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มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา 
หมวดที ่๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อภาษาไทย       

 ภาษาไทย   สมศษ ๑๓๑  แนวทางการใช้ชีวิตยุค 5.0 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ภาษาอังกฤษ   SHED 131 Fifth Generation Life Style Sufficiency Economy 
 

๒.  จ านวนหน่วยกิต             ๒ (๒-๐-๔)  หน่วยกิต   
                                       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง ๘ ชม./สัปดาห์)  
 

 ๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา      
      ๓.๑ หลักสูตร                 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร    
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
      ๓.๓ รายวชิานี้จัดอยู่ในกลุ่ม Literacy (โปรดระบุ) 
               MU Literacy  (Core Values, SEP, GE for Human Development) 
                Health Literacy  (Health, Sport)  
                Digital Literacy  (ICT, Applied Mathematics)  
               Social and Humanity Literacy  (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) 
                Communication Literacy  (language, Academic Communication) 
                Science and Environmental Literacy  (Applied Science for Life, Environmental Responsibility)  
                Finance and Management Literacy  (Finance, Management,  Entrepreneur) 
       ๓.๔  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและค่านิยมองค์กร (โปรดระบุ) 

  M - Mastery       รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล 
   A -  Altruism      มุ่งผลเพ่ือผู้อื่น 
  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพสิ่ง 
   I  -  Integrity  มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 
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   D - Determination   แน่วแน่ท า กล้าตัดสินใจ 
   O - Originality   สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
   L -  Leadership  ใฝ่ใจเป็นผู้น า 

 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน  

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบราชวิชา  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ ระวังการณ์ 
       สถานที่ติดต่อ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
       โทร ๐๒-๘๐๐๒๘๔๐-๗ ต่อ ๑๐๑๔, ๑๐๑๗, ๑๑๐๙ email: nugrob.raw@mahidol.ac.th  
๔.๒  อาจารย์ผู้สอน  
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศนิ ปลื้มเจริญ และคณะฯ, ภาควิชาศึกษาศาสตร์ 
       คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โทร ๐๒-๘๐๐๒๘๔๐-๗ ต่อ ๑๐๑๔, ๑๐๑๗, ๑๑๐๙   
       email: sumang@mahidol.ac.th 
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน      

 ๕.๑ ภาคการศึกษาที่      ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ ของทุกปีการศึกษา 
 ๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้        ประมาณ ๓๐ คน 
 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ไม่มี  
 
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  ไม่มี   
 
๘.  สถานที่เรียน  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  
         วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒         
  

หมวดที ่๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)    
๑.๑  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา มีความเข้าใจในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
๑.๒  เพ่ือสร้างความคิดอย่างเป็นระบบและเสริมสร้างความตระหนักการเป็นพลเมืองของประเทศในการด ารงชีวิตอย่าง 
       มีความสุข 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
๒.๑  วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives)          
       รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถดังนี้ 

mailto:nugrob.raw@mahidol.ac.th
mailto:sumang@mahidol.ac.th
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       ๒.๑.๑ รู้และเข้าใจสถานการณ์ของสังคมที่ปรากฏอยู่ซึ่งนักศึกษาสามารถน าข้อดีของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
                พอเพียงมาใช้ประกอบในการด ารงชีวิต        

    ๒.๑.๒ ตั้งเป้าหมายและวางแผนการด าเนินชีวิตเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางการใช้ชีวิตยุค 5.0 ตาม    
             แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๒.๒  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs)                           
       เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ (CLOs)    

CLO1 สามารถอธิบายหลักการด ารงชีวิตตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
CLO2  สามารถวางแผนการด ารงชีวิตในอนาคตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 

 CLO3  สามารถด าเนินกิจกรรมตามแนวคิดและหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
 CLO4  สามารถประเมินตนเองถึงแนวทางการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
          (Sufficiency Economy) 
  

หมวดที ่๓  ลักษณะและการด าเนินการ  
  

๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description)       
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมการครองตน การ

ด าเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุข ความพอประมาณ ความมีเหตุผลความระมัดระวัง การสร้างภูมิคุ้มกั น การมีคุณธรรม 
ความรอบรู้ ความรอบคอบ 

Sufficiency Economy Philosophy, Understanding of sufficiency economy philosophy, Moral 
ethics, Normal living happiness, Moderateness, Reasonableness, Carefulness, Immunity, Morality, 
Knowledge, Discreetness 
     
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา   

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๐ ชั่วโมง 
(๒ ชั่วโมง / สัปดาห์) 

-
   

 ๙๐ ชั่วโมง  
(๖ ชั่วโมง / สัปดาห์) 

 
๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

๓.๑  การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา / อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชาในวันที่มีการเรียนการสอน  
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๓.๒  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา / อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม
ตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ส าหรับรายที่ต้องการ ผ่านระบบนัดวันเวลาล่วงหน้า) 

  
หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

  
 ๑. ความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 
CLO1 สามารถอธิบายหลักการด ารงชีวิตตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
CLO2  สามารถวางแผนการด ารงชีวิตในอนาคตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 

 CLO3  สามารถด าเนินกิจกรรมตามแนวคิดและหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
 CLO4  สามารถประเมินตนเองถึงแนวทางการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
          (Sufficiency Economy) 

 
 

 
๒. วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ ๑ และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
    

สมศษ ๑๓๑
SHED 131   

วิธีการจัดการสอน / ประสบการณ์    
การเรียนรู ้

วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

CLO1 เกมการเรียนรู้ 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
แบบทดสอบวัดความเข้าใจ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- การมีส่วนร่วม / การสนทนา 
- สอบถามในชั้นเรียน 
- การประเมินแบบวัดความเข้าใจ 

CLO2 การบรรยาย 
การอภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- สังเกตการณ์มีส่วนร่วม 
- พฤติกรรมการแสดงออก 
- การสาธิตตัวอย่างการใช้ชีวิตยุค 5.0 

CLO3 การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ี
เกิดข้ึนโดยใช้โครงการเป็นฐานความเข้าใจ 

- การสืบค้นวิเคราะห์และการน าเสนอ 
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สมศษ ๑๓๑
SHED 131   

วิธีการจัดการสอน / ประสบการณ์    
การเรียนรู ้

วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

CLO4 การแลกเปลี่ยน และ ถอดบทเรียน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนว
ทางการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ยุค 5.0 

- สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกทางความคิด 
- การวิเคราะห์ การน าเสนอและการสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน   
สัปดา
ห์ท่ี 

หัวข้อเรื่อง / รายละเอียด จ านวน ชม. กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

กิจกรรม 
ในชั้น
เรียน 

ฝึก 
ปฏิบัติ 

๑  - การแนะน ารายวิชาฯ 
- การก าหนดข้อตกลงร่วมกัน 
- การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน 
- การมีส่วนร่วมของผู้เรียนต่อ    
  กิจกรรมการเรียนการสอน 
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

๒ ๐ - กลุ่มสัมพันธ์ 
- กิจกรรมกลุ่มย่อย 
- การซักถาม 
- การบอก  
  กล่าว 

คณาจารย์ภาควิชา
ศึกษาศาสตร์ 
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สัปดา
ห์ท่ี 

หัวข้อเรื่อง / รายละเอียด จ านวน ชม. กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

กิจกรรม 
ในชั้น
เรียน 

ฝึก 
ปฏิบัติ 

๒ ชุดการสอนความรู้ เรื่องของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒ ๐ - แบบวัดความรู้
ตามแนวคิดทฤษฎี
ของบลูม 
- การซักถาม 

คณาจารย์ภาควิชา
ศึกษาศาสตร์ 

๓ สถานการณ์ที่ปรากฏในสังคมส่งผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

๒ ๐ - การบรรยาย 
- การวิเคราะห์ 
- การซักถาม 

คณาจารย์ภาควิชา
ศึกษาศาสตร์ 

๔ ผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 
สิ่งแวดล้อมต่อการสร้างชีวิตของประชาชน : 
แนวทางการปฏิบัติตน 

๒ ๐ - การบรรยาย 
- การวิเคราะห์ 
- การซักถาม 

คณาจารย์ภาควิชา
ศึกษาศาสตร์ 

๕ ความจริง : การเอาใจใส่การยอมรับเรื่องของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กร
หน่วยงานและภาคประชาสังคม 

๒ ๐ - การบรรยาย 
- การวิเคราะห์ 
- การซักถาม 

คณาจารย์ภาควิชา
ศึกษาศาสตร์ 

๖ พหุสังคม : ครอบครัวในการน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 

๒ ๐ - การบรรยาย 
- การวิเคราะห์ 
- การซักถาม 

คณาจารย์ภาควิชา
ศึกษาศาสตร์ 
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สัปดา
ห์ท่ี 

หัวข้อเรื่อง / รายละเอียด จ านวน ชม. กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

กิจกรรม 
ในชั้น
เรียน 

ฝึก 
ปฏิบัติ 

๗ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมบน
ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒ ๐ - การบรรยาย 
- การวิเคราะห์ 
- การซักถาม 

คณาจารย์ภาควิชา
ศึกษาศาสตร์ 

๘ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ดีจริง
หรือ 

๒ ๐ - การโต้วาที 
- การสรุป 

คณาจารย์ภาควิชา
ศึกษาศาสตร์ 

๙ แนวโน้มสาเหตุแห่งปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึนกับคนรุ่นใหม่ยุค 5.0 : 
ทางออกของปัญหาคือ…? 

๒ ๐ - การอภิปรายกลุ่ม 
- การซักถาม 
- การสรุป 

คณาจารย์ภาควิชา
ศึกษาศาสตร์ 

๑๐ ต้นแบบของบุคคลกับการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒ ๐ - การอภิปรายกลุ่ม 
- การซักถาม 
- การสรุป 

คณาจารย์ภาควิชา
ศึกษาศาสตร์ 

๑๑ ต้นแบบขององค์กร/หน่วยงาน     
กับการปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒ ๐ - การอภิปรายกลุ่ม 
- การซักถาม 
- การสรุป 

คณาจารย์ภาควิชา
ศึกษาศาสตร์ 

๑๒ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จควรมีวิธีการอย่างไร 

๒ ๐ - การอภิปรายกลุ่ม 
- การซักถาม 
- การสรุป 

คณาจารย์ภาควิชา
ศึกษาศาสตร์ 



 
รายวิชาศึกษาทั่วไป          ระดับปริญญาตร ี
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สัปดา
ห์ท่ี 

หัวข้อเรื่อง / รายละเอียด จ านวน ชม. กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

กิจกรรม 
ในชั้น
เรียน 

ฝึก 
ปฏิบัติ 

๑๓ รูปแบบตัวอย่างของครอบครัวในสังคมเมือง/
ชนบทกับการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒ ๐ - สื่อสถานที่จริง 
- การวิเคราะห์ 
- การอภิปราย
ซักถาม 

คณาจารย์ภาควิชา
ศึกษาศาสตร์ 

๑๔ การทดสอบวัดผลตามแบบชุดข้อสอบ ๒ ๐ - สรุปผลการเรียน
ทั้งหมด 

คณาจารย์ภาควิชา
ศึกษาศาสตร์ 

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs 

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
 ก. การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment)   

การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด าเนินการจัดกิจกรรมในห้องเรียน และประเมินด้านความรู้     
ความเข้าใจ เพ่ือให้นักศึกษาน าผลที่ได้จากข้อแนะน า ข้อคิดเห็น ไปประยุกต์ใช้เป็นรายบุคคลและ 
รายกลุ่ม 
 

ข. การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment)   
    (๑) เครื่องมือและน้ าหนักในการวัดและประเมินผล 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการวัดผล น้ าหนักการประเมินผล       
(ร้อยละ) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการวัดผล น้ าหนักการประเมินผล       
(ร้อยละ) 

