
ประมวลการสอน  Course Syllabus 
ภาคตน  ปการศึกษา  2550 

1.  คณะมนุษยศาสตร  ภาควิชา  ปรัชญาและศาสนา 
2.  รหัสวิชา  387102  (หมู 1)  ชื่อวิชา  (ไทย)  ปรัชญาท่ัวไป 

จํานวน  3  หนวยกิต  (อังกฤษ)  General  Philosophy 
3.  เนื้อหารายวิชา  (Course Description) 

ความหมายทั่วไปและลักษณะสําคัญที่ตางกันของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก ปญหา 
เรื่องความจริงสูงสุดที่เกี่ยวของกับการมีอยูของโลก, ชีวิตและมนุษย, ปญหาเรื่องความรูที่เกี่ยวของกับ 
กําเนิดและความนาเชื่อถือของความรูประเภทตาง ๆ และปญหาจริยศาสตรที่เกี่ยวกับลักษณะชีวิตที่ดีที่ 
มนุษยแสวง ตลอดจนมาตรฐานตาง ๆ ที่ใชในการตัดสินความดีชั่วของการกระทําของมนุษย ประโยชนของ 
ปรัชญากับการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และสังคมรอบตัว 

The    general   meaning    and    distinct    characteristics   of   Eastern  and   Western   philosophies 
Metaphysical    issucs  concerning   the   existence  of  the  universe,  life  and  man.  Epistemological 
issues    concerning    the   origin    and  credibility   of   knowledge   of   various   kinds.   Ethical    issues 
concerning  an  ideal  life  or  Summum  Bonum  and  standards  of  moral  judgement.  The  advantage 
of  applying  philosophical  viewpoints  to  daily  life  and  society. 

4.  วัตถุประสงคของวิชา 
1.  เพ่ือใหรูจักการคิดวิพากษวิจารณดวยเหตุผลในเรื่องตางๆ  และรูจักตั้งคําถามในเรื่องตางๆที่พบ 

เห็นในชีวติประจําวันไดอยางมีเหตุผล 

2.  เพ่ือใหรูจักการเปนตวัของตวัเองในการคิดดวยเหตุผล  มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของความคิด 

ดวยเหตุผลของตัวเอง 

3.  เพ่ือฝกหัดใหเปนคนมีใจกวางยอมรับความคดิที่มีเหตุผลของผูอ่ืนดวย 

4.  เพ่ือใหรูจักการนําเอาแงคดิของปรัชญาในเรื่องตางๆไปประยุกตใชแกปญหาในชวีิตจริง 
5.  หัวขอวิชา (Course Description) 

5.1  ความหมายทั่วไปและลักษณะสําคัญที่แตกตางกนัของปรัชญาตะวนัออก 

และปรัชญาตะวันตก  3  ชั่วโมง 

5.2  ประเภทและสาขาตางๆของปรัชญา  3  ชั่งโมง
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5.3  สสารนิยม – ลักษณะความคิดที่สําคญั  3  ชั่วโมง 

5.4  สสารนิยมที่เกี่ยวของกับความคดิเรื่องมนุษย  :  มนุษยคือหุนยนต , 

พฤติกรรมนยิม , เหตุวิสัย  3  ชั่วโมง 

5.5  จิตนิยม – ลักษณะความคิดที่สําคญั  3  ชั่วโมง 

5.6  จิตนิยมที่เกี่ยวของกับความคดิเรื่องมนุษย  :  มนุษยคือวิญญาณ , 

เจตจํานงเสรี , อิสระวิสัย  3  ชั่วโมง 

5.7  เหตุผลนิยม – ความรูที่เกิดจากเหตุผล  3  ชั่วโมง 

5.8  ประจักษนิยม – ความรูที่เกิดจากประสบการณ  3  ชั่วโมง 

5.9  จริยศาสตร  :  คุณคาภายใน , คุณคาภายนอก  3  ชั่วโมง 

5.10  อุดมคติในชีวิต  :  สุขนิยม , อสุขนิยม , เอ็กซิสเท็นเชยีลลิสม , มนุษยนิยม  6  ชั่งโมง 

