มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
วิชา สั มมนาวิทยานิพนธ์
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตขอนแก่น / หลักสู ตรพุทธศาสตรดุษฏีบณั ฑิต / สาขาวิชาปรัชญา
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
600 206 สัมมนาวิทยานิพนธ์ (Seminar on Thesis)
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
พุทธศาสตรดุษฏีบณั ฑิต สาขาวิชาปรัชญา
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
ผศ. ดร. สุ วนิ ทองปั้ น
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
อาคารเรี ยนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
9. วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
2 พฤศจิกายน 2564
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นิสิตได้ศึกษา แนวคิด รู ป แบบ กระบวนการ และวิธีการสัมมนา การฝึ กอบรมทางปรัชญา และการ
จัดการความรู ้ในมิติต่างๆ โดยผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
วัตถุประสงค์
หลังเรี ยนจบรายวิชานี้แล้ว นิสิตสามารถ
1) มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด รู ปแบบ กระบวนการและวิธีการสัมมนา และการเขียนวิทยานิพนธ์ด
อย่างถูกต้อง
2) มีความรู ้ และสามารถดาเนินการจัดทาโครงการสัมมนา การฝึ กอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกิจการทางปรัชญา
3) รู ้จกั ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั และสามารถนาหลักการทางปรัชญาและการจัดการความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในกิจการ
ทางปรัชญา
2. วัตถุประสงค์ ในการการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
1) เพื่อให้นิสิตได้มีการจัดการความรู ้ การสัมมนาทางปรัชญา ตามขั้นตอนและกระบวนการสัมมนา ซึ่ งจะทาให้
นิสิตได้มีฐานความรู ้ในการจัดการความรู ้/ข้อมูลในการวิเคราะห์ประเด็นทางปรัชญา และการเขียนวิทยานิพนธ์
2) เพื่อพัฒนาและส่ งเสริ มทักษะการจัดการประชุมสัมมนา การศึกษาอิสระ ที่เน้นการค้นหาข้อมูลจาก
สภาพการณ์/บริ บททางปรัชญา
3) เพื่อพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนผ่านการสัมมนาในรู ปแบบต่างๆ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
สัมมนาปั ญหาปรัชญาให้ครอบคลุมประเด็นปั ญหาทางอภิปรัชญา เช่น ปั ญหาการมีอยูข่ องพระเจ้า ปั ญหาเรื่ องชีวติ
ปั ญหาเรื่ องความชัว่ ร้าย ประเด็นปั ญหาทางญาณวิทยา เช่น ปั ญหาเกี่ยวกับความรู ้เรื่ องโลก ปัญหาความรู ้เรื่ องอัตตา ปัญหา
เรื่ องความจริ ง ปั ญหาเรื่ องวิธีการเข้าถึงความรู ้จริ ง ประเด็นปั ญหาทางจริ ยศาสตร์ เช่น ปั ญหาเรื่ องเจตจานงเสรี ปั ญหาเรื่ อง
การตัดสิ นความจริ ง และปัญหาเรื่ องสิ ทธิหน้าที่
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้ วยตนเอง

บรรยาย 42 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริ มตามความ
ต้องการของนิสิตเฉพาะราย

