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มาตรฐานคุณวุฒิอดุ มศึกษา
(มคอ. ๓)
รายวิชา ๖๐๓ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา
(Research Methodology in Philosophy)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
วิทยาเขตขอนแก่น/คณะพุทธศาสตร์/สาขาวิชาปรัชญา
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป
๑. รหัสและรายชื่อวิชา ๖๐๓ ๒๐๓
ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา
Research Methodology in Philosophy
๒. จานวนหน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
พระครูภาวนาโพธิคุณ ผศ.ดร และ ผศ. สุวิน ทองปั้น
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นเรียนปีที่
ภาคการศึกษาที่ ๒ / ชั้นปีที่ ๑
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requiste) (ถ้ามี)
ไม่มี
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requiste) (ถ้ามี)
ไม่มี
๘. สถานที่เรียน วิทยาเขตขอนแก่น
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๙. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
ศึกษาหลักการและวิธีการวิจัย กรบวนการและขั้นตอนของการวิจัย การรวบรวมเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูล
ลักษณะและประเภทของการวิจัยทางปรัชญา โดยเฉพาะด้านคุณภาพซึ่งเหมาะกับสาขาปรัชญา เช่น การเลือกหัวข้อ
วิจัยทางปรัชญา การตั้งคาถามเพื่อการวิจัย การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขีย นรายงาน
การวิจัย
วัตถุประสงค์
ก. วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เมื่อนิสิตศึกษาครบถ้วนตามเนื้อหาที่กาหนดไว้แล้ว นิสิตสามารถ
๑) เข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการขั้นตอนในการทาวิจัย
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๒) มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมเอกสาและการรวิเคราะห์การวิจัยทางปรัชญา
๓) มีความรู้ถึงกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเหมาะสมกับการวิจัยทางปรัชญา
๔) สังเคราะห์รูปแบบ โครงร้าง เนื้อหาและองค์ความรู้ในการทาวิจัยทางพุทธปรัชญาได้อย่างเป็นระบบ
๕) มีความสามารถในการกาหนดปัญหาหรือตั้งคาถามเพื่อการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
นาไปสู่การเขียนวิทยานิพนธ์
ข. จุดมุ่งหมายเชิงคุณธรรม
๑) มีความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญาที่สามารถนามาปรับใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้
๒) เห็นคุณค่าและประโยชน์ของระเบียบวิธีวิจัยเพื่อที่จะนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางปรัชญา
๓) มีเหตุผลเชิงปรัชญาไม่เป็นคนงมงายเชื่ออะไรง่ายๆ โดยปราศจากการพิสูจน์ด้วยหลักเหตุผลทางปรัชญา
และกระบวนการวิจัย
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๑) ออกแบบแผนการสอนในลัก ษณะเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ในรูปแบบของโครงสร้าง เนื้อหา วิช าการที่
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง
๒) บรรยายมุ่งให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยยึดตามคาศัพท์ภาษาบาลีว่า สิกฺขา ในรูป
วิเคราะห์ว่า สย อิกฺขติ สีเลนาติ สิกฺขา (ธมฺมชาติ) แปลว่า การเห็นด้วยตนเองเป็นปกติ ได้ชื่อว่า การศึกษา เป็นสาคัญ
ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิจัย
๓) มีการมอบหมางานเพื่อศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบัติด้านการทาวิจัย ตามหัวข้อที่สนใจ หรือที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่งจะทาให้นิสิตได้ศึกษาอย่างมีแรงบันดาลใจ มีความสนุกและมีความสุข
๔) การอ้างเอกสารที่เป็ น เชิงอรรถ พยายามให้ นิสิ ตอ้างอิงเอกสารที่เป็นปฐมภูมิทั้ง ตาราวิช าการในทาง
ปรัชญา และพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ภาษาไทยและตารา เอกสารงานวิจัยเชิงคุณภาพ
๕) มีเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวไกลมากขึ้น โดยมุ่งพัฒนาระบบ Website และ ระบบ elearning
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและวิธีการวิจัย กระบวนการและขั้นตอนของการวิจัย การรวบรวมเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูล
ลักษณะและประเภทของการวิจัยทางปรัชญา โดยเฉพาะด้านคุณภาพซึ่งเหมาะกับสาขาปรัชญา เช่น การเลือกหัวข้อ
วิจัยทางปรัชญา การตั้งคาถามเพื่อการวิจัย การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงาน
การวิจัย
๒. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ / ง า น
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
บรรยาย ๔๘ ชั่ว โมงต่ อ สอ นเ สริ มต าม คว า ม ไ ม่ มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น การศึกษาด้วยตนเอง ๓ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา
ต้องการของนิสิต
ภาคสนาม
สัปดาห์
เฉพาะราย
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๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเวบไซด์ของอาจารย์ประจาวิชา ได้แก่
Bodhikun@yahoo.co.th
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ)
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
คุณลักษณะพิเศษ
(๑) ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
- ตรวจสอบการแต่งกายของนิสิต
- กิจกรรมการแนะนาตัว ปรับเปลี่ยนที่นั่งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พัฒนาด้านการสื่อสารและสร้างการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(๒) ด้านภาวะผู้นา และความ
- กาหนดเวลาเข้าเรียน และส่งงานที่มอบหมาย
รับผิดชอบตลอดจนวินัยในตนเอง
- ทารายงานโดยมีการกาหนด วันเวลา ในการจัดส่งรายงานที่ชัดเจน ซึ่งทุก
คนต้องบันทึกภาระงานที่รับผิดชอบของตนในรายงาน
(๓) จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - ให้ข้อคิด ความรู้ การนาความรู้ไปปรับใช้ในการทางานและการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (จาก มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐)
แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้จ ากหลั ก สู ตรสู่ รายวิช า (Curriculum
Mapping)

