รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษา
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2000106 ชื่อรายวิชา ศิลปะการดารงชีวิต
2. จานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อ.พิษฐา พงษ์ประดิษฐ ผู้ประสานงานรายวิชา และคณะ
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
เป็ นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
15 กันยายน 2556

(1)

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เมื่อศึกษาตามกระบวนการเรี ยนรู้ของรายวิชานี ้อย่างครบถ้ วนแล้ ว แล้ วผู้เรี ยนจะเกิดความรู้ ทกั ษะ และ
ทัศนะคติ ในด้ านต่างๆ (ตามกรอบ NQF) ดังนี ้
1.1 ผู้เ รี ยนมี ค วามรู้ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค วิธี การที่ เกี่ ยวข้ อ งกับบทบาท หน้ า ที่
บุคลิกภาพ มารยาทสังคม การติดต่อสื่อสาร การสร้ างมนุษยสัมพันธ์ การแก้ ปัญหาตาม
สถานการณ์ในการทางานร่วมกัน การคิด การแสดงออก และการออกแบบการดาเนินชีวิต
และประยุกต์ รูปแบบการด ารงชี วิต ตามพฤติก รรมของคนในสัง คมพหุวัฒ นธรรมอย่า ง
สร้ างสรรค์
1.2 ผู้เรี ยนสามารถปฏิบตั ิการพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม การสื่อสาร การสร้ างมนุษย
สัมพันธ์ การแก้ ปัญหาการทางานร่ วมกันและการดารงชีวิตประจาวัน ออกแบบและการ
แสดงออกเหมาะสมตามโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้ อย่างสร้ างสรรค์
1.3 ผู้เรี ยนมีทัศนะเชิงบวกต่อการเรี ยนรู้ การพัฒนาการคิดและการแสดงออกตามหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี เทคนิควิธีการที่เกี่ยวข้ องกับบทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบ การแก้ ปัญหา
และการออกแบบการดาเนินชีวิตอย่างสร้ างสรรค์
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
1. ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้ มีความทันสมัย
2. ปรับเนื ้อหารายวิชาให้ สอดคล้ อง ทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบนั และง่ายต่อความเข้ าใจของ
ผู้เรี ยน
3. ปรับปรุงกิจกรรมการเรี ยนรู้เน้ นกระบวนการมีส่วนร่วม การฝึ กทักษะด้ านการคิด การตัดสินใจ
การแสดงออกทางความคิดอย่างสร้ างสรรค์

(2)

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิควิธีการที่เกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และความ
รับผิดชอบ เพื่อดารงตนอย่างมีความสุขด้ วยความพอเพียงในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมบนพื ้นฐานความเป็ น
ไทย ฝึ กปฏิบตั ิพฒ
ั นาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม การติดต่อสื่อสาร การแก้ ปัญหาตามสถานการณ์ ใน
การทางานร่วมกัน การดารงชีวิตประจาวัน การคิด การแสดงออก และการออกแบบการดาเนินชีวิตใน
บริบทต่างๆอย่างสร้ างสรรค์
Study and analysis of principles, concepts, theories and techniques related to the
roles and responsibilities. To live happily with sufficiency in a multicultural society on the basis
of Thai. The practice of social etiquette, personality development, communication and
problem-solving situations. To work together and daily life. Practice of thinking, expression
and design of the creative life in a different context.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยายการฝึ ก
สอนเสริม

45 ชัว่ โมง

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ไม่มี

สอนเสริมตามความ
ต้ องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

การศึกษาด้ วยตนเอง

90 ชัว่ โมง

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์ผ้ สู อนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการ 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อสามารถ
ใช้ ช่องทางการปรึกษาผ่านการติดต่อทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (Internet) และระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค
(Social Network)

(3)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) ตระหนักรู้ ถึงคุณค่ าของคุณธรรมและจริยธรรม
1.1 ปฏิบตั ิตนตามข้ อดีของศีล 5
1.2 รู้รัก สามัคคีและ รับผิดชอบต่อหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
1.3 รู้จกั หน้ าที่และบทบาทการเป็ นคนเก่ง คนดี
1.4 สามารถปฏิบตั ติ วั ให้ ได้ รับการยอมรับและเป็ นคนที่มีความสุข
2) มีพฤติกรรมที่มีความรั บผิดชอบต่ อตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ
2.1 ปฏิบตั ิตนอย่างครบถ้ วนและถูกต้ องในหน้ าที่ของตนเองที่ได้ รับมอบหมาย
2.2 ปฏิบตั ิตนอย่างครบถ้ วนและถูกต้ องในหน้ าที่ของสมาชิกในกลุม่ ที่ได้ รับมอบหมาย
2.3 ปฏิบตั ิตวั ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมได้ อย่างเหมาะสม
2.4 สามารถช่วยเหลือชี ้แนะบุคคลต่างๆ เพื่อให้ เป็ นที่ยอมรับในสังคม
3) มีภาวะผู้นา เอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่ ต่อผู้อ่ ืน และสามารถทางานร่ วมกับผู้อ่ ืนได้ ดี
3.1 สามารถทางานของตนเองที่ได้ รับมอบหมายจากกลุ่มได้
3.2 สามารถวิเคราะห์ ให้ คาแนะนา ในการทางานของผู้อื่นได้
3.3 สามารถโน้ มน้ าว จูงใจ ผู้อื่นให้ ปฏิบตั ิตามได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
3.4 สามารถแก้ ปัญหาและนากลุม่ ปฏิบตั งิ านให้ เกิดประสิทธิผล
4) เคารพสิทธิและรั บฟั งความคิดเห็นของผู้อ่ ืน
4.1 เข้ าใจความแตกต่างของมนุษย์
4.2 เข้ าใจสิทธิพื ้นฐานของตนเองและผู้อื่น
4.3 แสดงพฤติกรรมในการเป็ นผู้ฟังที่ดีกบั บุคคลรอบข้ าง
4.4 แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับกาลเทศะในการแสดงความคิดเห็นจากการรับฟั ง
ปั ญหาต่างๆ
1.2 วิธีการสอน
ใช้ วิธีการจัดการเรี ยนการสอนหลายรูปแบบร่วมกัน ได้ แก่
- การบรรยายแบบมีส่วนร่วม
- การสอนกรณีตวั อย่าง (Case Based Learning) การระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ภายในกลุม่ โดยเรี ยนรู้
- รูปแบบการเรี ยนการสอนเชิงผลิตภาพ (Productivity-Based Instructional Model)
(4)

1.3 วิธีการประเมินผล
ประเด็นพัฒนา
1) ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของ
คุณธรรมและจริ ยธรรม

ประเด็นที่ประเมิน

1.1 ปฏิบตั ิตนตามข้ อดีของศีล 5
1.2 รู้รัก สามัคคีและ รับผิดชอบต่อหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
1.3 รู้จกั หน้ าที่และบทบาทการเป็ นคนเก่ง คนดี
1.4 สามารถปฏิบตั ิตวั ให้ ได้ รับการยอมรับและเป็ นคนที่มคี วามสุข
2) มีพฤติกรรมที่มีความ 2.1 ปฏิบตั ิตนอย่างครบถ้ วนและถูกต้ องในหน้ าทีข่ องตนเองที่ได้ รับมอบหมาย
รับผิดชอบต่ อตนเอง
2.2 ปฏิบตั ิตนอย่างครบถ้ วนและถูกต้ องในหน้ าทีข่ องสมาชิกในกลุม่ ที่ได้ รับมอบหมาย
สังคมและมีจิตสาธารณะ 2.3 ปฏิบตั ิตวั ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมได้ อย่างเหมาะสม
2.4 สามารถช่วยเหลือชี ้แนะบุคคลต่างๆ เพื่อให้ เป็ นทีย่ อมรับในสังคม
3) มีภาวะผู้นาเอือ้ เฟื ้ อ
เผื่อแผ่ ต่อผู้อ่ นื และ
สามารถทางานร่ วมกับ
ผู้อ่ นื ได้ ดี
4) เคารพสิทธิและรับฟั ง
ความคิดเห็นของผู้อ่ นื

