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ทา 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา LPC๑๐๑๒  รายวิชา การเรียนรู้ในตนและประสบการณ์ชีวิต 

สร้างสรรค์และสง่เสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

หมวดที่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา   LPC๑๐๑๒   
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การเรียนรูใ้นตนและประสบการณ์ชีวติ 

 
๒. จ านวนหน่วยกติ  ๓(๓-๐-๖)  
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร       - 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    รายวิชาเลือกเสร ี

 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย ์ดร.กัญญ์รัชการย ์นลิวรรณ 
๔.๒  อาจารย์ผูส้อน   อาจารย ์ดร.กัญญ์รัชการย ์นลิวรรณ 

 
๕.  สถานที่ติดต่อ ห้องพัก อาคาร ๓๓ ช้ัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ส านักงานอธิการบดีและ 

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

 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่    ๑/๒๕๖๑   
๖.๒ จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้ประมาณ ๕๐ คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี) …............................................................... 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) …............................................................... 
 
๙. สถานที่เรียน   ห้องบุคลิกภาพ อาคาร ๓๑ ช้ัน ๑ 
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๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   วันที ่๑๙  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต มีวินัย อดทน และรับผิดชอบ   
๑.๒ มีความรู้พ้ืนฐานด้านจิตวิทยา กระบวนการทางจิตวิทยาของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
๑.๓ เข้าใจถึงพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตน หลักมนุษยสัมพันธ์ และการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม 
๑.๔ มีการพัฒนาชีวิตให้ด าเนินไปอย่างมีความสุขท้ังส่วนตนและสังคม  
๑.๕ มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลในสังคม 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เมื่อจบบทเรียนแล้วผู้เรียนสามารถ 
  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานด้านจิตวิทยา การพัฒนาตนเอง การรู้จักตนเอง เข้าใจตนเองและสังคม เพ่ือการ
พัฒนาชีวิตให้ด าเนินไปอย่างมีความสุขท้ังส่วนตนและสังคม มุ่งเน้นกระบวนการทางจิตวิทยาของบุคคลและกลุ่มบุคคล หลัก
มนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม การจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ สอดคล้องกับยุคสมัย 
และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานทางอุดมศึกษา 
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธบิายรายวิชา 
 (ภาษาไทย) ศึกษาศาสตร์สาขาที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการด าเนินชีวิต ได้แก่ การคิด การเข้าใจชีวิต ครอบครัว  
การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม การท างานและการสื่อสาร ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าหลักการไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันอันจะก่อให้เกิดชีวิตที่ดีและมีความสุข  

  (ภ าษ าอั งก ฤ ษ )  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. จ านวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๐ ชม. - ๓๐ ชม. ๗๕ ชม. 

 
 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห ์
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้องพักอาจารย์ ช้ัน ๓ อาคาร ๓๓ อาคารเฉลิมพระเกยีรติฯ 
ส านักงานอธิการบดีและศนูยว์ิทยบริการ 
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถอื  หมายเลข ๐๙๒-๒๖๙-๕๑๕๖ 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) ganratchakan.ni@ssru.ac.th  
 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line) : DrGreat Tidy 
 ๓.๕ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) : http://www.eledu.ssru.ac.th/ganratchakan_ni/ 

 

หมวดที่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีวนิัย ตรงตอ่เวลา และมีความรับผดิชอบสูงทั้งต่อตนเองวิชาชีพและสงัคม 
 (๒)  แสดงความซือ่สตัยส์ุจรติอยา่งสม่ าเสมอ 
 (๓)  ปฏิบัตหินา้ที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
 (๔)  เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององคก์รและสงัคม 
 (๕)  เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย ์                
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบยีบวินัย โดยเนน้การเขา้ชั้นเรยีนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เปน็ไป
ตามระเบยีบของมหาวิทยาลัย 

(๒)  นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุม่นั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุม่และ
การเป็นสมาชิกกลุ่ม 

(๓)  มีความซือ่สตัย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรอืลอกการบ้านของผูอ้ื่น 
(๔)  มีการจัดกจิกรรมสง่เสรมิคุณธรรมและจริยธรรม 
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๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมนิจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขา้ชั้นเรยีน การส่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย และการร่วม

กจิกรรม 
(๒)  ประเมนิจากการมีวนิยัและความพรอ้มเพรียงของนักศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
(๓)  ปรมิาณการกระท าทุจรติในการสอบ 
(๔)  ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
 (๑)  สามารถวเิคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบาย รวมถงึน าความรูท้างจิตวิทยาไปประยุกต์ใชไ้ด ้
 (๒)  มีความเข้าใจและสามารถบูรณาการหลักการของศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวขอ้งกับจิตวิทยา 
 (๓)  เล็งเห็นการเปลีย่นแปลงความรูใ้นแนวกว้างของสาขาสังคมศาสตร ์
  
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนน้ผู้เรยีนเป็นส าคัญ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนือ้หาสาระของรายวิชานั้น ๆ 

(๒)  เน้นการเรยีนรูเ้ชิงปฏิบัต ิ
(๓)  จัดให้มีการเรยีนรูโ้ดยเทา่ทันกับสถานการณ์จริง 
(๔)  มกีารศึกษาดูงานหรอืเชญิผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพเิศษ 

๒.๓    วิธีการประเมนิผล 
(๑) การทดสอบย่อย 
(๒)  การสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรียน 
(๓)  ประเมินจากรายงานทีน่กัศึกษาจัดท า 
(๔)  ประเมินจากโครงการที่น าเสนอ 
(๕)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรยีน 
(๖)  ประเมินจากรายวิชาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ หรอืสหกจิศึกษา                

 
๓.ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
 (๑)  มคีวามสามารถในการวิเคราะห์สถานการณอ์ย่างเป็นระบบ 
 (๒)  สามารถสบืค้น ตคีวาม และประเมินสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอย่างเหมาะสม 
 (๓)  สามารถประยุกตค์วามรู้และทักษะกับการแกไ้ขปัญหา โดยใชห้ลักการทางสังคมศาสตร์ท่ีได้เรียนมาได้อย่าง

เหมาะสม 
 (๔)  มคีวามใฝ่หาความรูอ้ยู่เสมอ        
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  ฝึกกระบวนการคิดอย่างสรา้งสรรคต์ั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาโดยเร่ิมต้นจากปัญหาที่งา่ยและเพิ่มระดับความ
ยากขึน้เรื่อยๆ ทัง้นีต้้องจดัให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา 
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(๒)  จัดการสอนแบบยึดผู้เรยีนเป็นส าคัญ โดยใช้วธิีการสอนที่หลากหลาย เชน่ การอภิปรายกลุ่ม การท า
กรณีศึกษา และการจัดท าโครงการ เป็นต้น 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมนิจากการมีส่วนรว่มในการเรียนการสอน การซกัถาม และการตอบค าถาม 
(๒)  ประเมนิจากผลจากการปฏิบัติงานและรายงาน 
(๓)  ประเมินจากแบบทดสอบภาคทฤษฎี 
 

 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  สามารถท างานกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี 

 (๒)  มีความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

  (๓)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณแ์ละวัฒนธรรมองคก์รที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

  (๔)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองคก์รและกับบุคคลทั่วไป 

             (๕)  สามารถแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

        (๖)  มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

๔.๒   วิธีการสอน 
(๑)  มีความรับผดิชอบตอ่งานที่ได้รับมอบหมาย 
(๒)  การวพิากษว์ิจารณผ์ลงานของผู้อืน่อย่างโดยอาศัยหลกัการวิเคราะห์อย่างเป็นกลาง 
(๓)  สามารถปฏิบตัิงานรว่มกบัผู้อื่นเป็นกลุม่ไดใ้นสถานการณต์่างๆ 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมนิจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในช้ันเรยีน 
(๒)  การปฏิบัตงิานเดี่ยวและกลุ่ม 
(๓)  สงัเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกจิกรรมต่างๆ 

 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีทักษะการใช้ภาษาไทยในการอธิบายหลักการและสถานการณ ์ตลอดจนการสื่อสารความหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๒)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอรายงาน 
 (๓)  มีความรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตรแ์ละสถติิ ในอันที่จะวเิคราะห์สถานการณต์ลอดจนน าเสนอข้อมูลโดย

ใช้คณิตศาสตรห์รอืสถติิ 
 (๔)  ใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่สารได้  
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑) กจิกรรมการเรียนรูใ้นรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้เรยีนรูด้้วยการปฏิบัตใินหลากหลายสถานการณ์ 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ 
วิชา LPC๑๐๐๙ รายวิชา การเรยีนรูใ้นตนและประสบการณ์ชวีิต  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน
ทา 

(๑)  ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ หรอืคณิตศาสตรแ์ละสถติิที่เก่ียวข้อง 
(๒)  ประเมนิจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาตา่งๆทีม่ีการน าเสนอต่อชัน้เรียน 

 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผดิชอบหลัก  

สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผดิชอบรอง  

เว้นว่าง หมายถงึ ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

 

หมวดที่๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1-2 ความรู้ทั่วไปทางด้านพฤติกรรมมนุษย์ 
1. การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม       
2. พฤติกรรมเพ่ือการพัฒนาตน                                                                                                                                     
3. ประเภทของพฤติกรรม         
4. จิตและพฤติกรรม  
5. เป้าหมายและความส าคัญของ 

การศึกษาพฤติกรรม                                 
6. แนวคิดเก่ียวกับจิตและกาย                                                                                                                                     
7. แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่ม

ต่างๆ ในการศึกษาพฤติกรรม 

8 1. ชี้แจงการจัดการเรียนรู้ 
แหล่งการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 
2. อภิปรายความหมายความรู้
ทั่วไปทางด้านพฤติกรรม
มนุษย์ 
3. แบ่งกลุ่มอภิปรายถึงความรู้
ทั่วไปทางด้านพฤติกรรม
มนุษยแ์ล้วน าเสนอพอสังเขป 
4. ค้นคว้าด้วยตนเองจาก
หัวข้อที่ก าหนดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมมนุษย์ 
5. ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ 
และฝึกวิเคราะห์ 

อ.ดร.กัญญ์รัช
การย์  
นิลวรรณ 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 
วิชา LPC๑๐๐๙ รายวิชา การเรยีนรูใ้นตนและประสบการณ์ชวีิต  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน
ทา 

3-4 หลักมนุษย์สัมพันธ์ 
1. ค าจ ากัดความมนุษย์สัมพันธ์ 
2. แนวคิดของหลักมนุษย์สัมพันธ์ 
3. ความส าคัญของหลักมนุษย์

สัมพันธ์ 
4. หลักของมนุษย์สัมพันธ์  
5. สาเหตุที่ท าให้ต้องล้มเหลวใน

การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ 

8 1. การเรียนรู้แบบเรียนรู้
ร่วมกัน 
2. ศึกษาเหตุปัจจัย 
พฤติกรรมมนุษย์ด้านต่างๆ 
3. น าเสนอการศึกษาและ
สรุปผลการศึกษาและการ
อภิปรายเป็นแผนภูมิหรือแผน
ทีค่วามคิด 
4. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

อ.ดร.กัญญ์รัช
การย์  
นิลวรรณ 

 

5-6 การติดต่อสื่อสารเพ่ือมนุษย์สัมพันธ์ 
1. ความหมายและความส าคัญของ

การติดต่อสื่อสาร 
2. การจ าแนกประเภทของการ

ติดต่อสื่อสาร  
3. กระบวนการติดต่อสื่อสาร  
4. องค์ประกอบของการ

ติดต่อสื่อสาร  
5. ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคล 
6. หลักการติดต่อการสื่อสารเพ่ือ

สร้างมนุษยสัมพันธ์ 

8 1. สนทนาอภิปรายร่วมกัน 
2. ศึกษาวิธีการศึกษาตนเอง
ตามแนวคิดของนักจิตวิทยา 
3. น าเสนอผลการศึกษาและ
สรุปผลการศึกษา อ.ดร.กัญญ์รัช

การย์  
นิลวรรณ 

 

7 ผู้น าและการท างานเป็นทีม  
1. พ้ืนฐานทางด้านผู้น าและการ

ท างานเป็นทีม  
2. ผู้น ากับการท างานเป็นทีม  
3. ผู้ตามกับการท างานเป็นทีม 

4 1. ศึกษาผู้น ากับการท างาน
เป็นทีมของบุคคลในอาชีพต่าง   
2 . ให้ นั ก ศึ ก ษ าวิ เค ราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
3. นักศึกษาร่วมกันพิจารณา
น าเสนองาน 
 

อ.ดร.กัญญ์รัช
การย์  
นิลวรรณ 
 

8 หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม
มนุษย ์

1. หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ
จิตวิทยา 

2. หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสังคม
วิทยา 

3. หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ
จริยธรรม 

4 1 . ท า แผ น ส า ร วจต น เอ ง
เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ 
2 . วิ เคราะห์ และประเมิ น
ตนเองด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
3. น าเสนอกระบวนการ 
พัฒนาตนเองด้าน 
มนุษยสัมพันธ์ 

อ.ดร.กัญญ์รัช
การย์  
นิลวรรณ 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 
วิชา LPC๑๐๐๙ รายวิชา การเรยีนรูใ้นตนและประสบการณ์ชวีิต  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน
ทา 

9 สอบกลางภาค 
10-11 แนวคิดเก่ียวกับการสอน  

1. การสอนกับการเรียนรู้ 
2. การสอนเน้นเด็กเป็น

ศูนย์กลาง 
มโนทัศน์การสอนแบบจิตปัญญา 

1. พ้ืนฐานการสอนแบบจิต
ปัญญา 

2. องค์ประกอบการสอนแบบจิต
ปัญญา 

3. ลักษณะการสอนแบบจิต
ปัญญา 

4. กระบวนการสอนแบบจิต
ปัญญา 

5. แผนการสอนแบบจิตปัญญา 
 

8 1. สนทนาอภิปรายร่วมกัน 
2. ศึกษาวิธีการศึกษาตนเอง
จากแนวคิดการสอน และมโน
ทัศน์การสอนแบบจิตปัญญา 
3. น าเสนอผลการศึกษาและ
สรุปผลการศึกษา 

อ.ดร.กัญญ์รัช
การย์ 
นิลวรรณ 

12 การคิด 
1. การคิดเหตุผล 
2. ทักษะการคิดแบบใหม่ 
3. ความคิดสร้างสรรค์ 
4. การคิดแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์
 

 

4 1. สนทนาอภิปรายร่วมกัน 
2. ศึกษาวิธีการศึกษาการคิด
แบบต่างๆ 
3. น าเสนอผลการศึกษาและ
สรุปผลการศึกษา 

อ.ดร.กัญญ์รัช
การย์ 
นิลวรรณ 

13 ความเข้าใจชีวิต 
1. โลกทัศน์และชีวทัศน์น าไปสู่

การก าหนดเป้าหมายและ
แนวทางการด าเนินชีวิต 

2. ตัวอย่างการด าเนินชีวิตอย่าง
มีศิลปะ 

3. การตรวจสอบและพัฒนาชีวิต 
4. การเข้าใจตนเองผู้อ่ืน 

4 1. สนทนาอภิปรายร่วมกัน 
2. ศึกษาวิธีการเข้าใจชีวิต 
3. น าเสนอผลการศึกษาและ
สรุปผลการศึกษา 

อ.ดร.กัญญ์รัช
การย์ 
นิลวรรณ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 
วิชา LPC๑๐๐๙ รายวิชา การเรยีนรูใ้นตนและประสบการณ์ชวีิต  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน
ทา 

14 ครอบครัวกับศิลปะการด าเนินชีวิต 
1. แนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิต 
2. แนวคิดเรื่องครอบครัวกับ

ศิลปะการด าเนินชีวิต 
3. ศาสตร์ของการด าเนินชีวิต

ครอบครัว 
4. ศิลปะการด าเนินชีวิต

ครอบครัว 

4 1. สนทนาอภิปรายร่วมกัน 
2. ศึกษาเนื้อหาเรื่อง
ครอบครัวกับศิลปะการด าเนิน
ชีวิต 
3. น าเสนอผลการศึกษาและ
สรุปผลการศึกษา 

อ.ดร.กัญญ์รัช
การย์ 
นิลวรรณ 

15 การพัฒนาบุคลิกภาพ : มารยาททาง
สังคมและการแต่งกาย 

1. ความหมายและความส าคัญ
ของบุคลิกภาพ 

2. ความหมายและความส าคัญ
ของกิริยามารยาทใน
สังคมไทย 

3. มารยาททางใจ 
นฐานมารยาททางกายและ
วาจา 

4. มารยาททางกาย 
5. การพัฒนาบุคลิกภาพโดยการ

แต่งกาย 

4 1. สนทนาอภิปรายร่วมกัน 
2. ศึกษาเนื้อหาเรื่องการ
พัฒนาบุคลิกภาพ : มารยาท
ทางสังคมและการแต่งกาย 
3. น าเสนอผลการศึกษาและ
สรุปผลการศึกษา 

 

16 ศิลปะการท างาน 
1. งานและประสิทธิภาพของ

งาน 
2. ปัจจัยของการสร้าง

ประสิทธิภาพให้กับงาน 
3. กระบวนการสร้างความสุขให้

เกิดข้ึนจากการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ 

ศิลปะการสื่อสาร 
1. ศาสตร์ของการสื่อสาร 
2. ศิลปะการสื่อสารต่อการ

ด าเนินชีวิต 

4 1. สนทนาอภิปรายร่วมกัน 
2. ศึกษาเนื้อหาเรื่องศิลปะ
การท างานและศิลปะการ
สื่อสาร 
3. น าเสนอผลการศึกษาและ
สรุปผลการศึกษา 

อ.ดร.กัญญ์รัช
การย์ 
นิลวรรณ 

17 สอบปลายภาค 
 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
วิชา LPC๑๐๐๙ รายวิชา การเรยีนรูใ้นตนและประสบการณ์ชวีิต  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน
ทา 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อยอ่ยแตล่ะหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดสว่นของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

 

1) การเขา้ชั้นเรียนและมีส่วนรว่มกจิกรรมการเรียน ตลอดภาค 

 

 

2.1 2.2 2.3 2.4 2) การสอบกลางภาค 

 

สัปดาห์ที่ 8 

 

10 

 

3.1 3.2 3.3 3.4 

 

3) การสอบปลายภาค 

 

สัปดาห์ที่ 17 

 

30 

 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

 

4) การอภิปรายกลุ่มและการน าเสนอ 

 

สัปดาห์ที่ 11-15 40 

 

5.1 5.2 5.3 5.4 5) การอภิปรายกลุ่มและการน าเสนอ สัปดาห์ที่ 16 
 

20 

 

 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
 เอกสารประกอบการสอนวิชาการเรียนรู้ในตนและประสบการณ์ชีวิต 

๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
1. กุญชรี ค้าขาย...[และคนอื่นๆ]. (2547). พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน. กรงุเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา. 
2. กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2543). การสอนแบบจิตปัญญา : แนวการใช้ในการสร้างแผนการสอนระดับอนุบาลศึกษา. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เอดิสันเพรส โปรดักส์. 
3. ขจัดภัย บุรุษพัฒน์. (2552). ความส าเร็จในชีวิตใครคิดว่ายาก. กรุงเทพฯ: บุ๊คส์ ทู ยู. 
4. ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์. (2560). จิตวิทยากับการพัฒนาตน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
5. นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน). (2553). จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
6. พอล เลเวสค์ และ อาร์ต แม็คนีล, และ แปล เอกชัย อัศวนฤนาท. (2550). ฝันใหญ่แล้วท าให้ส าเร็จ. กรุงเทพฯ: 

ต้นไม้. 
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7. ระพีพรรณ ค าหอม. (2552). ทักษะการสื่อสารในงานสังคมสงเคราะห์ = Communication skills in social 
work. กรุงเทพฯ: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

8. วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์. (2549). จิตวิทยาการปรับตัว. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 
9. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2555). เอกสารการสอนชุดวิชาไทยกับสังคมโลก = 

Thailand and the world community. นนทบุรี: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 
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. ชวอร์ต, และ นิเวศน์ เหมวชิรวรากร แปล. (2560). คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก = The magic of thinking big. 

กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดเคชั่น. 
6. แอนดี เฮย์วาร์ด และ เอมี เฮย์วาร์ด, และ ศันสนีย์ วรรณางกูร แปล. (2557). 26 เคล็ดลับความส าเร็จในงานและ

ชีวิต วอร์เรน บัฟเฟตต์ = Secret Millionaires club : Warren Buffett's 26 Secrets to success in 
the business of life. กรุงเทพฯ: เนชั่นบุ๊คส์. 

7. จอห์น เมดินา เขียน, และ วิโรจน์ ภัทรทีปกร แปล. (2560). 12 กฎทองของคนใช้สมองเป็น = Brain rules. 
กรุงเทพฯ: วีเลิรน์. 

8. ปรียาภา ปิ่นประภา. (2550). ยังไม่เคยท าไม่ได้แปลว่าท าไม่ได้ฉบับเชื่อสิว่า--เราท าได้. กรุงเทพฯ: Dดี. 
9. รอนดา เบิร์น : เขียน, และ จิระนันท์ พิตรปรีชา : แปล. (2550). The Secret เดอะซีเคร็ต. กรุงเทพฯ: อมรินทร์. 
10. สม สุจิรา. (2551). เดอะท็อปซีเคร็ต = The top Secret. กรุงเทพฯ: อมรินทร์ธรรมะ. 
11. ______. (2556). เดอะท็อปพาวเวอร์ : พลังจิตใต้ส านึก พลังสู่ความส าเร็จ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์ธรรมะ. 
12. หลิวซื่ออิงและเผิงเจิง เขียน , และ ชาญ ธนประกอบ แปล. (2558). ชีวประวัติ แจ็ค หม่า มีชีวิตอยู่ เพ่ือ 

สะท้านโลก. กรุงเทพฯ: โพสต์บุ๊กส์. 
 

หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวชิา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานีจ้ัดท าโดยนักศึกษาไดจ้ัดกจิกรรมในการน าแนวคดิและความเหน็จากนักศึกษา

ได้ดงันี ้

- การอภิปรายกลุ่มระหวา่งผูส้อนและผู้เรยีน 

- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

  - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดที่อาจารย์ผูส้อนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
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๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะไดข้้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ ์หรอืทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 
 ในการเก็บข้อมูลเพือ่ประเมินการสอน  ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 

- การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาเปน็ผู้ประเมิน 

- ผลการเรียนของนักศึกษา 

  - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓. การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน่ คณะ/ภาควชิามกีารก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อยา่งไรบ้าง  

      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน  โดยการจัดกจิกรรมในการระดมสมองและหา

ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

- สัมมนาการวางแผนและออกแบบกระบวนการเรียนการสอน 

  - วิจัยในช้ันเรยีนและนอกชัน้เรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการท่ีใชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวชิา เชน่ 

       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรอืงานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตา่งกันไปส าหรับรายวชิาท่ีแตกต่างกัน หรือส าหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 
   ในระหวา่งกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหวัข้อ ตามที่คาดหวังจากการ

เรียนรูใ้นรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษาหรอืสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา  รวมถงึพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย

และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดงันี ้

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีไม่ใชอ่าจารย์ประจ าหลักสตูร 

  - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรูข้องนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน 
วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม    
๕. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

 จากผลการประเมินอาจารย์ผูส้อนและผลสัมฤทธิ์ประสิทธผิลรายวิชา น ามาออกแบบปรับปรุงกระบวนการเรียนการ

สอนและรายละเอียดรายวิชาเพื่อให้เกดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิต์ามข้อ 4  

  - มีการเปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารย์หรอืสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

*********************** 
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รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

คุณลักษณะบัณฑิต 

 

 

 

 

            รายวิชา 

๑.คุณธรรม 
จริยธรรม 
 

๒. ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

๓.ทักษะทาง
ปัญญา 
 

๔. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 

๕. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ 

รหัสวิชา LPC๑๐๑๒  การเรยีนรู้ในตนและ 

ประสบการณ์ชีวิต 

 

   
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนไดต้ามความรับผดิชอบ 