• ความรับผิดชอบหลัก
รหัส
วิชา

รายวิชา

๖๐๓
๒๐๓

ระเบียบวิธี
วิจัยทาง
ปรัชญา

◌ ความรับผิดชอบรอง

๑ . คุ ณ ธ ร ร ม ๒ . ทั ก ษ ะ ด้ า น ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ๕.ทั ก ษะการ
จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคลและความ วิ เ คราะห์ เ ชิ ง
รับผิดชอบ
ตั ว เลข การ
สื่ อ สาร และ
ก า ร ใ ช้
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓

• ◌ ◌ ◌ • • ◌ ◌ • • ◌ ◌ • ◌ ◌ • ◌ ◌ • •
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๑. คุณธรรมจริยธรรม
๑.๑ คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้สามารถเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา ที่ปรากฏในตารา
เอกสาร งานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ และพระไตรปิฎก มีท่าทีที่เหมาะสมในการศึกษาทาความเข้าใจในหลักพุทธ
ปรัชญา โดยอาศัยแนวคิดและหลักการทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตรมีดังนี้
๑) ตระหนักในคุณค่าของการวิจัยทางปรัชญาที่ปรากฏในเอกสาร ตาราและงานวิจัย
๒) อธิบายหลักพุทธปรัชญา ในมิติต่างๆ ทั้ง ตารา เอกสาร บทความ และงานวิจัยอย่างมีเหตุมีผล
๓) เคารพในสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผลทางปรัชญา
๔) ตระหนักในคุณค่าทางปรัชญาและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
๑.๒ วิธีการสอน
๑) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างงานวิทยานิพนธ์ทางปรัชญา ทั้งในส่วนพุทธปรัชญา และ
ปรัชญาสานักอื่นๆ รวมทั้งโครงสร้าง เนื้อหา องค์ความรู้ ในระเบียบวิธีวิจัย
๒) ให้นิสิตศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางปรัชญาที่ปรากฏในรูปของบทความวิจัย ตารา เอกสารวิชาการ และ
วิทยานิพนธ์
๓) สัมมนา อภิปรายแสดงความคิดเห็น เชิงเหตุผลเพื่อสนับสนุนความคิดนั้นๆ ในการกาหนดคาถามการวิจั ย
การวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนการวิจัยทางปรัชญา
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑) พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน
๒) ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
๓) ตรวจสอบงานที่ส่งว่ามีการอธิบายอย่างมีเหตุผลหรือไม่ ผู้สอนต้องอธิบายการใช้เหตุผลให้ผู้เรียนได้เห็น
เป็นตัวอย่างด้วย
๔) งานที่ส่งกลับต้องมีการอ้างอิงเอกสารวิชาการอย่างถูกต้องตามรูปแบบการเขียนโครงร่างสารนิพนธ์และ
ดุษฎีนิพนธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๕) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาตามรายบุคคล
๖) ประเมินผลการนาเสนอรายงานสัมมนา หัวข้อทีไ่ ด้รับมอบหมาย
๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย และงานวิจัยที่สาคัญทางปรัชญา โดยเน้นให้นิสิตเกิดทักษะด้านการ
อ่านเอกสารวิชาการเพื่อการทาวิจัย มีความรู้ กระบวนการและขั้นตอนของการวิจัย การรวบรวมเอกสารและวิเคราะห์
ข้อมูล ลักษณะและประเภทของการวิจัยทางปรัชญา โดยเฉพาะด้านคุณภาพซึ่งเหมาะกับสาขาปรัชญา เช่น การเลื อก
หัวข้อวิจัยทางปรัชญา การตั้งคาถามเพื่อการวิจัย การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียน
รายงานการวิจัย รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ โครงสร้าง เนื้อหา และองค์ความรู้ใหม่ในงานวิชาการ หรืองานวิจัย
ตลอดทั้งศึกษางานทางพุทธปรัชญาที่มีความโดดเด่นและมีผลกระทบอย่างสูงต่อการศึกษาวิจัยทางพุทธปรัชญา ทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน โดยเลือกศึกษาจากเอกสาร บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ เพื่อให้นิสิตมีทักษะด้านการอ่านเอกสารทาง
วิชาการ มีข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ต่อการค้นคว้าวิจัยทางพุทธปรัชญา การค้นคว้าข้อมูลประก อบการ
