
ม ค อ . 3 

 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา 

 

หมวดที� 1: ข้อมูลทั�วไป 

                  1. รายวชิา: ปรัชญากบัชีวติ (Philosophy and LIfe)    รหสั: GED 2002 

                 2. จาํนวนหน่วยกิต: 3 หน่วยกิต 3(3-0-6) 

                 4. อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน: ผูช่้วยศาสตราจารยเ์กียรติศกัดิ�  ดวงจนัทร์ 

                 5. ภาคการศึกษา/ชั�นปีที�เรียน: ภาคการศึกษา 1 และ 2/ชั�นปีที� � และ � 

                 6. รายวชิาที�ตอ้งเรียนมาก่อน: ไม่มี 

                 7. รายวชิาที�ตอ้งเรียนพร้อมกนั: ไม่มี 

                 8. สถานที�เรียน:  มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

                 9. วนัที�จดัทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดรายวชิาครั� งล่าสุด: 21 กรกฎาคม 2558 

หมวดที� 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

               1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา:  

                  1. เพื�อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัชีวติในทศันะของปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาตะวนัตก 

              2. เพื�อใหมี้ความเป็นตวัของตวัเองทางความคิด การดาํเนินชีวิต มีใจกวา้งยอมรับความคิดที�มี 

                เหตุผลของผูอื้�นและเคารพต่อศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย ์

            3.  เพื�อใหมี้ความคิดเชิงวพิากษ ์วเิคราะห์และสังเคราะห์ดว้ยเหตุผล รู้จกัตั�งคาํถามในเรื�องที�พบ 

                เห็น การดาํเนินชีวติและทาํงานในชีวติประจาํวนัอยา่งมีเหตุผล 

             2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรับปรุง 

     เพื�อใหน้กัศึกษามีวธีิคิด การวพิาษ ์การวเิคราะห์และสังเคราะห์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีกระบวน 

การเรียนรู้ผา่นเหตุการณ์ สถานการณ์ที�เกิดขึ�นในสังคม เพื�อใหมี้ความเขา้ใจในปรากฏการณ์และความ 

เปลี�ยนแปลงต่าง ๆ และสามารถปรับตวัได ้เพื�อใชชี้วติอยา่งมีสันติสุขและอยูร่่วมกนัอยา่งมีสันติภาพ 

หมวดที� 3: ลกัษณะและการดําเนินการ 

                  คาํอธิบายรายวชิา: 

         แนวคิดเกี�ยวกบัปรัชญาและกลุ่มลทัธิปรัชญา แนวทางการดาํเนินชีวิตและทาํงานตามแนวทางปรัชญา 
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และศาสนา โดยเนน้กระบวนการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรมจดักิจกรรมการเรียนรู้การบูรณา

การทฤษฏีและปฏิบติัเพื�อพฒันาตนเองและการอยูร่่วมกบัผูอื้�นการเคารพต่อศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย ์

จาํนวนชั�วโมงที�ใชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอบเกบ็คะแนน สอนเสริม การศึกษาด้วยตนเอง 

42 ชั�วโมง/ภาคเรียน 6 ชั�วโมง/ภาคเรียน ตามความตอ้งการของ 

นกัศึกษาเฉพาะราย 

96 ชั�วโมง/ภาคเรียน 

จาํนวนชั�วโมงต่อสัปดาห์ที�อาจารยใ์หค้าํปรึกษาและแนะนาํทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

1. ใหค้าํปรึกษานกัศึกษาผา่นเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั 

2. ใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที�ตอ้งการ) 

หมวดที� 4: การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

                4.1 คุณธรรมจริยธรรม 

         4.1.1 คุณธรรม จริยธรรมที�ตอ้งพฒันา 

(1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื�อสัตยสุ์จริต 

(2) มีหลกัปฏิบติัที�แสดงความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

(3) มีความเป็นตวัเองทางความคิดและยอมรับความคิดเห็นของผูอื้�น รวมทั�งเคารพ 

     ในคุณค่าและศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย ์

(4) เคารพกฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัรวมถึงวฒันธรรมขององคก์รและสังคม 

(5) สามารถวเิคราะห์และใชเ้หตุผลไดเ้หมาะสมและถูกกาลเทศะ 

(6) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

      4.1.2 วธีิการสอน 

(1)  บรรยายพร้อมวเิคราะห์จากกรณีตวัอยา่งประเด็นทางจริยธรรม 

(2)  อภิปรายกลุ่ม/กิจกรรมกลุ่ม 

  4.1.3 วธีิการประเมินผล 

(1)  พฤติกรรมการเขา้เรียนและส่งงานที�ไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตที�ใหแ้ละตรงเวลา 

