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(ร่าง) 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
วทิยาเขต/   /                    - 

หมวดที ่1                 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 

                             GEHU        103   ความจริงของชีวิต (Meaning of Life) 
2. จ านวนหน่วยกติ 
                     3(3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
  อาจารยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูส้อนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  และ
ไดรั้บการอบรมดา้นการสอนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปแลว้ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
      ระดบัปริญญาตรี   
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 
               ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

  ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
      มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
9. วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิา หรือวันทีม่ีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด 

วนัท่ี      มกราคม    2554 
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หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

                                เพื่อศึกษาความจริงของชีวิต  ความหมายของชีวิต  การด ารงชีวิตในปัจจุบนัและโลกยุค
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลกัศาสนธรรม วิถีชีวิต ค่านิยม และวฒันธรรม
อนัดีงามไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และพฒันาปัญญา ชีวิตและสังคม การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม        
มีจิตส านึกสาธารณะเพื่อใหชี้วติมีสันติสุขและสังคมเกิดสันติภาพ 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพื่อให้นกัศึกษาเรียนรู้  และเขา้ใจถึงความส าคญัของปรัชญา  ศาสนา  และหลกัการด าเนินชีวิตของผูค้น

ในสังคมท่ีมีความหลากหลายและเป็นปัจจยัให้เกิดการพฒันาในด้านต่างๆ  และสร้างปัญหาต่อสังคมตามมา
มากมายเช่นเดียวกนั  โดยเนน้ใหน้กัศึกษาน าหลกัปรัชญาและแนวคิดส าคญัทางศาสนาและหลกัการด าเนินชีวิตท่ี
ถูกตอ้ง  ดีงามมาปรับใชใ้น 

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
  ศึกษาความจริงของชีวิต  ความหมายของชีวิต  การด ารงชีวิตในปัจจุบนัและโลกยุควิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรม วิถีชีวิต ค่านิยม และวฒันธรรมอนัดีงามไป
ประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหา และพฒันาสติปัญญา ชีวติและสังคม การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม   มีจิตส านึก
สาธารณะเพื่อใหชี้วติมีสันติสุขและสังคมเกิดสันติภาพ 

To study the real life, the meaning of life, to survise at the present living, secience and it era, to learn 
about the real ethic, cuture and cure value to apply and the  sulre wisdom delepment problem, life and social 
ethic development mind of public conscious philosophy, peace riberal of the human. 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ง น 

    น  /      ง น 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง  ตามความตอ้งการ ของ
นกัศึกษา 

          ไม่มี 90 ชัว่โมง  

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
2 ชัว่โมง (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 



 มคอ.3 3  

 
 

3 

 
หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1   คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

 การพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรมน าความรู้  เขา้ใจหลกัการด ารงชีวติท่ีถูกตอ้งดีงามตามหลกัการทางศาสนา
และแนวคิดทางปรัชญาท่ีตนเองเช่ือถือศรัทธา  มีทศันคติท่ีดีต่อเพื่อนมนุษย ์สรรพสัตวโ์ลก  และจกัรวาล ด ารงชีวติ
ดว้ยการไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผูอ่ื้น  ตามคุณสมบติัของหลกัสูตร ดงัน้ี 
 1.1.1  เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม  คุณค่าของชีวิต  และความเป็นมนุษย ์ ความเคารพ
ต่อผูมี้พระคุณ  และมีชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งสันติสุข 
  1.1.2  เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในลกัษณะกลัยาณมิตร  ท่ีเนน้การช่วยเหลือเก้ือกลูและ
เคารพสิทธิของกนัและกนัในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของพลโลก 
 1.1.3  เพื่อใหน้กัศึกษาเห็นคุณค่าสรรพชีวิตในฐานะเพื่อนร่วมเกิดแก่เจบ็ตายดว้ยกนั  ไม่มุ่งเบียดเบียนท า
ร้าย เพราะคิดวา่ตนเองประเสริฐกวา่  มีสติปัญญาความคิดเฉียบแหลมหรือเก่งกวา่  แต่ใหเ้ห็นสรรพชีวิตทั้งหลายใน
ฐานะท่ีเป็นเพื่อนร่วมโลกและร่วมชะตากรรมเดียวกนั  
 1.1.4  เพื่อใหน้กัศึกษาเรียนรู้  เขา้ใจ  และอยูร่่วมกบัธรรมชาติทั้งหลายอยา่งไม่เบียดเบียนรังแก  ให้
ความส าคญักบัธรรมชาติในฐานะท่ีเป็นบ่อเกิดของสรรพชีวติ  และเป็นแหล่งท่ีพกัพิง 
อยูอ่าศยั  เนน้การเคารพในธรรมชาติมากกวา่การมุ่งท าลายลา้งเอาชนะ  
 1.1.5  เพื่อใหน้กัศึกษาด ารงชีวติอยูอ่ยา่งพอดี  พอเพียง  พอประมาณ  ไม่ฟุ้งเฟ้อเกินตวั  เกินพอดี  ใช้
สติปัญญาในการครองตน  ครองคน  และครองงาน  ใชเ้หตุผลใหอ้ยูเ่หนืออารมณ์ความอยากทั้งหลายท่ีบีบคั้นกาย
ใจใหท้ะยานอยากเกินความจ าเป็น    
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 1.2   วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้  
 1.2.1  ใชว้ธีิการบรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นดา้นคุณธรรม จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวติมนุษย ์ สัตว ์ โลก  และจกัรวาล  
 1.2.2  ก าหนดใหน้กัศึกษาคน้ควา้จากตวัอยา่ง/ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง   เพื่อจดัท ากิจกรรม
ภาพรวมของรายวชิา 
1.3   วธีิการประเมินผล  
 1.1.1  พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน  การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีอาจารยผ์ูส้อนก าหนดให้และ
ส่งตามก าหนดเวลา 
 1.1.2  ประเมินจากกิจกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม 
 1.1.3  ประเมินผลการจดักิจกรรม/ สรุปกิจกรรมรายวชิาตามวตัถุประสงค ์

 
 

2. ความรู้ 

 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
                       นกัศึกษามีความรู้ในดา้นก าเนิดและความหมายของชีวิต  อุดมคติของชีวิต  การด าเนินชีวิต
ตามหลกัศาสนาและปรัชญา  ปัญหาสังคม  หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆ  และความสัมพนัธ์
ระหวา่งมนุษย ์ สังคม  และธรรมชาติ  ซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหารายวชิา 

2.2 วธีิการสอน 
 การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  โดยสรุปเป็นประเด็นไดด้งัน้ี 
 2.2.1  การบรรยายแต่ละเร่ือง/หวัขอ้ในบทเรียน 
 2.2.2  การแสดงความคิดเห็นร่วมกนัในประเด็นท่ีส าคญั  โดยก าหนดหวัขอ้ข้ึนมาแลว้ร่วมกนัอภิปรายกลุ่ม 
 2.2.3  ร่วมกนัสรุปประเด็นเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้  อาจารยส์รุปบทเรียน 
 2.2.4  ท าแบบฝึกหดัประจ าบทเรียน 
 2.2.5  กิจกรรมกลุ่ม  เช่น   การแบ่งกลุ่มยอ่ยท ากิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละบทเรียนและน าเสนอ
ในชั้นเรียน  การร่วมกนัแสวงหาทางออกในประเด็นปัญหาส าคญัท่ีเกิดผลกระทบต่อสังคม  เป็นตน้ 
              2.2.6  จดัท ารายงานเด่ียวและรายงานกลุ่ม  และการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมดว้ยตนเอง 

  2.3 วธีิการประเมินผล 
 2.3.1  การทดสอบยอ่ย  สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค  ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและทฤษฎี 
 2.3.2  ประเมินจากการจดัท ารายงานและการน าเสนอกิจกรรมกลุ่ม 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
  พฒันาความสามารถในดา้นความคิด  ความเขา้ใจอยา่งเป็นระบบในดา้นคุณธรรมจริยธรรม  และ
การด ารงตนโดยใชส้ติปัญญา  รู้จกัใชเ้หตุผลพิจารณาไตร่ตรองก่อนจะท า  พูด  คิดในเร่ืองใดๆ ก็ตาม   การรู้เท่าทนั
โลกท่ีเตม็ไปดว้ยวตัถุส่ิงเสพ  ติดใหท้ั้งคุณและโทษ  โดยรู้จกัเลือกในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อชีวติ 
 3.2 วธีิการสอน 
 3.2.1  การบรรยายในชั้นเรียนโดยใชข้อ้มูลเชิงทฤษฎีประกอบกบัส่ือเทคโนโลยต่ีางๆ  
 3.2.2  การมอบหมายใหน้กัศึกษาท ารายงาน/ คน้ควา้/ กิจกรรมกลุ่ม  และการน าเสนอผลงาน 
 3.2.3  การอภิปรายกลุ่มในชั้นเรียนในประเด็นท่ีไดรั้บความสนใจของสังคม 
 3.2.4  การสะทอ้นแนวคิดในประเด็นส าคญัท่ีเป็นปัญหาของสังคมระหวา่งการการศึกษา  
 3.3 วธีิการประเมินผล  
 3.3.1  ประเมินพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน  และพฤติกรรมระหวา่งเรียน 
 3.3.2  การทดสอบยอ่ย  สอบกลางภาค  และปลายภาค  โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวิเคราะห์สถานการณ์/ เนน้
ความเขา้ใจในแนวคิดดา้นคุณธรรมจริยธรรม/การด ารงชีวติอยา่งพอเพียง 
 3.3.3  การวดัผลจากการน าเสนอการท ารายงาน/ คน้ควา้/  กิจกรรมกลุ่ม 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 
 4.1.1  พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพในลกัษณะกลัยาณมิตรระหวา่งผูเ้รียน 
 4.1.2  พฒันาศกัยภาพของการท างานแบบทีม  ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 4.1.3  พฒันาทกัษะของการเรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ยการศึกษา  คน้ควา้  ท ารายงาน 
 4.1.5  พฒันาทกัษะดา้นภาวะความเป็นผูน้ า ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี  ความตรงต่อเวลา 
 4.1.6  การมีความรับผิดชอบในงาน/ กิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมาย 

วธีิการสอน 
                4.2.1  มอบหมายรายงาน/ กิจกรรมกลุ่ม  เช่น  การศึกษาคน้ควา้และเขา้ไปร่วมกิจกรรมในวนัส าคญัทาง
ศาสนา  การเขา้ไปศึกษาชุมชนหรือมูลนิธิต่างๆ  ท่ีรับผิดชอบดูแลดา้นปัญหายาเสพติด  ปัญหาสังคมต่างๆ  
 4.2.2  การน าเสนอรายงาน/ การจดักิจกรรมน าเสนอ  
 4.2.3  การจดักลุ่มท ากิจกรรมแบบคละสาขาวชิาเอก 
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วธีิการประเมินผล 
 4.3.1 นกัศึกษาประเมินตนเองและเพื่อน  ตามแบบฟอร์มท่ีอาจารยก์บันกัศึกษาร่วมมือกนัท าข้ึน 
 4.3.2  ประเมินจากรายงาน/ กิจกรรมกลุ่ม 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
                 5.1.1  ทกัษะการคิดค านวณ  การหาค่าทางสถิติ  โดยการร่วมกนัส ารวจหรือจดัท าวจิยัในชั้นเรียนเก่ียวกบั
พฤติกรรมดา้นต่างๆ  ท่ีส่งผลกระทบและสุ่มเส่ียงต่อพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัศึกษาและวยัรุ่น  เป็นตน้ 
 5.1.2  ทกัษะการส่ือสารในดา้นการฟัง  คิด  ถาม  เขียน  และอ่าน  เป็นตน้  ดว้ยการสังเกตจากรายงาน  และ
กิจกรรมต่างๆ  
 5.1.3  การใชส่ื้อเทคโนโลยเีป็นส่วนหน่ึงในการเรียนการสอน  เช่น  การส่งงานดว้ยระบบ 
อีเมลล ์เป็นตน้  
 5.1.4  เนน้การสืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตและส่ือเทคโนโลยต่ีางๆ  เพื่อให้รู้เท่าทนัสถานการณ์โลกใน
ปัจจุบนั 
 5.1.5  การน าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ  เคร่ืองมือ  และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

