
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา  ๑๐๔  ๔๒๑ ปรัชญาไทย Thai  Philosophy 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     มจร. วิทยาเขตขอนแกน/คณะพุทธศาสตรบัณฑิต/ภาควิชาปรัชญา 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป 
๑.รหัสและช่ือรายวิชา 

 ๑๐๔  ๔๒๑   
  ปรัชญาไทย Thai  Philosophy 

๒.จํานวนหนวยกิต 
     ๓ หนวยกิต ๓ (๒-๐-๔) 

๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
           หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสตร  ทุกหลักสูตร/ทุกสาขาวิชา 

๔.  อาจารยผูรับผิดหลักสูตร, อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน 
๑.อาจารยผูรับผิดหลักสูตร  พระมหาปพน  กตสาโร, ผศ.ดร. 
๒. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา พระสมบัตร   ฐิตญาโณ, ดร. 
๓. อาจารยผูสอน พระสมบัตร   ฐิตญาโณ, ดร. 

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๕ ชั้นปที่ ๔ 
๖.รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
     ๐๐๐ ๑๐๘  ปรัชญาเบื้องตน 

๗.รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
     ๑๐๔ ๒๐๘   อภิปรัชญา 

๘. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 
 ไมไดกําหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูในรายวิชานี้ 

๙.สถานท่ีเรียน  
            อาคารเรียน ๑๐๐ ป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

๑๐.วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 ๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๕ 



๒ 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

     มุงใหนิสิตมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับประวัติ ศึกษาแนวคิดภูมิปญญาไทยท่ีมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลของ
สังคมไทย  ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน  เชน แนวคิดของนักปราชญทองถ่ิน  และภูมิปญญาชาวบานท่ีไดรับอิทธิพลจาก
คําสอนของศาสนาพราหมณและพระพุทธศาสนา 

๑. จุดประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

    ๑.๑ นิสิตมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณของความเปนไทย 
    ๑.๒ นิสิตเขาใจพัฒนาการแนวความคิดของไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 
    ๑.๓ นิสิตนําเอาแนวความคิดมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 ๒.วัตถุประสงคของรายวิชา เพ่ือใหผูศึกษาสามารถ 
๒.๑ เพ่ือใหนิสิตไดศึกษาแนวคิดภูมิปญญาไทยท่ีมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลของสังคมไทย  
๒.๒ เพ่ือใหนิสิตไดศึกษาแนวความคิดของนักปราชญทองถ่ินตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 
๒.๓ เพ่ือใหนิสิตเขาใจชีวิตและความเปนอยูของสังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเพ่ือใหนิสิตไดศึกษาภูมิ 
 ปญญาชาวบานท่ีไดรับอิทธิพลจากคําสอนของศาสนาพราหมณและพระพุทธศาสนา 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
๑. คําอธิบายรายวิชา 

        ศึกษาแนวคิดภูมิปญญาไทยท่ีมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลของสังคมไทย  ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน  เชน  แนวคิด
ของนักปราชญทองถ่ิน  และภูมิปญญาชาวบานท่ีไดรับอิทธิพลจากคําสอนของศาสนาพราหมณและ
พระพุทธศาสนา 

๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย ๓๐ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา   

สอนเสริมตามความตองการ
ของนิสิตเฉพาะราย   

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง ๔ 
ชั่วโมงตอสัปดาห   

๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 

 - อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานปายประกาศและเว็บไซดคณะพุทธศาสตร และทาง  E-
mail ของนิสิต 
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายท่ี
ตองการ) 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 



๓ 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 
ดานบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเรื่องการสํารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการ

แตงกาย การเขาสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมี
มนุษยสัมพันธท่ีดี และการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาท่ี
เก่ียวของและในกิจกรรมปจฉิมนิเทศ กอนท่ีนิสิตจะสําเร็จการศึกษา 

ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนวินัยในตนเอง 

- กําหนดใหมีรายวิชาซ่ึงนิสิตตองทํางานเปนกลุม และมีการกําหนด
หัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจน กําหนดใหทุกคนมีสวนรวมใน
การนําเสนอรายงานเพ่ือเปนการฝกใหนิสิตไดสรางภาวะผูนําและการ
เปนสมาชิกกลุมท่ีดี 
- มีกิจกรรมนิสิตท่ีมอบหมายใหนิสิตหมุนเวียนกันเปนหัวหนาในการ
ดําเนินกิจกรรมเพ่ือฝกใหนิสิตมีความรับผิดชอบ 
- มีกติกาท่ีจะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลา เขาเรียน
อยางสมํ่าเสมอ การมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมสรางความกลาในการ
แสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีการใหความรูแกนิสิตในการนําเอาความรูทางดานรัฐประศาสน
ศาสตรไปใชในการทํางานท่ีจะทําใหนิสิตอยูรวมกับคนอ่ืนและคนใน
สังคมได 

๔.๒ การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน (จาก มคอ.๒  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

๑.คุณธรรม จริยธรรม ๒.ความรู ๓.ทักษะทาง
ปญญา 

๔.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
                    

๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรูดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู

ดานคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน

คุณธรรม จริยธรรม 
ความรับผิดชอบหลัก 
๑) มีศีลธรรมและศรัทธาตน
เพ่ือพระพุทธศาสนา  
๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละ
เพ่ือสวนรวม  

๑) บรรยายพรอมยกตัวบททางพระวินัย
และตัวอยางกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็น
ทางวินัยและจริยธรรมท่ีเก่ียวของใน
การศึกษาพระวินัยปฎก 
๒) วิเคราะหหลักวินัยและอภิปรายกลุม 

๑) พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงาน
ท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให
และตรงเวลา 
๒) มีการอางอิงเอกสารท่ีไดนํามาทํา
รายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม 



๔ 

๕) ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ี
ดีตอสังคมชาติศาสนา 
ความรับผิดชอบรอง 
๓) เคารพสิทธิศักดิ์ศรีความเปน
คนและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน  
๔) เห็นคุณคาศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน  

๓) กําหนดใหนิสิตหาตัวอยางพระวินัยท่ี
เก่ียวของ 
๔) กําหนดเนื้อหาสาระจากคัมภีรท่ี
เก่ียวของ 

๓) ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
๔) ประเมินผลการนําเสนอรายงานท่ี
มอบหมาย 

๔.๒.๒ ความรู 
ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู

ดานความรู 
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน

ความรู 
ความรับผิดชอบหลัก 
๑ )  มีความรูความเขาใจ
หลักการทฤษฎีและเนื้อหา  
๓) สามารถนําความรูมาปรับใช
ในการดําเนินชีวิตได  
ความรับผิดชอบรอง 
๒ )  ใชความรูมาอธิบาย
ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนไดอยางมี
เหตุผล  
๔) มีความรอบรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงท้ังของไทยและ
ของโลก  
๕ ) รูจักแสวงหาความรูจาก
แหลงเรียนรูอยางตอเนื่อง 

๑) บรรยาย อภิปราย  
๒) การทํางานกลุม  
๓) การนําเสนอรายงาน   
๔) การวิเคราะหกรณีศึกษา  
๕) มอบหมายใหคนควาหาบทความ 
ขอมูลท่ีเก่ียวของ โดยนํามาสรุปและ
นําเสนอ  
๖) ให ศึกษาโดยใชปญหาท่ีเกิดจากการ
ละเมิดพระวินัยมาวิเคราะห  
๗) เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

๑) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบ
ปลายภาค ดวยขอสอบท่ีเนนการวัด
หลักการและทฤษฎี 
๒) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควา
ขอมูลท่ีเก่ียวของ 
๓) วิเคราะหกรณีศึกษา แนวปรัชญา
ไทย 

 ๔.๒.๓ ทักษะทางปญญา 
ผลการเรียนรูดานทักษะทาง

ปญญา 
กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู

ดานทักษะทางปญญา 
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน

ทักษะทางปญญา 
ความรับผิดชอบหลัก 
๑ )  สามารถคนหาขอมูลทํา
ความเขาใจและประเมินขอมูล
จากหลักฐาน  
๓) สามารถประยุกตความรู
และทักษะเพ่ือแกปญหาได

๑) มอบหมายใหนิสิตคนควาขอมูลแลว
สําเสนอผลการศึกษา 
๒) อภิปรายกลุม 
๓) วิเคราะหกรณีศึกษาจากการละเมิด
พระวินัยในสังคมปจจุบัน 
๔) การสะทอนแนวคิดจากการประพฤติ 

๑) ประเมินผลจากใบงานท่ีมอบหมาย
ใหทํา  
๒) การนําเสนอการวิเคราะหกรณีศึกษา 
๓) ประเมิน ผลจากการสอบกลางภาค
โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะห
สถานการณ หรือวิเคราะหแนวคิดหลัก



๕ 

อยางเหมาะสม  
ความรับผิดชอบรอง 
๒ )  สามารถวิเคราะหและ
สังเคราะหอยางเปนระบบและ
มีเหตุผล  

ปรัชญาไทย 
๔) ประเมินผลจากการสอบปลายภาค 

   ๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบหลัก 
๑) สามารถทํางานเปนทีม  
๒) เปนสมาชิกท่ีดีของกลุมท้ัง
ในฐานะผูนําและผูตาม 
ความรับผิดชอบรอง 
๓) มีมนุษยสัมพันธรูจักควบคุม
อารมณและยอมรับความ
แตกตางระหวางบุคคล  
๔) รับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม 

๑) จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะห
กรณีศึกษา เชน การละเมิดพระวินัยของ
พระสงฆในปจจุบัน 
๒) มอบหมายงานรายกลุม และ
รายบุคคล หรือ อานบทความงานวิจัย 
ทบความท่ีเก่ียวของกับรายวิชา 
๓) การนําเสนอรายงาน 

๑) ประเมินตนเอง และเพ่ือน ดวย
แบบฟอรมท่ีกําหนด 
๒) รายงานท่ีนําเสนอ /  พฤติกรรมการ
ทํางานเปนทีม 
๓) รายงานการศึกษาดวยตนเอง 
(รายงานสรุปรวมยอดความรู) 

   ๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรูดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลขการ
ส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

ส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

ส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความรับผิดชอบหลัก 
๓) มีทักษะใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
ความรับผิดชอบรอง 
๑) ใชทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข
ได  
๒) ใชภาษาในการติดตอสื่อ
ความหมายไดดีท้ังการฟง  พูด 
อาน และเขียน  

๑) อภิปราย      

๒) มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวย
ตนเอง จาก website สื่อการสอน e-
learning  

๓) ทํารายงาน โดยเนนการนําตัวเลข 
หรือมีสถิติอางอิงจากแหลงท่ีมา ของ
ขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 

๔) นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม 

๑) การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวย
สื่อเทคโนโลยี 
๒) การมีสวนรวมในการอภิปรายและ
วิธีการอภิปราย 
๓) รายงาน 



๖ 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
สัปดาห
ท่ีสอน 

เนื้อหา 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน 

อาจารย 
ผูสอน 

๑ – ๒ บทท่ี  ๑   ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
ปรัชญาท่ัวไป 
๑)  ความหมายของปรัชญา 
๒) เนื้อหาของปรัชญา 
๓) ลักษณะของปรัชญา 
๔) การมองปญหาในปรัชญา/หนาท่ี
ของปรัชญา 
๕) ความมุงหวังและประโยชนของ
ปรัชญา  
๖) ปญหาปรัชญา 

๖ บรรยายประกอบ 
Power Point  
(โปรเจคเตอร) 
-ใหแสดงความ

คิดเห็นหลังฟงการ
บรรยายจบ 

-ตอบคําถามทาย
บท 

พระสมบัตร  
ฐติญาโณ,ดร.      

๓ – ๔ บทท่ี ๒   สังคมไทย  
๑)ประวิติความเปนมาของสังคมไทย

๒)สภาพทางภูมิศาสตร/ การปกครอง 
๓ เอกลักษณะของสังคมไทย 
๕) ลักษณะของสังคมไทย  

๖ -บรรยายประกอบ
Power Point 
(โปรเจคเตอร) 

-สอบระหวางเรียน 

พระสมบัตร  
ฐิตญาโณ,ดร.       

๕ ทดสอบระหวางเรียนครั้งท่ี ๑ ๓ เสนอปญหา พระสมบัตร  
ฐติญาโณ,ดร.      

๖ - ๗ บทท่ี  ๓   ปรัชญาไทย 
๑) ความหมายของปรัชญาไทย 
๒) ลักษณะของปรัชญาไทย 
๓)  เปาหมายของปรัชญาไทย 
๔) บอเกิดของปรัชญาไทย 
๕) ขอบขายของปรัชญาไทย 
๖) แนวคิดทางปรัชญาไทย 
๗) กระแสความคิดท่ีมีอิทธิพลตอ
สังคมไทย 

๖ -บรรยายประกอบ
Power Point 
(โปรเจคเตอร) 

-สอบระหวางเรียน 

พระสมบัตร  
ฐติญาโณ,ดร.      

๘ – ๙ บทท่ี  ๔    ปรัชญาชีวิตของคนไทย

๑) ปรัชญาชีวิตของคนไทย 

๒) ความหมายของปรัชญาชีวิต/ 

๖ พระสมบัตร  
ฐติญาโณ,ดร.      



๗ 

คานิยม/ ความเชื่อ /การปฏิบัติการ
ศึกษา 

๑๐ ทดสอบระหวางเรียนครั้งท่ี ๒ ๓ 
พระสมบัตร  
ฐิตญาโณ,ดร.       