(2)  ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 

(3)  ประเมินผลการนาํเสนอรายงานที�มอบหมาย 

(4)  สังเกตพฤติกรรมจากกิจกรรมกลุ่ม 
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                4.2 ความรู้ 

          4.2.1  ความรู้ที�ตอ้งไดรั้บ 

(1)  มีความรู้และความเขา้ใจในทฤษฎีและสามารถนาํไปปฏิบติัในชีวติประจาํวนัได ้

(2)  มีความรู้และความเขา้ใจในโลกทศัน์ของปรัชญา 

(3)  มีความเขา้ใจในกระบวนคิดของปรัชญา 

(4) มีความเขา้ใจในปรัชญา และสามารถเชื�อมโยงกบัโลกปัจจุบนัได ้

       4.2.2 วธีิการสอน 

      บรรยาย อภิปราย ทาํงานกลุ่ม การนาํเสนอรายงาน การวเิคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมาย 

ใหค้น้ควา้ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง โดยนาํมาสรุปและนาํเสนอ การศึกษาปัญหาโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

                       4.2.3 วธีิการประเมินผล 

                             (1) ทดสอบยอ่ย เพื�อการประเมินหลกัการและทฤษฎี โดยเนน้ที�การ วเิคราะห์และการประยกุตใ์ช ้

                             (2.)ประเมินผลจากการนาํเสนอผลการคน้ควา้ขอ้มูล 

                             (3) มีการอา้งอิงเอกสารและแหล่งขอ้มูลที�ไดน้าํมาทาํรายงานอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

                 4.3 ทกัษะทางปัญญา 

           4.3.1 ทกัษะทางปัญญาที�ตอ้งพฒันา 

(1) มีวธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

(2) มีความคิดเชิงวพิากษ ์วเิคราะห์ สังเคราะห์ดว้ยเหตุผล 

(3) มีความคิดเชิงสร้างสรรค ์

      4.3.2  วธีิการสอน 

(1)  มอบหมายใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ปัญหาและหาทางแกไ้ข พร้อมนาํเสนอผลงาน 

(2)  อภิปรายกลุ่ม 

(3)  สะทอ้นแนวคิดจากการสังเกตพฤติกรรม 

       4.3.3  วธีิการประเมินผล 

(1) สอบเก็บคะแนนและสอบปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบที�มีการวเิคราะห์และการประยกุตใ์ช ้

(2)  วดัผลจากการประเมินการนาํเสนอผลงาน 

(3)  สังเกตพฤติกรรมการแกปั้ญหา 

               4.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
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         4.4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบที�ตอ้งพฒันา 

(1)  มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

(2)  มีความเป็นผูน้าํทางความคิด 

(3)  สามารถปรับตวัเขา้กบักลุ่มคนหรือองคก์รต่าง ๆ ได ้

(4)  สามารถอยูร่่วมกบัคนต่างวฒันธรรมไดอ้ยา่งกลมกลืน 

         4.4.2  วธีิการสอน 

(1)  มอบหมายงานรายเดี�ยวและรายกลุ่ม  

(2)  วเิคราะห์กรณีศึกษา เพื�อศึกษาและหาแนวทางแกไ้ข 

(3)  จดักิจกรรมกลุ่ม เพื�อสะทอ้นแนวคิดและสังเกตจากพฤติกรรม 

          4.4.3  วธีิการประเมินผล 

(1)  นกัศึกษาประเมินตนเองและเพื�อน 

(2)  ประเมินจากงานกลุ่มที�นาํเสนอ และประเมินพฤติกรรมการทาํงานเป็นทีม 

(3)  ประเมินจากรายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 

              4.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

         4.5.1  ทกัษะการวเิคราะห์การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศที�ตอ้งพฒันา 

(1)  มีทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 

(2)  มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสื�อสาร 

(3)  มีทกัษะในการนาํเสนอรายงานดว้ยรูปแบบ เครื�องมือ และเทคโนโลยทีี�เหมาะสม 

     4.5.2  วธีิการสอน 

(1)  มอบหมายงานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และทาํรายงาน 

(2)  นาํเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยทีี�เหมาะสม 

     4.5.3  วธีิการประเมินผล 

(1)  ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนาํเสนอ 

(2)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 
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หมวดที� 5: แผนการสอนและการประเมินผล 

                  แผนการสอน 

สัปดาห์

ที� 

หวัขอ้/รายละเอียด จาํนวน

ชั�วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน/สื�อที�ใช ้

ผูส้อน 

1 แนะนาํรายวชิา 3 อภิปราย ซกัถาม  

2 ความหมาย ขอบข่าย วธีิคิดทาง 

ปรัชญา วธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

3 บรรยาย,ซกัถาม,

คน้ควา้,อภิปราย 

 

3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปรัชญา 

กบัศาสตร์อื�น ๆ พฒันาการทาง

ปรัชญา ปรัชญาสมยัต่างๆ  

3 บรรยาย,ซกัถาม,

คน้ควา้,อภิปราย, 

วเิคราะห์เหตุการณ์

ปัจจุบนั,ศึกษากรณี

ตวัอยา่ง 

 

4 จิตนิยมและสสารนิยม 

 

3 บรรยาย,ซกัถาม,

คน้ควา้,อภิปราย, 

วเิคราะห์เหตุการณ์

ปัจจุบนั,ศึกษากรณี

ตวัอยา่ง 

 

5 สสารนิยมและธรรมชาตินิยม 

 

3 บรรยาย,ซกัถาม,

คน้ควา้,อภิปราย, 

วเิคราะห์เหตุการณ์

ปัจจุบนั,ศึกษากรณี

ตวัอยา่ง 

 

6 ชีวติเพื�อตนเองและผูอื้�น  3 บรรยาย,ซกัถาม,

คน้ควา้,อภิปราย, 

วเิคราะห์เหตุการณ์

ปัจจุบนั,ศึกษากรณี

ตวัอยา่ง 
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สัปดาห์

ที� 

หวัขอ้/รายละเอียด จาํนวน

ชั�วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน/สื�อที�ใช ้

ผูส้อน 

7 ลกัษณะทั�วไปปรัชญาอินเดีย 

ปรัชญาอินเดียกลุ่มที�นบัถือพระเจา้ 

 

 

3 บรรยาย,ซกัถาม,

คน้ควา้,อภิปราย, 

วเิคราะห์เหตุการณ์

ปัจจุบนั,ศึกษากรณี

ตวัอยา่ง 

 

8 ปรัชญาอินเดียกลุ่มที�นบัถือพระเจา้

ปรัชญาอินเดียกลุ่มที�ไม่นบัถือพระเจา้ 

3 บรรยาย,ซกัถาม,

คน้ควา้,อภิปราย, 

วเิคราะห์เหตุการณ์

ปัจจุบนั,ศึกษากรณี

ตวัอยา่ง 

 

9 ปรัชญาอินเดียกลุ่มที�ไม่นบัถือพระเจา้ 

 

3 บรรยาย,ซกัถาม,

คน้ควา้,อภิปราย, 

วเิคราะห์เหตุการณ์

ปัจจุบนั,ศึกษากรณี

ตวัอยา่ง 

 

10 ลกัษณะทั�วไปของปรัชญาจีน 

ปรัชญาขงจื�อ 

 

3 บรรยาย,ซกัถาม,

คน้ควา้,อภิปราย, 

วเิคราะห์เหตุการณ์

ปัจจุบนั,ศึกษากรณี

ตวัอยา่ง 

 

11 สอบเก็บคะแนน 20 คะแนน 

12 ปรัชญาขงจื�อ 

ปรัชญาเต๋า 

 

3 บรรยาย,ซกัถาม,

คน้ควา้,อภิปราย, 

วเิคราะห์เหตุการณ์

ปัจจุบนั,ศึกษากรณี

ตวัอยา่ง 
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สัปดาห์

ที� 

หวัขอ้/รายละเอียด จาํนวน

ชั�วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน/สื�อที�ใช ้

ผูส้อน 

13 ปรัชญาเต๋า 

การดาํเนินชีวติตามแนวทางปรัชญา

และศาสนา 

3 บรรยาย,ซกัถาม,

คน้ควา้,อภิปราย, 

วเิคราะห์เหตุการณ์

ปัจจุบนั,ศึกษากรณี

ตวัอยา่ง 

 

14 การดาํเนินชีวติตามแนวทางปรัชญา

และศาสนา 

การนาํปรัชญาและศาสนาไปประยกุต์

กบัศาสตร์สมยัใหม่ 

3 บรรยาย,ซกัถาม,

คน้ควา้,อภิปราย, 

วเิคราะห์เหตุการณ์

ปัจจุบนั,ศึกษากรณี

ตวัอยา่ง 

 

