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Course Syllabus 
ภาคปลาย  ปการศึกษา  2549 

1. คณะ มนุษยศาสตร  ภาควชิา ปรัชญาและศาสนา 

2. รหัสวิชา  388111  หมู 1,2   ชื่อวิชา (ไทย)   ศาสนาเบื้องตน 
จํานวน       3 หนวยกิต   (อังกฤษ) Introduction to Religion 

3. เนื้อหารายวิชา (course description) 
(1)  ความหมาย  (2)  บอเกิดและประเภทของศาสนา  (3)  ความเกี่ยวของระหวางศาสนากับศาสตรอ่ืน 

ๆ  (4)  ระบบศีลธรรมและความเชื่อถือของศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู  (5)  บทบาทและความสําคัญของศาสนา
ตอชีวิตและสังคมของมนุษย 

4. จุดประสงคของวิชา (course objectives) 
4.1 เพื่อเพิ่มพนูความรูและความเขาใจในกําเนดิและคําสอนของศาสนาที่สําคัญ ๆ 
4.2 เพื่อสามารถนําคําสอนของศาสนามาประยุกตใชในการดําเนินกิจการตาง ๆ  และชีวิตประจําวัน

ได 
4.3 เพื่อทราบวิวัฒนาการของศาสตรที่สําคัญ ๆ  เกี่ยวของกับศาสนา  และประโยชนสุขที่ชีวิตและ

สังคมจะไดรับ  หากการประยุกตใชศาสตรตาง ๆ  ที่มีรากฐานอยูที่ศีลธรรมของศาสนา 
4.4 เพื่อทราบอิทธิพลคําสอนของศาสนา  ที่มีผลตอการดําเนินชีวิตของประชาชนในสังคมโลก 
4.5 เพื่อความเขาใจอันดีระหวางศาสนิกชนของศาสนาตาง ๆ 
4.6 เพื่อใหเปนไปตามหลักปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5. หัวขอวิชา (course outline) 
5.1 ขอความทั่วไป 4 ช่ัวโมง 

- ศาสนาคืออะไร 
- ความจําเปนในการนับถือศาสนา 

5.2 องคประกอบของศาสนา 2 ช่ัวโมง 
5.3 บอเกิดของศาสนา 6 ช่ัวโมง 

- ทฤษฎีทางมนุษยวิทยา 
- ทฤษฎีทางจิตวิทยา 
- ทฤษฎีทางสังคมวิทยา 

5.4 วิวัฒนาการทางศาสนา 5 ช่ัวโมง 
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5.5 ประเภทของศาสนา 3 ช่ัวโมง 
- ศาสนาที่ยังมีชีวิต 
- ศาสนาที่ตายแลว 
- ศาสนาสากล 
- ศาสนาชาติ  (ศาสนาถิ่น) 
- ศาสนาเทวนยิม 
- ศาสนาอเทวนยิม 

5.6 ระบบศีลธรรมและความเชือ่ในศาสนาที่ยงัมีชีวิตอยู   11 ช่ัวโมง 
(1) -  ศาสนาฮินด ู

-  ศาสนาเชน 
-  ศาสนาพุทธ 
-  ศาสนาซิกข 

(2) -  ศาสนาโซโรอัสเตอร 
-  ศาสนายวิ 
-  ศาสนาคริสต 
-  ศาสนาอิสลาม 

(3) -  ศาสนาเตา 
-  ศาสนาขงจือ้ 
-  ศาสนาชินโต 

5.7 บทบาทและความสําคัญของศาสนาตอชีวิตและสังคมของมนุษย 6   ช่ัวโมง 
- ศาสนากับชีวติ  และจุดมุงหมาย 
- ความเชื่อกับการดําเนินชวีิต 
- ความเชื่อตาง ๆ  กับชีวิตและสังคมไทย 
- ศาสนากับการพัฒนาสุขภาพชีวิต,  พัฒนาสังคม 
- ศาสนากับเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

5.8 ความเกีย่วของระหวางศาสนากับศาสตรอ่ืน ๆ 6 ช่ัวโมง 
5.9 สรุป 2 ช่ัวโมง 
 รวม 45 ชั่วโมง 

6. วิธีการสอน และระบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
6.1 บรรยายตามเคาโครงรายวิชา 
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6.2 วิพากษวิจารณโดยการสุมเรียกชื่อนิสิตคนใดคนหนึ่งมาแสดงทัศนะของตนเองตามหัวขอวิชาที่
บรรยายมาแลว 

6.3 อภิปรายโดยตัวแทนนิสิตของแตละกลุมดวยการจับสลากชื่อคนใดคนหนึ่งขึ้นมาอภิปรายใน
หัวขอที่กําหนดใหแตละเทอม 

