
                                                                                                                                                     มคอ. 3 
รายละเอยีดของรายวชิา 
วชิา สัมมนาวทิยานิพนธ์ 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา    วทิยาเขตขอนแก่น / หลกัสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบณัฑิต / สาขาวชิาปรัชญา  

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  
                   600 206 สัมมนาวทิยานิพนธ์ (Seminar on Thesis) 
2. จ านวนหน่วยกติ   

3 หน่วยกิต (3-0-6)  
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

พุทธศาสตรดุษฏีบณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา  
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

ผศ. ดร. สุวนิ ทองป้ัน   
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

ภาคการศึกษาท่ี  2  / ชั้นปีท่ี  2 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน    

อาคารเรียนรวม มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัวทิยาเขตขอนแก่น   
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

2 พฤศจิกายน 2564 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 เพื่อให้นิสิตได้ศึกษา แนวคิด รูปแบบ กระบวนการ และวิธีการสัมมนา การฝึกอบรมทางปรัชญา  และการ
จดัการความรู้ในมิติต่างๆ โดยผา่นการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ   
     วตัถุประสงค์  

       หลงัเรียนจบรายวชิาน้ีแลว้ นิสิตสามารถ 
                 1) มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด รูปแบบ กระบวนการและวธีิการสัมมนา และการเขียนวทิยานิพนธ์ด
อยา่งถูกตอ้ง 
 2) มีความรู้ และสามารถด าเนินการจดัท าโครงการสัมมนา การฝึกอบรมสัมมนาเก่ียวกบักิจการทางปรัชญา 
 3) รู้จกัคน้ควา้ วเิคราะห์ วิจยั และสามารถน าหลกัการทางปรัชญาและการจดัการความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นกิจการ
ทางปรัชญา 
2. วตัถุประสงค์ในการการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
     1) เพื่อให้นิสิตไดมี้การจดัการความรู้ การสัมมนาทางปรัชญา  ตามขั้นตอนและกระบวนการสัมมนา ซ่ึงจะท าให้
นิสิตไดมี้ฐานความรู้ในการจดัการความรู้/ขอ้มูลในการวเิคราะห์ประเด็นทางปรัชญา และการเขียนวทิยานิพนธ์ 
  2) เพื่อพฒันาและส่งเสริมทกัษะการจดัการประชุมสัมมนา การศึกษาอิสระ ท่ีเนน้การคน้หาขอ้มูลจาก
สภาพการณ์/บริบททางปรัชญา 
 3) เพื่อพฒันาระบบการเรียนการสอนผา่นการสัมมนาในรูปแบบต่างๆ  

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

 1. ค าอธิบายรายวชิา  

          สัมมนาปัญหาปรัชญาใหค้รอบคลุมประเด็นปัญหาทางอภิปรัชญา เช่น ปัญหาการมีอยูข่องพระเจา้ ปัญหาเร่ืองชีวติ 
ปัญหาเร่ืองความชัว่ร้าย ประเด็นปัญหาทางญาณวทิยา เช่น ปัญหาเก่ียวกบัความรู้เร่ืองโลก ปัญหาความรู้เร่ืองอตัตา ปัญหา
เร่ืองความจริง ปัญหาเร่ืองวธีิการเขา้ถึงความรู้จริง ประเด็นปัญหาทางจริยศาสตร์ เช่น ปัญหาเร่ืองเจตจ านงเสรี  ปัญหาเร่ือง
การตดัสินความจริง และปัญหาเร่ืองสิทธิหนา้ท่ี  

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 42 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนิสิตเฉพาะราย 

มีการฝึกปฏิบติังานโดย
การจดัสัมมนารายกลุ่ม 

การศึกษาดว้ยตนเอง       
12 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
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3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

        - อาจารยป์ระจ ารายวชิา แจง้การใหค้  าปรึกษาผา่นทางโทรศพัท ์และทางเวบ็ไซตข์องคณะพุทธศาสตร์ และใน
ระหวา่งห้องเรียน  
        - อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  ณ ท่ีหอ้งพกั
คณาจารยใ์หก้บันิสิตเฉพาะรายบุคลท่ีตอ้งการค าปรึกษาในการจดัการสัมมนาของนิสิต/รายกลุ่ม 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

