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มคอ. 3 
รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยันเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   กองศกึษาทัว่ไป 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
   001231 ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวนั 
                           Philosophy of Life for Sufficient Living 
2. จ านวนหน่วยกิต 
  3 หนว่ยกิต (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
   ศกึษาทัว่ไปเลือก 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ เชาวกลุ 
4.2 รองศาสตราจารย์ สทุธิชยั  ยงัสขุ 
4.3 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ อ านวย  พิรุณสาร 
4.4 ดร.ศภุวรรณ  พงศ์พฒันาวฒุิ 
4.5 อาจารย์จิตตมิา  นาคีเภท 
4.6 อาจารย์กิตตพิฒัน์ แสนทวีสขุ 

            ผู้ช่วยสอน นายชวาล ประดิษฐ์พฒันชาญ 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
          ภาคการศกึษาต้น  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
  ไมมี่  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
  ไมมี่ 
8. สถานที่เรียน 
             อาคาร ปราบไตรจกัร ห้อง 53 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
          กราฏาคม  2558 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้นิสิตเข้าใจในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให้นิสิตได้ทดลองลงมือปฏิบตัติามหลกัการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

3. เพ่ือให้นิสิตสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
4. เพ่ือให้นิสิตสามารถด ารงตนอยา่งพอเพียงอยูใ่นสงัคมได้เป็นอยา่งดี 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
               ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัปรัชญาและแนวคิด โลกทศัน์ ชีวทศัน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการด าเนินชีวิต 
ประสบการณ์อนัทรงคณุคา่ ตลอดจนปัจจยัหรือเง่ือนไขท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จในชีวิตและงานในทกุมิติของ
ผู้ มีช่ือเสียง เพ่ือประยกุต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พฒันาชีวิตท่ีมีคณุภาพ มีประโยชน์และคณุคา่ตอ่สงัคม 

                  Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude, philosophy for 
life, livestyle, precious experience and factors or conditions which influence the success in all 
aspects of life and profession of the celebrities. The application to create and develop a quality 
of life for benefits and values on society 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

บรรยาย 30 ชัว่โมง 
ตอ่ภาคการศกึษา 

สอนเสริมตามความ 
ต้องการของนกัเรียน 

เฉพาะราย 

ภาคปฏิบตั ิ30 ชัว่โมง 
ตอ่ภาคการศกึษา 

การศกึษาด้วยตนเอง 
75 ชัว่โมง 

ตอ่ภาคการศกึษา 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล   
  - อาจารย์จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นเวลา 1 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
   - มีวินยัและความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 
   - เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัขององค์กรและสงัคม 
                        - มีความซ่ือสตัย์ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 
                         - มีความรอบรู้ในการด าเนินชีวิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
                         - มีความตระหนกัในคณุคา่ความเป็นมนษุย์  ภาคภมูิใจในตนเองและช่ืนชมผู้ อ่ืน 
                         - มีความสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอยา่งมีเหตผุล  
  1.2 วิธีการสอน 
   - บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศกึษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวข้อง 
   - ก าหนดให้นกัศกึษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวข้อง 
  1.3 วิธีการประเมินผล 
   - พฤตกิรรมการเข้าเรียน และสง่งานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
   - มีการอ้างอิงเอกสารท่ีได้น ามาท ารายงาน อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 
   - ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศกึษา 
   - ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
2. ความรู้ 
  2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
   - มีความรู้ในองค์ประกอบของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   - มีความรู้ในวิธีวิเคราะห์ตนเองและพฤตกิรรมการใช้รายได้ 
   - ใช้ความรู้ท่ีได้จากการวิเคราะห์มาก าหนดแนวทางในการด าเนินชีวิตของตน 
  2.2 วิธีการสอน 
   1. การบรรยาย หลกัการ ท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                         2. การมีตวัแบบท่ีดี  การให้ตวัอยา่ง การด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในทกุสาขา
อาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาท่ีนิสิตเรียนอยู่ 
                         3. ให้นิสิตทดลองปฏิบตัิตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง เร่ิมด้วยการออม โดยให้นิสิตหยอด
เงิน 1 บาท ทกุครัง้ท่ีเข้าชัน้เรียน และเม่ือจบภาคเรียน ก็ให้นิสิตร่วมกนัก าหนดวา่จะน าท่ีออมทัง้หมดไปท า
อะไรท่ีเป็นเร่ืองสาธารณะ ซึง่จะท าให้นิสิตเร่ิมต้นแบง่ปันให้กบัสงัคมบ้าง 
                         4. ให้นิสิตจดบนัทึกการใช้จา่ยประจ าวนัของตนเอง โดยใช้บญัชีการออม-การใช้จา่ยของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ท่ีเข้ากบัวิถีชีวิตของนิสิต และให้นิสิตสง่ข้อมลู
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เป็นรายสปัดาห์ ซึง่เป็นจดุเร่ิมต้นของการท าบญัชีครัวเรือน ซึง่จะเป็นข้อมลูส าหรับการวิเคราะห์พฤตกิรรม
การใช้จา่ยของนิสิต และข้อมลูจากบญัชีการออม-การใช้จา่ยนี ้จะให้นิสิตใช้เป็นฐานส าหรับการวางแผน
การเงินของตนเองในอนาคตได้  

