
แบบ มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชา
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะ
ก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะ
ต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา       
มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา 
ตลอดจนหนังสืออ้างอิงที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ นอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดงันี้ 

หมวดที่  ๑ ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที ่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
หมวดที่  ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
หมวดที่  ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หมวดที่  ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดที่  ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หมวดที่  ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
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มคอ.๓  รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           กองการศึกษาทั่วไป 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
๐๐๑๒๓๖ การจัดการการด าเนินชีวิต (Living Management) 

๒. จ านวนหน่วยกิต 
๓ (๒-๒-๕)  หน่วยกิต 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
หลักสูตรปริญญาตรี หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ตามสาระการปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
รศ.ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง (ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 

วิทยากรพิเศษ 
    ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์   

ท่านผู้ว่าฯ เกษมศักดิ์  แสนโภชน์ 
รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 
คุณเจริญจิต งามทิพย์พันธุ์ 

อาจารย์ผู้ช่วย   

         อาจารย์ธัญวดี ก าจัดภัย 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคเรยีนต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

http://webmail.nu.ac.th/owa/redir.aspx?C=sjt4pF2rjUqiCrKGUCBkMD0aNpLfhNEIVt2oQFgAttl6sZxiJNDKQ0EdSiHFFoZjDEPvYNQB9yc.&URL=http%3a%2f%2feschedule.nu.ac.th%2fsukkid%2f
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๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
ไม่มี 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 
ไม่มี 

๘. สถานที่เรียน   
วันอังคาร เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๕๐ น. และวันพฤหัสบดี เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๕๐ น. ห้องเรียนปราบไตรจักร ๖๒  

อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

๑) เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดในการด าเนินชีวิต สามารถน าแนวทางดังกล่าวมา
ประยุกต์และปรับใช้ในการวางแผนชีวิต และการจัดการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ
คุณธรรมจริยธรรม รู้จักการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และอนุรักษ์โลกและป้องปรามภัยพิบัติจาก 
Climate Change 

๒) เพ่ือปลูกฝังความรับผิดชอบ และจิตส านึกที่ดี ที่พึงมีต่อตนเอง และต่อสังคม เพื่อการด าเนินการชีวิตและก้าว
ไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน ตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ตามสาระปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และเพ่ือปรับเนื้อหาและสาระรายวิชาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สอดคล้องกับคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
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หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  
ความรู้และทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัวและสังคม การปรับตัวเข้า

กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การติดต่อสื่อสาร การจัดการความขัดแย้ง วิธีการคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การ
สร้างแรงบันดาลใจ การด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม การด าเนินชีวิตท่ามกลางภาวะโลกร้อน และในประชาคม
อาเซียน 

 
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

๓๐ ชั่วโมง ความต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

๓๐ ชั่วโมง ๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

  อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้นิสิตซักถาม/เขียนสมุดบันทึกการเรียนรู้ (Journal) ท้ายชั่วโมงบรรยายเป็นเวลา ๒๐ 
นาท ี

 นิสิตสามารถปรึกษาและสอบถามข้อมูลได้ทางจดหมายอิเลคโทรนิกส์กลุ่มเฉพาะรายวิชานี้ ผ่านระบบของ
มหาวิทยาลัย 

 อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้นิสิตเป็นรายบุคคล/รายวิชา เข้ารับการปรึกษา (ในกรณีท่ีต้องการ) โดยการนัดหมาย
ล่วงหน้าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมง 
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง  ซ่ึงต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน

รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 

 ๑   สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา        

 ๒   ค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ  ๑  

 ๓   วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐาน

การเรียนรู้แต่ละด้านที่เก่ียวข้อง 
 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 
      -  ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน 

