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เอกสารหมายเลข มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชือสถาบันอุดมศกึษา    มหาวิทยาลยันเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะสังคมศาสตร์  

หมวดท ี1 ข้อมูลโดยทวัไป 

1. รหสัและชือรายวิชา 

   001231 ปรัชญาชีวิตเพือวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวนั 
                           Philosophy of Life for Sufficient Living 
2. จาํนวนหน่วยกิต 

  3 หน่วยกิต (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

   ศกึษาทวัไปเลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 รองศาสตราจารย์.ดร.ประจกัษ์  สายแสง 

4.2 รองศาสตราจารย์ พรรณยพุา  นพรัก 

4.3 รองศาสตราจารย์ สุทธิชยั  ยงัสขุ 

4.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อํานวย  พิรุณสาร 

4.5 ดร.ศุภวรรณ  พงศ์พฒันาวฒิุ 

4.6 อาจารย์จิตติมา  นาคีเภท 

4.7 อาจารย์อุบลวรรณ  โตอวยพร 

4.8 อาจารย์จุฑามาศ  บญุช ู 

4.9 อาจารย์สถิต  ลีลาถาววรชยั 

4.10 อาจารย์นพรัตน์  จนัทร์โสภา 

4.11 อาจารย์กิตติพร  รักษาสตัย์ 

5. ภาคการศึกษา / ชันปีทเีรียน 

          เปิดเรียนภาคภาค/ปลาย 

6. รายวิชาทต้ีองเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

  ไมมี่  

7. รายวิชาทต้ีองเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

  ไมมี่ 

8. สถานทเีรียน 

          อาคารเรียนรวม QS    

            กลุ่ม  Lec  วนัองัคาร เวลา . - .  น. ห้อง QS 2209  ผ็สอน รศ.ดร.ประจกัษ์  สายแสง 
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                      Leb  วนัพฤหสัฯ เวลา . - .  น. ห้อง QS 2209  ผู้สอน รศ.ดร.ประจกัษ์  สายแสง 

           กลุ่ม  Lec  วนัองัคาร   เวลา . - .  น. ห้อง QS 2210  ผู้สอน รศ.สุทธิชยั  ยงัสขุ 

                      Leb  วนัพฤหสัฯ เวลา . - .  น. ห้อง QS 2210  ผู้สอน รศ.สุทธิชยั  ยงัสขุ 

           กลุ่ม  Lec  วนัองัคาร   เวลา . - .  น. ห้อง QS 2211  ผู้สอน ผศ.อํานวย  พิรุณสาร 

                      Leb  วนัพฤหสัฯ เวลา . - .  น. ห้อง QS 2211  ผู้สอน ผศ.อํานวย  พิรุณสาร 

           กลุ่ม  Lec  วนัองัคาร    เวลา . - .  น. ห้อง QS 2105  ผู้สอน อ.อุบลวรรณ  โตอวยพร 

                      Leb  วนัพฤหสัฯ  เวลา . - .  น. ห้อง QS 2105  ผู้สอน อ.อุบลวรรณ  โตอวยพร 

           กลุ่ม  Lec  วนัองัคาร    เวลา . - .  น. ห้อง QS 2108  ผู้สอน อ.จิตติมา  นาคีเภท 

                      Leb  วนัพฤหสัฯ  เวลา . - .  น. ห้อง QS 2108  ผู้สอน อ.จิตติมา  นาคีเภท 

           กลุ่ม  Lec  วนัองัคาร    เวลา . - .  น. ห้อง QS 2309 ผู้สอน ดร.ศภุวรรณ พงศ์พฒันาวฒิุ 

                      Leb  วนัพฤหสัฯ  เวลา . - .  น. ห้อง QS 2309 ผู้สอน ดร.ศภุวรรณ พงศ์พฒันาวฒิุ 

           กลุ่ม  Lec  วนัองัคาร    เวลา . - .  น. ห้อง QS 2310 ผู้สอน อ.จิตติมา  นาคเีภท 

                      Leb  วนัพฤหสัฯ  เวลา . - .  น. ห้อง QS 2310 ผู้สอน อ.จิตติมา  นาคเีภท 

           กลุ่ม  Lec  วนัองัคาร    เวลา . - .  น. ห้อง QS 3211 ผู้สอน อ.จุฑามาศ  บญุช ู

           Leb  วนัพฤพสัฯ เวลา . - .  น. ห้อง QS 3211 ผู้สอน อ.จฑุามาศ  บญุช ู

           กลุ่ม  Lec  วนัองัคาร    เวลา . - .  น. ห้อง QS 3212 ผู้สอน ดร.วรรณประภา  สุขสวสัดิ 