   2.3 วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นการวดัหลกัการและทฤษฎี 

             - น าข้อมลูท่ีนิสิตเก็บมาน าเสนอในห้องเรียน เพ่ือให้นิสิตเห็นภาพรวม แล้วให้นิสิตร่วมกนั
วิเคราะห์ 
   - วิเคราะห์กรณีศกึษา 
3. ทักษะทางปัญญา   
  3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
   - สามารถค้นหาข้อมลูท่ีให้ศกึษาจากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ  
                         - สามารถสรุปสิ่งท่ีไปค้นคว้าได้ และสามารถประเมินผลข้อมลูจากสิ่งท่ีอา่น 
   - สามารถศกึษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์ 
   - สามารถใช้ทกัษะและความเข้าใจในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ 
   - มีทกัษะภาคปฏิบตั ิตามท่ีได้รับการฝึกฝน 
  3.2 วิธีการสอน 
   - หลงัจากการบรรยายตามหลกัการแล้ว จะมีการน าเสนอตวัอยา่งโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี
สมยัใหม ่เชน่ youtube ท่ีเข้าถึงนิสิตได้ง่าย   
                        - ให้นิสิตทดลองวิเคราะห์สิ่งท่ีได้รับชมจาก ส่ือ Youtube 
                        - อาจารย์วิเคราะห์กรณีศกึษาให้ดเูป็นตวัอยา่ง 
                        - มีการมอบหมายให้นิสิตไปหาตวัอยา่งเพิ่มเตมิจากท่ีน าเสนอในชัน้เรียนในทกุหวัข้อ และ
ให้นิสิตสรุปเนือ้หา พร้อมวิเคราะห์ตามประเดน็ท่ีก าหนดให้ 
   - อาจารย์สงัเคราะห์องค์ความรู้ท่ีนิสิตได้ศกึษามา แล้วน าเสนอในห้องเรียน 
  3.3 วิธีการประเมินผล 
   ประเมินจาการวิเคราะห์ประเดน็ของนิสิตในชัน้เรียน การสรุปองค์ความรู้ได้รับในแตล่ะ
สปัดาห์  ทกัษะในการปฏิบตัิ  รายงานบคุคลและรายงานกลุม่รวมทัง้การกนก าเสนอผลงาน และสอบกลาง
ภาคและปลายภาค 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   - มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย  
   - วางตวัและแสดงความคดิเห็นได้เหมาะสมกบับทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
   - สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพฒันาตนเองและวิชาชีพ 
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  4.2 วิธีการสอน 
   - ท ากิจกรรมกลุม่ในลกัษณะตา่งๆ ในชัน้เรียน 
   - การน าเสนอรายงาน หรือโครงงาน 
  4.3 วิธีการประเมินผล 
   - ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
                         - รายงานท่ีน าเสนอ พฤตกิรรมการท างานเป็นทีม 
   - รายงานการศกึษาด้วยตนเอง 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา 
    - นิสิตมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมลู 
                         - นิสิตสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการรวบรวมข้อมลูการใช้จา่ยของ
ตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 
                         - นิสิตสามารถวิเคราะห์ข้อมลูการใช้จา่ยของตนเองด้วยคา่สถิตติา่งๆ 
   - นิสิตสามารถสรุปถึงพฤติกรรมการใช้จา่ยของตนเองได้  
  5.2 วิธีการสอน 
   - มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website ส่ือการสอน e-learning และ
ท ารายงานโดยเน้นการน าตวัเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหลง่ท่ีมาข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือ 
   - น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
  5.3 วิธีการประเมินผล 
   - การจดัท ารายงาน และน าเสนอด้วยส่ือเทคโนโลยี 
   - การมีสว่นร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ 

