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เอกสารหมายเลข มคอ. 3 
รายละเอียดของรายวชิา 

ชื�อสถาบันอุดมศกึษา    มหาวิทยาลยันเรศวร 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา   กองศกึษาทั�วไป 

หมวดที� 1 ข้อมูลโดยทั�วไป 

1. รหัสและชื�อรายวชิา 

   001231 ปรัชญาชีวิตเพื�อวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวนั 

                           Philosophy of Life for Sufficient Living 

2. จาํนวนหน่วยกิต 

  3 หน่วยกิต (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 

   ศกึษาทั�วไปเลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ เชาวกลุ 

4.2 รองศาสตราจารย์ สทุธิชยั  ยงัสขุ 

4.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อํานวย  พิรุณสาร 

4.4 ดร.ศภุวรรณ  พงศ์พฒันาวฒุ ิ

4.5 อาจารย์จิตติมา  นาคเีภท 

4.6 อาจารย์กิตติพฒัน์ แสนทวีสขุ 

5. ภาคการศกึษา / ชั �นปีที�เรียน 

          เปิดเรียนภาคการศกึษาต้น / ชั �นปีที� �  

6. รายวชิาที�ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

  ไมม่ี  

7. รายวชิาที�ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

  ไมม่ี 

8. สถานที�เรียน 

          อาคารเรียนรวมปราบไตรจกัร ห้อง ��    

 

9. วันที�จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาครั�งล่าสุด 

          สิงหาคม ���� 
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หมวดที� 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1. เพื�อให้นิสิตเข้าใจในหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื�อให้นิสิตได้ทดลองลงมือปฏิบตัิตามหลกัการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

3. .  เพื�อให้นิสิตสามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 

4. เพื�อให้นิสิตสามารถดํารงตนอย่างพอเพียงอยู่ในสงัคมได้เป็นอย่างด ี

 

หมวดที� 3 ลักษณะและการดาํเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวชิา 

               ความรู้พื �นฐานเกี�ยวกบัปรชัญาและแนวคดิ โลกทศัน์ ชีวทศัน์ ปรชัญาชีวิต และวิถีการดําเนินชีวิต 

ประสบการณ์อนัทรงคณุคา่ ตลอดจนปัจจยัหรือเงื�อนไขที�สง่ผลตอ่ความสําเร็จในชีวิตและงานในทกุมิติของ

ผู้มีชื�อเสียง เพื�อประยกุต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พฒันาชีวิตที�มีคณุภาพ 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. จาํนวนชั�วโมงที�ใช้ต่อภาคการศกึษา 

บรรยาย         สอนเสริม การฝึกปฏบัิต/ิงาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศกึษาด้วยตนเอง 

 

บรรยาย �� ชั�วโมง 

ตอ่ภาคการศกึษา 

สอนเสริมตามความ 

ต้องการของนกัเรียน 

เฉพาะราย 

ภาคปฏิบตัิ �� ชั�วโมง 

ตอ่ภาคการศกึษา 

การศกึษาด้วยตนเอง 

75 ชั�วโมง   

ตอ่ภาคการศกึษา 

3. จาํนวนชั�วโมงต่อสัปดาห์ที�อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล   

  - อาจารย์จดัเวลาให้คําปรึกษาเป็นเวลา 1 ชั�วโมงตอ่สปัดาห์  

 
หมวดที� 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

  1.1  คุณธรรม จริยธรรมที�ต้องพัฒนา 

   - มีวินยัและความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 

   - เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัขององค์กรและสงัคม 

                        - มีความซื�อสตัย์ตอ่ตนเองและผู้อื�น 
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                         - มีความรอบรู้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                         - มีความตระหนกัในคณุคา่ความเป็นมนษุย์  ภาคภมูิใจในตนเองและชื�นชมผู้อื�น 

