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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา มศว 353 มนุษยก์บัการใชเ้หตุผลและจริยธรรม 

สํานกันวตักรรมการเรียนรู ้

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจําปีการศึกษา 2560 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

มศว 353  มนุษย์กบัการใช้เหตุผลและจริยธรรม (Man, Reasoning and Ethics) 

 

2. จํานวนหน่วยกิต 

 3(2-2-5) 

 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูร วิชาศึกษาทั่วไป 

ประเภทรายวิชา  รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ 

 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชา  อาจารยก์มลวรรณ  คารมปราชญ ์ คลา้ยแกว้ 

อาจารยผู์ส้อน มีรายนามดังน้ี 

Sec อาจารยผู์ส้อน สถานท่ีติดต่อ โทรศพัท ์ E-mail 

B01 อ.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-951-1589 kamolwan@g.swu.ac.th 

B02 อ.ปิยะ บูชา สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 089-477-2804 piya_boocha@hotmail.com 

B03 อ.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-951-1589 kamolwan@g.swu.ac.th 

B04 อ.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-951-1589 kamolwan@g.swu.ac.th 

B05 อ.พิชชาดา สทุธแิป้น สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 086-915-5355 sutipan.p@gmail.com 

B06 อ.ปิยะ บูชา         สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 089-477-2804 piya_boocha@hotmail.com 

B07 ผศ.นลินา ประไพรักษ์สทิธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 086-004-9857 nalena@g.swu.ac.th 

B08 อ.พิชชาดา สทุธแิป้น สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 086-915-5355 sutipan.p@gmail.com 

B09 อ.วรสรณ ์เนตรทพิย์ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-902-5270 worasorn@g.swu.ac.th 

B10 อ.วรสรณ ์เนตรทพิย์ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-902-5270 worasorn@g.swu.ac.th 

B11 อ.สราวุฒิ ตรีศรี สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 088-255-9152 micro12219@hotmail.com 

B12 อ.วรสรณ ์เนตรทพิย์ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-902-5270 worasorn@g.swu.ac.th 

B13 อ.สราวุฒิ ตรีศรี สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 088-255-9152 micro12219@hotmail.com 

 

 



มคอ. 3 

สํานกันวตักรรมการเรียนรู ้   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 2 

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 2-3 

 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 

 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 

 

8. สถานทีเ่รียน 

อาคาร 35 มศว ประสานมิตร 

อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์   

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

26 กรกฎาคม 2560 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 

 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและมีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล คิดวิเคราะห์ และ      

คิดแก้ปัญหาในชีวิตประจาํวันได้ 

 2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของการดาํเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

 3. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้เทา่ทนัสื่อและมีวิจารณญาณในการเลือกรับสื่อ 

 4. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 5. เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีอตัลักษณ์ของนิสติ มศว โดยเน้นด้านเป่ียมจิตสาํนึกสาธารณะ 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

และระยะเวลาในการเรียนการสอน  

2. เพ่ือปรับปรุงจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้และสื่อ/กิจกรรมการเรียนการสอน/ประเมินผลผู้เรียน 

ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ได้ระบุไว้ใน มคอ 2  

3. เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันให้แก่คณาจารย์ผู้สอนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดการ

เรียนการสอน 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม  สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล 

ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  มีเหตุผล และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ผู้อื่น และบริบทที่

เกี่ยวข้องด้วยสื่อ และกระบวนการสอนที่หลากหลาย 

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา (จํานวนชัว่โมงรวม 135 ชัว่โมง) 

บรรยาย การเรียนรูจ้ากการฝึกปฏิบติั โครงการ/กิจกรรมทีม่อบหมาย/เรียนรูด้ว้ยตนเอง 

30  30 75 

 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง   

รายวิชา 
ดา้นที่ 1 

คุณธรรมและจริยธรรม 

ดา้นที่ 2 

ความรู้  

ดา้นที่ 3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นที่ 4 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ดา้นที่ 5 

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

353 
              

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม : มคุีณธรรม จริยธรรมในการดาํเนนิชวีติ พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์  มจีิตสาํนกึสาธารณะ 

