รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.3)
รายวิชา 104 411
ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ (Ancient Western Philosophy)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

ขอนแก่น/ พุทธศาสตร์/ ปรัชญา/ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
104 411 ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ (Ancient Western Philosophy)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผศ. ดร. สุวิน ทองปั้น พธ.บ. (ปรัชญา) เกียรติอันดับหนึ่ง , M.A. (Philosophy) Ph.D. (Philosophy)
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ไม่มี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ไม่มี)
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
3 พฤษภาคม 2565
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บ่อเกิด ความหมาย ขอบข่าย แนวคิดปรัชญาตะวันตกสมัย โบราณ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งสาระสาคัญของปรัชญาสาขาต่างๆ และพัฒนาการ
ของปรัชญาตะวันตก
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ชัดเจนและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจความหมายและขอบเขตของปรัชญา
ตะวันตกสมัยโบราณ และสาระสาคัญของปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณของแต่ละคนและเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ของคาว่าปรัชญาและ Philosophy ประวัติและแนวคิดของนักปรัชญากรีกสมัยโบราณ
ได้แก่ ธาเลส อะนักซิมานเดอร์ อะนักซิเมเนส ปิทากอรัส เฮราคลิตุส ปาร์เมนิเดส อะนักซะกอรัส เอมเปโดเคลส โปร
ทากอรัส ซีโนฟาเนส เดมอคลิตุส โสเครตีส เพลโต้ อาริสโตเติ้ล ลัทธิไซนิก ลัทธิเอปิคิวเรียน ลัทธิสโตอิก ลัทธิวิมัตินิยม
และลัทธิเพลโต้ใหม่
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนิสิตเฉพาะราย

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง 6
ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล
1. อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ หรือ ส่วนงาน
2. อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (ตาม มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.๒๕๖๕)
คุณลักษณะพิเศษ
(๑) ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
- ตรวจสอบการแต่งกายของนิสิต
- กิจกรรมการแนะนาตัว ปรับเปลี่ยนที่นั่งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ พัฒนาด้านการสื่อสารและสร้างการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- กาหนดเวลาเข้าเรียน และส่งงานที่มอบหมาย
- ทารายงานกลุ่มโดยต้องมีการกาหนดหัวหน้ากลุ่ม และให้ทุคนในกลุ่ม
ต้องมีส่วนร่วม ซึ่งทุกคนต้องบันทึกภาระงานของตนในรายงานกลุ่มด้วย
- ให้ข้อคิด ความรู้ การนาความรู้ไปปรับใช้ในการทางานและการอยู่
ร่วมกันในสังคม

(๒) ด้านภาวะผู้นา และความ
รับผิดชอบตลอดจนวินัยในตนเอง
(๓) จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๕)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping)

•
รหัสวิชา

104411

รายวิชา

ปรัชญาตะวันตกสมัย
โบราณ

ความรับผิดชอบหลัก
๑.คุณธรรม
จริยธรรม

๑ ๒

๓

◌ ความรับผิดชอบรอง
๒. ทักษะด้าน
ความรู้

๔

๑ ๒

๓

๔

๓.ทักษะทาง
ปัญญา

๑ ๒ ๓ ๔

๔.ทักษะ
๕.ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ ตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓

• ◌ ◌ ◌ • ◌ ◌ ◌ • • • ◌ • ◌ • ◌ • • •
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๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
จริยธรรม
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม ๑) ขณะบรรยาย หรือทากิจกรรมใดๆ
จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต
ผู้บรรยายจะสอดแทรกเรื่องทฤษฎี
และเนื้อหาเชิงคุณธรรมจริยธรรม
๒) ยกกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหา
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นิสิต
แสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหา
๔.๒.๒ ความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู้
(๑) มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
๑) บรรยาย
หลักการและทฤษฎีทางปรัชญา
๒) สืบค้นข้อมูล
๓) กิจกรรมในชั้นเรียน
๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
ปัญญา
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) สมารถคิดเป็นเหตุเป็นผลและ ๑) มอบหมายหัวข้อ และให้ยกกรณี
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
ตัวอย่างที่สอดคล้องกับหัวข้อเรียนรู้
(๒) สามารถกาหนดประเด็น
ศึกษา ค้นคว้าและร่วมกันอภิปราย
การศึกษา สืบค้น รวบรวมข้อมูล
กลุ่ม
ประมวลข้อมูล วิเคราะห์
๒) กาหนดให้ส่งรายงานและนาเสนอ
สังเคราะห์ แปลความหมาย และ
การศึกษาค้นคว้า
สรุปประเด็นจากแหล่งข้อมูลที่
๓) กาหนดประเด็นปัญหาสังคม
หลากหลาย
ปัจจุบันแล้วให้นิสิตประยุกต์ทฤษฎีไป
(๓) สามารถนาข้อมูลและหลักฐาน ใช้ในการแก้ปัญหาสังคม
ต่างๆ มาวิเคราะห์ และบูรณาการ
ความรู้เพื่อเสนอแนะแนวทาง
แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคม
ได้อย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์
๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ความรับผิดชอบ
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนา ๑) มอบหมายงานให้ผู้เรียนทางาน
ตนเอง และแสดงออกซึ่งภาวะผู้นา เป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้ความรับผิดชอบ
และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
(๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ ๒) กาหนดกิจกรรมแบ่งกลุ่มตอบ

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
๑) ประเมินโดยถามตอบในขณะที่สอนและ
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
๒) ประเมินจากผลงานและความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับมอบหมาย
๓) ประเมินคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษาโดยหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้
๑) สอบ
๒) รายงาน
๔) การสังเกตพฤติกรรม
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะทางปัญญา
๑) ประเมินจากผลงานและการของผู้เรียนที่
เกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็น
เหตุเป็นผล ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจารณ์
และนาเสนออย่างเป็นระบบ
๒) ประเมินผลจากข้อสอบกลางภาค /
ปลายภาค ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนตอบโดยการ
คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ด้วยการนา
ความรู้ทางหลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์เพื่อ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมมีเหตุผล
๓) ประเมินจากการใช้เหตุผลในการ
แก้ปัญหา

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผู้เรียนระหว่างการเรียนการ
สอนและการทางานร่วมกับเพื่อน
๒) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนที่นาเสนอ
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และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม คาถามในชั้นเรียน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
กับพื้นฐานของตนเองและบริบท
ของกลุ่ม
๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
๑) กาหนดให้นิสิตค้นคว้าข้อมูลทาง ๑) ประเมินจากความสามารถในการ
สารสนเทศในการค้นคว้าหาความรู้ Internet
เทคโนโลยีในการค้นข้อมูลจากแหล่ง
และการนาเสนอข้อมูลทางปรัชญา ๒) กาหนดให้นิสิตส่งงานทาง Line Internet
ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่าง
festbook
๒) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการ
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ
๓) กาหนดให้นิสิตวิเคราะห์ข้อมูลด้วย เรียนการสอนที่ผู้สอนมอบหมายผ่านเครื่อง
(๒) มีทักษะในการใช้เครื่องมือทาง โปรแกรมสาเร็จรูป
สื่อสาร
สถิติทางปรัชญาได้อย่างถูกต้องใน
๓) ประเมินจากการใช้โปรแกรมการ
การวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถูกต้อง
แปลความหมาย สรุปประเด็น และ
เสนอแนะประเด็นในการแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม
(๓) มีทักษะในการใช้เครื่องมือ
คานวณทางคณิตศาสตร์ สมการ
และฟังก์ชั่น
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
บทที่ 1 บทนา
1. ความหมายปรัชญาตะวันตกสมัย
โบราณ
2. ขอบข่ายปรัชญาตะวันตกสมัย
โบราณ
3. ลักษณะปรัชญาตะวันตกสมัย
โบราณ
2
บทที่ 2 ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ
ยุคเริ่มต้น
1. ธาเลส
2. อะนักซิมานเดอร์
3. อะนักซิเมเนส

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ผู้สอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
3
-บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ผศ. ดร. สุวิน ทองปั้น
- ถามตอบแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
- มอบหมายงานไปศึกษา
ค้นคว้า
- Power Point
- Projector, Not-Book
3
-บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ผศ. ดร. สุวิน ทองปั้น
- นิสิตอภิปรายหน้าชั้นเรียน
- มอบหมายงานไปศึกษา
ค้นคว้า
- Power Point
- Projector, Not-Book

