มคอ.๓

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตขอนแกน/คณะพุทธศาสตร/สาขาวิชปรัชญา
หมวดที่ ๑ ขอมูลโดยทั่วไป

๑. รหัสและชือ่ รายวิชา

๑๐๔ ๔๑๔ ปรัชญาอินเดียรวมสมัย (Contemporay Indian Philosophy)
๒. จํานวนหนวยกิต :
๓ (๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา/วิชาแกนปรัชญา
๔. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : พระมหาปพน กตสาโร, ผศ.ดร.
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : พระมหาปพน กตสาโร, ผศ.ดร.
พธ.ด.(ปรัชญา)
M.A. (Philosophy)
พธ.บ.(ปรัชญา)
อาจารยผูสอน

: พระมหาปพน กตสาโร, ผศ.ดร.

๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ชั้นปที่ ๔
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisites) (ถามี)
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
๘. สถานที่เรียน
อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร)
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

๑.๑ นิสิตเขาใจความหมายและขอบขายปรัชญาอินเดียรวมสมัย
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๑.๒ นิสิตสามารถอธิบายแนวคิดปรัชญาอินเดียรวมสมัยของแตละทานได
๑.๓ นิสิตสามารถนําความรูทางปรัชญาอินเดียรวมสมัยไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน การดําเนินชีวิต
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาใหชัดเจนและสอดคลองกับจุดมุงหมายของรายวิชา สามารถ จัดการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหนิสิตมีความรูเกี่ยวกับปรัชญาอินเดียรวมสมัย เปนการเตรียมความพรอมดานปญญาในการ
นําความรู ความเขาใจ ในดานปรัชญาอินเดียรวมสมัย เพื่อแกปญหาและพัฒนาสังคม เพื่อเปนพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอยางอางอิง ใหสอดคลองกับแนวโนม ความคิดทางปรัชญาอินเดียรวมสมัยที.
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน สกอ.
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ

๑. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดทางปรัชญาและปรัชญาของสวามีรามกฤษณะ, สวามีวิเวกานันทะ, รพินทระนาถฐากูร, ศรีอรพินโท ,
มหาตมคานธี, ดร.ราธกฤษณัน, กฤษณจันทะ, ภัฏฏาจารย และดร.อัมเบดการ
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝกปฏิบัติงานภาคสนาม การศึกษาดวยตนเอง
บรรยาย ๔๘ ชั่วโมง สอนเสริมตามความตองการ ไมมีการปฏิบัติงานภาคสนาม ๖ ชั่วโมงตอสัปดาห
ตอภาคการศึกษา
ของนิสิตเฉพาะราย
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาในทุกวันพุธ เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ผานทาง
ตารางเรียนของนิสิต และผานทางเวปไซดสาขาวิชา
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายที่ตองการ)
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต

ดานบุคลิกภาพ

ดานภาวะผูนําและความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง

มีการสอดแทรกเรื่องการสํารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการแตงกาย
การเขาสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี
และการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวของ และในกิจกรรมปจฉิม
และนิเทศกอนที่นิสิตจะสําเร็จการศึกษา
- กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนิสิตตองทํางานเปนกลุมและมีการกําหนดหัวหนา
กลุมในการทํารายงานตลอดจน กําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอ
รายงานเพื่อเปนการฝกใหนิสิตไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมที่ดี
- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายใหนิสิตหมุนเวียนกันเปนหัวหนาในการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อฝกใหนิสิตมีความรับผิดชอบ
-มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเองเชนการเขาเรียนตรงเวลาเขาเรียนอยาง
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ทักษะดาน IT

จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

สม่ําเสมอการมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลาในการแสดงความคิดเห็น
การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน กําหนดใหนิสิตนาเสนอรายงานโดยใช
Power Point หรือ การตัดตอ VDO สั้น ๆ ๕ -๗ นาที นำเสนอหนาชั้นและ
โพสตลงใน You Tube หรือ Facebook เพื่อเพิ่มทักษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหประมวลผลทาง
สถิติ
มีการใหความรูแกนิสิตในการนําเอาความรูทางดานปรัชญาไปใชในการ
ทํางานที่จะทําใหนิสิตอยูรวมกับคนอื่นและคนในสังคมได

๔.๒ การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน (จาก มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
๔.ทักษะ
๕.ทักษะการวิเคราะหเชิง
๑. ทักษะดานคุณธรรม
๒. ทักษะดาน
ความสัมพันธระหวาง
๓.ทักษะทางปญญา
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
จริยธรรม
ความรู
บุคคลและความ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓
๑
๒
๓ ๑ ๒
๓
๔
                 
๔.๑ คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(๑) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต

๔.๒ ความรู
ผลการเรียนรูดานความรู
(๑) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการของทฤษฎีทางปรัชญา

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
เรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) ปลูกฝงความซื่อสัตยโดยตองไม
กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอก
การบานของผูอื่นเปนตน
(๒) ปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัยโดย
เนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา
ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน
คุณธรรม จริยธรรม
(๑) ประเมินจากปริมาณการกระทำทุจริต
ในการสอบ
๒) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตใน
การเขาชั้นเรียนการสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการเขารวม
กิจกรรม

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
เรียนรูดานความรู
(๑) จัดการเรียนการสอนหลากหลาย
รูปแบบทั้งการบรรยายหลักการทาง
ทฤษฎี และประยุกตทางปฎิบัติ การ
อภิปราย การโตวาที การคนควา การ

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน
ความรู
(๑) การทดสอบยอย
(๒) การสอบกลางภาค และปลายภาค
เรียน
(๓) ประเมินจากรายงาน หรืองานที่
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วิเคราะหสถานการณที่เกิดขึ้นจริงใน
ปจจุบัน การศึกษาดูงาน การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งนี้ใหเปนไป
ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
(๒) เชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ
ตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง

มอบหมาย
(๔) ประเมินจากการนาเสนอผลงานในชั้น
เรียน

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
เรียนรูดานทักษะทางปญญา
(๒) สามารถกําหนดประเด็น สืบคน
(๑) การบรรยายศึกษากรณีศึกษาทาง
รวบรวม ประมวลขอมูล วิเคราะห
ปรัชญาและอภิปรายกลุม
สังเคราะห แปลความหมาย และสรุปจาก (๒) การใหทำรายงาน เขียนรายงาน
แหลงขอมูลที่หลากหลาย
เขียนบทความ หรือ การทากิจกรรม
อื่น ๆ
(๓) ใหนิสิตลงมือปฏิบัติจริงในรายวิชา
ที่ตองมีการปฏิบัติ

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน
ทักษะทางปญญา
(๑) ประเมินผลโดยการทดสอบดวย
ขอสอบ และการนำเสนอในชั้นเรียน
(๒) ประเมินผลโดยการสังเกตแบบมีสวน
รวมของผูสอน
(๓) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและ
การปฏิบัติลงมือทาของนิสิต

๔.๓ ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา

๔.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
เรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) เปนสมาชิกที่ดีของกลุมทั้งใน ฐานะ (๑) มอบหมายงานใหผูเรียนทํางาน
ผูนําและผูตาม
เปนกลุมเพื่อเรียนรูความรับผิดชอบ
และการเปนสมาชิกที่ดีของกลุม
๒) กําหนดกิจกรรมแบงกลุมตอบ
คําถามในชั้นเรียน
๔.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) มีทักษะในการใชเทคโนโลยี
(๑) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชา
สารสนเทศในการคนควาหาความรูและ
ตางๆใหนิสิตไดวิเคราะหสถานการณ
การนาเสนอขอมูลทาง
จำลอง และสถานการณเสมือนจริง
ปรัชญาในรูปแบบที่หลากหลายไดอยาง (๒) ใหนิสิตนำเสนอการแกปญหาที่
ปรัชญาอินเดียรวมสมัย (Contemporay Indian Philosophy)
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผูเรียนระหวางการเรียนการ
สอนและการทํางานรวมกับเพื่อน
(๒) ประเมินจากผลงานของผูเรียนที่
นําเสนอตามที่ไดรับมอบหมาย

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) ประเมินจากความสามารถในการ
นำเสนอตอชั้นเรียนโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร
และสถิติที่เกี่ยวของ

พระมหาปพน กตสาโร, ผศ.ดร.
มจร วิทยาเขตขอนแกน

เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ

เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกต
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล

๕.๑ แผนการสอน
สัปดาหที่
๑

(๒) ประเมินจากความสามารถในการ
สื่อสาร การอธิบาย การอภิปราย
กรณีศึกษาตาง ๆ
(๓) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ผูสอนมอบหมาย

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

. แนะนําแผนการสอน

อธิบายรายละเอียดของวิชา

- คําอธิบายรายวิชา

และเปดโอกาสใหนิสิต

-วัตถุประสงครายวชิา

๓

ผูสอน

สื่อที่ใช

สอบถามเพิ่มเติมและรวม

- กิจกรรมการเรียนการสอน

แสดงความคิดเห็นเพื่อ

- วิธกีารประเมินผล

กําหนดวิธีการเรียนรูรวมกัน

- งานมอบหมาย

ไดยึดหลัก “ผูเรียนเปน

พระมหาปพน
กตสาโร, ผศ.ดร.