6.4 นําเหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันมาอภิปราย  โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาอันมีผลกระทบ
ตอสังคม 

6.5 นําไปศึกษานอกสถานที่ / แนะนําสถานที่ที่เกี่ยวของกับวิชานี้ 

7. อุปกรณสื่อการสอน 
7.1 เอกสารประกอบการสอน 
7.2 แผนใส / เครื่องฉายขามศีรษะ 
7.3 สไลด 
7.4 V  D  O 
7.5 White Board 
7.6 ตัวอยางจริง / เทียม 

8. การวัดผลสัมฤทธ์ิในการเรียน 
 จํานวนเปอรเซ็นต 

8.1 การศึกษาคนควา/รายงานหนาชั้น 15% 
8.2 การสอบ  

- การสอบกลางภาค 30%   
- การสอบปลายภาค 45%  

8.3 ความสนใจเขาเรียนอยางสม่าํเสมอ   5%   
8.4 การเขารวมกิจกรรม   5%   

9. การประเมินผลการเรียน 
เนื่องจากนิสิตมีลักษณะแตกตางกันมาก  เพราะมาจากหลายคณะและทุกชั้น  (ป  1 – 4  ขึ้นไป)  การ

ใหเกรดจึงมี  2  ลักษณะ  ดังนี้ 
9.1 โดยอาศัยอิงเกณฑและอิงกลุม 
9.2 การใหเกรดขึ้นอยูกับการวัดผลสัมฤทธิ์ในขอ  8  โดยอาศัยเกณฑที่ตั้งไว  ดังนี้ 

100 – 90%  =  A,  89 – 85%  =  B+,  84 – 80%  =  B,  79 – 75%  =  C+,   
74 – 70%  =  C,  69 – 65%  = D+,  64 – 60%  =  D,  ต่ํากวา  60%  =  F   
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ผูบรรยายขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเกณฑคะแนนที่ตั้งไวตามความเหมาะสม 

10. การใหโอกาสนิสิตเขาพบและใหคําแนะนํานอกเวลาเรียน 
วันจนัทร - วันศุกร ในเวลาวางจากงานราชการ  หรือในเวลานดัหมาย   
หอง  มน.  510  โทรศัพท :  02 – 5795566-8  ตอ  510  Fax.  02 - 9428719 
E-Mail :  fhumpvi@ku.ac.th 

11. เอกสารอานประกอบ  
11.1 เดือน  คําดี.  วิชาศาสนา  (กรุงเทพฯ)  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2539. 
11.2 กีรติ  บุญเจือ.  ศษสนศาสตรเบื้องตน (กรุงเทพฯ  :  สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช,  2532) 
11.3 ศิริวรรณ  เกษมศานตกิดาการ.  ศาสนาเบื้องตน  (เอกสารประกอบการสอน)  ภาควิชาปรัชญา

และศาสนา  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  21531. 
11.4 ผจญ  คําชูสังข.  ศาสนาเบื้องตน  (เอกสารประกอบการสอน)  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  

คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2537. 
11.5 ดร.ประเวศ  อินทองปาน.  ศาสนาเบื้องตน  (เอกสารประกอบการสอน)  ภาควิชาปรัชญาและ

ศาสนา  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2538.   
11.6 แสง  จันทรงาม.  ศาสนศาสตร,  สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช  (กรุงเทพฯ  2531) 
11.7 สุชีพ  ปุญญานุภาพ.  ประวัติศาสตรศาสนา,  สํานักพิมพรวมสาสน  (กรุงเทพฯ,  2532) 
11.8 ดร.จินดา  จันทรแกว.  ศาสนาปจจุบัน,  โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ  (กรุงเทพฯ,  2532) 
11.9 เสถียร  โกเศศ.  ศาสนาเปรียบเทียบ,  ราชบัณฑิต  (กรุงเทพฯ,  2531) 
11.10 เสถียร  พันธรังษี.  ศาสนาเปรียเทียบ,  สํานักพิมพแพรวิทยา  (กรุงเทพฯ,  2519) 
11.11 พระไตรปฎกของมหามกุฎราชวิทยาลัย  สุชีพ ปญญานุภาพ  จัดทํา  (กรุงเทพฯ,  2526) 
11.12 http://www.WebCrawler.com/Arts/art.relig.html 

12. อาจารยประจําวิชา  :  1.  ผศ.ผจญ  คําชูสังข 
 2.  อาจารย ดร.สิงหคํา  นันตะภูม ิ

13. ตารางกิจกรรมที่เก่ียวของกับการเรียนการสอน 

สัปดาหท่ี เนื้อหา กิจกรรม 
1 ขอความทั่วไป 

ศาสนาคืออะไร 
บรรยาย 
 

* 

* 
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สัปดาหท่ี เนื้อหา กิจกรรม 

2 ความจําเปนในการนับถือศาสนา 
องคประกอบของศาสนา 

บรรยาย 
 

3 บอเกิดของศาสนา 
“ทฤษฎีทางมนุษยวิทยา” 

บรรยาย 
 

4 “ทฤษฎีทางจิตวิทยา” 
“ทฤษฎีทางสังคมวิทยา” 

บรรยาย 
 

5 วิวัฒนาการทางศาสนา บรรยาย 
6 ประเภทของศาสนา บรรยาย 
7 ระบบศีลธรรมและความเชือ่ในศาสนาที่ยงัมีชีวิต

อยู  :  ศาสนาฮินด ู
บรรยาย 
 

8 (การสอบกลางภาค)  
9 ศาสนาเชน,  ศาสนาพุทธ,  ศาสนาซิกข,  ศาสนา

โซโรอัสเตอร 
บรรยาย 
 

10 ศาสนายิว,  ศาสนาคริสต บรรยาย 
11 ศาสนาอิสลาม,  ศาสนาเตา,  ศาสนาขงจื้อ,  

ศาสนาชินโต 
บรรยาย 

12 ศาสนากับชีวติและจุดมุงหมาย 
ความเชื่อกับการดําเนินชวีิต 

บรรยาย 
 

13 ความเชื่อตาง ๆ  กับชีวิตและสังคมไทย 
ศาสนากับการพัฒนาสุขภาพชีวิต 

บรรยาย 
 

14 ศาสนากับการพัฒนาสังคม 
ศาสนากับเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

บรรยาย 
 

15 ศาสนากับศาสตรอ่ืน ๆ 
สรุป 

บรรยาย 
 

16 (การสอบปลายภาค)  
 
 

ลงนาม…………………….……..(ผูรายงาน) 
(รองศาสตราจารย ผจญ  คําชูสังข) 

วันที…่…………………… 

ลงนาม…………………….……..(ผูรายงาน) 
(อาจารย ดร.สิงหคํา  นันตะภูม)ิ 
วันที…่…………………… 
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หมายเหตุ 
1.  course  syllabus  วิชา  388111  หมู  1, 2, 100, 200  ดูที่   

-  http://www.ku.ac.th           หนวยงาน           คณะมนษุยศาสตร               ภาควชิาปรัชญาและ
ศาสนา  คณาจารย         รศ.ผจญ/อ.ดร.สิงหคํา      ช่ือวิชา  (388111)   

-  หรือ  http://philos-reli.hum.ku.ac.th                  คณาจารย        รศ.ผจญ / อ.ดร.สิงหคํา  
          ช่ือวิชา  (388111) 
2.  กิจกรรม 
 2.1  รายงาน / คนควา / อภิปรายหรือแสดงตนเปนพุทธมามกะ  20  คะแนน 
 2.2  เขาเรียนสม่ําเสมอ  ไมขาดไมสาย     10  คะแนน 
 2.3  สอบปลายภาค       70  คะแนน 
  -  รายงานใหสงกอนสอบจริง  (ปลายภาค)  1  อาทิตย 
  -  ใหตรวจดูคะแนนรายงาน / กิจกรรม  และคะแนนเขาเรียนกอนสอบภาคปลาย  หลังจาก 

    ประกาศผลสอบเรียบรอยแลว  จะไมรับพิจารณาใดๆทั้งสิ้น 
3.  การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
 -  ตองทองไดคลองแคลว 
 -  ผูไมรวมกจิกรรมนี้จะตดั  15  คะแนน 
 -  ตองมาตรงเวลาตามนัด   

-  ไมอนุญาตใหเขารวมกจิกรรมนี้  เมื่อเร่ิมกิจกรรมแลว 
4.  ผูนับถือศาสนาอื่นใหทํารายงานเพิ่มเตมิ  ในเรื่องตอไปนี ้
 -  การนับถือศาสนามีประโยชนอยางไร  การนับถือศาสนาก็คือการยอมรับวัฒนธรรมตางชาติ  ยิ่งไม 

   ปรับใหเขากบัสภาพแวดลอมที่ตนเองเปนอยูหรือนอมรับนับถือแลว  ทําใหเกดิความแตกตางทาง 
   ความคิดกับชนชาติตนเองที่นับถือตางกัน  พวกเหลานีโ้ง  มิจฉาทิฎฐิตอชาติตนเอง  แนวความคิด 
   อยางนี้นิสิตเห็นดวยหรือไม  อธิบายพรอมดวยเหตุผล 

 -  การนับถือศาสนาตางกันของคนไทยจะอยูรวมกนัอยางไรใหมีความสขุ  สันติภาพ  ภราดรภาพ 
   อยางยั่งยืน 

 