วิจัย
นอกจากนี้ ผู้ เรี ย นจะมีความรู้ เกี่ย วกับการจัดโครงร่างวิทยานิพนธ์ การดาเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล และการนาเสนอผลการศึกษาวิจัย
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๒.๒ วิธีการสอน
วิชานี้เป็นวิชาที่ต้องศึกษาระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางปรัชญา วิธีการสอนจึงเน้นให้นิสิตเกิดทักษะด้านการ เขียน
โครงร่างดุษฏีนิพนธ์ การนาเสนองานจากการศึกษาค้นคว้า ทั้งเป็นกลุ่มและเฉพาะตัวบุคคล ด้วยวิธีการดังนี้
๑. ชี้แจงการวิธีการสอนวิชานี้ตามแผนการสอน
๒. ให้นิสิตฟังคาบรรยาย แนวความคิดพื้นฐานในระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา งานวิจัย บทความวิจัย ที่สาคัญ
ทางปรัชญา และพระไตรปิฎก โดยการแนะนาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อให้นิสิตได้ประเด็นทางความคิด
เกี่ยวกับวิธีวิจัยปรัชญากับหลักพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก เพื่อการเขียนงานวิจัย
๓. แนะนาเอกสารที่เป็นหนังสือ ตารา งานวิจัย และวารสาร นิตยสาร บทความที่เป็นเกี่ยวข้องกับระเบียบวิธี
วิจัยให้นิสิตได้ทราบ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าสาหรับนิสิต
๔. ให้นิสิตแต่ละรูป/คนเลือกหัวข้อหรือเชื่อเรื่องงานวิจัยที่สนใจจะศึกษา แล้วนาเสนอหน้าชั้นเพื่อให้เพื่อน
นิสิตตรวจสอบการตั้งชื่อ การแตกวัตถุประสงค์ของแต่ละรูป/คน โดยอาจารย์ประจาวิชาเป็นพี่เลี้ยง
๕. มอบการเขียนโครงร่างงานวิจัยคนละ ๑ เรื่อง โดยให้สอดคล้องกับ หลักการวิจัยทางปรัชญาที่ ตนเองมี
ความรู้และเข้าใจ โดยอยู่บนพื้นฐานทางปรัชญา
๖. นิสิตในทุกรูปนาเสนองานในชั้นเรียน โดยให้เพื่อนนิสิตได้ตรวจสอบ วิพากย์ วิจารณ์ โดยมีอาจารย์ประจา
วิชาเป็นพี่เลี้ยง
๗. จากนั้นให้นิสิตในทุก รูป/คนนากลับไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์แล้วนาไปต่อยอดในการทาวิทยานิพนธ์
ต่อไป
๘. ส่วนโครงร่าง บทความทางวิชาการ นิสิตสามารถส่งได้ตามกรอบเวลาที่กาหนดร่วมกัน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๑) การนาเสนองานของแต่ละรูป/คน ทั้งโดยภาพรวมและเฉพาะตัวบุคคล
๒) การวิพากย์ วิจารณ์ หรือการตรวจสอบจากการนาเสนองาน
๓) รายงานการศึกษาของแต่ละรูป/คน
๔) โครงร่าง หรือ บทความทางวิชาการของแต่ละบุคคล
๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
๑) พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
๒) พัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ เจาะลึกอย่างมีเหตุผล
๓) พัฒนาการคิดเชิงสังเคราะห์
๔) พัฒนาการหาเหลี่ยม/มุม/ประเด็นทางปรัชญา
๕) พัฒนาการอ่าน การพูดจากการนาเสนองานรายบุคคล
๖) พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบจากการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ และบทความทางวิชาการ
๗) พัฒนาความมีวินัยจากการส่งงานทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
๓.๒ วิธีการสอน
๑) ให้ นิ สิ ตคิ ดหั ว ข้ อ/ชื่อเรื่ องในเชิง ปรัช ญาที่ตนเองสนใจ โดยคิดจากฐานงานระเบีย บวิธีวิ จัย หรือจาก
พระไตรปิฎก ซึ่งสามารถนาไปเขียนได้ทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
๒) วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์กรณีตัวอย่างที่ เป็นประเด็นปัญหาทางปรัชญา ที่ เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน เช่น
กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้น คือ กาเนิดและการอวสานของโลก...อัตตา อนัตตา เป็นต้น
๓) สะท้อนแนวคิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมและของนิสิตในห้องเรียน