      - ธรรมชาติของมนุษย์จากการเข้าใจ Quantum Physics การรับรู้ทางชีววิทยา เน้นการท างานของระบบสมองและ
การผลิตการใช้ และอิทธิพลของสารเคมีในร่างกาย 
      - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      - ให้แนวทาง กรณีศึกษา และโน้มน้าวให้นิสิตรู้จักตนเองและบุคคลในชีวิต เพื่อเกิดศักดิ์ศรี (Integrity) และ ความ
รับผิดชอบ (Responsibility) โดยกระบวนการปุจฉาวิสัชนา กระบวนการกลุ่ม NLP EQ Critical Thinking  และ Habits 
of Mind รวมทั้ง System Thinking 
      - กระตุ้นให้เกิดความตระหนักและส านึกในความเป็นไทยจากการอ่าน และศึกษาต้นแบบจากวิทยากรพิเศษ 
      - ทักษะการพัฒนานิสัยที่พึงประสงค์ (Habits of Mind)  
     
๒.  ความรู้ 
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 ธรรมชาติของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวัยรุ่น 

 Slight-edged Principles 

 Neuro Linguistic Programing 

 Executive EQ 

 แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้และเรียนรู้การด าเนินชีวิตในอาเซียน 

 แนวปฏิบัติเพือ่ลิขิตชีวิตตนเอง 

 การพัฒนาตนเองในองค์รวม 

 Critical Thinking 

 Habits of Mind 

 การจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิต 

 การจัดการชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ 

 การจัดการการเงินในชีวิต 

 กาลเทศะไทยในการด าเนินชีวิต 

 Climate Change 

 การด าเนินชีวิตสู่ความส าเร็จตามวิถีไทยและเศรษฐกจิพอเพียง 

 การวางแผนชีวิต 
 
๓.  ทักษะทางปัญญา 
Metacognitive Skills: 

 การคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) 

 การแก้ปัญหาชีวิต (Problem-Solving) 

 การคิดบวก (Positive Thinking) 

 การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

 การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ (Deductive Inductive Thinking) 
Executive Emotional Intelligence (EQ) 

 Emotional Literacy 

 Emotional Fitness 

 Emotional Depth 

 Emotional Alchemy 
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๔.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
       ๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  

 ทักษะการอ่านตนเองและผู้อื่น (NLP) 

 ทักษะการบริหารเวลา 

 ทักษะการบริหารการเงิน 

 ทักษะการประพฤติตนตามกาลเทศะไทย 

 ทักษะการด าเนินชีวิตตามวิถีไทยและเศรษฐกิจพอเพียง 

 ความสัมพันธ์ในประชาคมอาเซียน 
๕.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทักษะการด าเนินชีวิตโดยคณิตศาสตร์ 

 ทักษะการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตโดยเน้น ICT Genomics Nanotechnology  

 ทักษะการใช้สื่อสารสนเทศในการเรียน ได้แก่ การค้นคว้าจาก internet การใช้ Group e-mail 

 ทักษะการสื่อสารโดยภาษาท่าทาง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 
๖. ทักษะนิสัย (Psychomotor Skills) 

 การพัฒนาบุคลิกภาพ และอากัปกิริยา 

 ทักษะการบันทึก Journals 

 การสร้างนิสัย (Habits of Mind) 
 

วิธีการสอน 
ใช้วิธีการสอนตามสารบบวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของ Marzano และคณะ ดังนี้ 

1. บ่งชี้ความเหมือนและความต่าง 

 เปรียบเทียบ (Comparing) 

 แยกประเภท (Classifying) 

 สร้างค าพังเพย (Creating Metaphors) 

 สร้างอุปมาอุปมัย (Creating Analogies) 
2. สรุปและเอ้ือให้จดโน้ต 
3. ให้แรงเสริมและยกย่อง 
4. ให้การบ้านและให้เวลาปฏิบัติ 
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5. ใช้สัญลักษณ์ที่ไม่ใช่ภาษา 
6. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นกลุ่ม 
7. ตั้งวัตถุประสงค์และให้ข้อมูลย้อนกลับ 
8. ตั้งและทดสอบสมมุติฐาน 

 วิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 

 แก้ปัญหา (Problem Solving) 

 ตัดสินใจ (Decision Making) 

