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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตขอนแกน/คณะพุทธศาสตร/สาขาวิชาปรัชญา
หมวดที่ ๑ ขอมูลโดยทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๑๐๔ ๔๑๕ ปรัชญาเปรียบเทียบ

Comparative Philosophy

๒. จํานวนหนวยกิต
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หมวดวิชาเฉพาะดานปรัชญา (วิชาเลือกเฉพาะสาขาปรัชญา)
๔.อาจารยผูรับผิดหลักสูตร, อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พระมหาปพน กตสาโร ,ผศ.ดร. พระครูปริยัติธรรมวงศ, รศ,ดร.
พระมหาประทีป สฺญโม, ดร. พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร.
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา พระมหาปพน กตสาโร ,ผศ.ดร.
อาจารยผูสอน
พระมหาปพน กตสาโร ,ผศ.ดร.
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๖๔ ชั้นปที่ ๔ สาขาวิชาปรัชญา
๖.รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
๗.รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
๘.สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
๙.วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
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หมวดที่ ๒ จุดมุง หมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับปญหาสําคัญของปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก
มองเห็นความเปนเอกภาพของปรัชญา ลักษณะสาระสําคัญ แนวคิด วิธีการ และหลักการของปรัชญาตะวันตก
และตะวันออก โดยการเปรียบเทียบปรัชญาในยุคตาง ๆ ดานอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
วัตถุประสงค
ก. วัตถุประสงคการเรียนรู หลังเรียนจบรายวิชานี้แลว ผูเรียนสามารถ
๑. อธิบายปญหาสําคัญของปรัชญาตะวันตกและตะวันออกได
๒. อธิบายแนวคิดเรื่องอภิปรัชญา,ญาณวิทยา,จริยศาสตรในปรัชญาตะวันตกและตะวันออกได
๓. สามารถวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางแนวคิดของปรัชญาตะวันตกและแนวคิดปรัชญาตะวันออกได
๔. รูวิธีและเขาใจการประยุกตใชแนวคิดของปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออกมาปรับใชในการ
แกไขปญหาชีวิตและสังคมได
ข. วัตถุประสงคเชิงคุณธรรม
๑.มีความตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญในแนวคิดของวิชาปรัชญาเปรียบเทียบ
๒.สามารถพิจารณาไตรตรองปญหาตางๆไดอยางมีเหตุผลตามแนวปรัชญา
๓. นําระบบแนวคิดของปรัชญามาประยุกตใชในการแกปญหาตางๆในปจจุบันได
๒. วัตถุประสงคในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๑. กําลังดําเนินการทําสื่อการเรียนการสอนโดย e-learning
๒. ปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักฐานเชิงประจักษ
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาตะวันตกกับปรัชญาตะวันออก ดานอภิปรัชญา ญาณวิทยา และ จริยศาสตร
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย ๔๘ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความตองการ
ของนิสิตเฉพาะราย

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาดวย
ตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง
๑๒ ชั่วโมงตอสัปดาห
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๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา แจงการใหคําปรึกษาผานเว็บไซตสาขาและในหองเรียน
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ ๒ ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่
ตองการ โดยมีการแจงผานทาง Email Address
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
ดานบุคลิกภาพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
มีการสอดแทรกเรื่องการสํารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการแตงกาย
การเขาสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี
และการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวของ และในกิจกรรมปจฉิม
นิเทศกอนที่นิสิตจะสําเร็จการศึกษา
ด า น ภ า ว ะ ผู นํ า แ ล ะ ค ว า ม -กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนิสิตตองทํางานเปนกลุมและมีการกําหนดหัวหนากลุม
รั บ ผิ ด ชอบตลอดจนมี วิ นั ย ใน ในการทํารายงานตลอดจน กําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอรายงาน
เพื่อเปนการฝกใหนิสิตไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมที่ดี
ตนเอง
-มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายใหนิสิตหมุนเวียนกันเปนหัวหนาในการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อฝกใหนิสิตมีความรับผิดชอบ
-มีก ติก าที่ จะสรา งวิ นัย ในตนเองเช นการเข าเรี ยนตรงเวลาเข าเรีย นอยา ง
สม่ําเสมอการมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลาในการแสดงความคิดเห็น
ทักษะ IT
การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน กําหนดใหนิสิตนําเสนอรายงานโดยใช Power
Point หรือ การตัดตอ VDO สั้น ๆ ๕ -๗ นาที นําเสนอหนาชั้นและโพสตลง
ใน You Tube หรื อ Facebook เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะในการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ และใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหประมวลผลทาง
สถิติ
จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณ มีก ารใหค วามรู แก นิ สิต ในการนํ า เอาความรู ท างด านปรัช ญษไปใช ใ นการ
วิชาชีพ
ทํางานที่จะทําใหนิสิตอยูรวมกับคนอื่นและคนในสังคมได
๔.๒ การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน (จาก มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
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๑. ทักษะดานคุณธรรม
จริยธรรม
๑ ๒ ๓