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๔) ตรวจสอบการเขียนด้วยการนั่งพูดคุยและอธิบายให้เข้าใจไปพร้อมๆ กันระหว่างนิสิตกับอาจารย์ประจาวิชา
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๑) การคิดหัวข้อ/ชื่อเรื่องที่สอดคล้องกับเนื้อหาหลักของวิชาระเบียบวิธีวิจัย
๒) การเขียนงานที่เป็นเชิงวิเคราะห์
๓) การสรุปความคิดจากการนาเสนอและการเขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ และ บทความทางวิชาการ
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
๑) พัฒนาทักษะด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ด้วยการให้นิสิตเลือกกลุ่มของตนเองตามอัธยาศัย
๒) พัฒนาการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ด้วยการแบ่งกลุ่มตามความประสงค์ของผู้เรียน
๓) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามเวลาที่กาหนด ทั้งที่
นิสิตกาหนดและอาจารย์ผู้สอนกาหนด
๔.๒ วิธีการสอน
๑) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษาปัญหาทางปรัชญาที่สามารถตั้งเป็นประเด็นเพื่อการวิจัย
๒) จัดกลุ่มตามความถนัดในการศึกษางานวิชาการและการให้เหตุผล
๓) การนาเสนอรายงานการศึกษาตามกลุ่มที่นิสิตเลือกเอง
๔) นิสิตตรวจสอบ วิพากย์ วิจารณ์รายงานการศึกษาในเชิงสร้างสรรค์และเชิงพัฒนาการคิดและการเขียน
งานวิจัย
๔.๓ วิธีการประเมินผล
๑) ประเมินตนเองและเพื่อน ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
๒) รายงานการศึกษาที่นาเสนอ
๓) สังเกตพฤติกรรมการทางานเป็นทีม
๔) รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
๑) พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปลความ การเขียน โดยการทารายงาน และนาเสนอใน
ชั้นเรียน
๒) พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
๓) พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
๔) ทักษะในการใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อสาร เช่น การส่ งงานทางอีเมล การสร้างห้ องหนังสื อ
(E-book) แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
๕) ทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๒ วิธีการสอน
๑) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก website สื่อการสอน e-learning
๒) ทารายงาน โดยเน้นการนาตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ คือพระไตรปิฎก
๓) นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๔) นาเสนอโดยเครื่อง Projector
๕.๓ วิธีการประเมินผล
๑) การจัดทารายงานและนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
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๒) มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเชิงโต้แย้ง วิพากย์ และวิจารณ์
๓) การโต้งแย้ง ตรวจ วิพากย์ และวิจารณ์จะต้องเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ ทั้งการคิดและการเขียน
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
จานวน
ที่
ชัว่ โมง
บทนา
(Introduction)
๑
๑. แนะน าแผนการเรี ย นการ
๓
สอน
๒. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
วิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
๒
- ความสาคัญของการวิจัย
๓
- ความหมาย ของการวิจัย
- ประเภทของการวิจัย
- ประโยชน์ของการวิจัย
โลกทัศน์ในการวิจัย
๓
- ปรัชญาการวิจัย
- โลกทัศน์แบบประจักษณ์นิยม
๓
- โลกทัศน์แบบปฏิฐานนิยม
การออกแบบในการวิจัย
๔
- การวิจัยเชิงปริมาณ
- การวิจัยเชิงคุณภาพ
๓
- การวิจัยแบบผสานวิธี
(คุณภาพ+ปริมาณ)
รู ป แบบงานวิ จั ย ที่ เ หมาะแก่
วิชาปรัชญา
๕
- การวิจัยเชิงคุณภาพ (ปรัชญา
ปรากฏการณ์นิยม)
กระบวนการและขั้นตอนของ
การวิจัยเชิงคุณภาพ
๖
- การตั้ ง ชื่ อ เรื่ อ งงานวิ จั ย ทาง
๓
ปรัชญา
- การทบทวนวรรณกรรม

