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มคอ.3 
รายวิชา การศึกษาทัว่ไปเพือ่พฒันามนุษย ์(มศว 151) 

หมวดวิชา ศึกษาทัว่ไป 

สํานกันวตักรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจําปีการศึกษา 2560 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

มศว 151  การศึกษาทัว่ไปเพือ่พฒันามนุษย ์(General Education for Human Development) 

2. จํานวนหน่วยกิต 

 3(3-0-6) 

 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ประเภทรายวิชา  วิชาบังคับ กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

Sec อาจารยผู์ส้อน สถานท่ีติดต่อ โทรศพัท ์ E-mail 

B01 อ.นพรัตน์ สาํเภา สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-299-2960 nopparats@g.swu.ac.th 

B02 อ.เทพรัตน์ พานิชย่ิง สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-129-5285 crossrose44@hotmail.com 

B03 อ.ก้องเกยีรต ิจาํปาศรี คณะวิทยาศาสตร์ 081-258-2466 kongkeat.j@gmail.com 

B04 อ.นวภัทร ภัทรสนุทร สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-350-3576 navapat@g.swu.ac.th  

B05 อ.พรนัดดา ฉลาดปร ุ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-556-1441 ponnadda_c@yahoo.com 

B06 อ.นพรัตน์ สาํเภา สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-299-2960 nopparats@g.swu.ac.th 

B07 อ.เทพรัตน์ พานิชย่ิง สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-129-5285 crossrose44@hotmail.com 

B08 อ.พรนัดดา ฉลาดปร ุ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-556-1441 ponnadda_c@yahoo.com 

B09 อ.นวภัทร ภัทรสนุทร สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-350-3576 navapat@g.swu.ac.th  

B10 อ.ขวัญคนิฐ แซ่อึ้ง สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 089-484-6205 kwankanit@g.swu.ac.th 

B11 อ.จิตสภุา กติผิดุง สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 089-698-6510 jitsupak@ g.swu.ac.th 

B12 อ.นพรัตน์ สาํเภา สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-299-2960 nopparats@g.swu.ac.th 

B13 อ.พรนัดดา ฉลาดปร ุ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-556-1441 ponnadda_c@yahoo.com 

B14 อ.นวภัทร ภัทรสนุทร สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-350-3576 navapat@g.swu.ac.th  

B15 อ.ฉัตรพรรษ พงษ์เจริญ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 092-270-9678 chattraphas@g.swu.ac.th 

B16 อ.นพรัตน์ สาํเภา สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-299-2960 nopparats@g.swu.ac.th 

B17 อ.พรนัดดา ฉลาดปร ุ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-556-1441 ponnadda_c@yahoo.com 
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Sec อาจารยผู์ส้อน สถานท่ีติดต่อ โทรศพัท ์ E-mail 

B18 อ.นวภัทร ภัทรสนุทร สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-350-3576 navapat@g.swu.ac.th  

B19 ผศ.ธงชัย แก้วพินิจ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-165-8248 thongchaika@g.swu.ac.th 

B20 อ.เทพรัตน์ พานิชย่ิง สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-129-5285 crossrose44@hotmail.com 

B21 อ.สราวุฒิ ตรีศรี สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้  088-255-9152 micro12219@hotmail.com 

B22 อ.มาลินี ลีโทชวลิต สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-680-7659 malineel@g.swu.ac.th 

B23 อ.ปองทพิย์ เทพอารีย์ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 087-510-3232 pongtip@g.swu.ac.th 

B24 อ.ณภัทรรัตน์ ไชยอคัรกลัป์ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 086-012-4666 napattararat.c@gmail.com 

B25 อ.เทพรัตน์ พานิชย่ิง สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-129-5285 crossrose44@hotmail.com 

B26 อ.สราวุฒิ ตรีศรี สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 088-255-9152 micro12219@hotmail.com 

B27 อ.มาลินี ลีโทชวลิต สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-680-7659 malineel@g.swu.ac.th 

B28 อ.ปองทพิย์ เทพอารีย์ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 087-510-3232 pongtip@g.swu.ac.th 

B29 อ.ณภัทรรัตน์ ไชยอคัรกลัป์ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 086-012-4666 napattararat.c@gmail.com 

B30 อ.อาจารีย์ ช่างประดบั สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 093-149-1454 ajareecha@g.swu.ac.th 

B31 ผศ.วัฒนพร พัฒนภักด ี คณะเภสชัศาสตร์ 081-286-1061 wattanap@g.swu.ac.th 

B32 อ.พนิดา ทองเงา ดอร์น สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 093-629-5615 panidadorn@gmail.com 

B33 อ.อาจารีย์ ช่างประดบั สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 093-149-1454 ajareecha@g.swu.ac.th 

B34 อ.ปองทพิย์ เทพอารีย์ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 087-510-3232 pongtip@g.swu.ac.th 

B35 ผศ.วัชรชัย วิริยะสทุธวิงศ ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 081-693-0793 watch@swu.ac.th 

B36 ผศ.จิตตภ์ิญญา ชุมสาย ณ 

อยุธยา 
สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-408-0513 jitpinya@g.swu.ac.th 

B37 อ.เมทนิี ทนงกจิ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 090-976-9316 metineet@g.swu.ac.th 

B38 อ.มาลินี ลีโทชวลิต สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-680-7659 malineel@g.swu.ac.th 

B39 อ.สนุทรี สกุลพราหมณ ์ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-258-9239 soontaree@g.swu.ac.th 

B40 อ.ชุตมิา ศรีสขุ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-842-1503 chutimassris@g.swu.ac.th 

B41 ผศ.ธงชัย แก้วพินิจ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-165-8248 thongchaika@g.swu.ac.th 

B42 อ.ฉัตรพรรษ พงษ์เจริญ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 092-270-9678 chattraphas@g.swu.ac.th 

B43 อ.ขวัญคนิฐ แซ่อึ้ง สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 089-484-6205 kwankanit@g.swu.ac.th 

B44 อ.ชุตมิา ศรีสขุ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-842-1503 chutimassris@g.swu.ac.th 

B45 ผศ.ธงชัย แก้วพินิจ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-165-8248 thongchaika@g.swu.ac.th 

B46 ผศ.นลินา ประไพรักษ์สทิธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 086-004-9857 nalena@g.swu.ac.th 

B47 อ.รัตตยิา พาณชิย์กุล มบุีศย์ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-145-6564 rattiyam@g.swu.ac.th 

B56 
ผศ.จิตตภ์ิญญา ชุมสาย ณ 

อยุธยา 
สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-408-0513 jitpinya@g.swu.ac.th 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1/2560  ช้ันปีที่ 1 
 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 
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7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

อาคาร Learning Tower มศว ประสานมิตร 

อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์ 

อาคารปฏบัิติการอเนกประสงค์ของวิชาพ้ืนฐาน มศว องครักษ์ 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

19 มิถุนายน 2560 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เข้าใจความหมาย ความสาํคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป 

1.2 ตระหนักถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงและความสาํคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

1.3 พัฒนาทกัษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

1.4 พัฒนาทกัษะสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

1.5 พัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

 บนฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อมสาํหรับการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา 

 2.2 เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 2.3 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมาย ความสาํคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสาํคัญและแนวทางการพัฒนา

พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และ

การแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา  

บรรยาย โครงงาน/กิจกรรม/การเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

45 90 
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3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง   

รายวิชา ดา้นท่ี 1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

มศว 151             -   

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

         อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นิสติเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  สปัดาห์ละ 

1 ช่ัวโมง (เฉพาะรายที่ต้องการ) โดยประกาศเวลาให้คําปรึกษาไว้ในแผนการสอนและเว็บไซต์สาํนัก

นวัตกรรมการเรียนรู้ วิธกีารสื่อสารทาํได้โดยการนัดหมายทางโทรศัพท ์หรือ e-mail 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม : มคุีณธรรม จริยธรรมในการดาํเนนิชวีิต พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์  มจีิตสาํนึก

สาธารณะ และเป็นพลเมอืงที่มคุีณค่าของสงัคม 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.1 มีความซ่ือสตัย ์ 

มีวินยั ตรงต่อเวลา  

- ฝึกปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความ

ซื่อสตัย์ มวีินัย และตรงต่อเวลา 

- สอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วัฒนธรรมองคก์ร เพ่ือให้นิสติมค่ีานิยม

พ้ืนฐานที่ถูกต้อง 

- ผู้สอนประพฤตตินเป็นแบบอย่างที่ด ี

สงัเกตพฤตกิรรม 

   - ความซื่อสตัย์ จากการสอบ การทาํรายงาน 

การอ้างองิแหล่งข้อมูลตามหลักและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ 

   - การปฏบิตัติามระเบยีบของมหาวิทยาลัยและ

ข้อตกลงในชั้นเรียน  

    - การเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา      

(มกีารกาํหนดเกณฑม์าตรฐาน Rubrics ในการ

ประเมนิ) 

1.2 มีจิตสาธารณะ 

เสียสละเพือ่ส่วนรวม 

- สร้างแรงบันดาลใจจากกรณีศึกษาบุคคล

ตวัอย่างที่มคีวามเสยีสละ และมีจิตสาธารณะ

ซึ่งได้รับการยอมรับในสงัคม  

- ฝึกทาํกิจกรรมชีวิตดีงามภายใต้แนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและสะท้อน

คดิสิ่งที่ได้รับจากประสบการณใ์นการเรียนรู้ 

- ประเมินจากกิจกรรมและพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมในการทาํงานกลุ่ม        

1.3 ต ร ะ ห นั ก ใ น

คุณค่าของศิลปะและ

วฒันธรรม 

- จัดกจิกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกบั ประวัต ิ

ความเป็นมาของ มศว เพ่ือให้ซมึซับ และ

เกดิเความภาคภมูใิจในวัฒนธรรมที่ดงีาม 

ของ มศว  

- สอดแทรกแนวคดิด้านวัฒนธรรมและ

ประเพณทีี่ดงีามทั้งของไทยและนานาชาต ิ

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและสะท้อน

คดิสิ่งที่ได้รับจากประสบการณใ์นการเรียนรู้ 

- สงัเกตจากการประพฤติตนอยู่ในวัฒนธรรมที่ดี

งามของไทยและนานาชาติ เ ช่น การแต่งกาย      

การเข้าควิ มารยาททางสงัคม ฯลฯ 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน 

 

2. ความรู ้: มคีวามรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเหน็คุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สงัคม และธรรมชาต ิบนพ้ืนฐานปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความรู้

พื้ นฐานศึกษาทัว่ไป  

- อธิบายแนวคิดในการพัฒนามนุษย์ทั้งด้าน

พฤตกิรรม จิตใจ ปัญญา และสอดแทรกแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

- จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

- จัดกจิกรรมเพ่ือให้เข้าใจและเหน็คุณค่าของ

ตนเอง ผู้อื่น และสงัคม พร้อมตั้งเป้าหมายใน

การพัฒนาตนเอง สงัคม และสิง่แวดล้อม 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและสะท้อน

คดิสิ่งที่ได้รับจากประสบการณใ์นการเรียนรู้ 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน  

- ประเมนิจากการสอบข้อเขยีน 

(มกีารกาํหนดเกณฑม์าตรฐาน Rubrics ในการ

ประเมนิ) 
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3. ทกัษะทางปัญญา : ตระหนักถงึความเปล่ียนแปลงของสรรพสิง่ เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการความรู้สู่การคดิริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 สามารถ

ประยุกตค์วามรู้ให้

เกดิประโยชน์  

- มอบหมายกจิกรรมให้นสิติฝึกประยุกตค์วามรู้

ให้เกดิประโยชน์ เช่น โครงการชีวิตดงีามภายใต้

แนวคดิปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

- ใช้กรณีศึกษาให้นิสติฝึกคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ 

และนาํความรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น

ระบบ 

- นําเสนอ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และสะท้อนคดิในชั้นเรียน 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและสะท้อน

คดิสิ่งที่ได้รับจากประสบการณใ์นการเรียนรู้ 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน 

- ประเมนิจากการสอบข้อเขยีน 

(มกีารกาํหนดเกณฑม์าตรฐาน Rubrics ในการ

ประเมนิ) 

 

3.2 ส า ม า ร ถ คิ ด

อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ 

และแก้ไขปัญหาได้  

3.3 สามารถประเมนิ 

วิพากษ์ สถานการณ์

ต่างๆ โดยใช้ความรู้

เป็นฐาน 

3.4 มคีวามคดิริเร่ิม

สร้างสรรคน์วัตกรรม 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ : สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื่น มคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง 

สงัคม และสิง่แวดล้อม 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 สามารถทาํงาน

ร่วมกบัผู้อื่นทั้งใน

ฐานะผู้นาํและ

ผู้ร่วมงานได้ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม ให้นิสิตฝึกทาํงาน

ร่วมกับผู้อื่น  ฝึกรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 

สิ่งแวดล้อม และปรับตวัในสถานการณต่์างๆ 

- ใช้กรณศีึกษาให้นิสติเรียนรู้  และตระหนักถึง

ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

พร้อมทั้งกระตุ้นให้คิดหาวิธีที่จะมีส่วนร่วม

รับผิดชอบในการแก้ปัญหาโดยเร่ิมต้นจากตัว

นิสติเอง 

- นาํเสนอ อภิปรายแลกเปล่ียนความคดิเหน็ 

และสะท้อนคดิในชั้นเรียน 

- สังเกตจากพฤติกรรมการทาํกิจกรรมกลุ่ม เช่น 

ภาวะผู้นาํ/ผู้ร่วมงาน ความรับผิดชอบ การแสดง

จุดยืนของตนเอง การรับฟังความคิดเหน็ของเพ่ือน

ร่วมกลุ่ม และค้นหาทางออกร่วมกนัได้  

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและสะท้อน

คดิสิ่งที่ได้รับจากประสบการณใ์นการเรียนรู้ 

- ประเมินจากการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์

ต่างๆ ตามกาละและเทศะ 

-  ใ ห้นิ สิต / ผู้ที่ เ กี่ ย ว ข้อ งมี ส่ ว น ร่ วม ในกา ร

ประเมนิผล 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน 

- ประเมนิจากการสอบข้อเขยีน 

(มกีารกาํหนดเกณฑม์าตรฐาน Rubrics ในการ

ประเมนิ) 

4.2  มคีวาม

รับผดิชอบต่อ

ตนเอง สงัคม และ

สิ่งแวดล้อม  

4.3  สามารถ

ปรับตวัให้เข้ากบั

สถานการณต่์างๆ  
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ : สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชงิตวัเลข มทีกัษะ

สื่อสาร พร้อมทั้งสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.2 สามารถสื่อสาร

ได้อย่างม ี  

ประสทิธภิาพ 

- ฝึกการใช้ทกัษะสื่อสารในรายวิชา ทั้งการพูด 

การอ่าน การฟัง และการเขยีน 

- ประเมนิจากความสามารถในการสื่อสารอย่างมี

ประสทิธภิาพ เช่น การนาํเสนอเป็นลาํดบัขั้นตอน พูด

ชัดเจน กระชับ ตรงประเดน็ เข้าใจง่าย และรักษาเวลา 

- ประเมนิจากคุณภาพรายงาน ที่แสดงถงึ

ความสามารถในการเขยีนเป็นลาํดบัขั้นตอน ชัดเจน  

ตรงประเดน็ เข้าใจง่าย 

- ประเมนิจากการสอบข้อเขยีน 

(มกีารกาํหนดเกณฑม์าตรฐาน Rubrics ในการ

ประเมนิ) 

5.3 สามารถใช้

เทคโนโลยีในการ

สบืค้น เกบ็รวบรวม

ข้อมูล และเลือก

ใช้ได้เหมาะสมกบั

สถานการณอ์ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

- สอดแทรกหลักการเลือกแหล่งข้อมูลที่

น่าเชื่อถือ และวิธกีารอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง

ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- ฝึกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจาก

แหล่งที่เชื่อถอืได้ 

- ฝึกเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ เหมาะสม

ประกอบการนาํเสนองาน 

- ประเมนิจากคุณภาพรายงาน 

- ประเมินจากการเลือกแหล่งข้อมูลได้เหมาะสม

น่าเชื่อถอื และอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก

และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สปัดาห์ หัวข้อ/รายละเอยีด กจิกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ งานมอบหมาย 

(1) 

15-21  

ส.ค. 

60 

 

1) ปฐมนิเทศ  แนะนาํหมวดวิชา
ศกึษาทั่วไป/วิชา มศว151 ช้ีแจง
วัตถุประสงค์ การเรียนการสอน  
กจิกรรม และการประเมินผล 
2) ประวัติความเป็นมาและความ 
สาํคัญของวิชาศกึษาทั่วไป       
3) บัณฑติ มศว ที่พึงประสงค์ 
 

1) แจก course syllabus ปฐมนิเทศ แนะนาํรายวิชา 

2) อธบิายการจัดทาํข้อมูลนิสติตามเอกสาร 

3) อธบิายความสาํคัญ วัตถุประสงค์วิชาศกึษาทั่วไป 

และอตัลักษณ์นิสติ มศว โดยเน้นให้ความสาํคัญกบั

ทกัษะสื่อสาร 

4) ดูวีดิทศัน์ เร่ือง ในหลวงกบัการศกึษา และร่วมกนั

อภปิราย เร่ือง การศกึษาเพ่ือพัฒนาบณัฑติ/มนุษย์ที่

สมบูรณ์ 

5) แนะนาํกจิกรรมหนังสอืมันสมอง และการศกึษา

จาก Youtube 

1) จัดทาํแบบบันทกึข้อมูลนิสติรายกลุ่มและบุคคล 

2) ศกึษาค้นคว้าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

เพ่ิมเติมสาํหรับประกอบการเขียนโครงการชีวิตดีงาม

ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

3) อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่ 2  การพัฒนา

บัณฑติหรือมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

4) ศกึษาหนังสอืมันสมอง “ข้อความเบื้องต้น”       

หน้า 1-28 และทาํแบบฝึกหัดท้ายบท   

(2) 

 22-28 

ส.ค. 

60 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาบัณฑติหรือมนุษย์ที่

สมบูรณ์ 

1) เสริมสร้างความเข้าใจหนังสอืมันสมอง “ข้อความ

เบื้องต้น” หน้า 1-28 และการนาํไปใช้ประโยชน์ 

2) อธิบายแนวคิดเร่ือง บัณฑิตหรือมนุษย์ที่สมบูรณ์

ตามแนวคิดการพัฒนาคนแบบองค์รวม 

3) ดูวีดิทัศน์ เร่ือง หมอนักบิน และร่วมกันอภิปราย

สะท้อนคิดให้เหน็ความมุ่งมั่น การพัฒนาตนเอง การ

เสยีสละ และมีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่น และเหน็แก่

ประโยชน์ส่วนรวม   

4) ให้นิสติทาํใบกจิกรรมที่ 1 รู้จักตนเอง (ส่งในช้ัน

เรียน) 

5) อธบิายโครงการชีวติดีงามภายใต้แนวคิดปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง 

1) ให้กลุ่มนิสติจัดทาํใบกจิกรรมที่ 2 โครงการชีวิตดีงาม

ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงส่งในสปัดาห์  

ที่ 4 

2) อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่ 3 การพัฒนาคน

เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3) ศกึษาหนังสอืมันสมอง “บทที่ 1-2” และ           

ทาํแบบฝึกหัดท้ายบท  

 

(3) 

29 ส.ค. 

– 

4 ก.ย. 

60 

 

 

การพัฒนาคนเพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืน 

1) เสริมสร้างความเข้าใจหนังสอืมันสมอง บทที่ 1-2 

และการนาํไปใช้ประโยชน์ 

2) อธบิายแนวคิดเร่ืองการพัฒนาคนเพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืน และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

3) ดูวีดิทศัน์ รายการเป็น อยู่ คอื : สภุชัย ปิติวุฒิ 

(มนุษย์วันธรรมดา ชาวนาวันหยุด) และร่วมกนั

อภปิรายให้เข้าใจคุณค่าของการศกึษาวิชาศลิปศาสตร์

เพ่ือนาํไปใช้ประโยชน์ในวชิาชีพแขนงต่างๆ 

1) อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่ 4  ศลิปศาสตร์ 

มองโดยความสมัพันธร์ะหว่างมนุษย์กบัสิง่ ที่มนุษย์

เกี่ยวข้องเพ่ือให้ดาํรงอยู่ด้วยด ี

2) จัดทาํใบกจิกรรมที่ 2 โครงการชีวติดีงามภายใต้

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือส่งสปัดาห์ที่ 4 

3) ศกึษาหนังสอืมันสมอง “บทที่ 3-4”  และ          

ทาํแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

(4) 

 5-11 

ก.ย. 

60 

 

ศลิปศาสตร์มองโดยความสมัพันธ์

ระหว่างมนุษย์กบัสิ่งที่มนุษย์

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ดาํรง ชีวิตอยู่

ด้วยด ี

1) เสริมสร้างความเข้าใจหนังสอืมันสมอง            

“บทที่ 3-4” และการนาํไปใช้ประโยชน์ 

2) อธบิายแนวคิดเร่ืองศลิปศาสตร์มองโดย

ความสมัพันธร์ะหว่างมนุษย์กบัสิ่งที่มนุษย์เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้ดาํรง ชีวิตอยู่ด้วยด ี

3) ดูวีดิทศัน์ เร่ือง บทเรียนจากระยองและร่วมกนั

อภปิรายวิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางป้องกนั/แก้ไข

ปัญหา 

4) ทาํใบกจิกรรมที่ 3 ความสมัพันธร์ะหว่างมนุษย์กบั

สิ่งที่มนุษย์เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ดาํรงชีวิตอยู่ด้วยดีส่งใน

ช้ันเรียน 

1) อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่ 5 ศลิปศาสตร์

มองโดยความ สมัพันธก์บักาลเวลา และยุคสมัย และ

ศลิปศาสตร์มองในแง่เทศะ 

2) ศกึษาหนังสอืมันสมอง “บทที่ 5-6”  และ          

ทาํแบบฝึกหัดท้ายบท  

(5) 

12-18 

ก.ย.60 

 

1) ศลิปศาสตร์มองโดยความ 

สมัพันธก์บักาลเวลา และยุคสมัย  

และศลิปศาสตร์มองในแง่เทศะ 

2) หลักการเช่ือแบบกาลามสตูร 

1) เสริมสร้างความเข้าใจหนังสอืมันสมอง           

“บทที่ 5-6” และการนาํไปใช้ประโยชน์ 

1) อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่ 6  ศลิปศาสตร์

มองในแง่การพัฒนาศกัยภาพมนุษย์ และศลิปศาสตร์

มองในแง่การพัฒนาปัญญาที่เป็นแกนของการพัฒนา

ศกัยภาพ  
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3) หลักการคิดแบบโยนิโส

มนสกิาร 

2) อธบิายแนวคิดเร่ืองศลิปศาสตร์มองโดย

ความสมัพันธก์บักาลเวลา ยุคสมัย และเทศะ          

กาลามสตูร และโยนิโสมนสกิาร 

3) ดูวีดิทศัน์ รายการเสวนาเดก็ห่าม เร่ือง ภาษาวิบัติ 

(TPBS) และร่วมกนัอภปิรายด้านดีและไม่ดีของการ

ใช้ภาษาไทยที่มกีารเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาใน

ทศันะของวัยรุ่น 

2) ศกึษาหนังสอืมันสมอง “บทที่ 7-8”  และ          

ทาํแบบฝึกหัดท้ายบท 

3) ให้นิสติทาํใบกจิกรรมที่ 4 ชีวิตนิสติใน มศว พร้อม

ทั้งสมัภาษณ์บุคคลในมศว ที่เป็นกลัยาณมิตรของนิสติ  

ส่งสปัดาห์ที่ 7  

(6) 

 19-25 

ก.ย. 

60 

 

1) ศลิปศาสตร์มองในแง่การ

พัฒนาศกัยภาพมนุษย์ และ    

ศลิปศาสตร์มองในแง่การพัฒนา

ปัญญาที่เป็นแกนของการพัฒนา

ศกัยภาพ และการเข้าถึงอสิรภาพ 

 

1) เสริมสร้างความเข้าใจหนังสอืมันสมอง             
“บทที่ 7-8” และการนาํไปใช้ประโยชน์ 
2) อธบิายแนวคิดเร่ืองศลิปศาสตร์มองในแง่การ
พัฒนาศกัยภาพมนุษย์ และการพัฒนาปัญญา 

3) ดูวีดิทศัน์รายการดูให้รู้  เร่ือง เรียนรู้  ผูกพัน 

(TPBS)และร่วมกนัอภปิรายในประเดน็การมีศลิป

ศาสตร์ในการพัฒนาศกัยภาพ และพัฒนาปัญญาของ 

ลลิตา 

1) ปรับปรงุโครงการชีวิตดีงามภายใต้แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน  
ส่งสปัดาห์ที่ 8  
2) ศกึษาหนังสอืมันสมอง “บทที่  9-10” และทาํ
แบบฝึกหัดท้ายบท 
3) ทบทวนและเตรียมความพร้อมประมวลความรู้
เน้ือหาวิชาการศกึษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 

(7) 

26 ก.ย. 

-  

2 ต.ค. 

60 

การประมวลความรู้ เน้ือหาวิชา

การศกึษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย ์

 

1) เสริมสร้างความเข้าใจหนังสอืมันสมอง           

“บทที่ 9-10” และการนาํไปใช้ประโยชน์ 

2) กจิกรรม GalleryWalk ประมวลความรู้ เน้ือหาวิชา

การศกึษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย ์

3) บรรยาย/อภปิราย/สะท้อนคิด 

1) ศกึษาหนังสอืมันสมอง “บทที่ 11-12” และ       

ทาํแบบฝึกหัดท้ายบท 

2) ปฏบิัติกจิกรรมโครงการชีวิตดีงามภายใต้แนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 

(8) 

3-6 

ต.ค.60 

ฝึกปฏบิตัิโครงการชีวิตดีงาม

ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง  

กลุ่มนิสติเร่ิมดาํเนินงานโครงการชีวิตดีงามภายใต้

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง คร้ังที่ 1 

เตรียมสอบกลางภาค 

 

สอบกลางภาค 

(9) 

17-20      

ต.ค. 

60 

 

ติดตามโครงการชีวิตดีงามภายใต้

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 

1)  เสริมสร้างความเข้าใจหนังสอืมันสมอง          

“บทที่ 11-12” และการนาํไปใช้ประโยชน์ 

2) นิสติแต่ละกลุ่มรายงานความ ก้าวหน้าการดาํเนิน

โครงการชีวิตดีงามภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง 

3) บรรยาย/อภปิราย/ติดตามโครงการฯ 

1) ศกึษาหนังสอืมันสมอง “บทที่ 13-14” และ       

ทาํแบบฝึกหัดท้ายบท 

2) ปฏบิัติกจิกรรมโครงการชีวิตดีงามภายใต้แนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 

(10) 

24-27 

ต.ค.60 

ฝึกปฏบิตัิโครงการชีวิตดีงาม

ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง  

กลุ่มนิสติเร่ิมดาํเนินงานโครงการชีวิตดีงามภายใต้

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง คร้ังที่ 2 

ปฏบิัติกจิกรรมโครงการชีวิตดีงามภายใต้แนวคิดปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง 

(11) 

 30 ต.ค. 

- 

3 พ.ย. 

60 

ติดตามโครงการชีวิตดีงามภายใต้

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 

 1) เสริมสร้างความเข้าใจหนังสอืมันสมอง          

“บทที่ 13-14” และการนาํไปใช้ประโยชน์ 

2) นิสติแต่ละกลุ่มรายงานความ ก้าวหน้าการดาํเนิน

โครงการชีวิตดีงามภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง 

3) บรรยาย/อภปิราย/ติดตามโครงการฯ 

1) ปฏบิัติกจิกรรมโครงการชีวิตดีงามภายใต้แนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

2) ทบทวนเน้ือหาหนังสอืมันสมอง 

(12)  

6-10 

พ.ย. 

60 

  

นาํเสนอผลงานการดาํเนินงาน

โครงการชีวิตดีงามภายใต้แนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  

 

นิสติแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการดาํเนินงานโครงการ

ชีวิตดีงามภายใต้แนวคดิปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือนในช้ันเรียนและส่ง

รายงานโครงการชีวิตดีงามภายใต้แนวคิดปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงฉบบัสมบูรณ์  

ทบทวนและเตรียมความพร้อมประมวลความรู้จาก

กจิกรรมหนังสอืมันสมอง 

(13) 

13-17 

พ.ย. 

สะท้อนคิดจากกจิกรรมหนังสอื

มันสมอง 

1) กจิกรรม GalleryWalk ประมวลความรู้จาก

กจิกรรมหนังสอืมันสมอง และการนาํไปใช้ประโยชน์

ในการดาํเนินชีวิต 

1) ศกึษาหัวข้อการเรียนรู้ ด้วยตนเอง เร่ือง กระแสโลกา 

ภวิัตน์ที่ไทยต้องปรับตัวทนั  
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60 

  

2) บรรยาย/อภปิราย 

 

2) นิสติทุกคนทาํใบกจิกรรมที่ 5 กระแสโลกาภวิัตน์ที่

ไทยต้องปรับตัวให้ทนัส่งในช้ันเรียน 

(14) 

20-24 

พ.ย. 