๑๑- 
๑๒ 

บทท่ี ๕   ปรัชญาชีวิตของคนไทยท่ี
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเช่ือดั้งเดิม 
๑)  ความเชื่อเรื่องผี/ เรื่องขวัญ/เรื่อง
โชคลาง 
 ๒) ความเชื่อเรื่องดวง /  เรื่องเคราะห
กรรม 

๖ พระสมบัตร  
ฐติญาโณ,ดร.      

๑๓-๑๔ บทท่ี  ๖   ปรัชญาชีวิตของคนไทยท่ี
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของศาสนาพราหมณ 
๑) ความรูเบื้องตนเก่ียวกับศาสนา
พราหมณ 
๒) คําสอนของศาสนา ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ
แนวคิด 
ของสังคมไทย  ๓) สอนเรื่องพรมหม
ลิขิต 
๔) คําสอนเรื่องไสยศาสนา 

๖ พระสมบัตร  
ฐติญาโณ,ดร.      

๑๕-๑๖ เสริมหลักสูตรสรุปวิชาปรัชญาไทย  ๖ พระสมบัตร  ฐิตญาโณ,ดร.  

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน  สัปดาหท่ีประเมิน 
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

๑ 
๔.๒.๒ (๑), (๓) 
๔.๒.๓ (๑), (๓) 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๖ 

๓๐ % 
๔๐ % 

๒ 
๔.๒.๑ (๑), (๒), (๕) 
๔.๒.๔ (๑), (๒) 
๔.๒.๕ (๓) 

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การ
นําเสนอรายงาน 
การทํางานกลุมและผลงาน 
การอานและสรุปบทความ 
การสงงานตามท่ีมอบหมาย  

ตลอดภาคการศึกษา ๒๐ % 

๓ ๔.๑ (๑),(๒),(๓) 

การเขาชั้นเรียน  
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐ % 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและตําราหลัก 



๘ 

      มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร  : โรง

พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระวินัยปฎก. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

- พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต). วัฒนธรรมสูยุคเปนผูนําและเปนผูให. กรุงเทพฯ : นิลนาราการพิมพ,  
๒๕๓๗. 
-      มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   ปรัชญาบุรพทิศ.         กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทรพริ้นติ๊งกรป, ๒๕๓๒. 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
- เฉลิม  จันทปฐมพงศ.  ประวัตศาสตรสังคมไทย. นนทบุรี : เสถียรไทย, ๒๕๒๐. 
- ชาญวิทย  เกษตรศิริ,ดร.. อารยธรรมไทยพ้ืนฐานทางประวัติศาสตร. กรุงเทพฯ : ไทยพันอินเตอร 

แอดท, ๒๕๓๗ 
- ชิน  อยูดี  และสุด  แสงวิเชียร.  อดีต - เรื่องราวกอนประวัติศาสตร. กรุงเทพฯ :โรงพิมพพิฆเนศ,  ๒๕๑๗ 
- เซเดซ  ยอรช.  ชนชาติตาง  ๆ  ในแหลมอินโดจีน.  แปลโดย  ดร. ปญญา  บริสุทธิ์.  กรุงเทพฯ : ไทย

วัฒนา 
พานิช,   ๒๕๒๑.

-       -    ณรงค  พวงพิศ.  ประวัติศาสตรการปกครองไทย. กรุงเทพฯ : แสงรุงการพิมพ, ๒๕๒๓.   .
พ้ืนฐานอารยธรรม. กรุงเทพฯ : แสงรุงการพิมพ,  ๒๕๒๓. 

- สุพัตรา  สุภาพ.     สังคมและวัฒนธรรม.    กรุงเทพฯ :ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๖ 
- วิธาน  สุชีคุปต,สนธ   บางยี่ขัน. ปรัชญาไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๓๗ 

อมรา  พงศาพิชศ. วัฒนธรรมศาสนาและชาติพันธุ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๓๔ 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาไดดังนี้ 

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 
 ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 

          - การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 
  - ผลการสอบ 

          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 



๙ 

๓. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 

และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูใน
วิชา ไดจาก การสอบถามนิสิต หรือการสุมตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลัง
การออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 
          - การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอ่ืน หรือผูทรงคุณวุฒิ 
ท่ีไมใชอาจารยประจําหลักสูตร  
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยตรวจสอบขอสอบ 
รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาท่ีมาจาก
งานวิจัยของอาจารยหรือแนวคิดใหมๆ 


	หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป
	หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
	หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ

	หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน



