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รายละเอียดของรายวิชา  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตขอนแก่น/คณะพุทธศาสตร์/สาขาวิชาปรัชญา  

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป  

๑. รหัสและช่ือรายวิชา  
           ๑๐๔ ๔๑๕ ปรัชญาเปรียบเทียบ     Comparative    Philosophy  

๒. จํานวนหน่วยกิต  
๓   หน่วยกิต (๓-๐-๖)  

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
    หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หมวดวิชาเฉพาะด้านปรัชญา (วิชาเลือกเฉพาะสาขาปรัชญา) 

๔.อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร, อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    พระมหาปพน กตสาโร ,ผศ.ดร. พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ,ดร.                                         
                                           พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร.  พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร. 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     พระมหาปพน กตสาโร ,ผศ.ดร. 
    อาจารย์ผู้สอน  พระมหาปพน กตสาโร ,ผศ.ดร.  นธ.เอก,ป.ธ.๖, พธ.บ.(ปรัชญา),MA.(Phil),พธ.ด.(ปรัชญา) 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๖๕ ช้ันปีท่ี ๓ สาขาวิชาปรัชญา 

๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)  
                     ไม่มี  

๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  
                    ไม่มี  

๘.สถานที่เรียน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

๙.วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด  
                  ๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๕ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุง่หมายและวตัถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
          เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาส าคัญของปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก 
มองเห็นความเป็นเอกภาพของปรัชญา  ลักษณะสาระส าคัญ แนวคิด วิธีการ  และหลักการของปรัชญาตะวันตก
และตะวันออก  โดยการเปรียบเทียบปรัชญาในยุคต่าง ๆ ด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา  และจริยศาสตร์ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
         วัตถุประสงค์ 
      ก.  วัตถุประสงค์การเรียนรู้    หลังเรียนจบรายวิชานี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

   ๑. อธิบายปัญหาส าคัญของปรัชญาตะวันตกและตะวันออกได้ 
   ๒. อธิบายแนวคิดเรื่องอภิปรัชญา,ญาณวิทยา,จริยศาสตร์ในปรัชญาตะวันตกและตะวันออกได้ 
   ๓. สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแนวคิดของปรัชญาตะวันตกและแนวคิดปรัชญาตะวันออกได้    

        ๔. รู้วิธีและเข้าใจการประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออกมาปรับใช้ในการ    
                แก้ไขปัญหาชีวิตและสังคมได้ 

 ข.  วัตถุประสงค์เชิงคุณธรรม 
         ๑.มีความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญในแนวคิดของวิชาปรัชญาเปรียบเทียบ 
         ๒.สามารถพิจารณาไตร่ตรองปัญหาต่างๆได้อย่างมีเหตุผลตามแนวปรัชญา 
         ๓. น าระบบแนวคิดของปรัชญามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆในปัจจุบันได้ 
๒. วัตถุประสงค์ในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
        ๑. ก าลังด าเนินการท าส่ือการเรียนการสอนโดย e-learning 
        ๒. ปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 ๑. คําอธิบายรายวิชา  
         ศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาตะวันตกกับปรัชญาตะวันออก ด้านอภิปรัชญา  ญาณวิทยา  และ จริยศาสตร์ 

๒. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

บรรยาย  ๔๘ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนิสิตเฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 
๑๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

   ๓. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งการให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์สาขาและในห้องเรียน  
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายท่ี
ต้องการ โดยมีการแจ้งผ่านทาง Email Address 
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่องการส ารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการแต่งกาย 

การเข้าสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา ส่ือสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
และการวางตัวในการท างานในบางรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศก่อนท่ีนิสิตจะส าเร็จการศึกษา 

ด้ า น ภ า ว ะ ผู้ น า  แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องท างานเป็นกลุ่มและมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่ม
ในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน
เพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 
-  มีกิจกรรมนิสิตท่ีมอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ 
-  มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเองเช่นการเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่าง

สม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 
ทักษะ IT การน าเสนอรายงานในช้ันเรียน ก าหนดให้นิสิตน าเสนอรายงานโดยใช้ Power 

Point หรือ การตัดต่อ VDO ส้ัน ๆ ๕ -๗ นาที น าเสนอหน้าช้ันและโพสต์ลง
ใน You Tube หรือ Facebook เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ประมวลผลทาง
สถิติ 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

มีการให้ความรู้แก่นิสิตในการน าเอาความรู้ทางด้านปรัชญษไปใช้ในการ
ท างานท่ีจะท าให้นิสิตอยู่ร่วมกับคนอื่นและคนในสังคมได้ 

 
๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) 

๑. ทักษะด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ทักษะด้านความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา 

๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

 
๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

 (๑) ตระหนักในคุณค่าและ ๑) ขณะบรรยาย หรือท ากิจกรรม (๑) ประเมินจากปริมาณการกระท าทุจริต
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คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต 

 

การเรียนการสอน  ผู้บรรยายจะ
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
ความซื่อสัตย์และการเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม 
๒) ยกกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหา 
ส่งเสริมให้นิสิตมีความซื่อสัตย์โดย
ต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบ
หรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น 

(๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเช่น การยกย่องนิสิตท่ีท า
ความดี ท าคุณประโยชน์แก่สังคม
และส่วนรวม และเสียสละ 

ในการสอบ 
(๒) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
เพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

 (๔) เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ัง
เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย์ 
 

๑) ขณะบรรยาย หรือท ากิจกรรมการ
เรียนการสอน  ผู้บรรยายจะสอดแทรก
เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์ 

๒) ยกกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหา
ทางด้านสิทธิมนุษยชน หรือประเด็นการ
ละเมิดสิทธ์ิหรือศักด์ิศรคีวามเป็นมนุษย์ 

๑) ประเมินโดยผู้สอนและเพื่อนสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน 
๒) ประเมินจากผลงานและความ
รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  ๔.๒.๒ ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

ทางปัญญา 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา 

(๑) มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี 

(๑) จัดการเรียนการสอนหลากหลาย
รูปแบบท้ังการบรรยายหลักการทาง
ทฤษฎี และประยุกต์ทางปฎิบัติ การ
อภิปราย การโต้วาที การค้นคว้า การ
วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงใน
ปัจจุบัน การศึกษาดูงาน การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ท้ังนี้ให้เป็นไป
ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 

(๒) เชิญผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์
ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

(๑) การทดสอบย่อย 

(๒) การสอบกลางภาค และปลาย
ภาคเรียน 

(๓) ประเมินจากรายงาน หรืองานท่ี
มอบหมาย 

(๔ )  ประ เมินจากการน า เสนอ
ผลงานในช้ันเรียน 

(๕) ประเมินจากรายงานการสรุป
โครงการ และการลงมือท าจริงจาก
การลงพื้นท่ีจริง 

 
 ๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

ทางปัญญา 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา 
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 (๓) สามารถน าข้อมูลและ
หลักฐานต่าง ๆ มาวิเคราะห์ 
และบูรณาการความรู้เพื่อ
เสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม 
และสร้างสรรค์ 

(๑) การบรรยายศึกษากรณีศึกษา
และอภิปรายกลุ่ม 
(๒) การให้ท ารายงาน เขียนรายงาน 
เขียนบทความ หรือ การท ากิจกรรม
อื่น ๆ 

 

(๑) ประเมินผลโดยการทดสอบด้วย
ข้อสอบ และการน าเสนอในชั้นเรียน 
(๒) ประเมินผลโดยการสังเกตแบบ
มีส่วนร่วมของผู้สอน 

(๓)  ประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงานและการปฏิบัติลงมือท าของ
นิสิต 

 
 
 ๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
(๓) มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสมกับพื้นฐาน
ของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม 

๑) มอบหมายให้เขียนรายงานใน
ประเด็นท่ีสนใจเพื่อส่งเสริมให้นิสิต
มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
พื้นฐานของตนเองและบริบทของ
กลุ่ม 

( ๑ )  ป ร ะ เ มิ น จา ก ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติกรรมท่ีแสดงออกจากการร่วม
กิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ 

 

 
 ๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(๑) มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้นคว้าหาความรู้และการ
น าเสนอข้อมูลทางปรัชญาใน
รูปแบบท่ีหลากหลายได้อย่าง
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล
ต่างๆ 

(๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
ต่างๆให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์
จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง 

 

(๑) ประเมินจากความสามารถในการ
น าเสนอต่อช้ันเรียนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติท่ี
เกี่ยวข้อง 

(๒) ประเมินจากความสามารถใน
การ ส่ื อ สา ร  ก าร อธิ บ า ย  ก า ร
อภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ 

( ๓ )  ป ระ เ มิ น จาก ผล ง าน ตาม
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้สอน
มอบหมาย 
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล  
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์
ท่ี  

หัวข้อ/รายละเอียด    จ านวน 
 ช่ัวโมง  

กิจกรรมการเรียน การ
สอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี)  

ผู้สอน  

๑. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับแนวความคิดปรัชญา
เปรียบเทียบ 
๑.ความหมายของปรัชญาเปรียบเทียบ 
๒.บ่อเกิดของปรัชญาเปรียบเทียบ 
๓.ประวัติความเป็นมาของวิชาปรัชญาเปรียบเทียบ 
๔.ขอบข่าย , เน้ือหาและวิธีการของปรัชญาเปรียบเทียบ 
๕.ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับวิชาปรัชญาเปรียบเทียบ 

 
 
 

๓ 

- แนะน ารายวิชา 
-น าเข้าบทเรียน  
- บรรยายเนื้อหา 

พระมหาปพน 
กตสาโร, ผศ.ดร. 

๒ ลักษณะของปรัชญาตะวันตกและปรัชญา
ตะวันออก 
๑ ความหมายของค าว่า Philosophy   ปรัชญา และ
ทัศนะ 
๒ ลักษณะส าคัญของปรัชญาตะวันตก 
๓ ลักษณะส าคัญของปรัชญาตะวันออก 
๔ ความมุ่งหมายของปรัชญาตะวันตกและ   ตะวันออก 

๖  - แนะน ารายวิชา 
-น าเข้าบทเรียน  
- บรรยายเนื้อหา 

พระมหาปพน 
 กตสาโร, ผศ.ดร. 

๓ ปรัชญาอินเดีย 
  -ปรัชญาส านักอาสติกะ 
  -ปรัชญานาสติกะ  

๓  บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา  

 สอบเก็บคะแนนครั้งท่ี ๑ 

พระมหาปพน 
กตสาโร, ผศ.ดร. 

๔ ปรัชญาจีน  
  -ปรัชญาขงจ้ือ 

   -ปรัชญาเหลาจ้ือ  

๓  บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 

พระมหาปพน 
 กตสาโร, ผศ.ดร. 

๕  ปรัชญากรีกโบราณ ยุคต้น ๓  บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย  

พระมหาปพน 
 กตสาโร, ผศ.ดร. 

๖    ปรัชญากรีกโบราณยุคกลาง ๓  บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย  

 พระมหาปพน 
 กตสาโร, ผศ.ดร. 

๗ ปรัชญาตะวันตกยุคใหม่  ๓  บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย  

 สอบเก็บคะแนนครั้งท่ี๒ 

พระมหาปพน 
 กตสาโร, ผศ.ดร. 
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๘                สอบกลางภาค ๓    
    ๙ เปรียบเทียบหลักปรัชญาอินเดียจีนกับปรัชญา

ตะวันตกยุคต้น  
๓  บรรยาย ศึกษา

กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอย่างการศึกษา 

พระมหาปพน 
 กตสาโร, ผศ.ดร. 

    ๑๐ เปรียบเทียบหลักปรัชญาอินเดียกับปรัชญา
ตะวันตกยุคกลาง  

๓  บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย 
การวิเคราะห์ประเด็น
จากสถานการณ์จริง  

พระมหาปพน 
 กตสาโร, ผศ.ดร. 

๑๑ เปรียบเทียบหลักปรัชญาอินเดียกับปรัชญา
ตะวันตกยุคใหม ่ 

๓  บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย 
การวิเคราะห์ 

พระมหาปพน 
 กตสาโร, ผศ.ดร. 

 ๑๒-๑๓  อภิปรัชญาในทัศนะปรัชญาตะวันตก 
และตะวันออก 
   ๑  เนื้อแท้ของโลก/ ความเปล่ียนแปลง 
   ๒  จิตกับกาย 
   ๔  เจตจ านงเสรี 

๖  -น าเสนอรายงานของ  
นิสิต 

 -  ถามตอบ   
- สรุปสาระส าคัญ        

พระมหาปพน 
 กตสาโร, ผศ.ดร. 

๑๔ ญาณวิทยาในทัศนะปรัชญาตะวันตก 
และตะวันออก   
     ๑  โลกกับความคิดของมนุษย์ 
    ๒  โลกกับประสาทสัมผัส 
     ๓  โลกกับความรู้สึกของมนุษย์ 

๓ -น าเสนอรายงานของ  
นิสิต 

 -  ถามตอบ   
- สรุปสาระส าคัญ        

พระมหาปพน 
 กตสาโร, ผศ.ดร. 

๑๕  จริยศาสตร์ในทัศนะปรัชญาตะวันตก   
และตะวันออก 
   ๑  มนุษย์กับตนเอง 
  ๒  มนุษย์กับเพื่อน 

 -น าเสนอรายงานของ  
นิสิต 

 -  ถามตอบ   
- สรุปสาระส าคัญ        

พระมหาปพน 
 กตสาโร, ผศ.ดร. 

๑๖             สรุปเนื้อหาท้ังหมด ๓ วิเคราะห์ประเด็นส าคัญ 
-ถาม/ตอบ 
-สรุปสาระส าคัญ        

พระมหาปพน 
 กตสาโร, ผศ.ดร. 

  สอบวัดผลปลายภาค    ๓  
 
  ๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ท่ีประเมิน  สัดส่วนของการประเมินผล  

    ๑  
สอบเก็บคะแนน 
สอบกลางภาค  
สอบปลายภาค  

           ๓,๗ 
           ๑๑  
           ๑๖   

๑๐% 
๒๐% 
๔๐% 
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๒  
วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การน าเสนอรายงาน  
การท างานกลุ่มและผลงาน  
การส่งงานตามท่ีมอบหมาย  

ตลอดภาคการศึกษา  ๒๐%  

๓  
การเข้าช้ันเรียน  
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
ช้ันเรียน  

ตลอดภาคการศึกษา  ๑๐%  

หมวดที่  ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
๑. เอกสารและตําราหลัก  

 

สิทธิ์ บุตรอินทร์  ปรัชญาเปรียบเทียบ.  มนุษยนยิมตะวันออกกับตะวันตก . กรุงเทพฯ : สร้างสรรบุ๊คส์, ๒๕๕๔. 
ศ.ดร.วิทย์  วิศทเวทย์. ปรัชญาทั่วไป: มนุษย์ โลก และความหมายของชีวิต.พิมพ์ครั้งท่ี ๑๗.  

กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๔๗. 
รศ.อุดม  บัวศรี. สัมมนาปัญหาปรัชญา. ขอนแก่น: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ  
       ไม่มี  

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา  
    พระเมธีธรรมาภรณ์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. ๒๕๓๔.  
    จ านงค์  ทองประเสริฐ. ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ.กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๒. 
 

   สมภาร  พรมทา. พุทธปรัชญา: มนุษย์ สังคม และปัญหาจริยธรรม.พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพฯ : ศยาม, ๒๕๔๘. 
    คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปรัชญาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งท่ี ๔,กรุงเทพมหานคร:   
                     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
   วิโรจ นาคชาตรีและคณะ.ปรัชญาเบื้องต้น.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๒. 
   ลักษณวัต ปาละรัตน์. ญาณวิทยา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๒. 
   นงเยาว์ ชาญณรงค์. ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐. 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดท าโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนิสิต
ได้ดังนี้ 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  
          - ใบงานประเมินประสิทธิผลวัตถุประสงค์รายวิชา 
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          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
          - ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการส่ือสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - แบบสอบถามประเมินผลสัมฤทธิ์การสอนโดยนิสิต 
          - การสังเกตการสอนจากผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 
         - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - แจ้งผลการประเมินการสอนโดยนิสิตให้ผู้สอนทราบเพื่อน าไปปรับปรุงการสอน           
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จากใบงาน แบบฝึกหัด การสอบถามนิสิต การตรวจงานมอบหมายของนิสิต และพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
          - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ ใบงาน รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาท่ีมาจาก
งานวิจัยของอาจารย์ 
          - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(พระมหาปพน กตสาโร ,ผศ.ดร.)                                              (พระมหาปพน กตสาโร  ,ผศ.ดร.) 

       อาจารย์ผู้บรรยาย                                    ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
                                                                                      สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 
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