เอกสารมคอ. ๓

รายละเอียดของรายวิชา
๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ (Seminar on Thesis)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
บัณฑิตวิทยาลัย วิยาเขตขอนแกน
หมวดที่ ๑ ขอมูลโดยทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
- ๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ (Seminar on Thesis)
๒. จํานวนหนวยกิต
- ๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
- พุทธศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญา
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.จรัส ลีกา
อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.จรัส ลีกา และพระมหาปพน กตสาโร,ผศ.ดร.
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
- ภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๖๔ ชั้นปที่ ๒
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
- ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
- ไมมี
๘. สถานที่เรียน
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
- พฤศจิกายน ๒๕๖๔
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๑.๑ เพื่อใหมีความรูความเขาใจเนื้อหาทางปรัชญาทั้งทางตะวันตกและทางตะวันออก
๑.๒ เพื่อใหสามารถวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎีปรัชญาที่สําคัญในแงมุมตางๆ
๑.๓ เพื่อใหนิสิตมีทักษะในการคิดวิเคราะห สังเคราะห
๑.๔ เพื่อใหสามารถประยุกตปรัชญามาใชในชีวิตประจําวัน
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

๒.๑ เพื่อใหมีการอนุรักษสงเสริม เผยแพรงานทางปรัชญา
๒.๒ เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของวิชาปรัชญา
๒.๓ ใหมีความซาบซึ้งในภูมิปญญาของปราชญตะวันตกและปราชญตะวันออก
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
คําอธิบายรายวิชา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล การตีความในเชิงพรรณนา การอางอิง การ
เขียนบทความวิจัย รูปแบบและวิธีการนําเสนอวิทยานิพนธ
จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/ การศึกษาดวยตนเอง
การฝกงาน
บรรยาย ๔๒ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความตอง การ
ของนิสิตเฉพาะราย

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาดวยตนเอง ๙
ชั่วโมงตอสัปดาห

จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะพุทธศาสตร สาชาวิชาปรัชญา
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห(เฉพาะรายที่ตองการ)
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต
คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาใหผูเรียนใหเปนนักปรัชญาที่มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความเอื้อเฟอและแบงปน เคารพในสิทธิ ทรัพยสินสวนบุคคล
และของผูอื่น มีความซื่อสัตย ไมคดโกง หรือเอาเปรียบบุคคลผูออนแอกวา โดยมีคุณธรรม
และจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม หนาที่ ซื่อสัตยสุจริตเสียสละ แบงปน
- มีวินัยตรงตอเวลา มีพฤติกรรมรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
- มีภาวะความเปนนําและผูตาม ทํางานเปนทีม สามารถแกไขอุปสรรคตามลําดับของความสําคัญ
- เคารพสิทธิของตนเองและของผูอื่น รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นรวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
- เคารพระเบียบและกฎหมายของสังคม เชน การทํางานสุจริต เสียภาษี
- สามารถวิเคราะหผลกระทบของการเปลี่ยนงานวิจัยทางปรัชญาที่มีตอตนเองและสังคม
- มีจรรยาบรรณของนักวิจัย
๑.๒ วิธีการสอน
- บรรยาย พรอมยกตัวอยางประเด็นหลักธรรมที่สามรถนํามาสัมมนาทางปรัชญา
- ใหนิสิตฝกทําแบบฝกหัด
- มอบหมายหัวขอใหคนควาหาตัวอยางที่สัมพันธและเกี่ยวของ
- รายงานหนาชั้นเรียนและอภิปรายกลุม
- บทบาทสมมติ

