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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื�อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์  

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

                                                       กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 

หมวดที�  �  ข้อมูลโดยทั�วไป 

�.  รหัสและชื�อรายวชิา    

1001201            การพฒันาทกัษะชีวติ 

            Life Skills Development 

�.  จาํนวนหน่วยกติ 

3 (3-0-6) 

�.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

หมวดวิชาศกึษาทั�วไป   

�.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 อาจารยภ์าณุพงษ ์คงจนัทร์           ผูรั้บผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน                 

4.2 อาจารย ์ดร.มงคล ศยัยกุล             อาจารยผ์ูส้อน  

          4.3 อาจารยบ์งัอร ทิวาพรภานุกลู        อาจารยผ์ูส้อน    

4.4 อาจารยช์ญานิษฎ ์สุระเสนา          อาจารยผ์ูส้อน    

�.  ภาคการศึกษา/ชั�นปีที�เรียน 

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

�.  รายวชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  

ไม่มี 

�.  รายวชิาที�ต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)   

ไม่ม ี

�.  สถานที�เรียน 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์      

�.  วนัที�จดัทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครั�งล่าสุด 

           �� กรกฎาคม ���� 

  

มคอ. � 
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หมวดที�  �  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์  

�. จุดมุ่งหมายของรายวชิา  

    1. เขา้ใจความหมาย ความสาํคญั และองคป์ระกอบของทกัษะชีวิต 

    2. รู้หลกัการแสวงหาความรู้ในการพฒันาตนเองและการบริหารชีวติ เพื�อสุขภาพจิตและการปรับตวัที�ดี 

    3. มีเจตคติที�ดีต่อการพฒันาทกัษะชีวิตและการอยูร่่วมกบัผูอ้ื�นในสงัคม 

    4. สามารถสงัเคราะห์ความรู้และประยกุตท์กัษะชีวิตในการดาํเนินชีวิตอยูร่่วมกบัผูอ้ื�นอยา่งปกติสุข 

    5. สามารถประยกุตใ์ชห้ลกับุคลิกภาพ มารยาทสงัคม จิตสาธารณะ คุณธรรมและจริยธรรมเพื�อพฒันา

คุณภาพชีวิตและการอยูร่่วมกนัในสงัคม 

 

�. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

     �.  เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทั�วไป หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

     2. เพื�อให้การจดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.���� 

     3.  เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องบณัฑิตตามอตัลกัษณ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

และการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

 

หมวดที�  �  ลักษณะและการดําเนินการ 

�. คาํอธบิายของรายวชิา 

        ความหมาย ความสาํคญั องค์ประกอบของทกัษะในการดาํเนินชีวิต ทกัษะชีวิตกบัการดาํรงตนใน

สังคม การแสวงหาความรู้และการบริหารชีวิตอย่างมีคุณภาพ การเข้าใจตนเอง สุขภาพจิตและการ

ปรับตวั บุคลิกภาพและมารยาทสังคม จิตสาธารณะต่อชุมชนและทอ้งถิ�น มีคุณธรรมและจริยธรรมใน

การดาํเนินชีวิต 

 

�. จาํนวนชั�วโมงที�ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

 

หน่วยกติ 

จาํนวนชั�วโมงต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย การปฏิบัตงิาน การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

3(3-0-6) 45 0 90 

 

- 
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�. จาํนวนชั�วโมงต่อสัปดาห์ที�อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

  

ตารางการให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

 

รายวิชา 

 

อาจารย์ผู้สอน 

 

วัน-เวลา ให้

คาํปรึกษา 

สถานที�หรือ

หมายเลขห้อง 

ผู้สอน 

หมายเลข

โทรศัพท์ 

ผู้สอน 

ที�อยู่ของ 

E-mail 

ผู้สอน 

รวมจํานวน 

ชั�วโมงต่อสัปดาห์ 

ที�ให้คาํปรึกษา  

������� 

 

1.      

2       

3.      
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หมวดที�  �  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

�.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วธิีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วธิีการประเมนิผล 

1. [] มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจ

คุณค่าของชีวิต มีอุดมการณ์ชีวิตที�

เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและประพฤติ

ตนเป็นแบบอย่างที�ดีของสังคม บน

พื�นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. การสอนให้เกิดการรับรู้ด้วย

