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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.รหัสวิชา :
2.ชื่อวิชา :
3.จํานวนหน่วยกิต :
4.หลักสูตร :
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11.รายวิชาทีต่ ้องเรียนมาก่อน
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14.วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของ
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา :
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักการความจริงของชีวิต ตามหลักธรรมและไตรสิกขา เพื่อการ
เข้าใจตนเอง ผู้อื่น สังคม ธรรมชาติ และสรรพสิ่ง ในการกําหนดเป้าหมายของชีวิต และการดํารงชีวิตใน
สังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ การนําเอาความจริงของชีวิต หลักศาสนธรรมและทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการดํารงตนในสังคมอย่างมีความสุขและสันติ
2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา :
2.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการความจริงของชีวิตตามหลักธรรมและไตรสิกขา
2.2 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง ผู้อื่น สังคม ธรรมชาติ และสรรพสิ่ง
2.3 เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการกําหนดเป้าหมายในชีวิตและการดํารงชีวิตชีวิตในสังคมโลกาภิ
วัตน์ได้ อย่างมีความสุขและสันติ
2.4 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงการพัฒนาตนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1.คําอธิบายรายวิชา
หลักการและการเข้าใจถึงความจริงของชีวิต ตามหลักธรรมและไตรสิกขา เพื่อการเข้าใจตนเอง
ผู้อื่น สังคม ธรรมชาติ และสรรพสิ่ง ในการกําหนดเป้าหมายของชีวิต และการดํารงชีวิตในสังคมโลกยุค
โลกาภิวัตน์ การนําเอาความจริงของชีวิต หลักศาสนธรรมและทักษะชีวิต ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการดํารงตนในสังคมอย่างมีความสุขและสันติ
2.จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
การฝึกปฏบัต/ิ งาน
บรรยาย
สอนเสริม
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
[48 ชั่วโมง]
[-]
[-]
[96 ชั่วโมง]
3.จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งอาจารย์ให้คําปรึกษา
[รายบุคคล - นัดหมายล่วงหน้า ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตามความเหมาะสม
ระดับกลุ่ม - ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ - กลุ่มไลน์ประจําวิชา Phylosophy of Life]

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.คุณธรรมและจริยธรรม
คุณธรรมและจริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1,1) ใช้ดุลพินิจ ค่านิยม ความมีเหตุผล และกฎเกณฑ์ทางสังคม
(1.2) มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ
วิธีการสอน
(1) ตั้งข้อตกลงร่วมกันในชั้นเรียนทั้งเรื่องการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา และการปฎิบัติตามระเบียบ

และกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
(2) อภิปรายกรณีศึกษาร่วมกันในประเด็นความซื่อสัตย์ คุณธรรม และจริยธรรม โดยต้องไม่
ทุจริตในการสอบ
(3) ให้นักศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน การสื่อสารในกลุ่มไลน์ประจํา
รายวิชา และทํางานศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม
วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการปฏิบัติตามข้อตกลงในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบและงานที่มอบหมาย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และการทํางานกลุ่ม
(4) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การสื่อสารในกลุ่ม
ไลน์ประจํารายวิชา
2.ความรู้
ความรู้ที่จะได้รับ
(2.1) มีความรู้ต่อการดําเนินชีวิต
วิธีการสอน
(1) บรรยายและให้นักศึกษาอภิปรายกรณีศึกษาในชั้นเรียน
(2) ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและนําเสนองาน
วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากผลงานของนักศึกษา
(3) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
3.ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(3.1) ทักษะการแก้ปัญหา
(3.2) ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์
วิธีการสอน
(1) บรรยายและให้นักศึกษาอภิปรายกรณีศึกษาในชั้นเรียน
(2) ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและนําเสนองาน
วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการคิดประเด็นกรณีศึกษาที่นา่ สนใจ
(2) ประเมินจากปฏิภาณไหวพริบในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในกรณีศึกษา
(3) ประเมินจากการนําเสนองานในชั้นเรียน
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(4.1) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์
(4.2) รับผิดชอบ พัฒนาตัวเอง และสังคม

วิธีการสอน
(1) ตั้งข้อตกลงร่วมกันในชั้นเรียนเรื่องความรับผิดชอบต่องานและการทํางานเดี่ยวและงานกลุ่ม
(2) ให้นักศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน และทํางานเดี่ยวและงานกลุ่ม
วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการปฏิบัติตามข้อตกลงในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน และการทํางานเดี่ยวและงาน
กลุ่ม
(3) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน และการสื่อสารใน
กลุ่มไลน์ประจํารายวิชา
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(5.1) ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการสอน
(1) บรรยายและให้นักศึกษาอภิปรายกรณีศึกษาในชั้นเรียน
(2) ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการนําเสนองานเดี่ยวและงานกลุ่ม
วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปรายกรณีศึกษาในชั้นเรียน และการสือ่ สาร
ในกลุ่มไลน์ประจํารายวิชา

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1.แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
(ชั่วโมง)

1.

แนะนําเนื้อหาวิชา วิธีการเรียน สื่อการสอน กิจกรรม งาน
ภาคปฏิบัติ และทําความรู้จัก และร่วมทํากิจกรรม “เป้าหมายใน
ชีวิต”

3

2.
3.
4.
5.
6..
7.
8.
9.