๑.๓ วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเขาเรียน สงแบบฝกหัดและงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย ตรงเวลาตามกําหนด
- การทํารายงาน มีการอางอิงเอกสาร ถูกตองและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
- ประเมินผลจากการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
ทําใหนิสิตมีความรู มีความพรอมดานปญญา สามารถนําความรูความเขาใจในรายวิชาสัมมนาทางปรัชญาไปศึกษากับวิชาดาน
ศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ควรสรางตัวอยางอื่นๆ ที่แสดงผลกระทบระหวางงานทางปรัชญาและศาสตรสาขาอื่นๆ และนิสิตมีทักษะใน
การคิดวิเคราะห
๒.๒ วิธีการสอน
บรรยาย ทําแบบฝกหัด อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอหัวขอสัมมนา การวิเคราะหกรณีศึกษา มอบหมายใหคนควาหา
บทความและขอมูลที่เกี่ยวของ ทําการสรุปแลวนํามาเสนอ การศึกษาโดยใชประเด็นปญหาและโครงงาน Problem base learning และ
Student center เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
๒.๓ วิธีการประเมินผล
- ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบเนนความเขาใจ การอนุรักษและการเผยแพร
วัฒนธรรมไทย
- นําสรุป การอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
- วิเคราะหกรณีศึกษา
- ทดสอบการคิดวิเคราะห
ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิด มีการคิดเปนระบบ มีการวิเคราะห เพื่อปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาสัมมนาทาง
ปรัชญาอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๒ วิธีการสอน
- มอบหมายใหนิสิตคนควาเนื้อหาในขอบขายปรัชญาที่ไดรับมอบหมาย และนําเสนอผลการคนควา
- อภิปรายกลุม
- วิเคราะหกรณีศึกษาและงานวิจัยทางปรัชญา
- การสะทอนแนวคิดจากการประพฤติ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณ หรือแนวคิดในการดําเนินกิจกรรมการสัมมนาทาง
ปรัชญา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน
- พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายครบถวนตามกําหนดเวลา
๔.๒ วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุมศึกษาคนควา และวิเคราะหกรณีศึกษา
- มอบหมายใหคนควาเปนรายบุคคล และรายกลุม เชน คนควา งานสัมมนาทางปรัชญา ตลอดจนคนควาศึกษาจากบทความที่
เกี่ยวของกับรายวิชา
- การนําเสนอหัวขอเกี่ยวของกับการสัมมนา
๔.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด
- ประเมินจากรางงานที่นําเสนอ และประเมินจากพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
- ประเมินจากรายงานการศึกษาดวยตนเอง
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตัวเลข
- พัฒนาทักษะการสื่อสาร การพูด การฟง การเขียน โดยการคนควาและนําเสนอในชั้นเรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา
- พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต
- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสือ่ สาร เชน การสงงานและติดตอ
๕.๒ วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํารายงาน โดยเนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติ
อางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ
- นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
- การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ ผูสอน
ว/ด/ป
ชั่วโมง ใช (ถามี)
บทที่ ๑ บทนํา
- บรรยายยกตัวอยางประกอบ
สัปดาหที่ ๑
ผศ.ดร.จรัส ลีกา
ความหมายของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
๓
สื่อที่ใชประกอบ
- เครื่องโปรเจคเตอร โนตบุค
สัมมนาวิทยานิพนธ

สัปดาหที่
ว/ด/ป
สัปดาหที่ ๒

สัปดาหที่ ๓

สัปดาหที่ ๔

สัปดาหที่ ๕

สัปดาหที่ ๖

สัปดาหที่ ๗

สัปดาหที่ ๘

หัวขอ/รายละเอียด
บทที่ ๒ เทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ เชิง
เอกสาร (Documentary Research)
๑. การวิเคราะหขอมูล
๒. การสังเคราะหขอมูล
๓. การตีความในเชิงพรรณนา
บทที่ ๓ เทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ เชิง
คุณภาพ (Qualitative Research)
๑. การวิเคราะหขอมูล
๒. การสังเคราะหขอมูล
๓. การตีความในเชิงพรรณนา
บทที่ ๔ เทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ เชิง
ปริมาณ (Quantitative Research)
๑. การวิเคราะหขอมูล
๒. การสังเคราะหขอมูล
๓. การตีความขอมูล
บทที่ ๕ เทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ แบบ
ผสม (Mixed Research)
๑. การวิเคราะหขอมูล
๒. การสังเคราะหขอมูล
๓. การตีความขอมูล
นิสิตนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธ
๑. การวิเคราะหขอมูล
๒. การสังเคราะหขอมูล
๓. การตีความขอมูล
นิสิตนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธ
๑. การวิเคราะหขอมูล
๒. การสังเคราะหขอมูล
๓. การตีความขอมูล
นิสิตนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธ
๑. การวิเคราะหขอมูล

จํานวน กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่
ชั่วโมง ใช (ถามี)
- บรรยายยกตัวอยางประกอบ
- นําเสนอและอภิปรายหนาชั้น
๓ เรียน
สื่อที่ใชประกอบ
- เครื่องโปรเจคเตอร โนตบุค
- บรรยายยกตัวอยางประกอบ
- นําเสนอและอภิปรายหนาชั้น
๓ เรียน
สื่อที่ใชประกอบ
- เครื่องโปรเจคเตอรโนตบุค
- บรรยายยกตัวอยางประกอบ
สื่อที่ใชประกอบ
๓ - เครื่องโปรเจคเตอร โนตบุค

ผูสอน

ผศ.ดร.จรัส ลีกา

พระครูภาวนาโพธิคุณ
,ผศ.ดร.

