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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา: สุรำษฎร์ธำนี/ทุกคณะ/ทุกสำขำวิชำ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา: GED 2002 ปรัชญำกับชีวิต 

2. จ านวนหน่วยกิต: 3(3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา: หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

4.ผู้รับผิดชอบรายวิชา /และอาจารย์ผู้สอน 
   ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติศักดิ์ ดวงจันทร์ และคณะ 

5. ภาคการศึกษา:1/2563 ชั้นปีท่ีเรียน: ทุกชั้นปี  

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite): ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites): ไม่มี 

8. สถานที่เรียน: มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    25 มิถุนำยน 2563 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     1. เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับชีวิตในทัศนะของปรัชญำตะวันออกและปรัชญำตะวันตก 
    2. เพ่ือให้มีควำมเป็นตัวของตัวเองทำงควำมคิด กำรด ำเนินชีวิต มีใจกว้ำงยอมรับควำมคิดที่มีเหตุผลของผู้อ่ืน 
        และเคำรพต่อศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ 

3. เพ่ือให้มีควำมคิดเชิงวิพำกษ์ วิเครำะห์และสังเครำะห์ด้วยเหตุผล รู้จักตั้งค ำถำมในเรื่องที่พบเห็น กำรด ำเนินชีวิต 
   และท ำงำนในชีวิตประจ ำวันอย่ำงมีเหตุผล 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

    เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงมำตรฐำนรำยวิชำพ้ืนฐำน และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

    ควำมหมำย ขอบข่ำย ควำมเป็นมำ วิธีคิด ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปรัชญำกับศำสตร์อ่ืน แนวคิดทำงปรัชญำทั้ง
ตะวันออกและตะวันตก ปัญหำปรัชญำร่วมสมัย บทบำทของปรัชญำกับชีวิตและสังคม 

บรรยำย สอนเสริม กำรฝึกปฏิบัติ/งำน
ภำคสนำม/กำรฝึกงำน 

กำรศึกษำด้วยตนเอง 

48 - - 96 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

   ข้อมูลการติดต่อ  

        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติศักดิ์ ดวงจันทร์ โทรศัพท์: 087474192 

วัน/เดือน/ปี... ช่วงเวลา  วิธีการสื่อสาร 

ตำมตำรำงสอนอำจำรย์ เวลำรำชกำรในช่วงเวลำที่อำจำรย์ไม่มีชั่วโมงสอน สนทนำให้ให้ค ำปรึกษำเป็น
รำยบุคคล 



 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้แต่ละด้ำนที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในรำยละเอียดของ

หลักสูตร (มคอ.2)  โดยมำตรฐำนกำรเรียนรู้แต่ละด้ำน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 

ผลการเรียนรู้หลัก (จุดด า) 
กลยุทธ์การสอน 

การวัดและการประเมินผล 
ความรู้ (K) ทักษะ (S) เจตคติ (A) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 กระตือรือร้นและ

ขยันหมั่นเพียรในกำรเรียนรู้ มี
ควำมรับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

 1.3 กตัญญูกตเวท ีซื่อสัตย์ 
สุจริต และตระหนักใน
คุณธรรม จริยธรรม 

- บรรยำย ต้ัง
ประเด็นค ำถำม 
- อภิปรำยร่วมกัน 

- ศึกษำค้นคว้ำ
ด้วยตนเอง 
- กำรคิดวิเครำะห์ 

- ให้กรณีศึกษำ
เกี่ยวกับควำม 
  คิดเห็นในประเด็น
ที่แตกต่ำง 
- กิจกรรมกลุ่ม 

- กำรสังเกตพฤติกรรมกำร
เรียนรู้ 
- ควำมถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลที่ศึกษำค้นคว้ำ และ
ตอบค ำถำม 

2. ความรู้ 
2.1 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ

ในตนเอง สังคม และเห็น
คุณค่ำของ ศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมและธรรมชำติ 

2.5 สำมำรถบูรณำกำร
ศำสตร์ต่ำงๆ โดยใช้ควำมคิด
สร้ำงสรรค์อย่ำงมีวิสัยทัศน์ 

- บรรยำย 
- ตั้งค ำถำม 
- อภิปรำยร่วมกัน 

- ศึกษำค้นคว้ำ
ด้วยตนเอง 
- โครงงำน 

- กิจกรรม
สำธำรณะ 

- กำรสังเกตพฤติกรรมกำร
เรียนรู้ 
- ควำมถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลที่ศึกษำค้นคว้ำและ
ตอบค ำถำม 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.2 สำมำรถแสวงหำควำมรู้
เพ่ือพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่องและประยุกต์ใช้
ควำมรู้ได้อย่ำงเหมำะสม 

- บรรยำย 
- ตั้งประเด็น
ค ำถำม 
- อภิปรำยร่วมกัน 

- ศึกษำค้นคว้ำ
ด้วยตนเอง 
- โครงงำน 
- กิจกรรมกลุ่ม 

- ตั้งประเด็นค ำถำม - กำรสังเกตพฤติกรรมกำร
เรียนรู้ 
- ควำมถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลที่ศึกษำค้นคว้ำและ
ตอบค ำถำม 



 

 

ผลการเรียนรู้หลัก (จุดด า) 
กลยุทธ์การสอน 

การวัดและการประเมินผล 
ความรู้ (K) ทักษะ (S) เจตคติ (A) 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
   4.4 ยอมรับควำมแตกต่ำง
ทำงวัฒนธรรม เคำรพและเห็น
คุณค่ำของตนเองและผู้อ่ืน  
  4. 5 เป็นพลเมืองที่ดีและมี 
คุณค่ ำของสังคมไทยและสังคม 
โลก 

- บรรยำย 
- ตั้งประเด็น
ค ำถำม 
- อภิปรำยร่วมกัน 

- ศึกษำค้นคว้ำ
ด้วยตนเอง 
- โครงงำน 
- กิจกรรมกลุ่ม 

- กิจกรรม
สำธำรณะ 
- กิจกรรมกลุ่ม 

- กำรสังเกตพฤตกรรมกำร
เรียนรู้ 
- ควำมถูกต้อง ครบถ้วน
ของข้อมูลที่ศึกษำค้นคว้ำ
และตอบค ำถำม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.4 สำมำรถวิเครำะห์ 
สังเครำะห์ สรุปประเด็น
ปัญหำและจัดท ำบทสรุป
พร้อมน ำเสนองำนทั้ง
ภำษำไทยหรือสอดแทรก
ภำษำต่ำงประเทศโดยใช้
เทคโนโลยีได้อย่ำงเหมำะสม 

- บรรยำย 
- ตั้งประเด็น
ค ำถำม 
- อภิปรำยร่วมกัน 

- ศึกษำค้นคว้ำ
ด้วยตนเอง 
- โครงงำน 
- กิจกรรมกลุ่ม 

- กิจกรรม
สำธำรณะ 
- กิจกรรมกลุ่ม 

- กำรสังเกตพฤติกรรมกำร
เรียนรู้ 
- ควำมถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลที่ศึกษำค้นคว้ำ และ
ตอบค ำถำม 

 
 



 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

1.  แผนการสอน (จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยไม่นับรวมสอบกลางภาค และปลายภาค) 

สัปดำห์ที่ หัวข้อ/รำยละเอียด จ ำนวน*  
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
และสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1 แนะน ำรำยวิชำ แนะน ำผู้สอน 

แนะน ำกำรเรียนกำรสอน 

3 ซักถำม อภิปรำย  

2 ควำมหมำย ขอบข่ำย วิธีคิดทำง 
ปรัชญำ วิธีคิดแบบ 
โยนิโสมนสิกำร 

3 - บรรยำย กรณีศึกษำ ต้ัง
ประเด็นค ำถำม 
- อภิปรำยร่วมกัน 
- กิจกรรมกลุ่ม 

 

3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปรัชญำ 
กับศำสตร์อ่ืนๆ พัฒนำกำรทำง
ปรัชญำ ปรัชญำสมัยต่ำงๆ 

