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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื�อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

หลกัสูตร/กลุ่มวชิา           หลกัสูตรหมวดวิชาศกึษาทั�วไป หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.����    

                                         กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 

หมวดที�  �  ข้อมูลโดยทั�วไป 

�.  รหัสและชื�อรายวชิา    

2000113                   อุดมคติชีวิตและการพฒันาตน 

 Ideal of Life and Self Development 

�.  จาํนวนหน่วยกติ 

� (3-0-6)               

�.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

หมวดวิชาศกึษาทั�วไป   

�.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 ดร.สิริจิตต ์ปันเงิน                                ผูรั้บผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน                 

4.2 อาจารยณ์ัฏฐช์รัชช ์ สาระหงส์              อาจารยผ์ูส้อน  

4.3 อาจารยธ์นสิทธิ�   คณฑา                        อาจารยผ์ูส้อน    

�.� อาจารยเ์จิด   บรรดาศกัดิ�                       อาจารยผ์ูส้อน 

�.  ภาคการศึกษา/ชั�นปีที�เรียน 

ภาคการศึกษาที�..........  ชั�นปีที�..........   

�.  รายวชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  

ไม่มี 

�.  รายวชิาที�ต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)   

ไม่มี 

�.  สถานที�เรียน 

           มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

�.  วนัที�จดัทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครั�งล่าสุด 

           �� กรกฎาคม ���� 

  

มคอ. � 



กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ        แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดของรายวชิา (มคอ. 3)       พฒันาโดย ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม Page 2 

 

หมวดที�  �  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์  

�. จุดมุ่งหมายของรายวชิา  

    �. รู้ความหมายและความสาํคญัของชีวิต  

     �. เขา้ใจหลกัการและทฤษฎีทางจริยธรรมอนันาํไปสู่พฒันาคุณค่าของชีวิต      

�. รู้หลกัการเขา้ใจตนเองและการพฒันาจิต 

�. สามารถสร้างเสริมความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ้ื�น และสงัคม 

�. มีความคิดสร้างสรรคต่์อการพฒันาชีวิต และสงัคม 

�. สามารถวิเคราะห์ และสงัเคราะห์องคค์วามรู้อุดมคติที�สร้างสรรค ์

�. สามารถวิเคราะห์ และแกปั้ญหาเชิงจริยธรรมในยคุโลกาภิวตันจ์ากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

�. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 เพื�อปรับเปลี�ยนเนื�อหารายวิชาซึ�งเป็นผลมาจากการไดอ้งคค์วามรู้ใหม่จากงานวจิยั การปรับปรุงวิธี

สอน วิธีการประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัยคุสมยัปัจจุบนั   

 

หมวดที�  �  ลักษณะและการดําเนินการ 

�. คาํอธบิายของรายวชิา 

     ความหมายและความสาํคญัของชีวิต กระบวนการเขา้ใจตนเองและการพฒันาจิต หลกัการสร้างเสริม

ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ื�นและสังคม อธิบายความคิดของตนเองและปรากฏการณ์ทางสังคมได้

อย่างมีเหตุผล เขา้ใจหลกัการและทฤษฎีทางจริยธรรม การสร้างอุดมคติเพื�อการอยู่ร่วมกันในสังคม 

สามารถวิเคราะห์ และมีแนวทางแกปั้ญหาเชิงจริยธรรมในความเปลี�ยนแปลงของสังคมและวฒันธรรม

ยคุโลกาภิวตัน์ 

 

�. จาํนวนชั�วโมงที�ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

 

หน่วยกติ 

จาํนวนชั�วโมงต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย การปฏิบัตงิาน การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

3 (3-0-6) 45 

 

- 90 - 
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�. จาํนวนชั�วโมงต่อสัปดาห์ที�อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 

ตารางการให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

 

รายวิชา 

 

อาจารย์ผู้สอน 

 

วัน-เวลา 

ให้

คาํปรึกษา 

สถานที�

หรือ

หมายเลข

ห้อง 

ผู้สอน 

หมายเลข

โทรศัพท์ 

ผู้สอน 

ที�อยู่ของ 

E-mail ผู้สอน 

รวมจํานวน 

ชั�วโมงต่อ

สัปดาห์ 

ที�ให้

คาํปรึกษา  

 

������� 

ดร.สิริจิตต ์ ปัน

เงิน 

 หอ้งพกั

อาจารย์

ปรัชญาฯ 3 

���������� 

���������� 

sirijitti1957@gmail.c

om 

 

1 

อาจารยณ์ัฏฐ์ช

รัชช ์ สาระหงษ ์

 หอ้งพกั

อาจารย์

ปรัชญาฯ 2 

0855445579  1 

นายธนสิทธิ�   

คณฑา 

วนัพุธ เวลา 

��.��-

��.�� น. 

หอ้งพกั

อาจารย์

ปรัชญาฯ 1 

0872065409 thana200071@gmail.

com 

1 

อาจารยเ์จิด  

บรรดาศกัดิ�  

 หอ้งพกั

อาจารย์

ปรัชญาฯ 1 

���������� jignsru@gmail.com 1 
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หมวดที�  �  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

�.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 ผลการ รียนรู้ 1.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  1.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 [] มีคุณธรรม จริยธรรม 

เขา้ใจคุณค่าของชีวติ มี

อุดมการณ์ชีวิตที�เป็น

ประโยชน์ต่อสงัคมและ

ประพฤติตนเป็นแบบอยา่ง

ที�ดีของสงัคม บนพื�นฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. การสอนใหเ้กิดการรับรู้ดว้ยวิธีการ

ที�หลากหลายในคุณธรรมและ

จริยธรรมที�เนน้คุณลกัษณะที�พึง

ประสงค ์

2. การจดักิจกรรมต่าง ๆ ที�ทาํใหเ้กิด

การตระหนกัและตอบสนองของ

ผูเ้รียนต่อคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์

3. การเรียนรู้โดยการปฏิสมัพนัธเ์ชิง

ปฏิบติัการเพื�อการปลกูฝังค่านิยมต่อ

คุณธรรมและจริยธรรมที�สามารถ

นาํไปพฒันาชีวิต 

4. การวิเคราะห์ในประเดน็วกิฤติดา้น

คุณธรรมและจริยธรรมของสงัคม

เพื�อความเขา้ใจในการนาํไปปรับใช้

ในการอยูร่่วมกบัสงัคมไดอ้ยา่งมี

ความสุข   

1. วดัและประเมินผลจากการ

สงัเกตการปฏิบติัตนตาม

กาํหนดของคุณลกัษณะที�พึง

ประสงค ์

2. วดัและประเมินผลจากการมี

ส่วนร่วมในการสะทอ้นกลบั

เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3. วดัและประเมินผลจากการ

แสดงทศันะต่อประเด็นวิกฤติ

ดา้นคุณธรรมและจริยธรรมที�

เกิดขึ�นจริงและจากกรณีศกึษา 
 

2 [] รักและภาคภูมิใจใน

ทอ้งถิ�น สถาบนั ตระหนกั 

ซาบซึ�ง และเห็นคุณค่าของ

ศิลปวฒันธรรมไทยหรือ

วฒันธรรมนานาชาติ และมี

จิตสาํนึกในการอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม ธรรมชาติ 

 

 

2.  ด้านความรู้ 
 

2.1 ผลการเรียนรู้ 2.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  2.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 [] รู้จกัตนเอง ทอ้งถิ�น 

สงัคมไทยและสงัคมโลก เขา้ใจ

ความสมัพนัธร์ะหว่างการ

เปลี�ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีธรรมชาติ 

สิ�งแวดลอ้ม และสงัคม และ

1. การสอนดว้ยวิธีการที�

หลากหลายโดยเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญัใหเ้กิดความรู้และเขา้ใจ

ในศาสตร์ดา้นวิทยาศาสตร์

สงัคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ที�มีผลต่อการ

1. วดัและประเมินผลจาก

ความรู้และความเขา้ใจของ

ผูเ้รียนในองคค์วามรู้ทั�งดา้น

วิทยาศาสตร์สงัคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์เป็นรายบุคคล

และกลุ่ม 
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สามารถแสวงหาแนวทางควบคุม

และดูแลความเปลี�ยนแปลงให้

เหมาะสมได ้ 

พฒันาตน 

 2. การสร้างความเขา้ใจใน

ศาสตร์ดา้นวิทยาศาสตร์ 

สงัคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์โดยการมีส่วน

ร่วมในการแสดงความคิดเห็น

เป็นรายบุคคลและกลุ่มเพื�อ

การนาํไปปรับและประยกุตใ์ช้

ในการพฒันาการดาํเนินชีวิต 

2. วดัและประเมินผลจาก

ความสามารถในการนาํองค์

ความรู้ทั�งดา้นวิทยาศาสตร์ 

สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ไปปรับใชแ้ละแกปั้ญญาที�

เกิดขึ�นเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
 

2 [] มีความรอบรู้ สามารถดูแล

สุขภาวะของตนและปรับตวัให้

ดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุขและ

พอเพียง ภายใตส้งัคม เศรษฐกิจ 

การเมืองและการปกครองตาม

แบบวิถีไทยและวิถีโลก 

  

�.  ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

3.1 ผลการเรียนรู้ 3.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  3.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 []  สามารถแสวงหา

ความรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต 

เพื�อพฒันาตนเองอยา่ง

ต่อเนื�อง ในการสร้าง

ประโยชน์ต่อสงัคมได ้

�. การสอนดว้ยวิธีการที�เนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญัอยา่งหลากหลายโดยการคิด

วิเคราะห์และสงัเคราะห์เนื�อหาสาระ

และขอ้มลูทางวิทยาศาสตร์ 

สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื�อ

เป็นองคค์วามรู้เชิงประจกัษใ์นการ

พฒันาตนและสงัคม 

�. สามารถคิดประเมินค่า และตดัสิน

ในการกระทาํอาศยัองคค์วามรู้ทั�งดา้น

วิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ที�ไดเ้รียนรู้ไปประยกุต์

และปรับใชไ้ดอ้ยา่งสร้างสรรคต่์อไป

  

�. วดัและประเมินผลจาก

ความสามารถในการวิเคราะห์ 

และสงัเคราะห์ความรู้ทั�งดา้น

วิทยาศาสตร์สงัคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์เป็นรายบุคคลและ

กลุ่ม 

�. วดัและประเมินผลจาก

ความสามารถในการประเมินค่า

รวมทั�งความคิดสร้างสรรคใ์น

การนาํองคค์วามรู้ทั�งดา้น

วิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ไปปรับใชแ้ละแก้

ปัญญาที�เกิดขึ�นเป็นรายบุคคล

และกลุ่ม 

2 []   สามารถคิดอยา่ง

เป็นระบบแบบองคร์วม 

เขา้ใจปัญหา แกปั้ญหา

ได ้และสามารถคิด

วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

และแสวงหาเหตุผลได ้
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�. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ 4.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  4.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 [] สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�น

ไดท้ั�งในฐานะผูน้าํและสมาชิก

ของกลุ่มรวมทั�งมีจิตอาสาและ

สาํนึกสาธารณะ 

�. การเรียนแบบมีส่วนร่วม

ปฏิบติัการ (Participative 

learning through action)  

�. การเป็นผูน้าํแบบมีส่วนร่วม 

(Shared leadership) ในการ

นาํเสนองานวิชาการ 

3. การคิดใหค้วามเห็นและการ

รับฟังความเห็นแบบสะทอ้น

กลบั (Reflective thinking) 
 

�. วดัและประเมินจากผลการ

เรียนแบบร่วมมือ 

�. วดัและประเมินจากผล

การศึกษาคน้ควา้/แกโ้จทย ์

3. วดัและประเมินจากผล

นาํเสนองานกลุ่มและการเป็น

ผูน้าํในการอภิปรายซกัถาม 
 

2 [] รู้จกัเคารพสิทธิของผูอ้ื�น มี

ความรับผดิชอบต่อบทบาทหนา้ที�

ของตนเองทั�งต่อตนเอง ต่อผูอ้ื�น 

และต่อสงัคมในการเป็นพลเมือง

ที�มีคุณค่าของสงัคมไทยและ

สงัคมโลก 

 

 

�. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ 5.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  5.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 []  สามารถคิดวิเคราะห์เชิง

ตวัเลขไดอ้ยา่งเหมาะสม และใช้

เป็นพื�นฐานในการแกปั้ญหาและ

การตดัสินใจในชีวิตประจาํวนั 

�. การสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญัที�หลากหลายโดยใช้

สถานการณ์ ปัญหากรณีศกึษา

และสถานการณ์จริงในการ

เรียนรู้และสร้างทกัษะดา้น

วิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

�. การมีส่วนร่วมในการเรียน

ผา่นกระบวนการกลุ่มในการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเพื�อการบูรณาการ

และการนาํไปใช ้  

�. การวดัและประเมินผล

ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์เชิงตวัเลข การ

สื�อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

�. การวดัและประเมินผล

ความสามารถในการบูรณา

การการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื�อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อ

การบูรณาการและการ

นาํไปใช ้
 

2 [] สามารถใชภ้าษาเพื�อการ

สื�อสารไดอ้ยา่งเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

3 []  สามารถใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศอยา่งรู้เท่าทนัในการ

สืบคน้ขอ้มลูเพื�อการแสวงหา

ความรู้ และเลือกสรรสารสนเทศ

มาใชป้ระโยชน์ต่อตนเองและ

สงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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หมวดที�  �  แผนการสอนและการประเมินผล 

�. แผนการสอน 

 

สัปดาห์ 

ที� 

หัวข้อ/

รายละเอียด 

ชั�วโมงสอนต่อ

สัปดาห์ 

กิจกรรมการสอน สื�อที�ใช้ใน 

การสอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 

 

ความหมายของ

ชีวิต 

3 - บรรยายและอภิปราย

ความหมายของชีวิตในดา้น

ภาษา วิทยาศาสตร์และศาสนา 

Power point , 

Mind Map 

 

 

2 

 

ความสาํคญัและ

คุณค่าของชีวิต 

3 - อภิปรายความสาํคญัและคุณค่า

ของชีวิตตามแนวคิดทาง

วิทยาศาสตร์ ศาสนา และ

สังคมศาสตร์ 

วีดิทศัน์, 

ภาพยนตร์สั�น 

 

3 

 

การเขา้ใจตนเอง 

 

3 - การเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ 

(Active Learning)  4 ขั�นตอน 

1. ขั�นแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 

2. ขั�นสร้างองคค์วามรู้ 

3. ขั�นนาํเสนอความรู้ 

4. ขั�นนาํไปประยกุตใ์ชป้ฏิบตัิ

อธิบายใหน้กัศึกษาสาํรวจ

ตนเองพร้อมเขียนอธิบายตวัเอง

ทั�งระดบักายภาพ สังคม และ

อารมณ์ 

แบบประเมิน

จุดยนืชีวิต , 

Power point 

 

4 

 

การพฒันาจิต 

 

3 - บรรยาย : ธรรมชาติและ

พื�นฐานของจิต การประเมิน

คุณภาพของจิตและการปรับ

สภาวะจิตใหส้มดุล  

วีดิทศัน์ , Power 

point , Mind Map 

 

5 

 

หลกัการและ

ทฤษฎีจริยธรรม

ในแนวคิดทาง

ปรัชญา 

3 - บรรยาย : พฒันาการทาง

ความคิดและการตดัสิน

จริยธรรมในแนวคิดทางปรัชญา 

Power point, Clip 

VDO 
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6 

 

หลกัการและ

ทฤษฎีจริยธรรม

ในแนวคิดทาง

ศาสนา 

3 - บรรยาย : พฒันาการทาง

ความคิดและการตดัสิน

จริยธรรมในแนวคิดทางศาสนา 

Power point, Clip 

VDO 

 

7 

 

การอธิบาย

ความคิดของ

ตนเองอยา่งมี

เหตุผล  

3 - บรรยาย : การคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ การใชเ้หตุผล 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ 

ประสบการณ์และความคิดรวบ

ยอด 

Power point , 

Mind Map 

 

� การสอบกลางภาค 

9 การอธิบาย

ปรากฏการณ์ 

ทางสังคม  

3 - บรรยาย : บริบทและพฒันาการ

ทางสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม 

การเรียนรู้ และความคาดหวงั

ของสังคมซึ�งส่งผลให้

เกิดปรากฎการณ์ทางสังคมที�

แตกต่างหลากหลาย 

Power point , 

Mind Map 

 

10 

 

 

การสร้างเสริม

ความรับผิดชอบ

ต่อตนเองและ

ผูอ้ื�น 

3 - การเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ 

(Active Learning)  4 ขั�นตอน 

1. ขั�นแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 

2. ขั�นสร้างองคค์วามรู้ 

3. ขั�นนาํเสนอความรู้ 

4. ขั�นนาํไปประยกุตใ์ชป้ฏิบตัิ 

ประเดน็ที�ศึกษา : ความสาํคญั

ของการอยูร่่วมกนั ความจาํเป็น

ของการที�แต่ละบุคคลตอ้งมี

ความรับผิดชอบต่อตนเองและ

ผูอ้ื�น 

แบบจาํลอง

ความคิด , Clip 

VDO,  

 

11 

 

การสร้างเสริม

ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

3 - การเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ 

(Active Learning)  4 ขั�นตอน 

1. ขั�นแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 

2. ขั�นสร้างองคค์วามรู้ 

3. ขั�นนาํเสนอความรู้ 

Clip VDO, 

ภาพยนตร์สั�น , 

Mind Map 
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4. ขั�นนาํไปประยกุตใ์ชป้ฏิบตัิ 

ประเดน็ที�อภิปราย : ความหมาย 

ความสาํคญั ลาํดบัขั�นของ

จิตสาํนึกสาธารณะ การสร้าง

เสริมจิตสาํนึกสาธารณะ 

ทดลองนาํเสนอโครงการ

จิตสาํนึกสาธารณะ 

��-�� 

 

การสร้างอุดม

คติเพื�อการอยู่

ร่วมกนัใน

สังคม 

� - บรรยาย : เป้าหมายของชีวิต 

ความคิดสร้างสรรค ์และการคิด

แบบองคร์วม 

Clip VDO, Power 

pointภาพยนตร์

สั�น , Mind Map 

 

��-�� 

 

วิเคราะห์ปัญหา 

และสังเคราะห์

แนวทาง

แกปั้ญหาเชิง

จริยธรรมใน

ความ

เปลี�ยนแปลง

ของสังคมและ

วฒันธรรมยคุ

โลกาภิวตัน์ 

 

� - การเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ 

(Active Learning)  4 ขั�นตอน 

1. ขั�นแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 

2. ขั�นสร้างองคค์วามรู้ 

3. ขั�นนาํเสนอความรู้ 

4. ขั�นนาํไปประยกุตใ์ชป้ฏิบตัิ 

ประเดน็ที�อภิปราย : ปัญหาเชิง

จริยธรรมในสังคมในส่วนของ

สาเหตุหลกั ปัจจยัแวดลอ้ม 

ส่วนเสริมความรุนแรงของและ

แนวโนม้ของปัญหาในอนาคต 

แนวทางแกปั้ญหาเชิงจริยธรรม

ที�สอดคลอ้งกบับริบททางสังคม

และวฒันธรรม โดยไม่

ก่อใหเ้กิดปัญหาอื�นตามมา 

นาํเสนอ : นกัศึกษานาํเสนอ

ปัญหาและแนวทางแกปั้ญหา

เชิงจริยธรรมในประเดน็ปัญหา

ที�นกัศึกษาสนใจ  

นาํเสนอ : นกัศึกษานาํเสนอ

ปัญหาและแนวทางแกปั้ญหา

Power point, Clip 

VDO, สื�อ

สารสนเทศ เช่น 

Youtube, 

Facebook 

 



กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ        แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดของรายวชิา (มคอ. 3)       พฒันาโดย ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม Page 10 

 

เชิงจริยธรรมที�ปรับปรุงแลว้

ผ่านสื�อสารสนเทศ 

17 สอบปลายภาค 

 

�.  แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที� การเรียนรู้ด้าน ผลการเรียนรู้ วธิีการประเมนิ สัปดาห์ที�

ประเมนิ 

สัดส่วนการ

ประเมนิ 

1 คุณธรรม 

จริยธรรม  

1) มีคุณธรรม จริยธรรม 

เขา้ใจคุณค่าของชีวติ มี

อุดมการณ์ชีวิตที�เป็น

ประโยชน์ต่อสงัคมและ

ประพฤติตนเป็น

แบบอยา่งที�ดีของสงัคม 

บนพื�นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

เช็คชื�อ 

การสงัเกต

พฤติกรรม 

ทดสอบ 

สัปดาห์ที� 

�-�� 
��% 

2 ความรู้ 1) มีความรอบรู้ สามารถ

ดูแลสุขภาวะของตนและ

ปรับตวัใหด้าํรงอยูไ่ด้

อยา่งมีความสุขและ

พอเพียง ภายใตส้งัคม 

เศรษฐกิจ การเมืองและ

การปกครองตามแบบวิถี

ไทยและวิถีโลก 

2) มีความรอบรู้ สามารถ

ดูแลสุขภาวะของตนและ

ปรับตวัใหด้าํรงอยูไ่ด้

อยา่งมีความสุขและ

พอเพียง ภายใตส้งัคม 

เศรษฐกิจ การเมืองและ

การปกครองตามแบบวิถี

ไทยและวิถีโลก. 

ทดสอบกลางภาค 

ทดสอบปลาย

ภาค 

ทาํแบบฝึกหดั 

ทาํรายงาน 

สัปดาห์ที� 

� และ�� 
25% 



กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ        แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดของรายวชิา (มคอ. 3)       พฒันาโดย ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม Page 11 

 

กจิกรรมที� การเรียนรู้ด้าน ผลการเรียนรู้ วธิีการประเมนิ สัปดาห์ที�

ประเมนิ 

สัดส่วนการ

ประเมนิ 

3 ทกัษะทาง

ปัญญา  

1) สามารถแสวงหาความรู้ 

เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื�อ

พฒันาตนเองอยา่ง

ต่อเนื�อง ในการสร้าง

ประโยชน์ต่อสงัคมได ้

2) สามารถคิดอยา่งเป็น

ระบบแบบองคร์วม เขา้ใจ

ปัญหา แกปั้ญหาได ้และ

สามารถคิดวิเคราะห์ 

วิพากษว์ิจารณ์ และ

แสวงหาเหตุผลได ้

ทดสอบ 

ทาํแบบฝึกหดั 

ทาํรายงาน กลุ่ม 

งานเดี�ยว 

สัปดาห์ที� 

�,15,16 
25% 

4 ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ  

1) รู้จกัเคารพสิทธิของ

ผูอ้ื�น มีความรับผดิชอบต่อ

บทบาทหนา้ที�ของตนเอง

ทั�งต่อตนเอง ต่อผูอ้ื�น และ

ต่อสงัคมในการเป็น

พลเมืองที�มีคุณค่าของ

สงัคมไทยและสงัคมโลก 

 ทาํรายงาน กลุ่ม 

  

สัปดาห์ที� 

15 
15% 

5 ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตวัเลข การ

สื�อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ  

1) สามารถใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศอยา่งรู้เท่าทนั

ในการสืบคน้ขอ้มลูเพื�อ

การแสวงหาความรู้ และ

เลือกสรรสารสนเทศมาใช้

ประโยชน์ต่อตนเองและ

สงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

การสืบคน้ 

การอพัโหลด

นาํเสนอรายงาน 

สัปดาห์ที� 

12-15 
15% 
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หมวดที�  �  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

�. ตาํราและเอกสารหลกั      

     1) บุญมี แท่นแกว้ และคณะ. 2547. ความจริงของชีวิต. กรุงเทพฯ: สหธรรมกิ. 

     2) บุญเรือง  อินทวรรัตน.์ 2537. จริยธรรมกบัชีวติ. กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานสภาสถาบนัราชภฏั. 

     3) ประเวศ  วะสี. 2538. พุทธธรรมกบัสงัคม. พิมพค์รั� งที� 1. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพห์มอ

ชาวบา้น. 

     4) พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต). 2548. ธรรมนูญชีวติ. กรุงเทพฯ: สาํนกัพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ 

�. เอกสารและข้อมลูสําคญั 

     1) โกวิท ประวาลพฤกษแ์ละคณะ. 2539. จริยศึกษา. กรุงเทพมหานคร:

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

     �) ชยัวฒัน์  อตัพฒัน.์ 2530. จริยศาสตร์. มหาวิทยาลยัรามคาํแหง : กรุงเทพฯ. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต). 2538. พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณรารวิทยาลยั. 

     �) สถาพร  บุญเลี�ยง. 2538. จริยธรรมกบัชีวติ. สถาบนัราชภฎัเลย :เลย. 

     �) สมเด็จพระญาณสงัวร(สุวฑฺฒโน). 2540. หลกัพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลยั. 

   5) วิจิตรวาทการ,หลวง.ทางสู้ในชีวติ. กรุงเทพมหานคร : 2520. 

     �) วิเชียร  ชาบุตรบุณฑริก. 2531. พุทธศาสนา.โอเดียนสโตร์ :กรุงเทพฯ. 

 

�. เอกสารและข้อมลูแนะนาํ 

การศาสนา,กรม. 2525. พระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทย ฉบับหลวง. เล่มที� 1– 45 พิมพค์รั� งที� 4, 

กรุเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา. 
สมพี  สุทัศนีย์ มนุษยสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 กรุงเพฯ 

ลิขิต  กาญจนาภรณ์ สุขภาพจิต มหาวิทยาลยัศิลปากร  2547 กรุงเทพฯ 

มณีวรรณ กมลพฒันะ และคณะ.2542. บัณฑติอดุมคตไิทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
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หมวดที�  �  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

�.  กลยุทธ์การประเมนิประสิทธผิลของรายวชิาโดยนกัศึกษา 

  แบบประเมินผูส้อนและแบบประเมินรายวิชาอุดมคติชีวิตและการพฒันาตน  

 สนทนาระหว่างผูส้อนกบันกัศกึษาเป็นรายบุคคล / กลุ่ม  

  นกัศกึษาใหข้อ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ดของอาจารยร์ายวิชา  

�.  กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

  จากทีมผูส้อน ผูส้งัเกตการณ์ 

  ผลการเรียนของนกัศกึษา 

  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

�.  การปรับปรุงการสอน 

 มีการกาํหนดวิธีการจากสาขาวิชา 

  มีการสนบัสนุนการวจิยัในชั�นเรียน 

  มีการประชุมสมัมนาเพื�อพฒันาการเรียนการสอน  

�.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ�ของนักศึกษาในรายวชิา 

  การทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ โดยการสงัเกต  สมัภาษณ์  สอบถาม  และตรวจสอบผลการ

ประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษา และงานที�มอบหมาย 

  การทวนสอบจากผลการเรียนรู้แต่ละดา้นของรายวิชา 

   มีการแต่งตั�งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษา       โดย

ดูจากขอ้สอบ รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ  

�.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

  ปรับปรุงรายวิชา หรือทวนสอบผลสมัฤทธิ� ของรายวิชาตามขอ้ที� 4 

  สลบัหรือเปลี�ยนอาจารยผ์ูส้อน เพื�อใหน้กัศึกษามีมมุมองในเรื�องการประยกุตค์วามรู้นี�กบัปัญหา

ที�มาจากงานวิจยัของอาจารย ์

 

 


