
เอกสารมคอ. ๓ 

รายละเอียดของรายวิชา 
๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์ (Seminar on Thesis) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา         บัณฑิตวิทยาลัย วิยาเขตขอนแก่น   
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑. รหสัและชื่อรายวิชา   
      -  ๖๐๐ ๔๐๑  สัมมนาวิทยานิพนธ์ (Seminar on Thesis)                                       
๒. จ านวนหน่วยกิต       
      -  ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     - พุทธศาสตรมหาบัณฑติบัณฑิต  สาขาวิชา ปรัชญา 

๔. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร    พระครภูาวนาโพธิคณุ,ผศ.ดร. 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา     ผศ.ดร.จรัส  ลีกา 
อาจารยผ์ู้สอน                     ผศ.ดร.จรัส  ลีกา และพระมหาปพน กตสาโร,ผศ.ดร.  
๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรยีน 
     -  ภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๖๔ ช้ันปีท่ี ๒ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

- ไม่ม ี

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
- ไม่ม ี

๘. สถานท่ีเรียน    
      -  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น  
๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสดุ 
      - พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

    ๑.๑ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาทางปรัชญาทั้งทางตะวันตกและทางตะวันออก 
    ๑.๒ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาที่ส าคัญในแง่มุมต่างๆ 

    ๑.๓ เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  
    ๑.๔ เพื่อให้สามารถประยุกต์ปรัชญามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 
     ๒.๑ เพื่อให้มีการอนุรักษส์่งเสริม เผยแพร่งานทางปรัชญา 
     ๒.๒  เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญและคณุค่าของวิชาปรัชญา 

     ๒.๓  ให้มีความซาบซึ้งในภมูิปญัญาของปราชญต์ะวันตกและปราชญ์ตะวันออก 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
ค าอธิบายรายวิชา  
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์ การวเิคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การตคีวามในเชิงพรรณนา การอ้างอิง การ



เขียนบทความวิจัย รปูแบบและวิธีการน าเสนอวิทยานิพนธ์ 

จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/

การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๔๒ ช่ัวโมงต่อภาคการศกึษา   สอนเสริมตามความต้อง การ
ของนิสิตเฉพาะราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๙
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   

จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
   - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผา่นเว็บไซต์คณะพุทธศาสตร์ สาชาวิชาปรัชญา 

   - อาจารย์จดัเวลาใหค้ าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์(เฉพาะรายทีต่้องการ) 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

คุณธรรม จรยิธรรม 

๑.๑ คณุธรรม จรยิธรรมที่ต้องพัฒนา 
              พัฒนาให้ผู้เรียนให้เปน็นักปรัชญาที่มีความรับผดิชอบ มีวินัย มีความเอื้อเฟื้อและแบ่งปัน เคารพในสิทธิ ทรัพย์สินส่วนบุคคล 
และของผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง หรือเอาเปรียบบุคคลผู้อ่อนแอกว่า โดยมีคณุธรรม 

และจริยธรรมตามคณุสมบตัิหลักสูตร ดังนี้ 
       - ตระหนักในคุณค่าและคณุธรรม จริยธรรม หน้าที่ ซื่อสตัย์สจุริตเสียสละ แบ่งปัน 

       - มีวินัยตรงต่อเวลา  มีพฤตกิรรมรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

       - มีภาวะความเป็นน าและผูต้าม ท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขอุปสรรคตามล าดับของความส าคญั 

       - เคารพสิทธิของตนเองและของผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
       - เคารพระเบียบและกฎหมายของสังคม  เช่น  การท างานสุจริต เสยีภาษ ี

       - สามารถวิเคราะหผ์ลกระทบของการเปลี่ยนงานวิจัยทางปรัชญาที่มีต่อตนเองและสังคม 

       - มีจรรยาบรรณของนักวิจัย 

๑.๒ วิธีการสอน  
       -    บรรยาย พร้อมยกตัวอยา่งประเด็นหลักธรรมทีส่ามรถน ามาสัมมนาทางปรัชญา 
       -     ให้นิสิตฝึกท าแบบฝึกหดั 

       -     มอบหมายหัวข้อให้ค้นคว้าหาตัวอย่างที่สัมพันธ์และเกีย่วข้อง 

       -     รายงานหน้าช้ันเรียนและอภิปรายกลุ่ม 

       -     บทบาทสมมต ิ

๑.๓ วิธีการประเมินผล 
       -     พฤติกรรมการเข้าเรยีน ส่งแบบฝึกหัดและงานอ่ืนๆ ท่ีได้รบัมอบหมาย ตรงเวลาตามก าหนด 
       -     การท ารายงาน มีการอา้งอิงเอกสาร ถูกต้องและเหมาะสม 
       -     ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 

       -     ประเมินผลจากการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 

ความรู้  

๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ  
          ท าให้นิสิตมีความรู้  มีความพร้อมด้านปัญญา สามารถน าความรู้ความเข้าใจในรายวิชาสัมมนาทางปรัชญาไปศึกษากับวิชาด้าน
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ควรสร้างตัวอย่างอื่นๆ ที่แสดงผลกระทบระหว่างงานทางปรัชญาและศาสตร์สาขาอื่นๆ และนิสิตมีทักษะใน



การคิดวิเคราะห์ 

๒.๒ วิธีการสอน 
          บรรยาย ท าแบบฝึกหัด  อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอหัวข้อสัมมนา การวิเคราะห์กรณีศึกษา มอบหมายให้ค้นคว้าหา
บทความและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ท าการสรุปแล้วน ามาเสนอ การศึกษาโดยใช้ประเด็นปัญหาและโครงงาน Problem base learning และ 
Student  center เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
๒.๓ วิธีการประเมนิผล 

     -  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบเน้นความเข้าใจ  การอนุรักษ์และการเผยแพร่ 
         วัฒนธรรมไทย 

     -  น าสรุป การอ่านจากการคน้คว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
     -  วิเคราะห์กรณีศึกษา 

     -  ทดสอบการคิดวิเคราะห์  
ทักษะทางปัญญา 

๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          พัฒนาความสามารถในการคิด มีการคิดเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาสัมมนาทาง
ปรัชญาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๒ วิธีการสอน 
     -  มอบหมายให้นิสิตค้นคว้าเนื้อหาในขอบข่ายปรัชญาที่ไดร้ับมอบหมาย และน าเสนอผลการค้นคว้า 
     -  อภิปรายกลุ่ม 

     -  วิเคราะห์กรณีศึกษาและงานวิจัยทางปรัชญา 

     -  การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤต ิ

๓.๓ วิธีการประเมินผล 
          สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือแนวคิดในการด าเนินกิจกรรมการสัมมนาทาง
ปรัชญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

๔.๑ ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบท่ีต้องพัฒนา  
     -  พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้รียนด้วยกัน 

     -  พัฒนาความเป็นผู้น าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 

     -  พัฒนาการเรียนรูด้้วยตนเอง และมีความรับผดิชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายครบถ้วนตามก าหนดเวลา        
๔.๒  วิธีการสอน 
      -  จัดกิจกรรมกลุ่มศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์กรณศีึกษา 
      -  มอบหมายให้ค้นคว้าเป็นรายบุคคล  และรายกลุ่ม เช่น ค้นคว้า งานสัมมนาทางปรัชญา ตลอดจนค้นคว้าศึกษาจากบทความที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชา 

      -  การน าเสนอหัวข้อเกี่ยวข้องกับการสัมมนา 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

      -  ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 
      -  ประเมินจากรางงานท่ีน าเสนอ และประเมินจากพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

      -  ประเมินจากรายงานการศกึษาด้วยตนเอง 



ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา       
        - ทักษะการคิดค านวณ  เชิงตัวเลข 

              - พัฒนาทักษะการสื่อสาร การพดู การฟัง การเขียน โดยการค้นคว้าและน าเสนอในช้ันเรยีน 

              - พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณศีึกษา 

              - พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ 

              - ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานและติดต่อ 

๕.๒ วิธีการสอน       
          - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท ารายงาน โดยเน้นการน าตัวเลข หรือมีสถิติ
อ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 

          - น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

๕.๓ วิธีการประเมินผล  
          - การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลย ี
          - การมสี่วนร่วมในการอภปิรายและวิธีการอภิปราย 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่
ว/ด/ป 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อท่ี
ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ ๑ 
 
 

บทที่ ๑ บทน า 
 ความหมายของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิทยานิพนธ ์

๓ 
- บรรยายยกตัวอย่างประกอบ 
 สื่อท่ีใช้ประกอบ 

- เครื่องโปรเจคเตอร์ โน้ตบุ๊ค 

ผศ.ดร.จรสั  ลีกา 

สัปดาห์ที่ ๒ 
 
 
 
 

บทที่ ๒ เทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์ เชิง
เอกสาร (Documentary Research) 
๑. การวิเคราะห์ข้อมลู 
๒. การสังเคราะห์ข้อมลู 
๓. การตีความในเชิงพรรณนา 

๓ 

- บรรยายยกตัวอย่างประกอบ  
- น าเสนอและอภิปรายหน้าช้ัน
เรียน 

สื่อท่ีใช้ประกอบ 

- เครื่องโปรเจคเตอร์ โน้ตบุ๊ค 

ผศ.ดร.จรสั  ลีกา 

สัปดาห์ที่ ๓ 
 
 
 
 

 บทที่ ๓ เทคนิคการเขียนวิทยานพินธ์ เชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) 
๑. การวิเคราะห์ข้อมลู 
๒. การสังเคราะห์ข้อมลู 
๓. การตีความในเชิงพรรณนา 

๓ 

- บรรยายยกตัวอย่างประกอบ  
- น าเสนอและอภิปรายหน้าช้ัน
เรียน 

สื่อท่ีใช้ประกอบ 

- เครื่องโปรเจคเตอร์โน้ตบุ๊ค    

พระครภูาวนาโพธิคณุ
,ผศ.ดร. 

สัปดาห์ที่ ๔ 
 
 
 
 

 บทที่ ๔ เทคนิคการเขียนวิทยานพินธ์ เชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) 
๑. การวิเคราะห์ข้อมลู 
๒. การสังเคราะห์ข้อมลู 
๓. การตีความข้อมลู 

๓ 

- บรรยายยกตัวอย่างประกอบ 

   สื่อท่ีใช้ประกอบ 
- เครื่องโปรเจคเตอร์ โน้ตบุ๊ค 

ผศ.ดร.จรสั  ลีกา 
รศ. อุดม บัวศรี 

สัปดาห์ที่ ๕ 
 
 

บทที่ ๕ เทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์ แบบ
ผสม (Mixed Research)   
๑. การวิเคราะห์ข้อมลู 
๒. การสังเคราะห์ข้อมลู 

๓ 

- บรรยายยกตัวอย่างประกอบ 

   สื่อท่ีใช้ประกอบ 
- เครื่องโปรเจคเตอร์ โน้ตบุ๊ค 

รศ. อุดม บัวศรี 



สัปดาห์ที ่
ว/ด/ป 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อท่ี
ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๓. การตีความข้อมลู     
สัปดาห์ที่ ๖ 
 
 
 
 

นิสิตน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
๑. การวิเคราะห์ข้อมลู 

๒. การสังเคราะห์ข้อมลู 
๓. การตีความข้อมลู     

๓ 

- บรรยายยกตัวอย่างประกอบ 

   สื่อท่ีใช้ประกอบ 
- เครื่องโปรเจคเตอร์ โน้ตบุ๊ค 

พระครภูาวนาโพธิคณุ 
รศ. อุดมบัวศร ี

ผศ. ดร. สุวิน ทองปั้น 
 

สัปดาห์ที่ ๗ 
 
 
 

 นิสิตน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
๑. การวิเคราะห์ข้อมลู 

๒. การสังเคราะห์ข้อมลู 
๓. การตีความข้อมลู     

๓ 
 
 
 
 
 
 

- บรรยายยกตัวอย่างประกอบ 

   สื่อท่ีใช้ประกอบ 
- เครื่องโปรเจคเตอร์ โน้ตบุ๊ค 

พระครภูาวนาโพธิคณุ 
ผศ.ดร.จรสั  ลีกา 

ผศ. ดร. สุวิน ทองปั้น 
 
 
 

สัปดาห์ที่ ๘ 
 
 
 

นิสิตน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
๑. การวิเคราะห์ข้อมลู 

๒. การสังเคราะห์ข้อมลู 
๓. การตีความข้อมลู     

๓ 

- บรรยายยกตัวอย่างประกอบ 

   สื่อท่ีใช้ประกอบ 
- เครื่องโปรเจคเตอร์ โน้ตบุ๊ค 

พระครภูาวนาโพธิคณุ 

ผศ. ดร. จรัส  ลีกา 
 

สัปดาห์ที่ ๙ 
 
 
 
