มคอ. 3 600 120 พุทธปรัชญา (Buddhist Philosophy)

รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3
600 120 พุทธปรัชญา (Buddhist Philosophy)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ /ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาวิทยาเขตหนองคาย
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
600 120 พุทธปรัชญา (Buddhist Philosophy)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน ดร.สมเดช นามเกตุ
ดร.สมเดช นามเกตุ และคณะ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Per-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
16 พฤษภาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุง หมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจ ประวัติพุทธศาสนา และพัฒนาการของแนวคิดดานพุทธปรัชญาสํานัก
ต า งๆ คื อ เถรวาท สรวาสติ ว าท เสาตรานติ ก ะ มาธยามิ ก ะ โยคาจาร สุ ข าวดี อวตั งสกะ และพุ ท ธตั น ตระ
เปรียบเทียบแนวความคิดหลักของสํานักพุทธปรัชญาเหลานี้ ทั้งในแง อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร และ
ตรรกศาสตร
วัตถุประสงค
ก. วัตถุประสงคการเรียนรู
1. เพื่อใหนิสิตมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับประวัติพุทธปรัชญาสํานักตางๆ พรอมทั้งทฤษฎีทาง
ปรัชญาของแตละสํานัก
2. เพื่อใหนิสิตเปรียบเทียบพุทธปรัชญาแตละสํานักวามีความคิดเห็นแตกตางกันอยางไร และ พุทธ
ปรัชญาแตละสํานักจัดอยูในปรัชญากลุมไหน
3. เพื่อเตรียมนิสิตสามารถนําเอาหลักปรัชญาตะวันตก คือ อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร
และตรรกศาสตร เขามาจัดระบบพุทธปรัชญาแตละสํานัก
ข. วัตถุประสงคเชิงคุณธรรม
1. เมื่อนิสิตไดศึกษาวิชานี้แลว นิสิตมีความรูประวัติพุทธปรัชญาสํานักตางๆ พรอมทั้งการกําเนิด
ทฤษฎีทางปรัชญา และพัฒนาการของพุทธปรัชญาของสํานักตางๆ
2. เมื่อนิสิตไดศึกษาวิชานี้แลวนิสิตสามารถเปรียบเทียบความรูเรื่องพุทธปรัชญาของแตละสํานัก
โดยการนําเอาระบบปรัชญาตะวันตกมาจัดระบบพุทธปรัชญา
3. เมื่อนิสิตไดศึกษาวิชานี้แลว นิสิตสามารถบรรยายวิเคราะห และสังเคราะหเกี่ยวกับพุทธปรัชญา
ของสํานักตางๆ ได
ค. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
1. กําลังดําเนินการทําสื่อการเรียนการสอนโดย e-learning
2. เปลี่ยนแปลงเนื้อหาการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักฐานเชิงประจักษ
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หมวดที่ 3 ลักษณะการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติและพัฒนาการของแนวคิด ในพุทธปรัชญาสานักตางๆ คือ เถรวาท สรวาสติวาท เสา
ตรานติกะ มาธยมิกะ โยคาจาร สุขาวดี อวตังสกะ และพุทธตันตระเปรียบเทียบแนวความคิดหลักของสานักพุทธ
ปรัชญาเหลานี้ทั้งในแง อภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยศาสตร
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ /
งานภาคสนาม / การ
ฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาดวยตนเอง

บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ สอนเสริมตามความ
การศึกษาดวยตนเอง 6
ภาคการศึกษา
ตองการของนิสิตเฉพาะ
ชั่วโมงตอสัปดาห
รายบุคคล
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะพุทธศาสตร
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะบุคคลที่ตองการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต
1. คุณธรรม และจริยธรรม
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นสําคัญทีเ่ กี่ยวของกับการศึกษาวิชา
พุทธปรัชญา
- อภิปรายกลุม
- กําหนดใหนิสิตหาตัวอยางที่เกี่ยวของกับรายวิชาพุทธปรัชญา
- บทบาทสมมติ
2. ความรู
๒.๑ มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ตลอดจน
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญ และนามาประยุกตใชในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี
- นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
- วิเคราะหกรณีศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.2 วิธีการสอน
- มอบหมายใหนิสิตคนควาขอมูลแลวนําเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุม
- วิเคราะหกรณีศึกษา
- การสะทอนแนวคิดจากการประพฤติ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด
- รายงานที่นําเสนอ / พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง (รายงานสรุปความรูร วมยอด)
5. ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
- การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
- การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
- รายงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
สัปดาห 1

สัปดาห 2

สัปดาห 3

สัปดาห 4

สัปดาห 5

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
- นําเขาสูการศึกษารายวิชา
3
- บรรยายนําเขาสูบ ทเรียน
ดร.สมเดช นามเกตุ
พุทธปรัชญา (Buddhist Philosophy)
- แบงนิสิตเปนกลุม
- ขอบขายการเรียนการสอน
- มอบหมายงานและกําหนด
- การวัดผลประเมินผล
วันนําเสนอกรณีศึกษา
- กิจกรรมการเรียนการสอน
- กําหนดสงงานกรณีศึกษา
1. ความหมายของพุทธปรัชญา
3
- อาจารยประจํารายวิชา
ดร.สมเดช นามเกตุ
2. เหตุผลการวินิจฉัย
บรรยาย
3. ภาพปรัชญาในพุทธศาสนาที่เรียกวา
- นิสิตรวมกันวิเคราะหแสดง
พุทธปรัชญา
ความคิดเห็นและถามปญหา
4. พุทธปรัชญาอยูที่ไหน
- สรุปการบรรยาย และ
5. พัฒนาการแหงความคิดปรัชญา
วิเคราะหปญหาพุทธปรัชญา
อินเดีย
1. อุปนิษัทแนวคิดทางปรัชญาอินเดีย
3
- อาจารยประจํารายวิชา
ดร.สมเดช นามเกตุ
2. ลักษณะสามัญของปรัชญาอินเดีย
บรรยาย
- นิสิตรวมกันวิเคราะหแสดง
3. ลัทธิรวมสมัยกับพุทธศาสนา
ความคิดเห็นและถามปญหา
4. แนวคิดที่ไดถกเถียงกันไดกลายมา
- สรุปการบรรยาย และ
เปนวาทะตางๆ
วิเคราะหปญหาพุทธปรัชญา
5. แนวคิดพุทธปรัชญากับทางสุดโตง
สองสาย
1. การศึกษาพุทธปรัชญาโดยอาศัย
3
- อาจารยประจํารายวิชา
ดร.สมเดช นามเกตุ
กรอบตะวันตก
บรรยาย
2. พุทธอภิปรัชญา
- นิสิตรวมกันวิเคราะหแสดง
3. ไตรลักษณ
ความคิดเห็นและถามปญหา
4. อริยสัจ 4
- สรุปการบรรยาย และ
5. พุทธปรัชญาเปนวิทยาศาสตรหรือ
วิเคราะหปญหาพุทธปรัชญา
6. พุทธปรัชญาเสนออะไรในอริยสัจ 4
7. ปฏิจจสมุปบาท
8. อานิสงคการบรรลุปฏิจจสมุปบาท
1. นิยามคือกฎธรรมชาติ คัมภีร
- อาจารยประจํารายวิชา
ดร.สมเดช นามเกตุ
อภิธรรมรุนอรรถกถาแบงนิกายเปน 5
บรรยาย
2. กรรมกับการเกิดใหม
- นิสิตรวมกันวิเคราะห แสดง
3. มโนทัศนเรื่องจิต
ความคิดเห็นและถามปญหา
4. มโนทัศนเรื่องนิพพาน
- สรุปการบรรยาย และ
วิเคราะหปญหาพุทธปรัชญา
หัวขอ /รายละเอียด

