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เอกสารหมายเลข มคอ.๓ 

รายละเอียดของรายวิชา 
    ๖๐๓ ๒๐๙ ปรัชญาอินเดีย (Indian Philosophy)              

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา/วทิยาเขตขอนแก่น/คณะพุทธศาสตร์/สาขาปรัชญา 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
            ๖๐๓ ๒๐๙ ปรัชญาอินเดีย (Indian Philosophy)              
๒.จ านวนหน่วยกิต   

๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
๔.อาจารย์ผูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    พระครูภาวนาโพธิคุณ,รศ.ดร.    
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     ผศ.ดร.จรัส  ลีกา 
อาจารย์ผู้สอน                      ผศ.ดร.จรัส ลีกา/พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.    
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน 
     ภาคการศกึษาที่ ๒/๒๕๖๕  ป.โท ชั้นปีที่ ๑  สาขาวิชาปรัชญา 
๖.รายวชิาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
     - ไม่ม ี
๗.รายวชิาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     - ไม่มี 
๘.สถานทีเ่รียน วิทยาเขตขอนแก่น   
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    - ตลุาคม ๒๕๖๕ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     - เพื่อให้นิสิตเข้าใจความหมายและขอบข่ายของปรัชญาอินเดียสมัยโบราณและปรัชญาอินเดียร่วมสมัย 
     - เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายที่มาปรัชญาอินเดียประเด็นที่ส าคัญ ปรัชญากลุ่มอาสติกะทุกส านัก ปรัชญากลุ่มนาสติ
กะทุกส านักได้ 
     - เพื่อให้นิสิตสามารถน าความรู้ทางปรัชญาอินเดียไปประยุกต์ใช้ในการเทศนาเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน  การปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

     เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับปรัชญาอินเดีย เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ ความเข้าใจ ใน
ด้านปรัชญาอินเดีย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มความคิดทางปรัชญา ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนนิการ 

๑.ค าอธิบายรายวิชา  

   นิสิตได้อ่านงานเขียนที่ส าคัญในปรัชญาอินเดีย และศึกษาความหมาย ที่มาของปรัชญาสมัยโบราณในประเด็นที่
ส าคัญเกี่ยวกับ อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์  ของส านักปรัชญาพระเวท อุปนิษัท ภควัทคีตา นยายะ, ไวเศษิกะ, 
สางขยะ, โยคะ, มีมางสา และ เวทานตะ กลุ่มสาย(กลุ่มอาสติกะ) ปรัชญาจารวาก ปรัชญาเชน และพุทธปรัชญา (กลุ่ม
นาสติกะ) และปรัชญาร่วมสมัย  
๒.จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๘ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิตเฉพาะ
ราย   

ไม่มีการฝึกปฏบิัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเปน็รายบุคคล 

     - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผา่นเว็บไซต์คณะ และบอร์ดสาขาวิชา 
     - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายที่
ต้องการ) 
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

          พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นิสิตสามารถพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับการศึกษาปรัชญา ทฤษฏีทางปรัชญา โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร 
ดังนี ้
        ๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
        ๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
        ๓) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
        ๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์
        ๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร และสังคม 
 
     ๑.๒ วิธีการสอน  

            - บรรยายเนื้อหาปรัชญาอินเดียอย่างละเอียด                 

                - ก าหนดให้นิสิตได้อ่านงานเขียนที่ส าคัญในปรัชญาอินเดีย  
            - อภิปรายกลุ่ม 
            - ฟังการบรรยายพิเศษจากผู้คุณวุฒ ิ          
     ๑.๓ วิธีการประเมนิผล 

          - พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
          - มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
          - ประเมินผลการอภิปรายเดี่ยวและกลุ่ม 
          - ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
๒.ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ  

      ความเข้าใจเกี่ยวความหมายปรัชญาอินเดีย ปรัชญาพระเวท ปรัชญาอุปนิษัท ปรัชญาภควัทคีตา ปรัชญานยายะ, 
ปรัชญาไวเศษิกะ, ปรัชญาสางขยะ, ปรัชญาโยคะ, ปรัชญามีมางสา และปรัชญาเวทานตะ ปรัชญาจารวาก ปรัชญาเชน 
และพุทธปรัชญา  
     ๒.๒ วิธีการสอน 
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          บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวิเคราะห์ศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าหา
บทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา Problem base learning และ 
Student Center เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
     ๒.๓ วิธีการประเมนิผล 

          - ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวิเคราะห์และทฤษฎ ี
          - น าเสนอสรุปจากการค้นคว้าข้อมูลทั้งหมด 
          - วิเคราะห์จากผลงานเด่ียวและกลุ่ม 
๓.ทักษะทางปัญญา 

     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

          พัฒนาความสามารถในการคิดที่มีความคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ปรัชญาอินเดียและประยุกต์เข้ากับ
ศาสตร์ต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน 
     ๓.๒ วิธีการสอน 

          - บรรยาย มอบหมายให้นิสิตท ารายงาน และน าเสนอผลการศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่มและเด่ียว 
          - วิเคราะห์ทฤษฏีปรัชญาอินเดีย/ข้อคิดทางปรัชญา 
          - การสะท้อนแนวคดิจากการประพฤต ิ
     ๓.๓ วิธีการประเมนิผล 

          สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบอัตนัยที่มีการวิเคราะห์ 
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

          - พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
          - พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
          - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา 
     ๔.๒ วิธีการสอน 

          - จัดกจิกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
          - มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล หรืออ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 
          - การน าเสนอรายงาน 
     ๔.๓ วิธีการประเมนิผล 

          - ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 
          - รายงานที่น าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
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          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 

๕.ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       

          - พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการท ารายงาน และน าเสนอใน 
ชั้นเรยีน 
          - พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
          - พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  
          - ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความ 
คิดเห็นในเรื่องต่างๆ  
          - ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     ๕.๒ วิธีการสอน       

          - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท ารายงาน โดย 
เน้นการน าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 
          - น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
     ๕.๓ วิธีการประเมนิผล 

          - การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลย ี
          - การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
 

แนะน าเนื้อหาวิชาและวิธี
การศึกษา และบรรยาย 
บทที่ ๑ ความหมายและขอบเขต
ของปรัชญาอินเดีย 
 ๑. ความน า 
 ๒. ความหมายปรัชญาอินเดียและ
ขอบเขต 

๖ บรรยาย  ยกตวัอย่าง
ประกอบ  
Course outline/ 
Lecture/ 

- ผศ.ดร.จรสั  ลีกา 
- พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 ๓. สาระส าคญัทางปรัชญา 
๒ 
 

บทที่ ๒ ปรัชญาพระเวท อุปนิษัท 
ภควัทคีตา 
 ๑. ความน า 
 ๒. จุดมุ่งหมาย 
 ๓.หลักส าคัญทาง ปรัชญา 

๓ บรรยาย  ยกตวัอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม 
Lecture/Present/ 

- ผศ.ดร.จรสั  ลีกา 
- พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. 

๓ บทที่ ๓ ปรัชญาภควัทคีตา 
๑. ความน า 
๒. จุดมุ่งหมาย 
๓. หลักส าคัญทางปรัชญา 

๓ บรรยาย  ยกตวัอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม 
Lecture/Present/ 

- ผศ.ดร.จรสั  ลีกา 
- พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. 

๔ ปรัชญานยายะ 
 ๑. ความน า 
 ๒. ความคิดที่ส าคัญ 
 ๓ . หลักการส าคัญทางปรัชญา 

๖ บรรยาย  ยกตวัอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม 
Lecture/ 
Present/ 
Conference 

- ผศ.ดร.จรสั  ลีกา 
- พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. 

๕ 
 
 

บทที่ ๔ ปรัชญาไวเศษิกะ  
 ๑. ความน า 
 ๒. แนวคิดที่ส าคัญ 
๓. หลักส าคัญทางปรัชญา 

๓ บรรยาย  ยกตวัอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม 
Lecture/Present/ 
Conference 

- ผศ.ดร.จรสั  ลีกา 
- พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. 

๖ บทที่ ๕ ปรัชญาสางขยา 
๑. ความน า 
๒. ความหมายความส าคัญ 
๓. หลักปรัชญาที่ส าคัญ 
 

๓ บรรยาย  ยกตวัอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม 
Lecture/Present/ 
Conference 

- ผศ.ดร.จรสั  ลีกา 
- พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. 

๗ บทที่ ๖ ปรัชญาโยคะ 
 ๑. ความหมาย 
 ๒. แนวความคิดที่ส าคัญ 
 ๓. หลักปรัชญาที่ส าคญั 
 

๓ บรรยาย  ยกตวัอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม 
Lecture/Present/ 
Conference 

- ผศ.ดร.จรสั  ลีกา 
- พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๘ 
 

ปรัชญามีมางสา 
๑. ความหมาย 
 ๒. แนวความคิดที่ส าคัญ 
 ๓. หลักปรัชญาที่ส าคญั 

๓ บรรยาย  ยกตวัอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/Present/ 
Conference 

- ผศ.ดร.จรสั  ลีกา 
- พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. 

๙ บทที่ ๖ ปรัชญาเวทานตะ 
 ๑. ความหมาย 
 ๒. แนวความคิดที่ส าคัญ 
 ๓. หลักปรัชญาที่ส าคญั 

๓ บรรยาย  ยกตวัอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/Present/ 
Conference 

- ผศ.ดร.จรสั  ลีกา 
- พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. 

๑๐ บทที่ ๗ ปรัชญาจารวาก 
๑. แนวคิด 
๒.  สาระส าคญั 
๓.หลักปรัชญาที่ส าคัญ 

 บรรยาย  ยกตวัอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/Present/ 
Conference 

- ผศ.ดร.จรสั  ลีกา 
- พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. 

๑๑ บทที่ ปรัชญาเชน 
๑. แนวคิด 
๒.  สาระส าคญั 
๓.หลักปรัชญาที่ส าคัญ 

๖ บรรยาย  ยกตวัอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/Present/ 
 

- ผศ.ดร.จรสั  ลีกา 
- พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. 

๑๒ บทที่ ๘ พุทธปรัชญา 
 ๑. ความส าคญั 
 ๒. แนวคิด/หลักธรรม 
 ๓. หลักปรัชญาที่ส าคญั 
 ๔.ทอสอบย่อยครั้งที๒่ 

๖ บรรยาย  ยกตวัอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
Lecture/นิสิตตั้ง
ค าถามและตอบ 

- ผศ.ดร.จรสั  ลีกา 
- พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. 

๑๓ 
 

การเสวนาในปรัชญาอินเดีย ๓ การเสวนากลุ่ม - ผศ.ดร.จรสั  ลีกา 
- พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. 

๑๔ 
 

การสัมมนาในปรัชญาอินเดีย ๓ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก - ผศ.ดร.จรสั  ลีกา 
- พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑๖ สอบปลายภาค ๓ ข้อสอบอัตนัยเชิง
วิเคราะห ์

คณาจารย์มหาวิทยาลัย 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนของการประเมนิผล 

๑ 
 

- กิจกรรมตลอดภาคการศึกษา 
- ทดสอบย่อย 
- สอบปลายภาคเรียน 

- สัปดาห์ที่ ๑๖ 
- สัปดาห์ที่ ๘  
- สัปดาห์ที่ ๑๖ 

 

๕๐ % 

๒ 

วิเคราะหก์รณศีกึษา ค้นคว้า การน าเสนอ
รายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรปุบทความ 
การส่งงานตามที่มอบหมาย  

ตลอดภาคการศึกษา ๒๐ % 

๓ 
การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคดิเห็น
ในชั้นเรยีน 

ตลอดภาคการศกึษา ๓๐ % 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.เอกสารและต าราหลัก 
    - ประยงค์ แสนบุราณ, ปรัชญาอินเดีย, กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗.  
    - สุนทร ณ รังษี,ปรัชญาอินเดีย ประวัติและลัทธิ, กรุงเทพฯ: พิพิธวิทยา.๒๕๒๑ 
    - สมัคร บุราวาศ.ปรัชญาพราหมณ์สมัยพุทธกาล,กรุงเทพฯ: แพร่วิทยา,๒๕๑๖ 
    - ทองหล่อ วงษ์ธรรมา.ปรัชญาอินเดีย,กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์,๒๕๓๕. 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     - เอกสารประกอบการสอน ปรัชญาอินเดีย และปรัชญาอินเดียร่วมสมัย  โดย ผศ.ดร.จรัส  ลีกา 
๓.เอกสารและข้อมูลแนะน า 

อดิศักด์ิ  ทองบุญ,ปรัชญาอนิเดีย, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๒๔.  
ปรีชา ช้างขวัญยืน, ปรัชญาแห่งอุดมการณ์ทางการเมือง,กรุงเทพ:ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๓๘.  
สกล นลิวรรณ..ปรัชญาเบื้องต้น.กรุงเทพฯ: พิธการพิมพ์จ ากัด.๒๕๒๒ .  
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สมัคร บรุาวาศ.ปรัชญา.กรุงเทพ แพร่พิทยา.๒๔๙๖.   
สุนทร ณ รังษี.ปรัชญาอินเดีย:ประวัติและลัทธิ.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.๒๕๓๓. 
สมภาร พรมทา. ปรัชญาสังคมและการเมอืง,กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๓๙. 
ประภัสสร  บญุประเสริฐ.ประวัติศาสตร์อินเดีย,พระนคร:มหาวิทยาลัยรามค าแหง,๒๕๑๘. 

              Aristotle. Ethics. London : Penguin,๑๙๗๐. 
 Broad,C.D. Kant : An Introduction. London : Cambridge University Press,๑๙๗๐. 
 Irwin, Terence, (Translator). Aristotle : Nicomachean Ethics. Indiana : Hackett  
                     Publishing Company,๑๙๘๕. 
 Lea,F.A. THE ETHICS OF REASON : AN ESSAY IN PHILOSOPHY.  Delhi : Heritage  
                      Publishers,๑๙๗๙. 
 Overing. Joanna. (Edition). REASON AND MORALITY. London : Tavistock 
                      Publications,๑๙๘๕. 
 Pojmon, Louis P. Ethical Theory : Classical and Contemporary Readings. California : 
                      Wardsworth Publishing Company, ๑๙๘๘. 
 Roww,Sir David. Aristotle. London : Menthuen & Co.LTD.,๑๙๗๗.  

              S. RADHAKRISHNAN. Indian Philosophy Vol.๑-๒, printed at Rekha Printers Pvt, New Delhi,
๑๙๙๓. 

  

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจาก
นิสิตได้ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 

 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี ้
          - การสังเกตการณ์สอนของอาจารย์ในสาขาวิชาหรือผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 
          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู ้

 
๓.การปรับปรุงการสอน  
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     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

 
๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่    
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ  
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี ้
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจาก 
งานวิจัยของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ 

 
 

 
     (ผศ.ดร.จรัส  ลีกา)                                                                    (พระครูภาวนาโพธิคุณ,รศ.ดร.) 
   อาจารย์ประจ าวิชา                       ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
  ๓๐ / ตุลาคม / ๒๕๖๕                                                                      สาขาวิชาปรัชญา 

        …………../………………/……………  

 

 


