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รหัสวิชา สมมน ๑๖๐                                                                              ภาควิชาภาควิชามนุษยศาสตร์   
 

รายละเอียดของรายวิชา   
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา            ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา   
ภาษาไทย  สมมน ๑๖๐ พระพุทธศาสนากับการรักษาโรค 
ภาษาอังกฤษ  SHHU 160 Buddhism and Healing 
 

๒.  จ านวนหน่วยกิต        ๒ (๒-๐-๔)    
      ( ทฤษฎี  ชั่วโมง – ปฏิบัติ  ชัว่โมง /ค้นคว้า  ชั่วโมง /  สัปดาห์ ) 
 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา    
      ๓.๑  หลักสูตร       จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเว้นหลักสูตร 

นานาชาติ) 
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   
      ๓.๓ รายวิชานี้จัดอยู่ในกลุ่ม Literacy (โปรดระบุ) 

               MU Literacy  (Core Values, SEP, GE for Human Development) 
               Health Literacy  (Health, Sport)  
                Digital Literacy  (ICT, Applied Mathematics)  
                Social and Humanity Literacy  (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) 
                Communication Literacy  (language, Academic Communication) 
                Science and Environmental Literacy  (Applied Science for Life, Environmental Responsibility)  
                Finance and Management Literacy  (Finance, Management,  Entrepreneur)    
          ๓.๔  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและวัฒนธรรมองค์กร  (โปรดระบุ)    
      

 M - Mastery       รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล 
 A -  Altruism      มุ่งผลเพ่ือผู้อื่น 
  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพสิ่ง 
  I  -  Integrity  มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 
 D - Determination   แน่วแน่ท ำ กล้ำตัดสินใจ 
  O - Originality    สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ 
  L -  Leadership  ใฝ่ใจเป็นผู้น ำ 
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๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน   
     ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา          ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์   
           สถานที่ติดต่อ                ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยมหิดล 
           โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑๙๓๒๖ ต่อ  

  อีเมล์: bodhinanda@hotmail.com,  
                                                       pathompong.bod@mahidol.ac.th 

   
 
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
     ๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ /  ชั้นปีที่ ๑-๔ 
     ๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได ้  ไม่เกิน ๔๐ คน 
 
๖.  เงื่อนไขของรายวิชา   ไม่มี 
 
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   ไม่มี 
     (Pre-requisite)     
 
๘.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  ไม่มี    
       (Co-requisites)               
      
๙.  สถานที่เรียน     คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  
 
              ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๒     

 
 

 
หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals) 
        ๑.๑ เพ่ือให้นักศึกษารู้แนวคิดของพระพุทธศาสนาและหลักการของการรักษาโรคตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
        ๑.๒ เพ่ือให้นักศึกษาน าหลักการรักษาโรคตามแนวพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 
 
๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
      ๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course objectives) 

mailto:bodhinanda@hotmail.com
mailto:pathompong.bod@mahidol.ac.th
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            รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถดังนี้:- 
 ๒.๑.๑ เข้าใจทฤษฎีว่าด้วยการรักษาโรคตามแนวพระพุทธศาสนาด้วยตนเอง 
 ๒.๑.๒ ปฏิบัติไดด้้วยตนเองและวางแผนสาธิต/แนะน าผู้อ่ืนให้รู้จักป้องกันโรคตามแนวพระพุทธศาสนาได้ 
 ๒.๑.๓ ใช้ความรู้เรื่องการรักษาโรคตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาไปช่วยเหลือสังคมได้ 
 
      ๒.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-Level Learning Outcomes: CLOS) 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา มีความสามารถ 
 CLO ๑ อธิบายหลักการของรักษาโรคตามแนวทางพระพุทธศาสนาได้  
 CLO ๒ ใช้หลักการที่ศึกษาในห้องเรียนผ่านการควบคุมร่างกายด้วยวิธีสวดมนต์ เดินจงกรมและนั่งสมาธิเพ่ือ 
           รักษาโรคภัยไข้เจ็บแก่ตนเองได้ 
 CLO ๓ วางแผนแนะน าผู้อื่นเรื่องการดูแลสุขภาพท้ังกายและใจตามหลักพระพุทธศาสนาได้ 
 CLO ๔ วิพากษ์จุดเด่นจุดด้อยของการรักษาโรคตามแนวพระพุทธศาสนาในการรักษาตนเองพร้อมทั้งประเมิน 
    ผลกระทบเชิงบวก เชิงลบตามบริบทของตนเองเพ่ือน าไปแลกเปลี่ยนกับผู้ร่วมงานและผู้อื่น 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
 
