
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

รายวิชา ญาณวิทยาวิเคราะห 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    ขอนแกน / ศูนยบัณฑิณศึกษา /  สาขาวิชาปรัชญา 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา  

          ๖๐๓ ๓๐๗  ญาณวิทยาวิเคราะห (Analytic Epistemology)    

๒. จํานวนหนวยกิต   

              ๓ หนวยกิต (๓-๐-๖) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

๔. อาจารยผูรับผิดหลักสูตร, อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน 

                  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.  ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ 

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

           อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา    พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. น.ธ.เอก,พธ.บ.,ศษ.บ.,ศศ.ม.,Ph.D. 

           อาจารยผูสอน                   พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. น.ธ.เอก,พธ.บ.,ศษ.บ.,ศศ.ม.,Ph.D.  

           อาจารยผูบรรยายรวม            พระมหาปพน  กตสาโร ,ผศ.ดร.  น.ธ.เอก,ป.ธ.๖, พธ.บ.,M.A.,พธ.ด. 

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

              ภาคการศึกษาท่ี ๒ /๒๕๖๔ ช้ันปท่ี ๑ นิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  

๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

         ปรัชญาเบ้ืองตน 

๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

          ไมมี 

๘. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

             -  

๙. สถานท่ีเรียน    

         หอง ๓๐๑. ช้ัน ๓ อาคารเรียน ๑๐๐ ป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

๑๐. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

           ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 



 
๒ 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

               นิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ความหมาย ขอบขาย และทฤษฎีความรูทางตะวันตกและตะวันออก 

ธรรมชาติของความรูเกณฑการตัดสินความรู การเปรียบเทียบความรูในพุทธปรัชญา โดยเฉพาะอยางยิ่งการประยกุต

ญาณวิทยาใชในการดําเนินชีวิต 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

          เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาใหชัดเจนและสอดคลองกับจุดมุงหมายของรายวิชา สามารถ 

จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหนิสิตมีความรูความเขาใจ สาระสําคัญของญาณวิทยาตะวันตกและ

ญาณวิทยาตะวันออกโดยเฉพาะพุทธปรัชญาท่ีมีสวนสําคัญตอการดําเนินชีวิตของคนไทย    เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน สกอ. 

 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

๑.คําอธิบายรายวิชา  

            ศึกษาแนวคิดเรื่องความรูหรือทฤษฎีความรูของปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออกสํานักตางๆ ใน

ประเด็นเรื่องธรรมชาติของความรู ท่ีมาของความรู มาตรฐานในการตัดสินความรู ลักษณะของความเช่ือ และความ

มั่นใจในความรูโดยเปรียบเทียบกับญาณวิทยาในพุทธปรัชญา 

๒.จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย ๔๘ ช่ัวโมงตอ

ภาคการศึกษา   

สอนเสริมตามความตองการ

ของนิสิตเฉพาะราย   

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง ๖ 

ช่ัวโมงตอสัปดาห   

๓.จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 

     ๑. อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะ หรือ สวนงาน 

     ๒. อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ๑ ช่ัวโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายท่ี

ตองการ) 

 

 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 



 
๓ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

ดานบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่องการสํารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการแตงกาย 

การเขาสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา ส่ือสาร การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

และการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาท่ีเกี่ยวของ และในกิจกรรมปจฉิม

นิเทศกอนท่ีนิสิตจะสําเร็จการศึกษา 

ดานภาวะผูนํา และความ

รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน

ตนเอง 

- กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนิสิตตองทํางานเปนกลุมและมีการกําหนดหัวหนากลุม

ในการทํารายงานตลอดจน กําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอรายงาน

เพื่อเปนการฝกใหนิสิตไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมท่ีดี 

- มีกิจกรรมนิสิตท่ีมอบหมายใหนิสิตหมุนเวียนกันเปนหัวหนาในการดําเนิน

กิจกรรมเพื่อฝกใหนิสิตมีความรับผิดชอบ 

- มีกติกาท่ีจะสรางวินัยในตนเองเชนการเขาเรียนตรงเวลาเขาเรียนอยาง

สม่ําเสมอการมีสวนรวมในช้ันเรียน เสริมความกลาในการแสดงความคิดเห็น 

ทักษะ IT การนําเสนอรายงานในช้ันเรียน กําหนดใหนิสิตนําเสนอรายงานโดยใช Power 

Point หรือ การตัดตอ VDO ส้ัน ๆ ๕ -๗ นาที นําเสนอหนาช้ันและโพสลงใน 

You Tube หรือ Facebook เพื่อเพิ่มทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหประมวลผลทางสถิติ 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

มีการใหความรูแกนิสิตในการนําเอาความรูทางดานปรัชญาไปใชในการทํางานท่ี

จะทําใหนิสิตอยูรวมกับคนอื่นและคนในสังคมได 

 

๔.๒ การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน (จาก มคอ.๒ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา 

๑. ทักษะดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
๒. ทักษะดานความรู ๓.ทักษะทางปญญา 

๔.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

                   

 

๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรูดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน

คุณธรรม จริยธรรม 

(๑) ตระหนักในคุณคาและ

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

ซื่อสัตยสุจริต 

๑) ขณะบรรยาย หรือทํากิจกรรมการ

เรียนการสอน  ผูบรรยายจะสอดแทรก

เรื่องความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการ

ทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของ

(๑) ประเมินจากปริมาณการกระทํา

ทุจริตในการสอบ 

  

 



 
๔ 

ผลการเรียนรูดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน

คุณธรรม จริยธรรม 

ผูอื่นเปนตน 

๒) ยกกรณีตัวอยางประเด็นปญหา 

เรียนรูจากกรณีตัวอยางประเด็นปญหา

จากการเรียรูสถานการณจริง การจัด

กิจกรรมในช้ันเรียนหรือนอกช้ันเรียน 

(๓)  จัดกิ จก รรมส ง เ ส ริ ม คุณธร รม 

จริยธรรมเชน การยกยองนิสิตท่ีทําความ

ดี ทําคุณประโยชนแกสังคมและสวนรวม 

และเสียสละ 

 (๒) มีวินัย ตรงตอเวลา และ

ความรับ ผิดชอบตอตน เอง 

วิชาชีพและสังคม 

 

 

๑) ขณะบรรยาย หรือทํากิจกรรมการ

เรียนการสอน  ผูบรรยายจะสอดแทรก

เรื่องความมีระเบียบวินัยโดยเนนการเขา

ช้ันเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตง

กายท่ีเปนไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

๒) สงเสริมการเขารวมหรือจัดกิจกรรม

โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับนิสิตของ

หลักสูตรทุกป ๆ ละ ๑๒ วัน จรรโลง

พระพุทธศาสนา เปนท่ีพึ่งทางจิตใจของ

พุทธศาสนิกชนท่ัวไป 

๓) ปลูกฝงความมีความรับผิดชอบโดยใน

การทํางานกลุมฝกใหรูหนาท่ีของการ

เปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม

พรอมท้ังการแสดงความคิดเห็นรวมกัน

ภายในกลุมท่ีแตกตางกันใหเปนแบบอยาง

เดียวกัน 

(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิต

ในการเข า ช้ัน เรียนการส ง งานตาม

กําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมายและการ

รวมกิจกรรม  

(๒) ประเมินจากความรับผิดชอบใน

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

(๓) ประเมินจากการมีวินัยและพรอม

เพรียงของนิสิตในการเขารวมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

(๔) ประเมินจากการเขารวมปฏิบัติธรรม

และการผานการปฏิบัติของนิสิต 

 

 

  

๔.๒.๒ ความรู 

ผลการเรียนรูดานทักษะทาง

ปญญา 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู

ดานทักษะทางปญญา 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน

ทักษะทางปญญา 



 
๕ 

ผลการเรียนรูดานทักษะทาง

ปญญา 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู

ดานทักษะทางปญญา 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน

ทักษะทางปญญา 

(๑) มีความรูและความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทาง

ปรัชญา 

(๑) จัดการเรียนการสอนหลากหลาย

รูปแบบท้ังการบรรยายหลักการทาง

ทฤษฎี และประยุกตทางปฎิบัติ การ

อภิปราย การโตวาที การคนควา การ

วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริงใน

ปจจุบัน การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตร ท้ังนี้ใหเปนไปตามลักษณะ

ของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของ

รายวิชานั้นๆ 

(๒) เชิญผูเช่ียวชาญท่ีมีประสบการณตรง

มาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

(๑) การทดสอบยอย 

(๒) การสอบกลางภาค และปลายภาค

เรียน 

(๓) ประเมินจากรายงาน หรืองานท่ี

มอบหมาย 

(๔) ประเมินจากการนําเสนอผลงานใน

ช้ันเรียน 

 

(๔) มีความรูความเขาใจใน

ศาสตรท่ีเกี่ยวปรัชญาพุทธเถร

วาท 

(๑) สงเสริมการเรียนรูจากการฝก

ปฏิบัติงานในการปฏิบัติศาสนกิจ ๑ ป

(สําหรับนิสิตบรรพชิต) และปฏิบัติงาน

บริการสังคม ๒๐๐ ช่ัวโมง (สําหรับนิสิต

คฤหัสถ) 

(๑) ประเมินจากรายงานการสรุป

โครงการ และการลงมือทําจริงจากการ

ลงพื้นท่ีจริง 

 

 ๔.๒.๓ ทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรูดานทักษะทาง

ปญญา 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู

ดานทักษะทางปญญา 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน

ทักษะทางปญญา 

(๑) สามารถคิดเปนเหตุเปนผล 

และคิดวิเคราะหอยางเปน

ระบบ 

(๑) การบรรยายศึกษากรณีศึกษาทาง

ปรัชญาและอภิปรายกลุม 

(๒) การใหทํารายงาน เขียนรายงาน 

เขียนบทความ หรือ การทํากิจกรรมอื่น 

ๆ 

(๓) ใหนิสิตลงมือปฏิบัติจริงในรายวิชาท่ี

ตองมีการปฏิบัติ 

(๑) ประเมินผลโดยการทดสอบดวย

ขอสอบ และการนําเสนอในช้ันเรียน 

(๒) ประเมินผลโดยการสังเกตแบบมี

สวนรวมของผูสอน 

(๓) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน

และการปฏิบัติลงมือทําของนิสิต 

 

 

            

 



 
๖ 

    ๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

(๑) มีความรับผิดชอบในการ

พัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่ง

ภาวะผูนําและการเปนสมาชิกท่ี

ดีของกลุม 

(๑) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

(๒)มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

(๓) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ

และวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานได

เปนอยางดี 

(๔)มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานใน

องคกรและกับบุคคลท่ัวไป 

(๖) มีภาวะผูนํา 

(๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก

ของนิสิตในช้ันเรียนในการนําเสนอรายงาน

กลุมในช้ันเรียน 

(๒) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมท่ี

แสดงออกจากการรวมกิจกรรมเรียนรู

ตางๆ 

 

 

 ๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(๑) มีทักษะในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการคนควาหา

ความรูและการนําเสนอขอมูล

ท า ง ป รั ช ญ า ใ น รู ป แ บ บ ท่ี

หลากหลายไดอยางเหมาะสมกับ

กลุมบุคคลตางๆ 

 

(๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู ในรายวิชา

ตางๆใหนิสิตไดวิ เคราะหสถานการณ

จําลอง และสถานการณเสมือนจริง 

(๒) ใหนิ สิตนํ าเสนอการแกปญหาท่ี

เหมาะสม เรียนรู เทคนิคการประยุกต

เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย

สถานการณ 

(๓) ใหนิสิตฝกหัดทําการคํานวณคณิต

ศาสตรต  สมการ  และฟ งก ช่ัน  ใน

หองเรียนและมอบหมายใหทํางานสง 

(๑) ประเมินจากความสามารถในการ

นําเสนอตอช้ันเรียนโดยใช เทคโนโลยี

สารสนเทศ คณิตศาสตร และสถิ ติ ท่ี

เกี่ยวของ 

(๒) ประเมินจากความสามารถในการ

ส่ือสาร  การอธิบาย  การอภิปราย

กรณีศึกษาตาง ๆ 

(๓) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีผูสอนมอบหมาย 

 

 

 



 
๗ 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห

ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนสื่อที่

ใช (ถามี) 

ผูสอน 

๑ 

 

๑. ทดสอบกอนเรียน 

๒. แนะนําขอบขายรายวิชา 

๓. ชี้แจงการวัดผลประเมินผล 

๓ -บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- มอบหมายงานไปศึกษาคนควา 

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,              

         รศ.ดร. 

พระมหาปพน กตสาโร     

ผศ.ดร. 

๒ -๓ บทที ่๑ ความรูเบ้ืองตนของญาณวทิยา 

๑. ความหมายและขอบเขตของ 

    ญาณวิทยา 

๒. ท่ีมาของความรู 

๓. ธรรมชาติของความรู 

๔. มาตรฐานในการตัดสินความรู 

๕. ลักษณะของความเช่ือและความ

มั่นใจ 

๖ -บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- มอบหมายงานไปศึกษาคนควา 

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,              

         รศ.ดร. 

พระมหาปพน กตสาโร     

ผศ.ดร. 

๔-๕ 

 

บทท่ี ๒ ทฤษฏีญาณวิทยาตะวันตก  

๒.๑. ทฤษฎีเหตุผลนิยม  

            - ท่ีมาของความรู 

            -ธรรมชาติของความรู 

      - ญาณวิทยาของเรอเน เดสการตส 

      - ญาณวิทยาของ เบเนดิกซ สปโนซา 

๖ -บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- มอบหมายงานไปศึกษาคนควา 

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,              

         รศ.ดร. 

พระมหาปพน กตสาโร     

ผศ.ดร. 

๖-๗ ๒.๒ ทฤษฎีประสบการณนิยม  

          - ท่ีมาของความรู 

           -ธรรมชาติของความรู 

      - ญาณวิทยาของ ฟรานซิส เบคอน 

      - ญาณวิทยาของ จอหน ล็อค 

๖ -บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- มอบหมายงานไปศึกษาคนควา 

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,              

         รศ.ดร. 

พระมหาปพน กตสาโร     

ผศ.ดร. 

   ๘ 

 

๒.๓ ทฤษฎีอนุมานนิยม  

          - ท่ีมาของความรู 

           -ธรรมชาติของความรู 

    - ญาณวิทยาของ เอมมานูเอล คานท 

๓ -บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- มอบหมายงานไปศึกษาคนควา 

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,              

         รศ.ดร. 

พระมหาปพน กตสาโร     

ผศ.ดร. 

      ๙ ๒.๔ ทฤษฎีกลุมปฏิบัตินิยม  

       - ท่ีมาของความรู 

๓ -บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,              

         รศ.ดร. 



 
๘ 

สัปดาห

ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนสื่อที่

ใช (ถามี) 

ผูสอน 

        - ธรรมชาติของความรู 

 - ญาณวิทยาของ ชารลส วิลเลียม เจมส 

 - ญาณวิทยาของ ชารลส จอหน ดิวอ้ี 

- มอบหมายงานไปศึกษาคนควา พระมหาปพน กตสาโร     

ผศ.ดร. 

๑๐ บทท่ี ๓ ทฤษฎีญาณวิทยาตะวันออก  

     ญาณวิทยาในปรัชญาอินเดีย 

  

๓ -บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- มอบหมายงานไปศึกษาคนควา 

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,              

         รศ.ดร. 

พระมหาปพน กตสาโร     

ผศ.ดร. 

๑๑-๑๒ บทท่ี ๗ ญาณวิทยาตามแนวพุทธ

ปรัชญาเถรวาท  

- กลุมนักคิดสมัยพระพุทธเจา๓กลุม 

   ๑.) กลุมประเพณีนิยม 

   ๒.) กลุมเหตุผลนิยม 

   ๓.) กลุมปฏิบัตินิยม 

๖ -บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- มอบหมายงานไปศึกษาคนควา 

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,              

         รศ.ดร. 

พระมหาปพน กตสาโร     

ผศ.ดร. 

๑๓ บอเกิดความรูตามแนวพุทธปรัชญาเถร

วาท 

    ๑) ความรูระดับวิญญาณ 

    ๒) ความรูระดับสัญญา 

   ๓) ความรูระดับทฤษฏี 

    ๔) ความรูระดับญาณ 

๓ -บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- มอบหมายงานไปศึกษาคนควา 

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,              

         รศ.ดร. 

พระมหาปพน กตสาโร     

ผศ.ดร. 