                      Leb  วนัพฤหสัฯ  เวลา . - .  น. ห้อง QS 3212 ผู้สอน ดร.วรรณประภา  สุขสวสัดิ 

         กลุ่ม  Lec  วนัองัคาร    เวลา . - .  น. ห้อง QS 4103 ผู้สอน รศ.พรรณยุพา  นพรัก, 

                                                                                                                 รศ.สุทธิชยั  ยงัสุข  

                     Leb  วนัพฤหสัฯ   เวลา . - .  น. ห้อง QS 4103 ผู้สอน รศ.พรรณยุพา  นพรัก, 

                                                                                                                 รศ.สุทธิชยั  ยงัสุข   

9. วันทีจัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด 

          กรกฎาคม 2556 
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หมวดท ี2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1. เพือใหนิ้สิตมีความรอบรู้ในการดาํเนินชีวติอย่างพอเพียงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพือใหนิ้สิตสามารถดาํรงตนอย่างพอเพียงอยู่ในสังคมไดเ้ป็นอย่างดี 
3. เพือใหนิ้สิตไดมี้คณุธรรม  จริยธรรม  สามคัคธีรรม  ในการดาํเนินชีวติ 
4. เพือใหนิ้สิตไดเ้ขา้ใจธรรมชาติ  เขา้ใจตนเอง  ผูอ้นืและสังคม 
5. เพือใหนิ้สิตเป็นคนใฝ่รู้มีโลกทศันก์วา้งไกล 

.   เพือใหนิ้สิตสามารถครองตน  ครองคน  ครองงาน  ไดอ้ย่างมีประสุทธิภาพ 
                    .   เพอืใหนิ้สิตไดต้ระหนกัในคุณค่าความเป็นมนุษย ์ ภาคภูมิใจในตนเองและชืนชมผูอ้ืน 

.  เพือใหน้ิสิตสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติ 
 

 

หมวดท ี3 ลักษณะและการดาํเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวิชา 

               ความรู้พืนฐานเกียวกบัปรชัญาและแนวคดิ โลกทศัน์ ชีวทศัน์ ปรชัญาชีวติ และวิถีการดําเนินชีวิต 

ประสบการณ์อนัทรงคณุคา่ ตลอดจนปัจจยัหรือเงือนไขทสี่งผลตอ่ความสําเร็จในชีวิตและงานในทกุมิติของ

ผู้ มีชือเสียง เพือประยกุต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พฒันาชีวติทมีีคุณภาพ มีประโยชนแ์ละคณุคา่ตอ่สงัคม 

                  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. จาํนวนชัวโมงทใีช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย         สอนเสริม การฝึกปฏบิัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

 

บรรยาย  ชวัโมง 

ตอ่ภาคการศกึษา 

สอนเสริมตามความ 

ต้องการของนกัเรียน 

เฉพาะราย 

ภาคปฏิบติั  ชวัโมง 

ตอ่ภาคการศกึษา 

การศกึษาด้วยตนเอง 

75ชวัโมง   

ตอ่ภาคการศกึษา 

3. จาํนวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทอีาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 

  - อาจารย์ประจํารายวชิา ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเวปไซด์คณะสงัคมศาสตร   

  - อาจารย์จดัเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุม่ตามความต้องการ 1 ชวัโมงตอ่สปัดาห ์

(เฉพาะรายทีต้องการ) 
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หมวดท ี4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

  1.1  คุณธรรม จริยธรรมทต้ีองพัฒนา 

     - มีจิตสํานกึและตระหนกัในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   - แสดงความซอืสัตย์สุจริต ขยนัหมนัเพียง อดตน อย่างสมําเสมอ 

   - มีวินยัและความรบัผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม 

   - เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัขององค์กรและสงัคม 

   - เคารพสิทธิและรบัฟังความคิดเหน็ของผู้ อืน 

                         - มีความรอบรู้ในการดําเนินชีวิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