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- แนะนารายวิชาและแผนการ
สอน แนะนาวัตถุประสงค์การ
เ รี ย น แ น ะ น า เ ก ณ ฑ์
ประเมินผล
- บรรยาย ความรู้ เ บื้ อ งต้ น
เกี่ยวกับการทาวิจัย

ผู้สอน/บรยาย
ผู้บรรยาย
พระครูภาวนาโพธิคุณ และ
คณะ

- บรรยาย
- อภิปราย วิเคราะห์
- ทาความเข้าใจคาสาคัญ

ผู้บรรยาย
พระครูภาวนาโพธิคุณ และ
คณะ

- บรรยาย
- อภิปราย วิเคราะห์
- ทาความเข้าใจคาสาคัญ

ผู้บรรยาย
พระครูภาวนาโพธิคุณ และ
คณะ

- ฟังคาบรรยาย
- บันทึกคาสาคัญ
- บันทึกประเด็นสาคัญ

ผู้บรรยาย
พระครูภาวนาโพธิคุณ และ
คณะ

- บรรยาย
- อภิปราย วิเคราะห์
- ทาความเข้าใจคาสาคัญ

ผู้บรรยาย
พระครูภาวนาโพธิคุณ และ
คณะ

- บรรยาย
- อภิปราย วิเคราะห์
- ทาความเข้าใจคาสาคัญ

ผู้บรรยาย
พระครูภาวนาโพธิคุณ และ
คณะ
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๗