CLO1     อธิบายหลักคิดการด ารงชีวิตความ
พอประมาณมีเหตุผลรอบรู้มีคุณธรรมภูมิคุ้มกัน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- สอบปลายภาค 
- กิจกรรมกลุ่ม 

 

25 
15 
 
 

40 

CLO2      สามารถวางแผนการด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมกลุ่ม 
 

20 20 

CLO3     ออกแบบและสร้างกิจกรรมโดยผ่าน
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมกลุ่ม 
 

20 20 

CLO4    สามารถประเมินตนเองในการใช้ชีวิต
ในสังคมปัจจุบันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- กิจกรรมกลุ่ม 
 

20 20 

 



 
รายวิชาศึกษาทั่วไป          ระดับปริญญาตร ี
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(๒) การตัดสินผล 

(๒.๑) การตัดสินผลการเรียนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา

และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒   

(๒.๒) ก าหนดการประเมินผลเป็นสัญญลักษณ์จะให้สัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

คะแนน ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป  ได้ผลเป็น O  หมายถึง  Outstanding 
คะแนน ร้อยละ ๖๕ - ๘๔  ได้ผลเป็น S  หมายถึง  Satisfactory 
คะแนนน้อยกว่า ร้อยละ ๖๕ ได้ผลเป็น U  หมายถึง  Unsatisfactory 

ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 

 
    (๓) การสอบแก้ตัว (ถ้ารายวิชาก าหนดให้มีการสอบแก้ตัว) 

   ไม่มี 
 
๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
     การอุทธรณ์ของนักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและกระบวนการพิจารณาข้ออุทธรณ์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

๑) ทิศนา แขมมณี (๒๕๕๘) ถอดรหัส ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด กรุงเทพฯ:   
    ส านักพิมพ์ 

      ๒) ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี (๒๕๕๕) มีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ความเป็นมาและความหมาย กรุงเทพฯ:  
              บริษัท ส.เจริญการพิมพ์จ ากัด 
      ๓) ปรียานุช ธรรมปิยา  (๒๕๕๕) วิกฤตเศรษฐกิจ ๒๕๔o กับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรุงเทพฯ: บริษัท 
               อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
      ๔)  มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  (๒๕๕๔) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : จาก 
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               หลักคิดสู่วิถีปฏิบตัิ นนทบุรี : บริษัทธนภัทรพริ้นติ้ง จ ากัด 
๕) จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ปรียานุช พิบูลสราวุธ (๒๕๕๓) ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง…สู่การ     
    พัฒนาที่ยั่งยืน พิมครั้งที่ ๕ กรุงเทพฯ: บริษัทศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง จ ากัด 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 
       ไม่มี 
   
๓. ทรัพยากรอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
       ไม่มี 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

     ๑.๑ แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้ 

      ๒.๑ การประเมินบันทึกประจ าวันของนักศึกษา 

      ๒.๒ ประเมินการมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

      ๒.๓ ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสะท้อนความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอน 

 

๓. การปรับปรุงการสอน 

      หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมองและ           

หาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

       ๓.๑ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาได้จาก

การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยมีการตั้งคณะกรรมการในภาควิชาตรวจสอบผลการประเมิน

การเรียนรู้จากชิ้นงานของนักศึกษา 
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๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา 

เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

      ๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชา และผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (MU-GE Modile Los) 

 

SHED xxxx : CLOs MU-GE Module Los 
MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 

CLO1 สามารถอธิบาย
หลักการด ารงชีวิตตาม

         



 
รายวิชาศึกษาทั่วไป          ระดับปริญญาตร ี
ช่ือรายวิชา  แนวทางการใช้ชีวิตยุค 5.0 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
รหัสวิชา สมศษ ๑๓๑         ภาควิชาศึกษาศาสตร ์
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แนวคิดของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) 
CLO2 สามารถวางแผนการ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) 

         

CLO3 สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามแนวคิดและ
หลักการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency 
Economy) 

         

CLO4 สามารถประเมิน
ตนเองถึงแนวทางการใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมสอดคล้องกับ
หลักการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency 
Economy) 

         

 

 

 