          - มีคุณธรรม  จริยธรรม  สามคัคีธรรม  ในการดําเนนิชีวติ 

                         - มีความเข้าใจธรรมชาติ  เข้าใจตนเอง  ผู้อืนและสงัคม 

          - เป็นคนใฝ่รู้มีโลกทศันก์ว้างไกล 

          - มีความสามารถครองตน  ครองคน  ครองงาน  ได้อย่างมีประสทุธิภาพ 

          - มีความตระหนกัในคุณคา่ความเป็นมนษุย์  ภาคภมิูใจในตนเองและชืนชมผู้อืน 

                         - มึความสามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการดําเนนิชีวิต  

  .  วิธีการสอน 

   - บรรยายพร้อมยกตวัอย่างกรณีศกึษาเกียวกบัประเด็นทางจริยธรรมทีเกียวข้อง 

   - อภิปรายกลุ่ม 

   - กําหนดให้นกัศกึษาหาตวัอย่างทีเกียวข้อง 

   - บทบาทสมมต ิ

  .  วิธีการประเมินผล 

   - พฤตกิรรมการเข้าเรียน และส่งงานทีได้รับมอบหมายตามขอบเขตทีให้และตรงเวลา 

   - มีการอ้างอิงเอกสารทีได้นํามาทํารายงาน อย่างถกูต้องและเหมาะสม 

   - ประเมนิผลการวิเคราะห์กรณีศกึษา 

   - ประเมนิผลการนําเสนอรายงานทีมอบหมาย 

. ความรู้ 

  .  ความรู้ทีต้องได้รับ 

   - มีความรู้หลกัการทฤษฎี 

   - มีความรู้ในสาขาวิชาทีเกียวข้อง 

   - รู้กฎ ระเบียบ ข้อกําหนดทางวิชาการและเปลียนแปลง 
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  2.2 วิธีการสอน 

   การบรรยาย การมีตวัแบบทีดี  การให้ตวัอย่าง ร่วมกนัอภิปราย การเข้าไปสงัเกตการ

จดัการเรียนการสอน  รวมทงัเชิญวิทยากรมารวมบรรยายใช้กรณีตวัอย่าง  การเรียนรู้โดยใช้วิจยัแป็นฐาน  

การค้นคว้าด้วยตนเอง  การจดัทํารายงานรายบุคคลทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวเิคราะห์

กรณีศกึษา และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมลูทีเกียวข้อง 

  2.3 วิธีการประเมินผล 

   - ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเน้นการวดัหลกัการและทฤษฎี 

  - นําเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมลูทเีกียวข้อง 

   - วิเคราะห์กรณีศกึษา 

3. ทกัษะทางปัญญา   

  3.1 ทกัษะทางปัญญาทต้ีองพัฒนา 

   - สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจประเมินผลข้อมูลจากหลกัฐานใหมแ่ล้วนํามา

สรุปใช้ 

   - สามารถศกึษาวเิคราะห์ปัญหาทีซบัซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขทสีร้างสรรค ์

   - สามารถใช้ทกัษะและความเข้าใจในบริบททางวิชาการและวิชาชพี 

   - มีทกัษะภาคปฏิบติั ตามทีได้รบัการฝึกฝน 

  3.2 วิธีการสอน 

   - การมอบหมายให้นกัศกึษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศกึษา 

   - อภิปรายสะท้อนความคิด  การคิดวเิคราะห์  สงัเคราะห์องค์ความรู้ทีได้ศกึษามาได้ 

   - วิเคราะห์กรณีศกึษา ในการนําเทคโนโลยีทีทนัสมยัมาใช้ในปัจจุบนั 

   - การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ 

  3.3 วิธีการประเมินผล 

   ประเมินจาการแสดงความคดิเห็นและการอภิปราย  การสรุปองค์ความรู้ได้รับในแตล่ะ

สปัดาห์  ทกัษะในการปฏิบติั  รายงานบุคคลและรายงานกลุ่มรวมทงัการกนกําเสนอผลงาน และสอบกลาง

ภาคและปลายภาค 

4. ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

   - มีความรับผิดชอบในงานทีได้รับมอบหมาย ทงัรายงานบคุคลและงานกลุ่ม 

   - สามารถปรับตวัเข้าทํางานร่วมกบัผู้อืนทงัในฐานะผู้ นําและผู้ตาม 

   - วางตวัและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกบับทบาท หน้าที และความรับผิดชอบ 

   - สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพฒันาตนเองและวิชาชีพ 
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  4.2 วิธีการสอน 

   - ทํากิจกรรมกลุ่มในลกัษณะตา่งๆ ทงัในชนัเรียนและนอกขันเรียน  

   - การนําเสนอรายงาน หรือโครงงาน 

  4.3 วิธีการประเมินผล 

   - ประเมนิตนเอง และเพือน ด้วยแบบฟอร์มทกีําหนด 

                         - รายงานทีนําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็นทมี 

   - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทต้ีอง

พัฒนา 

    - สามารถระบแุละใช้เทคนคิทางสถิติและคณิตศาสตร์ 

   - สามารถสรุปประเด็น และสือสาร ทงัการพดูและการเขียนและเลือกใช้รูปแบบการ

นําเสนอ  

   - มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้อย่างสมําเสมอในการรวบรวม

ข้อมลู แปลความหมาย และสือสารข้อมลูและแนวความคิด 

   - สามารถใช้คอมพิวเตอร์จดัการเก็บข้อมลู 

   - สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความก้าวหน้า 

   - สามารถใช้ภาษาไทยอยา่งถกูต้องและภาษาองักฤษใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

