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รายละเอียดของรายวิชา   
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัมหิดล 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา   
ภาษาไทย  สมมน ๑๗๙   สมาธิเพื่อการพฒันาชีวิต 
ภาษาอังกฤษ  SHHU 179  Meditation for Life Development 
 

๒.  จ านวนหน่วยกิต        ๓ (๒-๒-๕)    
      ( ทฤษฎี  ชั่วโมง – ปฏิบตัิ  ชั่วโมง /ค้นคว้า  ชั่วโมง /  สปัดาห์ ) 
 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา    
      ๓.๑  หลักสูตร       จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเว้นหลักสูตร 

นานาชาติ) 
       ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาหมวดวชิาศึกษาทั่วไป  
       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     Please Specify Relationship between course and corporate culture 

  M - Mastery       รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล 
   A -  Altruism      มุ่งผลเพ่ือผู้อื่น 
  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพสิ่ง 
   I  -  Integrity  มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 
   D - Determination   แน่วแน่ท า กล้าตัดสินใจ 
   O - Originality   สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
  L -  Leadership  ใฝ่ใจเป็นผู้น า 
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๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน   
     ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา         ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินนัท์   
           สถานที่ตดิต่อ           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 /  ชัน้ปีที่ ๑-๔ 
     ๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได ้  ไม่เกิน ๔๐ คน 
 
๖.  เงื่อนไขของรายวิชา   ไม่มี 
 
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   ไม่ม ี
     (Pre-requisite)     
 
๘.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  ไม่ม ี   
       (Co-requisites)               
      
๙.  สถานที่เรียน    คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 
๑๐.  วันที่จัดท าหรือปรับปรงุรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด  
    ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๒     

 
  

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals) 
        ๑. ๑ เพื่อให้นักศึกษารู้จักหลักการของสมาธิ ฌาน ญาณและวิปสัสนา  
        ๑. ๒ เพื่อให้นักศึกษาฝึกสมาธิเบื้องตน้เป็น น าหลักการสมาธิไปปฏิบตัิเพื่อฝึกสติให้มากข้ึนได้  
        ๑.๓ เพื่อให้นักศึกษาน าหลักการสมาธิ ฌาน ญาณและวปิัสสนาไปแนะน าได้ 
        ๑.๔ เพื่อให้นักศึกษาน าหลักการของการฝึกสมาธิไปปฏสิัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับคนอ่ืนได้  
 
๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 

mailto:bodhinanda@hotmail.com
mailto:pathompong.bod@mahidol.ac.th
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      ๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course objectives) 
            รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถดังนี้:- 
 ๒.๑.๑ อธิบายทฤษฎีในการพัฒนาสมาธิ ญาณและปัญญาระดับต่างๆ อย่างละเอียดจนสามารถฝึกปฏิบัต ิ
          เพื่อควบคุมสติได้อย่างมปีระสิทธิภาพด้วยตนเอง 
 ๒.๑.๒ สามารถวางแผนแนะน าผู้อื่นให้รู้จักพัฒนาสมาธิ ฌาน ญาณและปัญญาได ้
 ๒.๑.๓ สามารถเอาความรู้เรื่องสมาธิมาพัฒนาความสัมพนัธ์กับผู้อื่นได้ 
      ๒.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวชิา (Course-Level Learning Outcomes: CLOS) 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว้ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา มีความสามารถ 
 CLO ๑ อธิบายหลักการบริกรรม ข้ันตอนและประโยชน์ของการท าสมาธิ รวมถึงลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ 
     ลักษณะขั้นตอนและประโยชน์ของฌาน, ญาณและวิปสัสนาได ้
 CLO ๒ ใช้หลักการที่ได้ศึกษามาฝึกสมาธิผ่านการควบคุมร่างกายดว้ยวิธีเดินจงกรมและนั่งสมาธิ 
 CLO ๓ วางแผนแนะน าผู้อื่นเร่ืองการเดินจงกรมและการท าสมาธิเบื้องต้นได้ 
 CLO ๔  แสดงการท างานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้หลักการปฏบิัติสมาธิเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 

