
มาตรฐานคุณวุฒิอดุมศึกษา (มคอ. ๓) 
รายละเอียดของรายวิชา 

๖๐๓ ๒๐๘ การเขียนงานทางปรัชญา ๒ (๓) (๓-๐-๙) 
(Philosophical Writing II) 

พุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาปรัชญา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา                                        วิทยาเขตขอนแก่น/คณะพุทธศาสตร์/สาขาวิชาปรัชญา 
 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 
๑. รหัสและรายช่ือวิชา                                                     ๘๐๒ ๑๐๖ การเขียนงานทางปรัชญา ๒  
                                                                                                       Philosophical Writing II 
๒. จ านวนหน่วยกิต                                                                                              ๓ (๓๐๙) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา                                        พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน                       พระครูภาวนาโพธิคุณ ผศ.ดร และคณะ                                                                                         
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นเรียนปีที่                                                           ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ชั้นปีที่ ๑ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)                                             ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)                                            ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน                                         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น   
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด                             พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
           ศึกษาหลักการและวิธีการเขียนงานทางปรัชญา กระบวนการและขั้นตอนของการเขียนงานวิจัย การ
รวบรวมเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาลักษณะและประเภทของการวิจัยทางปรัชญา โดยเฉพาะระเบียบวิธีวิจัย
เชิงด้านคุณภาพซ่ึงเหมาะกับสาขาปรัชญา น าวิธีการตั้งค าถาม และการตอบปัญหาของ จอห์น ฮอสเปอร์ มาฝึกใช้ 
โดยการเลือกหัวข้อที่เหมาะสม เพ่ือออกแบบโครงร่างงานวิจัย  โดยให้อยู่ในการควบคุมดูแลของอาจารย์ประจ า
รายวิชา เพ่ือน าไปสู่การเขียนดุษฎีนิพนธ์ต่อไป 
วัตถุประสงค ์
         ก. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
         เมื่อนิสิตศึกษาครบถ้วนตามเนื้อหาที่ก าหนดไว้แล้ว นิสิตสามารถ 



         ๑) เข้าใจในระเบียบวิธีการเขียนและกระบวนการขั้นตอนในการเขียนงานทางปรัชญา 
         ๒) มีความเข้าใจในการคัดสรรค์งานเขียนทางพุทธปรัชญา การอ่านและการวิเคราะห์งานทางปรัชญาได้ด ี
         ๓) มีองค์ความรู้ในการเขียนงานทางปรัชญา สามารถประยุกต์ หลักพุทธปรัชญา สู่การพัฒนาชีวิตและสังคม 
         ๔) มีความสามารถในการก าหนดปัญหาหรือตั้งค าถามเพ่ือการเขียนบทความ การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปสู่การพัฒนาการเขียนงานวิทยานิพนธ์ 
           ข. จุดมุ่งหมายเชิงคุณธรรม 
 ๑) มีความเข้าใจในระเบียบวิธีการเขียนงานทางปรัชญาที่สามารถน ามาปรับใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

๒) เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเขียนงานทางปรัชญาเพ่ือที่จะน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง
ปรัชญา ให้สามารถประยุกต์หลักพุทธปรัชญาสู่การพัฒนาชีวิตและสังคม 

๓) มีเหตุผลไม่งมงายเชื่ออะไรง่ายๆ โดยปราศจากการตรวจสอบ พิสูจน์ด้วยหลักเหตุผล ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  ๑) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ให้มีมาตรฐานตามที่ สกอ. ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ และสอดคล้องกับกรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (๒๕๕๑-๒๕๖๕) 
    ๒). ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน  
     ๓) พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
    ๔) ออกแบบแผนการสอนในลักษณะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ๕) พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยมากขึ้น โดยพัฒนาระบบ Website และ ระบบ e-learning และการ
สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถาบันภายนอก 
 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา 
        ศึกษาหลักการและวิธีการเขียนงานทางปรัชญา และกระบวนการขั้นตอนของการเขียนงานวิจัย ประเภทของ
การวิจัยเชิงปรัชญา โดยเฉพาะด้านคุณภาพซ่ึงเหมาะกับสาขาปรัชญา การรวบรวมเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูล การ
วิจัยเชิงเอกสาร การอ่านเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร โดยน าวิธีการผูกปัญหาของ จอห์น ฮอสเปอร์ มา
ฝึกใช้ เน้นฝึกปฏิบัติ การออกแบบโครงร่างงานวิจัย การเลือกหัวข้อวิจัยและด าเนินการวิจัย เพ่ือน าไปสู่การวิจัยจริง 
โดยให้อยู่ในการควบคุมดูแลของอาจารย์ประจ ารายวิชา 
 