มีการฝึ กปฏิบตั ิงานโดย
การจัดสัมมนารายกลุ่ม

การศึกษาด้วยตนเอง
12 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

3

3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งการให้คาปรึ กษาผ่านทางโทรศัพท์ และทางเว็บไซต์ของคณะพุทธศาสตร์ และใน
ระหว่างห้องเรี ยน
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ณ ที่หอ้ งพัก
คณาจารย์ให้กบั นิสิตเฉพาะรายบุคลที่ตอ้ งการคาปรึ กษาในการจัดการสัมมนาของนิสิต/รายกลุ่ม
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
พัฒนานิสิตให้มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการค้นหาความรู ้ การจัดการความรู ้ การพัฒนาตนเองตามหลัก การทางปรัชญา
โดยใช้กระบวนการสัมมนา การฝึ กอบรม เพื่อให้สามารถดาเนิ นชี วิตร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมอย่างเหมาะสม โดยมีคุณธรรม
จริ ยธรรม ตามคุณสมบัติในรายวิชา ดังนี้
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อประเด็นการสัมมนาในสังคม
2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) มีสามารถทางานเป็ นทีมและสามารถดาเนินการสัมมนาอย่างถูกต้องเหมาะสม
4) เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าของจรรยาบรรณของนักจัดการความรู ้
5) เคารพกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาเกี่ยวกับการสัมมนาและประเด็นที่นกั ศึกษาดาเนินการสัมมนา
2) อภิปรายกลุ่มในเชิงคุณธรรม จริ ยธรรมในประเด็นที่ศึกษา
3) กาหนดให้นิสิตพัฒนาเกณฑ์ช้ ีวดั ระดับคุณธรรม จริ ยธรรมจากเรื่ องที่ตนเองศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินผลจากการพัฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรมในการค้นหาข้อมูล การอ้างอิงที่ถูกต้อง ซึ่ งแสดงถึ งการไม่ละเมิด
ลิขสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่น และการเคารพในการคิดค้นของผูอ้ ื่น
2) ประเมินผลจากการเข้าชั้นเรี ยน การส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
3) ระบบการติดตามประเมินผลของกลุ่ม เกี่ยวกับคุณธรรม จริ ยธรรม
4) ประเมินผลการวิเคราะห์จากกรณี ที่ศึกษารายบุคคลและรายกลุ่ม
5) ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย โดยเน้นการพัฒนาระดับคุณธรรม จริ ยธรรม
6) กระบวนการค้นหา ข้อมูลและระบบอ้างอิงที่ถูกต้อง
2. ความรู้
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2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
นิสิตมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับแนวคิด รู ปแบบ กระบวนการ และวิธีการสัมมนา การฝึ กอบรม จากแนวคิด
ทฤษฎีต่างๆ และตามหลักการทางปรัชญา รวมทั้งความรู ้ดา้ นการจัดการประชุ มกลุ่มย่อย และสามารถเขียนวิทยานิพนธ์ได้
อย่างถูกต้อง
2.2 วิธีการสอน
1) บรรยายโดยใช้อุปกรณ์มลั ติมีเดีย (multimedia) power point
2) การนาเสนอแผนงาน โครงการสัมมนาของนิสิต
3) อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณี ศึกษา
4) การมอบหมายให้คน้ คว้าหาบทความการสัมมนา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนามาสรุ ปและนาเสนอ
5) การศึกษาโดยใช้ปัญหาและโครงงาน Problem base learning โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบ-การประเมิน โครงการสัมมนา
2) การสอบปลายภาค
3) การนาเสนอข้อมูลและการสรุ ปจากการค้นคว้างานสัมมนาที่เกี่ยวข้อง
4) วิเคราะห์กรณี ศึกษาตามประเด็นการสัมมนา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
พัฒนานิสิตเพื่อให้สามารถความรอบรู ้ใ นการค้นหาองค์ความรู ้อย่างเป็ นระบบ มีการคิดวิเคราะห์ที่รอบคอบ เพื่อ
การแก้ไขปั ญหาด้วยการสัมมนา และการจัดการความรู ้ทางปรัชญา
3.2 วิธีการสอน
1) การมอบหมายในการค้นหาความรู ้ และนาเสนอผลการศึกษา
2) การอภิปรายกลุ่ม
3) การวิเคราะห์กรณี ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู ้และการสัมมนาทางปรัชญา
4) การวิเคราะห์เชิงปั ญญาจากแบบประเมินการสัมมนา
3.3 วิธีการประเมินผล
1) การสอบปลายภาค
2) การพิจารณาจากโครงการสัมมนา
3) แบบประเมินเชิงพัฒนาปัญญา
4) ระบบการจัดการความรู ้และปัญญารายบุคคล
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4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
มีการพัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยน-ครู อาจารย์ ผูเ้ ข้าร่ วมการสัมมนา ผูน้ าการสัมมนา มีการ
พัฒนาความเป็ นผูน้ า วิทยากร และนักฝึ กอบรมที่ดี และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
กาหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษาการสัมมนา
2) มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรื อ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาสัมมนา
3) การนาเสนอรายงาน
4) การศึกษา การเขียนบทความประกอบการสัมมนา
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และการประเมินจากผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา ด้วยแบบฟอร์ มที่กาหนด
- รายงานที่นาเสนอและพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
- รายงานการศึกษา บทความการสัมมนา
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
พัฒนาทักษะในการสื บค้น ข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต การประยุกต์โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติอย่าง
ง่าย เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยในการเขียนบทความการสัมมนา และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่ อสาร
เช่น การส่ งงานทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ รวมทั้งทักษะในการนาเสนอรายงานการสัมมนา
โดยใช้รูปแบบ เครื่ องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่ อการสอน e-learning
2) การทารายงานบทความการสัมมนา โดยเน้นการนาตัวเลขหรื อมีสถิติอา้ งอิง จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
3) นาเสนอโดยใช้อุปกรณ์มลั ติมีเดีย (multimedia) และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1) การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่ อเทคโนโลยี
2) การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการสัมมนา-การฝึ กอบรม
3) การนาเสนอโดยใช้อุปกรณ์มลั ติมีเดีย (multimedia)
4) การวิเคราะห์เชิงตัวเลขจากการรายงาน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
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1. แผนการสอน
สั ปดาห์
สัปดาห์ 1
วันอาทิตย์
23 พ.ย. 62