   การท างาน 
   
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
  ความหมายของการท าสมาธิ จดุประสงค์ วิธีการ ข้ันตอน จดุเริม่ต้นของการท าสมาธิ ลักษณะของการบริกรรมและการท าสมาธิ 
ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการน าสมาธไิปใช้ในชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน 
คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปสัสนา 
ชาวโลกกับวิปัสสนา 

 The meanings of Samadhi (Buddhist meditation), its purpose, method, steps and beginning of developing concentration; 

characteristics of repetition and doing meditation, benefits of meditation; obstacles in doing meditation and its application to use in the 

daily life, meditation and study or work, characteristics, quality and benefits of jhana (high meditation) and nana (Intuitive knowledge); 

aspects of Vipassana (Insight), the differences between samatha and vipassana, charts of samatha and vipassana, human beings and 

Vipassana 

 
 
 
 
 
 
 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
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บรรยาย 
 

สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
(น าเสนอผลงานของกิจกรรม

สังเคราะห์ความรู้) 

 
การศึกษาด้วยตนเอง 

๔๕  ชั่วโมง 
(๓ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

 

   ๖๐  ชั่วโมง 
(๔ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     ๓.๑ นักศึกษาสามารถปรึกษาหารือกับอาจารย์ในระหวา่งเรียนทั้งรายกลุ่มทั้งรายบุคคลไดทุ้กวัน  
     ๓.๒ นักศึกษาสามารถนดัวนัเวลาลว่งหน้าแล้วมาพบอาจารย์ตามวันเวลาที่นดัและปรึกษาได้จนหมดข้อสงสัย 
     ๓.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มได้ ๑ ชั่วโมงต่อสปัดาห์ (ส าหรับรายที่ต้องการ) 
  

 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู ้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา 
     เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาจะสามารถ      
 CLO ๑ อธิบายหลักการบริกรรม ข้ันตอนและประโยชน์ของการท าสมาธิ รวมถึงลักษณะอาการต่อต้านสมาธ ิ
    ลักษณะขั้นตอนและประโยชน์ของฌาน, ญาณและวิปสัสนาได้ 
 CLO ๒ ใช้หลักการที่ได้ศึกษามาฝึกสมาธิผ่านการควบคุมร่างกายดว้ยวิธีเดินจงกรมและนั่งสมาธิ 
 CLO ๓ วางแผนแนะน าผู้อื่นเร่ืองการเดินจงกรมและการท าสมาธิเบื้องต้นได้ 
 CLO ๔  แสดงการท างานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้หลักการปฏบิัติสมาธิเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการท างาน 

   
   
 
 
๒.  ค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู้หรือทักษะในข้อ ๑ 
 CLO ๑ อธิบายหลักการบริกรรม ข้ันตอนและประโยชน์ของการท าสมาธิ รวมถึงลักษณะอาการต่อต้านสมาธ ิ
       ลักษณะขั้นตอนและประโยชนข์องฌาน, ญาณและวิปสัสนาได้ 
 CLO ๒ ใช้หลักการที่ได้ศึกษามาฝึกสมาธิผ่านการควบคุมร่างกายดว้ยวิธีเดินจงกรมและนั่งสมาธิ 
 CLO ๓ วางแผนแนะน าผู้อื่นเร่ืองการเดินจงกรมและการท าสมาธิเบื้องต้นได้ 
 CLO ๔  แสดงการท างานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้หลักการปฏบิัติสมาธิเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 

          การท างาน 
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            การเรียนการสอน                     การวัดผลการเรียนรู้ 
CLOs ฟังบรรยาย ฝึกปฏิบัติ 