5.2. วธีิการสอน 
 5.2.1  การร่วมกนัจดัท าวิจยัในชั้นเรียน  หรือส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมดา้นต่างๆ ของนกัศึกษา  
วยัรุ่น  หรือประชาชนทัว่ไป  เพื่อหาขอ้มูลเชิงสถิติท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนการสอน 
 5.2.2  การบรรยายและน าเสนอดว้ยส่ืออินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและสนบัสนุนใหน้กัศึกษา
น าเสนอรายงาน/กิจกรรมดว้ยส่ือเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและทนัสมยั 

5.3. วธีิการประเมินผล 
 5.3.1  ประเมินจากรายงาน  และรูปแบบการน าเสนอดว้ยส่ือ/ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.3.2  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการน าเสนอ  วธีิการน าเสนอและการร่วมกนัอภิปราย 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1-2 ก าเนิดและความหมายของชีวติ 
1.  ความน าเบ้ืองตน้ 
2.  ก าเนิดชีวิตตามแนว  ศาสนา ปรัชญา 
และวทิยาศาสตร์ 
3.  ความหมายของชีวิต 
4.  บทสรุป 

6  ชม 
 

-  ผูส้อนบรรยายประกอบ 
   ส่ือพาวเวอร์พอยด ์   
-  ผูเ้รียนร่วมกนัอภิปราย 
   หลงัการชมวดิีทศัน์ 
ส่ือการสอน   ส่ือเพาเวอร์พอยด ์
   วดิีทศัน์    ส่ือมลัติมีเดีย 

 

3-4 1.  ความหมายของอุดมคติ 
2.  อุดมคติของชีวิตตาม   ทศันะศาสนา 
3.  อุดมคติของชีวิตตาม     ทศันะปรัชญา 
4.  บทสรุป 

6   ชม. -  ผูส้อนบรรยายประกอบ   ส่ือพาว
เวอร์พอยด ์   
-  ผูเ้รียนอภิปรายหลงั   เรียนกบัส่ือ
มลัติมีเดีย 
-  ผูเ้รียนท าแบบทดสอบยอ่ย ส่ือ
การสอน 
   ส่ือเพาเวอร์พอยด์ 
   วดิีทศัน์   ส่ือมลัติมีเดีย 
   แบบทดสอบยอ่ย 

 

8 สอบกลางภาค    

9-11 ปัญหาสังคม 
1.  ปัญหาสังคมท่ีส าคญั                  
2.  สาเหตุการเกิดปัญหาในสังคมปัจจุบนั 
3.  การใชศ้าสนาเป็น แนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาสังคม 
4.  แนวทางการแกไ้ข ปัญหา  ในภาพรวม 
5.  บทสรุป 

9   ชม -  ผูเ้รียนร่วมกนั   อภิปรายกลุ่มตาม
ใบ   งานแลว้น าเสนอปัญหา   สังคม
ท่ีส าคญั 
-  สอนใหสื้บคน้ดว้ย   ระบบ
อินเทอร์เน็ตและ    สารสนเทศส่ือ
การสอน   ใบงาน   อินเทอร์เน็ต 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