ศูนยกลางแหงการเรียนรู”
ทําแบบทดสอบกอนเรียน
๒

๓-๔

บทที่ ๑ ความรูทั่วไปเกยวกับปรัชญาอินเดียรวมสมัย

๓

-อธิบายเนื้อหาโดยใช

๑.๑ ปรัชญาอินเดียเปรียบเทียบกับตะวันตก

Power Point /Clip video

- ปรัชญาอินเดียเปนปรัชญาชีวิต
- ทัศนะตอโลก
- ทัศนะตอคุณคาของชีวิต
- ทัศนะตอการเวลา
- ทัศนะตอธรรมชาติ
๑.๒ ลักษณะสําคัญของปรัชญาอินเดียรวมสมัย
เปรียบเทียบกับปรัชญาอินเดียโบราณ
บทที่ ๒ ปรัชญาของสวามีรามกฤษณะ
๒.๑ แนวคิดทางปรัชญาของสวามีรามกฤษณะ
๒.๒ หลักปรัชญาของสวามีรามกฤษณะ
-ทัศนะเรื่องพระเปนเจากับโลก
-ทัศนะเรื่องการฝกจิต
๒.๓ สรุปหลักปรัชญา

ประกอบการบรรยาย-

กตสาโร, ผศ.ดร.

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแนะนําหนังสือเพิ่มเติม
ประมวลเนื้อหาโดยรวม

๖

ปรัชญาอินเดียรวมสมัย (Contemporay Indian Philosophy)
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

พระมหาปพน

อธิบายเนื้อหาโดยใช Power
Point /Clip video

พระมหาปพน
กตสาโร, ผศ.ดร.

ประกอบการบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแนะนําหนังสือเพิ่มเติม
ประมวลเนื้อหาโดยรวม

พระมหาปพน กตสาโร, ผศ.ดร.
มจร วิทยาเขตขอนแกน

๗-๘

บทที่ ๓ ปรัชญาของสวามีวเิ วกานันทะ
๓.๑. แนวคิดทางปรัชญาของสวามีวิเวกานันทะ
๓.๒. หลักปรัชญาของสวามีวิเวกานันทะ
-พรมมันหรือสิ่งสมบูรณ
-มโนภาพเรื่องมายา
-มายากับการเกิดขึ้นของเอกภพ
-อาตมันกับโมกษะ
๓.๓ สรุปหลักปรัชญา
บทที่ ๔ ปรัชญาของรพินทรนาถฐากูร

๙

๔.๑ แนวคิดทางปรัชญาของรพินทรนาถฐากูร
๔.๒ หลักปรัชญาของรพินทรนาถฐากูร
-เทวนิยม
-ทัศนะเรื่องอาตมัน
-ทัศนะเรื่องโมกษะ
-ทัศนะเรื่องบาปหรือความชั่ว
๔.๓ สรุปหลักปรัชญา
-สอบกลางภาค

๕-๖

๑๐-๑๑

๑๒-๑๓

๑๔

บทที่ ๕ ปรัชญาของศรีอรพินโท
๕.๑ แนวคิดทางปรัชญาของศรีอรพินโท
๕.๒ หลักปรัชญาของศรีอรพินโท
-สัจจิทานันทะ
-ทัศนะเรื่องโลก
-ทฤษฎีมายา
-ทัศนะเรื่องโมกษะ
๕.๓ สรุปหลักปรัชญา
บทที่ ๖ ปรัชญาของมหาตมา คานธี
๖.๑ แนวคิดทางปรัชญาของมหาตมาคานธี
๖.๒ หลักปรัชญาของมหาตมาคานธี
-ทัศนะเรื่องพระเจา
-ทัศนะเรื่องอาตมันกับโมกษะ
-ทัศนะเรื่องอหิงสา
-ทัศนะเรื่องสัตยาเคราะห
๖.๓ สรุปหลักปรัชญา
บทที่ ๗ ปรัชญาของดร.ราธะกฤษณัน
๗.๑ แนวคิดทางปรัชญาของดร.ราธะกฤษณัน
๗.๒ หลักปรัชญาของดร.ราธะกฤษณัน
- แนวโนมทางปรัชญาสมัยใหมที่มีตอศาสนา
- พุทธปญญากับอัชฌัตติกญาน

๖

พระมหาปพน

Power Point /Clip video

กตสาโร, ผศ.ดร.

ประกอบการบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแนะนําหนังสือเพิ่มเติม
ประมวลเนื้อหาโดยรวม
๖

-อธิบายเนื้อหาโดยใช

พระมหาปพน

Power Point /Clip video

กตสาโร, ผศ.ดร.

ประกอบการบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแนะนําหนังสือเพิ่มเติม
ประมวลเนื้อหาโดยรวม
๓

วัดผลจากความรูที่ศึกษา

๖

-อ ธิ บ า ย เ นื้ อ ห า โ ด ย ใ ช พระมหาปพน
Power Point /Clip video กตสาโร, ผศ.ดร.

ป ร ะ ก อ บก าร บ ร ร ยา ย แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
และแนะนําหนัง สือเพิ่มเติม
ประมวลเนื้อหาโดยรวม
๖

-อธิบายเนื้อหาโดยใช

พระมหาปพน

Power Point /Clip video

กตสาโร, ผศ.ดร.

ประกอบการบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแนะนําหนังสือเพิ่มเติม
ประมวลเนื้อหาโดยรวม
๓

ปรัชญาอินเดียรวมสมัย (Contemporay Indian Philosophy)
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

-อธิบายเนื้อหาโดยใช

-อธิบายเนื้อหาโดยใช

พระมหาปพน

Power Point /Clip video

กตสาโร, ผศ.ดร.

ประกอบการบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
พระมหาปพน กตสาโร, ผศ.ดร.
มจร วิทยาเขตขอนแกน

๑๕

- สสาร ชีวิต จิต และอัตตพิชาน
- ปรมัตถสัจ
- อาตมันกับโมกษะ
๗.๓ สรุปหลักปรัชญา
บทที่ ๘ ปรัชญาของกฤษณจันทระ ภัฏฏาจารย

และแนะนําหนังสือเพิ่มเติม
ประมวลเนื้อหาโดยรวม

๓

๘.๑ ความเปนมาของกฤษณจันทระ ภัฏฏาจารย

Point /Clip video

๘.๒ ความคิดทางปรัชญาของกฤษณจันทระภัฏฏาจารย

ประกอบการบรรยาย-

๑๗

กตสาโร, ผศ.ดร.

-เรื่องสิ่งสมบูรณ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

-เรื่องอาตมันกับวัตถ

และแนะนําหนังสือเพิ่มเติม
ประมวลเนื้อหาโดยรวม

๘.๓ สรุปหลักปรัชญา
๑๖

อธิบายเนื้อหาโดยใช Power พระมหาปพน

บทที่ ๙ ปรัชญาของดร.เอ็มเบการ
๙.๑ แนวคิดทางปรัชญาของดร.เอ็มเบการ
๙.๒ หลักปรัชญาของดร.เอ็มเบการ
-.ทัศนะที่สําคัญ
-ทัศนะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
-ทัศนะเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
-ทัศนะเกี่ยวกับการปกครอง
๙.๓ สรุปหลักปรัชญา
สอบปลายภาค

๓

อธิบายเนื้อหาโดยใช Power
Point /Clip video

ประกอบการบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแนะนําหนังสือเพิ่มเติม
ประมวลเนื้อหาโดยรวม
วัดผลจากความรูที่ศึกษา

๕.๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู
ที่ ผลการเรียนรู
๔.๒.๑ ๑.๑-๒.๘
๓.๑-๓.๔
๒.๑-๒.๘
๔.๑-๖.๕
๔.๒.๓ ๒.๑-๖.๕
๒.๑-๖.๕
๒.๑-๖.๕
๔.๒.๔ ๒.๑-๖.๕
๒.๑-๖.๕
๒.๑-๖.๕
๔.๒.๕ ๗.๑-๗.๕

สอบกลางภาค

วิธีการประเมิน

๖

ตอสัปดาห

รอยละ
๑๕ %
๕๐ %

สอบปลายภาค

๑๖

การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวม อภิปราย
การเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐ %

การสงงานตามที่มอบหมาย

ตลอดภาคการศึกษา ๕ %

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนําเสนอรายงาน
การทํางานกลุมและผลงาน

ตลอดภาคการศึกษา ๒๐ %

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ปรัชญาอินเดียรวมสมัย (Contemporay Indian Philosophy)
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

พระมหาปพน กตสาโร, ผศ.ดร.
มจร วิทยาเขตขอนแกน

๑. เอกสารและตําราหลัก
-อดิศักดิ์ ทองบุญ, ปรัชญาอินเดียรวมสมัย, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๒.
-สุวรรณ เพชรนิล,ปรัชญาอินเดียรวมสมัย, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.๒๕๓๓.
๒. เอกสารและขอมูลแนะนํา
จุฑาทิพย อุมะวิชนี. ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๓.
เจษฎา ทองรุงโรจน. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ปรัชญา. กรุงเทพมหานคร: แสงดาว, ๒๕๕๗.
อุดม บัวศรี. สัมมนาปญหาปรัชญา. ขอนแกน: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน, ๒๕๔๔.
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนิสิต ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได ดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเวปบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนิสิต
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- สังเกตการณการสอนของผูรวมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอมูล
เพิ่มเติมในการปรับปรุงสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู
ในวิชาไดจาก การสอบถามนิสิต หรือการสุมตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย
และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา ดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ
ที่ไมใชอาจารย ประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยตรวจสอบ
ขอสอบรายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา
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จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียด
วิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผสู อน เพื่อใหนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของ
อาจารยหรือแนวคิดใหม ๆ

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
.
ลงชื่อ
( พระมหาปพน กตสาโร ,ผศ.ดร.)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
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