หน่วยที่ 1 : ศาสตร์แห่งการค้นหาความจริง

3

หน่วยที่ 1 : ศาสตร์แห่งการค้นหาความจริง (ต่อ)

3

หน่วยที่ 2 : แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและความจริง

3

หน่วยที่ 3 : ความเป็นไปของชีวิต

3

หน่วยที่ 4 : คุณค่าและเป้าหมายอุดมคติชีวิต

3

สอบกลางภาคเรียน หน่วยที่ 1 – หน่วยที่ 4
นําเสนองานเพาเวอร์พ้อยท์ รายบุคคล เป้าหมายในชีวิต และ
คอมเม้นท์
หน่วยที่ 5 : หลักการดําเนินชีวิตและเกณฑ์การตัดสินคุณค่า

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้
- การอภิปราย
- การจัดกิจกรรม
- การบรรยายเชิงอภิปราย
- สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอร์พ้อยท์
- การบรรยายเชิงอภิปราย
- การบรรยายเชิงอภิปราย
- สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอร์พ้อยท์
- การบรรยายเชิงอภิปราย
- สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอร์พ้อยท์
- การบรรยายเชิงอภิปราย
- สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอร์พ้อยท์

ผู้สอน
อาจารย์ณรงค์
อาจารย์ณรงค์
อาจารย์ณรงค์
อาจารย์ณรงค์
อาจารย์ณรงค์
อาจารย์ณรงค์

3
3
3

- การอภิปราย
- สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอร์พ้อยท์
- การบรรยายเชิงอภิปราย

อาจารย์ณรงค์
อาจารย์ณรงค์

ทางจริยธรรม

- สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอร์พ้อยท์
10.
- การบรรยายเชิงอภิปราย
หน่วยที่ 6 : ชีวิตกับการเปลี่ยนแปลง
3
- สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอร์พ้อยท์
11.
- การบรรยายเชิงอภิปราย
หน่วยที่ 6 : ชีวิตกับการเปลี่ยนแปลง (ต่อ)
3
- สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอร์พ้อยท์
12.
หน่วยที่ 7 : ชีวิตกับการทํางาน
3
- การบรรยายเชิงอภิปราย
13.
- การบรรยายเชิงอภิปราย
หน่วยที่ 7 : ชีวิตกับการทํางาน (ต่อ)
3
- สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอร์พ้อยท์
14.
- การบรรยายเชิงอภิปราย
หน่วยที่ 8 : ชีวิตกับการอยู่ร่วมกันในสังคมโลก
3
- สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอร์พ้อยท์
15.
- การบรรยายเชิงอภิปราย
หน่วยที่ 8 : ชีวิตกับการอยู่ร่วมกันในสังคมโลก (ต่อ)
3
- สื่อนําเสนอในรูปแบบเพาเวอร์พ้อยท์
16.
สรุป และทบทวนเนื้อหาเตรียมตัวสอบปลายภาคเรียน
3
17.
สอบปลายภาคเรียน หน่วยที่ 5 – หน่วยที่ 8
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
สัปดาห์ที่ประเมิน
การเข้าชัน้ เรียน (10 คะแนน)
1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.2,
- ขาด หรือลาเรียน หักครัง้ ละ 1 คะแนน
ทุกสัปดาห์
5.1
- มาเรียนสาย หักครั้งละ 0.5 คะแนน
- รวมทั้งหมด หากหักเกิน 4 นักศึกษาต้องยกเลิกรายวิชา (ดรอป)
การทําแบบทดสอบ และกิจกรรมในชัน้ เรียน สงวนเฉพาะนักศึกษาที่มาเรียนใน
2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1
ทุกสัปดาห์
คาบเรียนนั้นๆ เท่านั้น (10 คะแนน)
1.2, 2.1, 4.1, 5.1
การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
สัปดาห์ที่ 7 และ 17

อาจารย์ณรงค์
อาจารย์ณรงค์
อาจารย์ณรงค์
อาจารย์ณรงค์
อาจารย์ณรงค์
อาจารย์ณรงค์
อาจารย์ณรงค์
สัดส่วนของการประเมิน
10 %
10 %
80 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.ตําราหรือเอกสารหลัก
สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ. (2557). ความจริงของชีวิต. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อและสิง่ พิมพ์แก้วเจ้าจอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
2.ตําราหรือหนังสือทีค่ วรอ่านเพิ่มเติม
3.สื่อการเรียนการสอนอืน่
4.แหล่งข้อมูลอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์ สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
http://www.gen-ed.ssru.ac.th

หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
(1) นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินการเรียนการสอนและการประเมินอาจารย์อย่างเป็นระบบ
ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
(2) นักศึกษามีส่วนร่วมในแสดงความคิดเห็นทุกกิจกรรมในชั้นเรียน และกลุ่มไลน์ประจําวิชา
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน
อาจารย์ผสู้ อนประเมินตนเอง
3.การปรับปรุงการสอน
(1) ใช้สอื่ การสอนประเภทโสตและวีดีทัศน์เพิ่มขึ้น
(2) สร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนในลักษณะการอภิปรายมากขึ้น
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
อาจารย์ผู้สอนส่งรายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาต่อกองบริการวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
5.การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษาในข้อ 1 มา
ประมวลกับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 เพื่อใช้สําหรับการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :
ลงชื่อ....................................................
(อาจารย์ณรงค์ อนุรักษ์)
วันที่ 10 สิงหาคม 2562
หัวหน้าภาควิชา :
ลงชื่อ..................................................
(
)
วันที่........เดือน.................... พ.ศ. ..............

หัวหน้าสาขาวิชา :
ลงชื่อ..................................................
(อาจารย์เอกพล เธียรถาวร)
วันที่........เดือน.................... พ.ศ. ..............
รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ :
ลงชื่อ..................................................
(
)
วันที่........เดือน.................... พ.ศ. ..............