ผศ.ดร.จรัส ลีกา
มหาปพน กตสาโร,
ผศ.ดร.

๓

- บรรยายยกตัวอยางประกอบ
สื่อที่ใชประกอบ
- เครื่องโปรเจคเตอร โนตบุค

๓

- บรรยายยกตัวอยางประกอบ
สื่อที่ใชประกอบ
- เครื่องโปรเจคเตอร โนตบุค

พระครูภาวนาโพธิคุณ
มหาปพน กตสาโร,
ผศ.ดร.ผศ. ดร. สุวิน
ทองปน

- บรรยายยกตัวอยางประกอบ
สื่อที่ใชประกอบ
- เครื่องโปรเจคเตอร โนตบุค

พระครูภาวนาโพธิคุณ
ผศ.ดร.จรัส ลีกา
ผศ. ดร. สุวิน ทองปน

- บรรยายยกตัวอยางประกอบ
สื่อที่ใชประกอบ

พระครูภาวนาโพธิคุณ
ผศ. ดร. จรัส ลีกา

๓

๓

ผศ.ดร.จรัส ลีกา
มหาปพน กตสาโร,
ผศ.ดร.

สัปดาหที่
ว/ด/ป

สัปดาหที่ ๙

สัปดาหที่ ๑๐

สัปดาหที่ ๑๑

สัปดาหที่ ๑๒

สัปดาหที่ ๑๓

หัวขอ/รายละเอียด
๒. การสังเคราะหขอมูล
๓. การตีความขอมูล
นิสิตนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธ
๑. การวิเคราะหขอมูล
๒. การสังเคราะหขอมูล
๓. การตีความขอมูล
นิสิตนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธ
๑. การวิเคราะหขอมูล
๒. การสังเคราะหขอมูล
๓. การตีความขอมูล
นิสิตนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธ
๑. การวิเคราะหขอมูล
๒. การสังเคราะหขอมูล
๓. การตีความขอมูล
นิสิตนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธ
๑. การวิเคราะหขอมูล
๒. การสังเคราะหขอมูล
๓. การตีความขอมูล
นิสิตนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธ
๑. การวิเคราะหขอมูล
๒. การสังเคราะหขอมูล
๓. การตีความขอมูล

จํานวน กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ ผูสอน
ชั่วโมง ใช (ถามี)
- เครื่องโปรเจคเตอร โนตบุค

๓

๓

๓

๓

๓

- บรรยายยกตัวอยางประกอบ
สื่อที่ใชประกอบ
- เครื่องโปรเจคเตอร โนตบุค

พระครูภาวนาโพธิคุณ
ผศ. ดร. สุวิน ทองปน

- นิสิตนําเสนอ
สื่อที่ใชประกอบ
- เครื่องโปรเจคเตอร โนตบุค

พระครูภาวนาโพธิคุณ
ผศ. ดร. สุวิน ทองปน

- นิสิตนําเสนอ
สื่อที่ใชประกอบ
- เครื่องโปรเจคเตอร โนตบุค
- นิสิตนําเสนอ
สื่อที่ใชประกอบ
- เครื่องโปรเจคเตอร โนตบุค

พระครูภาวนาโพธิคุณ
มหาปพน กตสาโร,
ผศ.ดร.
ผศ. ดร. สุวิน ทองปน
พระครูภาวนาโพธิคุณ
พระโภภณพัฒน
บัณฑิต,รศ.ดร.

- นิสิตนําเสนอ
สื่อที่ใชประกอบ
- เครื่องโปรเจคเตอร โนตบุค

พระครูภาวนาโพธิคุณ
มหาปพน กตสาโร,
ผศ.ดร.
ผศ. ดร. จรัส ลีกา
พระครูภาวนาโพธิคุณ
มหาปพน กตสาโร,
ผศ.ดร.
ผศ. ดร. สุวิน ทองปน
ผศ. ดร. จรัส ลีกา

สัปดาหที่ ๑๔

นิสิตนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธ
๑. การวิเคราะหขอมูล
๒. การสังเคราะหขอมูล
๓. การตีความขอมูล

๓

- นิสิตนําเสนอ
สื่อที่ใชประกอบ
- เครื่องโปรเจคเตอร โนตบุค

สัปดาหที่ ๑๕

รูปแบบและวิธีการนําเสนอวิทยานิพนธ

๓

สัปดาหที่ ๑๖

การเขียนบทความวิจัย

๓

- นิสิตนําเสนอ
สื่อที่ใชประกอบ
- เครื่องโปรเจคเตอร โนตบุค
- บรรยายยกตัวอยางประกอบ

ผศ. ดร. จรัส ลีกา

สัปดาหที่
ว/ด/ป

หัวขอ/รายละเอียด

๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการ
ที่
เรียนรู*
๑

๒

๓

จํานวน กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ ผูสอน
ชั่วโมง ใช (ถามี)
- มอบงานไปศึกษาคนควา
สื่อที่ใชประกอบ
- เครื่องโปรเจคเตอร โนตบุค
วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนําเสนอรายงาน
การทํางานกลุมและผลงาน
การอานและสรุปบทความ
การสงงานตามที่มอบหมาย
การเขาชั้นเรียน การมีสวนรวม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน

๘
๑๖

สัดสวนของการ
ประเมินผล
๒๐%
๕๐%

ตลอดภาคการศึกษา

๒๐%

ตลอดภาคการศึกษา

๑๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารและตําราหลัก
กัลยา วานิชยบัญชา. การใช SPSS for Windows ในการวิเคราะหขอมูล. พิมพครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, ๒๕๔๖.
บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องตน. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพ ฯ : สุวีริยาสาสน, ๒๕๓๕.
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ.์ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร. พิมพครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ : ศรีอนันต, ๒๕๓๑.
พจน สะเพียรชัย. หลักเบื้องตนสําหรับการวิจัยทางการศึกษา ๑. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร, ๒๕๑๖.
พวงรัตน ทวีรัตน. วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. พิมพครั้งที่ ๗. ม.ป.ท., ๒๕๔๐.
วิเชียร เกตุสิงห. สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัย. พิมพครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ : กองวิจัยการศึกษาสํานักคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ ๒๕๒๓.
วิเชียร เกตุสิงห. หลักการสรางและการวิเคราะหเครื่องมือที่ใชในการวิจัย. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, ๒๕๒๙.
ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ . การเลือกใชสถิติที่เหมาะสมสําหรับการวิจัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗.
ศิริลักษณ สุวรรณวงศ. ทฤษฎีและเทคนิคการสุมตัวอยาง. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๘.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน. การวิจัยเชิงบรรยาย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๒๕.
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร. พิมพครั้งที่ ๘. มปท., ๒๕๓๖.
เอกสารและขอมูลสําคัญ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เอกสารประกอบการสอนรายวิชางานวิจัยและวรรณกรรม
ทางพระพุทธศาสนา.โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.

พระราชปริยัติ.(สฤษดิ์ สิริธโร) งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา พิมพครั้งที่ ๒ โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.
เอกสารและขอมูลแนะนํา
พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) กรรมทีปนี สํานักพิมพดอกหญา; กรุงเทพมหานคร , ๒๕๔๑.
พระมหาธรรมราชาที่ ๑ พญาลิไท. ไตรภูมิพระรวง ฉบับตรวจสอบใหม, กองวรรณคดีและประวัติศาสตร กรมศิลปากร,
๒๕๑๔.
พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ(แปล) วิมุตติมรรค.โรงพิมพเคล็ดไทย,กรุงเทพมหานคร,๒๕๓๘.
พุทธทาสภิกขุ, แกนพุทธศาสน. ธรรมสภา, กรุงเทพมหานคร ,ม. ป. ป.
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนิสิต ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนิสิตไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนิสิต
กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการ
ปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวัง จากการเรียนรูในวิช า ไดจาก การ
สอบถามนิสิต หรือการสุมตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตรมีการ
ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และ
การใหคะแนนพฤติกรรม

การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิด
คุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผสู อน เพื่อใหนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาที่มาจาก งานวิจัยของอาจารยหรือ
แนวคิดใหมๆ

(ผศ.ดร.จรัส ลีกา)
อาจารยประจําวิชา

(พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.)
ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา

