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    รายละเอียดของรายวิชา                           มคอ.3 
วิชา 000  205 ปรัชญาเบื้องต้น 
Introduction to Philosophy 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   ม จ ร. วิทยาเขตขอนแก่น 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา                  วิชา 000  205 ปรัชญาเบื้องต้น 
                                               Introduction to Philosophy 
2. จ านวนหน่วยกิต  
                           3 หน่วยกิต 3 (3-0-6)   
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
           พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  ปรัชญา 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลเผ่า  เพ็งวิภาศ 
       Assistant Professor Dr. Phonphao Phengwiphat 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน          ชั้นปีที่ 2 
                    ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา  2565   
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
8. สถานที่เรียน วิทยาเขตขอนแก่น   
    อาคาร 100 ปี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     14 พฤศจิกายน  2565 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     1.1  เพ่ือให้นิสิตเข้าใจความหมายและขอบข่ายของการศึกษาวิชาปรัชญาว่าความความสัมพันธ์
ระหว่างปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ได้ดี 
     1.2 เพ่ือให้นิสิตสามารถน าความรู้สาระส าคัญของปรัชญาไปพัฒนาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
     1.3 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตกสาขาปรัชญา และสาขาต่าง ๆ 
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     2.1 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับปรัชญาศาสนาและเป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน า
ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านปรัชญาไปแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
    2.2 เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการเรียนในวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้
สอดคล้องกับแนวโน้มความคิดทางปรัชญา ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
    2.3 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจพัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก  และเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. 

 
1.  ค าอธิบายรายวิชา  

        ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์
สาขาปรัชญา และสาระส าคัญของปรัชญาสาขาต่าง ๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญา
ตะวันตก 

 
 2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 15 สัปดาห์   
45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา   

ไม่มี ไม่มี การศึกษาด้วยตนเอง 
6 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล   
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายที่) ต้องการ 

หมวดที ่3 การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  คุณธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้โดยการสร้างจาก
กรอบรายวิชานี้โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้  
      1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและเข้าใจค าว่าปรัชญา และศาสนา  
      1.1.2 เป็นผู้มีความสามารถน าประโยชน์จากการศึกษามาพัฒนามนุษย์ได้อย่างเหมาะสม 
      1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าในการชี้ให้เห็นความเป็นผู้มีเหตุผล มีความ เที่ยงธรรมและเปิดใจกว้าง 
      1.1.4 มีจิตส านึกท่ีดีต่อปรัชญาศาสนาและมองเห็นประโยชน์จากการศึกษาเปรียบเทียบ 
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1.2 วิธีการประเมินผล  
     1.2.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน  
     1.2.2 การตรงต่อเวลา 
    1.2.3 งานที่ได้รับมอบหมาย   
    1.2.4 การอภิปรายรายงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่นิสิตต้องได้รับ  
      นิสิตต้องได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาและศาสนาในฐานะเป็นแหล่งการเรียนรู้พัฒนา
มนุษย์ต้องสามารถประยุกต์หลักธรรมที่ส าคัญของปรัชญาและศาสนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ   
สังคม และน ามาเปรียบเทียบกับหลักการทางปรัชญาในมุมมองต่าง ๆ นิสิตต้องตั้งอยู่บนหลักการแห่งความ
เป็นคนใจกว้าง มีเหตุผล ยอมรับทฤษฎีต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป ยอมรับความหลากหลายในการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ในภาพกว้าง ๆ ทางปรัชญาและศาสนา 
2.2 วิธีการสอน  
        บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้
ท ารายงานจากประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นการศึกษาจากประสบการณ์ตรง 
2.3 วิธีการประเมินผล  
      - สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการทฤษฎี และประสบการณ์ตรง 
       - น าเสนอผลงานจากการท ารายงานในประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ในมุมมองกว้าง ๆ 

3. ทักษะทางปัญญา    
  3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
          สามารถเข้าถึงและเข้าใจความเป็นมาของปรัชญาศาสนาว่ามีวิวัฒนาการอย่างไร มีความแตกต่าง
และความเหมือนอย่างไร ท าไมถึงมีบทบาทและอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเน้นความเป็นผู้มี
เหตุผลเป็นหลัก 
3.2 วิธีการสอน  
      การบรรยายและการมอบหมายให้นิสิตท ารายงานในประเด็นด้านปรัชญาศาสนาที่น่าสนใจแล้วน ามา
วิจารณ์หาข้อสรุปเพ่ือเป็นความรู้น าปฏิบัติและพัฒนาต่อไป 
3.3 วิธีการประเมินผล  
       สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับด้านปรัชญาศาสนาที่มีความสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ ซึ่งสามารถน ามาเปรียบเทียบกับมุมมองทางปรัชญาศาสนา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ 
          นิสิต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา พัฒนาทักษะในการสร้าง
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สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม พัฒนาการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย 
     4.2 วิธีการสอน  
         - จัดกิจกรรมสัมมนากลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา มอบหมายงานรายบุคคลและกลุ่ม การ
น าเสนอรายงาน 
4.3 วิธีการประเมินผล  
      4.3.1 ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด  
      4.3.2 รายงานที่น าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม  
      4.3.3 รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา 
(Mappiculum  Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา 1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  

ความรู้ 

 

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะความ 
สัมพันธ์ฯ 

5. 
ทักษะการ
วิเคราะห์ 

000  205 ปรัชญาเบื้องต้น 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
               

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการ

เรียน 
อาจารย ์
ผู้สอน 

1 บทที่ 1 บทน า 
      1.1  ทดสอบก่อนเรียน 
      1.2  แนะน าแผนการสอน วิธีการประเมินผล 
      1.3  ค าอธิบายรายวิชา 
      1.4  วัตถุประสงค์รายวิชา 
      1.4  มีจิตพิสัย  
             1.4.1 การเรียน 
             1.4.2 กิจกรรม 
             1.4.3 งานมอบหมาย  

3 ใช้การบรรยาย 
ให้การศึกษา
ค้นคว้า 
น าเสนองาน 
การสาธติ 
Power Point 
Projector 

ผศ.ดร. พลเผ่า  
เพ็งวิภาศ 

2 บทที่  2   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญากับ
ศาสนา   

3 การอธิบาย 
การยกตัวอย่าง
ประกอบ 

ผศ.ดร. พลเผ่า  
เพ็งวิภาศ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียน 

อาจารย ์
ผู้สอน 

2.1 ความหมายของปรัชญา 
2.2  มูลเหตุของการเกิดปรัชญา 
2.3  ขอบข่ายและสาขาของปรัชญา 
2.3 ความแตกต่างระหว่างปรัชญากับศาสตร์อ่ืน 
2.4 ประโยชน์ของปรัชญา 
 
 

Power Point 
Projector 

3 บทที่  3  ขอบเขตของปรัชญา 
          3.1 วชิาปรัชญาเกิดข้ึนตั้งแต่เมื่อไร 

3 ใช้การบรรยาย 
ให้การศึกษา
ค้นคว้า 
น าเสนองาน 
การสาธติ 
Power Point 
Projector 

ผศ.ดร. พลเผ่า  
เพ็งวิภาศ 

4-6 บทที่  4  ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา 
ศาสนาและวิทยาศาสตร์ 
- ปรัชญากับศาสนา 
- ปรัชญากับวิทยาศาสตร์ 
- ศาสนากับวิทยาศาสตร์ 

9 ใช้การบรรยาย 
ให้การศึกษา
ค้นคว้า 
น าเสนองาน 
การสาธติ 
Power Point 
Projector 

ผศ.ดร. พลเผ่า  
เพ็งวิภาศ 

7 บทที่  3  สาขาปรัชญา 
       3.1 อภิปรัชญา (Metaphysics) 
       3.2 ญาณวิทนยา (Epistemology ) 
      3.3 จริยศาสตร์ (Ethics ) 
     3.4. สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 
     3.5 ตรรกศาสตร์ (Logic) 

3 ใช้การบรรยาย 
ให้การศึกษา
ค้นคว้า 
น าเสนองาน 
การสาธติ 
Power Point 
Projector 

ผศ.ดร. พลเผ่า  
เพ็งวิภาศ 

8 สอบระหว่างภาค 3 ผศ.ดร. พลเผ่า  เพ็งวิภาศ 

9 ความส าคัญของสาขาปรัชญาสาขาต่าง ๆ 3 ใช้การบรรยาย 
ให้การศึกษา
ค้นคว้าน าเสนอ
งานการสาธติ 
Power Point 
Projector 

ผศ.ดร. พลเผ่า  
เพ็งวิภาศ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียน 

อาจารย ์
ผู้สอน 

10-11 พัฒนาการของปรัชญาตะวันออก 6 ใช้การบรรยาย 
ให้การศึกษา
ค้นคว้า 
น าเสนองาน 
การสาธติ 
Power Point 
Projector 

ผศ.ดร. พลเผ่า  
เพ็งวิภาศ 

12 พัฒนาการของปรัชญาตะวันตก 3 ใช้การบรรยาย 
ให้การศึกษา
ค้นคว้า 
น าเสนองาน 
การสาธติ 
Power Point 
Projector 

ผศ.ดร. พลเผ่า  
เพ็งวิภาศ 

13-14 ความเหมือนและความต่างระหว่างปรัชญา
ตะวันออกกับปรัชญาตะวันตก 

6 ใช้การบรรยาย 
ให้การศึกษา
ค้นคว้า 
น าเสนองาน 
การสาธติ 
Power Point 
Projector 

ผศ.ดร. พลเผ่า  
เพ็งวิภาศ 

15 สอบปลายภาค 3  ผศ.ดร. พลเผ่า  
เพ็งวิภาศ 

  45   

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  สัดส่วนของการประเมินผล 

๑ 
สอบระหว่างภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๕ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 
วิเคราะห์ค้นคว้า การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่มและการน าเสนอผลงาน 
การส่งงานตามที่มอบหมาย  

ตลอดภาคการศึกษา ๒๐% 
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๓ 
การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

เอกสารและต าราหลัก 
     กีรติ  บุญเจือ. ปรัชญาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร:  ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๑. 
     บุญมี  แท่นแก้ว และคณะ. ปรัชญาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร:  โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๔. 
     พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธศาสนากบัปรัชญา. กรุงเทพฯ อมรินทร์  พร ๒๕๓๓. 

ข้อมูลส าคัญ 
      กีรติ  บุญเจือ.  สารานุกรมปรัชญา. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๒. 
      วิทย์  วิศยเวทย์.  ปรัชญาทั่วไป. กรุงเทพมหานคร:  อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๒๗. 

ข้อมูลแนะน า 
      กีรติ  บุญเจือ.  ปรัชญาส าหรับผู้เริ่มเรียน. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๙. 
       --------------------แก่นปรัชญากรีก. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๙. 
     จ านงค์  ทองประเสริฐ. ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ. กรุงเทพมหานคร: แพร่วิทยา, ๒๕๓๒. 
        ----------------ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่. พระนคร: แพร่วิทยา, ๒๕๑๔. 
     บุญมี แท่นแก้ว.  ญาณวิทยา. กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓. 
      พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต).  ปรัชญากรีก. กรุงเทพฯ : ศยาม, ๒๕๓๒. 
     พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). ปรัชญาการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๘. 
      พระทักษิณคณาธิการ.  ปรัชญา. กรุงเทพมหานคร:  ดวงแก้ว, ๒๕๔๔. 
       ฟ้ืน  ดอกบัว.  ปวงปรัชญากรีก. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๒. 
      วิธาน  สธุีวคุปต์, ผศ. อภิปรัชญา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๒๐. 
      สมัคร  บุราวาส.  วิชาปรัชญา. พระนคร: แพร่วิทยา, ๒๕๑๕. 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น
จากนิสิตได้ดังนี้ 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  
          - ใบงานประเมินประสิทธิผลวัตถุประสงค์รายวิชา 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
          - ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
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ประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - แบบสอบถามประเมินผลสัมฤทธิ์การสอนโดยนิสิต 
          - การสังเกตการสอนจากผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 
         - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
ปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - แจ้งผลการประเมินการสอนโดยนิสิตให้ผู้สอนทราบเพ่ือน าไปปรับปรุงการสอน           
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้
ในวิชา ได้จากใบงาน แบบฝึกหัด การสอบถามนิสิต การตรวจงานมอบหมายของนิสิต และพิจารณาจาก
ผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้
ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดย
ตรวจสอบข้อสอบ ใบงาน รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
ด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
     - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
     - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารย์ 
     -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 


