
ญาณวิทยา (Epistimolgy)                           พระมหาปพน  กตสาโร, ผศ.ดร. 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา                                         มจร วิทยาเขตขอนแกน 

                                                                              มค.อ.๓ 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา             วิทยาเขตขอนแกน/คณะพุทธศาสตร/สาขาวิชปรัชญา 

 

หมวดที่  ๑  ขอมูลโดยทั่วไป 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา         

                             ๑๐๔ ๓๒๗   ญาณวิทยา  (Epistemology) 

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/ช้ันปที่เรียน 

       ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๕ ชั้นปท่ี ๓  

๖.   รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisites) (ถามี) 

       ไมมี 

๗.   รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

       ไมมี 

๘.   สถานที่เรียน 

        หอง ๒๑๐ อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) 

๙.    วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

        ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

 
หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๑.    จุดมุงหมายของรายวิชา 

        ๑.๑  เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวคิดทางญาณวิทยา  
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       ๑.๒  เพ่ือใหบัณฑิตสามารถนําแนวคิดทางญาณวิทยาไปประยุกตใหสอดคลองกับศาสตรสมัยใหมเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 

       ๑.๓  เพ่ือใหบัณฑิตมีความรูความเขาใจ ความหมาย ขอบขายแนวคิดทางญาณวิทยา 

๒.    วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  มุงใหนิสิตมีความรูพ้ืนฐาน เปนการเตรียมความพรอมดานปญญาใน

การทําความเขาใจ สรางบัณฑิตใหมีจิตใจกวางขวาง ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน ดํารงชีวิตอยูในพหุวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข 

ใชความรูเพ่ือปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับตนเองและผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม และมีความเขาใจทฤษฎีของญาณวิทยา อยาง

มีเหตุมีผล สามารถนําความรูทางญาณวิทยาไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและแกปญหาทางสังคมไดอยางมีประสิทธ์ิภาพ 

เปนไปเพ่ือประโยชนตนเองและสังคมในยุคสมัยแหงเปลีย่นแปลง 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

๑.    คําอธิบายรายวิชา 

           ศึกษาความหมายและขอบขายของญาณวิทยา ความสัมพันธระหวางญาณวิทยากับอภิปรัชญา แนวคิดทางญาณวิทยา

นับจากอดีตถึงปจจุบัน เนนประสบการณนิยม เหตุผลนิยม วิมัตินิยม และปฏิบัตินิยม 

๒. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติงานภาคสนาม การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย ๔๘ ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความตองการ

ของนิสิตเฉพาะราย 

ไมมีการปฏิบัติงานภาคสนาม ๖ ชั่วโมงตอสัปดาห 

 

๓.    จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 

                 - อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาในทุกวันพุธ เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ผานทาง 

                   ตารางเรียนของนิสิต และผานทางเวปไซดสาขาวิชา 

                - อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห 

           (เฉพาะรายท่ีตองการ) 

 

หมวดที่ ๔ การพฒันาการเรียนรูของนิสิต 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

ดานบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่องการสํารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการแตงกาย 

การเขาสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา ส่ือสาร การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

และการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาท่ีเกี่ยวของ และในกิจกรรมปจฉิม 

และนิเทศกอนท่ีนิสิตจะสําเร็จการศึกษา 

ดานภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน 

ตนเอง 

- กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนิสิตตองทํางานเปนกลุมและมีการกําหนดหัวหนา

กลุมในการทํารายงานตลอดจน กําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอ

รายงานเพื่อเปนการฝกใหนิสิตไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมท่ีดี 

- มีกิจกรรมนิสิตท่ีมอบหมายใหนิสิตหมุนเวียนกันเปนหัวหนาในการดําเนิน

กิจกรรมเพื่อฝกใหนิสิตมีความรับผิดชอบ 

-มีกติกาท่ีจะสรางวินัยในตนเองเชนการเขาเรียนตรงเวลาเขาเรียนอยาง
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สม่ําเสมอการมีสวนรวมในช้ันเรียน เสริมความกลาในการแสดงความคิดเห็น 

ทักษะดาน IT การนําเสนอรายงานในช้ันเรียน กําหนดใหนิสิตนาเสนอรายงานโดยใช 

Power Point หรือ การตัดตอ VDO ส้ัน ๆ ๕ -๗ นาที นำเสนอหนาช้ันและ

โพสตลงใน You Tube หรือ Facebook เพื่อเพิ่มทักษะในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหประมวลผลทาง

สถิติ 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

วิชาชีพ 

มีการใหความรูแกนิสิตในการนําเอาความรูทางดานปรัชญาไปใชในการ

ทํางานท่ีจะทําใหนิสิตอยูรวมกับคนอื่นและคนในสังคมได 

 