 
 



 
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ / ง า น
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๔๘ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอน เ สริ มต ามคว าม
ต้องการของนิสิต 
เฉพาะราย 

ไ ม่ มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๓ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
       - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะราย
ที่ต้องการ) 
       - อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเวบไซด์ของอาจารย์ประจ าวิชา ได้แก่ 
 Bodhikun@yahoo.co.th  
 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (หลักสูตรปรับปรุง         
ปี ๒๕๖๕) 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
 

๑. คุณธรรม จริยธรรม
(Moral and Ethics) 

 

๒. ทักษะด้านความรู ้

(Knowledge) 
๓. ทักษะทาง 

ปัญญา 
(Cognitive Skills) 

 

๔.ทักษความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
(Interpersonal 

Skill and 
Responsibilities) 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(Numerical Analysis, 
Communication and 

Information 
Technology Skills) 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
               

 

๑. คุณธรรมจริยธรรม (Moral and Ethics) 
    ๑.๑ คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการ 
 นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนักในคุณค่าของงานเขียนทางปรัชญา ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น 
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          ๑) ด าเนินชีวิตด้วยความดี ความงาม และรู้เท่าทัน ความเปลี่ยนแปลงของโลก 
          ๒) มีความสามารถในการใช้เหตุผลต่อ ปรากฏการณ์ทางสังคม 
          ๓) เป็นผู้น าด้านความคิด และจิตใจ 
    ๑.๒ กลยุทธ์วิธีการสอน 
          เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้สอนจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน 
ดังนี้ 
          ๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบกรณีปัญหา (Problem-Based Learning: PBL)   
          ๒) ส่งเสริมการประยุกต์พุทธปรัชญา ในการแก้ปัญหาชีวิตและสังคม 
          ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการหรือบริการวิชาการแก่สังคม ร่วมกับภาคีเครือข่ายใน
หลากหลายมิติ  
     ๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
            มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมทั้งระหว่างก าลังศึกษา และภายหลังส าเร็จการศึกษา 
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใช้แบบอบถาม และแบบประเมินจากหลาย
ด้าน เช่น  
           ๑) การร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและท างานเป็นทีม  
            ๒) การใช้องค์ความรู้ด้านการศึกษาและการวิจัย สนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม 
            ๓) การมีวินัยในการเรียน การตรงต่อเวลา การท างานที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติงานเป็นทีม และการ
ร่วมกิจกรรมในองค์กร    
๒. ด้านความรู้ (Knowledge) 
     ๒.๑ ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ            
          ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการวิธีการเขียนงานทางปรัชญา มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การวิเคราะห์เชิง
ปรัชญา ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนงานทางปรัชญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาทางปรัชญาได้อย่างเป็นระบบ สามารถในการสร้างนวัตกรรมด้านองค์ความรู้ที่น ามาใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และสามารถเขียนงานวิจัยทางปรัชญาเชิงบูรณาการ เพ่ือการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติได้ เช่น  

๑) มีความรู้ทางปรัชญา ทักษะการใช้ภาษา การเขียน การหลักคิด การวิเคราะห์ ที่แสดงออกในรูปแบบ
ของการเขียนงานทางปรัชญา  

๒) มีความใฝ่รู้ ใฝ่คิด ใฝ่ศึกษางานเขียนทางปรัชญา และสามารถถ่ายทอดความรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยการ
เขียนงานทางปรัชญา เชิงบูรณาการกับวิทยาการศาสตร์สมัยใหม่ได้  

๓) มีสามารถเขียนงานทางปรัชญา ทั้งบทความ และโครงร่างงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานเขียน 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม  

๔) มีโลกทัศน์กว้างไกลและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
      ๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 