๔

๕

๔.ทักษะ
๕.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ความสัมพันธ
๒. ทักษะดานความรู ๓.ทักษะทางปญญา
สือ่ สาร และการใชเทคโนโลยี
ระหวางบุคคลและ
สารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒
๓ ๑ ๒
๓ ๑
๒
๓
๔

     



  









๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรูดานคุณธรรม
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
จริยธรรม
เรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(๑) ตระ หนั ก ใน คุ ณ ค า และ ๑) ขณะบรรยาย หรือทํากิจกรรม
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เสี ย สละ การเรียนการสอน ผูบรรยายจะ
ซื่อสัตยสุจริต
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตยและการเสียสละเพื่อ
สวนรวม
๒) ยกกรณีตัวอยางประเด็นปญหา
สงเสริมใหนิสิตมีความซื่อสัตยโดย
ตองไมกระทําการทุจริตในการสอบ
หรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน
(๓) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเชน การยกยองนิสิตที่ทํา
ความดี ทําคุณประโยชนแกสังคม
และสวนรวม และเสียสละ
(๔) เคารพสิ ทธิ และรั บฟ งความ ๑) ขณะบรรยาย หรื อ ทํ ากิ จ กรรมการ
คิ ดเห็ นของผู อื่ น รวมทั้ งเคารพใน เรียนการสอน ผูบรรยายจะสอดแทรก
คุ ณค าและศั กดิ์ ศรี ของความเป น เรื่องการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค าและศั กดิ์ ศรี ของความเป น
มนุษย
มนุษย
๒) ยกกรณีตัวอยางประเด็นปญหา
ทางดานสิทธิมนุษยชน หรือประเด็นการ
ละเมิดสิทธิ์หรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

๔.๒.๒ ความรู
ผลการเรียนรูดานทักษะทาง
ปญญา
(๑) มีความรูและความเขาใจ











กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน
คุณธรรม จริยธรรม
(๑) ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริต
ในการสอบ
(๒) ประเมินจากการมีวินัยและพรอม
เพรียงของนิสิตในการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร

๑) ประเมินโดยผูสอนและเพื่อนสังเกต
พฤติกรรมผูเรียน
๒) ประเมินจากผลงานและความ
รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน
เรียนรูดานทักษะทางปญญา
ทักษะทางปญญา
(๑) จัดการเรียนการสอนหลากหลาย (๑) การทดสอบยอย
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เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี

รูปแบบทั้งการบรรยายหลักการทาง
ทฤษฎี และประยุกตทางปฎิบัติ การ
อภิปราย การโตวาที การคนควา การ
วิเคราะหสถานการณที่เกิดขึ้นจริงใน
ป จ จุ บั น การศึ ก ษาดู ง าน การจั ด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งนี้ใหเปนไป
ตามลั ก ษณะของรายวิ ชาตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
(๒) เชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ
ตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง

๔.๒.๓ ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรูดานทักษะทาง
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
ปญญา
เรียนรูดานทักษะทางปญญา
(๑) การบรรยายศึ กษากรณี ศึก ษา
(๓) สามารถนําขอมูลและ
หลักฐานตาง ๆ มาวิเคราะห และ และอภิปรายกลุม
บูรณาการความรูเพื่อเสนอแนะ (๒) การใหทํารายงาน เขียนรายงาน
เขียนบทความ หรือ การทํากิจกรรม
แนวทางแกไขปญหาทาง
อื่น ๆ
เศรษฐกิจและสังคมไดอยาง
เหมาะสม และสรางสรรค

(๒) การสอบกลางภาค และปลายภาค
เรียน
(๓) ประเมิ น จากรายงาน หรื อ งานที่
มอบหมาย
(๔) ประเมินจากการนํา เสนอผลงานใน
ชั้นเรียน
(๕) ประเมินจากรายงานการสรุป
โครงการ และการลงมือทําจริงจากการลง
พื้นที่จริง

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน
ทักษะทางปญญา
(๑) ประเมิ นผลโดยการทดสอบด วยข อสอบ
และการนําเสนอในชั้นเรียน

(๒) ประเมินผลโดยการสังเกตแบบมีสวน
รวมของผูสอน
(๓) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและ
การปฏิบัติลงมือทําของนิสิต

๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน
ผลการเรียนรูดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
และความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
(๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห ๑) มอบหมายใหเขียนรายงานใน (๑) ประเมิ นจากการสั ง เกตพฤติ กรรมที่
และแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ประเด็นที่สนใจเพื่อสงเสริมใหนิสิต แสดงออกจากการรวมกิจกรรมเรียนรูตางๆ
กับพื้นฐานของตนเองและบริบท มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหและ
ของกลุม
แกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับ
พื้นฐานของตนเองและบริบทของ
กลุม
๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
ผลการเรียนรูดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร เรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) มีทักษะในการใชเทคโนโลยี
(๑) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชา
สารสนเทศในการคนควาหาความรู ตางๆใหนิสิตไดวิเคราะหสถานการณ
และการนําเสนอขอมูลทางปรัชญา จําลอง และสถานการณเสมือนจริง
ในรูปแบบที่หลากหลายไดอยาง
เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) ประเมิ น จากความสามารถในการ
นํ า เสนอต อ ชั้ น เรี ย นโดยใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ที่
เกี่ยวของ
(๒) ประเมิ น จากความสามารถในการ
สื่ อ สาร ก า ร อ ธิ บาย ก าร อ ภิ ปร า ย
กรณีศึกษาตาง ๆ
(๓) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ผูสอนมอบหมาย

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

๑.

แนะนํารายวิชาและแผนการสอน ชี้แจงแนวสังเขป
และรายละเอียดประจําวิชา เกณฑการศึกษาตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย,การวัดผลและประเมินผล

๖

-บรรยาย
- ถามตอบแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
- มอบหมายงานศึกษาคนควา

พระมหาปพน
กตสาโร, ผศ.ดร.

๒-๓

บทที่ ๑ แนวคิดพื้นฐานปรัชญาเปรียบเทียบ
๑.ความหมายของปรัชญาเปรียบเทียบ
๒.บอเกิดของปรัชญาเปรียบเทียบ
๓.ประวัติความเปนมาของวิชาปรัชญาเปรียบเทียบ

๖

บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา

๔.ขอบขาย , เนื้อหาและวิธีการของปรัชญาเปรียบเทียบ

๕.ปญหาตางๆ เกี่ยวกับวิชาปรัชญาเปรียบเทียบ
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สัปดาหที่
๔

หัวขอ/รายละเอียด
บทที่ ๒ กษณะของปรัชญาตะวันตกและปรัชญา
ตะวันออก

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

๓

บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา

พระมหาปพน
กตสาโร, ผศ.ดร.

๓

บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา
บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศึกษา
บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย

พระมหาปพน
กตสาโร, ผศ.ดร.

๑ ความหมายของคําวา Philosophy ปรัชญา และทัศนะ

๒ ลักษณะสําคัญของปรัชญาตะวันตก
๓ ลักษณะสําคัญของปรัชญาตะวันออก
๔ ความมุงหมายของปรัชญาตะวันตกและ ตะวันออก

บทที่ ๓ ปรัชญาอินเดีย
-ปรัชญาสํานักอาสติกะ
-ปรัชญานาสติกะ
๖ บทที่ ๔ ปรัชญาจีน
-ปรัชญาขงจื้อ
-ปรัชญาเหลาจื้อ
๗ บทที่ ๕ ปรัชญาตะวันตก
- ปรัชญากรีกโบราณ ยุคตน
- ปรัชญากรีกโบราณยุคกลาง
- ปรัชญาตะวันตกยุคใหม
๘
สอบกลางภาค
๙ บทที่ ๖ ปรัชญาตะวันตก
เปรียบเทียบหลักปรัชญาอินเดียจีนกับปรัชญา
ตะวันตกยุคตน
๑๐ บทที่ ๗ เปรียบเทียบหลักปรัชญาอินเดียกับ
ปรัชญาตะวันตกยุคกลาง
๕

๑๑

บทที่ ๘ เปรียบเทียบหลักปรัชญาอินเดียกับ
ปรัชญาตะวันตกยุคใหม

๑๒-๑๓ บทที่ ๙ เปรียบเทียบอภิปรัชญาในทัศนะปรัชญา
ตะวันตกและตะวันออก
๑ เนื้อแทของโลก/ ความเปลี่ยนแปลง
๒ จิตกับกาย
๔ เจตจํานงเสรี

๓

๓

๓
๓

๓

๓
๖

บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย
ตัวอยางการศึกษา
บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย
การวิเคราะหประเด็น
จากสถานการณจริง
บรรยาย อภิปราย
การวิเคราะห

พระมหาปพน
กตสาโร, ผศ.ดร.
พระมหาปพน
กตสาโร, ผศ.ดร.

พระมหาปพน
กตสาโร, ผศ.ดร.
พระมหาปพน
กตสาโร, ผศ.ดร.

พระมหาปพน
กตสาโร, ผศ.ดร.

-นําเสนอรายงานของนิสิต พระมหาปพน
- ถามตอบ
กตสาโร, ผศ.ดร.
- สรุปสาระสําคัญ
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๑๔

๑๕

๑๖

บทที่ ๑๐ เปรียบเทียบญาณวิทยาในทัศนะปรัชญา
ตะวันตกและตะวันออก
๑ โลกกับความคิดของมนุษย
๒ โลกกับประสาทสัมผัส
๓ โลกกับความรูสึกของมนุษย
บทที่ ๑๑ เปรียบเทียบจริยศาสตรในทัศนะปรัชญา
ตะวันตก
และตะวันออก
๑ มนุษยกับตนเอง
๒ มนุษยกับเพื่อน

๓

-นําเสนอรายงานของ นิสิต พระมหาปพน
- ถามตอบ
กตสาโร, ผศ.ดร.
- สรุปสาระสําคัญ

-นําเสนอรายงานของ นิสิต พระมหาปพน
- ถามตอบ
กตสาโร, ผศ.ดร.
- สรุปสาระสําคัญ

-ถาม/ตอบ
-สรุปสาระสําคัญ

สรุปองคความรูทั้งหมด
สอบวัดผลปลายภาค

พระมหาปพน
กตสาโร, ผศ.ดร.

๓

๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู
ที่
๑

วิธีการประเมิน
สอบเก็บคะแนน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

สัปดาหที่ประเมิน
๓,๗
๑๑
๑๖

สัดสวนของการประเมินผล
๑๐%
๒๐%
๔๐%

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนําเสนอรายงาน

๒

๓

การทํางานกลุมและผลงาน
การสงงานตามที่มอบหมาย
การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน

ตลอดภาคการศึกษา

๒๐%

ตลอดภาคการศึกษา

๑๐%
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. เอกสารและตําราหลัก
สิทธิ์ บุตรอินทร ปรัชญาเปรียบเทียบ. มนุษยนิยมตะวันออกกับตะวันตก . กรุงเทพฯ : สรางสรรบุคส, ๒๕๕๔.
ศ.ดร.วิทย วิศทเวทย. ปรัชญาทั่วไป: มนุษย โลก และความหมายของชีวิต.พิมพครั้งที่ ๑๗.
กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, ๒๕๔๗.
รศ.อุดม บัวศรี. สัมมนาปญหาปรัชญา. ขอนแกน: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔.
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
พระเมธีธรรมาภรณ(ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๒๕๓๔.
จํานงค ทองประเสริฐ. ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ.กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๒.
สมภาร พรมทา. พุทธปรัชญา: มนุษย สังคม และปญหาจริยธรรม.พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : ศยาม, ๒๕๔๘.
คณาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปรัชญาเบื้องตน. พิมพครั้งที่ ๔,กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.
วิโรจ นาคชาตรีและคณะ.ปรัชญาเบื้องตน.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๒.
ลักษณวัต ปาละรัตน. ญาณวิทยา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๒.
นงเยาว ชาญณรงค. ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐.
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนิสิต ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได
ดังนี้
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ใบงานประเมินประสิทธิผลวัตถุประสงครายวิชา
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนิสิต
๒. กลยุทธการประเมินการสอน

10

ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- แบบสอบถามประเมินผลสัมฤทธิ์การสอนโดยนิสิต
- การสังเกตการสอนจากผูรวมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ ไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดังนี้
- แจงผลการประเมินการสอนโดยนิสิตใหผูสอนทราบเพื่อนําไปปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูใน
วิชา ไดจากใบงาน แบบฝกหัด การสอบถามนิสิต การตรวจงานมอบหมายของนิสิต และพิจารณาจากผลการทดสอบ
ยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการให คะแนนจากการสุ มตรวจผลงานของนิสิ ตโดยอาจารยอื่น หรื อผูท รงคุ ณวุฒิ ที่ไ มใ ช
อาจารยประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยตรวจสอบขอสอบ ใบ
งาน รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุง การสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาที่มาจากงานวิจัย
ของอาจารย
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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