แนวคิดเรื่องการรักษาโรคตามนัยพระพุทธศาสนาแบบองค์รวมที่ปรากฎในคัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีร์อ่ืนๆ ชั้น

หลัง ความสัมพันธ์ระหว่างกายและใจ สาเหตุของโรคทางกายและทางใจ การรักษาโรคด้วยวิธีเจริญสติผ่านการสวดมนต์ 
เจริญสมาธิและวิปัสสนา วิธีปฏิบัติตนทางกายและใจเพ่ือป้องกันและรักษาโรค รวมทั้งการเอาชนะความตายตามพุทธวิธี  
 
 The concept of holistic approaches towards Buddhist healing as explained in the Pali Canon and later 
Buddhist texts; the relationship between the mind and the body, the causes of both physical and mental illnesses; 
the  prevention and curation of both physical and mental illnesses through the development of mindfulness; 
prayer practices, meditation and insight practices as well as the practice to overcome perpetual death according to 
the Buddhist principles 

  
 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

 
บรรยาย 

 
สอนเสริม 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(น าเสนอผลงานของกิจกรรม
สังเคราะห์ความรู้) 

 
การศึกษาด้วยตนเอง 

๓๐  ชั่วโมง 
(๒ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

 

   ๖๐  ชั่วโมง 
(๔ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 
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๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     ๓.๑ นักศึกษาสามารถปรึกษาหารือกับอาจารย์ในระหว่างเรียนทั้งรายกลุ่มทั้งรายบุคคลได้ทุกวัน  
     ๓.๒ นักศึกษาสามารถนัดวันเวลาล่วงหน้าแล้วมาพบอาจารย์ตามวันเวลาที่นัดและปรึกษาได้จนหมดข้อสงสัย 
     ๓.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มได้ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ส าหรับรายที่ 
             ต้องการ)   

 
หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

 
๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา 
     เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ      
 CLO ๑ อธิบายหลักการรักษาโรคภัยไข้เจ็บตามหลักพระพุทธศาสนาได้  
 CLO ๒ ใช้หลักการที่ได้ศึกษามาฝึกเจริญสติผ่านการควบคุมร่างกายด้วยวิธีเดินจงกรมและนั่งสมาธิเพ่ือ 
     รักษาโรคภัยไข้เจ็บแก่ตนเองได ้ 
 CLO ๓ วางแผนแนะน าผู้อื่นเรื่องการสวดมนต์ เดินจงกรมและการท าสมาธิเบื้องต้นเพ่ือรักษาโรคได้ 
 CLO ๔  วิพากษ์จุดเด่นจุดด้อยของการรักษาโรคตามแนวพระพุทธศาสนาในการรักษาตนเองพร้อมทั้งประเมิน 
    ผลกระทบเชิงบวก เชิงลบตามบริบทของตนเองเพ่ือน าไปแลกเปลี่ยนกับผู้ร่วมงานและผู้อื่น 
 
 
 
๒.  ค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู้หรือทักษะในข้อ ๑ 
  

                  การเรียนการสอน                     การวัดผลการเรียนรู้ 
CLOs ฟัง

บรรยาย 
ฝึกปฏิบัติ 
เดิน
จงกรม 

ฝึก
ปฏิบัติ 
นั่งสมาธิ 

ฝึกสวด
มนต์ 
และแผ่
เมตตา 

สอบ
ข้อเขียน 
กลาง
ภาค 

สอบการ
เดินจงกรม 
/นั่งสมาธิ
และแผ่
เมตตา 

ท างาน
กลุ่ม  
(อภิปราย
ในชั้น
เรียน/
น าเสนอ
งานกลุ่ม) 

สอบอารมณ์ 
(Reflection) 

สอบ
ข้อเขียน 
ปลายภาค 

CLO๑             
CLO๒          
CLO๓          
CLO๔          
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หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน 
 

คาบที่ หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง วิธีสอน ผู้สอน 

๑ นิยามและความหมายของการรักษา

ทางจิตวิญญาณ (Spiritual Healing) 

แบบองค์รวมในทางพระพุทธศาสนา 

๒ - บรรยายโดยอาจารย์ประจ าวิชา 

 
 
ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ 
โพธิ์ประสิทธินันท์
และคณะ 

 
๒                        

แนวคิดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บในอินเดีย
ก่อน 
พุทธกาล (อายุรเวทศาสตร์) และ สมัย
พุทธกาล 
 

๒  
- บรรยายโดยอาจารย์ประจ าวิชา 

 

๓ ค าสอนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกาย-

จิต (Mind-Body) และการรักษาโรค 

โด ย  อ า ศั ย พั ฒ น า ก า ย แ ล ะ จิ ต

( Psychosomatic Therapy)  ต า ม

หลักพระพุทธศาสนา 

๒ - บรรยายโดยอาจารย์ประจ าวิชา 
 

 

๔ แนวคิดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ สาเหตุของ 
โรคภัยไข้เจ็บและวิธีการป้องกันและ
รักษาโรคภัยไข้เจ็บในพระพุทธศาสนา 

๒ - บรรยายโดยอาจารย์ประจ าวิชา 

 

๕ การรักษาโรคทางใจโดยวิธีเจริญสติ 
(Mindfulness-Based  
Therapy=MBT) 
 
 

๒ - บรรยายโดยอาจารย์ประจ าวิชา 

 -ทดลองฝึกการเจริญสติด้วย 

อิริยาบถต่างๆ 

    ๖ สมาธิในฐานะเป็นเครื่องมือท าจิต
บ าบัด (Psychological Therapy) ๑ 
ว่าด้วยประโยชน์ของสมาธิ 

๒ - บรรยายโดยอาจารย์ประจ าวิชา 

- เดินจงกรม/นั่งสมาธิ 

-สวดมนต์และแผ่เมตตา 
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คาบที่ หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง วิธีสอน ผู้สอน 

๗ สมาธิในฐานะเป็นเครื่องมือท าจิต

บ าบัด (Psychological Therapy) ๒ 

๒ บรรยายโดยอาจารย์ประจ าวิชา 

- เดินจงกรม/นั่งสมาธิ 

-สวดมนต์และแผ่เมตตา 

๘  
        สอบกลางภาค 

  
- การทดสอบภาคทฤษฎี 
 

๙ วิปัสสนาในฐานะเป็นเครื่องมือท าจิต 

บ าบัด (Psychological Therapy) 

๒ - บรรยายโดยอาจารย์ประจ าวิชา 

- ฝึกเจริญวิปัสสนาในอิริยาบถต่างๆ 

-สวดมนต์และแผ่เมตตา 

 

๑๐ การเดินจงกรมในฐานะเป็นเครื่องมือ

ท าจิตบ าบัด (Psychological 

Therapy) 

๒ - บรรยายโดยอาจารย์ประจ าวิชา 

- ฝึกเดินจงกรมเพ่ือเจริญสติ 
-สวดมนต์และแผ่เมตตา 

 

 

๑๑ การสวดมนต์ในฐานะเป็นเครื่องมือท า

จิตบ าบัด (Psychological Therapy) 

๒ - บรรยายโดยอาจารย์ประจ าวิชา 

 -สวดบทมนต์พระปริตรหรือบทอ่ืนๆ  

-แผ่เมตตา 

 

๑๒ การแก้โรคคือความตายตามหลัก

พระพุทธศาสนา (Buddhist 

Medicine for Death/The Art of 

Dying) 

 

๒ -บรรยายโดยอาจารย์ประจ าวิชา 

-ฝึกเจริญมรณสติตามหลัก 

พระพุทธศาสนา  
-สวดมนต์และแผ่เมตตา 
 

 

๑๓ จรรยาบรรณแพทย์-พยาบาลใน

สถานพยาบาลเพ่ือรักษาคนไข้ตามแนว

พระพุทธศาสนา (Buddhist 

Medicine in Practice) เช่น  

โรงพยาบาลพระเจ้าอโศก มหาราช 

เป็นต้น 

๒ -บรรยายโดยอาจารย์ประจ าวิชา 
-วิเคราะห์กรณีศึกษา  
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คาบที่ หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง วิธีสอน ผู้สอน 

๑๔ น าเสนองานกลุ่ม ๒  
  น าเสนอและอภิปรายกลุ่ม 
 

 

๑๕     บทสรุป: โอสถไตรสิกขา คือยา
ป้องกัน และรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง 

๒ ฟังสรุปเนื้อหาองค์ความรู้ว่าด้วย
พระพุทธศาสนากับการรักษาโรคโดย
ภาพรวมของรายวิชาทั้งหมด 

