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รายละเอยีดของรายวชิา(Course Specification) 

รหัสวชิา LPC๑๐๑๒  รายวชิา การเรยีนรูในตนและประสบการณชวีติ 

สรางสรรคและสงเสรมิการเรยีนรูตลอดชวีติ มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

ภาคการศกึษา ๑ ปการศกึษา ๒๕๖๒ 

 

หมวดท่ี๑ ขอมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวชิา   LPC๑๐๑๒   

ช่ือรายวชิาภาษาไทย การเรียนรูในตนและประสบการณชีวติ 

 

๒. จํานวนหนวยกติ  ๓(๓-๐-๖)  

       

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 

๓.๑  หลักสูตร       - 

๓.๒ ประเภทของรายวชิา    รายวชิาเลอืกเสรี 

 

๔.อาจารยผูรับผดิชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน    

๔.๑  อาจารยผูรับผดิชอบรายวชิา  อาจารย ดร.กัญญรัชการย นลิวรรณ 

๔.๒  อาจารยผูสอน   อาจารย ดร.กัญญรัชการย นลิวรรณ 

 

๕.  สถานท่ีตดิตอ หองพัก อาคาร ๓๓ ช้ัน ๓ อาคารเฉลมิพระเกียรต ิสํานักงานอธกิารบดแีละ 

ศูนยวทิยบริการ   

E – Mail : ganratchakan.ni@ssru.ac.th  

 

๖. ภาคการศกึษา / ชั้นปท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศกึษาที่    ๑/๒๕๖๑   

๖.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได ประมาณ ๕๐ คน 

 

๗. รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน(Pre-requisite)  (ถาม)ี …............................................................... 

 

๘. รายวชิาท่ีตองเรยีนพรอมกัน(Co-requisites)(ถาม)ี …............................................................... 

 

๙. สถานท่ีเรยีน   หองบุคลกิภาพ อาคาร ๓๑ ช้ัน ๑ 
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๑๐.วันท่ีจัดทําหรอืปรับปรุง   วันที่ ๑๙  เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายละเอยีดของรายวชิาคร้ังลาสุด 

 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

๑. จุดมุงหมายของรายวชิา 

๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต มีวินัย อดทน และรับผิดชอบ   
๑.๒ มีความรูพ้ืนฐานดานจิตวิทยา กระบวนการทางจิตวิทยาของบุคคลและกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ 
๑.๓ เขาใจถึงพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน หลักมนุษยสัมพันธ และการใชชีวิตรวมกันในสังคม 
๑.๔ มีการพัฒนาชีวิตใหดําเนินไปอยางมีความสุขท้ังสวนตนและสังคม  
๑.๕ มีทักษะในการติดตอสื่อสารกับบุคคลในสังคม 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 
 เม่ือจบบทเรียนแลวผูเรียนสามารถ 
  เพ่ือใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานดานจิตวิทยา การพัฒนาตนเอง การรูจักตนเอง เขาใจตนเองและสังคม เพ่ือการ
พัฒนาชีวิตใหดําเนินไปอยางมีความสุขท้ังสวนตนและสังคม มุงเนนกระบวนการทางจิตวิทยาของบุคคลและกลุมบุคคล หลัก
มนุษยสัมพันธ การติดตอสื่อสาร ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม การจัดการเรียนการสอนท่ีนาสนใจ สอดคลองกับยุคสมัย 
และเปนไปตามกรอบมาตรฐานทางอุดมศึกษา 
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนนิการ 
 

๑. คําอธบิายรายวชิา 
 (ภาษาไทย)  ศึกษาศาสตรสาขาท่ีเปนพ้ืนฐานสําคัญในการดําเนินชีวิต ไดแก การคิด การเขาใจชีวิต ครอบครัว  

การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม การทํางานและการสื่อสาร ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนสามารถนําหลักการไปใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวันอันจะกอใหเกิดชีวิตท่ีดีและมีความสุข  

  (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. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศกึษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสรมิ 
(ชั่วโมง) 

การฝกปฏบิัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน(ชั่วโมง) 

การศกึษาดวยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๐ ชม. - ๓๐ ชม. ๗๕ ชม. 

