
มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สวนงาน หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร 
 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อวิชา 

  รหัสวิชา  ๐๐๐ ๑๐๘  
  ช่ือวิชาภาษาไทย  ปรัชญาเบื้องตน 
  ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Introduction to Philosophy 

๒. จํานวนวนหนวยกิต 
      หนวยกิต    ๒ (๒- ๐-๔) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
  หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
๑) อํานาจ   สาเขตร  ศศบ. (การจัดการ) รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)   ผูรับผิดชอบ/ผูสอน 

๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 
  ภาค ๑/๒๕๕๙ 
  ช้ันปที่  ๑ 

๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 
  (ไมมี) 

๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน 
 (ไมมี) 

๘. สถานที่เรียน 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  หนวยวทิยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวดัตาก 

๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
  วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ 
 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 



๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 
๑) เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายและขอบเขตของปรัชญา 
๒) เพื่อใหนิสิตสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร 
๓) เพื่อใหนิสิตสามารถอธิบายถึงสาขาปรัชญาและความสําคัญของปรัชญาสาขาตางๆ 
๔) เพื่อใหนิสิตสามารถอธิบายถึงพัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  (ไมมี) 

 
หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการดําเนินการ 

๑. คําอธบิายรายวิชา 
  ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธระหวางปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร 
สาขาปรัชญาและสาระสําคัญของปรัชญาสาขาตางๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออก และปรัชญาตะวันตก 
 

๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
ทฤษฏี ปฏิบตัิ ศึกษาดวยตนเอง สอนเสริม 

๓๒  ๔  

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 

 ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห ในวันพุธ และวันเสาร เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
 ติดประกาศ/Facebook กลุม มจร.ตาก/มจร.ตากสินมหาราช และ www.mcutak.com 
 ใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 

 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 
๑. คุณธรรมจริยธรรม 

 ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 
  ๑) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัยสุจริต  
            ๒) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
             ๓) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไข 
   ขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ 
             ๔) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี 
   ของความเปนมนุษย 
             ๕) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม    
 

๑.๒ วธิีการสอน 
  ๑) บรรยายและสอดแทรกเนื้อหาเพิ่มเติมในบทเรียน 



  ๒) แบงกลุมใหนิสิตศึกษาคนควา และอภิปรายในช้ันเรียน 
๑.๓ วิธีการประเมินผล 

  ๑) การแตงกาย การเขาชั้นเรียน ความตั้งใจ และพฤติกรรมในช้ันเรียน 
๒. ความรู 

 ๑.๑ ความรูท่ีตองไดรับ 
๑. มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร 
๒. สามารถวิเคราะหปญหาทางดานการบริหารโดยใชแนวคิดทางดานการปกครอง

รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะและการใชเครื่องมือทางการจัดการที่เหมาะสมกับ
การแกไขปญหาในการปกครอง 

๓. รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางดานการปกครองอยางตอเนื่อง 
๔. มีความรู ความเขาใจในกระบวนการวิจัยและใชเปนเครื่องมือในการแสวงหา

วิทยาการใหมๆ ทางดานการปกครอง 
๕. สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาการปกครองกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่

เก่ียวของ 
 ๑.๒     วิธีการสอน 
  ๑) บรรยายตามเนื้อหาของรายวิชา และจากการศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
  ๒) แบงกลุมใหนสิิตศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 
  ๓) งานมอบหมาย/แบบฝกหัดทายบท 
 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) สอบกลางภาค 
  ๒) สอบปลายภาค 

๓. ทักษะทางปญญา 
 ๑.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

๑. คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
๒. สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค 
๓. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
๔. สามารถประยุกตใชความรูทางการจัดการปกครองไดอยางเหมาะสม 

   
  
          ๑.๒ วิธีการสอน 
  ๑) แบงกลุมใหนิสิตศึกษาคนควา และอภปิรายในชั้นเรียน 
  ๒) กําหนด Problem based learning โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางสําคัญโด 



 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) ประเมินผลการศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 
  ๒) ประเมินผลงานมอบหมาย 
 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๑.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบที่ตองพัฒนา 
  ๑) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
            ๒) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
            ๓) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
            ๔) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป 
            ๕) มีภาวะผูนํา  
          ๑.๒     วิธีการสอน 
  ๑) แบงกลุมใหนิสิตศึกษาคนควา และอภปิรายในชั้นเรียน 
  ๒) งานมอบหมาย/แบบฝกหัดทายบท 
 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) ประเมินพฤติกรรมของนิสิต 
  ๒) ประเมินผลงานมอบหมาย/แบบฝกหัดทายบท 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑.๑ ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
  ๑) สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมาย 
   ขอมูลในเชิงปริมาณ 
            ๒) สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสารท้ังกับบคุคล 
   และกลุมคนในสถานการณที่หลากหลาย 
            ๓) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง และการเขียน พรอมทั้งเลือกใช 
   รูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม  
            ๔) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อสื่อสารอยางเหมาะสม  
 
 
 
 
 ๑.๒ วิธีการสอน 
  ๑) การใชระบบสถิติในการวิเคราะห การแปลขอมูลการศึกษาคนควา 
  ๒) แบงกลุมใหนสิิตศึกษาคนควา และอภิปรายในชั้นเรียน 



  ๓) การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการศึกษาคนควา และการ 
   นําเสนอผลงาน 
 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) ประเมินการนําเสนอผลการศึกษาคนควา งานมอบหมาย 
   

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

 

สัปดาห 
ที่ หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรม 

การเรียนการสอนและส่ือที่
ใช 

ผูสอน 

๑-๒ 

บทที่ ๑ ความหมายและขอบเขตของ
ปรัชญา 
๑.๑ ความนํา 
๑.๒ ความหมายและคุณคาของปรัชญา 
๑.๓ ลักษณะและขอบเขตของปรัชญา 
๑.๔ บอเกิดและวิธีการของปรัชญา 

บรรยาย ๒ 
ปฏิบัติ ๐ 

แนะนํารายวิชา และ
แผนการสอน 
- การบรรยายประกอบสื่อ 
- อภปิราย 
 
 

อํานาจ  สาเขตร 

๓-๔ 

บทที่ ๒ ความสัมพันธระหวางปรัชญา
ศาสนาและวิทยาศาสตร 
๒.๑ ความนํา 
๒.๒ ปรัชญากับศาสนา 
๒.๓ ปรัชญากับวิทยาศาสตร 
๒.๔ ความสัมพันธระหวางปรัชญา 
ศาสนาและวิทยาศาสตร 

บรรยาย ๒ 
ปฏิบัติ ๐ 

- บรรยายประกอบสื่อ 
- อภปิราย 
- มอบหมายงานคนควา 
- ทดสอบทายบท 

อํานาจ  สาเขตร 

๕-๖ 

บทที่ ๓ อภปิรัชญา 
๓.๑ ความนํา 
๓.๒ ความหมายและความสําคัญของ
อภิปรัชญา 
๓.๓ บอเกิดและขอบเขตของอภิปรัชญา 
๓.๔ ทฤษฎีอภปิรัชญา 

บรรยาย ๒ 
ปฏิบัติ ๐ 

- การบรรยายประกอบสื่อ 
- อภปิราย 
- มอบหมายงานคนควา 
- ทดสอบทายบท 

อํานาจ  สาเขตร 

๗-๘ 
บทที่ ๔ ญาณวิทยา 
๔.๑ ความนํา 
๔.๒ ความหมายและความสําคัญของ

บรรยาย ๒ 
ปฏิบัติ ๐ 

- การบรรยายประกอบสื่อ 
- อภปิราย 
- มอบหมายงานคนควา 

อํานาจ  สาเขตร 



ญาณวิทยา 
๔.๓ บอเกิดและขอบเขตของญาณวิทยา 
๔.๔ ทฤษฎีญาณวิทยา 

- ทดสอบทายบท 

๙ สอบกลางภาค ๒   

๑๐-๑๑ 

บทที่ ๕ คุณวิทยา 
๕.๑ ความนํา 
๕.๒ ความหมายและความสําคัญของคุณ
วิทยา 
๕.๓ ขอบเขตและลักษณะของคุณวิทยา 
๕.๔ ลักษณะตัดสินคุณคาของคุณวิทยา 
๕.๕ จริยศาสตร 
๕.๖ สุนทรียศาสตร 
๕.๗ ตรรกศาสตร 