๘
๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

- ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
- การเก็บข้อมูลและ
- การรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- การวิเคราะห์เนื้อหา
- การวิจัยแบบกรณีศึกษา
- การวิจัยเชิงเชิงเอกสาร
การออกแบบงานวิจัย
- การเขียนโครงร่างงานวิจัย/
เค้าโครงวิทยานิพนธ์
- อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง เ ค้ า
โครงงานวิจัย/วิทยานิพนธ์
- ชื่ อ เรื่ อ ง/ความเป็ น มาและ
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ปั ญ ห า /
วัตถุประสงค์ของการวิจัย/การ
ทบทวนวรรณกรรม และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง/นิยามศัพท์
เ ฉ พ า ะ / ร ะ เ บี ย บ วิ ธี วิ จั ย /
ประโยชน์ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ /
ส า ร บั ญ ( ชั่ ว ค ร า ว ) /
บรรณานุ ก รม (ชั่ ว คราว )/
ประวัติผู้วิจัย
- การทาและการเขียนผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล
- การเขี ย นสรุ ป อภิ ป รายผล
และข้อเนอแนะ
- การท ารายงานผลการวิ จั ย /
วิทยานิพนธ์
- การเขียนบทคัดย่อ
- การเตรี ย มตั ว สอบป้ อ งกั น
วิทยานิพนธ์
กิจกรรม
ทดสอบ โดยให้ นิ สิ ต น าเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ รายบุคคล

๓

- บรรยาย
- อภิปราย วิเคราะห์
- ทาความเข้าใจคาสาคัญ

ผู้บรรยาย
พระครูภาวนาโพธิคุณ และ
คณะ

๓

- บรรยาย
- อภิปราย วิเคราะห์
- ทาความเข้าใจคาสาคัญ

ผู้บรรยาย
พระครูภาวนาโพธิคุณ

๓

- บรรยาย
- อภิปราย วิเคราะห์
- ทาความเข้าใจคาสาคัญ

ผู้บรรยาย
พระครูภาวนาโพธิคุณ และ
คณะ

๓

- บรรยาย
- อภิปราย วิเคราะห์
- ทาความเข้าใจคาสาคัญ

ผู้บรรยาย
พระครูภาวนาโพธิคุณ และ
คณะ

๓

- บรรยาย
- อภิปราย วิเคราะห์
- ทาความเข้าใจคาสาคัญ

๓

- บรรยาย
- อภิปราย วิเคราะห์
- ทาความเข้าใจคาสาคัญ

๓

กิจกรร
๑๔

๓

เลขที่ ๑-๒

พระครูภาวนาโพธิคุณ และ
คณะ
พระครูภาวนาโพธิคุณ และ
คณะ

พระครูภาวนาโพธิคุณ และ
คณะ
พระครูภาวนาโพธิคุณ และ
คณะ
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ทดสอบ โดยให้ นิ สิ ต น าเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ รายบุคคล
สรุปบทเรียน
๑๕
๑๖

ทดสอบ

เลขที่ ๓-๔
๓

บรรยายสรุป

พระครูภาวนาโพธิคุณ และ
คณะ

๓

สอบวัดผลการศึกษา

พระครูภาวนาโพธิคุณ และ
คณะ

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ที่
วิธีการประเมิน
ผลการเรียนรู้
๑
คุณธรรม
-เวลาเรียน
จริยธรรม
-กิจกรรมชั้นเรียน
๑ (๑.๑)
-การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
๒
๓