สัปดาห์ 2
1 พ.ย. 62

สัปดาห์ 3
8 พ.ย. 62
สัปดาห์ 4
15 ธ.ค. 62

สัปดาห์ 5
5 ม.ค. 63

สัปดาห์ 6
ม.ค. 63

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ อที่
ชั่วโมง
ใช้ (ถ้ ามี)
น าเข้ า สู่ การศึ ก ษาสั ม มนา
3
- บรรยายนาเข้าสู่ บทเรี ยน
วิทยานิพนธ์
- แบ่งนิสิตเป็ นกลุ่ม
- แนวคิดและความสาคัญของการ
- มอบหมายงานและกาหนดวัน
สัมมนา
นาเสนอกรณี ศึกษา
- การวัดผลประเมินผล
- กาหนดส่ งงานกรณี ศึกษา
- ชี้แจงกิจกรรมการเรี ยนการสอน
แนวคิดและความสาคัญของการ
3
- อาจารย์ประจารายวิชาบรรยาย
สัมมนา
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- Power Point
3
- อาจารย์ประจารายวิชาบรรยาย
องค์ประกอบของการสัมมนา
- เอกสารประกอบการบรรยาย
รู ปแบบ กระบวนการ และวิธีการ
- นิสิตถามปัญหาและแสดง
สัมมนา
ความคิดเห็น
- Power Point
การเขียนโครงการสัมมนา-การ
3
- อาจารย์ประจารายวิชาบรรยาย
ฝึ กอบรม
- เอกสารประกอบการบรรยาย
การเขียนบทความการสัมมนาทาง
- นิสิตถามปัญหาและแสดง
ปรัชญา
ความคิดเห็น
- Power Point
- ฝึ กเขียนและการตั้งชื่ อวิทยานิพนธ์
- อาจารย์ประจารายวิชาบรรยาย
- ฝึ กเขียนคาถามการวิจยั
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- ฝึ กเขียนวัตถุประสงค์การวิจยั
- นิสิตถามปัญหาและแสดง
- ฝึ กเขียนการตั้งสมมติฐานการวิจยั
ความคิดเห็น
- Power Point
- ฝึ กเขียนความเป็ นมาและปัญหา
- อาจารย์ประจารายวิชาบรรยาย
- ฝึ กเขียนขอบเขตการวิจยั
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- ฝึ กเขียนขอบเขตด้านเอกกสาร
- นิสิตถามปัญหาและแสดง
- ฝึ กเขียนขอบเขตด้านเนื้อหา
ความคิดเห็น
หัวข้ อ /รายละเอียด

ผู้สอน
ผศ. ดร. สุ วนิ ทองปั้ น

ผศ. ดร. สุ วนิ ทองปั้ น

ผศ. ดร. สุ วนิ ทองปั้ น

ผศ. ดร. สุ วนิ ทองปั้ น

ผศ. ดร. สุ วนิ ทองปั้ น

ผศ. ดร. สุ วนิ ทองปั้ น
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- ฝึ กเขียนขอบเขตด้านประกรและ
กลุ่มตัวอย่าง
- ฝึ กเขียนขอบเขตด้านพื้นที่
- ฝึ กเขียนขอบเขตด้านเวลา
สัปดาห์ 7 - ฝึ กเขียนนิยามศัพท์
ม.ค. 63 - ฝึ กเขียนกรอบแนวคิกการวิจยั

สัปดาห์ 8 - ฝึ กเขียนแนวคิด ทฤษฎี
ม.ค. 63 - ฝึ กทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง

สัปดาห์ 9 - ฝึ กเขียนวิธีดาเนินการวิจยั
ม.ค. 63 - ฝึ กวิเคราะห์ขอ้ มูล

สัปดาห์ 10 นิสิตนาเสนอการเขียนวิทยานิพนธ์
ม.ค. 63

สัปดาห์ 11 นิสิตนาเสนอการเขียนวิทยานิพนธ์
ม.ค. 63

สัปดาห์ 12 นิสิตนาเสนอการเขียนวิทยานิพนธ์
ม.ค. 63

- Power Point

- อาจารย์ประจารายวิชาบรรยาย
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- นิสิตถามปัญหาและแสดง
ความคิดเห็น
- Power Point
- อาจารย์ประจารายวิชาบรรยาย
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- นิสิตถามปัญหาและแสดง
ความคิดเห็น
- Power Point
- นิสิตนาเสนอกรณี ศึกษาที่ได้
ศึกษาค้นคว้ามา
- นิสิตและผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา
แสดงความคิดเห็น
- Power Point
- นิสิตนาเสนอกรณี ศึกษาที่ได้
ศึกษาค้นคว้ามา
- นิสิตและผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา
แสดงความคิดเห็น
- Power Point
- นิสิตนาเสนอกรณี ศึกษาที่ได้
ศึกษาค้นคว้ามา
- นิสิตและผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา
แสดงความคิดเห็น
- Power Point
- นิสิตนาเสนอกรณี ศึกษาที่ได้
ศึกษาค้นคว้ามา
- นิสิตและผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา

ผศ. ดร. สุ วนิ ทองปั้ น

ผศ. ดร. สุ วนิ ทองปั้ น

ผศ. ดร. สุ วนิ ทองปั้ น

ผศ. ดร. สุ วนิ ทองปั้ น

ผศ. ดร. สุ วนิ ทองปั้ น

ผศ. ดร. สุ วนิ ทองปั้ น
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แสดงความคิดเห็น
- Power Point
- นิสิตนาเสนอกรณี ศึกษาที่ได้
ศึกษาค้นคว้ามา
- นิสิตและผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา
แสดงความคิดเห็น
- Power Point
- นิสิตนาเสนอกรณี ศึกษาที่ได้
ศึกษาค้นคว้ามา
- นิสิตและผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา
แสดงความคิดเห็น
- Power Point

สัปดาห์ 13 นิสิตนาเสนอการเขียนวิทยานิพนธ์
ม.ค. 63

สัปดาห์ 14 สรุ ปการสัมมนาวิทยานิพนธ์
ม.ค. 63 สรุ ปการเขียนวิทยานิพนธ์

ผศ. ดร. สุ วนิ ทองปั้ น

ผศ. ดร. สุ วนิ ทองปั้ น

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
ที่
1

ผลการเรียนรู้ *
5.1-5.5

2

5.1-5.5

3

5.1-5.5

วิธีการประเมิน
สอบปลายภาค
วิเคราะห์กรณี ศึกษา ค้นคว้า
การจัดสัมมนา
การทางานกลุ่มและผลงาน
การอ่านและสรุ ปบทความ
การส่ งงานตามที่มอบหมาย
การเข้าชั้นเรี ยน
การมีส่วนร่ วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรี ยน

