
รายละเอียดของวิชา 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
โปรแกรมวิชา:  ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
 

หมวดท่ี 1  ขอมูลโดยท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา :   220211 ปรัชญาท่ัวไป   (General Philosophy) 
2. จํานวนหนวยกิต :  3 หนวยกิต  (3-0- 3) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : ครุศาสตรบัณฑิต   หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาวิชาเอก 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : ดร.นิวัติ ทองวล 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  : ภาคการศึกษาท่ี 1/2557  พุทธศาสนศึกษา ชั้นปท่ี 3 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน :   ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน : อาคาร 31 หอง 31.05.0.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด : 18 กรกฎาคม 2557 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
(1) เพ่ือศึกษาลักษณะของขอบขายแนวคิดทางปรัชญา   
(2) เพ่ือศึกษาปรัชญาสาขาอภิปรัชญา ทฤษฎีความรู จริยศาสตร และตรรกศาสตร 
(3) เพ่ือศึกษาปรัชญาชีวิตของคนไทยท่ีตั้งอยูบนฐานของศาสนาตาง ๆ 

2. จุดประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
(1) เพ่ือใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ การศึกษาภายในปการศึกษา 2555 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 

ความหมาย ลักษณะของขอบขายแนวคิดทางปรัชญา   ปญหาสําคัญในปรัชญาสาขาอภิปรัชญา ทฤษฎี
ความรู จริยศาสตร และตรรกศาสตร ปรัชญาชีวิตของคนไทยท่ีตั้งอยูบนฐานของศาสนาตาง ๆ 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

(1) บรรยาย 45 คาบเรียน 
(2) สอนเสริม   ไมมี 
(3) การฝกปฏิบัติ ไมมี 
(4) การศึกษาดวยตนเอง 45 คาบเรียน 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
ใหคําปรึกษาประจํารายวิชาสัปดาหละ  2  ชัว่โมงตอสัปดาห  ทุกวันจันทร  เวลา  08.30 -10.30 น. 

 
หมวดท่ี 4  การพัฒนาการเรยีนรูของนักศึกษา 

 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
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1)  มีความเคารพในความเชื่อทางศาสนา   รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
1.2  วิธีการสอน 

1) การบรรยายภายในชั้นเรยีน 
2) การแสดงออกอันเปนแบบอยางท่ีดีของผูสอน 

      1.3  วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินระหวางเรียน  โดยประเมินจากดานเจตคติ(Attitude Domain ) บุคลิกภาพดานการ

แสดงออกในชั้นเรียน  โดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การสังเกต การใชแบบทดสอบ การเก็บขอมูลสถิติความ
ประพฤติ 

2) ใชแบบประเมินและแบบวัดท่ีเก่ียวของซ่ึงอาจทําไดในลักษณะ การตรวจสอบเจตคติทางดาน
คุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงมีองคประกอบจากสวนท่ีเปนสภาพแวดลอมและสถานการณนั้น 
2. ทักษะความรู  

2.1 ทักษะความรูท่ีตองการพัฒนา 
1)  ความรูความเขาใจใน  ความรูเฉพาะดานตามสาขาวิชาชีพ และความรูในศาสตรตางๆ อยางเปน

ระบบ 
2)  สามารถแสวงหาความรูเฉพาะดานท่ีเปนปจจุบัน 

2 .2 วิธีการสอน 
1) การบรรยายภายในชั้นเรยีน 
2) อภิปรายกลุม 
3) การใหคนควาอิสระและทํารายงานท้ังเดี่ยวและกลุม 

2.3   วิธีการประเมินผล 
1) การประเมินดวยการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีหลากหลายวิธี เชน การสอบเนื้อหาวิชารู

โดยใชขอสอบ  การนําเสนอปากเปลา เปนตน 
2) การประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงานท่ีเปนการเสริมสรางองคความรู  ท้ังในหองเรียนและการ

เรียนรูไดดวยตนเอง  เชน ผลการทํารายงานการศึกษา ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา  ผลสรุปโครงการ   
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองการพัฒนา 
1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ และแนวคิดจาก

แหลงขอมูลท่ีหลากหลายเพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงานสอนและงานครูรวมท้ังการวินิจฉัยผูเรียน และการวิจัย
เพ่ือพัฒนาผูเรียน 

3.2 วิธีการสอน 
1) การบรรยายภายในชั้นเรยีน 
2)  การอภิปรายกลุม การสะทอนแนวคิด   
3) การแสดงวิสัยทัศนในการแกไขปญหาตาง ๆ  

3.3 วิธีการประเมินผล 
1) การประเมินดวยการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีหลากหลายวิธี เชน การสอบเนื้อหาวิชารู

โดยใชขอสอบ  การนําเสนอปากเปลา เปนตน 
2) การประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงานท่ีเปนการเสริมสรางองคความรู  ท้ังในหองเรียนและการ

เรียนรูไดดวยตนเอง  เชน ผลการทํารายงานการศึกษา ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา  ผลสรุปโครงการ   
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

1) มีความไวในการรับความรูสึกของผูเรียนดวยความเขาใจ และความรูสึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณและสังคม 

4.2 วิธีการสอน 
   1) การสรางกระบวนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน  ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับสังคมและ

ผูเรียนกับการใชหลักพระพุทธศาสนาใหปรากฏตอสังคมโดยการ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการทํางาน
เปนทีม เพ่ือสงเสริมการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม 

 
4.3 วิธีการประเมินผล 

1) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม ในสถานการณการเรียนรูตาม
วัตถุประสงค 

2) การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมเพ่ือน และทีมงานอยางมีประสิทธิภาพและ
สรางสรรค 
5. ทักษะการวิเคราะหและการใชเหตุผลเชิงตัวเลขและการสื่อสาร 

5.1 ทักษะการวิเคราะหและการใชเหตุผลเชิงตัวเลขและการสื่อสารท่ีตองพัฒนา 
1) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับจากผูเรียนอยางรวดเร็ว ท้ังท่ีเปน

ตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน  
5.2 วิธีการสอน 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล ท้ังการพูด  
การฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอนและบุคคลท่ีเก่ียวของในสถานการณท่ีตางกัน 

2) การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเลือกสารสนเทศและฝก
ทักษะการนําเสนอขอมูลสารสนเทศดวยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผูฟง  และเนื้อหาท่ีนําเสนอ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
1)การทดสอบการวิเคราะหขอมูล  โดยใชขอสอบ  การทํารายงานกรณีศึกษา  และวิเคราะหขอมูลผล

การศึกษาวิจัย  การศึกษาอิสระ 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห เนื้อหา เวลา/
ชม. 

ส่ือ/กิจกรรม ผูสอน 

1 แนะนํารายวิชา 
บทท่ี 1 บทนํา 
1.1  ความหมายของปรัชญา 
1.2  กําเนิดปรัชญา 
1.3  จุดมุงหมายของการศึกษาปรัชญา 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 

ดร.นิวัติ
ทองวล 

2 1.4 ประเภทของปรัชญาและสาขาของปรัชญา 3 1) สื่อ(PowerPoint) ดร.นิวัติ
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1.5 ปรัชญากับศาสตรตางๆ  2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 
3.) แบบฝกหัดทายบท 

ทองวล 

3 บทท่ี 2 อภิปรัชญา 
2.1 ความหมายและขอบเขตของ 
     อภิปรัชญา 
2.2 ความจริงของโลกและมนุษย 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 

ดร.นิวัติ
ทองวล 

4 2.3 จิตกับวัตถุ 
2.4 พระเจาและความมีอยูของพระองค 
2.5 ชองวางกาลเวลา 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 

ดร.นิวัติ
ทองวล 

5 บทท่ี 3  ญาณวิทยา 
3.1  ความหมายและขอบเขตของญาณวิทยา 
3.2  ธรรมชาติชองความรู 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 

ดร.นิวัติ
ทองวล 

6 3.3  การรับรูของมนษุย 
3.4.  ความรูและความจริง 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 

ดร.นิวัติ
ทองวล 

7 บทท่ี 4 จริยศาสตร 
4.1 ความหมายและของเขตจริยศาสตร4.2 
ธรรมชาติของความดีและจุดหมายสูงสุดของ
มนุษย  

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 

ดร.นิวัติ
ทองวล 

8 4.3 คุณคาและการตัดสินของการกระทํา 
4.4 จริยศาสตรประยุกต 

3 1)บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(PowerPoint) 
2)ดูวิทัศน 

ดร.นิวัติ
ทองวล 

9 สอบระหวางภาค    

10 บทท่ี 5 สุนทรียศาสตร   
5.3 ความหมายและของเขตสุนทรียศาสตร 
5.2 สุนทรียธาตุ 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 

ดร.นิวัติ
ทองวล 

11 5.3  คุณคาและการตัดสินคุณคาสุนทรียะ 
5.4  ปรัชญาศิลปะ 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 

ดร.นิวัติ
ทองวล 

12 บทท่ี  6 ตรรกศาสตร   
6.1 ความหมายและขอบเขตของตรรกศาสตร 
6.2 การนิยาม  

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 

ดร.นิวัติ
ทองวล 

13 6.3 อุปนัย 
6.4 นิรนัย 
6.5 ตรรกศาสตรสัญญลักษ 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 

ดร.นิวัติ
ทองวล 
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 บทท่ี 7 ปรัชญาไทย 
7.1 ความหมายและรากฐานปรัชญาไทย 
7.2 ปรัชญาไทยเก่ียวกับการเกิด-การตายและ
คุณคาของชีวิต 

3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 
3)มอบหมายคนควารายงาน 

ดร.นิวัติ
ทองวล 

14 7.3 ปรัชญาไทยเก่ียวกับโลกและจักรวาล 3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 

 

15 7.4 ปรัชญาไทยเก่ียวกับสังคมและการเมือง 3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 

ดร.นิวัติ
ทองวล 

16 สรุปและนําเสนอรายงาน 3 1) สื่อ(PowerPoint) 
2) บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ 

ดร.นิวัติ
ทองวล 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวน
ของการ
ประเมิน 

1. 1. ดาน
คุณธรรม
จริยธรรม 
1.1 

1) ประเมินระหวางเรียน  โดยประเมินจากดานเจตคติ
(Attitude Domain ) บุคลิกภาพดานการแสดงออกใน
ชั้นเรียน  โดยใชวธิีการท่ีหลากหลาย เชน การสังเกต 
การใชแบบทดสอบ การเก็บขอมูลสถิติความประพฤติ 
(2) ใชแบบประเมินและแบบวัดท่ีเก่ียวของซ่ึงอาจทําได
ในลักษณะ การตรวจสอบเจตคติทางดานคุณธรรมและ
จริยธรรม ซ่ึงมีองคประกอบจากสวนท่ีเปน
สภาพแวดลอมและสถานการณนั้น 

 
 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
10% 

2 2. ดาน
ความรู 
(1) (2)  

1) การประเมินดวยการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ท่ีหลากหลายวิธี เชน การสอบเนื้อหาวิชารูโดยใช
ขอสอบ  การนําเสนอปากเปลา เปนตน 
2) การประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงานท่ีเปนการ
เสริมสรางองคความรู  ท้ังในหองเรียนและการเรียนรูได
ดวยตนเอง  เชน ผลการทํารายงานการศึกษา ผลการ
วิเคราะหกรณีศึกษา  ผลสรุปโครงการ   
1) ความรูความเขาใจใน  ความรูเฉพาะดานตามสาขา
วิชาชีพ และความรูในศาสตรตางๆ อยางเปนระบบ 
2) สามารถแสวงหาความรูเฉพาะดานท่ีเปนปจจุบัน 

สัปดาหท่ี  8 
และ15 

30 % 

3 3.ดานทักษะ 1) การประเมินกิจกรรมท่ีสามารถนํามาเปนเครื่องมือใน ตลอดภาค 30 % 
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ทางปญญา 
(1)  

การประเมินทักษะทางความรูลึก(Cognitive Domain) 
ในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ   
2) การสอบวัดความรูความสามารถในการคิดและการ

แกปญหาโดยยกตัวอยางกรณีศึกษาซ่ึงอาจจะเปนเรื่องท่ี

เกิดข้ึนจริงในสังคมปจจุบัน 

การศึกษา 

4 4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 
(1) 
 

1) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปน
ผูนําและผูตาม ในสถานการณการเรียนรูตาม
วัตถุประสงค 
2) การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุม

เพ่ือน และทีมงานอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20 % 

5 5.ดานทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(1) 

1)การทดสอบการวิเคราะหขอมูล  โดยใชขอสอบ  การ
ทํารายงานกรณีศึกษา  และวิเคราะหขอมูลผลการ
ศึกษาวิจัย  การศึกษาอิสระ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 % 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน 
     เอกสารประกอบการสอน  
2. เอกสารและขอมูลสําคัญท่ีนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพ่ิมเติม 
     ไมมี  
3. เอกสารและขอมูลแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 
กีรติ บุญเจือ. (2538). ปรัชญาสําหรับผูเริ่มเรียน.  กรุงเทพมหานคร.  ไทยวัฒนาพานิช. 

วิศย วิศทเวท. (2547). ปรัชญาท่ัวไป. พิมพครัง้ท่ี 8. กรุงเทพมหานคร.  อักษรเจริญทัศน. 

บุญมี แทนแกว (2541). ปรัชญาท่ัวไป. กรุงเทพมหานคร. โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส.  

พิสิฐ โครตสุโพธิ์. (2540). ปรัชญาไทย.  Available at : http://www.baanjomyut.com/library_2/extension- 

                   2/thai_philosophy/index.html (1 พฤศจิกายน 2556) 

เอกวิทย ณ ถลาง. (2544). ภูมิปญญาไทย. กรุงเทพมหานคร. อมรินทร.  
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หมวดท่ี 7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
              โดยแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา ทางเว็บไซตของมหาลัย 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
2.1  การสังเกตการณการสอนของประธานโปรแกรม   หรือ ฝายวิชาการ 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ  2  มีการปรับปรุงการสอนโดย 
3.1 การประชุมวางแผนในระดับโปรแกรมเก่ียวกับการเรียนการสอน 
3.2 การทําวิจัยชั้นเรียน/ บันทึกหลังการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา โดยการสุมตัวอยางตรวจผลงานของนักศึกษา 

รวมถึงพิจารณาผลการทดสอบ 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      ปรับปรุงรายวิชาอยางตอเนื่องตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4  

 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : ดร. นิวัติ  ทองวล 

 ลงชื่อ     วันท่ีสงรายงาน :  18 กรกฎาคม 2557  

                  (....ดร. นิวัติ  ทองวล...) 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : นายสุชาติ พิมพพันธ 

 ลงชื่อ     วันท่ีรับรายงาน : . 18 กรกฎาคม 2557  

                  (.......นายสุชาติ พิมพพันธ.....) 
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