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(ร่าง) 

มคอ.3 รายละเอยีดรายวชิา 
Course Specification 

 
 
 
 
 

0000164  หลกัปรัชญาและศาสนาเพ่ือการพฒันาชีวติ 
(Philosophy and Religion Principles for Life Development) 

 
 
 
 
 

รายวชิานีเ้ป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 

มหาวทิยาลยัทักษิณ 
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สารบัญ 
หมวด                   หน้า 
หมวดท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป       3 
หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์     5 
หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ     6 
หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต     7 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล     10 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน    13 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  14 
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รายละเอยีดของรายวชิา 
(Course Specification) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา : หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
  

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 
0000164  หลกัปรัชญาและศาสนาเพื่อการพฒันาชีวิต 
                (Philosophy and Religion Principles for Life Development) 
 
2. จ านวนหน่วยกติ   
3(3-0-6) 
 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

1. อาจารย ์ดร.อุทยั  เอกสะพงั 

2. อาจารย ์ดร.ฐากร  สิทธิโชค 

  
5. ภาคเรียน/ช้ันปีที่เรียน 
ภาคเรียนท่ี 1 หรือ 2 ชั้นปีท่ี 1 หรือ 2 
 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  
ไม่มี 
 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite)   
ไม่มี 
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8. สถานทีเ่รียน 
มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตสงขลา และวทิยาเขตพทัลุง 
  
9. วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
กุมภาพนัธ์ 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา : เพ่ือให้ผู้เรียน 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีหลกัปรัชญาและศาสนาเป็นคติธรรมน าทางชีวติท่ีถูกตอ้งดีงาม 
 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 2.1 เพื่อใหผู้เ้รียนเห็นความส าคญัของหลกัปรัชญาและศาสนาอนัเป็นภูมิปัญญาของชาวโลก 
 2.2 เพือ่ใหผู้เ้รียนเขา้ใจในส่ิงทีพบและมีความคิดสรุปใจความส าคญัในส่ิงนั้นได ้
 2.3 เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าหลกัปรัชญาและศาสนาไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตได ้
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
วเิคราะห์หลกัปรัชญาและศาสนาต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาตนเองและสังคม  ดว้ยการเรียนรู้เขา้ใจ

มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล  ตามทฤษฎีส าคญัทางปรัชญา  เกณฑ์ตดัสินทางจริยธรรม  ค าสอนส าคญัทางศาสนา  
มนุษยก์บัโลก  มนุษยก์บัมนุษยแ์ละคุณค่าต่าง ๆ ในชีวติมนุษย ์

Analysis of various philosophy and religious principles in order to guide the development of persons and 
society by learning, understanding and thinking rationally in accordance with the philosophical theory, ethical 
criteria, religious teachings, man and the world, relationship between man and man including the values in human 
life 

 
2. หัวข้อและจ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคเรียน 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง/ภาคเรียน - - 90 ชัว่โมง/ภาคเรียน 

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล/รายกลุ่ม 

อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ผา่นระบบส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือนดัเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามท่ีนิสิต
แจง้ความจ านงท่ีจะขอรับค าปรึกษา 
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หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อ่ืน โดยยดึหลกัธรรมในการด าเนินชีวติอย่างพอเพยีง 

 1.2 มีวนิยั ขยนัและรับผดิชอบในหนา้ท่ีทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น 
 
 1.2 วธีิการสอน 
 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในกระบวนการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มและ 
การสะทอ้นคิดของผูเ้รียน 
  
 1.3 วธีิการประเมิน 
 ผูเ้รียนและสมาชิกในกลุ่มประเมินความมีวนิยัของการรับผดิชอบดา้นต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
2. ด้านความรู้ 
 2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ : มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล เข้าใจธรรมชาติ 
ตนเองและสังคม 
 2.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ ชีวติและสังคม  

 2.2 มีโลกทศัน์กวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติ ตนเองและสังคม 
 
 2.2 วธีิการสอน 

 จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้กิจกรรมกลุ่มเนน้การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
 
 2.3 วธีิการประเมิน 

 - ผูเ้รียนประเมินตนเอง 
 - การระดมพลงัสมอง 
 - การน าเสนอผลงาน 
 - การทดสอบยอ่ย กลางภาค และปลายภาค 
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3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
            3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา : มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบมีความใฝ่รู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

 3.1 มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
 3.2 สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยกุตเ์พื่อพฒันาตนเองและสังคมได ้
 

3.2 วธีิการสอน 
 ใชท้กัษะกระบวนการคิดรูปแบบต่าง ๆ ใหผู้เ้รียนมีโอกาสฝึกทกัษะกระบวนการคิดทั้งในระดบั
บุคคลและกลุ่ม 
 

3.3 วธีิการประเมิน 
 - ประเมินจากการใชท้กัษะกระบวนการคิดในการตั้งค  าถาม การสืบคน้ขอ้มูล การวิเคราะห์  
การสังเคราะห์ การตดัสินใจ รวมทั้งการแกปั้ญหา 
 - การน าเสนอผลงาน 
 - การทดสอบยอ่ย การสอบกลางภาคและปลายภาค 
 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
           4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ : มีทกัษะในการสร้าง
ความสัมพนัธ์และสามารถเรียนรู้ทีจ่ะอยู่ร่วมกันกบับุคคลอ่ืนในสังคมด้วยความรับผดิชอบ 
 4.3 มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกของ
ชุมชนและสังคม 
 4.4 ยอมรับความแตกต่างทางความคิดและวฒันธรรม เรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบัสมาชิกในสังคมท่ีมี
ความหลากหลายทางวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 

4.2 วธีิการสอน 
 - เนน้การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีตอ้งท ากิจกรรมกลุ่มและมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
 - สอดแทรกเร่ืองความรับผดิชอบ การมีมนุษยสัมพนัธ์ และความเขา้ใจในวฒันธรรมองคก์ร 
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4.3 วธีิการประเมิน 
 - ผูส้อนสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
 - เพื่อนร่วมชั้นประเมินการน าเสนอผลงานของกลุ่มตนเองและกลุ่มอ่ืน 
 - ประเมินความสม ่าเสมอการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ :  
มีความสามารถในการคิดการพูดและเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.1 มีความสามารถในการสืบคน้ รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น น าเสนอ
และส่ือสารโดยใชภ้าษาคน-ภาษาธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

5.2 วธีิการสอน 
 - จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้การใชผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ 
 - จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีหลากหลายและ
เหมาะสม 
 - จดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนสามารถใชค้วามคิดลงมือปฏิบติัตามหลกัปรัชญาและศาสนาได ้
 
 5.3 วธีิการประเมิน 
 - ประเมินจากทกัษะการใชค้วามคิดการพูดและการลงมือปฏิบติัในการน าเสนอรายงาน 
 - ประเมินจากความสามารถในการใชข้อ้มูลทางหลกัปรัชญาและศาสนาระดบัพื้นฐานในการ
น าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 - ประเมินจากการทดสอบยอ่ย การสอบกลางภาค และปลายภาค 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอน
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1-2 หลกัปรัชญาเบ้ืองตน้ 
1. ความหมายของปรัชญา 
2. แนวคิดทางปรัชญา 
3. ปรัชญาตะวนัตก 
4. ปรัชญาตะวนัออก 

6 การบรรยาย , ส่ือการสอน 
- ผงัความคิด 
- ผูเ้รียนอ่านบทความ 
ไดเ้ขา้ใจตามก าหนด 
- แบบฝึกหดัของผูเ้รียน 
- จบัใจความส าคญัจาก
ขอ้ความท่ีอ่าน 
- ตีความขอ้ความท่ีอ่าน 
ระบุสาระส าคญัท่ีไดจ้าก
การอ่าน 

 

3-4 หลกัศาสนาเบ้ืองตน้ 
1. ความหมายของศาสนา 
2. ศาสนาฝ่ายเทวนิยม 
3. ศาสนาฝ่ายอเทวนิยม 

6 การบรรยาย , ส่ือการสอน 
แบบฝึกหดั 
- อ่านเน้ือหาท่ีหลากหลาย 
- ความถูกตอ้งในการท า
แบบฝึกหดั 

 

5-6 ทฤษฎีส าคญัทางปรัชญา 
1. อตันิยม 
2. สุขนิยม 
3. อสุขนิยม 

6 การบรรยาย , ส่ือการสอน 
- แบบฝึกหดั 
- ผลงานท่ีสืบคน้ 
ในรูปแบบของรายงาน 

 

7 เกณฑต์ดัสินทางจริยธรรม 
1. สัมพทัธนิยม 
2. ลทัธิมโนธรรมสัมบูรณ์ 
3. ประโยชน์นิยม 

3 การบรรยาย , ส่ือการสอน 
- แบบฝึกหดั 
- ท  ากิจกรรมกลุ่ม 
ในรูปแบบของรายงาน 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอน
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

8 ค าสอนส าคญัทางศาสนา 
1. ศาสนาฝ่ายเทวนิยม 
2. ศาสนาฝ่ายอเทวนิยม 

3 การบรรยาย , ส่ือการสอน 
- แบบฝึกหดั 
ท ากิจกรรมกลุ่มในรูปแบบ
รายงาน 

 

9 สอบกลางภาค 
10-11 มนุษยก์บัโลก 

1. โลกกบัความคิดของมนุษย ์
2. โลกกบัประสาทสัมผสั 
3. โลกกบัความรู้สึกของมนุษย ์

6 การบรรยาย , ส่ือการสอน 
งานเขียนสรุปประเด็นของ
ผูเ้รียน 

 

12-13 มนุษยก์บัมนุษย ์
1. มนุษยก์บัตนเอง 
2. มนุษยก์บัเพื่อนมนุษย ์
3. มนุษยก์บัธรรมชาติ 

6 การบรรยาย , ส่ือการสอน 
งานเขียนสรุปประเด็นของ
ผูเ้รียน 

 

14-16 คุณค่าต่าง ๆ ในชีวติมนุษย ์
1. มโนคติเร่ืองส่ิงสูงสุด 
2. ส่ิงท่ีดีและส่ิงท่ีเลวร้าย 
3. มนุษยค์วรประพฤติตนอยา่งไร 

9 การบรรยาย , ส่ือการสอน 
งานเขียนสรุปประเด็นของ
ผูเ้รียน 
 

 

17 ทบทวน    
18 สอบปลายภาค    
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2. แผนประเมินการเรียนรู้ 

(: ประเมินเฉพาะความรับผดิชอบหลกั) 

 

ล าดับการ
ประเมิน 

ผลการเรียนรู้ ลกัษณะการประเมิน 
(เช่น สอบ รายงาน โครงงาน ฯลฯ) 

สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
คะแนนที่
ประเมิน 

1 - ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม 

การเขา้ชั้นเรียน 
ความมีระเบียบวนิยัในการท างาน 

ทุกสัปดาห์ 5 

2 - ดา้นความรู้ งานและการร่วมกิจกรรมใน 
ชั้นเรียน 
การทดสอบยอ่ย 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห์ 
 
สัปดาห์ท่ี 5,14 
สัปดาห์ท่ี 9 
สัปดาห์ท่ี 18 

10 
 
10 
20 
25 

3 - ดา้นทกัษะทาง
ปัญญา 

การใชค้วามคิดการพูดในการ
ส่ือสาร 

สัปดาห์เวน้
สัปดาห์ 

15 

4 - ดา้นทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

การสังเกตการท ากิจกรรมกลุ่ม ทุกชัว่โมงของ
การจดั
กระบวนการ
เรียนรู้ 

5 

5 - ดา้นทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ
ส่ือสารและ
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

การเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการน าเสนอขอ้มูล 
 

สัปดาห์ท่ี 5 , 7 , 
9 , 13 

10 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน “รายวชิาหลกัปรัชญาและศาสนาเพื่อการพฒันาชีวิต” 

 
2. ต าราอ่านเพิม่เติม 
กีรติ บุญเจือ. (2538). จริยศาสตร์ส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

.................. (2532). ศาสนศาสตร์เบ้ืองตน้. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช. 

คูณ โทขนัธ์. (2537). ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮา้ส์ . 

จ านง ทองประเสริฐและคณะ. (2511). อู่อารยธรรมตะวนัออก. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพส์มาคมสังคมศาสตร์

แห่งประเทศไทย . 

นวม สงวนทรัพย.์ (2527). สังคมวทิยาศาสนา. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮา้ส์ . 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ประยตุโต). (2546). พุทธธรรม. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวทิยาลยั. 

พระราชวรมุนี (ประยทุธ์ ประยตุโต). (2528). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบบัประมวลธรรม. พิมพค์ร้ังท่ี 5. 

กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ.์ 

พุทธทาสภิกข.ุ (2525). สันทสัเสตพัพธรรม. กรุงเทพฯ : ธรรมทาสมูลนิธิ. 

แสง จนัทร์งาม. (2526). ประทีปธรรม. กรุงเทพฯ : กมลการพิมพ.์ 

วทิย ์วศิทเวทย.์ (2530). จริยศาสตร์เบ้ืองตน้. กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์ . 

 

3. แหล่งค้นคว้าแนะน า 

ต ารา  เอกสารวชิาการ ดา้นปรัชญาและศาสนา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

วารสารทางปรัชญาและศาสนาท่ีผลิตโดยมหาวทิยาลยัท่ีไดรั้บการยอมรับทั้งในไทยและต่างประเทศ 

 

4. เวบ็ไซต์แนะน า 

- 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 
 1.1 การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
 1.2 การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
 1.3 แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียน 
 1.4 แบบประเมินผูส้อน 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 2.1 การประเมินประจ าภาคเรียนจากเวบ็ไซตข์องงานระบบสารสนเทศ 
 2.2 นิสิตเขียนค าวพิากษก่์อนสอบกลางภาคและปลายภาคโดยไม่ระบุช่ือนิสิต 
 2.3 ผลการสอบ 
 
3. การปรับปรุงการสอน 
 3.1 การจดัสัมมนายอ่ยให้นิสิตวพิากษก์ารเรียนรายวชิาน้ีเป็นกลุ่ม (กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีจดัตั้งแต่ 
ตน้ภาคเรียนเพื่อการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย) 
 3.2 การท าวจิยัในชั้นเรียน 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวชิา 
 4.1 ผูเ้รียนทวนสอบคะแนนขอ้สอบยอ่ย หรืองานท่ีมอบหมายของตนเองกบัผูส้อน 
 4.2 สาขาตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต 
 4.3 ผูส้อนทวนสอบคะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาคกบัเพื่อนร่วมงานในสาขาวชิา
เดียวกนั 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 5.1 ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปีหรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 
 5.2 ผลดักนัสังเกตการณ์สอนกบัเพื่อนร่วมงานเพื่อแลกเปล่ียนมุมมองในเร่ืองการสอนการอ่าน 
 5.3 ผูท้รงคุณวุฒิวพิากษส่ื์อหรือเอกสารประกอบการสอนท่ีใช้ 
 