          วิธีการสอนเน้นให้นิสิตเกิดทักษะด้านการอ่าน การคิด การวิเคราะห์ และการเขียนงานทางพุทธปรัชญา 
การน าเสนองานจากการอ่านการศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่มและรายตัวบุคคล ดังนี้ 
          ๑. ให้นิสิตฟังค าบรรยาย แนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวภาษาและความคิด ทางปรัชญา และค าแนะน าเชิง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนงานทางพุทธปรัชญา โดยการแนะน าของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
          ๒. แนะน าเอกสารที่เป็นหนังสือ ต ารา บทความ งานวิจัย ที่เก่ียวข้องทางปรัชญา ระเบียบวิธีการเขียนโครง
ร่างงานทางปรัชญาให้นิสิตเพ่ือเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า 
          ๓. ให้นิสิตแต่ละรูปอ่านงานทางปรัชญา แล้วมาสนทนากับอาจารย์ในห้องเรียน เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ และ
สร้างองค์ความรู้ แนวคิดทางปรัชญาร่วมกัน 
          ๔. มอบงานให้นิสิตเขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ที่ได้จากการศึกษา โดยให้สอดคล้องกับหลักการทางปรัชญา
ทีต่นเองมีความรู้และเข้าใจส่งอาจารย์ผู้บรรยายเพ่ือร่วมกันวิพากษ์ 
       ๒.๓ กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ 
          ประเมินโดยการมอบหมายให้ศึกษางานเขียนทางปรัชญา แล้วน ามาสนทนาอภิปรายกันระหว่างนิสิตและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจ ารายวิชา การเขียนงานบทความทางวิชา วิธีการใช้ภาษาในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ 
ความคิดทางปรัชญา ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ น าเสนอสรุปผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูลงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย ดังนี้ 
            ๑) ประเมินจากการผลการเขียนงานของนิสิต ผ่านการสนทนาทั้งโดยภาพรวมและเฉพาะตัวบุคคล 
            ๒) ประเมินจากการใช้ภาษาและเนื้อหาของบทความทางวิชาการของแต่ละบุคคล 
            ๓) ประเมินด้วยการน าเสนอผลงานการเขียนทางวิชาการ และโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
            ๔) ประเมินด้วยการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ 
            ๕) ประเมินการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและสังคม  
๓. ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) (ต่อ) 
     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

๑) สามารถใช้ความรู้ด้านการเขียนงานทางปรัชญา เพ่ือการวิเคราะห์ปัญหาชีวิตและสังคมได้อย่างมี
เหตุผล 

๒) รู้เท่าทันความเป็นจริงของชีวิตและสังคม น าความรู้ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความคิดโดย
การบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาได 

๓) สามารถประยุกต์หลักพุทธปรัชญาจากเอกสาร ต ารา บทความ งานวิจัยเพ่ือการสร้างสรรค์งาน
วิชาการให้มีคุณภาพในการพัฒนาชีวิตและสังคมได้อย่างยั่งยืน   

            ๔) สามารถออกแบบและการเขียนงานทางพุทธปรัชญา เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และผลิตผลงานเขียน
ทางปรัชญาและงานวิจัยได้เป็นอย่างด ี



     ๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
          เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ผู้สอนจึงก าหนดกลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ดังนี้ 

๑) ส่งเสริมการฝึกทักษะด้านการการอ่าน การสนทนา การอภิปราย การคิดและการเขียนงานทาง
ปรัชญาเชิงบูรณาการ และการประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม  

๒) ส่งเสริมประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเองและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนงานทางปรัชญา 
๓) ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคม  

     ๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
          ประเมินผลทักษะทางปัญญาด้วยวิธีการดังนี้  

๑) ประเมินผลจากการแสดงออกทางความคิดและการแก้ปัญหา  
๒) ประเมินผลจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและความรับผิดชอบ  
๓) ประเมินผลจากการน าเสนองาน การอธิบาย การถามและการตอบค าถาม  
๔) ประเมินทักษะการน าเสนอ ผลงานทางวิชาการ ทั้งกลุ่มและเดี่ยว 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skill and Responsibilities) 
      ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          นิสิตมีความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์สามารถปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนต่างๆ ได้ มีความเคารพและยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและสังคมมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ เรียนรู้และพัฒนาตนเองและสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีคุณสมบัติโดยสังเขป ดังนี้ 