12-13 หลกัธรรมทาพระพุทธศาสนาส าหรับ
ชีวติประจ าวนั 

1.  หลกัธรรมส าหรับบุคคล     ทัว่ไป 
   2.  หลกัธรรมส าหรับสร้าง สันติสุขใน
สังคม 
 3. บทสรุป 

6 ชม -  ผูส้อนบรรยายประกอบ 
   ส่ือเพาเวอร์พอยด ์ 
-  ผูเ้รียนร่วมกนัอภิปราย กลุ่มแลว้
น าเสนอรายงาน หนา้ชั้นเรียน 
ส่ือการสอน 
   พาวเวอร์พอยด์      ส่ือมัลติมีเดีย 

 

14-15 ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม และ
ธรรมชาติ 

1.  แนวคิดเร่ืองโลกและ     มนุษยต์าม
ทศันะ   วทิยาศาสตร์ 
2.  การมองธรรมชาติและ  ชีวติแบบองค์
รวมตาม แนวคิดตะวนัออก 
3.  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง     มนุษย ์
สังคม และ   ธรรมชาติ 
4.  การแกปั้ญหามนุษย ์ สังคม และ
ธรรมชาติ   ตามหลกัศาสนา 
5.  แนวคิดเศรษฐกิจ     พอเพียง  ความ
สมดุลระหวา่ง มนุษยก์บัธรรมชาติ 
6.  การสร้างความสุข เพื่อให้ชีวติมีสันติ
สุข และสังคม เกิดสันติภาพ 

 7.  บทสรุป 

9  ชม -  ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มระดม 
   ความคิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน 
   เรียนแลว้คน้ควา้   เพิ่มเติมท า    
รายงานเพื่อ   น าเสนอ ดว้ยวาจา 
และ   ในรูปของเขียนรายงานส่ง 
-  ผูส้อนน าสนทนาถึง   สาระท่ี
เรียนทั้งหมดเพื่อเติมเตม็ใหส้มบูรณ์ 
   ยิง่ข้ึน 
ส่ือการสอน 
   ใบงาน 
   แหล่งเรียนรู้ 
 

 

16 สอบปลายภาค 2   
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 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการ 
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ      
ประเมินผล 

1 
1.1.1, 1.1.7, 2.3.1, 3.3.2, 
5.1.1,5.1.3,5.1.4,5.1.5 

สอบกลางภาคเรียน 
สอบปลายภาคเรียน 

8 
16 

20% 
30% 

2 

1.3.1, 1.3.2, 2.3.2, 3.2.2, 
3.2.3, 3.3.3, 4.1.4, 
4.2.1,4.2.2, 4.3.3,4.3.1, 
4.3.2, 5.1.2, 5.3.1 

การศึกษา คน้ควา้ และการ
น าเสนอรายงาน/ กิจกรรมกลุ่ม
การอภิปรายกลุ่มและผลงานการ
ส่งงานตามท่ีไดม้อบหมาย 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

30% 

3 
1.3.1,2.3.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.3.1,4.3.1,4.3.2 5.3.2 

การเขา้ชั้นเรียนการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

20% 
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หมวดที ่6                      น     น 
 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
- เอกสารประกอบการสอนวชิา  ความจริงของชีวติ  (เอกสารอดัส าเนา) 

             - ผศ. บุญมี  แท่นแกว้. ความจริงของชีวติ . พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พรินต้ิง เฮา้ส์, 2546  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
 -   กีรติ  บุญเจือ.  จริยศาสตร์ส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน. พิมพค์ร้ังท่ี 8. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2552. 
 -  บุญมี  แท่นแกว้. จริยศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พรินต้ิง เฮา้ส์, 2539.  
 -   พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโต). พุทธธรรม.  กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2539. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
              -  เวบ็ไซตต่์างๆ 
 -  สถานท่ีส าคญัทางศาสนาต่างๆ ในจงัหวดัเพชรบูรณ์ ศึกษาขอ้มูลไดจ้ากเวบ็ไซตแ์ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
 เช่น  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเพชรบูรณ์   ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัเพชรบูรณ์    เขตพื้นท่ีการศึกษา  
วดั  เป็นตน้ 

