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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ สาขาวชิาสงัคมศกึษา 
 

หมวดท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไป 
 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
 รหสัวชิา  2500109    จรยิธรรมและทกัษะชวีติ  
      Ethics and Life Skills 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3  หน่วยกติ (3-0-6) 
 

3.  หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
 หลกัสตูรปรญิญาตร ี ประเภทรายวชิาศกึษาทัว่ไป 
 

4.  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
  4.1 อาจารยพ์สิฐิ   สุขสกล   
 4.2 อาจารยว์รากรณ์    พลูสวสัดิ ์
 4.3 อาจารยญ์าณภทัร    ยอดแกว้ 
 4.4 ผศ.ดร. มนตร ี   ววิาหส์ุข 
 4.5 อาจารยณ์รงคว์รรษ   บุญมา 
 4.6 อาจารยส์รวชิญ ์   วงษ์สะอาด 
 4.7 อาจารยน์รศิ    ทองบาง 
 4.8 อาจารยภ์ริมย ์  เจรญิผล 
 4.9 อาจารยอุ์ดม  ตะหน่อง 
 4.10 อาจารยว์รรณา       พ่วงพรอ้ม   
 4.11 พนัต ารวจโททองค า   ชุนเกษา 
 

5.  ภาคการศึกษา/ชัน้ปีท่ีเรียน 
 ภาคการศกึษาที ่1/2558  ชัน้ปีที ่1-2 
6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไมม่ ี
7.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไมม่ ี
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8. สถานท่ีเรียน 
 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  
 

9.  วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
 วนัที ่22 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 

หมวดท่ี 2  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
1.  จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

 เพื่อให้นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจแนวคดิเกี่ยวกบัชวีติในมติิปรชัญา ศาสนา และ
วิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยธรรม หลักจริยธรรมเพื่อการด าเนินชีวิตที่ดีงาม  มีจิตอาสา  
ซื่อสตัย ์เสยีสละ อดทน มอุีดมการณ์ในสิง่ทีด่งีามเพื่อส่วนรวม  ตามค่านิยมหลกั 12 ประการ 
ตามนโยบายของ คสช.  รวมทัง้เกณฑ์ตดัสนิทางจรยิธรรมตามหลกัปรชัญาและศาสนา การ
พฒันาทกัษะชวีติดา้นต่าง ๆ กระบวนการแสวงหาความรูแ้ละพฒันาปญัญาเพื่อการด ารงตนอยู่
รว่มกนัในสงัคมอยา่งสนัตสิุข    
 

2.  วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

 เพื่อปรบัปรุงสาระส าคญัของรายวชิาและกระบวนการจดัการเรยีนรู้ให้เหมาะสมกบัยุค
สมยัมากยิง่ขึน้ 

 

หมวดท่ี 3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 

แนวคดิเกี่ยวกบัชวีติในมติปิรชัญา ศาสนา และวทิยาศาสตร ์ทฤษฎทีางจรยิธรรม หลกั
จรยิธรรมเพื่อการด าเนินชวีติที่ดงีาม การพฒันาทกัษะชวีติด้านต่าง ๆ กระบวนการแสวงหา
ความรูแ้ละพฒันาปญัญาเพื่อการด ารงตนอยูร่ว่มกนัในสงัคมอย่างสนัตสิุข 
 
2.  จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

บรรยาย  45  ชัว่โมง
ต่อภาคการศกึษา   
 

สอนเสรมิตามความ
ตอ้งการของนกัศกึษา
เฉพาะราย   

ไมม่กีารฝึก
ปฏบิตังิานภาคสนาม 

การศกึษาดว้ยตนเอง   
6  ชัว่โมงต่อสปัดาห ์  
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3.  จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบคุคล 
     - อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่มตามความตอ้งการของนกัศกึษา   