 
 
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนักศกึษาเปนรายบุคคล 

 ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห 

 ๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผูสอน  หองพักอาจารย ช้ัน ๓ อาคาร ๓๓ อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ 

สํานักงานอธกิารบดแีละศนูยวทิยบริการ 

 ๓.๒ ปรกึษาผานโทรศัพทที่ทาํงาน / มอืถอื  หมายเลข ๐๙๒-๒๖๙-๕๑๕๖ 

 ๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอเิลก็ทรอนกิส (E-Mail) ganratchakan.ni@ssru.ac.th  

 ๓.๔ ปรกึษาผานเครอืขายสังคมออนไลน (Facebook/Twitter/Line) : DrGreat Tidy 

 ๓.๕ ปรึกษาผานเครอืขายคอมพวิเตอร (Internet/Webboard) : http://www.eledu.ssru.ac.th/ganratchakan_ni/ 

 

หมวดท่ี๔ การพัฒนาผลการเรยีนรูของนกัศึกษา 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จรยิธรรมท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  มวีนิัย ตรงตอเวลา และมคีวามรับผดิชอบสงูทัง้ตอตนเองวชิาชีพและสงัคม 

 (๒)  แสดงความซือ่สตัยสุจริตอยางสม่ําเสมอ 

 (๓)  ปฏบิัตหินาที่ดวยคุณธรรมและจริยธรรม 

 (๔)  เคารพในระเบยีบและกฎเกณฑขององคกรและสงัคม 
 (๕)  เคารพสทิธแิละรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทัง้เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย                
๑.๒   วธีิการสอน 

(๑) ปลูกฝงใหนักศกึษามรีะเบยีบวนิัย โดยเนนการเขาช้ันเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไป
ตามระเบยีบของมหาวทิยาลัย 

(๒)  นักศกึษาตองมคีวามรับผดิชอบโดยในการทํางานกลุมนัน้ตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและ
การเปนสมาชิกกลุม 

(๓)  มคีวามซือ่สตัยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรอืลอกการบานของผูอื่น 
(๔)  มกีารจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
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๑.๓    วธีิการประเมนิผล 
(๑)  ประเมนิจากการตรงเวลาของนักศกึษาในการเขาช้ันเรียน การสงงานทีไ่ดรับมอบหมาย และการรวม

กิจกรรม 
(๒)  ประเมนิจากการมวีนิยัและความพรอมเพรียงของนักศกึษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(๓)  ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
(๔)  ประเมนิจากความรับผดิชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
 

๒. ความรู 
๒.๑   ความรูท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  สามารถวเิคราะหปญหา เขาใจ และอธบิาย รวมถึงนาํความรูทางจติวทิยาไปประยุกตใชได 

 (๒)  มคีวามเขาใจและสามารถบูรณาการหลักการของศาสตรอื่นๆที่เก่ียวของกับจติวทิยา 

 (๓)  เล็งเห็นการเปลีย่นแปลงความรูในแนวกวางของสาขาสังคมศาสตร 

  
๒.๒   วธีิการสอน 

(๑)  ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหเปนไปตามลักษณะของรายวชิา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวชิานัน้ ๆ 

(๒)  เนนการเรียนรูเชิงปฏบิัต ิ
(๓)  จัดใหมกีารเรียนรูโดยเทาทันกับสถานการณจริง 
(๔)  มกีารศกึษาดูงานหรอืเชิญผูเช่ียวชาญที่มปีระสบการณตรงมาเปนวทิยากรพเิศษ 

๒.๓    วธีิการประเมนิผล 
(๑) การทดสอบยอย 
(๒)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(๓)  ประเมนิจากรายงานทีน่กัศกึษาจัดทํา 
(๔)  ประเมนิจากโครงการที่นาํเสนอ 
(๕)  ประเมนิจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
(๖)  ประเมนิจากรายวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ หรอืสหกิจศกึษา                

 
๓.ทักษะทางปญญา 

๓.๑   ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  มคีวามสามารถในการวเิคราะหสถานการณอยางเปนระบบ 

 (๒)  สามารถสบืคน ตีความ และประเมนิสารสนเทศทางสังคมศาสตร เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางเหมาะสม 

 (๓)  สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหา โดยใชหลักการทางสังคมศาสตรท่ีไดเรียนมาไดอยาง

เหมาะสม 

 (๔)  มคีวามใฝหาความรูอยูเสมอ        
๓.๒   วธีิการสอน 

(๑)  ฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคตัง้แตเร่ิมเขาศกึษาโดยเร่ิมตนจากปญหาที่งายและเพิ่มระดับความ
ยากขึ้นเรื่อยๆ ทัง้นี้ตองจดัใหเหมาะสมและสอดคลองกับรายวชิา 
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(๒)  จัดการสอนแบบยดึผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชวธิกีารสอนที่หลากหลาย เชน การอภปิรายกลุม การทํา
กรณศีกึษา และการจัดทาํโครงการ เปนตน 
๓.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑)  ประเมนิจากการมสีวนรวมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคําถาม 
(๒)  ประเมนิจากผลจากการปฏบิัตงิานและรายงาน 
(๓)  ประเมนิจากแบบทดสอบภาคทฤษฎ ี
 

 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตองพัฒนา 
 (๑)  สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางด ี

 (๒)  มคีวามรับผดิชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

  (๓)  สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏบิัตงิานไดเปนอยางด ี

  (๔)  มมีนุษยสัมพันธที่ดกัีบผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป 

             (๕)  สามารถแกปญหาและพัฒนากระบวนการปฏบิัตงิานใหมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิ่งขึ้น 

        (๖)  มภีาวะผูนําและผูตามที่ด ี

๔.๒   วธีิการสอน 
(๑)  มคีวามรับผดิชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
(๒)  การวพิากษวจิารณผลงานของผูอืน่อยางโดยอาศัยหลกัการวเิคราะหอยางเปนกลาง 
(๓)  สามารถปฏบิตังิานรวมกับผูอื่นเปนกลุมไดในสถานการณตางๆ 

๔.๓    วธีิการประเมนิผล 
(๑)  ประเมนิจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของนักศกึษาในการนาํเสนอรายงานกลุมในช้ันเรียน 
(๒)  การปฏบิัตงิานเดี่ยวและกลุม 
(๓)  สงัเกตจากพฤตกิรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ 

 

๕. ทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  มทีักษะการใชภาษาไทยในการอธบิายหลักการและสถานการณ ตลอดจนการสื่อสารความหมายได

อยางมปีระสทิธภิาพ 

 (๒)  สามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูลและนาํเสนอรายงาน 

 (๓)  มคีวามรูพื้นฐานทางคณติศาสตรและสถิต ิในอันที่จะวเิคราะหสถานการณตลอดจนนําเสนอขอมูลโดย

ใชคณติศาสตรหรอืสถิต ิ

 (๔)  ใชภาษาอังกฤษในการสือ่สารได  
๕.๒   วธีิการสอน 

(๑) กิจกรรมการเรียนรูในรายวชิาตางๆ ใหนักศกึษาไดเรียนรูดวยการปฏบิัตใินหลากหลายสถานการณ 
๕.๓    วธีิการประเมนิผล 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๖ 

วชิา LPC๑๐๐๙ รายวชิา การเรียนรูในตนและประสบการณชวีิต  สถาบันสรางสรรคและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนัน

ทา 

(๑)  ประเมนิจากเทคนคิการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืคณติศาสตรและสถิตทิี่เก่ียวของ 

(๒)  ประเมนิจากความสามารถในการอธบิาย การอภปิราย กรณศีกึษาตางๆทีม่กีารนําเสนอตอช้ันเรียน 

 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผดิชอบหลัก  

สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผดิชอบรอง  

เวนวาง หมายถึง ไมไดรับผดิชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum 

Mapping) 

 

หมวดท่ี๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

1-2 ความรูท่ัวไปทางดานพฤติกรรมมนุษย 
1. การศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรม       
2. พฤติกรรมเพ่ือการพัฒนาตน                                                                                                                                     
3. ประเภทของพฤติกรรม         
4. จิตและพฤติกรรม  
5. เปาหมายและความสําคัญของ 

การศึกษาพฤติกรรม                                 
6. แนวคิดเก่ียวกับจิตและกาย                                                                                                                                     
7. แนวคิดของนักจิตวิทยากลุม

ตางๆ ในการศึกษาพฤติกรรม 

8 1. ชี้แจงการจัดการเรียนรู 
แหลงการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล 
2. อภิปรายความหมายความรู
ท่ัวไปทางดานพฤติกรรม
มนุษย 
3. แบงกลุมอภิปรายถึงความรู
ท่ัวไปทางดานพฤติกรรม
มนุษยแลวนําเสนอพอสังเขป 
4. คนควาดวยตนเองจาก
หัวขอท่ีกําหนดเก่ียวกับ
พฤติกรรมมนุษย 
5. ศึกษาพฤติกรรมมนุษย 
และฝกวิเคราะห 

อ.ดร.กัญญรัช
การย  
นิลวรรณ 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๗ 

วชิา LPC๑๐๐๙ รายวชิา การเรียนรูในตนและประสบการณชวีิต  สถาบันสรางสรรคและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนัน

ทา 

3-4 หลักมนุษยสัมพันธ 
1. คําจํากัดความมนุษยสัมพันธ 
2. แนวคิดของหลักมนุษยสัมพันธ 
3. ความสําคัญของหลักมนุษย

สัมพันธ 
4. หลักของมนุษยสัมพันธ  
5. สาเหตุท่ีทําใหตองลมเหลวใน

การสรางมนุษยสัมพันธ 

8 1. การเรียนรูแบบเรียนรู
รวมกัน 
2. ศึกษาเหตุปจจัย 
พฤติกรรมมนุษยดานตางๆ 
3. นํา เสนอการศึกษาและ
สรุปผลการศึกษาและการ
อภิปรายเปนแผนภูมิหรือแผน
ท่ีความคิด 
4. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

อ.ดร.กัญญรัช
การย  
นิลวรรณ 

 

5-6 การติดตอสื่อสารเพ่ือมนุษยสัมพันธ 
1. ความหมายและความสําคัญของ

การติดตอสื่อสาร 
2. การจําแนกประเภทของการ

ติดตอสื่อสาร  
3. กระบวนการติดตอสื่อสาร  
4. องคประกอบของการ

ติดตอสื่อสาร  
5. ทฤษฎีการสื่อสารระหวางบุคคล 
6. หลักการติดตอการสื่อสารเพ่ือ

สรางมนุษยสัมพันธ 

8 1. สนทนาอภิปรายรวมกัน 
2. ศึกษาวิธีการศึกษาตนเอง
ตามแนวคิดของนักจิตวิทยา 
3. นําเสนอผลการศึกษาและ
สรุปผลการศึกษา 

อ.ดร.กัญญรัช
การย  
นิลวรรณ 

 

7 ผูนําและการทํางานเปนทีม  
1. พ้ืนฐานทางดานผูนําและการ

ทํางานเปนทีม  
2. ผูนํากับการทํางานเปนทีม  
3. ผูตามกับการทํางานเปนทีม 

4 1. ศึกษาผูนํากับการทํางาน
เปนทีมของบุคคลในอาชีพตาง   
2 .  ให นั ก ศึ กษาวิ เ ค ร าะห
ความสัมพันธระหวางบุคคล 
3. นักศึกษารวมกันพิจารณา
นําเสนองาน 
 

อ.ดร.กัญญรัช
การย  
นิลวรรณ 
 

8 หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับพฤติกรรม
มนุษย 

1. หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับ
จิตวิทยา 

2. หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับสังคม
วิทยา 

3. หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับ
จริยธรรม 

4 1 .  ทํ าแผนสํ า ร วจตน เอ ง
เก่ียวกับมนุษยสัมพันธ 
2.  วิ เคราะหและประเ มิน
ตนเองดานมนุษยสัมพันธ 
3. นําเสนอกระบวนการ 
พัฒนาตนเองดาน 
มนุษยสัมพันธ 

อ.ดร.กัญญรัช
การย  
นิลวรรณ 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๘ 

วชิา LPC๑๐๐๙ รายวชิา การเรียนรูในตนและประสบการณชวีิต  สถาบันสรางสรรคและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนัน

ทา 

9 สอบกลางภาค 

10-11 แนวคิดเก่ียวกับการสอน  
1. การสอนกับการเรียนรู 
2. การสอนเนนเด็กเปน

ศูนยกลาง 
มโนทัศนการสอนแบบจิตปญญา 

1. พ้ืนฐานการสอนแบบจิต
ปญญา 

2. องคประกอบการสอนแบบจิต
ปญญา 

3. ลักษณะการสอนแบบจิต
ปญญา 

4. กระบวนการสอนแบบจิต
ปญญา 

5. แผนการสอนแบบจิตปญญา 
 

8 1. สนทนาอภิปรายรวมกัน 
2. ศึกษาวิธีการศึกษาตนเอง
จากแนวคิดการสอน และมโน
ทัศนการสอนแบบจิตปญญา 
3. นําเสนอผลการศึกษาและ
สรุปผลการศึกษา 

อ.ดร.กัญญรัช
การย 
นิลวรรณ 

12 การคิด 
1. การคิดเหตุผล 
2. ทักษะการคิดแบบใหม 
3. ความคิดสรางสรรค 
4. การคิดแกปญหาอยาง

สรางสรรค 
 

 

4 1. สนทนาอภิปรายรวมกัน 
2. ศึกษาวิธีการศึกษาการคิด
แบบตางๆ 
3. นําเสนอผลการศึกษาและ
สรุปผลการศึกษา 

อ.ดร.กัญญรัช
การย 
นิลวรรณ 

13 ความเขาใจชีวิต 
1. โลกทัศนและชีวทัศนนําไปสู

การกําหนดเปาหมายและ
แนวทางการดําเนินชีวิต 

2. ตัวอยางการดําเนินชีวิตอยาง
มีศิลปะ 

3. การตรวจสอบและพัฒนาชีวิต 
4. การเขาใจตนเองผูอ่ืน 

4 1. สนทนาอภิปรายรวมกัน 
2. ศึกษาวิธีการเขาใจชีวิต 
3. นําเสนอผลการศึกษาและ
สรุปผลการศึกษา 

อ.ดร.กัญญรัช
การย 
นิลวรรณ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๙ 

วชิา LPC๑๐๐๙ รายวชิา การเรียนรูในตนและประสบการณชวีิต  สถาบันสรางสรรคและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนัน

ทา 

14 ครอบครัวกับศิลปะการดําเนินชีวิต 
1. แนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิต 
2. แนวคิดเรื่องครอบครัวกับ

ศิลปะการดําเนินชีวิต 
3. ศาสตรของการดําเนินชีวิต

ครอบครัว 
4. ศิลปะการดําเนินชีวิต

ครอบครัว 

4 1. สนทนาอภิปรายรวมกัน 
2. ศึกษาเนื้อหาเรื่อง
ครอบครัวกับศิลปะการดําเนิน
ชีวิต 
3. นําเสนอผลการศึกษาและ
สรุปผลการศึกษา 

อ.ดร.กัญญรัช
การย 
นิลวรรณ 

15 การพัฒนาบุคลิกภาพ : มารยาททาง
สังคมและการแตงกาย 

1. ความหมายและความสําคัญ
ของบุคลิกภาพ 

2. ความหมายและความสําคัญ
ของกิริยามารยาทใน
สังคมไทย 

3. มารยาททางใจ 
นฐานมารยาททางกายและ
วาจา 

4. มารยาททางกาย 
5. การพัฒนาบุคลิกภาพโดยการ

แตงกาย 

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

 

16 ศิลปะการทํางาน 
1. งานและประสิทธิภาพของ

งาน 
2. ปจจัยของการสราง

ประสิทธิภาพใหกับงาน 
3. กระบวนการสรางความสุขให

เกิดข้ึนจากการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ศิลปะการสื่อสาร 
1. ศาสตรของการสื่อสาร 
2. ศิลปะการสื่อสารตอการ

ดําเนินชีวิต 

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

อ.ดร.กัญญรัช
การย 
นิลวรรณ 

17 สอบปลายภาค 

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๐ 

วชิา LPC๑๐๐๙ รายวชิา การเรียนรูในตนและประสบการณชวีิต  สถาบันสรางสรรคและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนัน

ทา 

๒. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 

( ระบุวธีิการประเมนิผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาหท่ีประเมนิและสัดสวนของการประเมนิ) 

ผลการเรยีนรู วธีีการประเมนิผลการเรยีนรู สัปดาหท่ีประเมนิ 
สัดสวน 

ของการประเมนิผล 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

 

1) การเขาช้ันเรียนและมสีวนรวมกิจกรรมการเรียน 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) การอภปิรายกลุมและการนําเสนอ 

 

สัปดาหที่ 11-15 40 

 

5.1 5.2 5.3 5.4 5) การอภปิรายกลุมและการนําเสนอ สัปดาหท่ี 16 
 

20 

 

 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

 เอกสารประกอบการสอนวิชาการเรียนรูในตนและประสบการณชีวิต 

๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ 
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6. พอล เลเวสค และ อารต แม็คนีล, และ แปล เอกชัย อัศวนฤนาท. (2550). ฝนใหญแลวทําใหสําเร็จ. กรุงเทพฯ: 

ตนไม. 
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7. ระพีพรรณ คําหอม. (2552). ทักษะการสื่อสารในงานสังคมสงเคราะห = Communication skills in social 
work. กรุงเทพฯ: คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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Thailand and the world community. นนทบุรี: สํานกัพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 
1. Dale Carnegie. (1999). How to win friends and influence people. London: Vermilion. 
2. Dale Carnegie, และ edited by Dorothy Carnegie. (1984). How to stop worrying and start living. 

New York: Simon & Schuster. 
3. Michael B. Becraft. (2014). Bill Gates : a biography. Santa Barbara: Greenwood. 
4. Steve Jobs. (2011). Steve Jobs by Walter Isaacson. London: Abacus. 
5. เดวิด เจ. ชวอรต, และ นิเวศน เหมวชิรวรากร แปล. (2560). คิดใหญ ไมคิดเล็ก = The magic of thinking big. 

กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดเคชั่น. 
6. แอนดี เฮยวารด และ เอมี เฮยวารด, และ ศันสนีย วรรณางกูร แปล. (2557). 26 เคล็ดลับความสําเร็จในงานและ

ชีวิต วอรเรน บัฟเฟตต = Secret Millionaires club : Warren Buffett's 26 Secrets to success in 
the business of life. กรุงเทพฯ: เนชั่นบุคส. 

7. จอหน เมดินา เขียน, และ วิโรจน ภัทรทีปกร แปล. (2560). 12 กฎทองของคนใชสมองเปน = Brain rules. 
กรุงเทพฯ: วีเลิรน. 

8. ปรียาภา ปนประภา. (2550). ยังไมเคยทําไมไดแปลวาทําไมไดฉบับเชื่อสิวา--เราทําได. กรุงเทพฯ: Dดี. 
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หมวดท่ี๗ การประเมนิและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมนิประสทิธิผลของรายวชิาโดยนักศกึษา 

 การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้จัดทาํโดยนักศกึษาไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเหน็จากนักศกึษา

ไดดงันี้ 

- การอภปิรายกลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

- แบบประเมนิผูสอนและแบบประเมนิรายวชิา 

  - ขอเสนอแนะผานเว็บบอรดที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศกึษา 
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๒. กลยุทธการประเมนิการสอน 

      (ระบุวธีิการประเมนิท่ีจะไดขอมูลการสอน เชน จากผูสังเกตการณ หรือทีมผูสอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เปนตน) 

 ในการเก็บขอมูลเพือ่ประเมนิการสอน  ไดมกีลยุทธ  ดังนี้ 

- การประเมนิการสอนของอาจารยผูสอนโดยนักศกึษาเปนผูประเมนิ 

- ผลการเรียนของนักศกึษา 

  - การทวนสอบผลประเมนิการเรียนรู 
๓. การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวธีิการปรับปรุงการสอน เชน คณะ/ภาควชิามกีารกําหนดกลไกและวธีิการปรับปรุงการสอนไวอยางไรบาง  

      การวจิัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏบัิติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน) 

 หลังจากผลการประเมนิการสอนในขอ 2 จงึมกีารปรับปรุงการสอน  โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมองและหา

ขอมูลเพิ่มเตมิในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

- สัมมนาการวางแผนและออกแบบกระบวนการเรียนการสอน 

  - วจิัยในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาในรายวชิา 

      (อธิบายกระบวนการท่ีใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวชิา เชน 

       ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับรายวชิาท่ีแตกตางกัน หรือสําหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน) 

   ในระหวางกระบวนการเรียนการสอนรายวชิา จัดใหมกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหวัขอ ตามที่คาดหวังจากการ

เรียนรูในรายวชิา ไดจาก การสอบถามนักศกึษาหรอืสุมตรวจผลงานของนักศกึษา  รวมถึงพจิารณาจากผลการทดสอบยอย

และหลังการออกผลการเรียนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์โดยรวมในวชิาไดดงันี้ 

- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศกึษาโดยผูทรงคุณวุฒทิี่ไมใชอาจารยประจําหลักสตูร 

  - มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลประเมนิการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน 
วธิกีารใหคะแนนสอบและการใหคะแนนพฤตกิรรม    
๕. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 

      (อธิบายกระบวนการในการนําขอมูลท่ีไดจากการประเมนิจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

 จากผลการประเมนิอาจารยผูสอนและผลสัมฤทธิ์ประสทิธผิลรายวชิา นํามาออกแบบปรับปรุงกระบวนการเรียนการ

สอนและรายละเอยีดรายวชิาเพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดงันี้ 

- ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ป หรอืตามขอเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิต์ามขอ 4  

  - มีการเปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาที่มาจาก
งานวจิัยของอาจารยหรอืสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

*********************** 
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รายวชิา ...................... สาขาวชิา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

ตามท่ีปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

คุณลักษณะบัณฑติ 

 

 

 

 

            รายวชิา 

๑.คุณธรรม 

จรยิธรรม 
 

๒. ความรู 
ทักษะทาง

ปญญา 

๓.ทักษะทาง

ปญญา 
 

๔. ทักษะความสัมพนัธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

 

๕. ทักษะการ

วเิคราะหเชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวชิาศกึษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ 

รหัสวิชา LPC๑๐๑๒  การเรยีนรูในตนและ 

ประสบการณชวีติ 

 

   
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ความรับผดิชอบในแตละดานสามารถเพิ่มลดจาํนวนไดตามความรับผดิชอบ 


