
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 
๐๐๑๒๓๗ ทักษะชีวิต  (Life Skills) 

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

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
หลักสูตรปริญญาตรี หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ตามสาระการปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
       ๑. ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา  เงารังษี 
       ๒. ดร.ทวีศักดิ์  สว่างเมฆ 
    อาจารย์ผู้สอน 
       ๑. ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา  เงารังษี 
       ๒. รศ.สุทธชิัย  ยังสุข 
       ๓. ผศ.ดร.อนุชา กอนพ่วง 
       ๔. ผศ.ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร 
       ๕. ดร.ทวีศักดิ์  สว่างเมฆ 

ผู้ช่วยสอน 
ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ 
ดร.ขจรศักดิ์  รุ่นประพันธ์ 
ดร.พงษ์เอก  สุขใส 
นางสาวอังคณา แทนออมทอง 
นางสาวสุธาวัลย ์กลอ่มเกลี้ยง 
นางสาวปทาธิป พุ่มน้อย 
 
 

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคเรียนต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
ไม่มี 

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

๘. สถานที่เรียน   
วันอังคาร เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๕๐ น. และวันพุธ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๕๐ น. ณ อาคารเ,มพระเกียรติ ๗๒ 

พรรษา บรมราชินีนาถ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
          กลุ่มเรียนที่ ๑ ห้อง ๔๔๐๑ 
          กลุ่มเรียนที่ ๒ ห้อง ๓๓๐๑ 
          กลุ่มเรียนที่ ๓ ห้อง ๓๓๐๒ 
          กลุ่มเรียนที่ ๔ ห้อง ๒๓๐๑ 
          กลุ่มเรียนที่ ๕ ห้อง ๒๓๐๒ 

๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เมื่อนิสิตเรียนรายวิชานี้แล้ว  นิสิตมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
๑) เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 
๒) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและตระหนักถึง 

ความส าคัญ ตลอดจนลงมือปฏิบัติในการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก 
๓) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานเป็นทีม และตระหนักถึง ความส าคัญของการท างานเป็น

ทีม สามารถท างานเป็นทีม โดยเน้นการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
๔) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตสาธารณะ  ตระหนักถึงความส าคัญ ตลอดจนการปลูกฝัง และ

ลงมือปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาจิตสาธารณะ 
๕) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ตลอดจน 

การฝึกปฏิบัติโดยผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาทักษะชีวิต  
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตทั้งในด้านการครองตน ครองคน ครองงาน และครองชีวิต อย่าง
เหมาะสมสู่ความเป็นพลเมืองโลก ตลอดจนสามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความดี ความเก่ง ความสุขและเป็น
ประโยชน์       

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

       ตามสาระปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และเพ่ือปรับเนื้อหาและสาระรายวิชาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิการอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สอดคล้องกับคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
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หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  
ความรู้เเละทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ เเละความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัว เเละสังคมการปรับตัวเข้า

กับการเปลี่ยนเเปลงของสังคมโลก การติดต่อสื่อสาร การจัดการความขัดเเย้ง วิธีการคิดการเเก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การ
สร้างเเรงบันดาลใจ การด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม การด าเนินชีวิตท่ามกลางภาวะโลกร้อน เเละในประชาคม
อาเซียน 

 

๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

๓๐ ชั่วโมง 
 

ความต้องการของนิสิต
เฉพาะราย 

๓๐ ชั่วโมง ๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้นิสิตซักถาม/ ท้ายชั่วโมงบรรยาย เป็นเวลา ๑๐ นาที 
- นิสิตสามารถปรึกษาและสอบถามข้อมูลได้ทางจดหมายอิเล็คโทรนิกส์ ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย 
- อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้นิสิตเป็นรายบุคคล/รายกลุ่ม เข้ารับการปรึกษา (ในกรณีท่ีต้องการ)             

ได้ภายหลัง สัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง 
 



๕                                                         มคอ. ๓     

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง  ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน

รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 

 ๑.   สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา        

 ๒.   ค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ  ๑  

 ๓.  วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐาน

การเรียนรู้แต่ละด้านที่เก่ียวข้อง 
 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 
       ๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
           - ส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 

- ส่งเสริมให้นิสิตมีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วม มีจิตสาธารณะ  
      ๑.๒   วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

 - การบรรยาย การท ากิจกรรม การน าเสนอผลงาน และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน   
-  ให้นิสิตเข้าร่วมโครงการทักษะชีวิต 