และเป็นพลเมอืงที่มคุีณค่าของสงัคม 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.1 มีความซ่ือสตัย ์

มีวินยั ตรงต่อเวลา  

- ฝึกปฏบิตัิกจิกรรม เพ่ือเสริมสร้างความซื่อสตัย์ 

มวีินัย และตรงต่อเวลา 

-  สอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้นิสติมีค่านิยมพ้ืนฐานที่

ถูกต้อง 

- ผู้สอนประพฤตตินเป็นแบบอย่างที่ด ี

สงัเกตพฤตกิรรม 

- ความซื่อสตัย์ จากการสอบ การทาํรายงาน การ

อ้างอิงแหล่งข้อมูลตามหลักและจรรยาบรรณทาง

วิชาการ 

- การปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ

ข้อตกลงในชั้นเรียน  

- การเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา      

(มีการกาํหนดเกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ในการ

ประเมนิ) 

1.2 มีจิตสาธารณะ 

เสียสละเพือ่ส่วนรวม 

-  สร้างแรงบันดาลใจจากกรณีศึกษาบุคคล

ตัวอย่างที่มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะซึ่ง

ได้รับการยอมรับในสงัคม  

- ฝึกทํากิจกรรมที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบ และ

เสยีสละเพ่ือส่วนรวม 

- ประเมินจากการแสดงความคดิเหน็และสะท้อน

คดิสิง่ที่ได้รับจากประสบการณใ์นการเรียนรู้ 

- ประเมินจากกิจกรรมและพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมในการทาํงานกลุ่ม        

1.3 ตระหนกัใน

คุณค่าของศิลปะและ

วฒันธรรม 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับประวัติ ความ

เป็นมาของศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม เพ่ือให้ 

ซึมซับและเกิดความภาคภูมิใจในความดีงามของ

ศิลปะและวัฒนธรรม 

- สอดแทรกแนวคดิด้านวัฒนธรรมและประเพณทีี่

ดงีามทั้งของไทยและนานาชาต ิ

- ประเมินจากการแสดงความคดิเหน็และสะท้อน

คดิสิง่ที่ได้รับจากประสบการณใ์นการเรียนรู้ 

- สงัเกตจากการประพฤติตนอยู่ในวัฒนธรรมที่ดี

งามของไทยและนานาชาต ิเช่น การแต่งกาย การ

เข้าควิ มารยาททางสงัคม ฯลฯ 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน 

 

2. ความรู ้: มคีวามรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเหน็คุณค่าของตนเองผู้อื่น สงัคม  และธรรมชาต ิบนพ้ืนฐานปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความรูพ้ื้ นฐาน

ศึกษาทัว่ไป  

- อธิบายแนวคิดในการพัฒนามนุษย์ทั้ง ด้าน

พฤติกรรม จิตใจ ปัญญา และสอดแทรกแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

- จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

- จัดกิจกรรมเพ่ือให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของ

ตนเอง ผู้อื่น และสงัคม พร้อมตั้งเป้าหมายในการ

พัฒนาตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

- ประเมินจากการแสดงความคดิเหน็และสะท้อน

คดิสิง่ที่ได้รับจากประสบการณใ์นการเรียนรู้ 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน  

- ประเมนิจากการสอบข้อเขยีน 

(มีการกาํหนดเกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ในการ

ประเมนิ) 
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3. ทกัษะทางปัญญา : ตระหนักถงึความเปล่ียนแปลงของสรรพสิง่ เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการความรู้สู่การคดิริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 สามารถ

ประยกุตค์วามรูใ้ห้

เกิดประโยชน ์ 

- มอบหมายกจิกรรมให้นิสิตฝึกประยุกต์ความรู้

ให้เกดิประโยชน์  

- ใช้กรณีศึกษาให้นิสิตฝึกคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ 

และนาํความรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น

ระบบ 

- นาํเสนอ อภิปรายแลกเปล่ียนความคดิเหน็ และ

สะท้อนคดิในชั้นเรียน 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเหน็และสะท้อน

คดิสิง่ที่ได้รับจากประสบการณใ์นการเรียนรู้ 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน 

- ประเมนิจากการสอบข้อเขยีน 

(มีการกาํหนดเกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ในการ

ประเมนิ) 

 

3.2 สามารถคิด

อย่างเป็นระบบ และ

แกไ้ขปัญหาได ้ 

3.3 สามารถประเมิน 

วิพากษ ์สถานการณ์

ต่างๆ โดยใชค้วามรู้

เป็นฐาน 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ : สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื่น มคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สงัคม 

และสิ่งแวดล้อม 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 สามารถทํางาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งใน

ฐานะผูน้าํและ

ผูร่้วมงานได ้

4.2  มีความ

รบัผิดชอบต่อตนเอง 

สงัคม และ

สิ่งแวดลอ้ม 

4.3  สามารถ

ปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

สถานการณต่์างๆ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม ให้นิสิตฝึกทํางาน

ร่วมกับผู้อื่น  ฝึกรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 

สิ่งแวดล้อม และปรับตวัในสถานการณต่์างๆ 

- ใช้กรณีศึกษาให้นิสิตเรียนรู้  และตระหนักถึง

ผลกระทบที่ เกิดขึ้ นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

พร้อมทั้ งกระตุ้ นใ ห้คิดหาวิธีที่ จะมี ส่วน ร่วม

รับผดิชอบในการแก้ปัญหาโดยเร่ิมต้นจากตัวนิสติ

เอง 

- นาํเสนอ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเหน็ และ

สะท้อนคดิในชั้นเรียน 

- สงัเกตจากพฤติกรรมการทาํกจิกรรมกลุ่ม เช่น 

ภาวะผู้นาํ/ผู้ร่วมงาน ความรับผิดชอบ การแสดง

จุดยืนของตนเอง การรับฟังความคิดเห็นของ

เพ่ือนร่วมกลุ่ม และค้นหาทางออกร่วมกนัได้  

- ประเมินจากการแสดงความคดิเหน็และสะท้อน

คดิสิง่ที่ได้รับจากประสบการณใ์นการเรียนรู้ 

- ประเมินจากการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์

ต่างๆ ตามกาละและเทศะ 

-  ใ ห้นิ สิต/ ผู้ที่ เ กี่ ย ว ข้องมี ส่ วน ร่ วมในการ

ประเมนิผล 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน 

- ประเมนิจากการสอบข้อเขยีน 

(มีการกาํหนดเกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ในการ

ประเมนิ 
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ : สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชงิตวัเลข มทีกัษะ

สื่อสาร พร้อมทั้งสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 สามารถ 

วิเคราะหข์อ้มูลเชิง

ตวัเลข เพือ่ใหเ้ขา้ใจ

องคค์วามรูห้รือ

ประเด็นปัญหา 

-  มอบหมายกิจกรรมให้นิสิตฝึกฝนการคิด

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตวัเลข 

- ฝึกใช้ข้อมูลทางสถิติประกอบการวิเคราะห์

ประเดน็ปัญหา 

 

- ประเมินจากการแสดงความคดิเหน็และสะท้อน

คดิสิง่ที่ได้รับจากประสบการณใ์นการเรียนรู้ 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน 

- ประเมนิจากการสอบข้อเขยีน 

(มีการกาํหนดเกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ในการ

ประเมนิ) 

5.2 สามารถสื่อสาร

ไดอ้ย่างมี   

ประสิทธิภาพ 

- ฝึกการใช้ทกัษะสื่อสารในรายวิชา ทั้งการฟัง การ

อ่าน การพูด และการเขยีน 

- ประเมินทักษะการฟังและการอ่านจากการตั้ง

คาํถามและตอบคาํถาม  

-ประเมินทักษะการพูดโดยพิจารณาจากการ

นาํเสนอเป็นลาํดบัขั้นตอน พูดชัดเจน กระชับ ตรง

ประเดน็ เข้าใจง่าย และรักษาเวลา 

- ประเมนิทกัษะการเขยีนจากคุณภาพรายงาน ที่มี

การเขียนเป็นลาํดับขั้นตอน ชัดเจน ตรงประเดน็ 

เข้าใจง่าย 

- ประเมนิจากการสอบข้อเขยีน 

5.3 สามารถใช้

เทคโนโลยีในการ

สืบคน้ เก็บรวบรวม

ขอ้มูล และเลือก

ใชไ้ดเ้หมาะสมกบั

สถานการณอ์ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- สอดแทรกหลักการเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

และวิธีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตาม

หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- ฝึกใช้เทคโนโลยีในการสบืค้นข้อมูลจากแหล่งที่

เชื่อถอืได้ 

-  ฝึกเ ลือกใ ช้ ข้อมูลสารสนเทศที่ เหมาะสม

ประกอบการนาํเสนองาน 

- ประเมนิจากคุณภาพรายงาน 

- ประเมินจากการเลือกแหล่งข้อมูลได้เหมาะสม

น่าเชื่อถอื และอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตาม

หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน   
สปัดาหที์่ 

(วนั เดือน ปี) 

หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ งานมอบหมาย 

(1) 

15-18 

ส.ค. 60 

ความมีเหตุผลและ

พฤตกิรรมจริยธรรม 

1) ปฐมนิเทศ แนะนาํรายวิชา ช้ีแจงจุดประสงค์ กจิกรรม การวัดผล 
และเกณฑก์ารประเมินผล  
2) อธบิายประโยชน์ของการเรียนในรายวิชา มศว 353 
3) ช้ีแจงเร่ืองการทาํโครงการทาํความดีเพ่ือสงัคม 
4) Interactive Lecture : ความมีเหตุผลกบัจริยธรรม  
5) อภปิราย / แลกเปล่ียนเรียนรู้  / ฝึกปฏบิัติ ด้วยกจิกรรม :  
ใบกจิกรรมที่ 1 เร่ืองความมีเหตุผลและพฤติกรรมจริยธรรม (ใช้ 
Think-Pair-Share) 

มอบหมายงาน: แบ่งกลุ่ม

และให้นิสติวางแผนทาํ

โครงการทาํความดีเพ่ือ

สงัคมและเร่ิมติดต่อ

สถานที่ทาํโครงการฯ 

(2) 

21-25 

ส.ค. 60 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบั

จริยธรรม / นิสติเขียนแผน

โครงการทาํความดีเพ่ือ

สงัคม 

 

1) Interactive Lecture : ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัจริยธรรม และหลัก
คุณธรรมในการดาํเนินชีวิตประจาํวัน  
2) อภปิราย / แลกเปล่ียนเรียนรู้  / ฝึกปฏบิัติด้วยกจิกรรม :  
ใบกจิกรรมที่ 2 เร่ืองทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัจริยธรรม 
3) อภปิราย / แลกเปล่ียนเรียนรู้  / ฝึกปฏบิัต ิ: เขียนแผนโครงการ
ทาํความดีเพ่ือสงัคม 

มอบหมายงาน:  

ให้นิสติร่างแผนโครงการ

ทาํความดีเพ่ือสงัคม 

 

(3) 

28 ส.ค. –  

1 ก.ย. 60 

จริยธรรมตามหลักศาสนา 

/ นิสติเขียนแผนโครงการ

ทาํความดีเพ่ือสงัคม 

1) Interactive Lecture : จริยธรรมตามหลักศาสนา 
2) นิสติชมวีดิทศัน์ : เร่ืองธรรมะใกล้ตัว (จากรายการศลิป์สโมสร ปี 
2011) และ เร่ืองของแม่ต้อย (TVC) 
3) อภปิราย / แลกเปล่ียนเรียนรู้  / ฝึกปฏบิัติด้วยกจิกรรม :  
ใบกจิกรรมที่ 3 เร่ืองจริยธรรมตามหลักศาสนา   
4) อภปิราย / แลกเปล่ียนเรียนรู้  / ฝึกปฏบิัต ิ: เขียนแผนโครงการ
ทาํความดีเพ่ือสงัคม 

มอบหมายงาน:  

-ให้นิสติเขียนแผน

โครงการทาํความดีเพ่ือ

สงัคม 

-นิสติเตรียมทาํใบ
กจิกรรมที่ 4 วิธคีิดตาม
หลักโยนิโสมนสกิาร(ใช้ 
Role playing) 

(4) 

4-8 

ก.ย. 60 

วิธคีิดอย่างมีเหตุผล / 

นิสติเขียนแผนโครงการทาํ

ความดีเพ่ือสงัคม 

1) Interactive Lecture : วิธคีิดอย่างมีเหตุผล (วิธคีิดตามหลัก 
โยนิโสมนสกิาร และวิธคีิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์) 
2) อภปิราย / แลกเปล่ียนเรียนรู้  / ฝึกปฏบิัติด้วยกจิกรรม :  
ใบกจิกรรมที่ 4 วิธคีิดตามหลักโยนิโสมนสกิาร(ใช้ Role Playing) 
3) อภปิราย / แลกเปล่ียนเรียนรู้  / ฝึกปฏบิัต ิ: เขียนแผนโครงการทาํ
ความดีเพ่ือสงัคม 

มอบหมายงาน: ให้นิสติ

เขียนแผนโครงการทาํ

ความดีเพ่ือสงัคม 

(5) 

11-15 

 ก.ย. 60 

จริยธรรมในการเรียน / 

นิสติเขียนแผนโครงการทาํ

ความดีเพ่ือสงัคม 

 

1) Interactive Lecture :  จริยธรรมในการเรียน  
2) นิสติชมวีดิทศัน์ : เร่ือง “ผมเกลียดโรงเรียนแต่รักการศกึษา” 
หรือ ซ่ีร่ีย์ฮอร์โมน ซีซัน 1 ตอนที่ 1 “Testosterone”  
3) อภปิราย / แลกเปล่ียนเรียนรู้  / ฝึกปฏบิัติด้วยกจิกรรม :  
ใบกจิกรรมที่ 5 เร่ืองจริยธรรมในการเรียน 
4) อภปิราย / แลกเปล่ียนเรียนรู้  / ฝึกปฏบิัต ิ: เขียนแผนโครงการ
ทาํความดีเพ่ือสงัคม 

มอบหมายงาน: ให้นิสติ

เขียนแผนโครงการทาํ

ความดีเพ่ือสงัคม 

(6) 

18-22 

ก.ย. 60 

จริยธรรมในครอบครัว  1) Interactive Lecture :  จริยธรรมในครอบครัว 
2) นิสติชมวีดิทศัน์ : เร่ืองลูกไม้หลายๆ ต้น ตอน ปัญหาที่ไม่มี
ทางออก  
3) อภปิราย / แลกเปล่ียนเรียนรู้  / ฝึกปฏบิัติด้วยกจิกรรม :  
ใบกจิกรรมที่ 6 เร่ืองจริยธรรมในครอบครัว 
 

- 

(7) 

25 -29  

ก.ย. 60 

นิสติเขียนแผนและนาํเสนอ

โครงการทาํความดีเพ่ือ

สงัคม 

อภปิราย / แลกเปล่ียนเรียนรู้  / ฝึกปฏบิัต ิ: เขียนแผนและนาํเสนอ
โครงการทาํความดีเพ่ือสงัคม 
 

 

(8) 

2–6  

ต.ค. 60 

ทบทวนความรู้  และ

ประเมินผลคร้ังที่ 1 

1) ทบทวนความรู้  และประเมินผลคร้ังที่ 1 
2) อภปิราย / แลกเปล่ียนเรียนรู้  / ฝึกปฏบิัต ิ 

- 
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สปัดาหที์่ 

(วนั เดือน ปี) 

หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ งานมอบหมาย 

9-16 

ต.ค. 60 

สปัดาห์สอบกลางภาคของมหาวิทยาลัย 

งดการเรียนการสอน 

(9) 