15 การนาํปรัชญาและศาสนาไปประยกุต์

กบัศาสตร์สมยัใหม่ 

3 บรรยาย,ซกัถาม,

คน้ควา้,อภิปราย, 

วเิคราะห์เหตุการณ์

ปัจจุบนั,ศึกษากรณี

ตวัอยา่ง 

 

16 สรุป 

 

                       แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที� ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ที� 

ประเมิน 

สัดส่วนของ

การประเมิน 

1 1.5, 2.1 - 2.4 

1.5, 2.1 - 2.5 

ทดสอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

11 

17 

20% 

40% 

2 1.2 - 1.3 

2.1 - 2.2 

2.3 

ทาํงานกลุ่มและนาํเสนอผลงาน 

วพิากษ ์วเิคราะห์และสังเคราะห์กรณีศึกษา 

การนาํเสนอ 

ตลอดภาค 

การศึกษา 

30% 
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กิจกรรมที� ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ที� 

ประเมิน 

สัดส่วนของ

การประเมิน 

3 1.1 - 1.3, 1.4 การเขา้ชั�นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย 

เสนอความคิดเห็นในชั�นเรียน 

ตลอดภาค 

การศึกษา 

10% 

หมวดที� 6: ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

                             เอกสารและตาํราหลกั: 

เกียรติศกัดิ�  ดวงจนัทร์ ผศ.. (2559.) ปรัชญากบัชีวติ. นครศรีธรรมราช, กรีนโชนอินเตอร์.   

                             เอกสารและขอ้มูลอ่านเสริม: 

วทิย ์วศิทเวทย ์ปรัชญาทั�วไป: มนุษย ์โลก และความหมายของชีวติ กรุงเทพฯ อกัษรเจริญทศัน์ 2529 

สุนทร ณ รังสี ปรัชญาอินเดีย: ประวติัและลทัธิ กรุงเทพฯ บพิธการพิมพ ์2521 

                            เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ: 

ทววีฒัน์ ปุณฑริกววิฒัน์ ศาสนาและปรัชญาจีน ธิเบต และญี�ปุ่น กรุงเทพฯ สุขภาพใจ 2545 

เนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย ์และสมเกียรติ สุขโข คัมภีร์คุณธรรม กรุงเทพฯ อมรินทร์การพิมพ ์มปป 

พจนา จนัทรสันติ (แปลและเรียบเรียง) วถิีแห่งเต๋า พิมพค์รั� งที� 3 กรุงเทพฯ เคล็ดไทย 2523 

รอนดา เบิร์น เดอะซีเคร็ท พิมพค์รั� งที� 45 จิระนนัท ์พิตรปรีชา (แปล) อมรินทร์ปริ�นติ�งแอนพบัพลิชชิ�ง 

                            กรุงเทพฯ 2551 

หมวดที� 7: การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

                             7.1 กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา: การประเมินประสิทธิผลในรายวชิา 

จดัทาํโดยนกัศึกษา ในรูปแบบ  

• การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน  

• แบบประเมินผูส้อนและแบบประเมินรายวชิา 

• ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็ไซตข์องทางมหาวทิยาลยั 

                               7.2  กลยทุธ์การประเมินการสอน โดยการเก็บขอ้มูลเพื�อประเมินการสอน 

• สังเกตการสอนของผูร่้วมทีมสอน 

• ผลการเรียนของนกัศึกษา 

• การทวนสอบผลการเรียนรู้ 
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7.3  การปรับปรุงการสอน โดยการปรับปรุงการสอน ดว้ยกิจกรรมระดมสมอง และหาขอ้มูล

เพิ�มเติมในการปรับปรุงการสอน 

• สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 

• การวจิยัในและนอกชั�นเรียน 

7.4  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ� ของนกัศึกษาในรายวชิา: ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ� ในรายหวัขอ้ ตามที�คาดหวงัจากการเรียนรู้ในรายวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา 

หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ�  โดยรวมในวชิาดงันี�  

• การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอื์�น 

หรือผูท้รงคุณวฒิุ ที�ไม่ใช่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

• มีการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน 

วธีิการใหค้ะแนน และการให้คะแนนพฤติกรรม 

7.5  การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา: จากผลการประเมิน 

และทวนสอบผลสัมฤทธิ� ประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวชิา 

เพื�อใหเ้กิดคุณภาพมากขึ�น 

• ปรับปรุงรายวชิาตามขอ้เสนอแนะและผลการสอบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ� ตามขอ้ 7.4 

• เปลี�ยนวธีิการสอนเพื�อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเรื�องการประยกุตค์วามรู้ 

 