3 - บรรยำย กรณีศึกษำ ต้ัง
ประเด็นค ำถำม 
- อภิปรำยร่วมกัน 
- กิจกรรมกลุ่ม 

 

4 แนวคิดปรัชญำตะวันตกเกี่ยวกับ
ชีวิตแบบจิตนิยมและสสำรนิยม 
 

3 - บรรยำย กรณีศึกษำ ต้ัง
ประเด็นค ำถำม 
- โครงงำน  
- อภิปรำยร่วมกัน 
- กิจกรรมกลุ่ม 

 

5 แนวคิดปรัชญำตะวันตกเกี่ยวกับ
ชีวิตแบบสสำรนิยมและ
ธรรมชำตินิยม 
 

3 - บรรยำย กรณีศึกษำ ต้ัง
ประเด็นค ำถำม 
- อภิปรำยร่วมกัน 
- โครงงำน  
- กิจกรรมกลุ่ม 

 

6 ชีวิตเพ่ือตนเองและผู้อ่ืน 3 - บรรยำย กรณีศึกษำ ต้ัง
ประเด็นค ำถำม 
- โครงงำน  
- อภิปรำยร่วมกัน 
- กิจกรรมกลุ่ม 

 



 

 

7 ลักษณะทั่วไปปรัชญำอินเดีย 
 

3 - บรรยำย กรณีศึกษำ ต้ัง
ประเด็นค ำถำม 
- อภิปรำยร่วมกัน 
- กิจกรรมกลุ่ม 

 

8 ปรัชญำอินเดียกลุ่มที่นับถือพระ
เจ้ำ 
 

3 - บรรยำย กรณีศึกษำ ต้ัง
ประเด็นค ำถำม 
- อภิปรำยร่วมกัน 
- กิจกรรมกลุ่ม 

 

9 ปรัชญำอินเดียกลุ่มที่ไม่นับถือ
พระเจ้ำ 

3 - บรรยำย กรณีศึกษำ ต้ัง
ประเด็นค ำถำม 
- อภิปรำยร่วมกัน 
- กิจกรรมกลุ่ม 

 

10 สอบกลำงภำค 3   

11 ลักษณะทั่วไปของปรัชญำจีน 
 

3 - บรรยำย กรณีศึกษำ ต้ัง
ประเด็นค ำถำม 
- อภิปรำยร่วมกัน 
- กิจกรรมกลุ่ม 

 

12 ปรัชญำขงจื๊อ 
 

3 - บรรยำย กรณีศึกษำ ต้ัง
ประเด็นค ำถำม 
- อภิปรำยร่วมกัน 
- กิจกรรมกลุ่ม 

 

13 ปรัชญำเต๋ำ 
 

3 - บรรยำย กรณีศึกษำ ต้ัง
ประเด็นค ำถำม 
- อภิปรำยร่วมกัน 
- กิจกรรมกลุ่ม 

 

14 กำรด ำเนินชีวิตตำมแนวทำง
ปรัชญำและศำสนำ 
 

3 - บรรยำย กรณีศึกษำ ต้ัง
ประเด็นค ำถำม 
- อภิปรำยร่วมกัน 
- กิจกรรมกลุ่ม 

 

15 กำรน ำปรัชญำและศำสนำไป
ประยุกต์กับศำสตร์สมัยใหม่ 

3 - บรรยำย กรณีศึกษำ ต้ัง
ประเด็นค ำถำม 
- อภิปรำยร่วมกัน 

 



 

 

16 กำรน ำปรัชญำและศำสนำไป
ประยุกต์กับศำสตร์สมัยใหม่ 

3 - น ำเสนอโครงงำน หรือ
งำนกลุ่ม 

 

17 สอบปลำยภำค 

* จ ำนวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจ ำนวนหน่วยกิต 

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการ
ประเมิน (%) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 กระตือรือร้นและ

ขยันหมั่นเพียรในกำรเรียนรู้ มีควำม
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 

 1.3 กตัญญูกตเวท ีซื่อสัตย์ สุจริต 
และตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 

- เข้ำชั้นเรียน 
- ควำมรับผิดชอบต่องำนที่
ได้รับมอบหมำย 
- สังเกตพฤติกรรม 

1-16 10% 

2. ความรู้ 
2.1 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน

ตนเอง สังคม และเห็นคุณค่ำของ 
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชำติ 

2.5 สำมำรถบูรณำกำรศำสตร์ต่ำง 
ๆ โดยใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์อย่ำงมี
วิสัยทัศน์ 

- สอบกลำงภำค 
- สอบย่อย 
- สอบปลำยภำค 

11 
1, 16 
17 

20 % 
 
30% 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.2 สำมำรถแสวงหำควำมรู้เพ่ือ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องและ
ประยุกต์ใช้ควำมรู้ได้อย่ำงเหมำะสม 

- อภิปรำย 
- ตอบข้อซักถำม 
- รำยงำน 
- น ำเสนอผลงำน 

2-15 
2-15 
16 
16 

15% 



 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 
   4.4 ยอมรับควำมแตกต่ำงทำง
วัฒนธรรม เคำรพและเห็นคุณค่ำของ
ตนเองและผู้อื่น   
  4.5 เป็นพลเมืองที่ดีและมี คุณค่ ำ
ของสังคมไทยและสังคม โลก 

- สังเกตพฤติกรรมจำก
กำรท ำงำนกลุ่ม 

2-15 15% 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    5.4 สำมำรถวิเครำะห์ สังเครำะห์ 
สรุปประเด็นปัญหำและจัดท ำ
บทสรุป พร้อมน ำเสนองำนทั้ง
ภำษำไทยหรือสอดแทรก
ภำษำต่ำงประเทศโดยใช้เทคโนโลยี
ได้อย่ำงเหมำะสม 

- น ำเสนอผลงำน 16 10% 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 
      เกียรติศกัด์ิ ดวงจนัทร์ ผศ.. (2559.) ปรัชญากบัชีวติ. นครศรีธรรมราช, กรีนโชนอินเตอร์.   

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ (ต้องอ่าน) 
        วทิย ์วศิทเวทย ์ปรัชญาทัว่ไป: มนุษย ์โลก และความหมายของชีวติ กรุงเทพฯ อกัษรเจริญทศัน์ 2529 
        สุนทร ณ รังสี ปรัชญาอินเดีย: ประวติัและลทัธิ กรุงเทพฯ บพิธการพิมพ ์2521 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า (ควรอ่าน) 
       สมภำร พรมทำ. (2545). มนุษย์กับการแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิต. พิมพ์สยำม. กรุงเทพมหำนคร. 
   ปรีชำ ช้ำงขวัญยืน. (2549). ปรัชญากับวิถีชีวิต. อรุณกำรพิมพ์. กรุงเทพมหำนคร. 
   Michael J. Sandel. (2554). ยุติธรรม. (แปลโดย สฤณี อำชวำนันทกุล) Open worlds. กรุงเทพมหำนคร. 

 

 



 

 

4. ภาพยนตร์ประกอบการสอน 
    1. AI. Artificial intelligence (2001) 
    2. Transcendence. 
    3. Eagle eye 
    4. The matrix 
    5. Robot (2004) 
    6. Ex machine (2015) 

 
หมายเหตุ: เขียนเป็นรำยกำรบรรณำนุกรม 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
แบบประเมินผู้สอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 

1. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 
- ประเมินผลการสอบ 
-  ผลการเรียนของนักศึกษา  
- อ่ืนๆ  

2. การปรับปรุงการสอน 
ปรับปรุงการสอนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  

3. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
- สังเกตการณ์สอนโดยทีมผู้สอน 
- สัมภาษณ์ นักศึกษา 
- แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

การทวนสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยคณะกรรมการทวนสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

4. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 

 

 

รูปแบบการบูรณาการ เนื้อหารายวิชา 

ศึกษารูปแบบของนักปรัชญา ประวัติและผลงำนของนักปรัชญำ 



 

 

หมวดที่ 8 การบูรณาการรายวิชาที่สอดคล้องกับพันธกิจอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา (ประธานผู้รับผิดชอบรายวิชา) 

 
ลงช่ือ.............................................................................. วันที่ 25 มิถุนายน 2563 
           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ดวงจันทร์) 