๑๕-๑๖ เปรียบเทียบญาณวิทยาของสํานัก

ตางๆ ขางตนกับญาณวิทยาของพุทธ

ศาสนา 

สรุปองคความรูท้ังหมด 

๖ - บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 

- มอบหมายงานไปศึกษาคนควา 

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,              

         รศ.ดร. 

พระมหาปพน กตสาโร     

ผศ.ดร. 

 สอบปลายภาค ๓  คณาจารยบัณฑิต ฯ 

 

 

      ๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ท่ี  วิธีการประเมิน  สัปดาหท่ีประเมิน  
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

๑ 
สอบระหวางภาค 

สอบปลายภาค 

๘ 

๑๕ 

๒๐ % 

๕๐ % 



 
๙ 

๒ 
วิเคราะหคนควา การนําเสนอรายงาน 
การทํางานกลุมและการนําเสนอผลงาน 

การสงงานตามท่ีมอบหมาย  

ตลอดภาคการศึกษา ๒๐ % 

๓ 
การเขาช้ันเรียน 
การมีสวนรวม ตลอดภาคการศึกษา ๑๐ % 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและตําราหลัก 

ชัยวัฒน อัตพัฒน. ญาณวิทยา (ทฤษฎีความรู). นครปฐม : สาละพิมพการ, ๒๕๕๕ 

ลักษณวัต ปาละรัตน. พุทธญาณวิทยา. พิมพท่ี เม็ดทรายพริ้นต้ิง ๒๕๕๕ 

บุญมี  แทนแกว. ญาณวิทยา (ทฤษฎีความรู). กรุงเทพมหานคร: โอเด้ียนสโตร, ๒๕๓๒. 

บุญ นิลเกต . ญาณวิทยา.  กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๓๒. 

 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

กีรติ  บุญเจือ. สารานุกรมปรัชญา. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๒. 

วิทย  วิศยเวทย. ปรัชญาท่ัวไป. กรุงเทพมหานคร:  อักษรเจริญทัศน, ๒๕๒๗. 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

กีรติ  บุญเจือ. ปรัชญาสําหรับผูเร่ิมเรียน. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๙. 

บุญมี แทนแกว. ญาณวิทยา. กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๖๓๓. 

พระทักษิณคณาธิการ. ปรัชญา. กรุงเทพมหานคร:  ดวงแกว, ๒๕๔๔. 

สมัคร  บุราวาส. วิชาปรัชญา. พระนคร: แพรวิทยา, ๒๕๑๕. 

พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธศาสนากับปรัชญา. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร  พรนิต้ิงกรุพ,  

             ๒๕๓๓. 

ธีรยุทธ สุนทรา. ปรัชญาเบื้องตน. พิมพครั้งท่ี ๒ :  กทม. ฯ. มหาจุฬาลงกรราชวิทาลัย , ๒๕๓๙. 

สุวัฒน  จันทรจํานง. ความเช่ืองของมนุษยเก่ียวกับปรัชญาและศาสนา. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, ๒๕๔๐. 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนิสิต ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก

นิสิตไดดังนี้      

          ๑.  แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา  

          ๒. ใบงานประเมินประสิทธิผลวัตถุประสงครายวิชา 



 
๑๐ 

          ๓. การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

          ๔.  การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

          ๕.  ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการส่ือสารกับนิสิต 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

     ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 

          ๑. แบบสอบถามประเมินผลสัมฤทธิ์การสอนโดยนิสิต 

          ๒. การสังเกตการสอนจากผูรวมทีมการสอน 

          ๓. ผลการสอบ 

         ๔.  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 
๓. การปรับปรุงการสอน  

     หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ ไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

          ๑. แจงผลการประเมินการสอนโดยนิสิตใหผูสอนทราบเพื่อนําไปปรับปรุงการสอน           

          ๒. สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          ๓. การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการ

เรียนรูในวิชา ไดจากใบงาน แบบฝกหัด การสอบถามนิสิต การตรวจงานมอบหมายของนิสิต และพิจารณาจาก

ผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

          ๑.  การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ ท่ี

ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร  

          ๒.  มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยตรวจสอบ

ขอสอบ ใบงาน รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 

และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

          ๑.  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔ 

          ๒.  เปล่ียนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาท่ีมาจาก

งานวิจัยของอาจารย 

          ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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