๔

ความรู้
๒. (๒.๑), (๒.๒)
ทักษะทางปัญญา
๓. (๓.๑), (๓.๒)
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
๔. (๔.๑), (๔.๔)

-กิจกรรมย่อย
-รายงาน
สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน
๑-๑๕

สัดส่วนของการประเมินผล

๑๖

๔๐ คะแนน

๑๐ คะแนน

๓๐ คะแนน
กิจกรรม
ทดสอบ โดยให้นิสิตนาเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ รายบุคคล
-กิจกรรมกลุ่ม

๑๓-๑๖
ตลอดภาค
การศึกษา

๑๐ คะแนน
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๕

ทักษะการ
-การนาเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์ในชั้น
วิเคราะห์เชิง เรียน
ตัวเลข การ
-การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
สื่อสาร และการ
อย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕. (๕.๒), (๕.๓)

ตลอดภาค
การศึกษา

๑๐ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์. การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการวิจัยการศึกษา. เชียงใหม่: ภาควิชาวัดผลประเมินผลและ
วิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2529.
เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ. เอกสารการบรรยายรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงสาหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2556.
นันทวัน สุชาโต. “การวิจัยสื่อสารมวลชน” หน่วยที่ 1 ในเอกสารการสอนชุดวิชา สถิติและการวิจัยสื่อสารมวลชน.
นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช. 2537.
บรรดล สุขปิติ. ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย . นครปฐม: หน่วยวิจัยเครือข่ายการพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม. 2552.
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักท์. 2551.
ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ. เอกสารประกอบการสอนการวิจัยวารสารศาสตร์ . ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 2553.
ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ. “ปรัชญาพื้นฐานการสร้างองค์ความรู้ด้วยการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ .” วารสารวไลยอลงกรณ์
ปริทัศน์ 3 (1). 2556.
ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ์. การออกแบบการวิจัย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2555.
พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์. ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
2555.
มนัส สุวรรณ. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์. 2544.
ยุทธ ไกยวรรณ์. พื้นฐานการวิจัย (ฉบับปรับปรุงใหม่). พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 2545.
รัตนะ บัวสนธ์. ปรัชญาวิจัย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2551.
ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. สถิติวิทยาทางการวิจัย. กรุงเทพฯ: สุวีริ ยาส์น. 2540.
ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ. การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสาหรับการวิจัย . กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2551.
ศิริชัย กาญจนวาสี. การวิจัย: วิธีแสวงหาความรู้/ความจริงของมนุษย์. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2556.
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจากัด สามลดา. 2550.
อารมณ์ สนานภู่. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัย. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. 2545.
ชาย โพธิสิตา, ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยคุณภาพ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พรินติ้ง.2547
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การวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.2544
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, ศาสตร์แห่งการวิจัย. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 2529
พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์, ทฤษฎีและปัญหาญาณวิทยา. เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์. 2547
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2543.
ราไพ แก้ววิเชียร. สรุปผลการอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2545 ณ โรงแรมเจ้าพระยา
ปาร์ค กรุงเทพฯ. 2545
๑. เอกสารและข้อมูลแนะนา

ภาษาไทย
จาเนียร จวงตระกูล. การวิจัยเชิงคุณภาพ: เครื่องมือสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา ประเทศ (1) กระบวนทัศน์
ยุทธ์ศาสตร์ และวิธีการวิจัย (ฉบับแก้ไขปรับปรุง). กรุงเทพฯ : ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่น
แนล. 2551.
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ชาญณวุฒ ไชยรักษา. (มปป.) ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
กรณีศึกษาเทศบาลพิษณุโลก. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
ชาย โพธิสิตา, ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ, นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, มหาวิยาลัย
มหิดล, 2547.
ปกรณ์ ศรีประหลาด, ว่าที่เรือตรี, “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในพระพุทธศาสนาเถรวาท : กรณีศึกษามโหสถชาดก,
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา, มหาวิทยาลัย มหา
จุฬาลงกรราชวิทยาลัย, กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย 2553.
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