60 

  

 

 

สะท้อนคิดจากกจิกรรมเรียนรู้ ด้วย

ตนเอง เร่ือง กระแสโลกาภวิัตน์ที่

ไทยต้องปรับตัวให้ทนั  

 

 

 

 

1) กจิกรรม Think pair share + Think pair square 

เพ่ือสะท้อนคิดจากสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกจิกรรมเรียนรู้

ด้วยตนเอง “กระแสโลกาภวิัตน์ที่ไทยต้องปรับตัวให้

ทนั” โดยเช่ือมโยงกบัแนวคิดและประสบการณ์ที่ได้

เรียนรู้จากวิชาน้ีทั้งหมด พร้อมทั้งกระตุ้นให้นิสตินาํ

ความรู้ที่เรียนมาใช้ประโยชน์ 

2) บรรยาย/อภปิราย 

ทบทวน และประเมินตนเองเกี่ยวกบัสิง่ที่ได้รับจากการ

เรียนรู้วิชา มศว 151 

(15) 

 27 พ.ย. 

- 

1 ธ.ค. 

60 

ประเมินผล และติดตามกจิกรรมที่

มอบหมาย 

1. บรรยาย/อภปิราย 

2. ประเมินผลภาคกจิกรรม 

3. ทาํแบบประเมินความพึงพอใจ ILC 001-003 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

สาระการ

ประเมิน 
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 

สดัส่วน   

ของการ

ประเมินผล 

ภาคเนื้อหา - ความรู้  

- ทกัษะทางปัญญา 

สอบคร้ังที่ 1 (กลางภาค) 

สอบคร้ังที่ 2  

30% 

15% 

ภาค

กจิกรรม 

- ความรู้ 

- ทกัษะทางปัญญา 

- ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล และความ

รับผดิชอบ 

 
 

 
 

- การมส่ีวนร่วม (การตั้งคาํถาม การตอบคาํถาม 

แสดงความคดิเหน็) 

- กจิกรรม Gallery Walk   

- คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสตัย์ มวีินัย ตรงเวลา 

ปฏบิตัติามระเบยีบของมหาวิทยาลัย/ ข้อตกลงใน

ชั้นเรียน และการอ้างองิแหล่งข้อมูลตามหลักและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ  

ใบกจิกรรมที่ 1 รู้จักตนเอง 

ใบกจิกรรมที่ 2 โครงการชวีิตดงีามภายใต้แนวคดิ 

                    ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  

ใบกจิกรรมที่ 3 ศิลปะศาสตร์มองโดย  

                    ความสมัพันธร์ะหว่างมนุษย์กบัสิ่ง  

                    ที่มนุษย์เกี่ยวข้อง 

ใบกจิกรรมที่ 4 ชีวิตของนิสติใน มศว 

ใบกจิกรรมที่ 5 กจิกรรมเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

4% 

15% 

 

4% 

 

 

8% 

4% 

 

5% 
 
 

5% 
10% 
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หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1.  เอกสารประกอบการสอนวิชา มศว 151 

2.  สมุดกจิกรรมวิชา มศว 151 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

1. การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์   ผู้แต่ง พระพรหมคุณาภรณ์ 

2. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

3. www.youtube.com 

4. www.ilc.swu.ac.th 
 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

The Hong Kong Lecture By Harry Lewis 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

ประเมินผลรายวิชาโดยนิสติ    
 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน  

1. การสงัเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน 

2. ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสติ 

3. พูดคุย สอบถามนิสิต 
 

3. การปรบัปรุงการสอน 

1. นาํผลการประเมินรายวิชาโดยนิสติ และผลการประชุมระหว่างภาคและปลายภาคของผู้สอนมา

พิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธกีารสอนและการเรียนรู้ของนิสติ   

2. การจัดประชุมเชิงปฏบัิติการเพ่ือพัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอน    
 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

1. ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย และพฤติกรรมในช้ันเรียน 

2. ทวนสอบกระบวนการเรียนการสอนตามแผนการสอน 

3. ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกบัวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

4. ตรวจสอบวิธกีารให้คะแนน และการตัดเกรด 
 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ประชุมผู้สอนเพ่ือติดตามการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคและปลายภาค 

2. นาํผลสมัฤทธิ์ของนิสิต และข้อมูลความคิดเหน็จากผู้สอนและนิสติมาพิจารณาทบทวนเพ่ือ

ปรับปรุงรายวิชา 

http://www.youtube.com/
http://ilc.swu.ac.th/

