รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชือสถาบันอดมศึ
ุ กษา

มหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิ
ทยาลัย
ุ

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา วิทยาเขตบาฬี ศึกษาพทธโฆส
คณะพทธศาสตร์
ภาควิชาพระพทธศาสนา
ุ
ุ
ุ

หมวดที ๑ ข้ อมลทั
ู วไป
๑.รหัสและชือรายวิชา
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมภาคปฏิบตั ิ ๗
(Buddhist MeditationVII)
๒. รายวิชาทีต้องเรียนก่อนรายวิชานี (ถ้ ามี)
ธรรมภาคปฏิบตั ิ ๖ ( รหัส ๐๐๐ ๓๕๖ )
๓. อาจารย์ผ้รู ับผิดชอบ อาจารย์ผ้สู อนและกล่มุ เรียน (section)
พระภาวนาพิศาลเมธี . วิ วุฒิการศึกษา : ป.ธ. ๘, ปริ ญญาโท, พธ.ม (วิปัสสนาภาวนา)
๔. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาทีเปิ ดสอนรายวิชา
ภาคเรี ยนที ๒ ชันปี ที ๓ – ๒๕๖๐
๕.สถานทีเรียน
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศกึ ษาพุทธโฆส
จังหวัดนครปฐม

หมวดที ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑.รายงานชัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จํานวน
ชัวโมงตาม
แผนการ
สอน

จํานวน
ชัวโมงที
สอนจริง

ศึกษามหาสติปัฎฐานสูตรทีมาใน
พระไตรปิ ฎก และอรรถคาถา

๒

๒

ศึกษาการส่ง และการสอบอารมณ์ แก้
สภาวธรรม ในคัมภีร์พุทธศาสนา

๔

๔

ศึกษาหลักกัมมัฏฐานตามแนวพอง-ยุบ

๔

๔

๔

๔

๔

๔

ศึกษาหลักกัมมัฏฐานตามแนว
เคลือนไหวและสํานักปฏิบตั ิธรรมตาม
แนวเคลือนไหว

๔

๔

ศึกษาหลักกัมมัฏฐานแบบอานาปานสติ
ตามแนวพุทธทาสภิกขุและสํานัก
ปฏิบตั ิธรรมตามแนวพุทธทาสภิกขุ

๔

๔

หัวข้ อ

และสํานักปฏิบตั ิธรรมตามแนว พอง
ยุบ
ศึกษาหลักกัมมัฏฐานตามแนวพุทโธ
และสํานักปฏิบตั ิธรรมตามแนวพุทโธ

ศึกษาหลักกัมมัฏฐานตามแนวสัมมาอะ
ระหัง และสํานักปฏิบตั ิธรรมตามแนว
สัมมาอะระหัง

ระบเหตผลที
ุ ุ การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง
เกิน ๒๕%

ศึกษาหลักกัมมัฏฐานตามแนว นะมะ
พะธะ และสํานักปฏิบตั ิธรรมตามแนว
นะมะพะธะ

๔

๔

๒. หัวข้ อทีสอนไม่ครอบคลมตามแผน
ุ
ระบุหัวข้ อทีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวข้ อต่ อผลการเรี ยนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณี ทีมีนัยสําคัญให้ เสนอแนวทางชดเชย
หัวข้ อทีสอนไม่ครอบคลมตามแผน
ุ
(ถ้ ามี)

นัยสําคัญของหัวข้อทีสอนไม่
ครอบคลมุตามแผน

แนวทางชดเชย

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีทําให้ เกิดผลการเรียนรู้ ตามทีระบในรายละเอี
ยดของรายวิชา
ุ
ผลการเรียนร้ ู
คุณธรรม จริ ยธรรม

วิธีสอนทีระบใน
ุ
รายละเอียดรายวิชา

ประสิทธิผล

บรรยาย
√
-โดยการสอดแทรก
คุณธรรม จริ ยธรรม
- ยกตัวอย่าง ทีเป็ นปัญหา
ทางด้านคุณะธรรม
จริ ยธรรม เพือการฝึ กการ
แก้ปัญหา
-ฝึ กเรี ยนรู้จากสถานการณ์
จริ งเพือการแก้ปัญหาทัง
ในและนอกชันเรี ยน

มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้ วธิ ีสอน (ถ้ ามี)
พร้ อมข้ อเสนอแนะในการแก้ไข

ความรู้

บรรยาย อภิปราย สัมมนา √
- มีการแลกเปลียนเรี ยนรู้
ร่ วมกันค้นคว้า วิเคราะห์
จากกรณี ศกึ ษา
- สร้างการเรี ยนรู้ทงั
หลักการ ทฤษฎี และการ
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตั ิ

ทักษะทางปัญญา

-ร่ วมกลุ่มอภิปราย
√
-แบ่งการค้นคว้า โครงงาน
และนําเสนอจากสภาพ
จริ งทีปฏิบตั ิ
- สามารถประยุกต์ใช้จาก
ประสบการณ์ตรง

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

-มอบหมายงานเป็ นกลุ่ม √
และร่ วมกันรับผิดชอบ
การให้ความร่ วมมือ
ระหว่างกลุ่ม
- เน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยน
กับผูส้ อน
-รู้และเข้าใจในการ
ปรับตัวเขากับสถานการณ์
-การจัดการอารมณ์และ
การมีมนุษย์สมั พันธ์ทีดี
กับบุคคลอืนได้อย่างเหมะ
สม