  5.2 วิธีการสอน 

   - มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สือการสอน e-learning และ

ทํารายงานโดยเน้นการนําตวัเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหลง่ทีมาข้อมลูทีนา่เชือถือ 

   - นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีทเีหมาะสม 

  5.3 วิธีการประเมินผล 

   - การจดัทํารายงาน และนําเสนอด้วยสือเทคโนโลยี 

   - การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 
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หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห 

ที ่
หวัขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียน การ 
สอน ส่ือที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 
 

1 ปรัชญาคืออะไร 
1) ความหมายของปรัชญา 
2) ความสําคัญของปรัชญา 

  

    4 1.ปฐมนิเทศสํารวจความรูเดิม
แนะนําเอกสาร เว็ปไซต 
แหลงขอมูลคนควา 
2.บรรยาย อภปิรายยกตัวอยาง 
3.ความหมายปรัชญาเพ่ือชีวติ 

 

2 ปรัชญาคืออะไร (ตอ) 
3) มลูเหตขุองการเกดิปรัชญา 
4) ประเภทของปรัชญา 

-ปรัชญาบริสทุธิ ์
       -ปรัชญาประยุกต   

   4   1. บรรยาย อิปราย คนควา 
 2. ศึกษา วิเคราะห ตัวอยาง
กลุมนักคดิ (บนอินเตอรเน็ต)    
3.หาคําปรัชญานักคดิสําคัญ   

 

3 ชีวิตคืออะไร 
1) ความหมายของชีวิต 
2) ความสําคัญของชีวติ 
3) องคประกอบของชีวติ 
4) คุณลักษณะของชีวติที ่

   4  1.บรรยาย อิปราย 
ยกตัวอยาง 
 2.ศกึษา วิเคราะห ตัวอยาง
กลุมที่ประสบผลสําเสร็จในชีวิต   
3.สรุปชีวติทีด่คีวรเปนอยางไร 

 

4 ความสําคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 ความหมายของวิถีพอเพียง  
 ทฤษฎเีศรษฐกิจพอเพียง       

    4 1. บรรยาย อภิปราย 
ยกตัวอยาง 
2.ศึกษา วเิคราะห ตัวอยาง
กลุมที่ประสพผลสําเสร็จในชีวติ   
3.หาความหมายคําวา 
พออยู พอกิน พอเพียง 

 

5 การสรางองคความรู  
     ความหมายของความรู 
     ความหมายของปญญา 
     แหลงกําเนิดความรู/ปญญา                     

    4 1.บรรยาย อภปิรายแนวทาง
การสรางบรรยากาศการเรียนรู 
2.สืบเสาะหา สื่อนวตักรรม 
แหลงการเรียนรู ภูมปิญญา
ทองถิ่น ที่สอดครองกับ
ธรรมชาติวิชา พรอมนําเสนอ
แนวทางการประยคุตใช 
3.ฝกปฏบิตัิการสรางสือ่จาก
วัสดทุองถิ่นทีกํ่าหนดให 
4.ฝกปฏบิตัิการเขยีน
จุดประสงคการเรียนรู พรอม
ทั้งนําเสนอแนว 
การประยุกต 

 



 8

5.การสรางองคความรูที่
เหมาะสมกับนสิติ 

6 สาเหตแุหงการคดิ/ความรู 
       พัฒนากรความคดิ                                     
       ลักษณะการคิด 
       กระบวนการคดิ 
       อุปสรรคของการคดิ 

    4 1.บรรยาย อภปิรายแนวทาง
การสรางบรรยากาศการเรียนรู 
2.สืบเสาะหา สื่อนวตักรรม 
แหลงการเรียนรู ภูมปิญญา
ทองถิ่น ที่สอดครองกับ
ธรรมชาติวิชา พรอมนําเสนอ
แนวทางการประยคุตใช 
3.ฝกปฏบิตัิการสรางสือ่จาก
วัสดทุองถิ่นทีกํ่าหนดให 
4.ฝกปฏบิตัิการเขยีน
จุดประสงคการเรียนรู พรอม
ทั้งนําเสนอแนวทางการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู 
5.หาความสําคัญของการคดิทีมี่
อิทธิพลตอ 
ชีวิต 

 

7 ทักษะการดดิริเร่ิมสรางสรรค 
องคประกอบของการคิดริเร่ิมสรางสรรค 
กระบวนการสรางความคดิริเร่ิม
สรางสรรคประเภทของการคดิริเร่ิม
สรางสรรค 
ความสําคญัของการคดิริเร่ิมสรางสรรค 

