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มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
๑๐๓ ๓๐๑  พุทธปรัชญาเถรวาท 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะพุทธศาสตร์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา  
         ๑๐๓ ๓๐๑  พุทธปรัชญาเถรวาท Theravada Buddhist Philosophy 
2.  จำนวนหน่วยกิต   

3 หน่วยกิต (3 – 0 - 6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร, อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พระมหาปพน  กตสาโร/แสงย้อย,ผศ.ดร.,พระครูปริยัติธรรมวงศ์,รศ.ดร., พระมหา
ประทีป สญญโม ดร.ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ,พระสมบัติ ฐิตญาโณ,ดร. 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา พระมหาประทีป สญญโม/พรมสิทธิ์ 
     อาจารย์ผู้สอน พระมหาประทีป สญญโม/พรมสิทธิ์, นธ.เอก, ปธ.๗, พธ.บ.ปรัชญา, ศศ.ม.(ปรัชญา),พธ.ด.(พุทธ
ศาสนา)     
5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาท่ี  2  /2565  ชั้นปีที่  3 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ปรัชญาเบื้องต้น 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
๙. สถานที่เรียน    
         สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
         ภาคปกติ    ห้องเรียน 310  ชั้น 3 เวลา 08.00น.-11.00น.ทุกวันพุธ 
         ภาคสมทบ  ห้องเรียน 310  ชั้น 3 เวลา 12.00น.-15.00น.ทุกวันเสาร์ 
         ห้องอาจารย์ท่ีปรึกษา ห้อง 210 เวลา 12.00 น. -17.00 น. ทุกวันพุธ     
         ภาคปกติ วันเปิดเรียนเริ่มต้นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  สิ้นสุดวันที่  10 มีนาคม 2565 
        ภาคสมทบ วันเปิดเรียนเริ่มต้นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565  สิ้นสุดวันที่  12 มีนาคม 2565 



  

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
       วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
              เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในประวัติและพัฒนาการของพุทธปรัชญาเถรวาทในด้านอภิปรัชญา,ญาณ
วิทยา,จริยศาสตร์,สุนทรียศาสตร์และปรัชญาสังคมและการเมืองของพุทธปรัชญาเถรวาทพร้อมกับการศึกษาเชิง
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิดปรัชญาตะวันตกและปรัชญาร่วมสมัยอ่ืนๆที่เก่ียวข้องได้ 
     วัตถุประสงค์ 
      ก.  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

หลังเรียนจบรายวิชานี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
1.  อธิบายกรอบแนวคิดเรื่องปรัชญาและประวัติและพัฒนาการของปรัชญาก่อนสมัยพุทธกาลและปรัชญาร่วมสมัย
พุทธกาลและปัญหาข้อแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับปรัชญาได้ 
2. อธิบายแนวคิดเรื่องอภิปรัชญา,ญาณวิทยา,จริยศาสตร์,สุนทรียศาสตร์และปรัชญาสังคมและการเมืองในพุทธ
ปรัชญาเถรวาทได้ 
3.  มีความและสามารถวิเคราะห์ข้อเปรียบเทียบระหว่างแนวคิดของพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาตะวันตกและ
ปรัชญาตะวันออกในประเด็นปัญหาเชิงปรัชญาได้ 
4. รู้วิธีและเข้าใจการประยุกต์ใช้แนวคิดของพุทธปรัชญาเถรวาทมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตและสังคมได้ 
ข.  วัตถุประสงค์เชิงคุณธรรม 

     1.มีความตระหนักถึงคุณคา่และประโยชน์ของพุทธปรัชญาเถรวาท 
      2.สามารถนำหลักของพุทธปรัชญาเถรวาทไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
     3.มีทัศนคติที่ดีต่อแนวคิดของปรัชญาร่วมสมัย 
2. วัตถุประสงค์ในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    1. กำลังดำเนินการทำสื่อการเรียนการสอนโดย e-learning 
    2. เปลี่ยนแปลงเนื้อหาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักฐานเชิงประจักษ์  

หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ 
 
1.  คำอธิบายรายวิชา  
         ศึกษาประวัติและพัฒนาการของพุทธปรัชญาเถรวาท ในเรื่องอภิปรัชญาและญาณวิทยา จริยศาสตร์ 
สุนทรียศาสตร์ และปรัชญาสังคมและการเมืองโดยเปรียบเทียบกับปรัชญาตะวันตกและลัทธิปรัชญาร่วมสมัยของ
พระพุทธเจ้า เช่น ปรัชญาพระเวท ลัทธิครูทั้ง ๖  
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 



  

บรรยาย  30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนิสิตเฉพาะราย   

 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 6 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเวปไซด์คณะพุทธศาสตร์  
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายที่
ต้องการ) 

 
หมวดที ่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมอย่างปกติสุข และเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้เรียนต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้นิสิตสามารถพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับการศึกษาวิชาพุทธปรัชญาเถรวาท โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัตหิลักสูตร ดังนี้ 

(1) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต   
(2) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับ    
     ความสำคัญของปัญหา 
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

1.2 วิธีการสอน  

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิชาพุทธปรัชญา
เถรวาท 

- อภิปรายกลุ่ม 
- กำหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
- บทบาทสมมต ิ

1.3 วิธีการประเมินผล 
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
- ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย 

2 . ความรู้  



  

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ  
มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพุทธปรัชญาเถรวาท สามารถนำมาประยุกต์ใช้เรียนรู้วิธีการคิดและวางท่าทีต่อกลุ่ม

แนวคิดรวมถึงการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเก่ียวกับความคิดเชิงปรัชญาในสังคมปัจจุบัน 
2.2 วิธีการสอน 

บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าหา
บทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน Problem base learning 
and Student Center เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

2.3 วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
- นำเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา 

3  ทักษะทางปัญญา 

3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์เพ่ือการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3.2 วิธีการสอน 

- มอบหมายให้นิสิตค้นคว้าข้อมูลแล้วสำเสนอผลการศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา 
- การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ 
3.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์ แนวคิดหลักธรรมที่
เกี่ยวกับสันติภาพ 

- การนำเสนอการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
- พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 
- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา 
4.2  วิธีการสอน 

- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล หรือ อ่านบทความงานวิจัย บทความที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 



  

- การนำเสนอรายงาน 

         4.3  วิธีการประเมินผล 
- ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด 
- รายงานที่นำเสนอ  / พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง (รายงานสรุปรวมยอดความรู้) 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       

- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง  การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน 
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือทำรายงาน 
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์  
- ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.2  วิธีการสอน 
         -   อภิปราย       

- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทำรายงาน โดยเน้น
การนำตัวเลข หรอืมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

- นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
5.3  วิธีการประเมินผล 

- การจัดทำรายงาน และนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
- รายงาน 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาห์ 

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อ

ที่ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 
 

บทที่ ๑  แนวความคิดปรัชญาทั่วไป 
-ลักษณะของปรัชญาต่าง ๆ  
-แนวคิดปรัชญาตะวันตก – ตะวันออก 

3 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 

พม.ประทีป 
สญญโม,ดร. 

2 
 

บทที ่๑ (ต่อ)  
-บริบทแนวคิดเก่ียวกับพุทธปรัชญาเถร
วาท 

3 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 

พม.ประทีป 
สญญโม,ดร. 



  

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อ
ที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

3 
 

บทที่ ๒  ทัศนะปรัชญาก่อนสมัย
พุทธกาลและร่วมสมัยพุทธกาล   
-การจัดกลุ่มแนวคิดปรัชญาอินเดีย 
-ปรัชญาก่อนสมัยพุทธกาล 
-ปรัชญาร่วมสมัยพุทธกาล  
   พุทธศาสนานำเสนอ..ขณิกวาท 
ความจริงเป็นขณิก..... 
มัชฌิมา......สายกลาง (สัมมา....ๆๆ) 
ศึกษาขณิกวาทในพุทธศาสนาเถร
วาท 
 

3 บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 

พม.ประทีป 
สญญโม,ดร. 

 พุทธปรัชญาเถรวาท 
๑.พระรัตรัย 
๒.พุทธบริษัท๔ 
๓.หลักพุทธบัญญัติ 
๔.หลักการเผยแผ่หลักคำสอน 
   (ทำไมต้องชฏิล ๓ พ่ีน้อง...พระ
เจ้าพิมพิสาร...ปรินิพพาน ที่เมือง
กุสินารา..สังคายนา..ที่เมืองรา
ชคฤห์) 
๕.หลักการมอบความเป็น
ใหญ่ให้สงฆ์ 

   

4 
 

บทที่ ๓  อภิปรัชญาใน
พุทธปรัชญาเถรวาท 
-บริบทแนวคิดทาง
อภิปรัชญาในทัศนะตะวันตก 
-อภิปรัชญาในพุทธปรัชญา
เถรวาท  นิพพาน  

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอย่างการศึกษาจาก
ปัญหาโครงงาน Problem base 
learning 

พม.ประทีป 
สญญโม,ดร. 



  

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อ
ที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

-ญาณวิทยาในพุทธปรัชญา
เถรวาท 
-จริยศาสตร์ในพุทธปรัชญา
เถรวาท แนวคิด ปรัชญา 
หลักคำสอน วิธีการปฏิบัติ
ให้เข้าถึง...กาลามาสูตร.... 

5 
 

บทที่ ๓  แนวคิด ปรัชญา 
และหลักธรรมที่สำคัญของ
พุทธปรัชญาเถรวาทในการ
พัฒนาตนเอง และสังคม          

ศีล    สมาธิ    
ปัญญา  ทาน บารมี    
 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอย่างการศึกษาจาก
ปัญหาโครงงาน Problem base 
learning 

พม.ประทีป 
สญญโม,ดร. 

6 
 

บทที่ ๔  ญาณวิทยาของพุทธปรัชญา
เถรวาท  
-บริบทแนวคิดญาณวิทยาในทัศนะ
ปรัชญาตะวันตก 
(๑) ธรรมชาติของความรู้ 
(๒) บ่อเกิดของความรู้ 
(๓) ประเภทของความรู้ 
(๔) เกณฑ์ตัดสินความรู้ 
- สรุปแนวคิดญาณวิทยาในปรัชญา
ตะวันตก 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอย่างการศึกษาจาก
ปัญหาโครงงาน Problem base 
learning 
 

พม.ประทีป 
สญญโม,ดร. 

7 
 

บทที่ ๔  (ต่อ) 
-ญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท 
(๑) ธรรมชาติของความรู้ 
(๒) บ่อเกิดของความรู้ 
(๓) ประเภทของความรู้ 
(๔) เกณฑ์ตัดสินความรู้ 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอย่างการศึกษาจาก
ปัญหาโครงงาน Problem base 
learning 
 

พม.ประทีป 
สญญโม,ดร. 



  

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อ
ที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- วิเคราะห์ลักษณะสำคัญของแนวคิด
ญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท 

8 สอบกลางภาค  3   
9 
 

บทที่ ๕  พุทธจริยศาสตร์เถรวาท 
(Theravada Buddhist Ethics) 
บริบทแนวคิดจริยศาสตร์ในทัศนะ
ปรัชญาตะวันตก 
(๑) ความหมายของจริยศาสตร์ 
(๒)ขอบเขตของจริยศาสตร์  
(๓) จุดมุ่งหมายของจริยศาสตร์ 
(๔)ปัญหาสำคัญในทางจริยศาสตร์ 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอย่างการวิเคราะห์
ปัญหาทางศึกษาจากปัญหา
โครงงาน  
 
 
 

พม.ประทีป 
สญญโม,ดร. 

10 บทที่ ๕  (ต่อ) 
-พุทธจริยศาสตร์เถรวาท 
(๑) แนวคิดพ้ืนฐานและลักษณะสำคัญ
ของพุทธจริยศาสตร์ 
 (๒) เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมในทัศนะ
ของพุทธจริยศาสตร์ 
-วิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์กับปรัชญา
สมัยก่อนและร่วมสมัยพุทธกาล 
-การประยุกต์ใช้หลักพุทธจริยศาสตร์
ปัญหาเชิงจริยธรรมในสมัยปัจจุบัน 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอย่างการวิเคราะห์

ปัญหาทางศึกษาจากปัญหา
โครงงาน 

พม.ประทีป 
สญญโม,ดร. 

11 
 

บทที่  ๖  พุทธสุนทรียศาสตร์เถรวาท 
(Theravada Buddhist 
Aesthetics) 
บริบทเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ในทัศนะ
ตะวันตก 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอย่างการวิเคราะห์
ปัญหาทางศึกษาจากปัญหา
โครงงาน  
 

พม.ประทีป 
สญญโม,ดร. 

12 
 
 

บทที่  ๖  (ต่อ) 
-สุนทรียศาสตร์ในพระพุทธปรัชญาเถร
วาท 
-วิเคราะห์เปรียบเทียบสุนทรียศาสตร์
ในพระพุทธปรัชญาเถรวาทกับ
สุนทรียศาสตร์ในทัศนะตะวันตก 
 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอย่างการวิเคราะห์
ปัญหาทางศึกษาจากปัญหา
โครงงาน 

พม.ประทีป 
สญญโม,ดร. 



  

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อ
ที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

13 
 

บทที ่๗  ปรัชญาสังคมและการเมือง
ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
บริบทแนวคิดเรื่องปรัชญาสังคมและ
การเมืองตะวันตก 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอย่างการวิเคราะห์
ปัญหาทางศึกษาจากปัญหา
โครงงาน 

พม.ประทีป 
สญญโม,ดร. 

14 บทที่ ๗  (ต่อ) 
-ปรัชญาสังคมและการเมืองในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท 
 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอย่างการวิเคราะห์
ปัญหาทางศึกษาจากปัญหา
โครงงาน 

พม.ประทีป 
สญญโม,ดร. 

15 บทที่ ๗  (ต่อ) 
-วิเคราะห์ลักษณะสำคัญของปรัชญา
สังคมและการเมืองในพุทธปรัชญาเถร
วาท 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอย่างการวิเคราะห์
ปัญหาทางศึกษาจากปัญหา
โครงงาน 

พม.ประทีป 
สญญโม,ดร. 

16 สอบปลายภาค 3   
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ 
ผลการ
เรียนรู้  

วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1 
1.1, 1.6, 
1.7, 2.1, 

2.4-2.6, 3.2 

ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 
สอบกลางภาค 
ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 
สอบปลายภาค 

4 
8 
12 
16 
 

10 % 
25 % 
10 % 
25 % 

 

2 

1.1, 1.6, 
1.7, 2.1, 
2.4-2.6, 
3.2, 4.1-
4.6,.3-5.4 

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน 
การทำงานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามที่มอบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา 

20 % 

2 1.1-1.7, 3.1 
การเข้าชั้นเรียน 
การมสี่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้น
เรียน 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตำราหลัก 
 วศิน อินทสระ. พุทธปรัชญาเถรวาท. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง,๒๕๓๗. 



  

 สมภาร พรมทา. ปรัชญาสังคมและการเมือง. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๒๘. 
 สมัคร บุราวาศ. พุทธปรัชญา : มองจากทัศนะทางวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศยานุ, ๒๕๓๗. 
 สุนทร ณ รังสี, ดร. ปรัชญาอินเดียประวัติและลัทธิ. กรุงเทพฯ : พิพิธวิทยา,๒๕๒๑. 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปรัชญาบุรพทิศ. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒ 
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

เอกสารประกอบการสอน วิชาพุทธปรัชญาเถรวาท ดร.อธิเทพ ผาทา รวบรวมและเรียบเรียง 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

ไม่มี 
หมวดที่ ๗  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจาก

นักศึกษาได้ดังนี้ 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 

และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน

วิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร  

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 



  

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา

จากงานวิจัยของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ 
 
 