3.1 สามารถทางานของตนเองที่ได้ รับมอบหมายจากกลุม่ ได้
3.2 สามารถวิเคราะห์ ให้ คาแนะ นา ในการทางานของผู้อื่นได้
3.3 สามารถโน้ มน้ าว จูงใจ ผู้อื่นให้ ปฏิบตั ิตามได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
3.4 สามารถแก้ ปัญหาและนากลุม่ ปฏิบตั ิงานให้ เกิดประสิทธิผล
4.1 เข้ าใจความแตกต่างของมนุษย์
4.2 เข้ าใจสิทธิพื ้นฐานของตนเองและผู้อื่น
4.3 แสดงพฤติกรรมในการเป็ นผู้ฟังที่ดีกบั บุคคลรอบข้ าง
4.4 แสดงพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมกับกาลเทศะในการแสดงความคิดเห็นจากการรับฟั ง
ปั ญหาต่างๆ

(5)

วิธีการประเมิน
-ประเมินทัศนจารึก
-ประเมินผลงาน
-สังเกตการปฏิบตั ิงาน
-ประเมินทัศนจารึก
-ประเมินผลงาน
-สังเกตการปฏิบตั ิงาน
-ทดสอบการปฏิบตั ิ
-ประเมินผลงาน
-สังเกตการปฏิบตั ิงาน

-ประเมินผลงาน
-สังเกตการปฏิบตั ิงาน

เครื่องมือ
-แบบบันทึกทัศนจารึก
-แบบประเมินผลงานต่างๆทีม่ ีการ
สอดแทรกกระบวนการทางาน
-แบบสังเกตการปฏิบตั ิงาน
-แบบบันทึกทัศนจารึก
-แบบประเมินผลงานต่างๆทีม่ ีการ
สอดแทรกกระบวนการทางาน
-แบบสังเกตการปฏิบตั ิงาน
-แบบประเมินผลการปฏิบตั ิ
-แบบประเมินผลงานต่างๆทีม่ ีการ
สอดแทรกกระบวนการทางาน
-แบบสังเกตการปฏิบตั ิงาน
-แบบประเมินผลงานต่างๆทีม่ ีการ
สอดแทรกกระบวนการทางาน
-แบบสังเกตการปฏิบตั ิงาน

2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องพัฒนา
1) มีความรู้ และเข้ าใจในศาสตร์ ท่ เี ป็ นพืน้ ฐานในการดารงชีวิต
1.1 รู้และเข้ าใจหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิควิธีการที่เกี่ยวข้ องกับบทบาท หน้ าที่
ความรับผิดชอบ บุคลิกภาพ
1.2รู้และเข้ าใจมารยาทสังคม การติดต่อสื่อสาร การสร้ างมนุษยสัมพันธ์
1.3 รู้และเข้ าใจแก้ ปัญหาตามสถานการณ์ในการทางาน การคิดและการแสดงออก
1.4 รู้และเข้ าใจการออกแบบการดาเนินชีวิตในบริบทต่างๆ
2) สามารถจาแนกและอธิบายองค์ ความรู้ ท่ ศี ึกษา
2.1 ผู้เรี ยนสามารถวิเคราะห์และ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิควิธีการในบริ บทสังคมพหุ
วัฒนธรรมบนพื ้นฐานการดารงชีวิตความเป็ นไทยอย่างสร้ างสรรค์ได้
2.2 สามารถนาแนวคิด ทฤษฎี ไปปรับใช้ ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมได้ อย่างเหมาะสม
วัฒนธรรมบนพื ้นฐานการดารงชีวิตความเป็ นไทยอย่างสร้ างสรรค์ได้
2.3 สังเคราะห์หลักการ ทฤษฎีเป็ นแนวคิดของตนเองบนพื ้นฐานสังคมพหุวฒ
ั นธรรมได้
2.4 สามารถสังเคราะห์เทคนิควิธี ไปปรับใช้ ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมได้ อย่างเหมาะสม
3) มีทักษะขัน้ พืน้ ฐานในการนาความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ ในการดารงชีวิตได้
3.1 รู้จกั เข้ าใจ และประยุกต์รูปแบบการดารงชีวิตของตนเอง
3.2 รู้จกั เข้ าใจ และประยุกต์รูปของตนให้ เข้ ากับพฤติกรรมของคนในสังคมได้
3.3 รู้จกั เข้ าใจ และประยุกต์รูปแบบการดารงชีวิตให้ ดารงตนอย่างมีความสุข
3.4 รู้จกั เข้ าใจ และประยุกต์รูปแบบการดารงชีวิตให้ ดารงตนอย่างมีความสุขในสังคม
พหุวฒ
ั นธรรมตลอดจนด้ วยความพอเพียงได้ อย่างถูกต้ อง
4) มีการค้ นคว้ าและพัฒนาความรู้ ของตนเองอย่ างต่ อเนื่อง
4.1 รู้แหล่งในการค้ นคว้ าหาความรู้
4.2 สามารถค้ นคว้ าแนวคิดและสามารถตรวจสอบแหล่งข้ อมูลได้
4.3 สามารถจัดระบบความรู้จากแหล่งข้ อมูลที่ได้ มา
4.4 สามารถพัฒนาความรู้ให้ เหมาะสมได้ สถานการณ์ตา่ งๆได้
5) มีความรู้ ท่ เี กี่ยวข้ องกับชุมชนและความเป็ นไปของชาติและสังคมโลก
5.1 มีความรู้เกี่ยวกับครอบครัว มารยาท การสื่อสารและการทางานในชุมชน
5.2 มีความรู้เกี่ยวกับครอบครัว มารยาท การสื่อสารและการทางานในระดับประเทศ
5.3 มีความรู้เกี่ยวกับครอบครัว มารยาท การสื่อสารและการทางานในระดับภูมิภาค
อาเซียน
5.4 มีความรู้เกี่ยวกับครอบครัว มารยาท การสื่อสารและการทางานในระดับนานาชาติ
(6)

6) สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ กบั ศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการดาเนินชีวิต ได้ อย่ามี
คุณภาพ
6.1 สามารถนาหลักการมาบูรณาการกับศาสตร์ ที่ตนเองศึกษา และประยุกต์ใช้ ในการ
ดาเนินชีวิตของตน
6.2 สามารถนาหลักการมาบูรณาการกับศาสตร์ ที่ตนเองศึกษา และประยุกต์ใช้ ในการ
ดูแลครอบครัว
6.3 สามารถนาหลักการมาบูรณาการกับศาสตร์ ที่ตนเองศึกษา และประยุกต์ใช้ ในการ
ทางาน
6.4 สามารถนาหลักการมาบูรณาการกับศาสตร์ ที่ตนเองศึกษา และประยุกต์ใช้ ในการ
อยูร่ ่วมกับผู้อื่นในสังคม
2.2 วิธีการสอน
ใช้ วิธีการจัดการเรี ยนการสอนหลายรูปแบบร่วมกัน ได้ แก่
- การบรรยายแบบมีส่วนร่วม
- การสอนกรณีตวั อย่าง (Case Based Learning) การระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ภายในกลุม่ โดยเรี ยนรู้
- รูปแบบการเรี ยนการสอนเชิงผลิตภาพ (Productivity-Based Instructional Model)
- วิธีสอนโดยใช้ สถานการจาลอง (Simulation) เน้ นฝึ กปฏิบตั ริ ายบุคคลและการจาลอง
สถานการณ์บคุ ลิกภาพ มารยาทและการแก้ ปัญหา
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2.3 วิธีการประเมินผล
ประเด็นพัฒนา
ประเด็นที่ประเมิน
1) มีความรู้และเข้ าใจใน 1.1 รู้และเข้ าใจหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิควิธีการที่เกี่ยวข้ องกับบทบาท หน้ าที่
ศาสตร์ ท่ เี ป็ นพืน้ ฐานใน ความรับผิดชอบ บุคลิกภาพ
การดารงชีวติ
1.2รู้และเข้ าใจมารยาทสังคม การติดต่อสือ่ สาร การสร้ างมนุษยสัมพันธ์
1.3 รู้และเข้ าใจการแก้ ปัญหาตามสถานการณ์ในการทางานร่วมกัน การคิด การ
แสดงออก
1.4 รู้และเข้ าใจการออกแบบการดาเนินชีวติ ในบริ บทต่างๆ
2) สามารถจาแนกและ 2.1 ผู้เรี ยนสามารถวิเคราะห์และ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิควิธีการในบริ บทสังคมพหุ
อธิบายองค์ ความรู้ท่ ี
วัฒนธรรมบนพื ้นฐานการดารงชีวิตความเป็ นไทยอย่างสร้ างสรรค์ได้
ศึกษา
2.2 สามารถนาแนวคิด ทฤษฎี ไปปรับใช้ ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมได้ อย่างเหมาะสม
วัฒนธรรมบนพื ้นฐานการดารงชีวิตความเป็ นไทยอย่างสร้ างสรรค์ได้
2.3 สังเคราะห์หลักการ ทฤษฎีให้ เป็ นแนวคิดของตนเอง บนพื ้นฐานสังคมพหุ
วัฒนธรรมได้
2.4 สามารถสังเคราะห์เทคนิควิธี ไปปรับใช้ ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมได้ อย่างเหมาะสม
3) มีทักษะขัน้ พืน้ ฐานใน 3.1 รู้จกั เข้ าใจ และประยุกต์รูปแบบการดารงชีวิตของตนเอง
ก า ร น า ค ว า ม รู้ ไ ป 3.2 รู้จกั เข้ าใจ และประยุกต์รูปของตนให้ เข้ ากับพฤติกรรมของคนในสังคมได้
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร 3.3 รู้จกั เข้ าใจ และประยุกต์รูปแบบการดารงชีวิตให้ ดารงตนอย่างมีความสุข
ดารงชีวิตได้
3.4 รู้จกั เข้ าใจ และประยุกต์รูปแบบการดารงชีวิตให้ ดารงตนอย่างมีความสุขในสังคม
พหุวฒ
ั นธรรมตลอดจนด้ วยความพอเพียงได้ อย่างถูกต้ อง
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วิธีการประเมิน
-ประเมินทัศนจารึก
-ประเมินผลงาน
-สังเกตการปฏิบตั ิงาน