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

- จัดกิจกรรมส่งเสริ มการ √
ฝึ กทักษะการสือสา
ระหว่างผูเ้ รี ยน กับผูส้ อน
และบุคคลอืน
- ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ใน
การใช้เทคโนโลยีที
หลากหลาย
- ส่งเสริ มการนําข้อมูลไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์
ประยุกต์ใช้อย่างเหมะสม
-สามารถสรุ ปประเด็น
การสือสาร การเขียน การ
พูด เลือกใช้รูปแบบปฏิบตั ิ
ได้อย่างเหมะสม

๔. ข้ อเสนอการดําเนินการเพือปรับปรงวิ
ุ ธีสอน
ระบุข้อเสนอเพือการปรั บปรุ งวิธีสอน ซึงได้ จากปั ญหาทีพบในข้ อ ๓

หมวดที ๓ สรปผ
ุ ลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

๑.จํานวนนักศึกษาทีลงทะเบียนเรียน

๕๐

คน

๒. จํานวนนักศึกษาทีคงอย่เู มือสินสดภาคการ
ศึกษา
ุ

๕๐

คน

๓.จํานวนนักศึกษาทีถอน (W) คน
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
ผ่าน (P, S)
ไม่ผ่าน (U)

จํานวน
๕
๒๙
๙

ร้ อยละ
๑๐.๐๐
๕๘.๐๐
๑๘.๐๐

๒

๔.๐๐

๕. ปัจจัยทีทําให้ ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ ามี)
๖. ความคลาดเคลือนจากแผนการประเมินทีกําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
ระบุความคลาดเคลือนจากแผนการประเมินผลการเรี ยนรู้ ทีกําหนดไว้ ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้ อ ๒
๖.๑ ความคลาดเคลือนด้ านกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลือน
เหตผล
ุ

๖.๒ ความคลาดเคลือนด้ านวิธีการประเมินผลการเรียนร้ ู (ถ้ ามี)
ความคลาดเคลือน

เหตผล
ุ

๗.การทวนสอบผลสัมฤทธิของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ

สรปผล
ุ

หมวดที ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ
๑. ประเด็นด้ านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ งอํานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้ แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน (ถ้ ามี)

ผลกระทบ

๒. ประเด็นด้ านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้ านการบริหารและองค์กร(ถ้ ามี)

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา

หมวดที ๕ การประเมินรายวิชา
๑.ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ข้ อวิพากษ์ ทีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ระบุข้อวิพากษ์ ทังทีเป็ นจุดแข็งและจุดอ่ อน
๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้ อวิพากษ์ ตามข้ อ ๑.๑
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธอี นื
๒.๑ ข้ อวิพากษ์ ทีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธอี นื
ระบุข้อวิพากษ์ ทังทีเป็ นจุดแข็งและจุดอ่ อน
๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผ้สู อนต่อข้อวิพากษ์ ตามข้อ ๒.๑

หมวดที ๖ แผนการปรับปรงุ
๑. ความก้าวหน้ าของการปรับปรงการเรี
ยนการสอนตามทีเสนอในรายงาน/รายวิชาครังทีผ่านมา
ุ
แผนการปรับปรงที
ผลการดําเนินการ
ุ เสนอในภาคการศึกษา/
ปี การศึกษาทีผ่านมา
อธิบายผลการดําเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ดําเนินการหรื อไม่เสร็ จสมบูรณ์ ให้ ระบุเหตุผล

๒. การดําเนินการอืน ๆ ในการปรับปรงรายวิ
ชา
ุ
อธิบายการปรั บปรุ งโดยย่อ เช่ น ปรั บเปลียนวิธีการสอนสําหรั บภาคการศึกษา/ปี การศึกษานี การ
ใช้ อุปกรณ์ การสอนแบบใหม่ เป็ นต้ น
๓. ข้ อเสนอแผนการปรับปรงสํ
ุ าหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่อไป
ข้ อเสนอ

กําหนดเวลาทีแล้วเสร็จ

๔. ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตร
ู

.......................................................
พระภาวนาพิศาลเมธี. วิ
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา/ผูร้ ายงาน
วันที ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ผ้รู ับผิดชอบ

แบบ มคอ ๕

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ิ
ิ หมายถึง รายงานผลการจัดการ
รายงานผลการดําเนนการของรายวชา
เรียนการสอนของอาจารย์ผสู้ อนแต่ละรายวิชาเมือสินภาคเรียนเกียวกับภาพรวมของการจัดการ
เรียนการสอนในวิชานันๆว่า ได้ดาํ เนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนทีวางไว้ใน
รายละเอีย ดของรายวิช าหรือ ไม่ และหากไม่ เ ป็ น ไปตามแผนทีวางไว้ ต้อ งให้เหตุ ผ ลและ
ข้อ เสนอแนะในการปรับ ปรุ ง การจัด การเรียนการสอนของรายวิช าดัง กล่ า วในครังต่ อ ไป
รายงานนีจะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตังแต่เริมเรียนจนสินสุด
ั
ปญหาในด้
านการบริหารจัดการและสิงอํานวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชา
ของนักศึกษา/หัวหน้าภาค/หรือผู้ประเมิน ภายนอกรวมทังการสํารวจความคิดเห็นของผู้ใ ช้
บัณ ฑิตการวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประสานงานหลักสูตรเพือปรับปรุ ง และพัฒ นา
รายวิชา

ประกอบด้ วย ๖ หมวด ดังนี
หมวดที ๑
หมวดที ๒
หมวดที ๓
หมวดที ๔
หมวดที ๕
หมวดที ๖

ข้อมูลทัวไป
ิ
การจัดการเรียนการสอนของรายวชา
ิ
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชา
ิ
่
ปัญหาและผลกระทบตอการดํ
าเนนการ
ิ
ิ
การประเมนรายวชา
แผนการปรับปรุง