 
หมวดท่ี 4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1.  คณุธรรม จริยธรรม 
 1.1  คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา   
  พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณธรรมจรยิธรรมตามคุณสมบตัขิองหลกัสตูร  
   -เคารพในสทิธแิละรบัฟงัความคดิเห็นของผู้อื่น เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รี
ความเป็นมนุษย ์เขา้ใจตน เขา้ใจผูอ้ื่น พรอ้มกบัปฏบิตัต่ิอผูอ้ื่นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  -มคีวามรกั ความเมตตากรณุาต่อเพื่อนมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม 
  -ตระหนกัในคุณค่าของความจรงิ ความด ีความงามและความมเีหตุผล 
 -มคีวามเสยีสละ ซื่อสตัยส์ุจรติ มวีนิัย ตรงต่อเวลา มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง
และสงัคม 

 -เคารพกฎระเบยีบ กตกิาและขอ้บงัคบัต่างๆ ของสถาบนั องคก์รและสงัคม 
 -มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทมีได ้

 1.2  วิธีการสอน  
   - บรรยายประกอบสื่อวดีทิศัน์ทีแ่สดงเรือ่งราวใหเ้กดิขอ้คดิในการด าเนินชวีติ 
   - ปฏบิตัิกิจกรรมตามสถานการณ์  เกม  และบทบาทสมมุติแล้วอภปิรายถึง
แนวคดิ  ขอ้คดิที่สรา้งความเขา้ใจชวีติ  เขา้ใจคน  และเขา้ใจธรรมชาติ  และการปฏบิตัต่ิอกนั
อยา่งเหมาะสมตามหลกัจรยิธรรม 
   - อภปิรายกลุ่มทัง้กลุ่มเฉพาะและกลุ่มใหญ่ 
   - ก าหนดใหน้กัศกึษาหากรณตีวัอยา่งทีเ่กี่ยวขอ้งแลว้น ามาวเิคราะห์โดยใชห้ลกั
จรยิธรรมและทกัษะชวีติทีไ่ดเ้รยีนพรอ้มกบัแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั 
   - ก าหนดให้จัดท าโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จรยิธรรม ทกัษะการท างานเป็นทมีและอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
 
 1.3  วิธีการประเมินผล 
  -  การส ารวจพฤตกิรรมการเขา้ชัน้เรยีนและความรบัผดิชอบงานทีม่อบหมาย 
  -  การสงัเกตพฤตกิรรมในชัน้เรยีน โดยเฉพาะการปฏบิตัติามกตกิาหอ้งเรยีน ไดแ้ก่ 
การแต่งกาย ความตัง้ใจเรยีน และการตรงต่อเวลา 
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  -  การประเมนิโดยเพื่อนรว่มกลุ่มในดา้นจติอาสาและการมคีุณธรรมจรยิธรรมอื่นๆ 
  -  การประเมนิผลการน าเสนอรายงานทัง้ทางวาจาและลายลกัษณ์อกัษร 
 
2.  ความรู้ 
 2.1  ความรู้ท่ีต้องได้รบั  
     มคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกี่ยวกบัชวีติในมติปิรชัญา ศาสนา และวิทยาศาสตร ์
ทฤษฎีทางจริยธรรม หลักจริยธรรมเพื่อการด าเนินชีวิตที่ดีงาม รวมทัง้ เกณฑ์ตัดสินทาง
จรยิธรรมตามหลกัปรชัญาและศาสนา การพฒันาทกัษะชวีติด้านต่าง ๆ กระบวนการแสวงหา
ความรูแ้ละพฒันาปญัญาเพื่อการด ารงตนอยูร่ว่มกนัในสงัคมอย่างสนัตสิุข    
 2.2  วิธีการสอน 
  - การบรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งประกอบใหเ้ขา้กบัสาระเนื้อหาทีส่อน   
   - การอภปิราย โดยผูส้อนตัง้ประเดน็ใหผู้เ้รยีนรว่มแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
จรยิธรรมและทกัษะชวีติ  
      - การสาธติการฝึกปฏบิตัจิรยิธรรมขัน้สงูทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสรมิสนัตสิุขแก่
ชวีติ เช่น การนัง่สมาธ ิการเดนิจงกรม เป็นตน้ 
      - ก าหนดประเดน็ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง โดยการคน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิ 
 2.3  วิธีการประเมินผล 
  - การทดสอบกลางภาคและปลายภาคที่เน้นหลกัการ  ทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้งกบัความ
เขา้ใจ  วเิคราะหส์งัเคราะหแ์ละประเมนิค่า 
  - การประเมนิผลจากการน าเสนอผลการศกึษาคน้ควา้ 
  