๑) มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กรและสังคม 
๒) มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหาชีวิต หน้าที่การงาน ได้อย่างมเีหตุผลและมีประสิทธิภาพ 
๓) มีทักษะในการท างาน เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน มีปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์  
๔) มีภาวะผู้น าที่โดดเด่นในองค์กร ท างานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์  

      ๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้  
              เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผู้สอนจึงใช้กล
ยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 

๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอน ที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบการบูรณการ  
๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน และการรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่นในขณะปฏิบัติงาน 
๔) จัดกิจกรรมการวางตัวที่เหมาะสมกับกาลเทศะ เน้นทักษะการเป็นเป็นผู้น า 

      ๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ           
            ประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้วยวิธีการ ดังนี้ 



๑) ประเมินจากพฤติกรรมหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอนและผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม 

๒) ประเมินจากการกิจกรรม และบทบาทภาวะผู้น าความสามารถในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรม 

๓) ประเมิน โดยการสังเกต และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมายการน าเสนอผลงาน และการ่วมกิจกรรเพื่อสังคม 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Numerical analysis, 
Communication and information Technology Skill) 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
         นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และกระบวนการทางปรัชญา ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลหรือ
สถานการณ์ต่างๆ ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงานและการท าเขียนงานทางปรัชญาได้ สามารถเรียนรู้อย่างเท่า
ทันด้านพัฒนาการทางเทคโนโลยี และสามารถน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดย
มีคุณสมบัติสรุปโดยสังเขป ดังนี้ 

๑)           ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะวิทยาในการศึกษาค้นคว้าปัญหา และเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านปรัชญาได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒)            ๒) สามารถสื่อสารโดยการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟัง การ
เขียน กการน าเสนอในชั้นเรียน และสื่อสารกับคนกลุ่มต่างๆ  ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม 
          ๓) สามารถบริหารจัดการข้อมูลที่ได้จากการศึกษา การอ่าน การเขียน การน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ 
เครื่องมือ และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ       
        เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้สอนจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้ 

๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมการใช้มูลเชิงสถิติ เพ่ือการคิดและการแก้ไขปัญหา ทั้งด้านการ
วิเคราะห์ การวิจารณ์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารนเทศ ในการค้นคว้าและการน าเสนองาน ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๒)         ๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และการน าเสนอโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น  

๓)          ๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ในมิติต่างๆ เช่น การอ่าน การเขียน และ
วิเคราะห์ทางปรัชญาและการเขียนบทความ 

 
 



     ๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ       
             ประเมินทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธีการ ดังนี้ 
          ๑) ประเมิน กิจกรรมและทักษะการสื่อสารการทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์ และความสามารถ
ในการจัดการปัญหาต่างๆ 
           ๒) ประเมิน ทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน และการ
น าเสนอผลงาน 
            ๓) ประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการท างาน 
 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 
ผู้สอน/บรรยาย 

 
 

๑ 

บทท่ี ๑ บทน า 
การเขียนทางปรัชญา ๒  

(Introduction Philosophical 
Writing II) 

๑. ความรู้พื้นฐานระเบียบวิธีวิจัย
ทางปรัชญา  
- ความหมาย แนวคิด หลักการ 
กระบวนทัศน์การวิจัย 
-ความส าคัญ และประเภทของการ
วิจัย 
- ประโยชน์ของการวิจัยทางปรัชญา 

 
 

๓ 

- แนะน ารายวิชาและแผนการ
เรียน  
- แนะน าวัตถุประสงค์การเรียน  
- แนะน าเกณฑ์ประเมินผล 
- มอบหมายงานให้นิสิตไปศึกษา
วิธีกาตั้ งค าถาม และการตอบ
ค าถามจากหนังสือ  
      An Introduction to 
Philosophical Analysis 
By. John Hospers  
        แล้วน าเสนอ สนทนากันใน
สัปดาห์ที่ ๖ เป็นต้นไป 

 
 

พระครภูาวนาโพธิคณุ 
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น 

 

 
 
 

๒ 

บทท่ี ๒ ปรัชญาการวิจัย   
(Research Philosophy) 

- พื้นฐานทางปรัชญาการวิจัย 
- วิจัยกับการค้นพบความจริง 
- โลกทัศน์ทางปรัชญาการวิจัย  
- ปรัชญาประจักษน์ิยม 
(Phenomenologism) 
- ปรัชญาปฏิฐานนิยม (Positivism) 

 
  
 
   ๓ 

  
 
- บรรยาย 
 - อภิปราย   
- ร่วมสนทนาซักถาม 
- วิเคราะห์  
- สรุป 
 

 
 

พระครภูาวนาโพธิคณุ 
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น 

 

 
๓ 

บทท่ี ๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 (Qualitative Research) 

๑) กระบวนทัศน์และการออกแบบ 

   ๓ - บรรยาย 
 - อภิปราย   
- ร่วมสนทนาซักถาม 
- วิเคราะห์  

 
พระครภูาวนาโพธิคณุ 
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น 



- ลักษณะส าคัญของการวิจยัเชิง
คุณภาพ 
- กระบวนทัศน์การวิจัย 
- การออกแบบการวิจัย 
๒) แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพที่
ส าคัญ 
- การวิจัยแบบชาติพันธ์วรรณา 
- การวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยา 
- การวิจัยเชิงเอกสาร 

- สรุป 
 

 
  

 
๔ 

(ต่อ) บทท่ี ๓  
การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 (Qualitative Research) 
๓) เทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงคณุภาพ 
- การสัมภาษณ์ การอภิปราย การ
สังเกต 
 ๔) การวิเคราะห์ข้อมลู  
- การวิเคราะห์เนื้อหา 
- การวิจัยแบบกรณีศึกษา 
- การวิจัยเชิงเชิงเอกสาร  
- การเขียนรายงานการวิจัย และ
จริยธรรมในการวิจัย 

 
๓ 

- บรรยาย 
 - อภิปราย   
- ร่วมสนทนาซักถาม 
- วิเคราะห์  
- สรุป 
 
 

 
 
 

พระครภูาวนาโพธิคณุ 
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น 

 
  

 
 
 

๕ 

บทท่ี ๔ 
การออกแบบ/การเขียนโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีวิทยานิพนธ ์

(Research Design) 
     องค์ประกอบของเค้ า โคร ง
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ และวิธีดาร
เขียน 
- ช่ื อ เ รื่ อ ง / ค ว า ม เ ป็ น ม า แ ล ะ
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ปั ญ ห า /
วัตถุประสงค์ของการวิจัย/การ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เ กี่ ย วข้ อ ง /นิ ย ามศัพท์ เ ฉพาะ /
ระเบียบวิธีวิจัย/ประโยชน์ที่คาดว่า
จะ ได้ รั บ /ส ารบัญ  ( ช่ั วคร าว ) /
บรรณานุกรม (ช่ัวคราว)/ประวัติ
ผู้วิจัย 

 - บรรยาย 
 - อภิปราย   
- ร่วมสนทนาซักถาม 
- วิเคราะห์ สรุป 
   มอบหมายงานให้นิสิตแต่ละ
รูป/คน เขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
เพื่อน าเสนอ และสัมมนา ร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ในสัปดาห์
ที่ ๑๑ เป็นต้นไป 
 
 

  
 
 
 
 

พระครภูาวนาโพธิคณุ 
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น 

 
    



 
๖ 

บทท่ี ๕ 
    นิ สิ ต น า เ ส น อ ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากหนังสือ  

An Introduction to 
Philosophical Analysis 

By. John Hospers 

 
๓ 

สัมมนาร่วมสนทนาซักถาม 
 - นิสิต-คณาจารย์ร่วมกันถก ใน
ประเด็นท่ีศึกษา  
 - มอบหมายงานให้นิสิตเขียนงาน
มาส่งว่าคิดอย่างไร จากเรื่องที่ถก
กันน้ัน เมื่อสิ้นสุดการเสวนา 
 

  
พระครภูาวนาโพธิคณุ 
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น 

 
    

 
๗ 

(ต่อ) บทท่ี ๕ 
    นิ สิ ต น า เ ส น อ ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากหนังสือ  

An Introduction to 
Philosophical Analysis 

By. John Hospers 

 
๓ 

สัมมนาร่วมสนทนาซักถาม 
 - นิสิต-คณาจารย์ร่วมกันถก ใน
ประเด็นท่ีศึกษา  
 - มอบหมายงานให้นิสิตเขียนงาน
มาส่งว่าคิดอย่างไร จากเรื่องที่ถก
กันน้ัน เมื่อสิ้นสุดการเสวนา 

 
 

พระครภูาวนาโพธิคณุ 
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น 

  
    

 
๘ 

(ต่อ) บทท่ี ๕ 
     นิ สิ ต น า เ ส น อ ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากหนังสือ  

An Introduction to 
Philosophical Analysis 

By. John Hospers  

 
๓ 

สัมมนาร่วมสนทนาซักถาม 
 - นิสิต-คณาจารย์ร่วมกันถก ใน
ประเด็นท่ีศึกษา  
 - มอบหมายงานให้นิสิตเขียนงาน
มาส่งว่าคิดอย่างไร จากเรื่องที่ถก
กันน้ัน เมื่สิ้นสุดการเสวนา 
 

  
 

พระครภูาวนาโพธิคณุ 
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น 

  
    

 
๙ 

(ต่อ) บทท่ี ๕ 
     นิ สิ ต น า เ ส น อ ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากหนังสือ  

An Introduction to 
Philosophical Analysis 

By. John Hospers 

 
๓ 

สัมมนาร่วมสนทนาซักถาม 
 - นิสิต-คณาจารย์ร่วมกันถก ใน
ประเด็นท่ีศึกษา  
 - มอบหมายงานให้นิสิตเขียนงาน
มาส่งว่าคิดอย่างไร จากเรื่องที่ถก
กันน้ัน เมื่อสิ้นสุดการเสวนา 
 

พระครภูาวนาโพธิคณุ 
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น 

  
  

 
๑๐ 

(ต่อ) บทท่ี ๕ 
     นิ สิ ต น า เ ส น อ ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากหนังสือ  

An Introduction to 
Philosophical Analysis 

By. John Hospers 

 
๓ 

สัมมนาร่วมสนทนาซักถาม 
 - นิสิต-คณาจารย์ร่วมกันถก ใน
ประเด็นท่ีศึกษา  
 - มอบหมายงานให้นิสิตเขียนงาน
มาส่งว่าคิดอย่างไร จากเรื่องที่ถก
กันน้ัน เมื่อสิ้นสุดการเสวนา 
 

  
 

พระครภูาวนาโพธิคณุ 
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น 

   

 
๑๑ 

บทท่ี ๖ 
สัมมนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

   นิสิตน าเสนอการเขียนโครงร่าง
วิทยานิพนธ ์
เพื่อรับการวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ/
อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ที่ปรึกษา

 
๓ 

สัมมนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
    นิ สิ ต น า เ ส น อ โ ค ร ง ร่ า ง
วิทยานิพนธ์ รับการตรวจสอบ 
และวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ/
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 
พระครภูาวนาโพธิคณุ 
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 



วิทยานิพนธ ์  
 

๑๒ 
(ต่อ) บทท่ี ๖ 

สัมมนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
   นิสิตน าเสนอการเขียนโครงร่าง
วิทยานิพนธ ์
เพื่อรับการวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวฒุิ/
อาจารย์ประจ าหลักสตูร/ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

 
๓ 

สัมมนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
    นิ สิ ต น า เ ส น อ โ ค ร ง ร่ า ง
วิทยานิพนธ์ รับการตรวจสอบ 
และวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ/
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 
พระครภูาวนาโพธิคณุ 
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

 
๑๓ 

(ต่อ) บทท่ี ๖ 
สัมมนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

   นิสิตน าเสนอการเขียนโครงร่าง
วิทยานิพนธ ์
เพื่อรับการวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวฒุิ/
อาจารย์ประจ าหลักสตูร/ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

 
๓ 

สัมมนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
     นิ สิ ต น า เ ส น อ โ ค ร ง ร่ า ง
วิทยานิพนธ์ รับการตรวจสอบ 
และวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ/
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 
พระครภูาวนาโพธิคณุ 
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

 
๑๔ 

(ต่อ) บทท่ี ๖ 
สัมมนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

   นิสิตน าเสนอการเขียนโครงร่าง
วิทยานิพนธเ์พื่อรับการวิพากษ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ/อาจารย์ประจ า
หลักสตูร/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

 
๓ 

สัมมนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
นิสิตน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
รับการตรวจสอบ และวิพากษ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ/อาจารย์ที่ปรึกษา 

 
พระครภูาวนาโพธิคณุ 
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

 
๑๕ 

(ต่อ) บทท่ี ๖ 
สัมมนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

   นิสิตน าเสนอการเขียนโครงร่าง
วิทยานิพนธ ์
เพื่อรับการวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวฒุิ/
อาจารย์ประจ าหลักสตูร/ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

 
๓ 

สัมมนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
นิสิตน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
รับการตรวจสอบ และวิพากษ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ/อาจารย์ที่ปรึกษา 

 
พระครภูาวนาโพธิคณุ 
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

 
๑๖ 

(ต่อ) บทท่ี ๖ 
สัมมนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

   นิสิตน าเสนอการเขียนโครงร่าง
วิทยานิพนธ ์
เพื่อรับการวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวฒุิ/
อาจารย์ประจ าหลักสตูร/ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธส์รุปบทเรียน-
ประเมินผล  

 
๓ 

สัมมนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
นิสิตน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
รับการตรวจสอบ และวิพากษ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ/อาจารย์ที่ปรึกษา 

  
พระครภูาวนาโพธิคณุ  
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 



๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ที ่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 
 

๑ 
คุณธรรม จริยธรรม 

๓.๑ 
(๓.๑.๒) 

การเข้าช้ันเรียน การมีส่วนร่วม เสนอ
ความคิดเห็นในช้ันเรียน 
ค้นคว้างานท่ีมอบหมายส่วนบุคคล 
ความสามารถในการใช้เหตุผลต่อ 
ปรากฏการณ์ทางสังคม 

 
 

๑-๑๖ 
 

 
 

๑๐ % 
 

 
 

๒ 

ความรู้ 
 

๓.๒ 
(๓.๒.๒), (๓.๒.๓) 

วิเคราะห์กรณีการศึกษา การศึกษา
ค้นคว้า การน าเสนอความคิดเห็น 
การอ่านและเขียนบทความ การบูรณา
การองค์ความรู้ทางปรัชญาและพุทธ
ปรัชญาได้ 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

 
 

๓๐ % 

 
๓ 

ทักษะทางปัญญา 
๓.๓ 

(๓.๓.๒) 

กิจกรรมการน าเสนอการเขียนงานทาง
ปรัชญาจากบทความที่ก าหนดให้  
วิเคราะห์ปัญหาชีวิตและสังคมได้อย่าง
มีเหตุมีผล 

 
๖-๑๖ 

 
๓๐ % 

๔ ทั ก ษ ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๓.๔ 
(๓.๔.๒) 

- กิจกรรมกลุม่ การท างานกลุม่และ

ผลงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

 
 

๒๐% 

๕ ทักษะการวิ เคราะห์ เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ   

๓.๕ 
(๓.๕.๓) 

การน าเสนองานด้วยคอมพิวเตอรใ์น
ช้ันเรียน  
-การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคม
ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

 
 

๑๐ % 

    รวม     ๑๐๐ คะแนน 

 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
นันทวัน สุชาโต.  “การวิจัยสื่อสารมวลชน” หน่วยที่ ๑ ในเอกสารการสอนชุดวิชา สถิติและการวิจัยสื่อสารมวลชน. 

นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช. ๒๕๓๗. 
บรรดล สุขปิติ.  ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย. นครปฐม: หน่วยวิจัยเครือข่ายการพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครปฐม. ๒๕๕๒. 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.  ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักท์. 

๒๕๕๑. 



ประกอบเกียรติ อ่ิมศิริ.  เอกสารประกอบการสอนการวิจัยวารสารศาสตร์. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
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อลงกรณ์ปริทัศน์ ๓ (๑). ๒๕๕๖. 

ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ์. การออกแบบการวิจัย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
๒๕๕๕. 

พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์. ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 
๒๕๕๕. 