สัปดาห 6

สัปดาห 7

สัปดาห 8

สัปดาห 9

สัปดาห 10

สัปดาห 11

1. จิต มโน วิญญาณ ใจ หัวใจ
2. ลักษณะและที่อยูของจิต
3. พุทธปรัชญามีลักษณะอยางไร
3.1 สัจจนิยม
3.2 จิตนิยม
3.3 วัตถุนิยม
3.4 ปฏิบัตินิยม
3.5 ธรรมชาตินิยม
3.6 มองโลกในแงราย
3.7 มองโลกในแงราย
1. พุทธญาณวิทยา
2. ระดับความรู
3. หลักตัดสินพระธรรมวินัย 8
4. บอเกิดความรูแบบพุทธ
5. การไดมาซึ่งความรูแบบพุทธพระ
สูตร ในปญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย
1. การทดสอบความรู
2. กาลามสูตร 10 ประการ
3. พุทธจริยศาสตร
4. การศึกษาพุทธปรัชญาเชิงจริย
ศาสตร
5. แนวคิดปรัชญาพุทธเถรวาทตอ
สังคมโลก
1. พุทธปรัชญา 4 นิกาย
2. การแยกนิกายของพุทธศาสนา
สังคายนา
3. พุทธศาสนาดังเดิม
4. เหตุผลใดพุทธศาสนาจึงตองแยกกัน
5. ในปรัชญาพุทธแบบอินเดีย มีมติ
เปนอยางเดียว
1. ไวภาษิกะ
2. หลักปรัชญาไวภาษิกะ
3. เสาตรานติกะ
4. มาธยามิกะ
5. นิพพานในแนวความคิดของมาธยามิ
กะ
1. วาทะของนาคารชุน
2. ลัทธิโยคาจาร
3. ปรัชญาในนิกายเซน

- อาจารยประจํารายวิชา
บรรยาย
- นิสิตรวมกันวิเคราะห แสดง
ความคิดเห็นและถามปญหา
- สรุปการบรรยาย และ
วิเคราะหปญหาพุทธปรัชญา

- อาจารยประจํารายวิชา
บรรยาย
- นิสิตรวมกันวิเคราะหแสดง
ความคิดเห็นและถามปญหา
- สรุปการบรรยาย และ
วิเคราะหปญหาพุทธปรัชญา
- อาจารยประจํารายวิชา
บรรยาย
- นิสิตรวมกันวิเคราะหแสดง
ความคิดเห็นและถามปญหา
- สรุปการบรรยาย และ
วิเคราะหปญหาพุทธปรัชญา
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ดร.สมเดช นามเกตุ

ดร.สมเดช นามเกตุ

ดร.สมเดช นามเกตุ

- อาจารยประจํารายวิชา
ดร.สมเดช นามเกตุ
บรรยาย
- นิสิตรวมกันวิเคราะห แสดง
ความคิดเห็นและถามปญหา
- สรุปการบรรยาย และ
วิเคราะหปญหาพุทธปรัชญา
- อาจารยประจํารายวิชา
ดร.สมเดช นามเกตุ
บรรยาย
- นิสิตรวมกันวิเคราะห แสดง
ความคิดเห็น และถามปญหา
- สรุปการบรรยาย และ
วิเคราะหปญหาพุทธปรัชญา
- อาจารยประจํารายวิชา
ดร.สมเดช นามเกตุ
บรรยาย
- นิสิตรวมกันวิเคราะห แสดง
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4. แนวคิดเกี่ยวกับนิกายเซน
5. ปรัชญาของนิกายเซน
สัปดาห 12 1. นิพนธของเฉินชิว
2. นิพนธของเวยหลาง
3. โกอาน หรือ กุงอัน
4. การรูแจง
5. จิตเดิมแทคือพุทธภาวะ
สัปดาห 13 1. นิกายสุขาวดี
2. แนวปรัชญานิกายสุขาวดี
3. สุขาวดีถือแนวคิดแบบเทวนิยม

สัปดาห 14 1. สรุปหลักการ แนวคิด และทฤษฎี
ทางพุทธปรัชญา
สัปดาห 15

สอบปลายภาค

ความคิดเห็นและถามปญหา
- สรุปการบรรยาย และ
วิเคราะหปญหาพุทธปรัชญา
- อาจารยประจํารายวิชา
ดร.สมเดช นามเกตุ
บรรยาย
- นิสิตรวมกันวิเคราะห แสดง
ความคิดเห็นและถามปญหา
- สรุปการบรรยาย และ
วิเคราะหปญหาพุทธปรัชญา
- อาจารยประจํารายวิชา
ดร.สมเดช นามเกตุ
บรรยาย
- นิสิตรวมกันวิเคราะห แสดง
ความคิดเห็นและถามปญหา
- สรุปการบรรยาย และ
วิเคราะหปญหาพุทธปรัชญา
- นิสิตถามปญหา
- สรุปการบรรยายและการ
วิเคราะหปญหา
- นิสิตสงงานกรณีศึกษา
สอบ เชิงวิเคราะห

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ที่
1

2
3

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน
- การเขาชั้นเรียนสม่ําเสมอ
- การมีสวนรวม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
- ทดสอบยอย
วิเคราะหกรณีศึกษา งานคนควา
การนําเสนอรายงาน
การทํางานกลุมและผลงาน
การอานและสรุปบทความ
การสงงานตามที่มอบหมาย
สอบปลายภาค

สัปดาหที่ประเมิน
ตลอดภาคการศึกษา

ดร.สมเดช นามเกตุ

ขอสอบปลายภาค
สัดสวนของการ
ประเมินผล
10%

ตลอดภาคการศึกษา

10%
10%

ตลอดภาคการศึกษา

20%

15

50%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมมจิตโต). พระ. เปรียบเทียบแนวคิดพุทธทาสกับชารตร. กรุงเทพฯ :
อมรินทร พริ้นติ้ง, 2533.
ไพฑูรย พัฒนใหญยิ่ง. ความคิดสําคัญในปรัชญาอินเดีย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2530.
ประยงค แสนบุราณ. ปรัชญาอินเดีย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2547.
ทองหลอ วงษธรรมา. ปรัชญาอินเดีย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2535.
สุนทร ณ รังษี. ปรัชญาอินเดีย: ประวัติและลัทธิ. พิมพครั้ง 3. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2545.
สุนทร ณ รังสี. พุทธปรัชญาเถรวาทในพระไตรปฏก.
พระไตรปฏก เลมที่ 9 ฑีขนิกายขันธวรรค – พรมชารายสูตร - สามัญผลสูตร
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปรัชญาบุรพทิศ. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2532
สมัคร บุราวาศ. พุทธปรัชญา : มองจากทัศนะทางวิทยาศาสตร. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพศยานุ,
2537.
Lea,F.A. THE ETHICS OF REASON : AN ESSAY IN PHILOSOPHY. Delhi : Heritage
Publishers,1979.
Overing. Joanna. ( Edition) . REASON AND MORALITY. London : Tavistock
Publications,1985.
Tomlin,E.W.F.. Philosophers of East & West : the quest for the meaning Of Existence
In Eastern and Western Thought. London : Oak-Tree Books Limitted,1986.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเว็บบอรดที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอนไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทบทวนผลการประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู
ในรายวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือ
ผูทรงคุณวุฒิที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารยหรือแนวคิดใหมๆ
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(ดร.สมเดช นามเกตุ)
อาจารยประจําวิชา
.............../................../................

(พระราเชนทร วิสารโท,ดร)
อาจารยประจําหลักสูตร
.............../................../................

(พระครูปญญาธรรมานุกิจ)
ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆหนองคาย
.............../................../................