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียน การ 
สอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1 แนะน าวิชา 2 1. น าพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียงมาให้นิสิตชว่ยหา
ค าส าคญั  
2. น าเสนอค าอธิบายรายวิชา และ
วิธีการเรียนการสอน การท า
กิจกรรม 
3. เก็บข้อมลูสภาพเศรษฐกิจและ
สงัคมของครัวเรือนนิสิต เพ่ือใช้เป็น
ข้อมลูในการจดักิจกรรม 

รศ.ดร.มาฆะสิริ 

1 บริบทเศรษฐกิจ 
ประเทศไทย 

2 1. ข้อมลูเศรษฐกิจ ดชันี ตวัชีวดั 
2. บรรยายภาคเศรษฐกิจของไทยท่ี
ผา่นมา  

รศ.ดร.มาฆะสิริ 

2 บริบทเศรษฐกิจ 
ประเทศไทย(ตอ่) 

2 1. สญัญาณบงชีแ้ละสถานการณ์
ก่อนเข้าสู่ วิกฤตของเศรษฐกิจปี 
พ.ศ 2540 
2. การเข้าสูส่ภาวะวิกฤตของ
เศรษฐกิจปี พ.ศ 2540 
3. การปรับตวัของเศรษฐกิจและ
สงัคมหลงัปี พ.ศ 2540 
4. ปฏิบตัิการ เก่ียวกบับริบท
ประเทศไทย 
5. ปฏิบตัิการ วิเคราะห์บทความ
เก่ียวกบัสถานการณ์หนีส้ินภาค
ครัวเรือนในปัจจบุนั 

รศ.ดร.มาฆะสิริ 

2 การออมและการวางแผน
การเงินสว่นบคุคล 
1) รู้หา 

2 1. บรรยาย  อ.กิตตพิฒัน์ 
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2) รู้เก็บ 
3 การออมและการวางแผน

การเงินสว่นบคุคล (ตอ่) 
1) รู้หา 
2) รู้เก็บ 

4 1.บรรยาย การวิเคราะห์ตนเอง การ
เลือกอาชีพ  
2.ท าแบบทดสอบความถนดัของ
ตนเอง 
3.ฝึกปฏิบตัิการสร้างแผนชีวิต 

อ.กิตตพิฒัน์ 

4 การวางแผนการเงินสว่น
บคุคล (ตอ่)  
3) รู้ใช้ 
4) รู้ขยายผล 

2 1. บรรยาย 
2.ปฏิบตักิารเขียนแผนการด าเนิน
ชีวิต และ การวางแผนการเงินสว่น
บคุคล 

อ.กิตตพิฒัน์ 

4 ปรัชญาคืออะไร 
1.ความหมายของ
ปรัชญา 
2.ความส าคญัของ
ปรัชญา 

2 1.ปฐมนิเทศส ารวจความรู้เดิม
แนะน าเอกสาร เว็ปไซต์ 
แหลง่ข้อมลูค้นคว้า 
2.บรรยาย อภิปรายยกตวัอย่าง 
3.ความหมายปรัชญาเพื่อชีวิต 

รศ.สทุธิชยั 

5 ปรัชญาชีวิต 
1. แนวทางในการด าเนิน
ชีวิต  
2.ท่ีมาของการเลือก
แนวทางในการด าเนิน
ชีวิต 

4 1. บรรยาย 2 ชัว่โมง ถึงสาเหตขุอง
การก าหนดแนวทางในการด าเนิน
ชีวิต การศกึษาทางเลือกในการ
ด าเนินชีวิต  
2. การปฏิบตักิาร ท าโดย
ยกตวัอย่างกรณีศกึษาของบคุคล
หลายอาชีพ   

รศ.สทุธิชยั 

6 ชีวิตคืออะไร 
1.ความหมายของชีวิต 
2.ความส าคญัของชีวิต 
3.องค์ประกอบของชีวิต 
4.คณุลกัษณะของชีวิต 

   4 1. บรรยาย 2 ชัว่โมง  
2. การปฏิบตักิาร ท าโดย
ยกตวัอย่างกรณีศกึษาของบคุคล
หลายอาชีพ   
3. ร่วมกนัสงัเคราะห์ในชัน้เรียน 
สรุปถึงตวัแปรท่ีก าหนดการเลือก
แนวทางในการด าเนินชีวิตของ
บคุคลเหลา่นัน้  
 

ผศ.อ านวย 
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7 ความส าคญัของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

1.ท่ีมาของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. องค์ประกอบของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

3. ความหมายของแตล่ะ
องค์ประกอบของ 

วิถีพอเพียง  

    4 1. บรรยาย อภิปรายยกตวัอยา่ง 
2. ให้นิสิตดวูิดีโอท่ีผู้ทรงคณุวฒุิ
ตา่งๆบรรยายถึงวิถีพอเพียง  
3. ให้นิสิตดวูิดีโอของวิถีพอเพียงใน
หลากหลายอาชีพ เชน่ ภาคเกษตร 
ภาคธุรกิจ ภาคการส่ือสาร ภาค
วิทยาศาสตร์ และศกึษา วิเคราะห์ 
ตวัอยา่งกลุม่นกัคิด หรือ บคุคล
ตวัอยา่งกลุม่ท่ีประสบผลส าเสร็จใน
ชีวิต    

ดร.ศภุวรรณ 

8 สอบกลางภาค 
9 ความส าคญัของปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  
(ตอ่) 

    4 1.ปฏิบตักิาร อภิปราย ยกตวัอยา่ง 
ผา่นสิ่อ 

2.ปฏิบตักิาร วิเคราะห์ความหมายของ
แตล่ะองค์ประกอบของวิถีพอเพียง 

และการด าเนินชีวิตจากบคุคล 

ตวัอยา่ง  

รศ.ดร.มาฆะสิริ 

10 ความรู้  
 1.ความหมายของความรู้ 
 2.ความหมายของ
ปัญญาและแหลง่ก าเนิด
ความรู้และปัญญา     
                  

    4 1.บรรยาย อภิปรายแนวทางการ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
2.สืบเสาะหา ส่ือนวตักรรม แหลง่
การเรียนรู้ ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ท่ี
สอดคร้องกบัธรรมชาตวิิชา พร้อม
น าเสนอแนวทางการประยคุต์ใช้ 
3.ฝึกปฏิบตัิการสร้างส่ือจากวสัดุ
ท้องถ่ินท่ีก าหนดให้ 
4.ฝึกปฏิบตัิการเขียนจดุประสงค์
การเรียนรู้ พร้อมทัง้น าเสนอแนว 
การประยกุต์ 
5.การสร้างองค์ความรู้ท่ีเหมาะสม
กบันิสิต 

ผศ.อ านวย 
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11 ความรู้  
1.การสร้างองค์ความรู้  
2.การพฒันาความคิด                  

4 1.ฝึกปฏิบตัิการเขียนจดุประสงค์
การเรียนรู้ พร้อมทัง้น าเสนอแนว 
การประยกุต์ 
2.การสร้างองค์ความรู้ท่ีเหมาะสม
กบันิสิต 

ผศ.อ านวย 

12 1.ฝึกทกัษะการคดิริเร่ิม
และความคดิสร้างสรรค์ 
2.องค์ประกอบของการ
คดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
3.กระบวนการสร้าง
ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์
4.ประเภทของการคดิ
ริเร่ิมสร้างสรรค์ 
5.ความส าคญัของการคดิ
ริเร่ิมสร้างสรรค์ 

    4 1. บรรยาย อิปราย ค้นค้วา 
 2. ศกึษา วิเคราะห์ ตวัอยา่งกลุม่
นกัคิด หรือ บคุคลตวัอยา่งกลุม่ท่ี
ประสบผลส าเสร็จในชีวิต    
3. หาบคุคลต้นแบบส าหรับนิสิต 
4.ความจ าเป็นท่ีต้องมีความคดิ
สร้างสรรค์ 
5.หาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิต 

รศ.สทุธิชยั 

13 1.ความสามารถในการใช้
เหตเุพ่ือการตดัสินใจ  
-ความส าคญัของการใช้
เหตผุล 
2. การใช้เหตผุล 
    แบบนิรนยั 
-องค์ประกอบของการ  
  อ้างเหตผุล 
-การคิดหาเหตผุลโดยตรง 
และโดยอ้อม 
3การใช้เหตผุล 
แบบอปุนยั 
-โครงสร้างการคิดหา
เหตผุลแบบอปุนยั 
-ความส าคญัของ
ความสามารถในการใช้

    4 1.บรรยาย อภิปราย 
ยกตวัอย่าง 
2.ศกึษาวิเคราะห์การด าเนินชีวิต 
จากบคุคลตวัอยา่ง 
3.เหตผุลมีความจ าเป็นตอ่งการ
ด าเนินชีวิตของคนเราอย่างไร 
 