3.  ทกัษะทางปัญญา 
 3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 
  พฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และการคดิอย่างมวีจิารณญาณ
ในการเรยีนรูแ้ละการแกป้ญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในการด าเนินชวีติ 
 3.2  วิธีการสอน 
  - การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ชงิปฏบิตักิารและการจดับทบาทและสถานการณ์สมมต ิ
  - การอภปิรายกลุ่ม   
    - การวเิคราะหก์รณศีกึษาต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบัเนื้อหารการเรยีนรู ้ 
   - อภปิรายกลุ่ม 
 3.3  วิธีการประเมินผล 
  - การสอบกลางภาคและปลายภาคโดยเน้นการคดิวเิคราะห์ 
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  - การสงัเกตการอภปิรายกลุ่ม  
  - การตรวจงานมอบหมาย 
 
4.  ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  
  - ทกัษะการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 
  - ทกัษะความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทมี 
  - ทกัษะการเรยีนดว้ยตนเอง มคีวามรบัผดิชอบ ในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ครบถ้วน
ทนัเวลา 
  - ทกัษะในการปฏสิมัพนัธก์บับุคคล สถานภาพในสงัคมระดบัต่างๆ 
 4.2  วิธีการสอน 
  -  จดักจิกรรมกลุ่มในการศกึษาวเิคราะห ์และอภปิราย 
  -  มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล การน าตวัอย่างการใชห้รอื อ่านบทเรยีนที่
เกีย่วขอ้งกบัรายวชิา 
  -  การน าเสนอรายงาน 
 4.3  วิธีการประเมินผล 
  - การสงัเกตพฤตกิรรมจากการท างานรว่มกนัในกลุ่มและพฤตกิรรมในชัน้เรยีน 
  - การตรวจงานมอบหมาย 
 
5.  ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ทกัษะการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา       
  -  พฒันาทกัษะในการสื่อสารทัง้การพูด การฟงั การอ่าน การเขยีน โดยการท า
รายงานและน าเสนอในชัน้เรยีน 
  -  ทกัษะการสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต  
  -  ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชร้ปูแบบ เครือ่งมอื และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
 5.2  วิธีการสอน       
  -  มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning 
และท ารายงาน โดยเน้นการมสีถติอิา้งองิ จากแหล่งทีม่าขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื 
  -  น าเสนอโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  
  -  สาธติวธิกีารน าเสนองานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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 5.3  วิธีการประเมินผล 
  - ประเมนิจากการมสี่วนร่วมในการอภปิราย หลงัจากฟงัการน าเสนอผลการศกึษา
ของเพื่อน 
    - ประเมนิจากรายงานการเขยีนและการน าเสนอผลงานในรปูของเทคโนโลย ี
 

หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้  

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 
ผู้สอน 

1 ปฐมนิเทศรายวิชา 3 แนะน าแนวการเรียนการสอน 
ก าหนดกติกาประจ าวิชา  แจ้ง
งานมอบหมายประจ ารายวิชา
และจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์   

อ.พิสิฐ  สุขสกล   
อ.รากรณ์ พูลสวัสดิ์ 
อ.ญาณภัทร ยอดแก้ว
ผศ.ดร.มนตรี วิวาห์สุข 
อ.ณรงค์วรรษ บุญมา 
อ.สรวิชญ์  วงษ์สะอาด 
อ.นริศ   ทองบาง 
อ.ภิรมย์  เจริญผล 
อ.อุดม ตะหน่อง 
อ.วรรณา พ่วงพร้อม    
พ.ต.ท.ทองค า ชุนเกษา 

2 บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับชีวิต
และจริยธรรม 
- แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ชีวิต 

3 บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ 
(clip vdo และ power point) 
จัดกลุ่มอภิปรายตามประเด็นที่
ก าหนดและน าเสนอ และ
มอบหมายงาน 

 
 
 

“ 

3 บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับชีวิต
และจริยธรรม (ต่อ) 
- แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ

จริยธรรม 

3 บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ 
(clip vdo และpower point) 
น าเสนอ  จัดกิจกรรมถามตอบ
ปัญหา ยกกรณีศึกษามาร่วมกัน
อภิปราย 

 
 

 
“ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้  

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 
ผู้สอน 

4 บทที ่2 คุณค่าและจุดมุ่ง 
หมายของชีวิต 

- แนวคิดเก่ียวกับคุณค่า 

- จุดมุ่งหมายของชีวิตตาม
แนวปรัชญา  

3 บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ 
(clip vdo และ power point)  
ท าแบบทดสอบเก็บคะแนน
เรื่องจุดมุ่งหมายของชีวิตตาม
แนวปรัชญา  
 

 
 
 
“ 

5 บทที ่2 คุณค่าและจุดมุ่ง 
หมายของชีวิต (ต่อ) 

- จุดหมายของชีวิตตามแนว
ศาสนา 

     1. พุทธศาสนา 
     2. คริสต์ศาสนา 
     3. ศาสนาอิสลาม 

3 จัดกลุ่มศึกษา 3 ศาสนาเพื่อ
น าเสนอ บรรยายสรุปเนื้อหา
ประกอบสื่อ (clip vdo และ 
power point) จัดกลุ่ม
อภิปรายตามประเด็นที่ก าหนด
และน าเสนอ 

 
 

 
“ 

6 บทที่ 3 เกณฑ์ตัดสินทาง
จริยธรรมแนวปรัชญา 

1. สัมพัทธนิยม 
2. มโนธรรมสมบูรณ์  
3. ประโยชน์นิยม 
4. ลัทธิของค้านท์ 

 

3 บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ 
(clip vdo และ power point)  
จัดกลุ่มอภิปรายกรณีศึกษา 
น าเสนอ 

 
 
 
“ 

7 บทที่ 3 เกณฑ์ตัดสินคุณค่า
ทางจริยธรรมแนวศาสนา 
(ต่อ) 

1. ศาสนาพุทธศาสนา 
2. คริสต์ 
3. ศาสนาอิสลาม 

 

3 บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ 
(clip vdo และ power point)  
จัดกลุ่มศึกษา  น าเสนอ
สาระส าคัญ จัดกิจกรรมถาม
ปัญหา   

 
 

“ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้  

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 
ผู้สอน 

 
8 

 
สอบกลางภาค 

 
60 นาท ี

 
ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ 20 คะแนน 

 
9 บทที่ 4 หลักจริยธรรมเพ่ือ

การด าเนินชีวิตที่ดีงาม 
1. หลักการเป็นบิดามารดา
และบุตรธิดาที่ดี 
2. หลักการเป็นครูอาจารย์
และศิษย์ที่ดี 
3.หลักการเป็นสามีภรรยาที่ดี 

3 บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ 
(clip vdo และ power point)  
อภิปราย  ศึกษาค้นคว้ากรณี
ตัวอย่าง เกม  บทบาทสมมติ 

 
 

 
 
“ 

10 บทที่ 4 หลักจริยธรรมเพ่ือ
การด าเนินชีวิตที่ดีงาม (ต่อ) 

1. หลักการเป็นมิตร
สหายที่ดี 

2. หลักการเป็นนายจ้าง
และลูกจ้างที่ดี 

3. หลักการเป็น
พระสงฆ์และอุบาสก
อุบาสิกาที่ดี 

3 บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ 
(clip vdo และ power point)  
อภิปราย  ศึกษาค้นคว้ากรณี
ตัวอย่าง เกม  บทบาทสมมติ 
 

 
 

 
 
“ 

11 บทที ่5 การพัฒนาทักษะชีวิต 
      - ความหมายของทักษะ 
        ชีวิต 
     -  องค์ประกอบของ 
        ทักษะชีวิต 
      - ศาสนธรรมกับการ 
        พัฒนาทักษะชีวิต 
 

3 บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ 
(clip vdo และ power point)  
สรุปสาระส าคัญ  วิเคราะห์  
สังเคราะห์  ท าแบบทดสอบ
ทักษะชีวิต   

 
 

 
 
“ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้  

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 
ผู้สอน 

12 บทที ่5 การพัฒนาทักษะชีวิต 
(ต่อ) 
     - กระบวนการสุนทรีย
สนทนาเพ่ือการพัฒนาทักษะ
ชีวิตนักศึกษา 

3 บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ 
(clip vdo และ power point) 
จัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยสุนทรีย
สนทนา  และการอภิปราย   

 
 
“ 

13 บทที่ 6 กระบวนการแสวงหา
ความรู้และพัฒนาปัญญา 
     - ความส าเร็จในชีวิต 
     -  การแสวงหาความรู้    
และพัฒนาปัญญาเพ่ือสร้าง
ความส าเร็จในการศึกษา 

3 บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ 
(clip vdo และ power point)
จัดกลุ่มวิเคราะห์และสรุป  
อภิปราย  สาธิตสมบัติผู้ดี 

 
“ 

14 บทที่ 6 กระบวนการแสวงหา
ความรู้ฯ (ต่อ)  
      - กระบวนการแสวงหา
ความรู้และพัฒนาปัญญาเพ่ือ
สร้างความส าเร็จในการศึกษา 

3 บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ 
(clip vdo และ power point) 
จัดกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้และ
การอภิปราย 

 
 
“ 

15 บทที่ 7 ความสุขของชีวิต 
    - แนวคิดเก่ียวกับความสุข 
    -  วิธีแสวงหาความสุข 
    -  การพัฒนาความสุข 
    -  สมาธิกับการพัฒนา
ความสุขของชีวิต 

3 บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ 
(clip vdo และ power point)  
สาธิตการปฏิบัติสมาธิ  ฝึก
ปฏิบัติสมาธิ  อภิปราย 

 
 
“ 

16 การจัดกิจกรรมคาราวาน
ความดี : จิตอาสาพัฒนา
ท้องถิ่น 

3 จัดการเรียนรู้แบบใช้ฐาน
โครงการโดยให้นักศึกษา
ประกวดโครงงานความดีโดย
การจัดนิทรรศการ   

 
“ 

17 สอบปลายภาค 60 นาที ข้อสอบปรนัย 60  ข้อ  30 คะแนน 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สปัดาหท่ี์ 
สดัส่วนของ

การ
ประเมินผล 

1 2.1, 3.1 สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
17 

20% 
30% 

2 2.1, 3.1 แบบทดสอบยอ่ย 1 
แบบทดสอบยอ่ย 2 

4 
14 

5% 
5% 

3 3.1, 4.1, 5.1 วเิคราะหก์รณศีกึษา 
คน้ควา้แลว้น าเสนอ 
การท างานกลุ่ม / 
เดีย่ว 
การอภปิรายกลุ่ม 

ตลอด
ภาค

การศกึษา 

30% 

4 1.1, 4.1 การเขา้ชัน้เรยีน 
การมสี่วนรว่ม
กจิกรรมในชัน้เรยีน 

ตลอด
ภาค

การศกึษา 

10% 

 
หมวดท่ี 6  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  เอกสารและต าราหลกั 
คณาจารยภ์าคปรชัญาและศาสนา.(2553). เอกสารประกอบการสอนวิชาจริยธรรม

และทกัษะชีวิต. คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม   
  
2.  เอกสารและข้อมลูแนะน า 
 1) หนังสือ 

นงเยาว ์  ชาญณรงค,์รศ. (ม.ป.ป.). ศาสนากบัสงัคม.มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
เดอืน  ค าด.ี(2541). ศาสนศาสตร.์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
สุจติรา  รณรืน่. (2538). ศาสนาเปรียบเทียบ. บรษิทัสหธรรมกิ จ ากดั. 
ประไพศรี  สีหอ าไพ.(2543). พื้นฐานกาศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม .

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
สมภาร   พรมทา.(2540). มนุษยก์บัศาสนา. จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
2) เวบ็ไซต/์หนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์  

 สมาคมปรชัญาและศาสนาแห่งประเทศไทย. ดใูน  www.parst.or.th 
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 จ านงค์ ทองประเสรฐิ. ศาสนาปรชัญาประยุกต์. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี ่, 2539.  
ดใูน   http://www.mcu.ac.th/ebooks/Show_bookdetail.php 
 พระเทพโสภณ(ประยรู  ธมฺมจตฺิโต). ปรชัญากรีก: บ่อเกิดภมิูปัญญาตะวนัตก.  ดูใน 
http://www.mcu.ac.th/ebooks/Show_bookdetail.php 
 3.บทความออนไลน์/E-Learning 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พระพทุธศาสนาในประเทศไทยสมยัปัจจุบนั.  ดูใน
www.mcu.ac.th/site/articlecontent.php?menutype=1 
 E-Learning วชิาจรยิธรรมและทกัษะชวีติ  ดใูน http://www.songkacenter.org/moodle 

 
หมวดท่ี 7  การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

 
1.  กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมนิประสิทธิผลในรายวชิานี้ ที่จดัท าโดยนักศึกษา ได้จดักิจกรรมในการน า
แนวคดิและความเหน็จากนกัศกึษาไดด้งันี้ 
 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
 -  การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
 -  แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 
 -  ขอ้เสนอแนะผ่านเวบ็บอรด์ทีอ่าจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องการสื่อสารกบันกัศกึษา 
2.  กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
 ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี้ 
 -  การสงัเกตการณ์สอนของผูร้ว่มทมีการสอน 
 -  ผลการเรยีนของนกัศกึษาจากการทดสอบ 
 -  การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้
3.  การปรบัปรงุการสอน  
 หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 จงึมกีารปรบัปรุงการสอน โดยการจดักจิกรรม
ในการระดมสมอง และหาขอ้มลูเพิม่เตมิในการปรบัปรงุการสอน ดงันี้ 
 -  สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 
 -  การวจิยัในและนอกชัน้เรยีน  
 -  การประชุมพฒันาการเรยีนการสอนของคณาจารยร์ายวชิา 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัข้อ ตามที่
คาดหวงัจากการเรยีนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรอืการสุ่มตรวจผลงานของ
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นักศกึษา รวมถงึพจิารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีาร
ทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
 -  การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารยอ์ื่น หรอื
ผูท้รงคุณวุฒ ิทีไ่มใ่ช่อาจารยป์ระจ ารายวชิา 
 -  มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนักศกึษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 
 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ได้มกีารวางแผนการ
ปรบัปรงุการสอน และรายละเอยีดวชิา เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้ 
 -  ปรบัปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรอืตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสมัฤทธิต์ามขอ้ 4 
 -  พฒันาแนวทางการสอนตามผลการวจิยัในชัน้เรยีนและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒ ิ
 -  พฒันากจิกรรมการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมและมคีวามหลากหลาย 
          - พฒันาสื่อในการเรยีนรูใ้หม้คีวามทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคม์ากขึน้ 
 
 
 
 
 

 