๔.๒ การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน (จาก มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู

จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

๑. ทักษะดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

๒. ทักษะดาน

ความรู 
๓.ทักษะทางปญญา 

๔.ทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ

เรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน

คุณธรรม จริยธรรม 

(๑) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต 

๑) ปลูกฝงความซื่อสัตยโดยตองไม

กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอก

การบานของผูอ่ืนเปนตน 

(๒) ปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัยโดย

เนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา

ตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(๑) ประเมินจากปริมาณการกระทำทุจริต

ในการสอบ 

๒) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตใน

การเขาชั้นเรียนการสงงานตามกําหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมายและการเขารวม

กิจกรรม  

  

๔.๒ ความรู 

ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ

เรียนรูดานความรู 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน

ความรู 

(๑) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ 

หลักการของทฤษฎีทางปรชัญา  

(๑) จัดการเรียนการสอนหลากหลาย

รูปแบบท้ังการบรรยายหลักการทาง

ทฤษฎี และประยุกตทางปฎิบัติ การ

(๑) การทดสอบยอย 

(๒) การสอบกลางภาค และปลายภาค

เรียน 
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อภิปราย การโตวาที การคนควา การ

วิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริงใน

ปจจุบัน การศึกษาดูงาน การจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ท้ังน้ีใหเปนไป

ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน

เน้ือหาสาระของรายวิชาน้ันๆ 

(๒) เชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ

ตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

(๓) ประเมินจากรายงาน หรืองานท่ี

มอบหมาย 

(๔) ประเมินจากการนาเสนอผลงานในชั้น

เรียน 

  

๔.๓ ทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ

เรียนรูดานทักษะทางปญญา 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน

ทักษะทางปญญา 

(๒) สามารถกําหนดประเด็น สืบคน  

รวบรวม ประมวลขอมูล วิเคราะห 

สังเคราะห แปลความหมาย และสรุปจาก

แหลงขอมูลท่ีหลากหลาย 

(๑) การบรรยายศึกษากรณีศึกษาทาง

ปรัชญาและอภิปรายกลุม 

(๒) การใหทำรายงาน เขียนรายงาน 

เขียนบทความ หรือ การทากิจกรรม

อ่ืน ๆ 

(๓) ใหนิสิตลงมือปฏิบัติจริงในรายวิชา

ท่ีตองมีการปฏิบัติ 

(๑) ประเมินผลโดยการทดสอบดวย

ขอสอบ และการนำเสนอในชั้นเรียน 

(๒) ประเมินผลโดยการสังเกตแบบมีสวน

รวมของผูสอน 

(๓) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและ

การปฏิบัติลงมือทาของนิสิต 

  

๔.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ

เรียนรูดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 (๑) เปนสมาชิกท่ีดีของกลุมท้ังใน  ฐานะ

ผูนําและผูตาม 

 (๑) มอบหมายงานใหผูเรียนทํางาน

เปนกลุมเพ่ือเรียนรูความรับผิดชอบ

และการเปนสมาชิกท่ีดีของกลุม  

 ๒) กําหนดกิจกรรมแบงกลุมตอบ

คําถามในชั้นเรียน  

 (๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการ

แสดงออกของผูเรียนระหวางการเรียนการ

สอนและการทํางานรวมกับเพ่ือน  

(๒) ประเมินจากผลงานของผูเรียนท่ี

นําเสนอตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  

๔.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ

เรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) มีทักษะในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการคนควาหาความรูและ

การนาเสนอขอมูลทาง 

(๑) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชา

ตางๆใหนิสิตไดวิเคราะหสถานการณ

จำลอง และสถานการณเสมือนจริง 

(๑) ประเมินจากความสามารถในการ

นำเสนอตอชั้นเรียนโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณิตศาสตร 
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ปรัชญาในรูปแบบท่ีหลากหลายไดอยาง

เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ 

(๒) ใหนิสิตนำเสนอการแกปญหาท่ี

เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกต

เทคโนโลยีสารสนเทศใน 

หลากหลายสถานการณ 

 

และสถิติท่ีเกี่ยวของ 

(๒) ประเมินจากความสามารถในการ

สื่อสาร การอธิบาย การอภิปราย

กรณีศึกษาตาง ๆ 

(๓) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีผูสอนมอบหมาย 

 
 

หมวดที่  ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
๕.๑ แผนการสอน 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน    

สื่อที่ใช 
ผูสอน 

 

 

๑-๒ 

บทที่ ๑.ความรูเบ้ืองตนของญาณวทิยา 

๑.๑ ความหมายและขอบเขตของญาณวิทยา 

๑.๒ ความสัมพันธระหวางญาณวิทยาและศาสตรตางๆ 

๑.๓ ความสมัพันธระหวางญาณวิทยากับอภิปรัชญา 

๑.๔ แนวคิดทางญาณวิทยานับจากอดีตถึงปจจุบัน  

 

 

๖ 

อธิบายรายละเอียดของวิชา

และเปดโอกาสใหนิสิต

สอบถามเพ่ิมเติมและรวม

แสดงความคิดเห็นเพ่ือ

กําหนดวิธีการเรียนรูรวมกัน

ไดยึดหลัก “ผูเรียนเปน

ศูนยกลางแหงการเรียนรู”   

 

 

พระมหาปพน  

กตสาโร, ผศ.ดร. 