บรรยาย ๒ 
ปฏิบัติ ๐ 

- การบรรยายประกอบสื่อ 
- อภปิราย 
- มอบหมายงานคนควา 
- ทดสอบทายบท 

อํานาจ  สาเขตร 

๑๒-๑๓ 

บทที่ ๖ ปรัชญาตะวันออก 
๖.๑ ความนํา 
๖.๒ ปรัชญาอินเดีย 
๖.๓ ปรัชญาจีน 
๖.๔ ปรัชญาไทย 

บรรยาย ๒ 
ปฏิบัติ ๐ 

- การบรรยายประกอบสื่อ 
- อภปิราย 
- มอบหมายงานคนควา 
- ทดสอบทายบท 

อํานาจ  สาเขตร 

๑๔-๑๕ 

บทที่ ๗ ปรัชญาตะวันตก 
๗.๑ ความนํา 
๗.๒ ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ 
๗.๓ ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง 
๗.๔ ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม 
๗.๕ ปรัชญาตะวันตกรวมสมัย 

บรรยาย ๒ 
ปฏิบัติ ๐ 

- การบรรยายประกอบสื่อ 
- อภปิราย 
- มอบหมายงานคนควา 
- ทดสอบทายบท 

อํานาจ  สาเขตร 

๑๖ สรุปเนื้อหารายวิชา บรรยาย ๒  
บรรยาย  
PowerPoint อํานาจ  สาเขตร 

๑๗ สอบปลายภาค ๒   
 
 
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรม

ที่ 
ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการ

ประเมิน 



๑ 

 
 
คุณธรรม จริยธรรม 

๑)การแตงกาย  
การเขาชั้นเรียน  
ความตั้งใจ  
และพฤติกรรม 
ในชั้นเรียน 

 
 

๑ – ๑๖ 
 
 

 
 

๑๐% 

๒ ความรู ๑)สอบกลางภาค 
๒)สอบปลายภาค 

๙ 
๑๖ 

๒๐% 
๔๐% 

๓ ทักษะทางปญญา 

๑)ประเมินผล
การศึกษาคนควา 
และอภิปราย 
ในชั้นเรียน 
๒)ประเมินผล 
งานมอบหมาย 

 
๓,๔,๕,๖, 

๗,๘,๑๐,๑๑ 
๑๒,๑๓,๑๔ 

 
 

๑๐% 
 

๔ 
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

๑)ประเมิน
พฤติกรรม 
ของนิสิต 

๒)ประเมินผล 
งานมอบหมาย/
แบบฝกหัดทายบท 

๑ – ๑๖ 

 
 

๑๐% 
 
 

๕ 
ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

๑)ประเมินผล 
การนําเสนอ 
การศึกษาคนควา
งานมอบหมาย 

๗,๘,๑๐,๑๑ 
๑๒,๑๓,๑๔ 

 
๑๐% 

 

 
หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก  
  ๑.๑ คณาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปรัชญาเบื้องตน. พิมพครั้งที่ ๓. 
กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด นวสาสนการพิมพ. ๒๕๕๓ 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ - 
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา - 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

  ๑.๑ การประเมนิผูสอน(ออนไลน) 



  ๑.๒ การประเมนิรายวิชา 
๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

  ๒.๑ ผลการสอบ 
  ๒.๒ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู(คณะกรรมการกล่ันกรองผลการศึกษา) 

๓. การปรับปรุงการสอน 
  ๓.๑ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิด(ปรับปรุงการสอน) 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
  ๔ .๑  การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอื่น   
   หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร(คณะกรรมการทวนสอบ  
   มาตรฐานผลสัมฤทธิ์)  
  ๔.๒ ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน  
   วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม(คณะกรรมการทวนสอบ 
   มาตรฐานผลสัมฤทธิ์)  

๕. การดําเนินการทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  ๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 
   ผลสัมฤทธ์ิตามขอ ๔ 
  ๕.๒ เปล่ียนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนสิิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรู 
   กับปญหาที่มาจากผลการประเมินผูสอนหรือแนวคิดใหมๆ  
 
 

 