5.11  มาตรฐานการตัดสินดีชัว่  :  สัมบูรณนิยมและสัมพัทธนิยม  1.5  ชั่วโมง 

5.12  ประโยชนนยิมและปญหาที่เกี่ยวของในปจจุบัน  3  ชั่วโมง 

5.13  เจตนานิยมและปญหาที่เกีย่วของในปจจุบัน  3  ชั่วโมง 

5.14  ประโยชนของปรัชญากับการประยุกตใชในชีวติประจําวัน 

และปญหาสังคม – สรุป  3  ชั่วโมง 
รวม  45  ชั่วโมง 

6.  วิธีการสอนและระบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง 
6.1  บรรยายประกอบ  VCD  ภาพยนตรหรืออสารคดีที่เกี่ยวของกับเนื้อหาเพื่อทําใหเนื้อหาชัดเจนเปน 

รูปธรรมเขาใจไดมากยิ่งขึ้น 
6.2  ปรัชญามีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความหมายและมาตรฐานการวัดความดี  ชั่ว  อยูแลวผูสอนจะถาม 

คําถามเกี่ยวกับเรื่องดีชั่วในพฤตกิรรมที่เกิดขึน้ในสังคม  เพื่อใหเกิดการวิพากษวิจารณและก็เปล่ียน 
ความคดิระหวางผูสอน  และผูเรียน 

6.3  ผูสอนไดกําหนดใหผูเรียนไดทํารายงานคนควาผลงานของนักคิดไทยคนสําคัญๆ  เชน  พระธรรม 
ปฎก    โดยผูอานตองทําการวิเคราะหคุณคาของหนังสือเรื่องนั้นๆวามีประโยชนตอผูอานอยางไรบาง 

6.4  ผูสอนกําหนดใหผูเรียนไดอานหนังสือพิมพทกุวัน  ผูสอนยกหัวขอขาวสําคัญๆในทุกๆครั้งที่สอนมา 
เปนตัวอยางของเนื้อหาที่กําลังสอนและมีการแลกเปล่ียนความคิดของผูสอนและผูเรียนเกี่ยวกับเรื่อง 
นั้นๆโดยผูสอนจะสรุปถึงความควรหรือไมควร  มีคณุคาหรือไมมีคุณคา  ของปญหาขาวเรื่องนั้นๆ 
ใหผูเรียนทราบ  ผูเรียนอาจไมเห็นดวยโดยการแสดงเหตุผล
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7.  สื่อการสอน 
7.1  เครื่องฉายภาพโปรงแสง  และแผนใส 
7.2  หนังสือและเอกสารอานประกอบการสอนรายวิชา 
7.3  หนังสือพิมพที่กําหนดใหอานเพื่อหาหัวขอมาอภิปรายกันในแตละครั้ง 
7.4  VCD  เรื่องเกี่ยวของกับหัวขอเรียน 

8.  การยึดผลสัมฤทธิใ์นการเรียน 
8.1  การสอบปลายภาค  70% 
8.2  การทํารายงานคนควาดวยตนเองเปนการสอบกลางภาค  20% 
8.3  การสนใจและมีสวนรวมในกิจกรรมในหองเรียนดูจาก quiz ที่ใหทําทายชั่วโมง  10% 

9.  การประเมินผลการเรียน 
ใชคะแนนในการประเมินผลโดยการอิงเกณฑของมหาวิทยาลัย  และทางอิงกลุม 

10. การใหโอกาสนอกเวลาเรียนแกนิสติไดเขาพบและใหคาํแนะนําในดานการเรียน 
ทุกวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี  เวลา 11.00–13.00น. และโดยการนัดหมายตามเวลาที่ตองการ 

11.  หนังสืออานประกอบ 
11.1  ปรัชญาท่ัวไปของ  ศาสตราจารย  ดร.  วิทย  วิศทเวทย  สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน  หรือ 

ปรัชญาท่ัวไปของ  ร.ศ.  สุเชาวน  พลอยชุม  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

11.2  หนังสือพิมพรายวัน  และเนื้อหาจากหนังสือบางเรื่องที่มีทัศนะเกี่ยวกับปรัชญาที่นาสนใจ 
12.  ตารางกิจกรรมการเรียน 

สัปดาหที่  วันที่  เนื้อหา  กิจกรรม 
1  1  พ.ย.  49  ความหมายและลักษณะสําคัญของปรัชญา 

ปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาตะวันตก 
บรรยายและอภิปรายรวมกัน 