    4 1. บรรยาย อิปราย คนควา 
 2. ศึกษา วิเคราะห ตัวอยาง
กลุมนักคดิ หรือ บคุคลตัวอยาง
กลุมที่ประสบผลสําเสร็จในชีวิต   
3. หาบุคคลตนแบบสําหรับ
นิสติ 

 

8               สอบกลางภาค  4.ความจําเปนทีต่องมีความคดิ
สรางสรรค 
5.หาความคดิสรางสรรคของน
สติ 

 

9 ความพอประมาณ 
ความหมายของพอประมาณ 
ความหมายของการสันโดษ 
 ความหมายทางสายกลาง 
    -ในทางศาสนาตาง 
    -ของนักคิดสําคัญๆ 
 ความสําคัญของความพอประมาณ 

    4 1. บรรยาย อิปราย คนควา 
 2. ศึกษา วิเคราะห ตัวอยาง
กลุมนักคดิ หรือ บคุคลตัวอยาง
กลุมที่ประสบผลสําเสร็จในชีวิต   
3. หาบุคคลตนแบบสําหรับ
นิสติ 
4.ความพอประมาณ 
มีผลดตีอชีวิตของเราอยางไร 

 

10 การมีภูมคิุมกัน   
ความหารของภูมิคมกัน(ภายใน-นอก) 

    4 1.บรรยาย อภปิราย 
ยกตัวอยาง 
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 ความปลอดภยัในชีวิต 
 การใชทรัพยากรในครอบครัวและ
ทองถิ่นอยางคุมคาและยั่งยืน               

2.ศึกษาวิเคราะหการดําเนิน
ชีวิต จากบคุคลตัวอยาง  
3.การที่บุคคลเรามีภูมคิุมกันมี
ผลตอตอชีวิตอยางไร 

11 ความสามารถในการใชเหตุเพ่ือการ
ตดัสินใจ  
ความสําคญัของการใชเหตผุล 
การใชเหตผุลแบบนิรนัย 
    -องคประกอบของการอางเหตผุล 
    -การคดิหาเหตผุลโดยตรง 
    -การคดิหาเหตผุลโดยออม  
 การใชเหตุผลแบบอปุนัย 

     -โครงสรางการคดิหาเหตผุลแบบ

อุปนยั 

      -ความสําคัญของความสามารถใน
การใชเหตผุลเพ่ือการตดัสินใจ    

    4 1.บรรยาย อภปิราย 
ยกตัวอยาง 
2.ศึกษาวิเคราะหการดําเนิน
ชีวิต จากบคุคลตัวอยาง 
3.เหตผุลมีความจําเปนตองการ
ดําเนินชีวติของคนเราอยางไร 

 

 

12 จริยธรรมกับการดําเนินชวีิตและการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ(ซ่ือสตัย  
รับผดิชอบ อดทน ขยัน ประหยดั 
สามัคคีรักษาสิ่งแวดลอม)คุณธรรมและ
จริยธรรม 
    ความหมายของคุณธรรม 
    ความหมายจริยธรรม  
    ความหมายจริยศาสตร   
    ความหมายจริยศึกษา  
    ความหมายจรรยาบรรณการพัฒนา
คุณธรรม 

    4 1. บรรยาย ศึกษา 
กรณีศึกษา  อภิปรายตัวอยาง 
2.ศึกษาวิเคราะห ตัวอยาง
สาระการเรียนรู ในการ
ประยุกต 
3.จริยธรรม มีความจําเปนตอ
การดําเนินชีวิตของคนเรา
อยางไร 

 

13  จริยธรรม 
2.1)จริยธรรมในการดําเนินชีวติ  
(พ้ืนฐาน) 
2.2) จริยธรรมสากล 
2.3)จริยธรรมเพ่ือความดีงามแหงสงัคม 
2.4) จริยธรรมเพ่ือผูครองเรือน 
2.5)จริยธรรมที่ทุกคนควรเขาใจและแจม
แจง (สัจจธรรม) 
2.6) จริยธรรมเพ่ือการพัฒนาจิต 
คุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนิน 
ชีวิต (เสริมความรู) 

    4 1. บรรยาย ศึกษา 
กรณีศึกษา  อภิปรายตัวอยาง 
2.ศึกษาวิเคราะห ตัวอยาง
สาระการเรียนรู ในการ
ประยุกต 
3.คุณธรรมเปนสิท่ี่ทุกคน
จะตองม ี
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14 กรณีศึกษา : การใชชีวติตามแนววิถ ี
พอเพียงพระบาทสมเด็จพระจาอยูหัวฯ 
   -พระราชประวัติและผลงาน    

    4 1. บรรยาย ศึกษา 
กรณีศึกษา  อภิปรายตัวอยาง 
2.วิเคราะหและสะทอนผล
การผึกปฏิบตัิอยางสรางสรรค
ในการประยุกตใชในชีวติ 
3. ไดแนวความดคิดอยางไร 
สามารถนําไปใชไดอยางไร 

 

15 กรณีศึกษา :การใชชีวิตตามแนววิถพีอเพีย 
 -บุคคลตนแบบ เชน คนมีจิตสาธารณะ ,

จิตที่พอเพียง ,คนมีคุณธรรม ,คนที่เปนที่
ยอมรับของ    สังคมในการใชวิถีพอเพียง 
เปนตน 

   4 1. บรรยาย ศึกษา 
กรณีศึกษา  อภิปรายตัวอยาง 
2.วิเคราะหและสะทอนผล
การผึกปฏิบตัิอยางสรางสรรค
ในการประยุกตใชในชีวติ 
3. ฝกปฏิบตัิการสรางแผนชีวติ 

 

16 สรุป ปรัชญาชีวิตเพื่อวถิีพอเพียงเพ่ือ
นําไปประยุต ในชีวติประจําวัน 
 

   4   

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมท ี

 

ผลการ 

เรียนรู้* 

 

 

วิธีการประเมิน 

 

   สัปดาห์ท ี

    ประเมิน 

สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 

 

      ( )  สอบ 

     สอบกลางภาค 

     สอบปลายภาค 

 

            8 

           16             

         

         30 % 

         30 %         

       ( )  การส่งงานตามทีมอบหมาย       ตลอดภาค 

     การศึกษา 

         % 

 

 

          

        ( )  การเข้าชนัเรียน 

การมีสวนร่วม อภิปราย  

การเข้าประเพณีลอยกระทง 

     ตลอดภาค 

     การศึกษา 

     พ.ย.  

         10 % 

          

        ( )  การเข้าร่วมจดันิทรรศการ         ต.ค.-พ.ย.            % 
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หมวดท ี6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

.  เอกสารและตาํราหลัก 

รศ.สุทธิชยั  ยงัสขุ. ปรชัญาชีวิตเพือวิถีพอเพียง, คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร,  

(อดัสําเนา) 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

                       การศาสนา, กรม. ( ).  ศาสนาพราหมณ์-ฮินด.ู  กรุงเทพฯ: การศาสนา. 

กวีวงศ์ (นามแฝง). ( ).  

            การสมัมนาโครงการปราชญ์เพือแผ่นดนิ : ทฤษฎีใหมต่ามแนวพระราชดําริ สถาบนัพฒันา 

ข้าราชการพลเรือน จ.นนทบรีุ ในวนัท ี  พฤศจิกายน , สถาบันนโยบายการศึกษา 2541. 

 กีรติ  บญุเจอื. ( ).  ศาสนาคริสเชิงวชิาการ.  กรุงเทพฯ: ดวงกมล. 

กรุณา -เรืองอไุร  กศุลาสยั.  ( ).  อมตวาจาของมหาตมา  คานธี.  กรุงเทพมหานครฯ : สํานักพิมพ์แม่คาํ

ผาง. 

กีรต ิ บุญเจอื. (  ).  แก่นปรัชญากรีก.  กรุงเทพทมหานครฯ :  ไทยวฒันาพานิช. 

---------------.  (2527).  ปรัชญาสําหรับผู้เริมเรียน.  กรุงเทพมหานครฯ : ไทยวฒันาพานิช. 

---------------.  ( ). จริยศาสตร์สําหรับผู้เริมเรยีน. กรุงเทพมหานครฯ : ไทยวฒันาพานิช. 

---------------.  ( ). ปรัชญาเบืองต้น. กรุงเทพมหานครฯ : ไทยวฒันาพานิช.7 

 

คณู  โทขนัธ์.  ( ).  พทุธศาสนากบัสงัคมไทย.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 

 ----------------. ( ).  พทุธศาสนากบัชีวิตประจําวนั.  กรุงเทพฯ: โอเดยีนสโตร์. 

 ----------------. (มปป.).  พทุธศาสนาในประเทศไทย.  ขอนแก่น: คณะมนษุยศาสตร์และ 

สงัคมศาสตร์. 

             จรัญ  หอมเทียมทอง. ( ).  วาทะปรัชญาเมธีเพลโต.  กรุงเทพฯ :  สาํนักพิมพ์แสงดาวสร้อยทอง. 

----------------. ( ).  วาทะปรัชญาโสเครตีส.  กรุงเทพมหานครฯ :  สาํนักพิมพ์แสงดาวสร้อยทอง. 

แจ๊ก  แคนฟีลด์.  ( )  พลังแห่งชีวติ.  กรุงเทพมหานครฯ :บริษัท อมัรินทร์  พรินตงิ  กรุ๊ป  จํากดั. 

ฉตัรสุมาลย์  กบิลสิงห์. ( ).  ศาสนาคริสต์.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 ชยัวฒัน ์ อตัพฒัน์, ( ).  จริยศาสตร์.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามคําแหง. 

 ---------------. ( ).  ญาณวิทยา.  กรุงเทพฯ :  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2534. 

 ชนิกา  เจริญวงษ์.( ). “บทความสํารวจความคิดความเข้าใจการปฏิบติัตาม แนวทฤษฎีใหม่” 

ในเอกสารประกอบการประชมุวิชาการของสถาบนั วิจยัพฒันามหาวิทยาลยัขอนแก่น.  

 ชลิตภาภร  วีรผลิน. (2541). “การนําทฤษฎีใหมไ่ปสูก่ารปฏิบตัจิากมมุมองของ นกัผงัภาคและผงั

เมือง” ใน   เอกสารประกอบการมมนา โครงการปราชญ์เพือแผ่นดนิ : ทฤษฎีใหมต่ามแนวพระราชดําริ  

สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรือน จ.นนทบรีุ ในวนัท ี  พฤศจิกายน , สถาบนันโยบายการศึกษา.  

ดนยั  ไชยโยธา. ( ).  พจนานุกรมพทุธศาสน์.  กรุงเพฯ:  โอเดียนสโตร์. 
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คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. ( ). รายงานการวิจยั เรือง แนวทางและ

นโยบายในการพฒันาการเกษตรแบบยงัยนื.ฉลองภพ สสุงักร์กาญจน ์“เศรษฐกิจพอเพียงกบัวิกฤต

เศรษฐกิจ”  ในร่างเบืองต้นเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ TDRI.  

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ . ( ). “บรรษัทภิบาลกบัเศรษฐกิจพอเพียง” ในเอกสารประกอบการ

สมัมนาวชิาการ  TDRI ประจําปี .  

             เปรม ติณสลูานนท.์ ปรัชญาการพฒันา : ทฤษฏีใหมต่ามแนวพระราชดําริ  ในเอกสารประกอบ 

            ประเวศ  วะสี  ( ). ยทุธศาสตร์ทางปัญญาของชาติ : ยุทธศาสตร์ทสํีาคญัทสีุดของสงัคม

ทงัหมดร่วมกนั.  กรุงเทพฯ อมรินทร์พรินติงแอนด์พบัลิชชิง. 

         พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์  ปยุตฺโต). ( ). ธรรมนูญชีวติ.  คนรปฐม : สํานกัพิมพ์ 

ระฆงัทอง. 

พระพรหมคณุาภรณ์ (ประยทุธ์  ปยตฺุโต). ( ). พทุธธรรม.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหา 

จฬุาลงกรณราชวิทยาลยั. 

             พระราชดําริสถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรือน จ.นนทบุรี ในวนัท ี  พฤศจิกายน , สถาบนั

นโยบายการศกึษา, .  

             สุเมธ ตนัติเวชกลุ. (2544).  ใต้เบืองพระยุคลบาท. กรุงเทพ : มติชน . 

             ------------. เศรษฐกิจพอเพยีงตามแนวพระราชดําริ บรรยายพิเศษ, . 

            สุมน อมรวิวฒัน์.(2541).  ทฤษฎีใหม ่: คือการเรียนรู้เพืออสิรภาพของชีวิต. ในเอกสารประกอบการ 

สุดใจ เกตเุดชา. 2549. สารชีวภาพในงานผลิตพืช. เพชรบรูณ์: วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี 

เพชรบรูณ์สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา.  

สุริยา ศาสนรกักิจ. 2548. เทคโนโลยีกระบวนการผลิตปุ๋ ย. กรุงเทพฯ : สถาบนัวจิยัวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  

สิทธิพร รัตโนภาส. 2547. เอกสารเผยแพร่โครงการชีววถีิเพือการพฒันาอยา่งยงัยนื. กรุงเทพฯ :อํา

พล เสนาณรงค์. 2540. การเกษตรทฤษฎีใหมต่ามแนวพระราชดําริ. กรุงเทพฯ : กองบริการการ ศกึษา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  

              สัมมนาโครงการปราชญ์เพอืแผน่ดิน : ทฤษฎีใหมต่ามแนวพระราชดําริ. สถาบนัพฒันา 

ข้าราชการพลเรือน จ.นนทบรีุ ในวนัท ี  พฤศจิกายน , สถาบันนโยบายการศึกษา. 

             สุทธิชยั  ยงัสุข (มปป.) ปรัชญาเพือชีวิต. พิษณุโลก : มหาวิทยาลยันเรศวร 

         สุทธิชยั  ยงัสขุ. (ม.ป.ป.). ศาสนาในโลกปัจจุบนั.  พิษณโุลก : มหาวิทยาลยันเรศวร. 

         สุทธิชยั  ยงัสงุ  (ม.ป.ป.) การคิดการใช้เหตุผลและจริยธรรม พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

        สุทธิชยั  ยงัสขุ. (ม.ป.ป.). ประเพณีและศาสนาในไทย.  พิษณโุลก : มหาวิทยาลยันเรศวร. 

สํานกังานสภาสถาบนัราชภฏั..(2544). การน้อมนําแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมแ่ละ 
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เศรษฐกิจ พอเพียงลงสูก่ารปฏิบตัใินสถาบนัราชภฏั” สิงหาคม, . 

 ทฤษฎีใหม”่ ในเอกสารประกอบการสมัมนาโครงการปราชญ์เพือแผ่นดิน : ทฤษฎีใหมต่ามแนว

พระราชดําริ สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรือน จ.นนทบรีุ ในวนัท ี  พฤศจกิายน , สถาบนั 

นโยบายการศกึษา. 

  ทิพย์ พฒุเหมือน. 2548. เกษตรทฤษฎีใหมค่วามสขุในการทํางานและความมนัคงในครัวเรือน 

นิตยสารเกษตรชีวภาพ. 4 (38) : 76-79.  

ธวชัชยั สนัติสขุ . (2541) “การบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม้แบบประชารัฐตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

และ 

             อดิศร์ อิศรางกรู ณ อยุธยา. (2542). ทฤษฎีใหม:่ มมุมองทางเศรษฐศาสตร์. ในเอกสารประกอบการ

สมัมนาวชิาการ TDRI ประจําปี .       

               อนนัต ์อนนัตกลู. (2541). ปรัชญาการพฒันา : ทฤษฎีใหมต่ามแนวพระราชดําริ มิติธรรมศาสตร์และ

การเมือง. ในเอกสารประกอบการสมัมนาโครงการปราชญ์เพือแผ่นดิน : ทฤษฎีใหมต่ามแนว 

           อภิชยั  พนัธเสน. ( ). สงัเคราะห์องค์ความรู้เกียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : สํานกังาน 

กองทนุสนบัสนนุการวจิยั.                    

Henrich, Joe et. al. What is the Role of Culture in Bounded Rationality Emory University, 

2542. 

Meier, Gerald M and Stiglitz, Joseph E. Frontiers of Development Economics: the Future in 

Perspective World Bank and Oxford University Press, 2544.  

  Soros, George. The Alchemy of Finance: Reading the Mind of the Market, NY: John Wiley 

& Sons, Inc., 2540. 

                                  

                                                    ----------------------------------------- 

                                                                          

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

           เว็บไซด์  ทีเกียวกบัข้อมลูในประประมวลรายวิชา เช่น 
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หมวดท ี7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

  การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน ีทีจดัทําโดยนกัศึกษา ได้จดักิจกรรมในการนําแนวคิดและ 

ความเหน็จากนกัศกึษาได้ดงันี 

 - การสนทนากลุ่มระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน 

  - การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้ เรียน 

  - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวชิา 

  - ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ทีอาจารย์ผู้สอนได้จดัทําเป็นช่องทางการสือสารกบันกัศกึษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

  ในการเก็บข้อมลูเพือประเมินการสอน ได้มีกลยทุธ์ ดงัน ี

  - การสงัเกตการณ์สอนของผู้ ร่วมทีมการสอน 

  - ผลการสอบ 

  - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 

  หลงัจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จงึมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดม 

สมอง และหาข้อมลูเพิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน ี

  - สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 

  - การวจิยัในและนอกชนัเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

  ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ ในรายหวัข้อ ตามทีคาดหวงัจากการ 

เรียนรู้ในวชิา ได้จาก การสอบถามนกัศกึษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถงึพิจารณาจากผล

การทดสอบย่อย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ โดยรวมในวิชาได้ดงัน ี

  - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารยอื์น หรือ 

ผู้ทรงคณุวฒุิ ทีไม่ใชอ่าจารย์ประจําหลกัสูตร 

  - มีการตงัคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษา โดย 

ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

  จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธิ ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง 

การสอนและรายละเอียดวิชา เพือให้เกิดคณุภาพมากขนึ ดงัน ี

 - ปรับปรุงรายวชิาทกุ 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ ตามข้อ 4 

 - เปลียนหรือสลบัอาจารย์ผู้สอน เพือให้นกัศึกษามีมมุมองในเรืองการประยกุต์ความรู้นีกบัปัญหา 

ทีมาจากงานวิจยัของอาจารย์หรืออตุสาหกรรมตา่ง ๆ 
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