สั ปดาห์ ทปี่ ระเมิน
16

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
30%

ตลอดภาค
การศึกษา

50%

ตลอดภาคการศึกษา

20%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
กุลธร ธนาพงศธรและไตรรัตน์ โภคพลาภรณ์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในองค์ การโดย
การฝึ กอบรม เอกสารอบรมชุ ดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในองค์ กร หน่ วยที่ 8
พิมพ์ครั้งที่ 5 นนทบุรี สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช 2537.
ขจรศักดิ์ หาญณรงค์ “กระบวนการฝึ กอบรม” คู่มือการปฏิ บัติงานหัวหน้ าฝ่ ายพัฒนา
บุคลากร สานักงานคณะกรรมการการประศึกษาแห่ งชาติ กรุ งเทพมหานคร
โรงพิมพ์องค์การค้า คุรุสภา ลาดพร้าว, 2544.
ชัชชัย คุม้ ทวีพร. จริยศาสตร์ : ทฤษฎีและการวิเคราะห์ ปัญหาจริยธรรม .
กรุ งเทพมหานคร : mind, 2540.
ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ .ทฤษฎีไร้ ระเบียบ (Chaos Theory) กับทางแพร่ งของสยาม. กรุ งเทพมหานคร :
มูลนิธิภูมิปัญญา , 2537.
ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร. วาทกรรมการพัฒนา. กรุ งเทพมหานคร : ศูนย์วจิ ยั และผลิตตารา
มหาวิทยาลัยเกริ ก ,2542.
เนื่องน้อย บุญยเนต. จริยศาสตร์ สภาวะแวดล้อม : โลกทัศน์ ในพุทธปรัชญาและ
ปรัชญาตะวันตก. กรุ งเทพมหานคร สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ,2547.
ธีรยุทธ บุญมี. โลก Modern & Post Modern. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุ งเทพมหานคร .:
สายธาร ,2542.
ประพนธ์ ผาสุ ขยืด. อิสรภาพ (Freedom). กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์ใยไหม, 2548.
ประเวศ วะสี . บรรณาธิการ .ธรรมชาติของสรรพสิ่ ง การเข้ าถึงความจริงทั้งหมด .
กรุ งเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรี , 2547.
ประสาน ต่างใจ.มนุษย์ กบั ความคิด. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุ งเทพมหานคร . : บริ ษทั อมริ นทร์
พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่งจากัด (มหาชน), 2534.
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ .การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ . กรุ งเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ,2543.
พระธรรมปิ ฎก.(ปยุตฺโต.อ.ป) นิติศาสตร์ แนวพุทธ. กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั สหธรรมิก
จากัด,2539.
.การพัฒนาทีย่ ั่งยืน. กรุ งเทพมหานคร : พิมพ์ครั้งที่ 3.มูลนิธิพุทธธรรม , 2543.
พระเทวินทร์ เทวินฺโท .พุทธจริยศาสตร์ .กรุ งเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2544.
ยุค ศรี อารยะ .ภูมิปัญญาบูรณาการ. กรุ งเทพฯ: บริ ษทั อมริ นทร์ บุค๊ เซ็นเตอร์ จากัด. 2542.
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ยอร์จ เอ มิลเลอร์ , ปรมะ สตะเวทิน หลักและทฤษฎีทางสื่ อสาร กรุ งเทพมหานคร
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมธิราช,2529.
เริ งลักษณ์ โรจนพันธ์ เทคนิคการฝึ กอบรม กรุ งเทพมหานคร ภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2539.
สมภาร พรมทา .พุทธปรัชญา : มนุษย์ สั งคม และปั ญหาจริยธรรม. กรุ งเทพมหานคร :
โครงการตาราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2542.
อานันท์ กาญจนพันธุ์. ความคิดทางประวัติศาสตร์ และศาสตร์ ของวิธีคิด.
กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์อมั ริ นทร์, 2543.
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
http://www.google.co.th/ แล้วคลิกไปที่เว็บต่างๆ เช่น wikipedia เป็ นต้น
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น wikipedia คาอธิบายศัพท์
เว็บไซต์เกี่ยวกับการสัมมนา และการจัดการความรู ้

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทาโดยนิสิต ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา
ได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อน ผูเ้ รี ยน ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน และการจัดการประชุมสัมมนา
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านทางอีเมล์ที่อาจารย์ผสู ้ อนได้จดั ทาเป็ นช่องทางการสื่ อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอน
- ผลการทดสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้
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3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุ งการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจย
ั ในและนอกชั้นเรี ยน
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรี ยนรู ้ในวิชา
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรื อการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ งการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 5 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผูส้ อน เพื่อให้นกั ศึกษามี มุมมองในเรื่ องการประยุกต์ความรู ้ น้ ี กบั ปั ญหาที่มาจาก
งานวิจยั ของอาจารย์หรื อแนวคิดใหม่ๆ

