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                                                                              มค.อ.๓ 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา             วิทยาเขตขอนแก่น/คณะพุทธศาสตร์/สาขาวิชปรัชญา 
 

หมวดที่  ๑  ข้อมูลโดยท่ัวไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา         
                             ๑๐๔ ๓๐๒   พระพุทธศาสนากับปรัชญา  
                                            (Buddhism and Philosophy) 

๒. จ านวนหน่วยกิต :   
                        ๓ (๓-๐-๖) 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
       พุทธศาสตรบัณฑิต  วิชาเฉพาะด้านปรัชญา  
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  : พระมหาปพน   กตสาโร, ดร. 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :  ฐิตญาโณ ภิกฺขุ, ดร. (สมบัตร   สุขประเสริฐ) 

                               Ph.D.(Philosophy) R.T.M. Nagpur University of India 
                               พธ.ม.(พุทธศาสนา) มจร. วิทยาเขตขอนแก่น 

                                          พธ.บ.(ปรัชญา) มจร. วิทยาเขตขอนแก่น 
     อาจารย์ผู้สอน                 :  ฐิตญาโณ ภิกฺขุ, ดร. (สมบัตร   สุขประเสริฐ) 
๕.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
       ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ช้ันปีท่ี ๓  
๖.   รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 
       ไม่มี 
๗.   รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
       ไม่มี 
๘.   สถานที่เรียน 
        ห้อง ๒๐๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเดจ็พระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 
๙.    วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
        ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 
หมวดที่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑.    จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
        ๑.๑  เพื่อผลติบณัฑิตให้มคีวามรอบรู้และเช่ียวชาญในปรัชญาสามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจัยด้านวิชาการได้อย่างแตกฉาน 
       ๑.๒  เพื่อใหบ้ัณฑติสามารถน าแนวคิดทางปรัชญาไปประยุกตใ์ห้สอดคล้องกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 
       ๑.๓  เพื่อใหบ้ัณฑติมีความรูค้วามเข้าใจ ความหมาย ขอบข่ายแนวคิดทางปรัชญามีความเหมือนหรือความต่าง 
๒.    วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

หลักสตูรพุทธศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาปรัชญา  มุ่งให้นิสิตมีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพรอ้มด้านปัญญาใน
การท าความเข้าใจ สร้างบัณฑติใหม้ีจิตใจกว้างขวาง ยอมรับความคดิเห็นของผู้อื่น ด ารงชีวิตอยู่ในพหวุัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 
ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม และมีความเข้าใจทฤษฎีของปรัชญา อย่างมี
เหตุมผีล สามารถน าความรู้ทางปรัชญาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและแก้ปญัหาทางสังคมได้อย่างมีประสิทธ์ิภาพ เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ตนเองและสังคมในยุคสมัยแห่งเปลีย่นแปลง 
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หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑.    ค าอธิบายรายวิชา 
        ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับปรัชญา ท่าทีของพระพุทธศาสนาต่อปรัชญา และทัศนะ
ของนักปรัชญาที่มีต่อพระพุทธศาสนา 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม การศึกษาด้วยตนเอง 
บรรยาย ๔๘ ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนิสิตเฉพาะราย 

ไม่มีการปฏิบตัิงานภาคสนาม ๖ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 

๓.    จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
                 - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาในทุกวันจันทร์ เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ผา่นทาง 
                   ตารางเรียนของนิสิต และผ่านทางเวปไซดส์าขาวิชา 
                - อาจารย์จัดเวลาใหค้ าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

           (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนสิิต 
ด้านความมีวินัย/ปฏิปทาน่าเลื่อมใส - มีการก าหนดระเบียบส าหรับนิสิตพระภิกษุ นิสิตคฤหัสถ์ที่แตกตา่งกัน 

- มีการเสริมกิจกรรมการไหว้ครู การท าสามีจิกรรม 
- มีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ 
ตลอดจนวินัยในตนเอง 

- การเสริมสร้างการท างานเป็นทีม สร้างภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
- การสัมมนานิสิตประจ าปีที่ช่วยให้นิสิตมีความรับผิดชอบ 
- การทัศนศึกษา กติกา การตรงต่อเวลาเป็นการสร้างวินัยให้ตนเอง 

ด้านจริยธรรมและการพัฒนาสังคม 
ตลอดถึงทักษะด้าน IT 

- มีการจัดต้ังชมรมนิสิต เพ่ือเพ่ิมทักษะด้าน IT และโปรแกมต่างๆ 
- มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การท างานร่วมกันกับคนอื่นและสงัคม 
- มีการให้บริการวิชาการแก่สังคมและวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติ 

 
๔.๒ การพัฒนาการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน (จาก มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

⚫  ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 
 

๑.คณุธรรม จริยธรรม ๒. ทักษะด้านความรู ้ ๓.ทักษะทาง
ปัญญา 

๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

๕.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

  
๔.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม 
(๒) มีวินัย ครงค่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม 

๒) ปลูกฝังให้นิสิตมรีะเบยีบวินัยโดย
เน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา

๒) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตใน
การเข้าช้ันเรยีนการส่งงานตามก าหนด
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ชาติ ศาสนา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ระยะเวลาที่มอบหมายและการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

  
๔.๒ ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ 

(๑) มีความรู้และความเข้าใจเกีย่วกับ 
หลักการของทฤษฎทีางปรัชญา  

๑) สอนแบบบรรยาย อภิปราย โตว้าที 
การค้นคว้าและวิเคราะหส์ถานการณ ์

๑) ทดสอบย่อย/น าเสนอ  
 

  
๔.๓ ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะทางปัญญา 

(๑) สามารถคิดเป็นเหตเุป็นผล และคดิ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

(๒) สามารถก าหนดประเด็น สืบค้น  
รวบรวม ประมวลข้อมูล วิเคราะห ์
สังเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

๑) ฝึกทักษะการคดิและทฤษฎีทาง
ปรัชญาและอภิปรายกลุม่  
๒) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท า
รายงาน เขียนรายงาน บทความ หรือ 
กิจกรรมอื่นๆ  

๑) ประเมินด้านการแสดงออกทาง
กระบวนการทางความคิด การน าเสนอ 
๒) ประเมินผลจากการปฏิบตัิงานท่ีได้รับ
มอบหมาย และโดยการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม 

  
๔.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
(๒) สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม รับฟัง
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างและแสดงความ
คิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นปรัชญาได้
อย่างสร้างสรรค ์

๒) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีได้รบั
มอบหมาย 

๒) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่
แสดงออกจากการร่วมกิจกรรม ระหว่าง
การเรยีนการสอน เช่น พฤติกรรมความ
สนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 

  
๔.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) สามารถสื่อสาร ใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศ ในการค้นคว้าข้อมลู และ
น าเสนอข้อมูลทางปรัชญาที่หลากหลายได้
อย่างเหมาะสม 

(๒) สามารถใช้เครื่องมือสถิติทาง 
ปรัชญาได้อย่างถูกต้องในการวิเคราะห์ 
ประมวลผลและแปลความหมาย สรุป 
เสนอแนะ แก้ไขปญัหาได้อย่างเหมาะสม 

๑) จัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และการ
น าเสนอเทคโนโลยีท้ังด้วยตนเองและ
ร่วมกับผู้อื่นและวิเคราะหส์ถานการณ ์

๒) น าเสนอการแก้ปญัหา  
เรียนรูเ้ทคนิคและประยุกต์ใช้ใน
หลากหลายสถานการณ ์

๑) ประเมินทดสอบความรูค้วามสามารถ
ในการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีในช้ันเรียน
และสถาบันการศึกษาต่างๆ 
๒) ประเมินจากความสามารถในการ
สื่อสาร การอธิบาย การเขียนรายงาน และ
น าเสนอผลงานท่ีผูส้อนมอบหมาย ตลอด
ถึงการอภิปรายผลการศึกษาตา่งๆ 
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หมวดที่  ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

๕.๑ แผนการสอน 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน    

สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

 
 

๑-๓ 

บทที่ ๑  พระพุทธศาสนากับปรัชญา 
๑.๑ ความน า 
๑.๒ ความเป็นมา 
๑.๓ ความหมายพระพุทธศาสนา 
๑.๔ ลักษณะของพระพุทธศาสนา 
๑.๕ นิกายของพระพุทธศาสนา 
๑.๖ ขอบข่ายของพระพุทธศาสนา 
๑.๗ ความส าคญัของพระพุทธศาสนา 
๑.๘ คณุค่าของพระพุทธศาสนาตอ่ชีวิตและสังคม 

 
 

๓ 

อธิบายรายละเอียดของวิชา
และเปดิโอกาสให้นิสิต
สอบถามเพิ่มเติมและร่วม
แสดงความคดิเห็นเพื่อ
ก าหนดวิธีการเรียนรูร้่วมกัน
ได้ยดึหลัก “ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู”้ - 
ท าแบบทดสอบก่อนเรยีน- 
แนะน าหนังสือ 

 
 

พระสมบัตร 
ฐิตญาโณ, ดร. 

๔-๖ บทที่ ๒ ความเป็นมาและความหมายของปรัชญา 
๒.๑ ความน า 
๒.๒ ความเป็นมา 
๒.๓ ความหมายของปรัชญา 
๒.๔ ลักษณะของปรัชญา 
๒.๕ ประเภทของปรัชญา 
๒.๖ ขอบข่ายของปรัชญา 
๒.๗ ความส าคญัของปรัชญา 
๒.๘ คณุค่าของปรัชญาต่อชีวิตและสังคม 

๓ -อธิบายเนื้อหาโดยใช้ 
Power Point /Clip video 
ประกอบการบรรยาย- 
แนะน าหนังสือเพิ่มเติม
ประมวลเนื้อหาโดยรวม 

พระสมบัตร 
ฐิตญาโณ, ดร. 

๗-๘ -บทที่ ๓ ความเหมือนและความตา่งระหว่าง 
พระพุทธศาสนากับปรัชญา 
๓.๑ ความเหมือนกันของพระพุทธศาสนากับปรัชญา 
๓.๒ ความสอดคล้องกัน & พระพุทธศาสนากับปรัชญา 
๓.๓ ความต่างกันของพระพุทธศาสนากับปรัชญา 
๓.๔ ความขัดแย้งกัน & พระพุทธศาสนากับปรัชญา 

๓ -อธิบายเนื้อหาโดยใช้ 
Power Point /Clip video 
ประกอบการบรรยาย- 
แนะน าหนังสือเพิ่มเติม
ประมวลเนื้อหาโดยรวม 

พระสมบัตร 
ฐิตญาโณ, ดร. 

๙ -สอบกลางภาค  วัดผลจากความรู้ที่ศึกษา  
๑๐ -บทที่ ๔ ท่าทีของพระพุทธศาสนาต่อปรัชญา 

๔.๑ ท่าทีของนักการศาสนาต่อปรชัญา 
๔.๒ หลักพุทธธรรมที่เป็นพุทธปรชัญา 
๔.๓ พุทธปรัชญาในพระพุทธศาสนา 

๓ -อธิบาย เนื้ อหา - แนะน า
หนั งสือ เพิ่ ม เติมประมวล
เนื้อหาโดยรวม 

พระสมบัตร 
ฐิตญาโณ, ดร. 

๑๑ -บทที่ ๕ ท่าทีของปรัชญาต่อพระพุทธศาสนา 
๕.๑ ท่าทีของนักปรัชญาที่มตี่อระพุทธศาสนา 
๕.๒ แนวคดิทางปรัชญาที่ส่งเสรมิพุทธปรัชญา 

๓ -อธิบายเนื้ อหา  - แนะน า
หนั งสือ เพิ่ ม เติมประมวล
เนื้อหาโดยรวม 

พระสมบัตร 
ฐิตญาโณ, ดร. 

๑๒-๑๓ บทที่ ๖ มุมมองและการวิพากษ์ระหว่าง 
พระพุทธศาสนากับพุทธปรัชญา 
๖.๑ มมุมองพระพุทธศาสนาต่อพุทธอภิปรัชญา 
๖.๒ มมุมองพระพุทธศาสนาต่อพุทธญาณวิทยา 
๖.๓ มมุมองพระพุทธศาสนาต่อพุทธจริยศาสตร ์
๖.๔ มมุมองพระพุทธศาสนาต่อตรรกศาสตร ์
๖.๕ มมุมองพระพุทธศาสนาต่อพุทธสุนทรียศาสตร์ 

๓ -อธิบายเนื้อหาโดยใช้- 
Power Point /Clip video 
ประกอบการบรรยาย 
แนะน าหนังสือเพิ่มเติม
ประมวลเนื้อหาโดยรวม 

พระสมบัตร 
ฐิตญาโณ, ดร. 

๑๔ -บทที่ ๗ มุมมองและการวิพากษ์ระหว่าง
พระพุทธศาสนากับปรัชญา 
๗.๑ มมุมองพระพุทธศาสนาต่ออภิปรัชญา 
๗.๒ มมุมองพระพุทธศาสนาต่อญาณวิทยา 
๗.๓ มมุมองพระพุทธศาสนาต่อจริยศาสตร ์
๗.๔ มมุมองพระพุทธศาสนาต่อตรรกศาสตร ์

๓ -อธิบายเนื้อหาโดยใช้ 
Power Point /Clip video 
ประกอบการบรรยาย-
แนะน าหนังสือเพิ่มเติม 

พระสมบัตร 
ฐิตญาโณ, ดร. 
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๗.๕ มมุมองพระพุทธศาสนาต่อสนุทรียศาสตร ์
๑๕ -วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า 

การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่มและการส่งงานตามที่มอบหมาย 
สรุปองค์ความรู้ประจ าวิชา 

๖ -อธิบายเนื้อหาและแนะน า
หนงัสือเพิ่มเตมิ 
ประมวลเนื้อหาโดยรวม-     
วัดผลจากความรู้ที่ศึกษา 

พระสมบัตร 
ฐิตญาโณ, ดร. 

๑๖ สอบปลายภาค  วัดผลจากความรู้ที่ศึกษา  
 

๕.๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ที ่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน ต่อสัปดาห์ ร้อยละ 
๔.๒.๑ ๑.๑-๒.๘ 

๓.๑-๓.๔ 
๒.๑-๒.๘ 
๔.๑-๖.๕ 

สอบกลางภาค 
 
สอบปลายภาค 

๖ 
 
๑๖ 

๒๐ % 
 
๕๐ % 

๔.๒.๒ ๗.๑-๗.๕ การอ่านและสรุปบทความ ตลอดภาคการศึกษา ๑๐ % 
๔.๒.๓ ๒.๑-๖.๕ 

๒.๑-๖.๕ 
๒.๑-๖.๕ 

การเข้าช้ันเรยีน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย 
การเสนอความคิดเห็นในช้ันเรียน 

 
ตลอดภาคการศึกษา 

 
๑๐ % 

๔.๒.๔ ๒.๑-๖.๕ 
๒.๑-๖.๕ 
๒.๑-๖.๕ 

 
การส่งงานตามทีม่อบหมาย 

 
ตลอดภาคการศึกษา 

 
๕ % 

๔.๒.๕ ๗.๑-๗.๕ วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 

ตลอดภาคการศึกษา ๕ % 

 
  

หมวดที่  ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.    เอกสารและต าราหลัก 

กีรติ บุญเจือ.  แก่นปรัชญากรีก. กรุงเทพฯ  :  ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๘.  

ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์. ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๒๒. 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ปรัชญากรีก: บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก. กรุงเทพมหานคร: เคล็ดไทย, ๒๕๓๗. 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี. ปัญหาปรัชญา. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิหยดธรรม, ๒๕๖๐. 

วอร์เบอร์ตัน ไนเจล. ปรัชญา: ประวัติศาสตร์สายธารแห่งปัญญา. พิมพ์ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: บุ๊คสเคป,  ๒๕๖๑. 

วิทย์ วิศทเวทย.์  ปรัชญาทั่วไป. กรุงเทพฯ  :  อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๑. 

_______.  จริยศาสตร์เบ้ืองต้น.  พิมพ์ครั้งท่ี ๗.  กรุงเทพฯ  :  อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๒. 

สุนัย ครองยุทธ. ปัญหาปรัชญา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ อี.ที.พับลิชช่ิง, ๒๕๖๐. 

โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์. ปรัชญาทั่วไป. พิมพ์ครั้งท่ี ๒, กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๖๑ 

A. P. Martinich, David Sosa. Blackwell Companions to Philosophy: A Companion to Analytic  

         Philosophy. Oxford: Blackwell Publishers Ltd, 2001. 

๒.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
เจษฎา ทองรุ่งโรจน์. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ปรัชญา. กรุงเทพมหานคร: แสงดาว, ๒๕๕๗. 
ศุภชัย ศุภผล. จอห์น รอลส์: ว่าด้วยทฤษฎีความยุติธรรมและชีวิตของจอห์น รอลส์. กรุงเทพมหานคร: วิคตอรี่, ๒๕๕๘. 
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. ภาษากับการเมือง/ความเป็นการเมือง. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: เคล็ดไทย, ๒๕๕๖. 
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รุสโซ่. องค์การเมือง. แปลโดย วิจักขณา. กรุงเทพมหานคร: เคล็ดไทย, ๒๕๖๑. 
John Hospers. An Introduction to Philosophical Analysis. 4th Edition. Oxford: Routledge& Kegen Pual, 1997. 

 
หมวดที่  ๗  การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

๑.    กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

       การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนสิิต ได้จัดกจิกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนิสติได ้ดังนี ้

                - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผูเ้รียน 

               - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 

               - แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

               - ขอเสนอแนะผ่านเวปบอร์ด ท่ีอาจารยผ์ู้สอนได้จดัท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 

๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

       ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมนิการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

               - สังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 

               - ผลการสอบ 

               - การทวนสอบผลประเมินการเรยีนรู ้

๓.  การปรับปรุงการสอน 

       หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมลู

เพิ่มเตมิในการปรับปรุงสอน ดังนี ้

               - สมัมนาการจัดการเรียนการสอน 

               - การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

       ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรยีนรู้ 

    ในวิชาได้จาก การสอบถามนสิติ หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสติ รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย 

       และหลังการออกผลการเรยีนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชา ดังนี ้

               - การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  

                 ที่ไม่ใช่อาจารย์ ประจ าหลักสูตร 

               - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสติ โดยตรวจสอบ 

                 ข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา 

       จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียด

วิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดงันี ้

               - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามข้อ ๔  

               - เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผ์ู้สอน เพื่อให้นิสติมีมมุมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปญัหาที่มาจากงานวิจัยของ

อาจารย์หรือแนวคิดใหม่ ๆ 

 