 

นิสิตน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
๑. การวิเคราะห์ข้อมลู 

๒. การสังเคราะห์ข้อมลู 
๓. การตีความข้อมลู     

๓ 

- บรรยายยกตัวอย่างประกอบ 

   สื่อท่ีใช้ประกอบ 
- เครื่องโปรเจคเตอร์ โน้ตบุ๊ค 

พระครภูาวนาโพธิคณุ 
ผศ. ดร. สุวิน ทองปั้น 
 

สัปดาห์ที่ ๑๐ 
 
 
 
 

นิสิตน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
๑. การวิเคราะห์ข้อมลู 

๒. การสังเคราะห์ข้อมลู 
๓. การตีความข้อมลู    

๓ 

- นิสิตน าเสนอ 

   สื่อท่ีใช้ประกอบ 
- เครื่องโปรเจคเตอร์ โน้ตบุ๊ค 

พระครภูาวนาโพธิคณุ 

ผศ. ดร. สุวิน ทองปั้น 
 

สัปดาห์ที่ ๑๑ 
 
 
 

 นิสิตน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
๑. การวิเคราะห์ข้อมลู 

๒. การสังเคราะห์ข้อมลู 
๓. การตีความข้อมลู     

๓ 

- นิสิตน าเสนอ 

   สื่อท่ีใช้ประกอบ 
- เครื่องโปรเจคเตอร์ โน้ตบุ๊ค 

พระครภูาวนาโพธิคณุ 

รศ. อุดม   บัวศรี 
ผศ. ดร. สุวิน ทองปั้น 
 

สัปดาห์ที่ ๑๒ 
 
 
 
 

 นิสิตน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
๑. การวิเคราะห์ข้อมลู 

๒. การสังเคราะห์ข้อมลู 
๓. การตีความข้อมลู     

๓ 

- นิสิตน าเสนอ 
   สื่อท่ีใช้ประกอบ 
- เครื่องโปรเจคเตอร์ โน้ตบุ๊ค 

พระครภูาวนาโพธิคณุ 
พระโภภณพัฒน
บัณฑิต,รศ.ดร. 

สัปดาห์ที่ ๑๓ 
 
 
 
 

นิสิตน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
๑. การวิเคราะห์ข้อมลู 

๒. การสังเคราะห์ข้อมลู 
๓. การตีความข้อมลู     

๓ 

- นิสิตน าเสนอ 

สื่อท่ีใช้ประกอบ 

- เครื่องโปรเจคเตอร์ โน้ตบุ๊ค 

พระครภูาวนาโพธิคณุ 
รศ. อุดมบัวศร ี

ผศ. ดร. จรัส  ลีกา 
 



สัปดาห์ที ่
ว/ด/ป 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อท่ี
ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ ๑๔ 
 
 
 
 

 นิสิตน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ ์

๑. การวิเคราะห์ข้อมลู 

๒. การสังเคราะห์ข้อมลู 
๓. การตีความข้อมลู   

๓ 
 
 
 
 

- นิสิตน าเสนอ 

สื่อท่ีใช้ประกอบ 

- เครื่องโปรเจคเตอร์ โน้ตบุ๊ค 

พระครภูาวนาโพธิคณุ 
รศ. อุดมบัวศร ี

ผศ. ดร. สุวิน ทองปั้น 

สัปดาห์ที่ ๑๕ 
 

รูปแบบและวิธีการน าเสนอวิทยานิพนธ ์ ๓ - นิสิตน าเสนอ 
สื่อท่ีใช้ประกอบ 

- เครื่องโปรเจคเตอร์ โน้ตบุ๊ค 

ผศ. ดร. จรัส  ลีกา 

สัปดาห์ที่ ๑๖ 
 

 การเขียนบทความวิจยั ๓ - บรรยายยกตัวอย่างประกอบ    
- มอบงานไปศึกษาค้นคว้า 

 สื่อท่ีใช้ประกอบ 

- เครื่องโปรเจคเตอร์ โน้ตบุ๊ค 

ผศ. ดร. จรัส  ลีกา 
 

๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่
ผลการ
เรียนรู้* 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
๑  สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 
๘ 

๑๖ 

๒๐% 

๕๐% 

๒  

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การน าเสนอรายงาน 

การท างานกลุ่มและผลงาน 

การอ่านและสรุปบทความ 

การส่งงานตามทีม่อบหมาย 

ตลอดภาคการศึกษา ๒๐% 

๓  

การเข้าช้ันเรยีน  การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในช้ันเรียน ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
เอกสารและต าราหลัก 
กัลยา วานิชย์บัญชา. การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. พิมพ์ครั้งท่ี ๖. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, ๒๕๔๖. 