 สืบค้นอดีต (Past Investigation) 

 ทดลอง (Experimental Inquiry) 
9. แนะ ถาม และจัดระบบระเบียบล่วงหน้า (Cues, Questions and Advance Organizers) 
10. ถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะประเภท 

 ศัพท์เฉพาะ 

 รายละเอียด 

 วิธีจัดระบบระเบียบความรู้ 

 ทักษะและกระบวนการ 
 
วิธีการประเมินผล 
ประเมินผลตามประเภทความรู้ ตามตารางต่อไปนี้ (Marzano และคณะ) 

 บังคับเลือก
ค าตอบ 

ความเรียง งานและบันทึก
ผลงาน 

การสังเกตโดย
ผู้สอน 

การประเมิน
ตนเองโดยนิสิต 

Specific 
Declarative 
Knowledge 
(อะไรเฉพาะ) 

     

General 
Declarative 
Knowledge 
(อะไรทั่วไป) 

     

Specific 
Procedural 
Knowledge 
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(อย่างไรเฉพาะ) 
General 
Procedural 
Knowledge 
(อย่างไรทั่วไป) 

     

กระบวนการใช้
เหตุผลที่
ซับซ้อน 

     

นิสัย (Habits 
Of Mind) 

     

 
ผลการท างานของนิสิตที่น ามาเป็นข้อมูลในการประเมิน 

1. ความถี่ของการเข้าเรียนอย่างตรงเวลา 
2. การมีส่วนร่วมโดยอาสาในกิจกรรมในชั้นเรียน 
3. รายงานการอ่านหนังสือประกอบรายบุคคล และรายงานกลุ่ม 
4. Journals 
5. การสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อในรายวิชาและแลกเปลี่ยนใน GROUP LINE 
6. แผนการด าเนินชีวิตในอนาคต 
7. ผลการสอบปลายภาค 
8. การมีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการ GE Appreciation Day 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
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๑.  แผนการสอน                                                        (* จ ำนวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจ ำนวนหน่วยกิต) 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการ
เรียนการ

สอนและสื่อ
ที่ใช้  

ผู้สอน 

1 
อ 11 ส.ค. 58 

 
 

แนะน ารายวิชา รูปแบบการเรียนการสอน 
เกณฑ์การประเมินผล แจกประมวลรายวิชา 
เอกสาร Digital และหนังสือใน closed 
Reference ในหอสมุด 

2 บรรยาย รศ.ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
อ. ธัญวดี ก าจัดภัย 

พฤ 13 ส.ค. 58 ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิต
อั น สั ม พั น ธ์ กั บ  Quantum Physics 
ชีววิทยา การผลิตและอิทธิพลของสารเคมี
ในร่างกาย การรับรู้ อนัตตา และความเป็น
เอกภาพของมนุษย์ สรุปด้วยความจ าเป็น
ในการลิขิตชีวิตตนเองด้วยศักดิ์ศรีและ
ความรับผิดชอบ 

2 บรรยาย/
กิจกรรม 

รศ.ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

2 
อ 18 ส.ค. 58 

Success for Teens: Little Things 
Matter 

2 บรรยาย อ. ธัญวดี ก าจัดภัย 

พฤ 20 ส.ค. 58 กิจกรรมไหว้ครู (งดการเรียนการสอน)    
3 

อ 25 ส.ค. 58 
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 2 บรรยาย รศ.ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 

อ. ธัญวดี ก าจัดภัย 
พฤ 27 ส.ค. 58 การวิเคราะห์ภาพยนตร์ ปลูกฝังและฝึกฝน 

Metacognitive Skills แ ล ะ ส รุ ป ส า ร ะ
ความรู้ และแนวทางด าเนินชีวิต 

2 บรรยาย/
กิจกรรม 

รศ.ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
อ. ธัญวดี ก าจัดภัย 
 

4 
อ 1 ก.ย. 58 

Success for Teens: Attitudes Is 
Everything 

2 บรรยาย อ. ธัญวดี ก าจัดภัย 

พฤ 3 ก.ย. 58 Habits of Mind 2 บรรยาย/
กิจกรรม 

อ. ธัญวดี ก าจัดภัย 

5 
อ 8 ก.ย. 58 

กิจกรรมไพ่ 2 กิจกรรม รศ.ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
อ. ธัญวดี ก าจัดภัย 

พฤ 10 ก.ย. 58 Critical Thinking 2 บรรยาย รศ.ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
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6 
อ 15 ก.ย. 58 

Success for Teens: Use the Moment  2 บรรยาย อ. ธัญวดี ก าจัดภัย 

พฤ 17 ก.ย. 58 Executive EQ 2 กิจกรรม รศ.ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
อ. ธัญวดี ก าจัดภัย 

7 
อ 22 ก.ย. 58 

กิจกรรมการต่อรอง 2 บรรยาย รศ.ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
อ. ธัญวดี ก าจัดภัย 

พฤ 24 ก.ย. 58 การรับรู้และการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน
ในอาเซียน 

2 กิจกรรม รศ.ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
อ. ธัญวดี ก าจัดภัย 

8 
อ 29 ก.ย. 58 

สอบกลางภาค ไม่มีการนั่งสอบ (คะแนน 
Journal และการอ่านหนังสือ) 

- - ไม่มีการเรียนการสอนและ
ไม่มีการสอบ 

พฤ 1 ต.ค. 58 สอบกลางภาค ไม่มีการนั่งสอบ (คะแนน 
Journal และการอ่านหนังสือ) 

- - ไม่มีการเรียนการสอนและ
ไม่มีการสอบ 

9 
อ 6 ต.ค. 58 

Success for Teens: Use the Moment 2 บรรยาย รศ.ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
อ. ธัญวดี ก าจัดภัย 

พฤ 8 ต.ค. 58 NLP 2 กิจกรรม อ. ธัญวดี ก าจัดภัย 
10 

อ 13 ต.ค. 58 
กิจกรรมใยแมงมุม (Team) 2 บรรยาย รศ.ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 

อ. ธัญวดี ก าจัดภัย 
พฤ 15 ต.ค. 58 ฝึก NLP + การสะกดจิต 2 กิจกรรม อ. ธัญวดี ก าจัดภัย 

11 
อ 20 ต.ค. 58 

Success for Teens: Everything starts 
with Small Steps 

2 บรรยาย อ. ธัญวดี ก าจัดภัย 

พฤ 22 ต.ค. 58 Climate Change 2 กิจกรรม รศ.ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
12 

อ 27 ต.ค. 58 
Success for Teens: There’s No Such 
Thing as Failure/NLP 

2 บรรยาย อ. ธัญวดี ก าจัดภัย 

พฤ 29 ต.ค. 58 กาลเทศะไทยในการด าเนินชีวิต 2 บรรยาย นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ 
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด  
สุรินทร์ (วิทยากรพิเศษ) 

13 
อ 3 พ.ย. 58 

Success for Teens: Habits Are 
Powerful/EQ 

2 บรรยาย อ. ธัญวดี ก าจัดภัย 

พฤ 5 พ.ย. 58 การจัดการชีวิตด้วยคณิตศาสตร์  2 บรรยาย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ศิริพร
ไพบูลย์ 



๑๑                                                         มคอ. ๓     

14 
อ 10 พ.ย. 58 

Success for Teens: You’re Always 
Learning/Critical Thinking 

2 บรรยาย อ. ธัญวดี ก าจัดภัย 

พฤ 12 พ.ย. 58 การจัดการการเงินในชีวิต 2 บรรยาย คุณเจริญจิต งามทิพย์พันธุ์ 
(วิทยากรพิเศษ) 

15 
อ 17 พ.ย. 58 

Success for Teens: Make Your 
Dreams Come True 

2 บรรยาย  อ. ธัญวดี ก าจัดภัย 

พฤ 19 พ.ย. 58 การจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิต 
 

2 บรรยาย รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรี
กุล 

16 
อ 24 พ.ย. 58 

สรุป 2 บรรยาย รศ.ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
อ. ธัญวดี ก าจัดภัย 

พฤ 26 พ.ย. 58 - - - - 
17 

อ 1 ธ.ค. 58  
สอบปลายภาค (ปรนัย 100 ข้อ) - - คณาจารย์ 

 
หมายเหตุ:  - ทีมคณาจารย์ผู้สอนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเรียน ตลอดจนวิทยากรที่เชิญมาบรรยาย

พิเศษ ทั้งนี้จะแจ้งให้นิสิตทราบล่วงหน้า 
 
ข้อตกลงในรายวิชา 

1. นิสิตต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผล 
2. กรณีท่ีนิสิตมาเรียนหลังจากมีการเรียนการสอนไปแล้ว ๑๕ นาที จะถือว่ามาสาย และถ้ามาสายจ านวน ๓ ครั้ง จะ

ถือว่าขาดเรียน ๑ ครั้ง 
3. การขาดเรียนไม่ต้องส่งใบลาใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่ว่ามีกิจหรือป่วยถือว่าขาดเรียน 
4. นิสิตทุกคนติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนหลัก ได้แก่ รศ.ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง (pornchuleeaa@nu.ac.th) และ อ.ธัญ

วดี ก าจัดภัย (gumjudpai@gmail.com) ได้ตลอดเวลา ผ่าน e-mail เทา่นั้น 
5. ไม่มีการสอบกลางภาค จะใช้คะแนน Journals และรายงานหนังสือ ๑ เล่ม ที่เลือกอ่านแทน 
6. เมื่อเห็นหรือได้ยินเพ่ือนร่วมชั้นเรียนท าเสียงดังหรือพูดคุยไม่สนใจ ให้ยกมือขึ้นโบกสูงๆ หรือถ้าเห็นอาจารย์โบก

มือให้ช่วยกันโบกโดยทั่วกัน เพ่ือให้เพ่ือนที่ก่อกวนรู้ตัวและหยุดพฤติกรรม 
7. ให้นั่งข้างหน้าให้ครบก่อน จึงนั่งข้างหลัง  
8. งานที่ส่งไม่ตรงตามเวลา จะถือว่าไม่ได้ส่ง และไม่รับไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 

http://webmail.nu.ac.th/owa/redir.aspx?C=sjt4pF2rjUqiCrKGUCBkMD0aNpLfhNEIVt2oQFgAttl6sZxiJNDKQ0EdSiHFFoZjDEPvYNQB9yc.&URL=http%3a%2f%2feschedule.nu.ac.th%2fsukkid%2f
http://webmail.nu.ac.th/owa/redir.aspx?C=sjt4pF2rjUqiCrKGUCBkMD0aNpLfhNEIVt2oQFgAttl6sZxiJNDKQ0EdSiHFFoZjDEPvYNQB9yc.&URL=http%3a%2f%2feschedule.nu.ac.th%2fsukkid%2f
mailto:gumjudpai@gmail.com
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๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการ
เรียนรู้*  

วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการประเมิน 

 

๑. การเข้าชั้นเรียน จ านวนครั้ งที่ เข้ าเรี ยนคิ ดเป็ น
เปอร์เซ็นต์ 
เกณฑ์  ความตรงต่ อเวลา ความ
รับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

จ านวนวันที่มีการเรียนการสอน ๒๖ 
วัน ขาด ๕ ครั้ง (๒๐%) ไม่มีสิทธิ์
สอบ 
 

 

๒. การท าและส่ง Journal 
ทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน
ตรงตามเวลาก าหนดเป็น
คะแนนสอบกลางภาค 

จ านวนและสาระที่บันทึกสะท้อน
ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และ
คุณลักษณะการด าเนิ นชี วิตที่ ได้
พัฒนาตามล าดับ 

Journals ทั้งหมด ๘ ฉบับ 
รวมเป็น ๑๐ % ของคะแนนรวม 

 

๓ . ราย งาน ห นั งสื อ อ่ าน
ประกอบ ๑ เล่ม (นิสิตเลือก
เอง) อ่านได้ในหอสมุด เป็น 
closed reserve ขอยืมได้ที่
เค าน์ เต อ ร์  ชั้ น  ๒  (Mid-
term) 

สาระที่สรุปตรงตามหนังสือ และมี
ข้อคิดที่ตนเองจะน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตในบทอภิปรายด้วย 

สาระตรงและครบประเด็น  ๑๐% 
ข้อคิดในการด าเนินชีวิต     ๑๐% 
รวมเป็น                      ๒๐% 

 
๔. Dream Board ถูกต้องครบถ้วนตามต ารา ถูกต้องครบถ้วนตามต ารา 

รวมเป็น                      ๑๐% 

 

๕. กิจกรรมในชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้น
เรียน 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 
รายละเอียดดังนี้ 

- Dreamboard       ๕% 
- เศรษกิจพอเพียง    ๕% 
- GE Appriciation Day 

๑๐%  
แบ่งเป็นการเตรียมการ ๘% 
และการท างานและการมี
ส่วนร่วม ๒%  
(เช็คชื่อแสดงบัตร) 

รวมเป็น                      ๒๐% 
 ๖. การสอบปลายภาค จ านวนคะแนนที่ได้จากข้อสอบปรนัย      คะแนนข้อละ ๐.๔ % x ๑๐๐ 
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๑๐๐ ข้อ รวมเป็น                       ๔๐% 
 คะแนนรวม กิจกรรมการประเมินทั้งวิชา ๑๐๐% 

 
การวัดและประเมินผล ใช้แบบอิงเกณฑ์ โดยก าหนดช่วงคะแนนดังนี้ 

๘๐ ขึ้นไป  A 
๗๕ – ๗๙.๙ B+ 
๗๐ – ๗๔.๙ B 
๖๕ – ๖๙.๙ C+ 
๖๐ – ๖๔.๙ C 
๕๕ – ๕๙.๙ D+ 
๕๐ – ๕๔.๙ D 
น้อยกว่า ๔๙.๙ F 

 

หมำยเหตุ ดูมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไปในภาคผนวก แนบท้าย 
 
 
 
 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
Success Foundation (๒๐๑๔) Success for Teens: Real Teens Talk about Using the Slight Edge. 
www.Success Foundation.org. 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
เอกสารจัดให้โดยผู้สอน 

แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้และการเรียนรู้ 
Critical Thinking.American Assiociation of Critical Thinking. 
Executive EQ August, ๒๐๐๕ 
Shapiro. NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING March ๒๙,๒๐๑๐ 
Zaffron & Logan.The Three Laws of Performance.                     

เอกสารในห้อสมุด เป็น Closed reserved ยืมได้ครั้งละ ๒ ซม. ที่เคาว์เตอร์ ชั้น ๒ หรือหาซื้อจากศูนย์หนังสือจุฬาฯ  
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การบริหารเวลา เพ่ิมผลงานดี ชีวีมีสุข ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
ชยสาโร ภิกขุ สุขเป็นก็เป็นสุข ชั้น ๒ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร 
สุมิตร คุณานุกร ภาษาท่าทาง ชั้น ๒ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร 
Bodo Schafer (เขียน) เจนจิรา เสรีโยธิน (แปล) (ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ ๔) (๒๕๕๔) หมาน้อยสอน

รวย กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์บี มีเดีย             
 
๓. เอกสารเพื่อเลือกท า Book Review 

เดล คาร์เนกี (เขียน) อาษา ขอจิตต์เมตต์ (แปล) (๒๕๕๒) การพูดในที่ชุมนุม กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แสง
ดาว  

เดลล์ คาร์เนกี้ (เขียน)  ธรรมนุญ ศิริโสภน (แปล) (๒๕๓๖) ท าอย่างไรชีวิตจะมีความสุขและสนุกกับการ
ท างาน  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แสงดาว 

เดล  คาร์เนกี (เขียน) อาษา ขอจิตต์เมตต์ (แปล) (๒๕๕๒) วิธีชนะทุกข์และสร้างความสุข กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์แสงดาว  

เดล คาร์เนกี้ (เขียน) รมณียฉัตร แก้วกิริยา (แปลและเรียบเรียง)  (๒๕๔๗)  หยุดวิตกกังวลและอยู่อย่างมี
ความสุข : How to stop worpying and start living  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แสงดาว 

พีล, นอร์แมน วินเซนต์ (เขียน)  เอกชัย อัศวนฤนาท (แปล)   (๒๕๔๘) มหัศจรรย์แห่งการคิดบวก : The 
amazing results of positive thinking 

พระพรหมคุณาภาร์ (ป.อ. ปยุตโต) การเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กไทย 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (๒๕๔๗) งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข 
รอนดา เบิร์น  (เขียน) จิระนันท์ พิตรปรีชา  (แปล)  (๒๕๕๑) เดอะซีเคร็ต : The Secret 
Allan Pease & Barbara Pease (เขียน)   พลอยแสง เอกญาติ (แปล) (๒๕๕๒) รู้ทันทุกความคิด ด้วย

เทคนิคภาษากาย: The definitive book of body language 
Brian Tracy (เขียน) พรเลิศ อิฐฐ์ (แปล) (๒๕๕๕) จูบกบตัวนั้นซะ กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์วิเลิร์น 
John C. Maxwell (เขียน) เริงศักดิ์ ปานเจริญ (แปล) (๒๕๕๓) คิดให้ใหญ่ คิดให้ส าเร็จ กรงุเทพฯ : 

ส านักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น  
Juan Enriquez เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ ชั้น ๒ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร 
Napoleon Hill (เขียน) อานันท์ ชินบุตร (แปล) (๒๕๕๖) คิดแบบผู้น าท าแบบเศรษฐี กรุงเทพฯ : 

ส านักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น  
Malcolm Gladwell (เขียน) พรเลิศ อิฐฐ์, วิโรจน์ ภัทรทีปกร (แปล) (๒๕๕๖) กลยุทธ์จุดกระแส 

กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์วิเลิร์น 
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ผลการวางแผนพัฒนาชีวิตของผู้เรียน: Journal ๘ 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 ผลสะท้อนจากการเรียนของนิสิตในแต่ละสัปดาห์ 

 การประยุกต์ใช้สิ่งที่นิสิตได้เรียนมาในรูปแบบของการน าเสนอแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 

 การปรึกษา และสังเกตการณ์ของทีมผู้สอน 
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 แบบประเมินรายวิชาโดยผู้เรียน (ผู้สอนสร้างขึ้นเอง) 
๓.  การปรับปรุงการสอน 

 การประชุมกลุ่มระหว่างผู้สอน และการรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เรียน 

 การจัดท าและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนเป็นต้น 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจะด าเนินการทุกครั้งที่มีการวัดผลการเรียนรู้จากงานที่มอบหมาย 

๑. กิจกรรม หรืองานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน วัดผลการเรียนรู้ผ่าน ๒ กระบวนการหลัก ขั้นตอนแรก คือ การ
ทวนสอบความเข้าใจของนักศึกษาในภาคบรรยายโดยผ่านการถามตอบในชั้นเรียน ขั้นตอนที่สอง โดยการตรวจสอบ
ความเข้าใจของนิสิตผ่านการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและ Journals  
๒. กิจกรรมนอกชั้นเรียน การประเมินผลจากรายงานการอ่านหนังสือประกอบที่นิสิตเลือกด้วยตนเอง 

     ๓. การสอบ จะมีการทวนผลสัมฤทธิ์ของนิสิตจากการสอบปลายภาค 
 
 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ศึกษาค้นคว้าความก้าวหน้าทางวิชาการในสาระส าคัญของการด าเนินชีวิตให้เป็นปัจจุบันจากหนังสือ ผลงานวิจัยที่
เป็นสากล คือ จากเอกสารภาษาอังกฤษเป็นหลัก และน ามาปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

 