มนัส สุวรรณ. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์. ๒๕๔๔. 
ยุทธ ไกยวรรณ์.  พื้นฐานการวิจัย (ฉบับปรับปรุงใหม่). พิมพ์ครั้งที ่๔. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.  ๒๕๔๕. 
รัตนะ บัวสนธ์. ปรัชญาวิจัย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๕๑. 
ศิริชัย กาญจนวาสี. การวิจัย: วิธีแสวงหาความรู้/ความจริงของมนุษย์. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุ

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๕๖. 
อารมณ ์สนานภู่.  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัย. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๕๔. 
ชาย โพธิสิตา, ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยคุณภาพ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พรินติ้ง, ๒๕๔๗. 
ชุติธารรัตน์ อุตมศิริเสนี และ สุธาสินี พ่วงพลับ. คู่มือการเขียนรายงานเชิงวิชาการ. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

มปป. 
เบญจา ยอดด าเนิน-แอ็ตติกจ์, การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนาม. (พิมพ์ครั้งที่ ๕, นครปฐม : 

สถาบันการวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๔. 
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว,  ศาสตร์แห่งการวิจัย. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๙. 
พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์, ทฤษฎีและปัญหาญาณวิทยา. เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์,๒๕๔๗. 
มนัส สุวรรณ และคณะ,  การเขียนโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๓. 
สมภาร พรมทา. การเขียนงานทางปรัชญา ,ศูนย์ศึกษาพุทธปรัชญา มหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,

ส านักพิมพ์วารสารปัญญา, ๒๕๖๓. 
 

๑. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

ภาษาไทย 
จ าเนียร จวงตระกูล. การวิจัยเชิงคุณภาพ: เครื่องมือสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา ประเทศ (๑) 
กระบวนทัศน์ ยุทธ์ศาสตร์ และวิธีการวิจัย (ฉบับแก้ไขปรับปรุง). กรุงเทพฯ : ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล, 

๒๕๕๑. 
ชาย โพธิสิตา. ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด 

(มหาชน), ๒๕๔๗. 



พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ปรัชญากรีก: บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก. พิมพ์ครั้งที่ ๖, กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์สยาม, ๒๕๕๐. 

เฉลิมลาภ ทองอาจ, การวิจัยเอกสาร (Documentary Research), http//www.gotoknow.org. ๒๕๕๕. 
ชาย โพธิสิตา, ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ, นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, มหาวิยาลัย

มหิดล, ๒๕๔. 
ประชาสรรณ์ แสนภักดี, เภสัชกร, การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) , M.P.H. CMU ๒๕๕๕.ผู้จัดการ

ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล – ขอนแก่น e-mail : dmindmap@yahoo.com  
ปดิวรัดา  ปาลกะวงศ ์ ณ  อยุธยา, การวิจัยนิเทศศาสตร์,  กรุงเทพฯ :   คณะวิทยาการจัดการ  สถาบันราชภัฏธนบุรี. 

(มปป.) 
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การก าหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เกิดข้ึนเพื่อแสดงหลักฐานยืนยันหรือสนับสนุน
ว่านิสิตและมหาบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา เป็นอย่างน้อย 
      การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนิสิต
ได้ดังนี ้
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา โดยนิสิต 
          - ข้อเสนอแนะผ่าน  website / ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
bodhikun@yahoo.co.th 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการมีส่วนร่วมในขณะที่ท าการสอน 
          - การสนทนาจากการทดสอบ การน าเสนอการเขียนบทความทางปรัชญา 
          - การประเมินผลการการสอนของนิสิตโดยผ่าน ระบบเวบไซด์  
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และ
หาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

mailto:bodhikun@yahoo.co.th


          - การวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
              ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้
ในวิชา ได้จากการสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบด้วยการ
สนทนา และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
           - การตรวจสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า
หลักสูตร  
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
            -ในการออกข้อสอบหรือก าหนดกลไกและกระบวนการสอบ  และมีการประเมินแผนการสอนสัมพันธ์กับ
การประเมินข้อสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร และ /หรือ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน  
             - การประเมินอาจารย์ และการประเมินผลการเรียนการสอนโดยนิสิตเอง                 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - แลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน โดยการมีส่วนร่วมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การศึกษาดูงานนอกสถานที่
การสัมมนาทางวิชาการ เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางปรัชญากับการเขียนงาน บทความ และวิธีก าหนดปัญหาในการของนิสิต เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในทาง
ปรัชญา 
             - ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร ให้ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชา
ปรัชญาเอง ระบบประกันคุณภาพภายในระดับคณะ และระบบประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน เพ่ือด าเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
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