                         - มีความสามารถนําความรู้ไปประยกุตใ์ช้ในการดําเนินชีวิตอย่างมีเหตผุล  

  �.� วธีิการสอน 

   - บรรยายพร้อมยกตวัอย่างกรณีศกึษาเกี�ยวกบัประเดน็ทางจริยธรรมที�เกี�ยวข้อง 

   - กําหนดให้นกัศกึษาหาตวัอย่างที�เกี�ยวข้อง 

  �.� วธีิการประเมินผล 

   - พฤติกรรมการเข้าเรียน และสง่งานที�ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที�ให้และตรงเวลา 

   - มีการอ้างอิงเอกสารที�ได้นํามาทํารายงาน อย่างถกูต้องและเหมาะสม 

   - ประเมนิผลการวิเคราะห์กรณีศกึษา 

   - ประเมนิผลการนําเสนอรายงานที�มอบหมาย 

�. ความรู้ 

  �.� ความรู้ที�ต้องได้รับ 

   - มีความรู้ในองคป์ระกอบของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   - มีความรู้ในวิธีวเิคราะห์ตนเองและพฤติกรรมการใช้รายได้ 

   - ใช้ความรู้ที�ได้จากการวิเคราะห์มากําหนดแนวทางในการดําเนินชีวิตของตน 

  2.2 วธีิการสอน 

   �. การบรรยาย หลกัการ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                         �. การมีตวัแบบที�ดี  การให้ตวัอย่าง การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในทกุสาขา

อาชีพที�เกี�ยวข้องกบัสาขาที�นิสิตเรียนอยู ่

                         �. ให้นิสิตทดลองปฏิบตัติามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง เริ�มด้วยการออม โดยให้นิสิตหยอด

เงิน � บาท ทกุครั �งที�เข้าชั �นเรียน และเมื�อจบภาคเรียน กใ็ห้นิสิตร่วมกนักําหนดวา่จะนําที�ออมทั �งหมดไปทํา

อะไรที�เป็นเรื�องสาธารณะ ซึ�งจะทําให้นิสติเริ�มต้นแบ่งปันให้กบัสงัคมบ้าง 

                          �. ให้นิสิตจดบนัทึกการใช้จ่ายประจําวนัของตนเอง โดยใช้บญัชีการออม-การใช้จ่ายของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ที�เข้ากบัวถีิชีวิตของนิสติ และให้นิสิตสง่ข้อมลู

เป็นรายสปัดาห์ ซึ�งเป็นจดุเริ�มต้นของการทําบญัชีครัวเรือน ซึ�งจะเป็นข้อมลูสําหรับการวเิคราะห์พฤติกรรม

การใช้จ่ายของนิสิต และข้อมลูจากบญัชีการออม-การใช้จา่ยนี � จะให้นิสติใช้เป็นฐานสําหรับการวางแผน

การเงินของตนเองในอนาคตได้  

  2.3 วธีิการประเมินผล 

   - ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที�เน้นการวดัหลกัการและทฤษฎ ี

  - นําข้อมลูที�นิสิตเกบ็มานําเสนอในห้องเรียน เพื�อให้นิสติเห็นภาพรวม แล้วให้นิสติร่วมกนั

วิเคราะห์ 
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   - วิเคราะห์กรณีศกึษา 

3. ทักษะทางปัญญา   

  3.1 ทักษะทางปัญญาที�ต้องพฒันา 

   - สามารถค้นหาข้อมลูที�ให้ศกึษาจากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ  

                         - สามารถสรุปสิ�งที�ไปค้นคว้าได้ และสามารถประเมินผลข้อมลูจากสิ�งที�อา่น 

   - สามารถศกึษาวเิคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขที�สร้างสรรค์ 

   - สามารถใช้ทกัษะและความเข้าใจในบริบททางวชิาการและวิชาชีพ 

   - มีทกัษะภาคปฏิบตัิ ตามที�ได้รับการฝึกฝน 

  3.2 วธีิการสอน 

   - หลงัจากการบรรยายตามหลกัการแล้ว จะมีการนําเสนอตวัอย่างโดยใช้สื�อเทคโนโลยี

สมยัใหม ่เชน่ youtube ที�เข้าถึงนิสิตได้ง่าย   

                        - ให้นิสิตทดลองวิเคราะห์สิ�งที�ได้รับชมจาก youtube 

                        - อาจารย์วิเคราะห์กรณีศกึษาให้ดเูป็นตวัอย่าง 

                        - มีการมอบหมายให้นิสิตไปหาตวัอย่างเพิ�มเติมจากที�นําเสนอในชั �นเรียนในทกุหวัข้อ และ

ให้นิสิตสรุปเนื �อหา พร้อมวิเคราะห์ตามประเดน็ที�กําหนดให้ 

   - อาจารย์สงัเคราะห์องค์ความรู้ที�นิสิตได้ศกึษามา แล้วนําเสนอในห้องเรียน 

  3.3 วธีิการประเมินผล 

   ประเมินจาการวิเคราะห์ประเดน็ของนิสติในชั �นเรียน การสรุปองค์ความรู้ได้รับในแตล่ะ

สปัดาห์  ทกัษะในการปฏิบตัิ  รายงานบคุคลและรายงานกลุม่รวมทั �งการกนกําเสนอผลงาน และสอบกลาง

ภาคและปลายภาค 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

  4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

   - มีความรับผิดชอบในงานที�ได้รับมอบหมาย  

   - วางตวัและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกบับทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบ 

   - สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพฒันาตนเองและวิชาชีพ 

  4.2 วธีิการสอน 

   - ทํากิจกรรมกลุม่ในลกัษณะตา่งๆ ในชั �นเรียน 

   - การนําเสนอรายงาน หรือโครงงาน 

  4.3 วธีิการประเมินผล 

   - ประเมนิตนเอง และเพื�อน ด้วยแบบฟอร์มที�กําหนด 

                         - รายงานที�นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 

   - รายงานการศกึษาด้วยตนเอง 
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5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1 ทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที�ต้อง
พัฒนา 

    - นิสิตมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมลู 

                         - นิสิตสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในการรวบรวมข้อมลูการใช้จ่ายของ

ตนเองอย่างสมํ�าเสมอ 

                         - นิสิตสามารถวิเคราะห์ข้อมลูการใช้จ่ายของตนเองด้วยคา่สถิติตา่งๆ 

   - นิสิตสามารถสรุปถึงพฤตกิรรมการใช้จ่ายของตนเองได้  

  5.2 วธีิการสอน 

   - มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื�อการสอน e-learning และ

ทํารายงานโดยเน้นการนําตวัเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหลง่ที�มาข้อมลูที�น่าเชื�อถือ 

   - นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที�เหมาะสม 

  5.3 วธีิการประเมินผล 

   - การจดัทํารายงาน และนําเสนอด้วยสื�อเทคโนโลยี 

   - การมีสว่นร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 

หมวดที� 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห 

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การ 
สอน สื่อท่ีใช (ถาม)ี 

ผูสอน 
 

1 แนะนําวิชา 2 1. นําพระราชดํารสัของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาให
นิสิตชวยหาคําสําคัญ แลวให
นิสิตชวยกันสรปุวามีประเด็น
อะไรบางที่จะตองทําความ
เขาใจ  
2. แลวนําเสนอคําอธิบาย
รายวิชา และวิธีการเรียนการ
สอน การทํากิจกรรม 
3. เก็บขอมลูสภาพเศรษฐกจิ
และสงัคมของครัวเรือนนสิิต 
เพื่อใชเปนขอมูลในการจัด
กิจกรรม 

 

1 ปรัชญาคืออะไร     2 1.ปฐมนิเทศสํารวจความรูเดิม  
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1) ความหมายของปรัชญา 
2) ความสําคัญของปรัชญา 
 
  

แนะนําเอกสาร เว็ปไซต 
แหลงขอมูลคนควา 
2.บรรยาย อภิปรายยกตัวอยาง 
3.ความหมายปรัชญาเพือ่ชีวิต 

2 ปรัชญาชีวิต 
1) แนวทางในการดําเนินชีวิต  
2) ที่มาของการเลือกแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต 

   4   1. บรรยาย 2 ช่ัวโมง ถึงสาเหตุ
ของการกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต การศึกษาทางเลือก
ในการดําเนินชีวิต  
2. การปฏิบัติการ ทําโดย
ยกตัวอยางกรณีศึกษาของ
บุคคลหลายอาชีพ   
 

 

3 ชีวิตคืออะไร 
1) ความหมายของชีวิต 
2) ความสําคัญของชีวิต 
3) องคประกอบของชีวิต 
4) คุณลักษณะของชีวิต 

   4 1. บรรยาย 2 ช่ัวโมง  
2. การปฏิบัติการ ทําโดย
ยกตัวอยางกรณีศึกษาของ
บุคคลหลายอาชีพ   
3. รวมกันสงัเคราะหในชั้น
เรียน สรุปถึงตัวแปรที่
กําหนดการเลือกแนวทางใน
การดําเนินชีวิตของบุคคล
เหลานั้น  

 

4 ความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง  

 1) ที่มาของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

2) องคประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

2) ความหมายของแตละองคประกอบของ 

วิถีพอเพียง  

    4 1. บรรยาย อภิปราย 
ยกตัวอยาง 
2. ใหนิสิตดูวิดีโอทีผู่ทรงคุณวุฒิ
ตางๆบรรยายถึงวิถีพอเพียง  
3) ใหนิสิตดูวิดีโอของวิถี
พอเพียงในหลากหลายอาชีพ 
เชน ภาคเกษตร ภาคธุรกิจ 
ภาคการสื่อสาร ภาค
วิทยาศาสตร เปนตน  

 

5 ความพอประมาณ  
ความหมายของพอประมาณ 
ความหมายของการสันโดษ 
 ความหมายทางสายกลาง 
    -ในทางศาสนาตาง 
    -ของนักคิดสําคัญๆ 
 ความสําคัญของความพอประมาณ 

    4 1. บรรยาย อิปราย คนควา 
 2. ศึกษา วิเคราะห ตัวอยาง
กลุมนักคิด หรือ บุคคลตัวอยาง
กลุมที่ประสบผลสําเสรจ็ในชีวิต   
3. หาบุคคลตนแบบสําหรบั
นิสิต 
4.ความพอประมาณ 
มีผลดีตอชีวิตของเราอยางไร 
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6 การมีภูมิคุมกัน   
ความหารของภูมิคมกัน(ภายใน-นอก) 
 ความปลอดภัยในชีวิต 
 การใชทรัพยากรในครอบครัวและ
ทองถิ่นอยางคุมคาและยั่งยืน               

    4 1.บรรยาย อภิปราย 
ยกตัวอยาง 
2.ศึกษาวิเคราะหการดําเนิน
ชีวิต จากบุคคลตัวอยาง  
3.การทีบุ่คคลเรามีภูมิคุมกันมี
ผลตอตอชีวิตอยางไร 

 

7 การสรางองคความรู  
     ความหมายของความรู 
     ความหมายของปญญา 
     แหลงกําเนิดความรู/ปญญา     
     การพัฒนาความคิด                  

    4 1.บรรยาย อภิปรายแนวทาง
การสรางบรรยากาศการเรียนรู 
2.สืบเสาะหา สื่อนวัตกรรม 
แหลงการเรียนรู ภูมิปญญา
ทองถิ่น ที่สอดครองกับ
ธรรมชาติวิชา พรอมนําเสนอ
แนวทางการประยุคตใช 
3.ฝกปฏบิัติการสรางสือ่จาก
วัสดุทองถิ่นทีก่ําหนดให 
4.ฝกปฏบิัติการเขียน
จุดประสงคการเรียนรู พรอม
ทั้งนําเสนอแนว 
การประยุกต 
5.การสรางองคความรูที่
เหมาะสมกับนสิิต 

 

8               สอบกลางภาค    
9 ทักษะการดิดริเริ่มสรางสรรค 

องคประกอบของการคิดริเริ่มสรางสรรค 
กระบวนการสรางความคิดรเิริม่
สรางสรรคประเภทของการคิดรเิริ่ม
สรางสรรค 
ความสําคัญของการคิดริเริ่มสรางสรรค 

    4 1. บรรยาย อิปราย คนควา 
 2. ศึกษา วิเคราะห ตัวอยาง
กลุมนักคิด หรือ บุคคลตัวอยาง
กลุมที่ประสบผลสําเสรจ็ในชีวิต   
3. หาบุคคลตนแบบสําหรบั
นิสิต 
4.ความจําเปนที่ตองมีความคิด
สรางสรรค 
5.หาความคิดสรางสรรคของ
นิสิต 

 

     
10 ความสามารถในการใชเหตุเพื่อการ

ตัดสินใจ  
ความสําคัญของการใชเหตผุล 
การใชเหตผุลแบบนรินัย 
    -องคประกอบของการอางเหตผุล 

    4 1.บรรยาย อภิปราย 
ยกตัวอยาง 
2.ศึกษาวิเคราะหการดําเนิน
ชีวิต จากบุคคลตัวอยาง 
3.เหตผุลมีความจําเปนตองการ
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    -การคิดหาเหตผุลโดยตรง 
    -การคิดหาเหตผุลโดยออม  
 การใชเหตุผลแบบอปุนัย 

     -โครงสรางการคิดหาเหตผุลแบบ

อุปนัย 

      -ความสําคัญของความสามารถใน
การใชเหตผุลเพื่อการตัดสินใจ    

ดําเนินชีวิตของคนเราอยางไร 
 

11 จริยธรรมกบัการดําเนินชีวิตและการ
ทํางานอยางมีประสทิธิภาพ(ซื่อสัตย  
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด 
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 

 

12  จริยธรรม 
2.1)จริยธรรมในการดําเนินชีวิต  
(พื้นฐาน) 
2.2) จริยธรรมสากล 
2.3)จริยธรรมเพื่อความดีงามแหงสงัคม 
2.4) จริยธรรมเพื่อผูครองเรอืน 
2.5)จริยธรรมที่ทุกคนควรเขาใจและแจม
แจง (สจัจธรรม) 
2.6) จริยธรรมเพื่อการพัฒนาจิต 
คุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนิน 
ชีวิต (เสริมความรู) 

    4 1. บรรยาย ศึกษา 
กรณีศึกษา  อภิปรายตัวอยาง 
2.ศึกษาวิเคราะห ตัวอยาง
สาระการเรียนรู ในการ
ประยุกต 
3.คุณธรรมเปนสิง่ที่ทกุคน
จะตองม ี

 

13 การออมและการวางแผนการเงินสวน
บุคคล 
1) รูหา 
2) รูเกบ็ 

    4 1. บรรยายการวิเคราะหตนเอง 
การเลือกอาชีพ  
2. ทําแบบทดสอบความถนัด
ของตนเอง 

 

14 การวางแผนการเงินสวนบุคคล (ตอ)  
3) รูใช 
4) รูขยายผล 

   4 1. บรรยาย 
2. ฝกปฏิบัติการสรางแผนชีวิต 

 

15 กิจกรรมการวางแผนการเงินสวนบุคคล 4 ฝกปฏิบัตกิารเขียนแผนการ
ดําเนินชีวิต และ การวางแผน
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การเงินสวนบุคคล 
16 กรณีศึกษา 

 
   4 บรรยายพิเศษโดยผูทรงคุณวุฒิ

ที่เกี่ยวของกบัการฟนฟู
เศรษฐกจิฐานราก 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที� 

 

ผลการ 
เรียนรู้* 

 

วธีิการประเมิน 

   สัปดาห์ที� 
    ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

      (�)  สอบ 

     สอบกลางภาค 

     สอบปลายภาค 

 

            8 

           16             

         

