนนสอบกลางอาคและปลายอาค 
  - ทวนสอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและจากคณะกรรมการพัฒนางานวิชาการ 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากการประเภมินและทบทวนผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเภอียดวิชาเภพื่อให้เภกิดคุณอาพมากขึ้น ดังนี้ 
  -  จัดท ารายงานผลการประเภมินข้อ 1 และ 2 แล้วน ามาประชุมเภชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบระยะเภวลา 
  -  การประชุมผู้สอนรายวิชาร่วมกันเภพื่อพัฒนาการเภรียนการสอนให้มีประสิทธิอาพ และเภป็นไปใน
ทิศทางเภดียวกัน 
 -  พัฒนาการสอนรายวิชาทุกอาคการศึกษา 
 

 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้จัดท า 
(พระครูปริยัติสัจจญาณ) 

     วันท่ี …..... เภดือน..............พ.ศ............. 
 