บุญชม  ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพ ฯ : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๓๕. 

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ. ระเบยีบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร.์  พิมพ์ครั้งท่ี ๕. กรุงเทพฯ : ศรีอนันต,์ ๒๕๓๑. 

พจน์  สะเพียรชัย. หลักเบื้องต้นส าหรับการวิจยัทางการศึกษา ๑.  กรุงเทพฯ : วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร, ๒๕๑๖. 

พวงรัตน์  ทวีรัตน์. วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร.์  พิมพ์ครั้งท่ี ๗.  ม.ป.ท., ๒๕๔๐. 

วิเชียร เกตสุิงห์.  สถิติวิเคราะห์ส าหรับการวิจยั. พิมพ์ครั้งท่ี ๖. กรุงเทพฯ : กองวิจัยการศึกษาส านักคณะกรรมการ 

                        การศึกษาแห่งชาติ ๒๕๒๓. 

วิเชียร  เกตุสิงห.์ หลักการสรา้งและการวิเคราะหเ์ครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย.  กรุงเทพฯ :  วัฒนาพานิช, ๒๕๒๙. 

ศิริชัย  กาญจนวาสี และคณะ . การเลือกใช้สถิติทีเ่หมาะสมส าหรับการวิจัย.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั, ๒๕๓๗. 

ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ.์  ทฤษฎีและเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร,์ ๒๕๓๘. 

สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์.  การวิจัยเชิงบรรยาย.  กรุงเทพฯ  : โอเดียนสโตร,์ ๒๕๒๕. 

สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ.์ ระเบยีบวธิีการวิจัยทางสังคมศาสตร.์  พิมพ์ครั้งท่ี ๘.  มปท., ๒๕๓๖. 



เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เอกสารประกอบการสอนรายวิชางานวิจัยและวรรณกรรม 

               ทางพระพุทธศาสนา.โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

พระราชปรยิัติ.(สฤษดิ์ สิริธโร) งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา พิมพ์ครั้งท่ี ๒ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 

               ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร)    กรรมทีปนี ส านักพิมพ์ดอกหญา้; กรุงเทพมหานคร , ๒๕๔๑. 
พระมหาธรรมราชาที่ ๑ พญาลิไท. ไตรภูมิพระร่วง ฉบับตรวจสอบใหม่, กองวรรณคดีและประวัตศิาสตร์ กรมศลิปากร, 
               ๒๕๑๔. 
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ(แปล) วิมตุติมรรค.โรงพิมพ์เคล็ดไทย,กรุงเทพมหานคร,๒๕๓๘. 
พุทธทาสภิกขุ, แก่นพุทธศาสน์.  ธรรมสภา, กรุงเทพมหานคร ,ม. ป. ป. 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนสิิต ได้จัดกจิกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้ 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผู้เรียน 

- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา 

- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอรด์ ที่อาจารย์ผูส้อนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 

กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี ้
      - การสังเกตการณส์อนของผู้ร่วมทีมการสอน 

- ผลการสอบ 

      - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู ้
การปรับปรุงการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมลูเพิ่มเติมในการ
ปรับปรุงการสอน ดังนี ้
         - สัมมนาการจัดการเรยีนการสอน 

         - การวิจัยในและนอกช้ันเรยีน 

การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนสิิตในรายวิชา 

        ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การ
สอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
        การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการ
ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และ
การให้คะแนนพฤติกรรม 

การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดม้ีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกดิ
คุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
     - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ ๔ 

     - เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผ์ู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมมุมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจาก งานวิจัยของอาจารย์หรือ



แนวคิดใหม่ๆ 

 
 
       
(ผศ.ดร.จรสั  ลีกา)                                                     (พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.) 
 อาจารย์ประจ าวิชา    ผู้อ านวยการหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑติ  
                                                                                    สาขาวิชาปรัชญา 

 

 

 