         25 % 

         25 %         

       (�)  การค้นคว้าและสง่งานตามที�

มอบหมายรายหวัข้อ 

      ตลอดภาค 

     การศกึษา 

         ��% 

(�)  การบนัทกึรายรับรายจ่าย การ

วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เงินของ

ตนเอง และการวางแผนการเงินสว่น

บคุคล 

ตลอดภาค 

การศกึษา 

และสปัดาห์ที� �� 

��% 

        (�)  การเข้าชั �นเรียน      ตลอดภาค 

     การศกึษา 

         10 % 

          

 
 

 
หมวดที� 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

�.  เอกสารและตาํราหลัก 

รศ.สทุธิชยั  ยงัสขุ. ปรัชญาชีวิตเพื�อวิถีพอเพียง, คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร,  

(อดัสําเนา) 

2. เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 

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

กวีวงศ์ (นามแฝง). (����).  

            การสมัมนาโครงการปราชญ์เพื�อแผน่ดนิ : ทฤษฎใีหมต่ามแนวพระราชดําริ สถาบนัพฒันา 

ข้าราชการพลเรือน จ.นนทบรีุ ในวนัที� � พฤศจิกายน ����, สถาบนันโยบายการศกึษา 2541. 

 กีรติ  บญุเจือ. (����).  ศาสนาคริสเชิงวชิาการ.  กรุงเทพฯ: ดวงกมล. 
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กรุณา -เรืองอไุร  กศุลาสยั.  (����).  อมตวาจาของมหาตมา  คานธี.  กรุงเทพมหานครฯ : สาํนกัพิมพ์แม่คําผาง. 

กีรติ  บญุเจือ. (�� ��).  แก่นปรัชญากรีก.  กรุงเทพทมหานครฯ :  ไทยวฒันาพานิช. 

---------------.  (2527).  ปรัชญาสําหรับผู้เริ�มเรียน.  กรุงเทพมหานครฯ : ไทยวฒันาพานิช. 

---------------.  (����). จริยศาสตร์สําหรับผู้เริ�มเรียน. กรุงเทพมหานครฯ : ไทยวฒันาพานิช. 

---------------.  (����). ปรัชญาเบื �องต้น. กรุงเทพมหานครฯ : ไทยวฒันาพานิช.7 

 

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

 ----------------. (����).  พทุธศาสนากบัชีวิตประจําวนั.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 

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

สงัคมศาสตร์. 

             จรัญ  หอมเทียมทอง. (����).  วาทะปรัชญาเมธีเพลโต.  กรุงเทพฯ :  สาํนกัพิมพ์แสงดาวสร้อยทอง. 

----------------. (����).  วาทะปรัชญาโสเครตีส.  กรุงเทพมหานครฯ :  สาํนกัพิมพ์แสงดาวสร้อยทอง. 

แจ๊ก  แคนฟีลด์.  (����)  พลังแห่งชีวิต.  กรุงเทพมหานครฯ :บริษัท อมัรินทร์  พริ �นติ �ง  กรุ๊ป  จํากดั. 

ฉตัรสมุาลย์  กบิลสิงห์. (����).  ศาสนาคริสต์.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

 ชยัวฒัน์  อตัพฒัน์, (����).  จริยศาสตร์.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามคําแหง. 

 ---------------. (����).  ญาณวิทยา.  กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2534. 

 ชนิกา  เจริญวงษ์.(����). “บทความสํารวจความคิดความเข้าใจการปฏิบตัิตาม แนวทฤษฎีใหม”่ ใน

เอกสารประกอบการประชมุวชิาการของสถาบนั วิจยัพฒันามหาวิทยาลยัขอนแก่น.  

 ชลิตภาภร  วีรผลิน. (2541). “การนําทฤษฎใีหมไ่ปสูก่ารปฏิบตัิจากมมุมองของ นกัผงัภาคและผงัเมือง” ใน   

เอกสารประกอบการมมนา โครงการปราชญ์เพื�อแผน่ดิน : ทฤษฎีใหมต่ามแนวพระราชดําริ  สถาบนัพฒันา

ข้าราชการพลเรือน จ.นนทบรีุ ในวนัที� � พฤศจิกายน ����, สถาบนันโยบายการศกึษา.  