         พฒันานิสิตใหมี้คุณธรรม จริยธรรมในการคน้หาความรู้ การจดัการความรู้ การพฒันาตนเองตามหลกัการทางปรัชญา 
โดยใชก้ระบวนการสัมมนา การฝึกอบรม  เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งเหมาะสม  โดยมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณสมบติัในรายวชิา ดงัน้ี 

1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อประเด็นการสัมมนาในสังคม  
2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
3) มีสามารถท างานเป็นทีมและสามารถด าเนินการสัมมนาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าของจรรยาบรรณของนกัจดัการความรู้ 
5) เคารพกฎหมายระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

1.2 วธีิการสอน  

          1) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัการสัมมนาและประเด็นท่ีนกัศึกษาด าเนินการสัมมนา 
2) อภิปรายกลุ่มในเชิงคุณธรรม จริยธรรมในประเด็นท่ีศึกษา 
3) ก าหนดใหนิ้สิตพฒันาเกณฑช้ี์วดัระดบัคุณธรรม จริยธรรมจากเร่ืองท่ีตนเองศึกษา   

1.3 วธีิการประเมินผล 

1) ประเมินผลจากการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมในการคน้หาขอ้มูล การอา้งอิงท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงแสดงถึงการไม่ละเมิด
ลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น และการเคารพในการคิดคน้ของผูอ่ื้น 
2) ประเมินผลจากการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 

        3) ระบบการติดตามประเมินผลของกลุ่ม เก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
4) ประเมินผลการวเิคราะห์จากกรณีท่ีศึกษารายบุคคลและรายกลุ่ม 
5) ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย โดยเนน้การพฒันาระดบัคุณธรรม จริยธรรม 
6) กระบวนการคน้หา ขอ้มูลและระบบอา้งอิงท่ีถูกตอ้ง 

2. ความรู้  
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2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  

นิสิตมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด รูปแบบ กระบวนการ และวิธีการสัมมนา การฝึกอบรม จากแนวคิด
ทฤษฎีต่างๆ และตามหลกัการทางปรัชญา รวมทั้งความรู้ดา้นการจดัการประชุมกลุ่มยอ่ย และสามารถเขียนวิทยานิพนธ์ได้
อยา่งถูกตอ้ง   

2.2 วธีิการสอน 

1) บรรยายโดยใชอุ้ปกรณ์มลัติมีเดีย (multimedia) power point 
2) การน าเสนอแผนงาน โครงการสัมมนาของนิสิต 
3) อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวเิคราะห์กรณีศึกษา  
4) การมอบหมายใหค้น้ควา้หาบทความการสัมมนา ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ  
5) การศึกษาโดยใชปั้ญหาและโครงงาน Problem base learning โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

2.3 วธีิการประเมินผล 

1) การทดสอบ-การประเมิน โครงการสัมมนา 
2) การสอบปลายภาค 
3) การน าเสนอขอ้มูลและการสรุปจากการคน้ควา้งานสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้ง 
4) วเิคราะห์กรณีศึกษาตามประเด็นการสัมมนา 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพัฒนา 

พฒันานิสิตเพื่อให้สามารถความรอบรู้ในการคน้หาองคค์วามรู้อยา่งเป็นระบบ มีการคิดวิเคราะห์ท่ีรอบคอบ เพื่อ
การแกไ้ขปัญหาดว้ยการสัมมนา และการจดัการความรู้ทางปรัชญา 

3.2 วธีิการสอน 

1)  การมอบหมายในการคน้หาความรู้ และน าเสนอผลการศึกษา 
2) การอภิปรายกลุ่ม 
3) การวเิคราะห์กรณีศึกษาเก่ียวกบัการจดัการความรู้และการสัมมนาทางปรัชญา 
4) การวเิคราะห์เชิงปัญญาจากแบบประเมินการสัมมนา 
3.3 วธีิการประเมินผล 

         1) การสอบปลายภาค 
        2) การพิจารณาจากโครงการสัมมนา 
        3) แบบประเมินเชิงพฒันาปัญญา 
        4) ระบบการจดัการความรู้และปัญญารายบุคคล  
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4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

มีการพฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียน-ครู อาจารย ์ ผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนา ผูน้ าการสัมมนา มีการ
พฒันาความเป็นผูน้ า วทิยากร และนกัฝึกอบรมท่ีดี และมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้นตาม
ก าหนดเวลา 
4.2 วธีิการสอน 

1) จดักิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษาการสัมมนา 
2) มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรือ อ่านบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิาสัมมนา 
3) การน าเสนอรายงาน 
4) การศึกษา การเขียนบทความประกอบการสัมมนา 

      4.3 วธีิการประเมินผล 

- ประเมินตนเอง และการประเมินจากผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา ดว้ยแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
- รายงานท่ีน าเสนอและพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
- รายงานการศึกษา บทความการสัมมนา 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพัฒนา       

       พฒันาทกัษะในการสืบคน้ ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต การประยุกตโ์ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ การใชส้ถิติอยา่ง
ง่าย เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียในการเขียนบทความการสัมมนา และพฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร 
เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ  รวมทั้งทกัษะในการน าเสนอรายงานการสัมมนา 
โดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

5.2 วธีิการสอน       

1) มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website ส่ือการสอน e-learning  
2) การท ารายงานบทความการสัมมนา โดยเนน้การน าตวัเลขหรือมีสถิติอา้งอิง จากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
3) น าเสนอโดยใชอุ้ปกรณ์มลัติมีเดีย (multimedia) และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  

5.3 วธีิการประเมินผล 

1) การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี 
2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการสัมมนา-การฝึกอบรม 
3) การน าเสนอโดยใชอุ้ปกรณ์มลัติมีเดีย (multimedia) 
4) การวเิคราะห์เชิงตวัเลขจากการรายงาน 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
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1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน ส่ือที่
ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

สัปดาห์ 1 
วนัอาทิตย ์
23 พ.ย. 62 

- น า เข้า สู่การศึกษาสัมมนา
วทิยานิพนธ์ 
- แนวคิดและความส าคญัของการ
สัมมนา 
-  การวดัผลประเมินผล 
- ช้ีแจงกิจกรรมการเรียนการสอน 

3 - บรรยายน าเขา้สู่บทเรียน 
- แบ่งนิสิตเป็นกลุ่ม 
- มอบหมายงานและก าหนดวนั
น าเสนอกรณีศึกษา 
-  ก าหนดส่งงานกรณีศึกษา 

ผศ. ดร. สุวนิ ทองป้ัน 

สัปดาห์ 2 
1 พ.ย. 62 

 แนวคิดและความส าคญัของการ
สัมมนา 

3 - อาจารยป์ระจ ารายวชิาบรรยาย 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- Power Point 

ผศ. ดร. สุวนิ ทองป้ัน 

สัปดาห์ 3 
8 พ.ย. 62 

องคป์ระกอบของการสัมมนา 
รูปแบบ กระบวนการ และวธีิการ
สัมมนา 
 

3 - อาจารยป์ระจ ารายวชิาบรรยาย 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
 - นิสิตถามปัญหาและแสดง
ความคิดเห็น 
- Power Point 

ผศ. ดร. สุวนิ ทองป้ัน 

สัปดาห์ 4 
15 ธ.ค. 62 

การเขียนโครงการสัมมนา-การ
ฝึกอบรม 
การเขียนบทความการสัมมนาทาง
ปรัชญา 

3 - อาจารยป์ระจ ารายวชิาบรรยาย 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
 - นิสิตถามปัญหาและแสดง
ความคิดเห็น 
- Power Point 

ผศ. ดร. สุวนิ ทองป้ัน 

สัปดาห์ 5 
5 ม.ค. 63 

- ฝึกเขียนและการตั้งช่ือวทิยานิพนธ์ 
- ฝึกเขียนค าถามการวจิยั 
- ฝึกเขียนวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
- ฝึกเขียนการตั้งสมมติฐานการวจิยั 
 

 - อาจารยป์ระจ ารายวชิาบรรยาย 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
 - นิสิตถามปัญหาและแสดง
ความคิดเห็น 
- Power Point 

ผศ. ดร. สุวนิ ทองป้ัน 

สัปดาห์ 6 
ม.ค. 63 

- ฝึกเขียนความเป็นมาและปัญหา 
- ฝึกเขียนขอบเขตการวจิยั 
- ฝึกเขียนขอบเขตดา้นเอกกสาร 
- ฝึกเขียนขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 - อาจารยป์ระจ ารายวชิาบรรยาย 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
 - นิสิตถามปัญหาและแสดง
ความคิดเห็น 

ผศ. ดร. สุวนิ ทองป้ัน 
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- ฝึกเขียนขอบเขตดา้นประกรและ
กลุ่มตวัอยา่ง  
- ฝึกเขียนขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
- ฝึกเขียนขอบเขตดา้นเวลา 

- Power Point 

สัปดาห์ 7 
ม.ค. 63 

- ฝึกเขียนนิยามศพัท ์ 
- ฝึกเขียนกรอบแนวคิกการวิจยั  
 

 - อาจารยป์ระจ ารายวชิาบรรยาย 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
 - นิสิตถามปัญหาและแสดง
ความคิดเห็น 
- Power Point 

ผศ. ดร. สุวนิ ทองป้ัน 

สัปดาห์ 8 
ม.ค. 63 

- ฝึกเขียนแนวคิด ทฤษฎี  
- ฝึกทบทวนเอกสารและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง  
 

 - อาจารยป์ระจ ารายวชิาบรรยาย 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
 - นิสิตถามปัญหาและแสดง
ความคิดเห็น 
- Power Point 

ผศ. ดร. สุวนิ ทองป้ัน 

สัปดาห์ 9 
ม.ค. 63 

- ฝึกเขียนวธีิด าเนินการวจิยั  
- ฝึกวเิคราะห์ขอ้มูล  
 

 - นิสิตน าเสนอกรณีศึกษาท่ีได้
ศึกษาคน้ควา้มา 
 - นิสิตและผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา
แสดงความคิดเห็น 
- Power Point 

ผศ. ดร. สุวนิ ทองป้ัน 

สัปดาห์ 10 
ม.ค. 63 

นิสิตน าเสนอการเขียนวทิยานิพนธ์                - นิสิตน าเสนอกรณีศึกษาท่ีได้
ศึกษาคน้ควา้มา 
 - นิสิตและผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา
แสดงความคิดเห็น 
- Power Point 

ผศ. ดร. สุวนิ ทองป้ัน 

สัปดาห์ 11 
ม.ค. 63 

นิสิตน าเสนอการเขียนวทิยานิพนธ์               
 
 

 - นิสิตน าเสนอกรณีศึกษาท่ีได้
ศึกษาคน้ควา้มา 
 - นิสิตและผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา
แสดงความคิดเห็น 
- Power Point 

ผศ. ดร. สุวนิ ทองป้ัน 

สัปดาห์ 12 
ม.ค. 63 

นิสิตน าเสนอการเขียนวทิยานิพนธ์                - นิสิตน าเสนอกรณีศึกษาท่ีได้
ศึกษาคน้ควา้มา 
 - นิสิตและผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา

ผศ. ดร. สุวนิ ทองป้ัน 
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แสดงความคิดเห็น 
- Power Point 

สัปดาห์ 13 
ม.ค. 63 

นิสิตน าเสนอการเขียนวทิยานิพนธ์                - นิสิตน าเสนอกรณีศึกษาท่ีได้
ศึกษาคน้ควา้มา 
 - นิสิตและผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา
แสดงความคิดเห็น 
- Power Point 

ผศ. ดร. สุวนิ ทองป้ัน 

สัปดาห์ 14 
ม.ค. 63 

สรุปการสัมมนาวทิยานิพนธ์ 
สรุปการเขียนวทิยานิพนธ์ 

 - นิสิตน าเสนอกรณีศึกษาท่ีได้
ศึกษาคน้ควา้มา 
 - นิสิตและผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา
แสดงความคิดเห็น 
- Power Point 

ผศ. ดร. สุวนิ ทองป้ัน 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที่  ผลการเรียนรู้*  วธีิการประเมิน  สัปดาห์ทีป่ระเมิน  
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 5.1-5.5 
สอบปลายภาค 
 

16 
 

30% 
 

2 5.1-5.5 

วเิคราะห์กรณีศึกษา คน้ควา้ 
การจดัสัมมนา 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามท่ีมอบหมาย  

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

50% 

3 5.1-5.5 
การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 20% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลกั 
               กุลธร  ธนาพงศธรและไตรรัตน์  โภคพลาภรณ์ การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การโดย 

การฝึกอบรม เอกสารอบรมชุดวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร หน่วยที ่8 
พิมพค์ร้ังท่ี 5 นนทบุรี  ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2537. 

                ขจรศกัด์ิ  หาญณรงค ์“กระบวนการฝึกอบรม” คู่มือการปฏิบัติงานหัวหน้าฝ่ายพัฒนา 
บุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการประศึกษาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
โรงพิมพอ์งคก์ารคา้ คุรุสภา ลาดพร้าว, 2544. 

             ชชัชยั  คุม้ทวพีร. จริยศาสตร์ : ทฤษฎแีละการวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรม .  
  กรุงเทพมหานคร :  mind,  2540. 

 ชยัวฒัน์ ถิระพนัธ์ุ .ทฤษฎไีร้ระเบียบ (Chaos Theory) กบัทางแพร่งของสยาม.  กรุงเทพมหานคร :  
  มูลนิธิภูมิปัญญา , 2537.                                                      

  ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. วาทกรรมการพฒันา. กรุงเทพมหานคร : ศูนยว์จิยัและผลิตต ารา 
  มหาวทิยาลยัเกริก ,2542. 
   เน่ืองนอ้ย บุญยเนต. จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อม : โลกทัศน์ในพุทธปรัชญาและ 
  ปรัชญาตะวนัตก. กรุงเทพมหานคร ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั ,2547. 
ธีรยทุธ บุญมี. โลก Modern & Post Modern. พิมพค์ร้ังท่ี 3 . กรุงเทพมหานคร :  
  สายธาร ,2542. 
ประพนธ์  ผาสุขยดื. อสิรภาพ (Freedom). กรุงเทพมหานคร  : ส านกัพิมพใ์ยไหม, 2548. 
ประเวศ  วะสี. บรรณาธิการ .ธรรมชาติของสรรพส่ิง การเข้าถึงความจริงทั้งหมด .  
  กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรี, 2547.      
ประสาน ต่างใจ.มนุษย์กบัความคิด. พิมพค์ร้ังท่ี 3   .กรุงเทพมหานคร  : บริษทัอมรินทร์ 

พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิงจ ากดั )มหาชน( , 2534. 
              พวงรัตน์ ทวรัีตน์ .การวจัิยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร :  
  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ,2543. 

พระธรรมปิฎก )ป.อ.ปยตฺุโต.(  นิติศาสตร์แนวพุทธ.  กรุงเทพมหานคร : บริษทัสหธรรมิก  
  จ ากดั,2539. 
   .การพฒันาทีย่ั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : พิมพค์ร้ังท่ี 3  ,มูลนิธิพุทธธรรม.  2543. 
พระเทวนิทร์ เทวินฺโท .พุทธจริยศาสตร์.กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช 
  วทิยาลยั, 2544. 
ยคุ ศรีอารยะ .ภูมิปัญญาบูรณาการ. กรุงเทพฯ: บริษทัอมรินทร์บุค๊เซ็นเตอร์ จ  ากดั. 2542. 
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              ยอร์จ เอ มิลเลอร์ , ปรมะ  สตะเวทิน หลกัและทฤษฎทีางส่ือสาร กรุงเทพมหานคร 
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช,2529. 

               เริงลกัษณ์  โรจนพนัธ์   เทคนิคการฝึกอบรม กรุงเทพมหานคร ภาควชิาเทคโนโลยทีาง 
การศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2539.  

 สมภาร พรมทา .พุทธปรัชญา :  มนุษย์ สังคม และปัญหาจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร :  
  โครงการต าราคณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั, 2542. 
 อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ. ความคิดทางประวตัิศาสตร์และศาสตร์ของวธีิคิด. 

กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพอ์มัรินทร์, 2543. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
http://www.google.co.th/ แลว้คลิกไปท่ีเวบ็ต่างๆ เช่น wikipedia เป็นตน้ 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
เวบ็ไซต ์ท่ีเก่ียวกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา เช่น wikipedia ค าอธิบายศพัท ์ 

             เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัการสัมมนา และการจดัการความรู้ 
 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนิสิต ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษา

ไดด้งัน้ี 
- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อน ผูเ้รียน ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา  
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน และการจดัการประชุมสัมมนา 
- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
- ขอ้เสนอแนะผา่นทางอีเมลท่ี์อาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 

- การสังเกตการณ์สอน 
- ผลการทดสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

http://www.google.co.th/


 11 

3. การปรับปรุงการสอน  
หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหา

ขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
- สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
- การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 

- ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในวิชา 

ไดจ้าก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออก
ผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 

- การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือผูท้รงคุณวฒิุ  
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบขอ้สอบ 

รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 

- ปรับปรุงรายวชิาทุก 5 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 
- เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อให้นกัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยุกต์ความรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมาจาก

งานวจิยัของอาจารยห์รือแนวคิดใหม่ๆ 

 
 