-ประเมินทัศนจารึก
-ประเมินผลงาน
-สังเกตการปฏิบตั ิงาน
-ทดสอบการปฏิบตั ิ

-ประเมินผลงาน
-สังเกตการปฏิบตั ิงาน

เครื่องมือ

-แบบบันทึกทัศนจารึก
-แบบประเมินผลงานต่างๆทีม่ ีการ
สอดแทรกกระบวนการทางาน
-แบบสังเกตการปฏิบตั ิงาน
-แบบประเมินผลการปฏิบตั ิ
- แบบทดสอบโดยการใช้ การ
แก้ ปัญหา กรณีศกึ ษา

ประเด็นพัฒนา
ประเด็นที่ประเมิน
4) มีการค้ นคว้ าและพัฒนา 4.1 รู้แหล่งในการค้ นคว้ าหาความรู้
ความรู้ของตนเองอย่าง
4.2 สามารถค้ นคว้ าแนวคิดและสามารถตรวจสอบแหล่งข้ อมูลได้
ต่อเนื่อง
4.3 สามารถจัดระบบความรู้จากแหล่งข้ อมูลที่ได้ มา
4.4 สามารถพัฒนาความรู้ให้ เหมาะสมได้ สถานการณ์ตา่ งๆได้
5) มีความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับ 5.1 มีความรู้เกี่ยวกับครอบครัว มารยาท การสือ่ สารและการทางานในชุมชน
ชุมชนและความเป็ นไปของ 5.2 มีความรู้เกี่ยวกับครอบครัว มารยาท การสือ่ สารและการทางานในระดับประเทศ
ชาติและสังคมโลก
5.3 มีความรู้เกี่ยวกับครอบครัว มารยาท การสือ่ สารและการทางานในระดับภูมิภาค
อาเซียน
5.4 มีความรู้เกี่ยวกับครอบครัว มารยาท การสือ่ สารและการทางานในระดับนานาชาติ
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วิธีการประเมิน
-ประเมินผลงาน
-สังเกตการปฏิบตั ิงาน

เครื่องมือ
-แบบประเมินผลงานต่างๆทีม่ ีการ
สอดแทรกกระบวนการทางาน
-แบบสังเกตการปฏิบตั ิงาน

-ประเมินผลงาน
-สังเกตการณ์ปฏิบตั ิงาน
-สอบปฏิบตั ิ

-แบบบันทึกทัศนจารึก
-แบบประเมินผลงานต่างๆทีม่ ีการ
สอดแทรกกระบวนการทางาน
-แบบสังเกตการปฏิบตั ิงาน
-แบบประเมินผลการสอบปฏิบตั ิ
- แบบประเมินการเขียนเรี ยงความ
เรื่ องครอบครัว

3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถคิดอย่างเป็ นระบบ
1.1 สามารถคิดและฉายภาพรวมของปั ญหาได้
1.2 สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ ้นในการดารงชีวิตและการทางาน
1.3 จัดลาดับความสาคัญของปั ญหาได้
1.4 สามารถจาลองสถานการณ์การแก้ ปัญหาได้
2) สามารถค้ นคว้ า ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลต่ างๆ ได้ เป็ นอย่ างดี
2.1 สามารถหาแหล่งในการค้ นคว้ าหาความรู้ ที่หลากหลาย
2.2 สามารถค้ นคว้ าแนวคิดและสามารถตรวจสอบแหล่งข้ อมูลได้
2.3 สามารถจาแนกความรู้จากแหล่งข้ อมูลที่ตา่ งๆได้
2.4 สามารถจัดระบบความรู้ให้ เหมาะสมกับงานนันๆ
้
3) สามารถถ่ ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ กับผู้อ่ ืนได้ เป็ นอย่ างดี
3.1 สามารถนาเสนอแนวความคิดและผลงานของตนเองได้ อย่างครบถ้ วน
3.2 สามารถทาความเข้ าใจข้ อมูลที่ผ้ อู ื่นนาเสนอได้ อย่างถูกต้ องตามหลักการ
3.3 สามารถแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้กบั ผู้อื่นได้ อย่างเหมาะสม
3.4 สามารถวิจารณ์ข้อมูลและความรู้ที่ได้ ทาการแลกเปลี่ยนกันได้ อย่างสร้ างสรรค์
4) สามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะของตนเองในการดาเนินชีวิตอื่นๆได้
4.1 รู้และเข้ าใจการออกแบบการดาเนินชีวิตในบริบทต่างๆ
4.2 รู้จกั เข้ าใจ รูปแบบการดารงชีวิตให้ ดารงตนอย่างมีความสุขในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
ตลอดจนด้ วยความพอเพียงได้ อย่างถูกต้ อง
4.3 สามารถสังเคราะห์เทคนิควิธี ไปปรับใช้ ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมได้ อย่างเหมาะสม
4.4 ประยุกต์รูปแบบการดารงชีวิตให้ ดารงตนอย่างมีความสุขในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
ตลอดจนด้ วยความพอเพียงได้ อย่างถูกต้ อง
5) สามารถวิเคราะห์ และแก้ ไขปั ญหาในการดาเนินชีวิตได้ อย่ างสร้ างสรรค์
5.1 สามารถคิดและฉายภาพรวมของปั ญหาที่พบได้
5.2 สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาได้
5.3 สามารถนาความรู้มาปรับใช้ ในการแก้ ปัญหาได้ อย่างหลากหลาย
5.4 สามารถจัดการกับปั ญหาในการดาเนินชีวิตได้ อย่างสร้ างสรรค์
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3.2 วิธีการสอน
ใช้ วิธีการจัดการเรี ยนการสอนหลายรูปแบบร่วมกัน ได้ แก่
- การบรรยายแบบมีส่วนร่วม
- การสอนกรณีตวั อย่าง (Case Based Learning) การระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ภายในกลุม่ โดยเรี ยนรู้
- รูปแบบการเรี ยนการสอนเชิงผลิตภาพ (Productivity-Based Instructional Model)
- วิธีสอนโดยใช้ สถานการจาลอง (Simulation) เน้ นฝึ กปฏิบตั ริ ายบุคคลและการจาลอง
สถานการณ์บคุ ลิกภาพ มารยาทและการแก้ ปัญหา
- การเรี ยนรู้จากการทาโครงงาน(Project –Base Learning) กาหนดหัวข้ อโครงงานให้ นกั ศึกษาได้
ค้ นคว้ าเพื่อมานาเสนอ
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3.3 วิธีการประเมินผล
ประเด็นพัฒนา
1) สามารถคิดอย่างเป็ นระบบ

2) สามารถค้ นคว้ า ศึกษา
วิเคราะห์ ข้อมูลต่ างๆ ได้ เป็ น
อย่ างดี
3) สามารถถ่ ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่ นื
ได้ เป็ นอย่ างดี

4) สามารถประยุกต์ ความรู้
และทักษะของตนเองในการ
ดาเนินชีวิตอื่นๆได้

5) สามารถวิเคราะห์และแก้ ไข
ปั ญหาในการดาเนินชีวติ ได้
อย่างสร้ างสรรค์

ประเด็นที่ประเมิน

วิธีการประเมิน

1.1 สามารถคิดและฉายภาพรวมของปั ญหาได้
1.2 สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ ้นในการดารงชีวิตและการทางาน
1.3 จัดลาดับความสาคัญของปั ญหาได้
1.4 สามารถจาลองสถานการณ์การแก้ ปัญหาได้
2.1 สามารถหาแหล่งในการค้ นคว้ าหาความรู้ที่หลากหลาย
2.2 สามารถค้ นคว้ าแนวคิดและสามารถตรวจสอบแหล่งข้ อมูลได้
2.3 สามารถจาแนกความรู้จากแหล่งข้ อมูลที่ตา่ งๆได้
2.4 สามารถจัดระบบความรู้ให้ เหมาะสมกับงานนันๆ
้
3.1 สามารถนาเสนอแนวความคิดและผลงานของตนเองได้ อย่างครบถ้ วน
3.2 สามารถทาความเข้ าใจข้ อมูลที่ผ้ อู นื่ นาเสนอได้ อย่างถูกต้ องตามหลักการ
3.3 สามารถแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้กบั ผู้อื่นได้ อย่างเหมาะสม
3.4 สามารถวิจารณ์ข้อมูลและความรู้ที่ได้ ทาการแลกเปลี่ยนกันได้ อย่างสร้ างสรรค์
4.1 รู้และเข้ าใจการออกแบบการดาเนินชีวิตในบริบทต่างๆ
4.2 รู้จกั เข้ าใจ รูปแบบการดารงชีวิตให้ ดารงตนอย่างมีความสุขในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมตลอดจน
ด้ วยความพอเพียงได้ อย่างถูกต้ อง
4.3 สามารถสังเคราะห์เทคนิควิธี ไปปรับใช้ ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมได้ อย่างเหมาะสม
4.4 ประยุกต์รูปแบบการดารงชีวิตให้ ดารงตนอย่างมีความสุขในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมตลอดจน
ด้ วยความพอเพียงได้ อย่างถูกต้ อง
5.1 สามารถคิดและฉายภาพรวมของปั ญหาที่พบได้
5.2 สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาได้
5.3 สามารถนาความรู้มาปรับใช้ ในการแก้ ปัญหาได้ อย่างหลากหลาย
5.4 สามารถจัดการกับปั ญหาในการดาเนินชีวิตได้ อย่างสร้ างสรรค์
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-สังเกตการแสดงความคิดเห็น/
การตอบคาถามของผู้เรี ยน
-ตรวจผลงานและรายงานของ
ผู้เรี ยน
-ประเมินผลการเรี ยนรู้

เครื่องมือ

-แบบบันทึกทัศนจารึก
-แบบประเมินผลงานต่างๆทีม่ ีการ
สอดแทรกกระบวนการทางาน
-แบบสังเกตการปฏิบตั ิงาน

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถทางานเป็ นกลุ่มในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
1.1 รู้บทบาทหน้ าที่ของตนเองและสมาชิกในกลุม่
1.2 สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ที่รับผิดชอบได้ อย่างสมบูรณ์
1.3 สามารถสื่อสารกับสมาชิกในกลุม่ ได้ อย่างถูกต้ องและสร้ างสรรค์
1.4 สามารถชักจูง และโน้ มนาให้ สมาชิกสามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ที่รับผิดชอบได้ อย่าง
ถูกต้ องเพื่อให้ การทางานสัมฤทธิ์ผล
2) สามารถริเริ่มสร้ างสรรค์ แนวทางที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินกิจกรรมต่างๆได้
2.1 มีความคิดในการสร้ างสรรค์การดารงชีวิตประจาวัน
2.2 นาเสนอการออกแบบการดาเนินชีวิตที่ตนเองคิดออกมาได้
2.3 สามารถถอดความคิดออกมาเป็ นแนวทางปฏิบตั ทิ ี่เป็ นรูปธรรมได้ action plan
2.4 สามารถปฏิบตั ติ ามแนวคิดออกมาเป็ นผลงาน หรื อชิ ้นงานได้
3) มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี ทังภาษาไทยและภาษาต่
้
างประเทศ
3.1 ใช้ ความรู้ภาษาไทยได้ อย่างถูกต้ องและรู้ศพั ท์เทคนิคขันพื
้ ้นฐานใน
ภาษาต่างประเทศ
3.2 สามารถฟั งและจับใจความได้ อย่างถูกต้ อง
3.3 สามารถพูดสื่อสารตามสถานการณ์ได้ อย่างเหมาะสม
3.4 สามารถถอดความคาพูดและเรี ยบเรี ยงเป็ นภาษาของตนเองได้
4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่ าของตนเองและผู้อ่ ืน
4.1 เข้ าใจความแตกต่างของมนุษย์
4.2 เข้ าใจสิทธิพื ้นฐานของตนเองและผู้อื่น
4.3 แสดงพฤติกรรมในการเป็ นผู้ฟังที่ดีกบั บุคคลรอบข้ าง
4.4 แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับกาลเทศะในการแสดงความคิดเห็นจากการรับฟั ง
ปั ญหาต่างๆ
5) สามารถในการวางแผนการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื่อง
5.1 สามารถกาหนดแนวทางในการดารงชีวิตของตนได้
5.2 สามารถนาแนวทางที่กาหนดไปใช้ ในการดารงชีวิตได้
5.3 สามารถตรวจสอบและจาลองการแก้ ปัญหาในการดารงชีวิตได้ อย่างสร้ างสรรค์
5.4 สามารถตรวจสอบและกาหนดแนวทางปฏิบตั จิ ริงในการดารงชีวิตได้
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4.2 วิธีการสอน
ใช้ วิธีการจัดการเรี ยนการสอนหลายรูปแบบร่วมกัน ได้ แก่
- การบรรยายแบบมีส่วนร่วม
- การสอนกรณีตวั อย่าง (Case Based Learning) การระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ภายในกลุม่ โดยเรี ยนรู้
- รูปแบบการเรี ยนการสอนเชิงผลิตภาพ (Productivity-Based Instructional Model)
- วิธีสอนโดยใช้ สถานการจาลอง (Simulation) เน้ นฝึ กปฏิบตั ริ ายบุคคลและการจาลอง
สถานการณ์บคุ ลิกภาพ มารยาทและการแก้ ปัญหา
- การเรี ยนรู้จากการทาโครงงาน(Project –Base Learning) กาหนดหัวข้ อโครงงานให้ นกั ศึกษาได้
ค้ นคว้ าเพื่อมานาเสนอ
- การฝึ กปฏิบตั ิด้าน :
 การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม
 การติดต่อสื่อสาร การสร้ างมนุษยสัมพันธ์
 การแก้ ปัญหาตามสถานการณ์ในการทางานร่วมกัน การดารงชีวิตประจาวัน
 การคิด และการแสดงออกอย่างสร้ างสรรค์
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4.3 วิธีการประเมินผล
ประเด็นพัฒนา