อ.จิตตมิา 
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เหตผุลเพ่ือการตดัสินใจ    
14 จริยธรรม 

1.จริยธรรมในการด าเนิน 

   ชีวิต (พืน้ฐาน) 
2. จริยธรรมสากล 

3.จริยธรรมเพ่ือความดี  
   งามแหง่สงัคม 

4.จริยธรรมเพ่ือผู้ครอง   
   เรือน 

5.จริยธรรมท่ีทกุคนควร
เข้าใจและแจม่แจ้ง  
(สจัจธรรม) 
6.จริยธรรมเพ่ือการ
พฒันาจิต 

 1. บรรยาย ศกึษา 
กรณีศกึษา  อภิปรายตวัอยา่ง 
2.ศกึษาวิเคราะห์ ตวัอยา่งสาระการ
เรียนรู้ ในการประยกุต์ 
3.จริยธรรม มีความจ าเป็นตอ่การ
ด าเนินชีวิตของคนเราอย่างไร 
 

รศ.สทุธิชยั 

15 กรณีศกึษา 
 

   4 บรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคณุวฒุิท่ี
เก่ียวข้องกบัการฟืน้ฟเูศรษฐกิจ 
ฐานราก 

(วิทยากร
ภายนอก) 

รศ.ดร.มาฆะสิริ 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 
 

ผลการ 
เรียนรู้* 

 
วิธีการประเมิน 

   สัปดาห์ที่ 
    ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

      (1)  สอบ 
     สอบกลางภาค 
     สอบปลายภาค 

 
8 

หลงัสปัดาห์ท่ี 16 

 
30% 
30% 

       (2)  1.การค้นคว้าและสง่งานตามท่ี 
มอบหมายรายหวัข้อภายในชัน้เรียน 
2.การบนัทึกรายรับรายจา่ย การ
วิเคราะห์พฤตกิรรมการใช้เงินของ
ตนเอง และการวางแผนการเงินสว่น 

ตลอดภาค 
การศกึษา 
ตลอดภาค 
การศกึษา 

15% 
 

15% 

        (3)  การเข้าชัน้เรียน ตลอดภาค 
การศกึษา 

10 % 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  เอกสารและต าราหลัก 
รศ.สทุธิชยั  ยงัสขุ. ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียง, คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร,  
(อดัส าเนา) 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
                       การศาสนา, กรม. (2525).  ศาสนาพราหมณ์-ฮินด.ู  กรุงเทพฯ: การศาสนา. 
กวีวงศ์ (นามแฝง). (2541).  
            การสมัมนาโครงการปราชญ์เพ่ือแผน่ดนิ : ทฤษฎีใหมต่ามแนวพระราชด าริ สถาบนัพฒันา 
ข้าราชการพลเรือน จ.นนทบรีุ ในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2541, สถาบนันโยบายการศกึษา 2541. 
 กีรติ  บญุเจือ. (2519).  ศาสนาคริสเชิงวิชาการ.  กรุงเทพฯ: ดวงกมล. 
กรุณา -เรืองอไุร  กศุลาสยั.  (2547).  อมตวาจาของมหาตมา  คานธี.  กรุงเทพมหานครฯ : ส านกัพิมพ์
แมค่ าผาง. 
กีรติ  บญุเจือ. (25 18).  แก่นปรัชญากรีก.  กรุงเทพทมหานครฯ :  ไทยวฒันาพานิช. 
---------------.  (2527).  ปรัชญาส าหรับผู้เร่ิมเรียน.  กรุงเทพมหานครฯ : ไทยวฒันาพานิช. 
---------------.  (2538). จริยศาสตร์ส าหรับผู้เร่ิมเรียน. กรุงเทพมหานครฯ : ไทยวฒันาพานิช. 
---------------.  (2541). ปรัชญาเบือ้งต้น. กรุงเทพมหานครฯ : ไทยวฒันาพานิช.7 
 