 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
       ๒.๑.๑ การประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ (formative Assessment) 
      การให้ฝึกเดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์และแผ่เมตตาในห้องเรียน 
      การสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 
      การสอบอารมณ์เป็นรายบุคคล 
  
       ๒.๑.๒ การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
 CLO ๑ อธิบายหลักการรักษาโรคภัยไข้เจ็บตามหลักพระพุทธศาสนาได้  
 CLO ๒ ใช้หลักการที่ได้ศึกษามาฝึกเจริญสติผ่านการควบคุมร่างกายด้วยวิธีเดิน จงกรมและนั่งสมาธิเพ่ือ  
     รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ 
 CLO ๓ สาธิต/แนะน า/วางแผนแนะน าผู้อ่ืนเรื่องการสวดมนต์ เดินจงกรมและการท าสมาธิเบื้องต้นเพ่ือรักษา 
    โรคได้ 
   CLO ๔  วิพากษ์จุดเด่นจุดด้อยของการรักษาโรคตามแนวพระพุทธศาสนาในการรักษาตนเองพร้อมทั้งประเมิน 
    ผลกระทบเชิงบวก เชิงลบตามบริบทของตนเองเพ่ือน าไปแลกเปลี่ยนกับผู้ร่วมงานและผู้อื่น 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผล 
สัปดาห์ที่ประเมิน 

สัดส่วน 
ของการประเมินผล (ร้อยละ)  

CLO๑ อธิบายหลักการรักษาโรคภัยไข้
เจ็บ ตามหลักพระพุทธศาสนาได้ 
 
 

สอบปฏิบัติเดินจงกรม นั่งสมาธิ สวด
มนต์แผ่เมตตา/สอบข้อเขียนกลางภาค 
และปลายภาค/สอบปฏิบัติเดินจงกรม
นั่งสมาธิ สวดมนต์และแผ่เมตตา/ 
ท างานกลุ่ม/น าเสนองาน-อภิปรายในชั้น
เรียน 
 

๒๐ 
๒๐ 

๔๐ % 

CLO๒   ใช้หลักการที่ได้ศึกษามาฝึก
เจริญสติ ผ่านการควบคุม ร่างกายด้วยวิธี
เดิน จงกรมและนั่งสมาธิเพ่ือ รักษา
โรคภัยไข้เจ็บแก่ตนเองได้ 
 
 

สอบการเดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์
และแผ่เมตตา ว่าท าได้ถูกต้องหรือไม่ 

๕ 
๕ 

๑๐ % 

CLO๓ วางแผน แนะน า ผู้อ่ืนเรื่อง การ
สวดมนต์ เดินจงกรม และการ ท าสมาธิ
เบื้อง ต้นเพื่อรักษาโรคได้ 

การเข้าชั้นเรียน/สังเกตพฤติกรรม 
การเดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์และ 
แผ่เมตตาระหว่างเรียนเพ่ือแก้ไขให้
ถูกต้อง/การสอบอารมณ์ 

๒๐ 
๒๐ 

๔๐ % 

CLO๔    วิพากษ์จุดเด่นจุดด้อยของการ
รักษาโรคตามแนวพระพุทธศาสนาในการ
รักษาตนเองพร้อมทั้งประเมินผลกระทบ
เชิงบวก เชิงลบตามบริบทของตนเองเพ่ือ
น าไปแลกเปลี่ยนกับผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน 
 

 
 

การน าเสนองานกลุ่ม/การร่วมอภิปราย
ในชั้นเรียน/ การสอบอารมณ์เพ่ือ
ประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัติ 

๕ 
๕ 

๑๐% 

 
(๒) การตัดสินผล 

(๒.๑) กำรตัดสินผลกำรเรียนเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ
และปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๒   
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(๒.๒) ก ำหนดกำรประเมินผลเป็นสัญญลักษณ์จะให้สัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

 คะแนน ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป  ได้ผลเป็น O  หมำยถึง  Outstanding 

 คะแนน ร้อยละ ๖๕ - ๘๔  ได้ผลเป็น S  หมำยถึง  Satisfactory 

 คะแนนน้อยกว่ำ ร้อยละ ๖๕  ได้ผลเป็น U  หมำยถึง  Unsatisfactory 
ทั้งนี้ นักศึกษำจะต้องเข้ำเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของเวลำเรียนทั้งหมด 