5
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
3
ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ
ยุคเริ่มต้น (ต่อ)
3. พิทากอรัส
4. เฮราคลิตุส
5. ปาร์เมนิเดส
4

5

6

7

8
9

ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ
ยุคเริ่มต้น (ต่อ)
6. อะนักซะกอรัส
7. เอมเปโดเคลส
8. โปรทากอรัส
ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ
ยุคเริ่มต้น (ต่อ)
9. ซีโนฟาเนส
10. เดมอคลิตุส
บทที่ 3 ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ
ยุครุ่งเรือง
1. ปรัชญากลุ่มโซฟิสต์
1.1 โปทากอรัส
- อภิปรัชญา
- ญาณวิทยา
- จริยศาสตร์
ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ
ยุครุ่งเรือง (ต่อ)
2. โสเครตีส
- ประวัติ
- อภิปรัชญา
- ญาณวิทยา
- จริยศาสตร์
สอบระหว่างภาค
ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ
ยุครุ่งเรือง (ต่อ)
3. เพลโต้
- ประวัติ
- อภิปรัชญา
- ญาณวิทยา
- จริยศาสตร์

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
3
-บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ถามตอบแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
- มอบหมายงานไปศึกษา
ค้นคว้า
- Power Point
- Projector, Not-Book
3
-บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ถามตอบแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
- Power Point
- Projector, Not-Book
3
-บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- Power Point
- Projector, Not-Book
3
-บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ถามตอบแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
- มอบหมายงานไปศึกษา
ค้นคว้า
- Power Point
- Projector, Not-Book
3
-บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ถามตอบแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
- มอบหมายงานไปศึกษา
ค้นคว้า
- Power Point
- Projector, Not-Book
3
3
-บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ถามตอบแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
- มอบหมายงานไปศึกษา
ค้นคว้า
- Power Point
- Projector, Not-Book

ผู้สอน
ผศ. ดร. สุวิน ทองปั้น

ผศ. ดร. สุวิน ทองปั้น

ผศ. ดร. สุวิน ทองปั้น

ผศ. ดร. สุวิน ทองปั้น

ผศ. ดร. สุวิน ทองปั้น

คณาจารย์มหาจุฬาฯ
ผศ. ดร. สุวิน ทองปั้น

6
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
10 ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ
ยุครุ่งเรือง (ต่อ)
4. อาริสโตเติ้ล
- ประวัติ
- อภิปรัชญา
- ญาณวิทยา
- จริยศาสตร์
11 บทที่ 4 ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ
ยุคเสื่อม
1. ลัทธิไซนิก
- อภิปรัชญา
- ญาณวิทยา
- จริยศาสตร์
12 ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ
ยุคเสื่อม (ต่อ)
2. ลัทธิเอปิคิวเรียน
- อภิปรัชญา
- ญาณวิทยา
- จริยศาสตร์
13 ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ
ยุคเสื่อม (ต่อ)
3. ลัทธิสโตอิก
- อภิปรัชญา
- ญาณวิทยา
- จริยศาสตร์
14 ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ
ยุคเสื่อม (ต่อ)
4. ลัทธิวิมัตินิยม
- อภิปรัชญา
- ญาณวิทยา
- จริยศาสตร์
15 ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ
ยุคเสื่อม (ต่อ)
5. ลัทธิเพลโต้ใหม่
- อภิปรัชญา
- ญาณวิทยา
- จริยศาสตร์
16 นิสิตและอาจารย์ประจารายวิชาจัด

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ผู้สอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
3
-บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ผศ. ดร. สุวิน ทองปั้น
- นิสิตอภิปรายหน้าชั้นเรียน
- มอบหมายงานไปศึกษา
ค้นคว้า
- Power Point
- Projector, Not-Book
3

-บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ผศ. ดร. สุวิน ทองปั้น
- ถามตอบแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
- Power Point
- Projector, Not-Book

3

-บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ถามตอบปัญหาที่สงสัย
- มอบหมายงานไปศึกษา
ค้นคว้า
- Power Point
- Projector, Not-Book
-บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ถามตอบปัญหาที่สงสัย
- มอบหมายงานไปศึกษา
ค้นคว้า
- Power Point
- Projector, Not-Book
-บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ถามตอบปัญหาที่สงสัย
- มอบหมายงานไปศึกษา
ค้นคว้า
- Power Point
- Projector, Not-Book
-บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ถามตอบปัญหาที่สงสัย
- มอบหมายงานไปศึกษา
ค้นคว้า
- Power Point
- Projector, Not-Book
- รูปแบบสัมมนา

3

3

3

3

ผศ. ดร. สุวิน ทองปั้น

ผศ. ดร. สุวิน ทองปั้น

ผศ. ดร. สุวิน ทองปั้น

ผศ. ดร. สุวิน ทองปั้น

ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

7
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมเสริมการเรียนการสอนใน
รายวิชา
สอบปลายภาค

3

กิจกรรมการเรียน การสอน
ผู้สอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- นาเสนอประเด็น
อาจารย์ประจา
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รายวิชา
หัวหน้าสาขาวิชา
นิสิต
คณาจารย์มหาจุฬาฯ

๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ที่

1

1

2

ผลการเรียนรู้
คุณธรรม
จริยธรรม
4.2.1 (1)
ความรู้
4.2.2(1)

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

-เวลาเรียน
-กิจกรรมชั้นเรียน
-การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

1-15

10 คะแนน

-กิจกรรมย่อย
-รายงาน

1-10

20 คะแนน

8
16

20 คะแนน
40 คะแนน

ทักษะทาง
ปัญญา
-สอบกลางภาค
4.2.3 (1) (2) (3) -สอบปลายภาค

3

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.2.4 (1) (3)

5

ทักษะการวิเคราะห์ -การนาเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์ในชั้นเรียน
เชิงตัวเลข การ
-การมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่าง
สื่อสาร และการใช้
สร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.2.5 (1) (2) (3)

-กิจกรรมกลุ่ม
-กิจกรรม HOMEROOM

ตลอดภาค
การศึกษา

5 คะแนน

ตลอดภาค
การศึกษา

5 คะแนน

รวม 100 คะแนน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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1. เอกสารและตาราหลัก
กีรติ บุญเจือ. แก่นปรัชญากรีก. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2519.
จานงค์ ทองประเสริฐ. ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ. กรุงเทพมหานคร: แพร่วิทยา, 2532.
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ปรัชญากรีก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ศยาม, 2532.
พระมหาจักรชัย มหาวีโร. เอกสารประกอบการสอนวิชาปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ. เลย: มจร. วิทยาลัย
สงฆ์เลย, 2546.
ฟื้น ดอกบัว. ปวงปรัชญากรีก. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 2532.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กีรติ บุญเจือ. สารานุกรมปรัชญา. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2522.
วิทย์ วิศยเวทย์. ปรัชญาทั่วไป. กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์, 2527.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
กีรติ บุญเจือ. ปรัชญาสาหรับผู้เริ่มเรียน. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2519.
บุญมี แท่นแก้ว. ญาณวิทยา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2633.
พระทักษิณคณาธิการ. ปรัชญา. กรุงเทพมหานคร: ดวงแก้ว, 2544.
วิธาน สุธวี คุปต์. อภิปรัชญา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2520.
สมัคร บุราวาส. วิชาปรัชญา. พระนคร: แพร่วิทยา, 2515.
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธศาสนากับปรัชญา. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์ พรินติ้งกรุ๊พ,
2533.
ธีรยุทธ สุนทรา. ปรัชญาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2 : กทม. ฯ. มหาจุฬาลงกรราชวิทาลัย , 2539.
สุวัฒน์ จันทรจานง. ความเชื่องของมนุษย์เกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2540.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้
ดังนี้
1. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. ใบงานประเมินประสิทธิผลวัตถุประสงค์รายวิชา
3. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
4. การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
5. ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
1. แบบสอบถามประเมินผลสัมฤทธิ์การสอนโดยนิสิต
2. การสังเกตการสอนจากผู้ร่วมทีมการสอน
3. ผลการสอบ
4. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 ได้นาผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดังนี้
- แจ้งผลการประเมินการสอนโดยนิสิตให้ผู้สอนทราบเพื่อนาไปปรับปรุงการสอน
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- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จากใบงาน แบบฝึกหัด การสอบถามนิสิต การตรวจงานมอบหมายของนิสิต และพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
1. การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจาหลักสูตร
2. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ
ใบงาน รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
1. ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
2. เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารย์
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