ดนยั  ไชยโยธา. (����).  พจนานกุรมพทุธศาสน์.  กรุงเพฯ:  โอเดียนสโตร์. 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. (����). รายงานการวิจยั เรื�อง แนวทางและนโยบายใน

การพฒันาการเกษตรแบบยั�งยืน.ฉลองภพ สสุงักร์กาญจน์ “เศรษฐกิจพอเพียงกบัวิกฤตเศรษฐกิจ”  ในร่าง

เบื �องต้นเอกสารประกอบการสมัมนาวิชาการ TDRI.  

เดือนเดน่ นิคมบริรักษ์�. (����). “บรรษัทภิบาลกบัเศรษฐกิจพอเพียง” ในเอกสารประกอบการสมัมนา

วิชาการ  TDRI ประจําปี ����.  

             เปรม ติณสลูานนท์. ปรัชญาการพฒันา : ทฤษฏีใหมต่ามแนวพระราชดําริ  ในเอกสารประกอบ 

            ประเวศ  วะสี  (����). ยทุธศาสตร์ทางปัญญาของชาติ : ยทุธศาสตร์ที�สําคญัที�สดุของสงัคม

ทั �งหมดร่วมกนั.  กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ �นติ �งแอนดพ์บัลิชชิง. 

         พระพรหมคณุาภรณ์ (ประยทุธ์  ปยตฺุโต). (����). ธรรมนญูชีวิต.  คนรปฐม : สํานกัพิมพ์ 
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

           เวบ็ไซด์  ที�เกี�ยวกบัข้อมลูในประประมวลรายวิชา เช่น 

 

 

หมวดที� 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

  การประเมินประสิทธิผลในรายวชิานี � ที�จดัทําโดยนกัศกึษา ได้จดักิจกรรมในการนําแนวคดิและ 

ความเห็นจากนกัศกึษาได้ดงันี � 

 - การสนทนากลุม่ระหวา่งผู้สอนและผู้เรียน 

  - การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

  - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวชิา 

  - ขอเสนอแนะผา่นเวบบอร์ด ที�อาจารย์ผู้สอนได้จดัทําเป็นช่องทางการสื�อสารกบันกัศกึษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

  ในการเก็บข้อมลูเพื�อประเมนิการสอน ได้มีกลยทุธ์ ดงันี � 

  - การสงัเกตการณ์สอนของผู้ ร่วมทีมการสอน 

  - ผลการสอบ 

  - การทวนสอบผลประเมนิการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 

  หลงัจากผลการประเมนิการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดม 
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สมอง และหาข้อมลูเพิ�มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงันี � 

  - สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 

  - การวิจยัในและนอกชั �นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ�ของนักศึกษาในรายวชิา 

  ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ�ในรายหวัข้อ ตามที�คาดหวงัจากการ 

เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนกัศกึษา หรือการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษา รวมถึงพิจารณาจากผล

การทดสอบย่อย และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ�โดยรวมในวิชาได้ดงันี � 

  - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารย์อื�น หรือ 

ผู้ทรงคณุวฒุ ิที�ไมใ่ช่อาจารย์ประจําหลกัสตูร 

  - มีการตั �งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษา โดย 

ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

  จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธิ�ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง 

การสอนและรายละเอียดวชิา เพื�อให้เกิดคณุภาพมากขึ �น ดงันี � 

 - ปรับปรุงรายวิชาทกุ 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ� ตามข้อ 4 

 - เปลี�ยนหรือสลบัอาจารย์ผู้สอน เพื�อให้นกัศกึษามีมมุมองในเรื�องการประยกุต์ความรู้นี �กบัปัญหา 

ที�มาจากงานวิจยัของอาจารย์หรืออตุสาหกรรมตา่ง ๆ 

 
 