๓-๔ บทที่ ๒. ญาณวิทยากลุมเหตุผลนิยม (สมัยปรัชญากรีก) 

๒.๑ ความหมายและความเปนมาของเหตุนิยม 

๒.๒ ลักษณะของความรูแบบเหตุผลนิยม 

๒.๓ ญาณวิทยาของ โสเครตีส 

๒.๔ ญาณวิทยาของ เพลโต 

๒.๕ ญาณวิทยาของ อาริสโตเติล 

๖ -อธิบายเน้ือหาโดยใช 

Power Point /Clip video 

ประกอบการบรรยาย- 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแนะนําหนังสือเพ่ิมเติม

ประมวลเน้ือหาโดยรวม 

พระมหาปพน  

กตสาโร, ผศ.ดร. 

๕-๗ บทที่ ๓. ญาณวิทยากลุมเหตุผลนิยม(สมัยใหม) 

๓.๑ ญาณวิทยาของเรอเน เดสการตส 

๓.๒ ญาณวิทยาของ เบเนดิกซ สปโนซา 

๓.๓ ญาณวิทยาของ คอทฟริด วินเฮลม ฟอน ไลบนิช 

๖ อธิบายเน้ือหาโดยใช Power 

Point /Clip video 

ประกอบการบรรยาย- 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

พระมหาปพน  

กตสาโร, ผศ.ดร. 

๘                 สอบกลางภาค  วัดผลจากความรูท่ีศึกษา  

   ๙-๑๑ บทที่ ๔. ญาณวิทยากลุมประสบการณนิยม 

 ๔.๑ ความหมายและความเปนมาของประสบการณนิยม

๔.๒ ลักษณะของความรูแบบประสบการณนิยม 

๔.๑ ญาณวิทยาของ ฟรานซิส เบคอน 

๔.๓ ญาณวิทยาของ จอหน ล็อค 

๖ -อธิบายเน้ือหาโดยใช 

Power Point /Clip video 

ประกอบการบรรยาย- 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

พระมหาปพน  

กตสาโร, ผศ.ดร. 
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๑๒ บทที่ ๕. ญาณวิทยากลุมอนุมานนิยม  

๕.๑ ความหมายและความเปนมาของอนุมานนิยม 

๕.๒ ลักษณะของความรูแบบอนุมานนิยม 

๕.๓ ญาณวิทยาของ เอมมานูเอล คานท 

๓ -อธิบายเน้ือหาโดยใช 

Power Point /Clip video 

ประกอบการบรรยาย- 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

พระมหาปพน 

กตสาโร, ผศ.ดร. 

๑๓ บทที่ ๖. ญาณวิทยของวิมัตินิยม  

๖.๑ ความหมายและความเปนมาของวิมัตินิยม 

๖.๒ ลักษณะของความรูแบบวิมัตินิยม 

๖.๑ ญาณวิทยาของ เดวิด ฮิวม 

๓ -อ ธิ บ า ย เ น้ื อ ห า โ ด ย ใ ช 

Power Point /Clip video 

ป ร ะก อ บก าร บ ร ร ยา ย - 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

พระมหาปพน 

กตสาโร, ผศ.ดร. 

๑๔ บทที่ ๗. ญาณวิทยาของกลุมปฏิบัตินิยม 

๗.๑ ความหมายและความเปนมาของปฏิบัตินิยม 

๗.๒ ลักษณะของความรูแบบวิมัตินิยม 

๗.๓ ญาณวิทยาของ ชารลส แซนเดอรส เพิรซ 

๗.๔ ญาณวิทยาของ ชารลส วิลเลียม เจมส 

๓ -อธิบายเน้ือหาโดยใช 

Power Point /Clip video 

ประกอบการบรรยาย- 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

พระมหาปพน 

กตสาโร, ผศ.ดร. 

๑๕ บทที่ ๘ ญาณวิทยาตามแนวพุทธปรัชญา  

๘.๑ กลุมนักคิดสมัยพระพุทธเจา ๓ กลุม 

            ๑) กลุมประเพณีนิยม  

      ๒) กลุมเหตุผลนิยม  

            ๓) กลุมปฏิบัตินิยม 

๘.๒ ทาทีของพระพทุธศาสนาตอกลุมตางๆ  

     ๑) ทาทีพระพุทธศาสนาตอกลุมประเพณีนิยม 

     ๒) ทาทีพระพุทธศาสนาตอลัทธิเหตุผลนิยม  

     ๓) ทาทีพระพุทธศาสนาตอลัทธิประสบการณนิยม  

๓ -อธิบายเน้ือหาโดยใช 

Power Point /Clip video 

ประกอบการบรรยาย- 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแนะนําหนังสือเพ่ิมเติม

ประมวลเน้ือหาโดยรวม 

 พระมหาปพน 

กตสาโร, ผศ.ดร. 

๑๖ สรุปองคความรูทั้งหมด ๓ - นิสิตนําเสนอแนวคิดทาง

ญาณวิทยาท่ีศึกษา 

-สรุปอธิบายเน้ือหา 

พระมหาปพน 

กตสาโร, ผศ.ดร. 

๑๗ สอบปลายภาค  วัดผลจากความรูท่ีศึกษา  

 
๕.๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ที ่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน ตอ
สัปดาห 

รอยละ 

๔.๒.๑ ๑.๑-๒.๘ 
๓.๑-๓.๔ 
๒.๑-๒.๘ 
๔.๑-๖.๕ 

สอบกลางภาค 
 
สอบปลายภาค 

๖ 
 

๑๖ 

๑๕ % 
 
๕๐ % 

๔.๒.๓ ๒.๑-๖.๕ การเขาชั้นเรียน   
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๒.๑-๖.๕ 
๒.๑-๖.๕ 

การมีสวนรวม อภิปราย 
การเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๐ % 

๔.๒.๔ ๒.๑-๖.๕ 
๒.๑-๖.๕ 
๒.๑-๖.๕ 

 
การสงงานตามท่ีมอบหมาย 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

 
๕ % 

๔.๒.๕ ๗.๑-๗.๕ วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนําเสนอรายงาน 
การทํางานกลุมและผลงาน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐ % 

 
หมวดที่  ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑.    เอกสารและตําราหลัก 

วนิดา ขําเขียว.  ญาณวิทยา (EPISTEMOLOGY). กรุงเทพฯ  :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๖๑.  

ชัยวัฒน อัตพัฒน. ญาณวิทยา(ทฤษฎีความรู). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๕. 

____________. ปรัชญาตะวันตกรวมสมัย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๒๒. 

ประทุม อังกูรโรหิต. ปรัชญาปฏิบัตินิยม: รากฐานการศึกษาในสังคมประชาธิปไตย. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๑๑. 

วอรเบอรตัน ไนเจล. ปรัชญา: ประวัติศาสตรสายธารแหงปญญา. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: บุคสเคป,  ๒๕๖๑. 

วิทย วิศทเวทย.  ปรัชญาทั่วไป. กรุงเทพฯ  :  อักษรเจรญิทัศน, ๒๕๓๑. 

สุนัย ครองยุทธ. ปญหาปรัชญา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ อี.ที.พับลิชชิ่ง, ๒๕๖๐. 

โสรัจจ หงศลดารมภ. ปรัชญาทั่วไป. พิมพครั้งท่ี ๒, กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๖๑ 

A. P. Martinich, David Sosa. Blackwell Companions to Philosophy: A Companion to Analytic  

         Philosophy. Oxford: Blackwell Publishers Ltd, 2001. 

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 

       การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจัดทําโดยนิสิต ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได ดังน้ี 

                - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

               - การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

               - แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 

               - ขอเสนอแนะผานเวปบอรด ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนิสิต 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

       ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังน้ี 

               - สังเกตการณการสอนของผูรวมทีมการสอน 

               - ผลการสอบ 
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               - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

       หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอมูล

เพ่ิมเติมในการปรับปรุงสอน ดังน้ี 

               - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

               - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวชิา 

       ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู 

    ในวิชาไดจาก การสอบถามนิสิต หรือการสุมตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย 

       และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชา ดังน้ี 

               - การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอ่ืน หรือผูทรงคุณวุฒิ  

                 ท่ีไมใชอาจารย ประจําหลักสูตร 

               - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยตรวจสอบ 

                 ขอสอบรายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา 

       จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียด

วิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 

               - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ ๔  

               - เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูน้ีกับปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของ

อาจารยหรือแนวคิดใหม ๆ 

 

                   ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

                 ลงช่ือ       . 

                       ( พระมหาปพน  กตสาโร ,ผศ.ดร.) 

                            ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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