 

หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผล  จดัท าข้ึนโดยใชกิ้จกรรมการระดมความคิดของนกัศึกษา  ดงัน้ี 
 1.1  การสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัขอบข่ายและวิธีการสอนระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา 
 1.2  การใหน้กัศึกษาร่วมกนัออกแบบประเมินอาจารยแ์ละแบบประเมินตนเอง  
 1.3  แบบประเมินผูส้อนตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 การใชก้ลยทุธ์การเก็บขอ้มูลเพื่อการประเมินการสอน  ดงัน้ี 
 2.1  การแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่ออาจารย ์
 2.2  ผลการเรียนของนกัศึกษา 
 2.3  การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
 2.4  การทวนสอบผลการประเมินการสอนโดยนกัศึกษา     
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3. การปรับปรุงการสอน 
 สรุปผลการประเมินจากขอ้ 2  เพื่อวเิคราะห์ผลและน ามาปรับปรุงการเรียนการสอน  โดยวธีิการดงัน้ี 
 3.1  การจดักิจกรรมการระดมความคิดของนกัศึกษาในชั้นเรียน 
 3.2  การสัมมนาเก่ียวกบัแผนการจดัการเรียนการสอน/รายวชิาท่ีสอน 
 3.3  การวจิยัในชั้นเรียน  
 3.4  การส ารวจความตอ้งการ/ประเด็นส าคญัท่ีนกัศึกษาตอ้งการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
     กระบวนการสอนในรายวชิามีกระบวนการทวนสอบเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิและเป็นมาตรฐานในรายละเอียด
ขอ้บ่งช้ีตามความคาดหวงัของผลการเรียนรู้  ไดม้าจากการติดตามสอบถามพฒันาการจากนกัศึกษา  การสุ่มตรวจ
ผลงานของนกัศึกษา/ กลุ่มนกัศึกษา  การพิจารณาผลการทดสอบยอ่ย และผลการเรียนของรายวชิา  โดยจดัใหมี้การ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรวมของรายวชิา  ดงัน้ี  
 4.1  การทวนสอบการใหแ้ละการจ าแนกคะแนน  จากการสุ่มตรวจผลงาน/ กิจกรรมของนกัศึกษาโดย
กรรมการ/ อาจารยท์่านอ่ืน  ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 4.2  การตั้งคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร/ สาขาวชิา  ด าเนินการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นกัศึกษา  โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน/ กิจกรรม วธีิการใหแ้ละการจ าแนกคะแนน และการใหค้ะแนน
พฤติกรรม/ จิตพิสัย 
 4.3  คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ด าเนินการตรวจสอบผลการประเมินการ
เรียนรู้ของนกัศึกษาในแต่ละภาคเรียน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
  จากผลการประเมินการเรียนการสอน  ผลการเรียนรู้ประจ าวิชา  และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรวมของ
รายวิชา  น ามาสู่การวางแผนปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและรายละเอียดของวิชาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  ดงัน้ี 
 5.1  การปรับปรุงรายวชิาเม่ือครบก าหนด 4  ปี  หรือตามขอ้เสนอแนะจากผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
ของนกัศึกษาตามขอ้ 4  
 5.2   การหมุนเวียนเปล่ียนอาจารย์/ ทีมผูส้อน  เพื่อให้นกัศึกษาเกิดมุมมอง  ความคิด  และความเขา้ใจอนัดีเชิง
วิชาการในเร่ืองการประยุกต์ความรู้ท่ีไดรั้บกบัการถ่ายทอดประสบการณ์และการแนะน าปรึกษาท่ีมาจากอาจารย์
ผูส้อนรายวชิาโดยตรง 
 

 
 

 