เดินจงกรมเป็นคณะ 

ฝึกปฏิบัติ 

นั่งสมาธิเป็นคณะ 

ฝึกสวดมนต์ 

และแผ่เมตตา 

สอบข้อเขียน 

กลางภาค 

สอบการเดิน จงกรม /

นั่งสมาธิและแผ่เมตตา 

ท างานเดี่ยว สอบอารมณ์ 

(Reflection) 

สอบข้อเขียน 
ปลายภาค 

CLO๑            
CLO๒          
CLO๓          
CLO๔          

 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน 
 

คาบที่ หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง วิธีสอน ผู้สอน 

๑ 1.1. ปฐมนิเทศ/แนะน าหลักสูตร และ
ช้ีแจงข้อก าหนดเกี่ยวกับการเรียน 

1.2. การพัฒนากายและจิต     

 วิธีการเดินจงกรม และนั่งสมาธิ                  

๓ - ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธี การเรียน
การสอนและข้อก าหนด ของวิชา 
- บรรยายโดยอาจารย์ประจ าวิชา 
- ดูเทปการเดินจงกรม น่ังสมาธิ 

- ฝึกเดินจงกรม นั่งสมาธ ิ

 
ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์
ประสิทธินันท์และ
คณะ 

 
๒ 2.1. ที่มาของหลักสูตร                                       

2.2. สิ่งที่ดี 2 อย่างของมนุษย์                               
2.3. สมาธิกับการพัฒนาสิ่งท่ีดี 2 อย่าง 

 

๓ - ฟังบรรยายจากเทปเสียงของพระ ธรรม
มงคลญาณ (พระอาจารย์หลวง พ่อวิริยังค์ 
สิรินธโร)  
- บรรยายสรุปโดยอาจารยผ์ู้สอน  

- เดินจงกรม น่ังสมาธ ิ

-สวดมนต์และแผ่เมตตา 

๓ 3.1. ขั้นตอนการท าสมาธิ                                     
3.2. จุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ                          
3.3. ลักษณะของการบริกรรม                            

 การวางจิตในขณะบริกรรม    

๓ - ฟังบรรยายจากเทปเสียงของพระ ธรรม
มงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อ วิริยังค์ 
สิรินธโร)  
- บรรยายสรุปโดยอาจารยผ์ู้สอน  

- เดินจงกรม นั่งสมาธ ิ

-สวดมนต์และแผ่เมตตา 
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คาบที่ หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง วิธีสอน ผู้สอน 

๔ 4.1. การวัดผลของการบริกรรม                          
4.2. ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ                        
4.3. สมาธิ สร้างพลังจิต                                     
4.4. สมดุล วัตถุนิยม-จิตนิยม                               

 

๓ - ฟังบรรยายจากเทปเสียงของพระ ธรรม
มงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ 
สิรินธโร)  
- บรรยายสรุปโดยอาจารยผ์ู้สอน  

- เดินจงกรม น่ังสมาธ ิ

-สวดมนต์และแผ่เมตตา 

๕ 5.1.ลักษณะของสมาธิ                                       
  5.2.ผลของการท าสมาธิ                  
 5.3.หนทางการท าสมาธิให้เสื่อม                     

 

๓ - ฟังบรรยายจากเทปเสียงของพระ ธรรม
มงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อ วิริยังค์ 
สิรินธโร)  
- บรรยายสรุปโดยอาจารยผ์ู้สอน  

- เดินจงกรม/นั่งสมาธ ิ

-สวดมนต์และแผ่เมตตา 

    ๖ 6.1. ประโยชน์ของสมาธิ                                          
6.2. การน าสมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวนั                  
6.3. สมาธิกับการเรียนและการงาน                          

 

๓ - ฟังบรรยายจากเทปเสียงของพระ ธรรม
มงคลญาณ (พระอาจารย์หลวง พ่อวิริยังค์ 
สิรินธโร)  
- บรรยายสรุปโดยอาจารยผ์ู้สอน  