คณู  โทขนัธ์.  (2545).  พทุธศาสนากบัสงัคมไทย.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
 ----------------. (2537).  พทุธศาสนากบัชีวิตประจ าวนั.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
 ----------------. (มปป.).  พทุธศาสนาในประเทศไทย.  ขอนแก่น: คณะมนษุยศาสตร์และ 
สงัคมศาสตร์. 
             จรัญ  หอมเทียมทอง. (2542).  วาทะปรัชญาเมธีเพลโต.  กรุงเทพฯ :  ส านกัพิมพ์แสงดาว
สร้อยทอง. 
----------------. (2542).  วาทะปรัชญาโสเครตีส.  กรุงเทพมหานครฯ :  ส านกัพิมพ์แสงดาวสร้อยทอง. 
แจ๊ก  แคนฟีลด์.  (2544)  พลังแห่งชีวิต.  กรุงเทพมหานครฯ :บริษัท อมัรินทร์  พริน้ติง้  กรุ๊ป  จ ากดั. 
ฉตัรสมุาลย์  กบลิสิงห์. (2522).  ศาสนาคริสต์.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
 ชยัวฒัน์  อตัพฒัน์, (2545).  จริยศาสตร์.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 
 ---------------. (2534).  ญาณวิทยา.  กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2534. 
 ชนิกา  เจริญวงษ์.(2542). “บทความส ารวจความคิดความเข้าใจการปฏิบตัิตาม แนวทฤษฎีใหม่” ใน
เอกสารประกอบการประชมุวิชาการของสถาบนั วิจยัพฒันามหาวิทยาลยัขอนแก่น.  
 ชลิตภาภร  วีรผลิน. (2541). “การน าทฤษฎีใหมไ่ปสู่การปฏิบตัจิากมมุมองของ นกัผงัภาคและผงัเมือง” ใน   
เอกสารประกอบการมมนา โครงการปราชญ์เพ่ือแผ่นดนิ : ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ  สถาบนัพฒันา
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ข้าราชการพลเรือน จ.นนทบรีุ ในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2541, สถาบนันโยบายการศกึษา.  
ดนยั  ไชยโยธา. (2543).  พจนานกุรมพทุธศาสน์.  กรุงเพฯ:  โอเดียนสโตร์. 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. (2542). รายงานการวิจยั เร่ือง แนวทางและนโยบายใน
การพฒันาการเกษตรแบบยัง่ยืน.ฉลองภพ สสุงักร์กาญจน์ “เศรษฐกิจพอเพียงกบัวิกฤตเศรษฐกิจ”  ในร่าง
เบือ้งต้นเอกสารประกอบการสมัมนาวิชาการ TDRI.  
เดือนเดน่ นิคมบริรักษ์0. (2542). “บรรษัทภิบาลกบัเศรษฐกิจพอเพียง” ในเอกสารประกอบการสมัมนา
วิชาการ  TDRI ประจ าปี 2542.  
             เปรม ตณิสลูานนท์. ปรัชญาการพฒันา : ทฤษฏีใหมต่ามแนวพระราชด าริ  ในเอกสารประกอบ 
            ประเวศ  วะสี  (2542). ยทุธศาสตร์ทางปัญญาของชาต ิ: ยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีสดุของสงัคม
ทัง้หมดร่วมกนั.  กรุงเทพฯ อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิง. 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ท่ีจดัท าโดยนกัศกึษา ได้จดักิจกรรมในการน าแนวคดิและ 
ความเห็นจากนกัศกึษาได้ดงันี ้
 - การสนทนากลุม่ระหว่างผู้สอนและผู้ เรียน 
  - การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้ เรียน 
  - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
  - ขอเสนอแนะผา่นเวบบอร์ด ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จดัท าเป็นชอ่งทางการส่ือสารกบันกัศกึษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
  ในการเก็บข้อมลูเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยทุธ์ ดงันี ้
  - การสงัเกตการณ์สอนของผู้ ร่วมทีมการสอน 
  - ผลการสอบ 
  - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน 
  หลงัจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จงึมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดม 
สมอง และหาข้อมลูเพิ่มเตมิในการปรับปรุงการสอน ดงันี ้
  - สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 
  - การวิจยัในและนอกชัน้เรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
  ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัข้อ ตามท่ีคาดหวงัจากการ 
เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนกัศกึษา หรือการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดงันี ้
  - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ 
ผู้ทรงคณุวฒุิ ท่ีไมใ่ชอ่าจารย์ประจ าหลกัสตูร 
  - มีการตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษา โดย 
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤตกิรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง 
การสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคณุภาพมากขึน้ ดงันี ้
 - ปรับปรุงรายวิชาทกุ 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิ ตามข้อ 4 

 - เปล่ียนหรือสลบัอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นกัศกึษามีมมุมองในเร่ืองการประยกุต์ความรู้นีก้บัปัญหา 
ท่ีมาจากงานวิจยัของอาจารย์หรืออตุสาหกรรมตา่ง ๆ 
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