 (๓) การสอบแก้ตัว 
  นักศึกษำสำมำรถสอบแก้ตัวได้ในกรณีที่ได้สัญลักษณ์ U โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

 มีเวลำเรียนน้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของเวลำเรียนทั้งหมดโดยมีเหตุผลอันจ ำเป็น 

 ขำดสอบโดยมีเหตุผลอันจ ำเป็น 

 
๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

เมื่อนักศึกษำมีข้อสงสัยหรือต้องกำรอุทธรณ์ ในเรื่องกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนหรือกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ของนักศึกษำ นักศึกษำสำมำรถแจ้งเรื่องที่เจ้ำหน้ำที่ของภำควิชำมนุษยศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ เพ่ือ
พิจำรณำด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
คณะกรรมการกองต ารา. (๒๕๓๒) พระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ๔๕ เล่ม. กรงุเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย. 

พินิจ รัตนกุล. (๒๕๔๙). สวดมนต์ สมาธิ วิปัสสนารักษาโรคได้. กรุงเทพฯ: มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย. 
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Clifford, Terry.  (1984). Tibetan Buddhist Medicine and Psychiatry: The Diamond Healing.  
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            anxiety disorder. Journal of Anxiety Disorders. May 2008; 22 (4):716-721 
Salguero, C. Pierce. (2006). The Spiritual Healing of Traditional Thailand. Forres: Findhorn Press. 
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     ๑.๑  ความเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนการสอน 
              ๑.๑.๑  เนื้อหาการเรียนการสอน 
              ๑.๒.๒  วิธีการจัดการเรียนการสอน 
    ๑.๑.๓  ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 
             ๑.๑.๔  ความคิดเห็นในภาพรวมต่อการเรียนการสอน 
     ๑.๒ นักศึกษาประเมินการเดินจงกรม การนั่งสมาธิ การสวดมนต์และแผ่เมตตาของนักศึกษาด้วยกัน 
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๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ๒.๑ ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ๒.๒ สังเกตจากผู้ร่วมสอน 
    ๒.๓ ผลจากการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
     ๓.๑ แจ้งผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาแก่ทีมอาจารย์ผู้สอน 
     ๓.๒ จัดประชุมอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
     ๓.๓  ท าวิจัยในชั้นเรียน 
 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
    ๔.๑ การเชิญให้ครูอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตรสุ่มตรวจงานนักศึกษาที่เขียน 
    ๔.๒ ทบทวนมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาจากคะแนนเข้าชั้นเรียน การปฏิบัติธรรมเป็นกลุ่ม   
          การแสดงความคิดเห็นส่วนตัวและการสอบข้อเขียนให้มีมาตรฐานคงเส้นคงวา 
 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      ๕.๑ จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคการศึกษาเพ่ือปรับ ปรุงด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
      ๕.๒ น าข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ของนักศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอน 
      ๕.๓ เชิญอาจารย์อ่ืนๆ ที่มีคุณสมบัติมาร่วมสอนให้หลากหลายแต่คงมาตรฐานให้มากยิ่งข้ึน   
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ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ตารางที่ ๑  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ MU-GE Module LOs  (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (MU-GE LOs) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 

CLO1 อธิบายหลักการของ
รักษาโรคตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาได้ 

1.1 2.3  4.1      

CLO2 ใช้หลักการที่ศึกษาใน
ห้องเรียนผ่านการควบคุม
ร่างกายด้วยวิธีสวดมนต์ 
เดินจงกรมและนั่งสมาธิเพ่ือ
รักษาโรคภัยไข้เจ็บแก่
ตนเองได้ 

  3.1 4.1      

CLO3 วางแผนแนะน าผู้อื่น
เรื่องการดูแลสุขภาพทั้งกาย
และใจตามหลัก
พระพุทธศาสนาได้ 

     6.2 7.2   

CLO4 วิพากษ์จุดเด่นจุด
ด้อยของการรักษาโรคตาม
แนวพระพุทธศาสนาในการ
รักษาตนเองพร้อมทั้ง
ประเมินผลกระทบเชิงบวก 
เชิงลบตามบริบทของตนเอง
เพ่ือน าไปแลกเปลี่ยนกับ
ผู้ร่วมงานและผู้อื่น 
 

 

  3.1 4.1    8.1 9.2 

 
    

______________________ 
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