ประเด็นที่ประเมิน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

1) มีความสามารถทางาน
เป็ นกลุ่มในฐานะผู้นาและผู้
ตามได้

1.1 รู้บทบาทหน้ าทีข่ องตนเองและสมาชิกในกลุม่
1.2 สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ที่รับผิดชอบได้ อย่างสมบูรณ์
1.3 สามารถสื่อสารกับสมาชิกในกลุม่ ได้ อย่างถูกต้ องและสร้ างสรรค์
1.4 สามารถชักจูง และโน้ มนาให้ สมาชิกสามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ที่รับผิดชอบได้ อย่างถูกต้ อง
เพื่อให้ การทางานสัมฤทธิ์ผล
2) สามารถริเริ่มสร้ างสรรค์
2.1 มีความคิดในการสร้ างสรรค์การดารงชีวิตประจาวัน
แนวทางที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การ 2.2 นาเสนอการออกแบบการดาเนินชีวิตที่ตนเองคิดออกมาได้
ดาเนินกิจกรรมต่างๆได้
2.3 สามารถถอดความคิดออกมาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นรูปธรรมได้ action plan
2.4 สามารถปฏิบตั ติ ามแนวคิดออกมาเป็ นผลงาน หรือชิ ้นงานได้
3) มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีสามารถ 3.1 ใช้ ความรู้ภาษาไทยได้ อย่างถูกต้ องและรู้ศพั ท์เทคนิคขันพื
้ ้นฐานในภาษาต่างประเทศ
สื่อสารกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี
3.2 สามารถฟั งและจับใจความได้ อย่างถูกต้ อง
ทังภาษาไทยและ
้
3.3 สามารถพูดสื่อสารตามสถานการณ์ได้ อย่างเหมาะสม
ภาษาต่างประเทศ
3.4 สามารถถอดความคาพูดและเรียบเรียงเป็ นภาษาของตนเองได้
4) มีความเคารพในสิทธิและ 4.1 เข้ าใจความแตกต่างของมนุษย์
ความมีคุณค่ าของตนเองและ 4.2 เข้ าใจสิทธิพื ้นฐานของตนเองและผู้อื่น
ผู้อ่ นื
4.3 แสดงพฤติกรรมในการเป็ นผู้ฟังที่ดกี บั บุคคลรอบข้ าง
4.4 แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับกาลเทศะในการแสดงความคิดเห็นจากการรับฟั งปั ญหา
ต่างๆ
5) สามารถในการวาง
5.1 สามารถกาหนดแนวทางในการดารงชีวิตของตนได้
แผนการเรียนรู้ และพัฒนา
5.2 สามารถนาแนวทางที่กาหนดไปใช้ ในการดารงชีวิตได้
ตนเองอย่ างต่ อเนื่อง
5.3 สามารถตรวจสอบและจาลองการแก้ ปัญหาในการดารงชีวิตได้ อย่างสร้ างสรรค์
5.4 สามารถตรวจสอบและกาหนดแนวทางปฏิบตั ิจริงในการดารงชีวิตได้
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-สังเกตการแสดงความคิดเห็น/การตอบ
คาถามของผู้เรี ยน
-ตรวจผลงานและรายงานของผู้เรี ยน
-ประเมินผลการเรี ยนรู้

-แบบบันทึกทัศนจารึก
-แบบประเมินผลงานต่างๆที่มีการสอดแทรก
กระบวนการทางาน
-แบบสังเกตการปฏิบตั งิ าน

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้ เครื่องมือที่จาเป็ นเกี่ยวข้ องกับคอมพิวเตอร์
1.1 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมพื ้นฐานได้
1.2 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ในการนาเสนอในการนาเสนอเป็ นตัวหนังสือ
1.3 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ในการนาเสนอในการนาเสนอเป็ นภาพหรื อเสียง
1.4 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ในการนาเสนอในการนาเสนอเป็ นภาพเคลื่อนไหว
2) สามารถสืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ เพื่อนามาประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจาวันได้
1.1 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมสืบค้ นพื ้นฐานได้
1.2 สามารถคัดกรองข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือได้
1.3 สามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือโดยอาศัยการอ้ างอิงของข้ อมูลได้
1.4 สามารถนาเสนอผลงานจากข้ อมูลที่สืบค้ นได้
3) สามารถนาเสนอและสื่อสารโดยใช้ สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรื อการแสดงทาง สถิตไิ ด้
3.1 สามารถรวบรวมข้ อมูลทางสถิตไิ ด้
3.2 สามารถประมวลผลข้ อมูลเพื่อใช้ ในการออกแบบการดารงชีวิต
3.3 สามารถแสดงผลทางสถิตไิ ด้
3.4 สามารถอภิปรายผลทางสถิตไิ ด้
4) สามารถเลือกใช้ ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ ในการดารงชีวิตและแก้ ไข ปั ญหาของ
ตนเองได้ อย่างเหมาะสม
4.1 สามารถหาข้ อมูลและสารสนเทศเพื่อเป็ นตัวช่วยในการดารงชีวิตได้
4.2 สามารถเลือกใช้ ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อเป็ นตัวช่วยในการดารงชีวิตได้
4.3 สามารถแก้ ปัญหาโดยใช้ ข้อมูลและสารสนเทศที่น่าเชื่อถือเป็ นพื ้นฐาน
4.4สามารถแนะนาแนวทางการแก้ ปัญหาบนพื ้นฐานข้ อมูลและสารสนเทศให้ กบั บุคคล
รอบข้ างได้
5.2 วิธีการสอน ใช้ วิธีการจัดการเรี ยนการสอนหลายรู ปแบบร่วมกัน ได้ แก่
- การบรรยายแบบมีส่วนร่วมโดยแนะนาวิธีการค้ นคว้ าและกาหนดแนวทางในการนาเสนอให้ กบั
นักศึกษาเพื่อใช้ ในการนาเสนองานแต่ละกิจกรรม
- การสอนกรณีตวั อย่าง (Case Based Learning) การระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ภายในกลุม่ โดยเรี ยนรู้
- รูปแบบการเรี ยนการสอนเชิงผลิตภาพ (Productivity-Based Instructional Model)
- วิธีสอนโดยใช้ สถานการจาลอง (Simulation)
- การเรี ยนรู้จากการทาโครงงาน(Project –Base Learning) กาหนดหัวข้ อโครงงานให้ นกั ศึกษาได้
ค้ นคว้ าเพื่อมานาเสนอ
(16)

5.3 วิธีการประเมินผล
ประเด็นพัฒนา
1) มีทักษะในการใช้
เครื่องมือที่จาเป็ น
เกี่ยวข้ องกับ
คอมพิวเตอร์

ประเด็นที่ประเมิน
1.1 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมพื ้นฐานได้
1.2 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ในการนาเสนอในการนาเสนอเป็ นตัวหนังสือ
1.3 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ในการนาเสนอในการนาเสนอเป็ นภาพหรื อเสียง
1.4 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ในการนาเสนอในการนาเสนอเป็ นภาพเคลือ่ นไหว

2) สามารถสืบค้ นข้ อมูล
วิเคราะห์ เพื่อนามา
ประยุกต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้

2.1 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมสืบค้ นพื ้นฐานได้
2.2 สามารถคัดกรองข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือได้
2.3 สามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือโดยอาศัยการอ้ างอิงของข้ อมูลได้
2.4 สามารถนาเสนอผลงานจากข้ อมูลที่สบื ค้ นได้

3) สามารถนาเสนอและ
สือ่ สารโดยใช้ สารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์ หรื อการ
แสดงทางสถิติได้

3.1 สามารถรวบรวมข้ อมูลทางสถิติได้
3.2 สามารถประมวลผลข้ อมูลเพือ่ ใช้ ในการออกแบบการดารงชีวติ
3.3 สามารถแสดงผลทางสถิติได้
3.4 สามารถอภิปรายผลทางสถิติได้

4) สามารถเลือกใช้ ข้อมูล
และสารสนเทศเพื่อ
ประยุกต์ใช้ ในการ
ดารงชีวติ และแก้ ไขปั ญหา
ของตนเองได้ อย่าง
เหมาะสม

4.1 สามารถหาข้ อมูลและสารสนเทศเพื่อเป็ นตัวช่วยในการดารงชีวิตได้
4.2 สามารถเลือกใช้ ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อเป็ นตัวช่วยในการดารงชีวิตได้ ได้
อย่างเหมาะสม
4.3 สามารถแก้ ปัญหาโดยใช้ ข้อมูลและสารสนเทศที่นา่ เชื่อถือเป็ นพื ้นฐาน
4.4สามารถแนะนาแนวทางการแก้ ปัญหาบนพื ้นฐานข้ อมูลและสารสนเทศให้ กบั
บุคคลรอบข้ างได้
(17)

วิธีการประเมิน

-สังเกตการร่วมกิจกรรมและการ
นาเสนอผลงานด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-ตรวจผลงานและรายงานของ
ผู้เรี ยน
-แบบประเมินผลการเรี ยนรู้

เครื่องมือ

-แบบบันทึกทัศนจารึก
-แบบประเมินผลงานต่างๆทีม่ ีการ
สอดแทรกกระบวนการทางาน
-แบบสังเกตการปฏิบตั ิงาน

-แบบประเมิ น ผลงานต่ า งๆที่ มี ก าร
สอดแทรกกระบวนการทางาน
-แบบสังเกตการปฏิบตั ิงาน
-แบบแระเมิ น แบบฝึ กหั ด บริ หาร
จัดการเวลา
-ตรวจผลงานและรายงานของ -แบบบันทึกทัศนจารึก
ผู้เรี ยน
-แบบประเมินผลงานต่างๆทีม่ ีการ
-แบบประเมินผลการเรี ยนรู้
สอดแทรกกระบวนการทางาน
-แบบสังเกตการปฏิบตั ิงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอน
แ น ะ น า ร า ย วิ ช า แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ส ร้ า ง
1
3
1) อธิบายแนวการสอน/มคอ.3 และเกณฑ์การ
ความคุ้นเคย
ให้ คะแนนประเมินผล
2) ชุดกิ จ กรรมเพื่ อสร้ างความคุ้นเคยระหว่า ง
ผู้เรี ยนกันผู้สอน ประกอบด้ วย กิจกรรม 1
ใกล้ กันทีละนิด กิจกรรม 2 profile/e-profile
กิจ กรรม 3 ทัศนจารึ ก : กิ จกรรมการจับ
คูส่ ญ
ั ญา
บทที่ 1 บทนาศิลปะการดารงชีวิต
2
3
1) บรรยายแบบมีสว่ นร่วม
1) คนเก่ง
2) การวิเคราะห์กรณีตวั อย่างรู้ จกั คนเก่ง-คนดี2) คนดี
คนที่ได้ รับการยอมรับ-คนที่มีสขุ กิจกรรม4
3) คนที่ได้ รับการยอมรับ
บุ ค คลต้ นแบบ เก่ ง -ดี -มี สุ ข (น าเสนอ 4) คนที่มีความสุข
วิเคราะห์คนต้ นแบบ) กิจกรรม5 ข้ อดีของ
ศีล5 กิจกรรม 6 สร้ างสุข
3) กิจกรรมสะท้ อน “ทัศนาจารึก”
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1)
2)
3)
4)

สื่อที่ใช้
สื่อ Power point
เอกสารผู้สอนแนะนาตัว
ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
พฤติกรรมในระยะยาว
หนัง สื อ เอกสารประกอบการสอน
และแบบฝึ กหัด

1) สื่อ Power point
2) ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
พฤติกรรมในระยะยาว
3) หนัง สื อ เอกสารประกอบการสอน
และแบบฝึ กหัด

สัปดาห์
3

4

หัวข้ อ/รายละเอียด

บทที่ 2 :ความเข้ าใจตนเองและผู้อ่ ืน
1) การเข้ าใจ
- ทฤษฎีการรับรู้ตน (Self Theory)
- ทฤษฏีโจฮารี วินโดว์
- จุดยืนแห่งชีวิต (Life Position)
2) การเข้ าใจผู้อื่น
3) เทคนิคและวิธีการการเข้ าใจตนเอง
และบุคคลอื่น

ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
3
1) บรรยายแบบมีสว่ นร่วม
2) การวิเคราะห์กรณีตวั อย่าง
3) กิจกรรม7 ตัวตนของเรา : รู้ จกั ตัวเองในมุมมอง
ของเราเองและจากมุมมองของเพื่อน
4) กิจกรรม 8music VDO อาชีพกับความสุขในชีวิต
: ให้ งานล่ ว งหน้ า ส าหรั บ ส ารวจอาชี พ ที่ ส นใจ 1) สื่อ Power point
(นักศึกษาสัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบอาชีพและทา MV 2) สมุดบันทึกการเปลี่ยนแปลง
นอกสถานที่)
พฤติกรรมในระยะยาว
5) สะท้ อนงาน “ทัศนาจารึก”
3) หนังสือ เอกสารประกอบการสอน
และแบบฝึ กหัด
3
1) นาเสนองาน กิจกรรม 8 MV “อาชีพกับความสุข
ในชีวิต”
2) บรรยายสรุ ปและสะท้ อ นงานโดยนักศึกษาร่ ว ม
สะท้ อนความคิดเห็น
3) การวิเคราะห์กรณีตวั อย่าง
4) สะท้ อน กิจกรรม ทัศนาจารึก
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สัปดาห์
5

6

หัวข้ อ/รายละเอียด
บทที่ 3 บทบาทหน้ าที่และความรั บผิดชอบ
ของบุคคลในครอบครัวและสังคม
1. ความหมายของครอบครัว
2. หน้ าที่ของครอบครัว
3. วัฏจักรของครอบครัว
4. การบริ หารจัดการครอบครัว

7

8

บทที่ 4 :ศิลปะการแต่ งกาย
1) ความสาคัญของการแต่งกาย
2) ประเภทของเครื่ องแต่งกาย
3) การใช้ หลักศิลปะในการแต่งกาย
4) หลักการแต่งกาย

ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
3
1) บรรยายแบบมีสว่ นร่วม
2) การวิเคราะห์กรณีตวั อย่าง
3) กิจกรรม9 เรื่ องราวครอบครั ว (ดูภาพยนตร์ แล้ ว
วิเคราะห์)
4) สะท้ อน กิจกรรม ทัศนาจารึกแบบฝึ กหัด
3
1) กิจกรรม 10 ทดสอบ : การออกแบบ“ครอบครัว
1) สื่อ Power point
ของฉัน”
2) สมุดบันทึกการเปลี่ยนแปลง
2) ตรวจงาน กิจกรรม 3 ทัศนาจารึก
พฤติกรรมในระยะยาว
3
1) บรรยายแบบมีสว่ นร่วม
3) หนังสือ เอกสารประกอบการสอน
2) การวิเคราะห์กรณีตวั อย่าง
และแบบฝึ กหัด
3) กิจกรรม 11 วิเคราะห์รูปร่าง
4) สะท้ อน กิจกรรม ทัศนาจารึก
3
1) บรรยายแบบมีสว่ นร่วม
2) การวิเคราะห์กรณีตวั อย่าง
3) กิจกรรม 12 แต่งตัวแบบไหนดี : แต่งกายให้
เหมาะกับรูปร่างและกาลเทศะ
(20)

สัปดาห์

หัวข้ อ/รายละเอียด

ชั่วโมง

9

บทที่ 5 :การเสริมสร้ างบุคลิกภาพและมารยาท
ในสังคมและธุรกิจ
1) การวางท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างามการยืน การ
เดินการวางมือ การนัง่ และอากัปกิริยาอื่น ๆ
2) มารยาทในสัง คมและธุ ร กิ จ ความหมาย
ความส าคัญ มารยาทในการแสดงความ
เคารพ การสัม ผัสมือ การแนะนาตัว การใช้
นามบัตร มารยาทไทยที่ควรรู้และสมบัตผิ ้ ดู ี

3

สอบปฏิบัติ
เรื่ อง ศิลปะการแต่งกาย บุคลิกภาพและมารยาท
สังคม
บทที่ 6 :การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์
1) ศิลปะการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสาร
การสื่อสารที่ดี และเทคนิคการสื่อสาร
2) มนุษยสัมพันธ์ ความหมายและความสาคัญ
ของมนุษยสัมพันธ์ การสร้ างมนุษย์สัมพันธ์
การเรี ยนรู้และการสร้ างมนุษยสัมพันธ์กับผู้ อื่น

3

10

11

12

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
4) สะท้ อน กิจกรรมทัศนาจารึก
1) บรรยายแบบมีสว่ นร่วม ปนระกอบการสาธิต\
2) กิจกรรม 13 เสริมสร้ างบุคลิก : ฝึ กปฏิบตั ิการวาง
ท่วงท่าสง่างาม
3) สะท้ อน กิจกรรมทัศนาจารึก
1) บรรยายแบบมีสว่ นร่วม ประกอบการสาธิต
2) กิจกรรม 14“ฝึ กปฏิบตั มิ ารยาทสังคม”
3) ให้ โจทย์ กิจกรรม 15 แต่งกายไปงาน และทางาน
4) สะท้ อน กิจกรรมทัศนาจารึก
1) กิจกรรม15 แต่งกายไปงาน และทางาน
2) กิจกรรมที่ 16 บุคลิกภาพงามมารยาทดี
1)
2)
3)
4)
5)

สื่อที่ใช้

1) สื่อ Power point
1) สมุดบันทึกทัศนจารึก
2) หนังสือ เอกสารประกอบการสอน
และแบบฝึ กหัด

1) แบบประเมินการแต่งกาย
2) แบ บป ร ะเ มิ น บุ ค ลิ กภ า พ ง า ม
มารยาทดี
บรรยายแบบมีสว่ นร่วม
1) สื่อPower point
การวิ เ คราะห์ ก รณี ตัว อย่ า งดู ภ าพยนตร์ แ ละ 2) สมุดบันทึกทัศนจารึก
วิเคราะห์สถานการณ์การสื่อสาร
3) หนังสือ เอกสารประกอบการสอน
กิจกรรม 17 การสื่อสาร:เรื่ องหนึง่ ในความทรงจา
และแบบฝึ กหัด
กิจกรรม 18 สถานการณ์สมมุตกิ ารสื่อสาร
4) แบบประเมินการเล่าเรื่ อง
สะท้ อน กิจกรรมทัศนาจารึก
5) แบบประเมินสถานการณ์สื่อสาร
(21)

สัปดาห์
13

14

15

หัวข้ อ/รายละเอียด
และเทคนิคการสร้ างความสัมพันธ์
บทที่ 7 :กระบวนการทางานอย่ างมี
ประสิทธิภาพและเป็ นสุข
1) การครองงานและทางานด้ วยสติและเป็ นสุข
2) แนวปฏิบตั ทิ ี่ดีในการทางาน รู้จกั วิธีการทางาน
การบริ หารเวลา เทคนิคการทางานเป็ นทีม และ
การแสดงออกทางความคิดอย่างสร้ างสรรค์
3) แนวปฏิบตั ทิ ี่ดีในการทางาน เทคนิคการ
ประสานงาน การแก้ ปัญหาและการนาเสนอ
ผลงาน
4) หน้ าที่ ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณใน
การทางาน
ฝึ กปฏิบัตกิ ารออกแบบการดาเนินชีวิต

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

3

1) บรรยายแบบมีสว่ นร่วม
2) การวิเคราะห์ กรณี ตัวอย่าง ดูภ าพยนตร์ และ
วิเคราะห์สถานการณ์การทางาน
3) กิจกรรม 19 วิเคราะห์กระบวนการทางานอย่าง
สร้ างสรรค์
4) สะท้ อน กิจกรรม “ทัศนาจารึก”
1) บรรยายแบบมีสว่ นร่วม
2) การวิเคราะห์กรณีตวั อย่าง
3) กิจกรรม 20 การสร้ างเทคนิคการทางานตาม
สถานการณ์
4) สะท้ อนกิจกรรม 3 “ทัศนาจารึก”
5) ชื ้แจง โครงงานหนังสัน้ ศิลปะการดารงชีวิตกับ...
1) บรรยายแบบมีสว่ นร่วม
2) การวิเคราะห์กรณีตวั อย่าง
3) กิจกรรม 21 การออกแบบการดาเนินชีวิต
4) สะท้ อนกิจกรรม 3 “ทัศนาจารึก”

1) สื่อ Power point
2) สมุดบันทึกทัศนจารึก
3) หนังสือ เอกสารประกอบการสอน
และแบบฝึ กหัด
4) แบบประเมินวิเคราะห์กระบวนการ
ทางานอย่างสร้ างสรรค์
1) สื่อ Power point
2) สมุดบันทึกทัศนจารึก
3) หนังสือ เอกสารประกอบการสอน
และแบบฝึ กหัด
4) แบบประเมินการสร้ างเทคนิคการ
ทางาน
1) สื่อ Power point
2) สมุดบันทึกทัศนจารึก
3) หนังสือ เอกสารประกอบการสอน
และแบบฝึ กหัด
4) แบบประเมินการออกแบบการ

3

3
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สัปดาห์
16

17

หัวข้ อ/รายละเอียด
น าเสนองาน โครงงานหนั ง สั ้น ศิ ล ปะการ
ดารงชีวิตกับ...

สรุปและทบทวน

ชั่วโมง
3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1) โครงงานหนังสัน้ ศิลปะการดารงชีวิตกับ...
2) สะท้ อนกิจกรรม 3 ทัศนาจารึก

1) บรรยายแบบมีสว่ นร่วม
2) การประเมินงานตลอดภาคเรี ยน
3) การสะท้ อนผลการเรี ยนจากงานและผลงานต่างๆ
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สื่อที่ใช้
1)
2)
3)
1)
2)

ดาเนินชีวิต
สมุดบันทึกทัศนจารึก
หนังสือ เอกสารประกอบการสอน
และแบบฝึ กหัด
แบบประเมินโครงงาน
หนังสือ เอกสารประกอบการสอน
และแบบฝึ กหัด
ผลงานของนักศึกษา

2.แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
ผลการเรี ยนรู้ ท่ มี ่ ุงเน้ น



กิจกรรม 3 ทัศนจารึก
กิจกรรม 4 บุคคลต้ นแบบ เก่ง-ดี-มีสขุ
(นาเสนอ-วิเคราะห์คนต้ นแบบ)
กิจกรรม 5 ข้ อดีของศีล5



ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม 2 profile/e-profile

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ



ทักษะทางปั ญญา

กิจกรรม 1 ใกล้ กนั ทีละนิด

ความรู้

คุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมและผลงาน

1.สังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่วม

1



1.สังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่วม
2.ประเมินและตรวจผลงาน

1-16





1.ประเมินและตรวจผลงาน

2-16





1.ประเมินและตรวจผลงาน

3

1.ประเมินและตรวจผลงาน

2










วิธีการประเมิน

ช่ วงเวลา/
สัปดาห์ ท่ ี
ทาการ
ประเมิน



กิจกรรม 6 สร้ างสุข







1.สังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่วม
2.ประเมินและตรวจผลงาน

2

กิจกรรม7 ตัวตนของเรา : รู้จกั ตัวเองในมุมมองของเรา
เองและจากมุมมองของเพื่อน







1.สังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่วม
2.ประเมินและตรวจผลงาน

3
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สัดส่ วน
คะแนน
ทัง้ หมด

เน้ นการเรี ยน
แบบผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญสัดส่วน
คะแนนทาการ
ลงมิตโิ ดย
นักศึกษาแต่ไม่
เกินร้ อยละ 70

ผลการเรี ยนรู้ ท่ มี ่ ุงเน้ น
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ



ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ



ทักษะทางปั ญญา

ความรู้

กิจกรรม 8music VDO อาชีพกับความสุขในชีวิต
นักศึกษาสัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบอาชีพและทา MV

คุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมและผลงาน





วิธีการประเมิน

ช่ วงเวลา

1.สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
2.ประเมินและตรวจผลงาน

4

กิจกรรม9 วิเคราะห์ระบบครอบครัว





1.สังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่วม
2.ประเมินและตรวจผลงาน

5

กิจกรรม 10 การออกแบบครอบครัวของฉัน





1.ประเมินและตรวจผลงาน

6

กิจกรรม 11 วิเคราะห์รูปร่าง





1.ประเมินและตรวจผลงาน

7







1.ประเมินและตรวจผลงาน

8







1.ประเมินผลการปฏิบตั ิ

9



1.ประเมินผลการปฏิบตั ิ

10

กิจกรรม 12 แต่งตัวแบบไหนดี : แต่งกายให้ เหมาะกับ
รูปร่างและกาลเทศะ
กิจกรรม 13 เสริมสร้ างบุคลิก : ฝึ กปฏิบตั กิ ารวางท่วงท่า
สง่างาม
กิจกรรม 14 ฝึ กปฏิบตั มิ ารยาทสังคม
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สัดส่ วน

เ น้ น ก า ร เ รี ย น
แบบผู้ เรี ย นเป็ น
ส า คั ญ สั ด ส่ ว น
คะแนนทาการลง
มิติโดยนักศึกษา
แต่ไ ม่เกิ นร้ อยละ
70

ผลการเรี ยนรู้ ท่ มี ่ ุงเน้ น
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

กิจกรรม 18 สถานการณ์สมมุตกิ ารสื่อสาร

ทักษะทางปั ญญา



ความรู้

กิจกรรม15 แต่งกายไปงาน และทางาน
กิจกรรมที่ 16 บุคลิกภาพงามมารยาทดี
กิจกรรม 17 การสื่อสาร:เรื่ องหนึง่ ในความทรงจา

คุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมและผลงาน


















1.สังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่วม
2.ประเมินผลการปฏิบตั ิ
1.ประเมินและตรวจผลงาน

กิจกรรม 19 วิเคราะห์กระบวนการทางานอย่าง
สร้ างสรรค์







กิจกรรม 20 การสร้ างเทคนิคการทางาน







กิจกรรม 21 การออกแบบการดาเนินชีวิต







วิธีการประเมิน

1.ประเมินผลการปฏิบตั ิ
1.ประเมินผลการปฏิบตั ิ
1.ประเมินและตรวจผลงาน



ช่ วงเวลา

11
11
11
11
12

1.ประเมินและตรวจผลงาน

13

1.ประเมินและตรวจผลงาน

14

ผลงาน1 โครงงานหนังสัน้ ศิลปะการดารงชีวิตกับ...