2  8  พ.ย.  49  สาขาตางๆของวิชาปรัชญาและความเกี่ยวของกนั 
ของปรัชญากับศาสตรอื่นๆ 

บรรยายและอภิปรายรวมกัน 

3  15 พ.ย. 49  สสารนิยม – ลักษณะสําคัญโดยทั่วไปที่เกีย่วกับ 
โลก  จักรวาล  และมนุษย 

บรรยายและอภิปรายรวมกัน 

4  27 พ.ย. 49  สสารนิยมเกี่ยวกับความคิดเรื่องมนษุย : มนุษยคือ 
หุนยนต  พฤตกิรรมนิยม 

ดู  DVD
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5  6  ธ.ค.  49  จิตนิยม – ลักษณะสําคัญโดยทั่วไปที่เกีย่วกับโลก 
จักรวาล : มนุษย 

บรรยายและอภิปรายรวมกัน 

6  13 ธ.ค. 49  จิตนิยมที่เกี่ยวกับความคิดเรื่องมนษุย  :  มนุษยคือ 
จิตวิญญาณ 

บรรยายและอภิปรายรวมกัน 
ดูDVD 

7  20 ธ.ค.. 49  มนุษยสามารถเลือกวิถีชีวิตของตนเองไดโดยเสรี 
หรือไม  เหตุวิสัยกับสภาพแวดลอมและอิสระวิสัย 
กับการเลือกโดยเสรี 

บรรยายและอภิปรายรวมกัน 

สอบกลางภาควันที่  24 – 29  ธ.ค.  2549 
8  3  ม.ค.  50  ประจักษนิยม – ความรูจากประสบการณ – 

ความรูที่เปล่ียนแปรได - ความรูวิทยาศาสตร 
บรรยายและอภิปรายรวมกัน 

9  10 ม.ค. 50  เหตุผลนิยม – ความรูจากการคดิดวยเหตุผล – 
ความรูที่แนนอนตายตวั - ความรูคณิตศาสตร 

บรรยายและอภิปรายรวมกัน 

10  17 ม.ค. 50  จริยศาสตร : คุณคาภายนอกและคณุคาภายใน  บรรยายและอภิปรายรวมกัน 

11  24 ม.ค. 50  อุดมคติชีวติ : สุขนิยม , ศานตินิยม  บรรยายและอภิปรายรวมกันและดู 
DVD 

12  31 ม.ค.50  อุดมคติชีวติ  (ตอ)  เอ็กซิสเท็นเชียลลิสม , มนุษย 
นิยม 

บรรยายและอภิปรายรวมกันและดู 
DVD 

13  7  ก.พ. 50  มาตรฐานการตัดสินการกระทําดี / ชั่ว  สัมบูรณ 
นิยมและสัมพัทธนิยม 

บรรยายและอภิปรายรวมกัน 

14  14 ก.พ. 50  มาตรฐานการตัดสินการกระทําดี / ชั่ว  (ตอ) 
เจตนานิยม  และประโยชนนิยม 

บรรยายและอภิปรายรวมกัน 

15  21 ก.พ. 50  ประโยชนของปรัชญาในการประยกุตใชใน 
ชีวิตประจําวัน - สรุป 

บรรยายและถามความคดิเห็นใน 
ประเด็นปญหาตางๆ 

สอบปลายภาค
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13.  ผูสอน 
อาจารยผูสอน  ม.ล. ดร.นิพาดา  เทวกุล 

ลงนาม .............................................. (ผูรายงาน) 
(ดร.มล.นิพาดา  เทวกุล) 

อาจารยผูสอน 
วันที…่……………………. 

ปรัชญาคณะมนุษยศาสตร 
คณะมนุษยศาสตรมีปรัชญาการจัดการศึกษาที่เสริมสรางบุคคลใหเปนคนที่สมบูรณ  โดยเฉพาะ 

อยางยิ่งมีความเจริญทางสติปญญา คุณคาของจิตใจ การใชวิจารณญาณอยางรอบคอบ และปรับตัวไดอยาง 
เหมาะสม 

ปณิธานคณะมนษุยศาสตร 
คณะมนุษยศาสตรมีปณิธานในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ เพียบพรอมดวยความรูทางวิชาการและ 

วิชาชีพที่ทันสมัย  มีความใฝรู  มีความคิดวิเคราะห  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ตลอดจนเปนบัณฑิตที่มี 
จริยธรรม คุณธรรม เปนแบบอยางท่ีดีแกสังคม และดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข


