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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
รหัสวิชา LPC๑๐๑๒ รายวิชา การเรียนรูในตนและประสบการณชีวิต
สรางสรรคและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ภาคการศึกษา ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒

หมวดที่๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย

LPC๑๐๑๒
การเรียนรูในตนและประสบการณชีวิต

๒. จํานวนหนวยกิต

๓(๓-๐-๖)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา

รายวิชาเลือกเสรี

๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารย ดร.กัญญรัชการย นิลวรรณ
๔.๒ อาจารยผสู อน
อาจารย ดร.กัญญรัชการย นิลวรรณ
๕. สถานที่ติดตอ

หองพัก อาคาร ๓๓ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานอธิการบดีและ
ศูนยวิทยบริการ
E – Mail : ganratchakan.ni@ssru.ac.th

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๖.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได ประมาณ

๑/๒๕๖๑
๕๐ คน

๗. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) (ถามี)

…...............................................................

๘. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisites)(ถามี) …...............................................................
๙. สถานที่เรียน

หองบุคลิกภาพ อาคาร ๓๑ ชัน้ ๑
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๑๐.วันที่จัดทําหรือปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด

วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา

๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต มีวินัย อดทน และรับผิดชอบ
๑.๒ มีความรูพื้นฐานดานจิตวิทยา กระบวนการทางจิตวิทยาของบุคคลและกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ
๑.๓ เขาใจถึงพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน หลักมนุษยสัมพันธ และการใชชีวิตรวมกันในสังคม
๑.๔ มีการพัฒนาชีวิตใหดําเนินไปอยางมีความสุขทั้งสวนตนและสังคม
๑.๕ มีทักษะในการติดตอสื่อสารกับบุคคลในสังคม

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เมื่อจบบทเรียนแลวผูเรียนสามารถ
เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานดานจิตวิทยา การพัฒนาตนเอง การรูจักตนเอง เขาใจตนเองและสังคม เพื่อการ
พัฒนาชีวิตใหดําเนินไปอยางมีความสุขทั้งสวนตนและสังคม มุงเนนกระบวนการทางจิตวิทยาของบุคคลและกลุมบุคคล หลัก
มนุษยสัมพันธ การติดตอสื่อสาร ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม การจัดการเรียนการสอนที่นาสนใจ สอดคลองกับยุคสมัย
และเปนไปตามกรอบมาตรฐานทางอุดมศึกษา
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา

(ภาษาไทย) ศึกษาศาสตรสาขาที่เปนพื้นฐานสําคัญในการดําเนินชีวิต ไดแก การคิด การเขาใจชีวิต ครอบครัว
การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม การทํางานและการสื่อสาร ที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนสามารถนําหลักการไปใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวันอันจะกอใหเกิดชีวิตที่ดีและมีความสุข
(ภาษาอังกฤษ) Education is the key to life, including thinking, understanding family life. Personality
development, social etiquette, work and communication. The purpose is to allow students to apply the principles
of daily living that will lead to a better and happier life.
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๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)

สอนเสริม
(ชั่วโมง)

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน(ชั่วโมง)

การศึกษาดวยตนเอง
(ชั่วโมง)

๓๐ ชม.

-

๓๐ ชม.

๗๕ ชม.

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
๒ ชั่วโมง/สัปดาห
๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผสู อน หองพักอาจารย ชั้น ๓ อาคาร ๓๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สํานักงานอธิการบดีและศูนยวิทยบริการ
๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทที่ทาํ งาน / มือถือ หมายเลข ๐๙๒-๒๖๙-๕๑๕๖
๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ganratchakan.ni@ssru.ac.th
๓.๔ ปรึกษาผานเครือขายสังคมออนไลน (Facebook/Twitter/Line) : DrGreat Tidy
๓.๕ ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร (Internet/Webboard) : http://www.eledu.ssru.ac.th/ganratchakan_ni/

๑.คุณธรรม จริยธรรม

หมวดที๔่ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา

(๑) มีวนิ ัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งตอตนเองวิชาชีพและสังคม

(๒) แสดงความซือ่ สัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ

(๓) ปฏิบัตหิ นาที่ดว ยคุณธรรมและจริยธรรม

(๔) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑขององคกรและสังคม

(๕) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุม นั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุม และ
การเปนสมาชิกกลุม
(๓) มีความซือ่ สัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ ื่น
(๔) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
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๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานทีไ่ ดรับมอบหมาย และการรวม
กิจกรรม
(๒) ประเมินจากการมีวินยั และความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(๓) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(๔) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

๒. ความรู

๒.๑ ความรูที่ตองพัฒนา

(๑) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ และอธิบาย รวมถึงนําความรูทางจิตวิทยาไปประยุกตใชได

(๒) มีความเขาใจและสามารถบูรณาการหลักการของศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของกับจิตวิทยา

(๓) เล็งเห็นการเปลีย่ นแปลงความรูในแนวกวางของสาขาสังคมศาสตร

๒.๒ วิธีการสอน
(๑) ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนือ้ หาสาระของรายวิชานั้น ๆ
(๒) เนนการเรียนรูเชิงปฏิบัติ
(๓) จัดใหมีการเรียนรูโดยเทาทันกับสถานการณจริง
(๔) มีการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การทดสอบยอย
(๒) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(๓) ประเมินจากรายงานทีน่ กั ศึกษาจัดทํา
(๔) ประเมินจากโครงการที่นาํ เสนอ
(๕) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(๖) ประเมินจากรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา

๓.ทักษะทางปญญา

๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณอยางเปนระบบ

(๒) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศทางสังคมศาสตร เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางเหมาะสม

(๓) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหา โดยใชหลักการทางสังคมศาสตรที่ไดเรียนมาไดอยาง

เหมาะสม

(๔) มีความใฝหาความรูอยูเสมอ
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) ฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคตั้งแตเริ่มเขาศึกษาโดยเริ่มตนจากปญหาที่งา ยและเพิ่มระดับความ
ยากขึ้นเรื่อยๆ ทัง้ นีต้ องจัดใหเหมาะสมและสอดคลองกับรายวิชา
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(๒) จัดการสอนแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชวธิ ีการสอนที่หลากหลาย เชน การอภิปรายกลุม การทํา
กรณีศึกษา และการจัดทําโครงการ เปนตน
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการมีสวนรวมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคําถาม
(๒) ประเมินจากผลจากการปฏิบัติงานและรายงาน
(๓) ประเมินจากแบบทดสอบภาคทฤษฎี

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 (๑) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
 (๒) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย

(๓) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี

(๔) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป

(๕) สามารถแกปญหาและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

(๖) มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(๒) การวิพากษวิจารณผลงานของผูอนื่ อยางโดยอาศัยหลักการวิเคราะหอยางเปนกลาง
(๓) สามารถปฏิบตั ิงานรวมกับผูอื่นเปนกลุม ไดในสถานการณตางๆ
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน
(๒) การปฏิบัตงิ านเดี่ยวและกลุม
(๓) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา

(๑) มีทักษะการใชภาษาไทยในการอธิบายหลักการและสถานการณ ตลอดจนการสื่อสารความหมายได
อยางมีประสิทธิภาพ

(๒) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอรายงาน

(๓) มีความรูพนื้ ฐานทางคณิตศาสตรและสถิติ ในอันที่จะวิเคราะหสถานการณตลอดจนนําเสนอขอมูลโดย
ใชคณิตศาสตรหรือสถิติ

(๔) ใชภาษาอังกฤษในการสือ่ สารได
๕.๒ วิธีการสอน
(๑) กิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดเรียนรูดวยการปฏิบัตใิ นหลากหลายสถานการณ
๕.๓ วิธีการประเมินผล
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(๑) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ
(๒) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆทีม่ ีการนําเสนอตอชั้นเรียน

หมายเหตุ
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เวนวาง
หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)

หมวดที่๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาหที่
1-2

หัวขอ/รายละเอียด
ความรูทั่วไปทางดานพฤติกรรมมนุษย
1. การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
2. พฤติกรรมเพื่อการพัฒนาตน
3. ประเภทของพฤติกรรม
4. จิตและพฤติกรรม
5. เปาหมายและความสําคัญของ
การศึกษาพฤติกรรม
6. แนวคิดเกี่ยวกับจิตและกาย
7. แนวคิดของนักจิตวิทยากลุม
ตางๆ ในการศึกษาพฤติกรรม

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
(ชั่วโมง)
และสื่อที่ใช
8
1. ชี้แจงการจัดการเรียนรู
แหลงการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล
2. อภิปรายความหมายความรู
ทั่วไปทางดานพฤติกรรม
มนุษย
อ.ดร.กัญญรัช
3. แบงกลุมอภิปรายถึงความรู การย
ทั่วไปทางดานพฤติกรรม
นิลวรรณ
มนุษยแลวนําเสนอพอสังเขป
4. คนควาดวยตนเองจาก
หัวขอที่กําหนดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมมนุษย
5. ศึกษาพฤติกรรมมนุษย
และฝกวิเคราะห
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3-4

5-6

7

8

หลักมนุษยสัมพันธ
1. คําจํากัดความมนุษยสัมพันธ
2. แนวคิดของหลักมนุษยสัมพันธ
3. ความสําคัญของหลักมนุษย
สัมพันธ
4. หลักของมนุษยสัมพันธ
5. สาเหตุที่ทําใหตองลมเหลวใน
การสรางมนุษยสัมพันธ

8

1. การเรียนรูแบบเรียนรู
รวมกัน
2. ศึกษาเหตุปจจัย
พฤติกรรมมนุษยดานตางๆ
3. นํ า เสนอการศึ ก ษาและ
สรุ ป ผลการศึ ก ษาและการ
อภิปรายเปนแผนภูมิหรือแผน
ที่ความคิด
4. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
1. สนทนาอภิปรายรวมกัน
2. ศึกษาวิธีการศึกษาตนเอง
ตามแนวคิดของนักจิตวิทยา
3. นําเสนอผลการศึกษาและ
สรุปผลการศึกษา

การติดตอสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ
1. ความหมายและความสําคัญของ
การติดตอสื่อสาร
2. การจําแนกประเภทของการ
ติดตอสื่อสาร
3. กระบวนการติดตอสื่อสาร
4. องคประกอบของการ
ติดตอสื่อสาร
5. ทฤษฎีการสื่อสารระหวางบุคคล
6. หลักการติดตอการสื่อสารเพื่อ
สรางมนุษยสัมพันธ
ผูนําและการทํางานเปนทีม
1. พื้นฐานทางดานผูนําและการ
ทํางานเปนทีม
2. ผูนํากับการทํางานเปนทีม
3. ผูตามกับการทํางานเปนทีม

8

4

1. ศึ ก ษาผู นํ า กั บ การทํ า งาน
เปนทีมของบุคคลในอาชีพตาง
อ.ดร.กัญญรัช
2. ให นั ก ศึ ก ษาวิ เ คราะห
การย
ความสัมพันธระหวางบุคคล
นิลวรรณ
3. นักศึกษารวมกันพิจารณา
นําเสนองาน

หลั ก การพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรม
มนุษย
1. หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ
จิตวิทยา
2. หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสังคม
วิทยา
3. หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ
จริยธรรม

4

1. ทํ า แผ นสํ า รว จตนเอ ง
เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ
2. วิ เ คราะห แ ละประเมิ น อ.ดร.กัญญรัช
การย
ตนเองดานมนุษยสัมพันธ
นิลวรรณ
3. นําเสนอกระบวนการ
พัฒนาตนเองดาน
มนุษยสัมพันธ

อ.ดร.กัญญรัช
การย
นิลวรรณ

อ.ดร.กัญญรัช
การย
นิลวรรณ
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9
10-11

แนวคิดเกี่ยวกับการสอน
1. การสอนกับการเรียนรู
2. การสอนเนนเด็กเปน
ศูนยกลาง
มโนทัศนการสอนแบบจิตปญญา
1. พื้นฐานการสอนแบบจิต
ปญญา
2. องคประกอบการสอนแบบจิต
ปญญา
3. ลักษณะการสอนแบบจิต
ปญญา
4. กระบวนการสอนแบบจิต
ปญญา
5. แผนการสอนแบบจิตปญญา

12

การคิด
1.
2.
3.
4.

13

ความเขาใจชีวิต
1. โลกทัศนและชีวทัศนนําไปสู
การกําหนดเปาหมายและ
แนวทางการดําเนินชีวิต
2. ตัวอยางการดําเนินชีวิตอยาง
มีศิลปะ
3. การตรวจสอบและพัฒนาชีวิต
4. การเขาใจตนเองผูอื่น

การคิดเหตุผล
ทักษะการคิดแบบใหม
ความคิดสรางสรรค
การคิดแกปญหาอยาง
สรางสรรค

สอบกลางภาค
8
1. สนทนาอภิปรายรวมกัน
อ.ดร.กัญญรัช
2. ศึกษาวิธีการศึกษาตนเอง การย
จากแนวคิดการสอน และมโน นิลวรรณ
ทัศนการสอนแบบจิตปญญา
3. นําเสนอผลการศึกษาและ
สรุปผลการศึกษา

4

1. สนทนาอภิปรายรวมกัน
2. ศึกษาวิธีการศึกษาการคิด
แบบตางๆ
3. นําเสนอผลการศึกษาและ
สรุปผลการศึกษา

อ.ดร.กัญญรัช
การย
นิลวรรณ

4

1. สนทนาอภิปรายรวมกัน
2. ศึกษาวิธีการเขาใจชีวิต
3. นําเสนอผลการศึกษาและ
สรุปผลการศึกษา

อ.ดร.กัญญรัช
การย
นิลวรรณ
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14

15

16

17

ครอบครัวกับศิลปะการดําเนินชีวิต
1. แนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิต
2. แนวคิดเรื่องครอบครัวกับ
ศิลปะการดําเนินชีวิต
3. ศาสตรของการดําเนินชีวิต
ครอบครัว
4. ศิลปะการดําเนินชีวิต
ครอบครัว
การพัฒนาบุคลิกภาพ : มารยาททาง
สังคมและการแตงกาย
1. ความหมายและความสําคัญ
ของบุคลิกภาพ
2. ความหมายและความสําคัญ
ของกิริยามารยาทใน
สังคมไทย
3. มารยาททางใจ
นฐานมารยาททางกายและ
วาจา
4. มารยาททางกาย
5. การพัฒนาบุคลิกภาพโดยการ
แตงกาย
ศิลปะการทํางาน
1. งานและประสิทธิภาพของ
งาน
2. ปจจัยของการสราง
ประสิทธิภาพใหกับงาน
3. กระบวนการสรางความสุขให
เกิดขึ้นจากการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ
ศิลปะการสื่อสาร
1. ศาสตรของการสื่อสาร
2. ศิลปะการสื่อสารตอการ
ดําเนินชีวิต

4

1. สนทนาอภิปรายรวมกัน
อ.ดร.กัญญรัช
2. ศึกษาเนื้อหาเรื่อง
การย
ครอบครัวกับศิลปะการดําเนิน นิลวรรณ
ชีวิต
3. นําเสนอผลการศึกษาและ
สรุปผลการศึกษา

4

1. สนทนาอภิปรายรวมกัน
2. ศึกษาเนื้อหาเรื่องการ
พัฒนาบุคลิกภาพ : มารยาท
ทางสังคมและการแตงกาย
3. นําเสนอผลการศึกษาและ
สรุปผลการศึกษา

4

1. สนทนาอภิปรายรวมกัน
2. ศึกษาเนื้อหาเรื่องศิลปะ
การทํางานและศิลปะการ
สื่อสาร
3. นําเสนอผลการศึกษาและ
สรุปผลการศึกษา

อ.ดร.กัญญรัช
การย
นิลวรรณ

สอบปลายภาค
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาหที่ประเมินและสัดสวนของการประเมิน)

สัดสวน
ของการประเมินผล

ผลการเรียนรู

วีธีการประเมินผลการเรียนรู

สัปดาหที่ประเมิน

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

1) การเขาชัน้ เรียนและมีสวนรวมกิจกรรมการเรียน

ตลอดภาค

2.1 2.2 2.3 2.4

2) การสอบกลางภาค

สัปดาหที่ 8

10

3.1 3.2 3.3 3.4

3) การสอบปลายภาค

สัปดาหที่ 17

30

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

4) การอภิปรายกลุมและการนําเสนอ

สัปดาหที่ 11-15

40

5.1 5.2 5.3 5.4

5) การอภิปรายกลุมและการนําเสนอ

สัปดาหที่ 16

20

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาการเรียนรูในตนและประสบการณชีวิต
๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. กุญชรี คาขาย...[และคนอื่นๆ]. (2547). พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา.
2. กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2543). การสอนแบบจิตปญญา : แนวการใชในการสรางแผนการสอนระดับอนุบาลศึกษา.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพเอดิสันเพรส โปรดักส.
3. ขจัดภัย บุรุษพัฒน. (2552). ความสําเร็จในชีวิตใครคิดวายาก. กรุงเทพฯ: บุคส ทู ยู.
4. ธัญญภัสร ศิรธัชนราโรจน. (2560). จิตวิทยากับการพัฒนาตน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
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หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้จัดทําโดยนักศึกษาไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา
ไดดงั นี้
- การอภิปรายกลุมระหวางผูส อนและผูเรียน
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเว็บบอรดที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
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๒. กลยุทธการประเมินการสอน
(ระบุวิธีการประเมินที่จะไดขอมูลการสอน เชน จากผูสังเกตการณ หรือทีมผูสอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เปนตน)

ในการเก็บขอมูลเพือ่ ประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การประเมินการสอนของอาจารยผูสอนโดยนักศึกษาเปนผูประเมิน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
๓. การปรับปรุงการสอน
(อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไวอยางไรบาง
การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน)

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมองและหา
ขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการวางแผนและออกแบบกระบวนการเรียนการสอน
- วิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
(อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา เชน
ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับรายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับ
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน)

ในระหวางกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา จัดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในรายวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษาหรือสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย
และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดงั นี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน
วิธีการใหคะแนนสอบและการใหคะแนนพฤติกรรม
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
(อธิบายกระบวนการในการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ)

จากผลการประเมินอาจารยผสู อนและผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา นํามาออกแบบปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนและรายละเอียดรายวิชาเพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิต์ ามขอ 4
- มีการเปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารยหรือสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
***********************
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒
คุณลักษณะบัณฑิต

๑.คุณธรรม
จริยธรรม

๒. ความรู
ทักษะทาง
ปญญา

๓.ทักษะทาง
ปญญา

๔. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๕. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสวิชา LPC๑๐๑๒ การเรียนรูในตนและ

ประสบการณชีวิต
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ความรับผิดชอบในแตละดานสามารถเพิ่มลดจํานวนไดตามความรับผิดชอบ
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