       ๑.๓  วิธีการประเมินผล 
     - ประเมินผลจากการส่งงาน และการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในชั้นเรียน  
     - ประเมินจากการตอบข้อซักถามของนิสิตในชั้นเรียน ในเนื้อหาสาระที่มีความเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
- ประเมินผลจากการสังเกตการณ์ของผู้สอน ต่อความกระตือรือร้นให้ความสนใจในการเรียน การถามตอบ การ

แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
          - ประเมินผลจากการสังเกตของทีมผู้สอนต่อการท างานเป็นทีม ระหว่างการท ากิจกรรมโครงการทักษะชีวิต 

๒.  ความรู้ 
       ๒.๑   ความรู้ที่จะได้รับ  
                 - นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข โดยการเข้าใจมนุษย์ เข้าใจธรรมชาติ 
       ๒.๒   วิธีการสอน 

       - การบรรยายครอบคลุมเนื้อหาทางทฤษฎีทั้งหมดในรายวิชา รวมถึงการเน้นการน าไปประยุกต์และ 
ปฏิบัติใช้ในบริบทต่างๆ กัน ผ่านกระบวนการท ากิจกรรม 

          ๒.๓   วิธีการประเมินผล 
- ประเมินผลงานที่ส่ง จากความเหมาะสม ครบถ้วน และความครอบคลุมของเนื้อหา 

          - ประเมินผลจากการสอบกลางภาค และสอบปลายภาค การน าเสนอโครงการทักษะชีวิต 
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๓.  ทักษะทางปัญญา 
       ๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 -  มุ่งเน้นพัฒนานิสิตให้มีความสุขทั้งกายและจิตใจตามหลักศาสนาและการน าหลักการและแนวคิด 
ดังกล่าวไปประยุกต์และปฏิบัติใช้ในการด าเนินชีวิต 

 
 

       ๓.๒   วิธีการสอน 
          - การสอนภาคบรรยายมีการใช้ตัวอย่างที่เหมาะสม เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่นิสิตให้ได้เห็นถึงมุมมองที่ 
หลากหลายที่เกิดขึ้นเพ่ือสนับสนุนแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 

- เปิดโอกาสให้นิสิตซักถาม เปิดประเด็น เพื่อแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้สอน กับนิสิต และระหว่าง 
นิสิตกับนิสิต ในชั้นเรียน 
- การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการทักษะชีวิต 
       ๓.๓   วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 

- ประเมินผลจากการสังเกตการณ์ของผู้สอน ต่อความกระตือรือร้นให้ความสนใจในการเรียน การถามตอบ     
การแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมท ากิจกรรมในชั้นเรียน   

- ประเมินผลจากการถามตอบในชั้นเรียน จากการแสดงความคิดเห็น และสะท้อนสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ โดยร่วม
กิจกรรมโครงการทักษะชีวิต 
๔.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
       ๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  
            -  พัฒนานิสิตให้เรียนรู้และมีความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
       ๔.๒   วิธีการสอน 

 -  การเรียนการสอนในภาคบรรยายมีการสนับสนุนให้นิสิตแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนในระหว่าง 
การเรียนการสอนจากหลากหลายแง่มุมผ่านการร่วมท ากิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน 
       ๔.๓   วิธีการประเมิน 
           - การเข้าชั้นเรียน และการตรงต่อเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน  

      - การสังเกตการณ์ของผู้สอน ต่อการมีส่วนร่วมจากการถามตอบ การแสดงความคิดเห็น ในการท างาน 
ร่วมกันเป็นทีม จากกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน 
๕.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
    -  การเรียนการสอนในรายวิชามุ่งเน้นให้นิสิตได้พัฒนาความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมี 

ประสิทธิผล 
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       ๕.๒   วิธีการสอน 
     - การสอนภาคบรรยายเป็นโอกาสให้นิสิตฝึกทักษะด้านการฟัง ในขณะที่การถามค าถามท้ายชั่วโมง  

เป็นการฝึกทักษะด้านการคิด การตอบค าถาม และการรับฟังความคิดเห็น       
          - การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการทักษะชีวิต 
  

       ๕.๓   วิธีการประเมิน  
- ประเมินจากประสิทธิภาพของการฟัง พูด และความสามารถในการวิเคราะห์เนื้อหาสาระจากการ 

สอนภาคบรรยาย และการถามตอบในชั้นเรียน 
      - ประเมินคุณภาพของงานที่ส่ง และการน าเสนอผลงาน โดยอาศัยรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม  

           - การสังเกตพฤติกรรม การสื่อสาร (การส่งต่อ และการรับข้อมูล) ระหว่างการท ากิจกรรมร่วมกันในชั้น  
เรียน และนอกชั้นเรียน 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

๑.  แผนการสอน 
 สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอนและ

สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ Introduction: แนะน ารายวิชา  
และอาจารย์ผู้สอน 

๒ บรรยาย, PowerPoint, VDO, 
Clip  

ศ.(พิเศษ)ดร.กาญจนา เงารังส ี

และดร.ทวีศักดิ์  สว่างเมฆ 

กิจกรรมกลุ่ม และการแบ่งกลุ่ม
น าเสนอโครงการ 

๒ กิจกรรมกลุ่ม และการแบ่งกลุ่ม
น าเสนอโครงการ 

ดร.ทวีศักดิ์  สว่างเมฆ 

๒ 
Life skills 

๒ บรรยาย, PowerPoint, VDO, 
Clip  

ดร.ทวีศักดิ์  สว่างเมฆ 

กิจกรรมกลุ่ม และการแบ่งกลุ่ม
น าเสนอโครงการ 

๒ กิจกรรมกลุ่ม และการแบ่งกลุ่ม
น าเสนอโครงการ 

ดร.ทวีศักดิ์  สว่างเมฆ 

๓ การเรียนแนวใหม่ส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 

๒ บรรยาย, PowerPoint, VDO, 
Clip 

ดร.ทวีศักดิ์  สว่างเมฆ 

กิจกรรมกลุ่ม 
๒ กิจกรรมกลุ่ม และการแบ่งกลุ่ม

น าเสนอโครงการ 
ดร.ทวีศักดิ์  สว่างเมฆ 

๔ 21 Century phenomena 
requirements 
21 Century life skills 1 

๒ บรรยาย, PowerPoint, VDO, 
Clip 

ดร.ทวีศักดิ์  สว่างเมฆ 
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กิจกรรมกลุ่ม/ The Idol ๒ กิจกรรมกลุ่ม และการน าเสนอ ดร.ทวีศักดิ์  สว่างเมฆ 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๕ 21 Century phenomena 
requirements 
21 Century life skills 2 

๒ บรรยาย, PowerPoint, VDO, 
Clip 

ดร.ทวีศักดิ์  สว่างเมฆ 

กิจกรรมกลุ่ม / The Idol ๒ กิจกรรมกลุ่ม และการน าเสนอ ดร.ทวีศักดิ์  สว่างเมฆ 
๖ ความคิดริเริ่ม  Initiative 

- Entrepreneur spirit. Why 
- Roles and functions of 
teacher and students 

๒ บรรยาย, PowerPoint, VDO, 
Clip 

ดร.ทวีศักดิ์  สว่างเมฆ 

กิจกรรมกลุ่ม ๒ กิจกรรมกลุ่ม และการน าเสนอ ดร.ทวีศักดิ์  สว่างเมฆ 
๗ ความคิดริเริ่ม  Initiative 

- Process    - What 
mechanism 
- What expected results 

๒ บรรยาย, PowerPoint, VDO, 
Clip 

ดร.ทวีศักดิ์  สว่างเมฆ 

ถาม-ตอบปัญหา เรื่องการ
ความคิดริเริ่ม 
PBL: Problem-Based 
Learning 

๒ กิจกรรมกลุ่ม และการน าเสนอ
ถาม - ตอบปัญหา เรื่องการ
ความคิดริเริ่ม 
 

ดร.ทวีศักดิ์  สว่างเมฆ 

๘ 
สอบกลางภาค 

๒ น าเสนอโครงร่าง “The Idol 
of life skills” 

ดร.ทวีศักดิ์  สว่างเมฆ 
และคณะ 

๙ ความยืดหยุ่นในการปรับตัว 
Flexibility 
- Why flexibility 
- What significance 

๒ บรรยาย, PowerPoint, VDO, 
Clip 

ดร.ทวีศักดิ์  สว่างเมฆ 

ถาม-ตอบปัญหา เรื่องความ
ยืดหยุ่นในการปรับตัว 

๒ กิจกรรมกลุ่ม และการน าเสนอ
ถาม - ตอบปัญหา เรื่องความ
ยืดหยุ่นในการปรับตัว 

ดร.ทวีศักดิ์  สว่างเมฆ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑๐ ทักษะสังคม Social skill 
- Why social skill 
- What variables / factor 
involved 

๒ บรรยาย, PowerPoint, VDO, 
Clip 

รศ.สุทธิชัย  ยังสุข 

ถาม-ตอบปัญหา ในประเด็น
เรื่องทักษะสังคม  
PBL: Problem-Based 
Learning 

๒ กิจกรรมกลุ่ม และการน าเสนอ
ถาม-ตอบปัญหา ในประเด็น
เรื่องทักษะสังคม  
 

รศ.สุทธิชัย  ยังสุข 

๑๑ ภาวะผู้น า Leadership 1 ๒ บรรยาย, PowerPoint, VDO, Clip ผศ.ดร.อนุชา  กอนพ่วง 
กิจกรรมกลุ่ม ๒ กิจกรรมกลุ่ม และการน าเสนอ ผศ.ดร.อนุชา  กอนพ่วง 

๑๒ ภาวะผู้น า Leadership 2 ๒ บรรยาย, PowerPoint, VDO, Clip ผศ.ดร.อนุชา  กอนพ่วง 
กิจกรรมกลุ่ม ๒ กิจกรรมกลุ่ม และการน าเสนอ ผศ.ดร.อนุชา  กอนพ่วง 

๑๓ ถาม-ตอบปัญหาในประเด็น
ภาวะผู้น า  
PBL: Problem-Based 
Learning 

๒ กิจกรรมกลุ่ม และการน าเสนอ
ถาม-ตอบปัญหาในประเด็น
ภาวะผู้น า  
 

ผศ.ดร.อนุชา  กอนพ่วง 

การบรรยายพิเศษ ๒ บรรยาย, PowerPoint, VDO, Clip วิทยากร 
๑๔ การน าเสนอความก้าวหน้า 

โครงการ  “The Idol of life 
skills” 

๒ กิจกรรมกลุ่ม และการน าเสนอ ดร.ทวีศักดิ์  สว่างเมฆ 
และคณะ 

โครงการ “The Idol of life 
skills” 

๒ กิจกรรมกลุ่ม และการน าเสนอ ดร.ทวีศักดิ์  สว่างเมฆ 
และคณะ 

๑๕ การแข่งขัน Productivity 
-Economic competitiveness 
-Qualifications required 

๒ บรรยาย, PowerPoint, VDO, 
Clip 

ผศ.ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร 

ถาม-ตอบปัญหาในประเด็นการ
แข่งขัน  
PBL: Problem-Based 
Learning 

๒ กิจกรรมกลุ่ม และการน าเสนอ
ถาม-ตอบปัญหาในประเด็นการ
แข่งขัน  
 

ผศ.ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑๖ Conclusion : สรุปรายวิชา
ทักษะชีวิต 

๒ บรรยาย, PowerPoint, VDO, 
Clip 

ดร.ทวีศักดิ์  สว่างเมฆ 
และคณะ 

Questions and answers 
Class presentation 

๒ กิจกรรมกลุ่ม และการน าเสนอ ดร.ทวีศักดิ์  สว่างเมฆ 
และคณะ 

 
สอบปลายภาค 

๒  ดร.ทวีศักดิ์  สว่างเมฆ 
และคณะ 

* จ ำนวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจ ำนวนหน่วยกิต 
 
 
๒. แผนประเมินผลการเรียนรู้  

กิจกรรม 
ประเมินที่ 

วิธีการประเมิน 
(เกณฑ์ในการให้คะแนน) 

สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนการประเมินผล (เปอร์เซ็นต์) 

๑. การเข้าชั้นเรียน  -ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน โดยมีข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
๑. การเข้าชั้นเรียนให้นั่งตามเลขที่นั่งที่
ก าหนด  
๒. นิสิตจะต้องเข้าเรียนทุกครั้งและจะต้อง
เช็คชื่อเข้าเรียนกับอาจารย์ผู้ช่วยสอนทุกครั้ง 
๓. กรณีมีความจ าเป็นสามารถขาดเรียนได้
ไม่เกิน ๖ ครั้ง ใน ๑ ภาคการศึกษา หาก
ขาดเรียนเกิน ๖  ครั้ง (๒๐% ของเวลา
เรียน) นิสิตจะหมดสิทธิ์สอบ 
๔. ห้ามนิสิตเข้าเรียนสายเกิน ๑๐ นาที 

สัปดาห์ที่ ๑ – ๑๕      ๒๐% 

๒. การมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมในชั้นเรียน 

-ความกระตือรือร้นในการร่วมท ากิจกรรมใน
ชั้นเรียน 

สัปดาห์ที่ ๓ – ๑๕        ๔๐% 
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๓. การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนอกชั้นเรียน 

-ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา 
-ความเสียสละในการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม   

๔. การน าเสนอและส่งผล
งาน 

-ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา 
-ความน่าสนใจของสาระการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

กิจกรรม 
ประเมินที่ 

วิธีการประเมิน 
(เกณฑ์ในการให้คะแนน) 

สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนการประเมินผล (เปอร์เซ็นต์) 

๕. การสอบ -ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา 
-วัดความรู้ จากความถูกต้องในการท า
ข้อสอบตามสาระการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ ๘- สอบกลางภาค (๒๐ คะแนน) 
 

-ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา 
-วัดความรู้ จากความถูกต้องในการท า
ข้อสอบตามสาระการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ ๑๖-สอบปลายภาค (๒๐ คะแนน)     
๔๐% 

* หมายเหตุ   ดูมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาศึกษาท่ัวไปในภาคผนวก แนบท้าย 
 
ข้อก าหนดส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาทักษะชีวิต 
 ๑. การเข้าชั้นเรียนให้นั่งตามเลขที่นั่งที่ก าหนด  
 ๒. นิสิตจะต้องเข้าเรียนทุกครั้งและจะต้องเช็คชื่อเข้าเรียนกับอาจารย์ผู้ช่วยสอนทุกครั้ง 
 ๓. กรณีมีความจ าเป็นสามารถขาดเรียนได้ไม่เกิน ๖ ครั้ง ใน ๑ ภาคการศึกษา หากขาดเรียนเกิน ๖  ครั้ง  
 (๒๐% ของเวลาเรียน) นิสิตจะหมดสิทธิ์สอบ 
 ๔. ห้ามนิสิตเข้าเรียนสายเกิน ๑๐ นาที  
 ๕. กรณีเจ็บป่วย  จะต้องส่งใบลาพร้อมใบรับรองแพทย์ทันทีที่หายจากอาการ   
 ๖. กรณีลากิจ  จะอนุญาตให้เฉพาะกรณีที่อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา หรืออาจารย์ผู้ช่วยสอนเห็นสมควร
เท่านั้น และจะอนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อภาคการศึกษา 
 ๗. ในการสอบจะอนุญาตให้ขาดสอบในกรณีเจ็บป่วยหนัก และต้องมีใบรับรองแพทย์ 
 ๘. ในการเข้าชั้นเรียนและการเข้าสอบทุกครั้ง  นิสิตจะต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 ๙. ในการเข้าสอบทุกครั้งนิสิตจะต้องแสดงบัตรนิสิตที่มีรูปถ่ายเพื่อยืนยันตัวตน   
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
-  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
-  ผลสะท้อนจากการเรียนของนิสิตในแต่ละสัปดาห์ 
-  การประยุกต์ใช้สิ่งที่นิสิตได้เรียนมาในรูปแบบของการน าเสนอแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน  

          -  การปรึกษา และสังเกตการณ์ของทีมผู้สอน 
๓.  การปรับปรุงการสอน 

-  การประชุมกลุ่มระหว่างผู้สอน และการรับฟังข้อเนอแนะจากผู้เรียน 
-  การจัดท าและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
            การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจะด าเนินการทุกครั้งที่มีการวัดผลการเรียนรู้จากงานที่
มอบหมาย 
           ๑. กิจกรรม หรืองานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน วัดผลการเรียนรู้ผ่าน ๒ กระบวนการหลัก ขั้นตอนแรก คือ 
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การทวนสอบความเข้าใจของนิสิตในภาคบรรยายโดยผ่านการถามตอบในชั้นเรียน ขั้นตอนที่สอง โดย การตรวจสอบ
ความเข้าใจของนิสิตผ่านการท ากิจกรรมและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
           ๒. กิจกรรมนอกชั้นเรียน ได้แก่ การประเมินผลจากผลงานของกิจกรรมที่นิสิตได้ด าเนินการ และการตรวจสอบ
จากบันทึกการเรียนรู้ที่นิสิตท าส่ง 
           ๓. การสอบ จะมีการทวนผลสัมฤทธิ์ของนิสิตจากการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค  
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาการจัดการด าเนินชีวิต การประเมินการสอน และการสะท้อน
ผ่านใบกิจกรรมการเรียนรู้ของนิสิต จะน ามาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพ่ือปรับปรุงรายวิชา
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของนิสิต และพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 