1.สังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่วม
2.ประเมินผลการปฏิบตั ิ

15

ผลงาน 2 แบบฝึ กหัด











1.ประเมินและตรวจผลงาน

4,8,12,16
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สัดส่ วน

เน้ น การเรี ยนแบบ
ผู้เ รี ย นเป็ นส าคัญ
สัดส่วนคะแนนทา
ก า ร ล ง มิ ติ โ ด ย
นักศึกษาแต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 70

การประเมินผลการเรี ยน
ประเมินผลการเรี ยนแบบอิงเกณฑ์
หมายเหตุ : ผู้สอนจะเก็บผลงานของนักศึกษาไว้ เป็ นเวลา 1 ภาคเรี ยน นักศึกษาสามารถติดต่ อ
สอบถามข้ อสงสัยเรื่องการประเมินผลการเรียน การให้ คะแนนผลงานและกิจกรรมที่ได้ รับ ได้
ทันทีภายในระยะเวลาภายใน 1 ภาคเรียน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
1.1 เอกการประกอบการสอนรายวิชาศิลปะการดารงชีวิต
1.2 CD-ROM ประกอบการเรี ยนการสอน
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
2.1หนังสือ
2.2เอกสารประกอบการสอน
2.3 แบบฝึ กหัด
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
Website
3.1 http://greettv.dusit.ac.th
3.2 http://www.dmh.go.th
3.3 http://www.ftpi.or.th
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เกณฑ์ การให้ คะแนนโครงงานภาพยนตร์ สัน้ ศิลปะการดารงชีวิตกับ....
ด้ านเนื้อหา
5 หมายถึง สอดคล้ องชื่อเรื่ อง มีลาดับขันตอนที
้
่ดี เข้ าใจได้ ง่าย สอดคล้ องกับเนื ้อหารายวิชา
4 หมายถึง สอดคล้ องชื่อเรื่ อง มีลาดับขันตอนที
้
่ดี เข้ าใจได้ ยาก สอดคล้ องกับเนื ้อหารายวิชา
3 หมายถึง สอดคล้ องชื่อเรื่ อง มีลาดับขันตอนที
้
่ดี เข้ าใจได้ ยาก ไม่สอดคล้ องกับเนื ้อหารายวิชา
2 หมายถึง สอดคล้ องชื่อเรื่ อง มีลาดับขันตอนไม่
้
ที่ดี เข้ าใจได้ ยาก ไม่ส อดคล้ องกับเนื ้อหารายวิชา
1 หมายถึง ไม่สอดคล้ องชื่อเรื่ อง มีลาดับขันตอนไม่
้
ที่ดี เข้ าใจได้ ยาก ไม่สอดคล้ องกับเนื ้อหารายวิชา
ด้ านความคิดสร้ างสรรค์
5 หมายถึง แปลกใหม่ มีรายละเอียดของสื่อที่ดี มีมมุ มองที่ให้ แง่คิด มีความกลมกลืนในเนื ้อหาและสื่อ
4 หมายถึง แปลกใหม่ มีรายละเอียดของสื่อที่ดี มีมมุ มองที่ให้ แง่คิด ขาดความกลมกลืนในเนื ้อหาและสื่อ
3 หมายถึง แปลกใหม่ มีรายละเอียดของสื่อที่ดี ขาดมุมมองที่ให้ แง่คิด ขาดความกลมกลืนในเนื ้อหาและสื่อ
2 หมายถึง แปลกใหม่ มีรายละเอียดของสื่อที่ดี ขาดมุมมองที่ให้ แง่คิด ขาดความกลมกลืนในเนื ้อหาและสื่อ
1หมายถึง แปลกใหม่ ขาดรายละเอียดของสื่อ ขาดมุมมองที่ให้ แง่คดิ ขาดความกลมกลืนในเนื ้อหาและสื่อ
ด้ านการนาเสนอ
5 หมายถึง มีภาพนาเข้ าและภาพสรุป เรื่ องเสียงบรรยายและเสียงดนตรี ชดั เจน ภาพชัดและแสดงให้
เห็นเรื่ องราวชัดเจน
4 หมายถึง มีภาพนาเข้ าและภาพสรุป เรื่ องเสียงบรรยายและเสียงดนตรี ชดั เจน ภาพขาดความชัด
และแสดงให้ เห็นเรื่ องราวชัดเจน
3 หมายถึง มีภาพนาเข้ าและภาพสรุป เรื่ องเสียงบรรยายชัดเจน และเสียงดนตรี ไม่ชดั เจนและมีเสียง
สอดแทรก ภาพขาดความชัดและแสดงให้ เห็นเรื่ องราวชัดเจน
2 หมายถึง มีภาพนาเข้ าและภาพสรุป เรื่ องเสียงบรรยายและเสียงดนตรี ไม่ชดั เจน ภาพขาดความชัดและ
แสดงให้ เห็นเรื่ องราวชัดเจน
1 หมายถึง มีภาพนาเข้ าและภาพสรุปอย่างใดอย่างหนึง่ เรื่ องเสียงบรรยายและเสียงดนตรี ไม่ชดั เจน
ภาพขาดความชัดและแสดงให้ เห็นเรื่ องราวชัดเจน
ด้ านการลาดับเหตุการณ์
5 หมายถึง เหตุการณ์เป็ นไปตามลาดับ ช่วยให้ เกิดความเข้ าใจในเนื ้อหา มีการตัดภาพหรื อเหตุการณ์ที่
เหมาะสมส่งให้ เขเช้ าใจลาดับเหตุการณ์ตอ่ ไป มีความคงที่ในการตัดภาพ ไม่มีชว่ งเวลาสูญกาศ
(air time) ที่ไม่สง่ ผลต่อการสื่อความหมาย
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4 หมายถึง เหตุการณ์เป็ นไปตามลาดับ ช่วยให้ เกิดความเข้ าใจในเนื ้อหา มีการตัดภาพหรื อเหตุการณ์ที่
เหมาะสมส่งให้ เข้ าใจลาดับเหตุการณ์ตอ่ ไป มีความคงที่ในการตัดภาพ มีชว่ งเวลาสูญกาศ (air
time) ที่ไม่สง่ ผลต่อการสื่อความหมาย
3 หมายถึง เหตุการณ์เป็ นไปตามลาดับ ช่วยให้ เกิดความเข้ าใจในเนื ้อหา มีการตัดภาพหรื อเหตุการณ์ที่
เหมาะสมส่งให้ เข้ าใจลาดับเหตุการณ์ตอ่ ไป ไม่มีความคงที่ในการตัดภาพและมีชว่ งเวลา
สูญกาศ (air time) ที่ไม่สง่ ผลต่อการสื่อความหมาย
2 หมายถึง เหตุการณ์เป็ นไปตามลาดับ ช่วยให้ เกิดความเข้ าใจในเนื ้อหา มีการตัดภาพหรื อเหตุการณ์ที่
เหมาะสมส่งให้ สบั สนลาดับเหตุการณ์ตอ่ ไป ไม่มีความคงที่ในการตัดภาพและมีชว่ งเวลา
สูญกาศ (air time) ที่ไม่สง่ ผลต่อการสื่อความหมาย
1 หมายถึง เหตุการณ์ไม่เป็ นลาดับ ช่วยให้ เกิดความเข้ าใจในเนื ้อหา มีการตัดภาพหรื อเหตุการณ์ที่
เหมาะสมส่งให้ สบั สนลาดับเหตุการณ์ตอ่ ไป ไม่มีความคงที่ในการตัดภาพและมีชว่ งเวลา
สูญกาศ (air time) ที่ไม่สง่ ผลต่อการสื่อความหมาย
นา้ หนักการให้ คะแนน
ด้ านเนื ้อหา
ด้ านความคิดสร้ างสรรค์
ด้ านการนาเสนอ
ด้ านการลาดับเหตุการณ์
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
แบบประเมินผ่านระบบการประเมินอาจารย์ ในระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
2.1 ระดับคะแนนของนักศึกษา
2.2 ความสม่าเสมอในการบันทึกและการส่งแบบบันทึกผลการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- การนาผลการวิจยั ในชันเรี
้ ยนเพื่อนามาปรับปรุงเนื ้อหา การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
- การนาผลของแบบประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา มาปรับปรุงกิจกรรมการเรี ยนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 พิจารณาผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนระหว่างผู้สอน
4.2 การทา Focus group ระหว่างผู้สอน เมื่อเสร็จสิ ้นภาคเรี ยน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
นาผลจากการประเมินการสอน และการทวนสอบ มาทบทวนหาข้ อสรุป แล้ วนามาปรับกลยุทธ์ ใน
การเรี ยนการสอนให้ เหมาะสมกับประสิทธิผลของรายวิชา
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