- เดินจงกรม/นั่งสมาธ ิ

-สวดมนต์และแผ่เมตตา 

๗ 7.1 ฌาน 

7.2 ขั้นตอนของฌาน 

๓ -ฟังบรรยายจากเทปเสียงของพระธรรม 
มงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ 
สิรินธโร)  
- บรรยายสรุปโดยอาจารยผ์ู้สอน  

- เดินจงกรม/นั่งสมาธ ิ

-สวดมนต์และแผ่เมตตา 

๘ 8.1. การทดสอบกลางภาค 

8.2. กิจกรรมสัมพันธ์ 
๓ - การทดสอบภาคทฤษฎ ี

-การสอบอารมณ ์

-กิจกรรมสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสมาธิ 
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คาบที่ หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง วิธีสอน ผู้สอน 

๙ 9.1. คุณสมบตัิของฌาน 

9.2. ประโยชน์ของฌาน 
๓ - ฟังบรรยายจากเทปเสียงของพระ ธรรม

มงคลญาณ (พระอาจารย์ หลวงพ่อวิริยังค์ 
สิรินธโร)  
- บรรยายสรุปโดยอาจารยผ์ู้สอน  
- เดินจงกรม/นั่งสมาธ ิ
-สวดมนต์และแผ่เมตตา 

 

๑๐ 10.1. ของญาณ 

10.2 ขั้นตอนของญาณ 
๓ - ฟังบรรยายจากเทปเสียงของพระธรรม 

มงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ 
สิรินธโร)  
- บรรยายสรุปโดยอาจารยผ์ู้สอน  
- เดินจงกรม/นั่งสมาธ ิ

 

๑๑ 11.1.คุณสมบตัิของญาณ                                                    
11.2. ประโยชน์ของญาณ                                                    

 

๓ -ฟังบรรยายจากเทปเสียงของพระ ธรรม
มงคลญาณ (พระอาจารย์ หลวงพ่อวิริยังค์ 
สิรินธโร) - บรรยายสรุปโดยอาจารย์ผูส้อน  

- เดินจงกรม/นั่งสมาธ ิ

-สวดมนต์และแผ่เมตตา 

 

๑๒ 13.1. แผนผังสมภะและวิปัสสนา ๓ - ฟังบรรยายจากเทปเสียงของพระ ธรรม
มงคลญาณ (พระอาจารย์ หลวงพ่อวิริยังค์ 
สิรินธโร)  
- บรรยายสรุปโดยอาจารยผ์ู้สอน  
- เดินจงกรม/นั่งสมาธ ิ

 

๑๓ 13.1. แผนผังสมภะและวิปัสสนา ๓ - ฟังบรรยายจากเทปเสียง ของพระธรรม
มงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ 
สิรินธโร)  
- บรรยายสรุปโดยอาจารยผ์ู้สอน  

- เดินจงกรม น่ังสมาธ ิ

 

๑๔ 14.1. วิปัสสนูปกิเลส 
14.2. อภิธรรมกับวิปสัสนา 

 

๓ ฟังบรรยายจากเทปเสยีงของพระธรรม
มงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ 
สิรินธโร)  
- บรรยายสรุปโดยอาจารยผ์ู้สอน  

-เดินจงกรม/นั่งสมาธ ิ

-สวดมนต์และแผ่เมตตา 
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คาบที่ หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง วิธีสอน ผู้สอน 

๑๕ 14.3.  บทสรุป 
14.4.  การแสดงความรู้สึก/การสอบ 

อารมณ ์

๓ -น าเสนอและอภิปรายกลุม่ 
- การแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับการอบรม 
สมาธิ/สอบอารมณ ์
 

 

๑๖ 15.1. การทดสอบปลายภาค 

 
๓ . การทดสอบภาคทฤษฏ ี

- การทดสอบภาคปฎิบัต ิ

-สวดมนต์และแผ่เมตตา 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๒.๑ การวัดและประเมินผลสมัฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
       ๒.๑.๑ การประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (formative Assessment) 
      การให้ฝึกเดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์และแผ่เมตตาให้ถูกวิธีในห้องเรียนทุกๆ วัน 
      การสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 
      การสอบอารมณ์เป็นรายบุคคลโดยวิธีสัมภาษณ์และให้เขียนรายงานเป็นการบ้านเพื่อให้ทราบ 

     ความแตกต่างทัง้ก่อนและหลังการอบรม 
       ๒.๑.๒ การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
             CLO ๑ อธิบายหลักการบริกรรม ข้ันตอนและประโยชน์ของการท าสมาธิ รวมถึงลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ 
    ลักษณะขั้นตอนและประโยชน์ของฌาน, ญาณและวิปสัสนาได้ 
 CLO ๒ ใช้หลักการที่ได้ศึกษามาฝึกสมาธิผ่านการควบคุมร่างกายดว้ยวิธีเดินจงกรมและนั่งสมาธิ 
 CLO ๓ วางแผนแนะน าผู้อื่นเร่ืองการเดินจงกรมและการท าสมาธิเบื้องต้นได้ 
 CLO ๔  แสดงการท างานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้หลักการปฏบิัติสมาธิเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการท างาน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผล 
สัปดาห์ทีป่ระเมิน 

สัดส่วน 
ของการประเมินผล (ร้อยละ)  

CLO๑ อธิบายหลักการบริกรรม ขั้นตอนและ
ประโยชน์ ของการท าสมาธิ รวมถงึลักษณะ
อาการต่อต้านสมาธ ิ
 ลักษณะขั้นตอนและประโยชน์ของฌาน, ญาณ
และวิปัสสนาได ้
 
 

-สอบข้อเขียนกลางภาค 
-สอบข้อเขียนปลายภาค 
-สอบปฏิบัติเดนิจงกรมนั่งสมาธ ิสวดมนต์
และแผ่เมตตา 
และการสอบอารมณ ์

 ๑๕ 
         ๑๕ 
         ๑๐ 

๔๐ % 

CLO๒   ใช้หลักการที่ได้ศึกษามาฝึกสมาธิผ่าน 
การควบคุมร่างกายด้วยวิธีเดินจงกรมและนั่ง
สมาธ ิ
 
 

กิจกรรมในชั้นเรียน  
-สอบการเดินจงกรม/นัง่สมาธิ  
-สอบการสวดมนต์และแผ่เมตตาว่าถูก ตอ้ง
หรือไม่ 

 
๕ 
๕ 

๑๐ % 

CLO๓    วางแผนแนะน าผู้อ่ืน เรื่องการเดิน
จงกรมและการท าสมาธิเบื้องต้นได้ 

-การเข้าชั้นเรียน 
-สังเกตพฤติกรรมการเดินจงกรม  
-สังเกตพฤติกรรมการนั่งสมาธิ  
-สังเกตพฤติกรรมการสวดมนตแ์ละ แผ่
เมตตา 
-การสอบอารมณ์ด้วยวิธีถาม 
-การสอบอารมณ์ด้วยงานสว่นบคุคล 

๑๐ 
          ๕ 

๕ 
๕ 
๕ 
๕ 

๔๐ % 

CLO๔    แสดงการท างานร่วมกบัผู้อื่นโดยใช้
หลักการปฏิบัตสิมาธิเพื่อให้บรรลวุัตถุประสงค์
ของการท างาน 
 

 
 

การสอบเดินจงกรม นั่งสมาธิ สวด มนต์
และแผ่เมตตา/สอบอารมณ์  

๕ 
๕ 

๑๐% 

 
(๒) การตัดสินผล 

(๒.๑) การตัดสินผลการเรียนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒   

(๒.๒) ก าหนดการประเมินผลเป็นสัญญลักษณ์จะให้สัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
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 คะแนน ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป  ได้ผลเป็น O  หมายถึง  Outstanding 

 คะแนน ร้อยละ ๖๕ - ๘๔  ได้ผลเป็น S  หมายถึง  Satisfactory 

 คะแนนน้อยกว่า ร้อยละ ๖๕  ได้ผลเป็น U  หมายถึง  Unsatisfactory 
ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 

 (๓) การสอบแก้ตัว 
  นักศึกษาสามารถสอบแก้ตัวได้ในกรณีที่ได้สัญลักษณ์ U โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

 มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดโดยมีเหตุผลอันจ าเป็น 

 ขาดสอบโดยมีเหตุผลอันจ าเป็น 

 
๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

เมื่อนักศึกษามีข้อสงสัยหรือต้องการอุทธรณ์ ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา นักศึกษาสามารถแจ้งเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพ่ือ
พิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

พระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร). ๒๕๔๐. หลักสูตรครูสมาธิ เล่ม ๑, เล่ม ๒ และ  
เล่ม ๓. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล. 

พระเทพเจติยาจารย์ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร). ๒๕๖๐. ประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต  
ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล. 

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโตและหลวงปู่ฝั้น อาจาโร. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) . มุตโตทัย อาจาโรวาท. กรุงเทพฯ:  

ธรรมสภา. 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     ๑.๑  ความเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนการสอน 
              ๑.๑.๑  เนื้อหาการเรียนการสอน 
             ๑.๒๑๒  วิธีการจัดการเรียนการสอน 
   ๑.๑.๓  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 
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             ๑.๑.๔  ความคิดเห็นในภาพรวมต่อการเรียนการสอน 
     ๑.๒ นักศึกษาประเมินการเดินจงกรม การนั่งสมาธิ การสวดมนต์และแผ่เมตตาของนักศึกษาด้วยกัน 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
  ๒.๑ ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา 
  ๒.๒ สังเกตจากผู้ร่วมสอน 
                      ๒.๓ ผลจากการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
     ๓.๑ แจ้งผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาแก่ทีมอาจารย์ผู้สอน 
        ๓.๒ จัดประชุมอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 
         ๓.๓  ท าวิจัยในชัน้เรียน 
 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 
    ๔.๑ การเชิญให้ครูสมาธิอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตรสุ่มตรวจงานนักศึกษาที่เขยีน 
    ๔.๒ ทบทวนมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาจากคะแนนเข้าชั้นเรียน การปฏิบัติธรรมเป็นกลุ่ม   
          การแสดงความคิดเห็นส่วนตัวและการสอบข้อเขียนให้มีมาตรฐานคงเส้นคงวา 
 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      ๕.๑ จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคการศึกษาเพื่อปรับปรุงด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
      ๕.๒ น าข้อเสนอแนะที่สรา้งสรรค์ของนักศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอน 
      ๕.๓ เชิญครูสมาธิอื่นๆ ที่มคีุณสมบัติมาร่วมสอนให้หลากหลายแต่คงมาตรฐานให้มากยิ่งขึ้น   
 
 
 

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 
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CLO1 อธิบายหลักการบริกรรม ขั้นตอนและ

ประโยชน์ของการท าสมาธิ รวมถึงลักษณะอาการ

ต่อต้านสมาธิลักษณะขั้นตอนและประโยชน์ของ

ฌาน, ญาณและวิปัสสนาได ้

1.1   4.2      

CLO2 ใช้หลักการที่ไดศ้ึกษามาฝึกสมาธิผ่านการ

ควบคุมร่างกายด้วยวิธีเดินจงกรมและนั่งสมาธ ิ

  3.1       

CLO3 วางแผนแนะน าผู้อื่นเร่ืองการเดินจงกรม
และการท าสมาธิเบื้องตน้ได ้

      7.2   

CLO4 แสดงการท างานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้หลักการ
ปฏิบัติสมาธิเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ การ
ท างาน 

 

        9.2 

 
    

______________________ 

 
 
 