วิธีการหลากหลายในคุณธรรม

และจริยธรรมที�เนน้คุณลกัษณะ 

คุณลกัษณะที�พึงประสงค ์

2. การจดักิจกรรมต่าง ๆ ที�ทาํให้

เกิดการตระหนกัและตอบสนอง

ของผูเ้รียนต่อคุณลกัษณะที�พึง

ประสงค ์

2. การเรียนรู้โดยการปฏิสมัพนัธ์

เชิงปฏิบติัการ เพื�อการปลกูฝัง

ค่านิยมต่อคุณธรรมและจริยธรรม

ที�สามารถนาํไปพฒันาชีวิต 

3. การวิเคราะห์ในประเดน็วกิฤติ

ดา้นคุณธรรมและจริยธรรมของ 

สงัคมเพื�อความเขา้ใจในการนาํ 

ไปปรับใชใ้นการอยูร่่วมกบัสงัคม

ไดอ้ยา่งมีความสุข   

1.วดัและประเมินผลจากการ 

   สงัเกตการปฏิบติัตนตาม 

   กาํหนดของคุณลกัษณะที� 

   พึงประสงค ์

2. วดัและประเมินผลจากการ 

   มีส่วนร่วมในการสะทอ้น 

   กลบัเป็นรายบุคคลและ 

   กลุ่ม 

3. วดัและประเมินผลจากการ 

   แสดงทศันะต่อประเด็น 

   วิกฤติดา้นคุณธรรมและ 

   จริยธรรมที�เกิดขึ�นจริงและ 

   จากกรณีศกึษา 

 

2. [] รักและภาคภูมิใจในท้องถิ�น 

สถาบัน ตระหนัก ซาบซึ� ง และเห็น

คุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทยหรือ

วฒันธรรมนานาชาติ และมีจิตสาํนึก

ใน ก ารอ นุ รั ก ษ์ ศิ ล ป วัฒ น ธ ร ร ม 

ธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม และภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�น 
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2.  ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ 2.2 กลยุทธ์/วธิีการสอน  2.3 กลยุทธ์/วธิีการ

ประเมนิผล  

1. [] รู้จกัตนเอง ทอ้งถิ�น 

สงัคมไทยและสงัคมโลก เขา้ใจ

ความสมัพนัธร์ะหว่างการ

เปลี�ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม 

และสงัคม และสามารถแสวงหา

แนวทางควบคุมและดูแลความ

เปลี�ยนแปลงใหเ้หมาะสมได ้

1. การสอนดว้ยวิธีการที�หลากหลาย

โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัใหเ้กิด

ความรู้และเขา้ใจในศาสตร์ดา้น

วิทยาศาสตร์สงัคมศาสตร์ และ

มนุษยศาสตร์ที�มีผลต่อการพฒันาตน 

2. การสร้างความเขา้ใจในศาสตร์ 

ดา้นวิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์โดยการมีส่วน 

ร่วมในการแสดงความคิดเห็นเป็น

รายบุคคลและกลุ่ม เพื�อการนาํไป

ปรับและประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา 

การดาํเนินชีวิต  

1. วดัและประเมินผลจาก 

ความรู้และความเขา้ใจของ 

ผูเ้รียนในองคค์วามรู้ทั�งดา้น 

วิทยาศาสตร์สงัคมศาสตร์และ 

มนุษยศาสตร์เป็นรายบุคคล

และกลุ่ม 

2. วดัและประเมินผลจาก 

ความสามารถในการนาํองค ์

ความรู้ทั�งดา้นวิทยาศาสตร์  

สงัคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ 

ไปปรับใชแ้ละแกปั้ญญาที�

เกิดขึ�นเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

2. [] มีความรอบรู้ สามารถดูแล 

สุขภาวะของตนและปรับตวัให้

ดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุขและ

พอเพียง ภายใตส้งัคม เศรษฐกิจ 

การเมืองและการปกครองตามแบบ

วิถีไทยและ 

วิถีโลก 
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�.  ด้านทกัษะทางปัญญา 

3.1 ผลการเรียนรู้ 3.2 กลยุทธ์/วธิีการสอน  3.3 กลยุทธ์/วธิีการประเมนิผล  

1. [] สามารถแสวงหาความรู้ 

เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื�อพฒันา

ตนเองอยา่งต่อเนื�อง ในการสร้าง

ประโยชน์ต่อสงัคมได ้

 

1. การสอนดว้ยวิธีการที�

เนน้ 

ผูเ้รียนเป็นสาํคญัอยา่ง

หลากหลายโดยการคิด

วิเคราะห์และสงัเคราะห์

เนื�อหาสาระและขอ้มลูทาง

วิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์เพื�อเป็น

องคค์วามรู้เชิงประจกัษใ์น

การพฒันาตนและสงัคม 

2. สามารถคิดประเมินค่า 

และตดัสินในการกระทาํ

อาศยั 

องคค์วามรู้ทั�งด ้ นวิทยา

ศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และ

มนุษยศาสตร์ที�ไดเ้รียนรู้ ไป

ประยกุตแ์ละปรับใชไ้ด้

อยา่งสร้างสรรคต่์อไป 

1. วดัและประเมินผลจากความสามารถ

ในการวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ความรู้ทั�ง

ดา้น 

วิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และ

มนุษยศาสตร์เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

2. วดัและประเมินผลจากคว มสามารถ

ในการประเมินค่า รวมทั�งความคิด

สร้างสรรคใ์นการนาํองคค์วามรู้ทั�งดา้น

วิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ไปปรับใช ้และแกปั้ญญาที�

เกิดขึ�นเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

2. [] สามารถคิดอยา่งเป็น

ระบบแบบองคร์วม เขา้ใจปัญหา 

แกปั้ญหาได ้และสามารถคิด

วิเคราะห์ วิพาก ◌์วิจารณ์ และ

แสวงหาเหตุผลได ้
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�. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ 4.2 กลยุทธ์/วธิีการสอน  4.3 กลยุทธ์/วธิีการประเมนิผล  

1. [] สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�น

ไดท้ั�งในฐานะผูน้าํและสมาชิกของ

กลุ่มรวมทั�งมีจิตอาสาและสาํนึก

สาธารณะ 

1. การเรียนแบบมีส่วนร่วม 

   ปฏิบติัการ (Participative  

   learning through action) 

2. การเป็นผูน้าํแบบมีส่วนร่วม  

   (Shared leadership) ใน 

   การนาํเสนองานวิชาการ 

3. การคิดใหค้วามเห็นและการ 

   รับฟังความเห็นแบบสะทอ้น 

   กลบั (Reflective thinking) 

1. ผลการเรียนแบบร่วมมือ 

2. ผลการศึกษาคน้ควา้/ 

   แกโ้จทย ์

3. ผลนาํเสนอผลงานกลุ่ม และ 

   การเป็นผูน้าํในการอภิปราย 

   ซกัถาม 

 

2. [] รู้จกัเคารพสิทธิของผูอ้ื�น มี

ความรับผดิชอบต่อบทบาทหนา้ที�

ของตนเองทั�งต่อตนเอง ต่อผูอ้ื�น และ

ต่อสงัคมในการเป็นพลเมืองที�มี

คุณค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก 

  
�. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ 5.2 กลยุทธ์/วธิีการสอน  5.3 กลยุทธ์/วธิีการประเมนิผล  

1. [] สามารถคิดวิเคราะห์เชิง

ตวัเลขไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็น

พื�นฐานในการแกปั้ญหาและการ

ตดัสินใจในชีวิตประจาํวนั 

1. การสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญัที�หลากหลายโดยใช้

สถานการณ์ ปัญหา กรณีศกึษา 

และสถานการณ์จริงในการ

เรียนรู้และสร้างทกัษะดา้น

วิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. การมีส่วนร่วมในการเรียน

ผา่นกระบวนการกลุ่มในการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเพื�อการบูรณาการ

และการนาํ 

ไปใช ้

1. การวดัและประเมินผล   

ความสามารถในการคิด  

วิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. การวดัและประเมินผล 

ความสามารถในการบูรณา 

การการวิเคราะห์เชิงตวัเลข   

การสื�อสาร และการใช ้

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อ 

การบูรณาการและการนาํไปใช้

  

 

2. [] สามารถใชภ้าษาเพื�อการ

สื�อสารไดอ้ยา่งเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ  

3. [] สามารถใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศอยา่งรู้เท่าทนัในการ

สืบคน้ขอ้มลูเพื�อการแสวงหาความรู้ 

และเลือกสรรสารสนเทศมาใช้

ประโยชน์ต่อตนเองและสงัคมได้

อยา่งเหมาะสม 
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หมวดที�  �  แผนการสอนและการประเมินผล 

�. แผนการสอน  

สัปดาห์ 

ที� 

หัวข้อ/รายละเอียด ชั�วโมงสอนต่อ

สัปดาห์ 

กิจกรรม 

การสอน 

สื�อที�ใช้ใน 

การสอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 

 

แนวคดิพื�นฐานเกี�ยวกับทักษะชีวิต 

  1.1 ความหมายของทกัษะชีวิต 

  1.2 ความสาํคญัของทกัษะชีวิต 

  1.3 องคป์ระกอบของทกัษะชีวิต 

3 - - บรรยาย   

- อภิปราย  

- ทบทวนวรรณกรรม

และนกัศึกษาสรุป 

องคค์วามรู้เป็นบนัทึก

ความรู้หลงัการเรียน  

- เอกสาร 

  ประกอบ 

  การบรรยาย 

- Power Point 

 

2 

 

ทักษะชีวิตกับการดํารงตนในสังคม 

  2.1 แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบั

ทกัษะชีวิต 

  2.2 ปัจจยัที�สนบัสนุนการเสริมสร้าง

ทกัษะชีวิต  

   

 

 

3 - - บรรยาย   

- ศึกษาคน้ควา้ดว้ย

ตนเองจากหนงัสือ 

ตาํรา และงานวจิยั  

- แบ่งกลุ่มระดมความ

คิดเห็น และอภิปราย

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ 

 

- เอกสาร 

  ประกอบ 

  การบรรยาย 

- Power Point 

- ใบงาน 

- บทความ/  

  ตาํรา/หนงัสือ 

  อ่านประกอบ 

 

3 

 

การเข้าใจตนเอง 

  3.1 ความหมายและความสาํคญัของ

3 - - บรรยาย 

- ใหน้กัศึกษา 

- เอกสาร  

  ประกอบ 
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สัปดาห์ 

ที� 

หัวข้อ/รายละเอียด ชั�วโมงสอนต่อ

สัปดาห์ 

กิจกรรม 

การสอน 

สื�อที�ใช้ใน 

การสอน 

อาจารย์ผู้สอน 

การเขา้ใจตนเอง 

  3.2 ภาพของตนหรืออตัมโนทศัน์ 

การนบัถือตนเอง และการยอมรับ

ความสามารถของตนเอง (Self-

Actualization) 

   

 

วิเคราะห์ตนเอง  

- นกัศึกษาสรุป 

องคค์วามรู้หลงัเรียน 

 

 

  การสอน 

- แบบทดสอบ 

  ทางจิตวิทยา 

- ใบงาน “การ 

  วิเคราะห์ 

  ตนเอง” 

- สื�อ Youtube 

- Power Point 

4 

 

การเข้าใจตนเอง 

  4.1 วิธีการรู้จกัตนเอง 

       1) ทฤษฎีตวัตนตามแนวคิดของ

รอเจอร์ส (Self-Theory) 

       2) ทฤษฎีหนา้ต่างหวัใจของ 

โจฮารี (Johari Window) 

       3) ทฤษฎีการเชื�อมโยงความคิด 

หรือจุดยนืของชีวิต (Life Position) 

       4) ทฤษฎีการวิเคราะห์การ

สื�อสารสัมพนัธ์ (TA) 

       5) การรู้จกัตนในรูปแบบของ

ปฏิสัมพนัธ์แบบ ABC 

  4.2 แนวทางส่งเสริมการรู้จกัตนเอง 

3 - - บรรยาย 

- ใหน้กัศึกษา 

วิเคราะห์ตนเอง  

- นกัศึกษาสรุป 

องคค์วามรู้หลงัเรียน 

- มอบหมายงาน เรื�อง 

แนวทางส่งเสริมการ

รู้จกัตนเอง 

 

 

 

 

- เอกสาร  

  ประกอบ 

  การสอน 

- แบบทดสอบ 

  ทางจิตวิทยา 

- ใบงาน  

- สื�อ Youtube 

- Power Point 

 

   

 

5 

 

การแสวงหาความรู้ 

  5.� ความหมายและความสาํคญัของ

การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

  5.2 ทกัษะทางปัญญาเพื�อนาํไปสู่การ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

  5.3 การพฒันาทกัษะการแสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเอง 

3 - - บรรยาย   

- ทบทวนวรรณกรรม

และนกัศึกษาสรุป 

องคค์วามรู้เป็นบนัทึก

ความรู้หลงัการเรียน  

- ฝึกทกัษะการ

แสวงหาความรู้ดว้ย

วิธีการต่างๆ 

- เอกสาร 

  ประกอบ 

  การบรรยาย 

- Power Point 

- ใบงาน 

 

6 

 

การบริหารชีวิต 

  6.1 ความหมายและความสาํคญัของ

การบริหารชีวิต 

  6.2 หลกัการและเทคนิคการบริหาร

3 - - บรรยาย 

- แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ 

และอภิปรายกรณี 

ศึกษา 

- เอกสาร  

  ประกอบ 

  การสอน 

- Power Point 
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สัปดาห์ 

ที� 

หัวข้อ/รายละเอียด ชั�วโมงสอนต่อ

สัปดาห์ 

กิจกรรม 

การสอน 

สื�อที�ใช้ใน 

การสอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ตนเอง 

  6.3 หลกัการและเทคนิคการบริหาร

เวลา 

- นาํเสนอผลงาน 

- มอบหมายงานเรื�อง 

แนวทางบริหารชีวิต 

- กรณีศึกษา  

- ใบงาน  

 

7 

 

สุขภาพจิตและการปรับตัว 

  7.� ความหมายและความสาํคญัของ

สุขภาพจิต 

  7.2 ความเครียดและการปรับตวั 

  7.3 ปัญหาสุขภาพจิตที�พบบ่อย 

  7.4 การส่งเสริมสุขภาพจิตที�ดี 

3 - - บรรยาย 

- การเรียนรู้แบบ

ปัญหาเป็นฐาน

Problem-Based 

Learning) 

- มอบหมายงานกลุ่ม 

ใหสื้บคน้ขอ้มูล

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- นกัศึกษาสรุป 

องคค์วามรู้ 

- เอกสาร  

  ประกอบ 

  การสอน  

- Power Point 

- แบบทดสอบ 

  ทางจิตวิทยา 

- สื�อ Youtube 

- ใบงาน 

 

� สอบกลางภาค 

� 

 

บุคลิกภาพ 

  8.1 ความหมายและความสาํคญัของ

บุคลิกภาพ 

  8.2 ทฤษฎีบุคลิกภาพ 

  8.3 ประเภทของบุคลิกภาพ 

  8.4 แนวทางพฒันาบุคลิกภาพ 

3 - - บรรยาย 

- แบ่งกลุ่มนกัศึกษา

แสดงบทบาทสมมติ 

- การแลกเปลี�ยน

ความคิดเห็นและการ

รับฟังความเห็นแบบ

สะทอ้นกลบั 

- การอภิปรายกลุ่ม  

- เอกสาร  

  ประกอบ 

  การสอน  

- Power Point 

- แบบทดสอบ 

  ทางจิตวิทยา 

- ใบงาน 

 

 

�� 

 

มารยาททางสังคม 

  9.1 ความหมายและความสาํคญัของ

มารยาท 

  9.2 หลกัการวางตวัในสังคม 

  9.3 มารยาททางสังคมที�นกัศึกษา 

พึงมี 

3 - - บรรยาย 

- การวิเคราะห์

สถานการณ์จริง 

- การแลกเปลี�ยน

ความคิดเห็นและการ

รับฟังความเห็นแบบ

สะทอ้นกลบั 

- การอภิปรายกลุ่ม 

- เอกสาร  

  ประกอบ 

  การสอน  

- Power Point 

- สื�อ Youtube 

- ใบงาน 

 

 

�� 

 

ทักษะชีวิตที�จําเป็นในศตวรรษที� 21 

(ต่อ) 

3 - 

 

- บรรยาย 

- ศึกษาคน้ควา้ดว้ย

- เอกสาร  

  ประกอบ 
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สัปดาห์ 

ที� 

หัวข้อ/รายละเอียด ชั�วโมงสอนต่อ

สัปดาห์ 

กิจกรรม 

การสอน 

สื�อที�ใช้ใน 

การสอน 

อาจารย์ผู้สอน 

 10.1 แนวคิดทกัษะชวีิตในศตวรรษ 

ที� 21 

 10.2 การคิดเชิงบวก (Positive 

Thinking) 

 10.3 ทกัษะการสื�อสาร 

 10.4 ทกัษะความเป็นผูน้าํและการ

ทาํงานเป็นทีม 

 ตนเองจากหนงัสือ 

ตาํรา และงานวจิยั  

- มอบหมายงานให้

นกัศึกษาสืบคน้ขอ้มูล

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เรื�องการคิดเชิงบวก 

- การแสดงตวัแบบ 

และแบ่งกลุ่ม

นกัศึกษาแสดง

บทบาทสมมติ 

- การแลกเปลี�ยน

ความคิดเห็นและการ

รับฟังความเห็นแบบ

สะทอ้นกลบั 

- แบ่งกลุ่มฝึกทกัษะ 

- นกัศึกษาสรุปองค ์

ความรู้ที�ไดจ้ากการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

และประเมินค่า 

  การสอน  

- Power Point 

- บทความ/  

  ตาํรา/หนงัสือ 

  อ่านประกอบ 

- สื�อ Youtube 

- กรณีศึกษา 

- แบบทดสอบ 

  ทางจิตวิทยา 

- แบบฝึกทกัษะ

การสื�อสาร 

- แบบฝึกทกัษะ

ผูน้าํและการ

ทาํงานเป็นทีม 

 

�� 

 

ทักษะชีวิตที�จําเป็นในชีวิต (ต่อ) 

  11.1 ทกัษะการแกปั้ญหา 

  11.2 ความยดืหยุน่และการปรับตวั 

3 - 

 

 

 

- บรรยาย 

- นกัศึกษาวิเคราะห ์

สังเคราะห์ และสรุป 

องคค์วามรู้ที�ไดจ้าก

การอ่านบทความ/

หนงัสืออ่านประกอบ 

- การแบ่งกลุ่มฝึก

ทกัษะ 

 

 

- เอกสาร  

  ประกอบ 

  การสอน  

- Power Point 

- บทความ/  

  หนงัสืออ่าน 

  ประกอบ 

- แบบฝึกการ 

  แกปั้ญหาใน 

  ชีวิตประจาํวนั 

 

�� 

 

ทักษะชีวิตที�จําเป็นในชีวิต(ต่อ) 

  12.1 พฤติกรรมกลา้แสดงออกอยา่ง

เหมาะสม 

3 - 

 

 

- บรรยาย 

- การแสดงตวัแบบ 

และแบ่งกลุ่ม

- เอกสาร  

  ประกอบ 

  การสอน  

อาจารย์

ประจาํสาขา

จิตวิทยา 
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สัปดาห์ 

ที� 

หัวข้อ/รายละเอียด ชั�วโมงสอนต่อ

สัปดาห์ 

กิจกรรม 

การสอน 

สื�อที�ใช้ใน 

การสอน 

อาจารย์ผู้สอน 

  12.2 การพึ�งพาตนเอง  

(Self-Reliance) 

  12.3 การกาํกบัตนเอง  

(Self-Regulation) 

 

 

 

นกัศึกษาแสดง

บทบาทสมมติ 

- การแลกเปลี�ยน

ความคิดเห็นและการ

รับฟังความเห็นแบบ

สะทอ้นกลบั 

- การแบ่งกลุ่มฝึก

ทกัษะ 

 

 

- Power Point 

- แบบทดสอบ 

  ทางจิตวิทยา 

- กรณีตวัอยา่ง 

- แบบฝึก 

  พฤติกรรมกลา้ 

  แสดงออก 

  อยา่งเหมาะสม 

- แบบฝึกการ 

  พึ�งพาตนเอง 

- แบบฝึกการ 

  กาํกบัตนเอง 

 

 

�� ทักษะชีวิตที�จําเป็นในชีวิต(ต่อ) 

  13.1 ทกัษะการประกอบอาชีพ 

  13.2 ทกัษะดา้นสังคมและทกัษะ

ขา้มวฒันธรรม 

3 - 

 

 

- บรรยาย 

- แบ่งกลุ่มนกัศึกษา

สืบคน้ขอ้มูล

เทคโนโลยี

สารสนเทศ และ

นาํเสนอผลงาน 

- แบ่งกลุ่มนกัศึกษา 

วิเคราะห์ในประเดน็

วิกฤติทกัษะสังคม

และทกัษะขา้ม

วฒันธรรม 

- นกัศึกษาสรุป 

องคค์วามรู้ 

- เอกสาร  

  ประกอบ 

  การสอน  

- Power Point 

- ใบงาน  

อาจารย์

ประจาํสาขา

จิตวิทยา 

�� 

 

จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ�น 

  14.1 ความหมายและความสาํคญั

ของจิตสาธารณะ 

  14.2 การสร้างจิตสาธารณะ 

  14.3 จิตสาธารณะที�นกัศึกษาพึงมีต่อ

ชุมชนและทอ้งถิ�น 

3 - - บรรยาย 

- แบ่งกลุ่มนกัศึกษา

วิเคราะห์แบบวิภาษ

วิธี ในประเดน็วิกฤติ

ดา้นจิตสาธารณะของ

คนไทย 

- เอกสาร  

  ประกอบ 

  การสอน  

- Power Point 

- ใบงาน 

- ใบกิจกรรม:  

อาจารย์

ประจาํสาขา

จิตวิทยา 
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สัปดาห์ 

ที� 

หัวข้อ/รายละเอียด ชั�วโมงสอนต่อ

สัปดาห์ 

กิจกรรม 

การสอน 

สื�อที�ใช้ใน 

การสอน 

อาจารย์ผู้สอน 

 

 

- แบ่งกลุ่มๆ ละ 1

กิจกรรมและนาํเสนอ 

  กิจกรรมจิต 

  สาธารณะ 

�� 

 

คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับการ

ดําเนินชีวิต 

  15.1 ความหมายและความสาํคญั

ของคุณธรรมและจริยธรรม 

  15.2 หลกัธรรมในการดาํเนินชีวิต 

  15.3 การใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมและ

การแกปั้ญหา 

  15.4 ความฉลาดทางคุณธรรม

จริยธรรม (Moral Quotient: MQ) 

3 - 

 

 

 

 

 

- บรรยาย 

- การแบ่งกลุ่ม

วิเคราะห์และอภิปราย

กรณีตวัอยา่ง 

- การฝึกการใชเ้หตุผล

เชิงจริยธรรม 

- นกัศึกษาสรุป 

องคค์วามรู้ 

 

- เอกสาร  

  ประกอบ 

  การสอน  

- Power Point 

- กรณีตวัอยา่ง 

- ใบงาน 

- สื�อ Youtube 

 

 

อาจารย์

ประจาํสาขา

จิตวิทยา 

�� สอบปลายภาค 

 

 

�.  แผนการประเมนิผลการเรียนรู้  

กิจกรรมที� การเรียนรู้

ด้าน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที�

ประเมิน 

สัดส่วน

การ

ประเมิน 

1 คุณธรรม 

จริยธรรม  

1) มีคุณธรรม จริยธรรม เขา้ใจ

คุณค่าของชีวติ มีอุดมการณ์ชีวติที�

เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที�ดีของ

สังคม บนพื�นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2) รักและภาคภูมิใจในทอ้งถิ�น 

สถาบนั ตระหนกั ซาบซึ� ง และเห็น

คุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทยหรือ

วฒันธรรมนานาชาติ และมี

จิตสํานึกในการอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม ธรรมชาติ

สิ�งแวดลอ้ม และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

1. วดัและประเมินผลจาก

การสังเกตการปฏิบตัิตน 

ตามกาํหนดของคณุลกัษณะ

ที�พึงประสงค ์

2. วดัและประเมินผลจาก 

การมีส่วนร่วมในการ 

สะทอ้นกลบัเป็นรายบุคคล

และกลุ่ม 

3. วดัและประเมินผลจาก 

การแสดงทศันะต่อประเดน็

วกิฤติดา้นจิตสาธารณะของ

คนไทย 

สัปดาห์ที� 

�-�� 

10% 
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กิจกรรมที� การเรียนรู้

ด้าน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที�

ประเมิน 

สัดส่วน

การ

ประเมิน 

 

 

 

 

2 ความรู้ 1) รู้จกัตนเอง ทอ้งถิ�น สงัคมไทย

และสังคมโลก เขา้ใจความสัมพนัธ์ 

ระหวา่งการเปลี�ยนแปลงทาง

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติ 

สิ�งแวดลอ้ม และสงัคม และ

สามารถแสวงหาแนวทางควบคุม

และดแูลความเปลี�ยนแปลงให้

เหมาะสมได ้

2) มีความรอบรู้ สามารถดูแล 

สุขภาวะของตนและปรับตวัให้

ดาํรงอยูไ่ดอ้ย่างมีความสุขและ

พอเพียง ภายใตส้ังคม เศรษฐกิจ 

การเมืองและการปกครองตามแบบ

วถิีไทยและวถิีโลก 

1. วดัและประเมินผลจาก 

ความรู้และความเขา้ใจของ

ผูเ้รียนในองคค์วามรู้ทั�งดา้น

วทิยาศาสตร์สังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์เป็น

รายบุคคลและกลุ่ม 

2. วดัและประเมินผลจาก 

ความสามารถในการนาํองค์

ความรู้ทั�งดา้นวทิยาศาสตร์ 

สังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ไปปรับใช้

และแกปั้ญญาที�เกิดขึ�นเป็น

รายบุคคลและกลุ่ม 

 

�-�� 40% 

3 ทกัษะทาง

ปัญญา  

1. สามารถแสวงหาความรู้ เรียนรู้

ตลอดชีวติ เพื�อพฒันาตนเองอย่าง

ต่อเนื�อง ในการสร้างประโยชน์ต่อ

สังคมได ้

2. สามารถคิดอยา่งเป็นระบบแบบ

องคร์วม เขา้ใจปัญหา แกปั้ญหาได ้

และสามารถคิดวเิคราะห์ 

วพิากษว์จิารณ์ และแสวงหาเหตุ

ผลได ้

1. วดัและประเมินผลจาก

ความสามารถวเิคราะห์ และ

สังเคราะห์ความรู้ดา้น

วทิยาศาสตร์ สังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์เป็น

รายบุคคลและกลุ่ม 

2. วดัและประเมินผลจาก

ความสามารถประเมินค่า 

รวมทั�งความคิดสร้างสรรค์

ในการนาํองคค์วามรู้ดา้น

วทิยาศาสตร์ สังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ไปปรับ

สัปดาห์ที�

�-�,  

��-�� 

30% 
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กิจกรรมที� การเรียนรู้

ด้าน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที�

ประเมิน 

สัดส่วน

การ

ประเมิน 

ใช ้และแกปั้ญญาที�เกิดขึ�น

เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

 

 

4 ทกัษะ

ความสัมพนั

ธ์ระหวา่ง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ  

1. สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นได้

ทั�งในฐานะผูน้าํและสมาชิกของ

กลุ่มรวมทั�งมีจิตอาสาและสาํนึก

สาธารณะ 

2. รู้จกัเคารพสิทธิของผูอ้ื�น มีความ

รับผิดชอบต่อบทบาทหนา้ที�ของ

ตนเองทั�งต่อตนเอง ต่อผูอ้ื�น และ

ต่อสังคมในการเป็นพลเมืองที�มี

คุณค่าของสงัคมไทยและสงัคม

โลก 

 

 

1. ผลการเรียนแบบร่วมมือ 

2. ผลการศึกษาคน้ควา้/ 

แกโ้จทย ์

3. ผลนาํเสนอผลงานกลุ่ม 

และการเป็นผูน้าํในการ

อภิปรายซกัถาม 

 

สัปดาห์ที�

�-�,  

�-�� 

10% 

5 ทกัษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การ

สื�อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

1. สามารถคิดวเิคราะหเ์ชิงตวัเลข

ไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็น

พื�นฐานในการแกปั้ญหาและการ

ตดัสินใจในชีวติประจาํวนั 

2. สามารถใชภ้าษาเพื�อการสื�อสาร

ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

3. สามารถใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างรู้เท่าทนัในการ

สืบคน้ขอ้มูลเพื�อการแสวงหา

ความรู้ และเลอืกสรรสารสนเทศ

มาใชป้ระโยชน์ต่อตนเองและ

สังคมไดอ้ย่างเหมาะสม 

1. การวดัและประเมินผล   

ความสามารถในการคิด  

วเิคราะห์เชิงตวัเลข การ

สื�อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. การวดัและประเมินผล 

ความสามารถในการบูรณา 

การการวเิคราะห์เชิงตวัเลข   

การสื�อสาร และการใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อ 

การบรูณาการและการ

นาํไปใช ้ 

สัปดาห์ที� 

6, 10-16 

10% 
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หมวดที�  �  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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    สุพตัรา สุภาพ. (2536). สังคมและวฒันธรรมไทย ค่านยิม ครอบครัว ศาสนา ประเพณ.ี  

        พิมพค์รั� งที� 8. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพาณิช. 

�. เอกสารและข้อมลูสําคญั   

    (ใหร้ะบุหนงัสือ วารสาร รายงาน   กฏระเบียบ สื�ออิเลก็ทรอนิกส์ เวบ็ไซต ์และแหล่งอา้งอิงที�สาํคญั ที�

นกัศกึษา จาํเป็น ตอ้งรู้เพิ�มเติม)  

   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  (http://www.dmh.go.th/) 

   กระทรวงพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนุษย ์(http://www. m-society.go.th/) 

   กระทรวงศึกษาธิการ (http://www. moe.go.th/) 

   พระธรรมปิฎก. (���7). พุทธธรรม. พิมพค์รั� งที� 1�. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. 

    ------------. (����). พฒันาคุณภาพชีวติด้วยจติวทิยาแบบยั�งยนื. กรุงเทพฯ: มลูนิธิพุทธธรรม. 

    -----------. (���4). พุทธธรรม (ฉบับเดิม). พิมพค์รั� งที� 13. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. 

    ยงยทุธ วงศภิ์รมยศ์านติ� . (����, ตุลาคม). เดก็ไทยขาดทกัษะชีวิต เพราะระบบโรงเรียน 

        ไม่ส่งเสริม, สานปฏิรูป. �(��): ��-��. 
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    สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (http://www.thaihealth.or.th/)  

�. เอกสารและข้อมลูแนะนาํ 

    (ใหร้ะบุหนงัสือ วารสาร รายงาน   กฏระเบียบ สื�ออิเลก็ทรอนิกส์ เวบ็ไซต ์และแหล่งอา้งอิงที�สาํคญั ที�

นกัศกึษา ควร ตอ้งรู้เพิ�มเติม)  

    กาญจนา จุ่งรุ่งเรื�อง. (2543). ความสัมพนัธ์ระหว่างทักษะชีวติและการปรับตวัของ 

        นักศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่น. วิทยานิพนธ ์ปศ.ม. (จิตวิทยาการศกึษา). ขอนแก่น: บณัฑิต 

        วิทยาลยั. มหาวิทยาลยัขอนแก่น. สืบคน้เมื�อ 30 กนัยายน 2548, 

        จาก http://www.riclib.nrct.go.th/scripts/wwwi32.exe/[in=book2.par] 

    เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ; ภกัดี ปรีวรรณ; และบูราพร เลก็สุขุม (2545). ผลของการเรียนรู้ 

        ทักษะชีวติเพื�อพฒันาตนด้านความฉลาดทางอารมณ์ (ดี เก่ง) ของกรมสุขภาพจติด้วย  

        โปรแกรมการฝึกทางจติวทิยา. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต. สืบคน้ 

        เมื�อ 30 กนัยายน 2548, จากhttp://www.riclib.nrct.go.th/scripts/wwwi32.exe/[in=book2.par] 

    อุมาพร ภทัรวาณิชย.์ (2537). ปัจจยัทางวฒันธรรมที�มผีลต่อพฤตกิรรมทางเพศที�ไม่เสี�ยงของวยัรุ่น.  

        กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม. มหาวิทยาลยัมหิดล. 

หมวดที� � การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

�. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธผิลของรายวชิาโดยนกัศึกษา 

1.1 นกัศกึษาเป็นรายบุคคล/กลุ่มสนทนากบัผูส้อน 

   1.2 นกัศกึษาใหข้อ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ดของอาจารยร์ายวิชา 

   1.3 นกัศกึษากรอกแบบสอบถามเพื�อการประเมินรายวิชา 

�. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

   2.1 การสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

   2.2 ผลการเรียนของนกัศกึษา 

   2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

�. การปรับปรุงการสอน 

   �.� การประชุมแลกเปลี�ยนในสาขาเพื�อพฒันาการสอนวชิาศึกษาทั�วไปใหม้ีความหลากหลายและ 

        ครอบคลุม  

   �.� การทาํวจิยัในชั�นเรียน 

   3.� การอบรมสมัมนาความรู้เพิ�มเติมเพื�อพฒันาการเรียนการสอน   

�. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ�ของนักศึกษาในรายวชิา 

4.1 การทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ โดยการสงัเกต สอบถาม  และตรวจสอบผลการประเมินการ  



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ        แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดของรายวชิา (มคอ. 3)       พฒันาโดย ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม Page 18 

 

        เรียนรู้ของนกัศึกษาและงานที�มอบหมาย 

4.2 การทวนสอบจากผลการเรียนรู้แต่ละดา้นของรายวิชา 

   4.3 การแต่งตั�งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษาโดยดจูาก

ขอ้สอบ รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ 

�. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

5.1 ปรับปรุงรายวิชา หรือทวนสอบผลสมัฤทธิ� ของรายวิชาตามขอ้ที� � 

5.2 การศึกษางานวิจยั และนาํเครื�องมือ/โปรแกรมการใหค้าํปรึกษา/เทคนิคการพฒันาทกัษะชีวติทั�งใน 

และต่างประเทศมาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน 

   5.3 การพฒันางานวจิยัเกี�ยวกบัการพฒันาทกัษะชีวิตในบริบทนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏั 

 