17-20 

ต.ค. 60 

นิสติดาํเนินโครงการทาํ

ความดีเพ่ือสงัคม 

อภปิราย / แลกเปล่ียนเรียนรู้  / ฝึกปฏบิัต ิ: ดาํเนินโครงการทาํความ
ดีเพ่ือสงัคม 

- 

(10) 

24-27 

ต.ค. 60 

นิสตินาํเสนอผลการดาํเนิน

โครงการทาํความดีเพ่ือ

สงัคม 

อภปิราย / แลกเปล่ียนเรียนรู้  / ฝึกปฏบิัต ิ: นาํเสนอผลการดาํเนิน
โครงการทาํความดีเพ่ือสงัคม  

- 

(11) 

30 ต.ค. -3 

พ.ย. 60 

 

นิสตินาํเสนอผลการดาํเนิน

โครงการทาํความดีเพ่ือ

สงัคม 

อภปิราย / แลกเปล่ียนเรียนรู้  / ฝึกปฏบิัต ิ: นาํเสนอผลการดาํเนิน
โครงการทาํความดีเพ่ือสงัคม 
 

- 

(12) 

6-10  

พ.ย. 60 

จริยธรรมในการประกอบ

อาชีพ  

1)Interactive Lecture : จริยธรรมในการประกอบอาชีพ  
2) นิสติชมวีดิทศัน์ : (1)เร่ืองเกมสชี์วิต (2)ผดิที่ใจ  
และ(3)ท่านขอ (จาก short film of parliament) 
3) อภปิราย / แลกเปล่ียนเรียนรู้  / ฝึกปฏบิัติด้วยกจิกรรม :   
ใบกจิกรรมที่ 7 เร่ืองจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
 

 

(13) 

13-17 

พ.ย. 60 

จริยธรรมทางการเมือง 

 

1) Interactive Lecture : จริยธรรมทางการเมือง 
2) นิสติชมวีดิทศัน์ : เร่ืองขอโทษประเทศไทย 
3) อภปิราย / แลกเปล่ียนเรียนรู้  / ฝึกปฏบิัติด้วยกจิกรรม :  
ใบกจิกรรมที่ 8 เร่ืองจริยธรรมทางการเมือง 

 

(14) 

20-24 

พ.ย. 60 

การบริโภคสื่อด้วยปัญญา 1) Interactive Lecture : การบริโภคสื่อด้วยปัญญา 
2) นิสติชมวีดิทศัน์ : เร่ืองรู้ เท่าทนัสื่อ 
3) อภปิราย / แลกเปล่ียนเรียนรู้  / ฝึกปฏบิัติด้วยกจิกรรม :   
ใบกจิกรรมที่ 9 การบริโภคสื่อด้วยปัญญา  

- 

(15) 

27 พ.ย. – 1 

ธ.ค.  60 

ทบทวนความรู้  และ

ประเมินผลคร้ังที่ 2 

/ ทาํแบบประเมิน ILC 

001 - 003 

1) ทบทวนความรู้  และประเมินผลคร้ังที่ 2 

2) อาจารย์นาํนิสติเข้าทาํแบบประเมินความพึงพอใจ 
 ILC 001 - 003 

- 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สดัส่วนของ 

การประเมินผล 

ภาคบรรยาย 1) ความรู้  

2) ทกัษะทางปัญญา 

คะแนนสอบคร้ังที่ 1 และ 2 35% 

การเรียนรู้โดยใช้กจิกรรม

เป็นฐาน (กจิกรรม

รายบุคคล) 

1) คุณธรรมจริยธรรม 

2) ความรู้  

3) ทกัษะทางปัญญา 

คะแนนใบกจิกรรม  1 -9 

 

35% 

การเรียนรู้โดยใช้การวิจัย

เป็นฐาน )โครงการทาํ

ความดเีพ่ือสงัคม(  

1) คุณธรรมจริยธรรม 

2) ความรู้ 

3) ทกัษะทางปัญญา 

4) ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5) ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนนโครงการทาํความดี

เพ่ือสงัคม 

02 % 
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กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สดัส่วนของ 

การประเมินผล 

พฤตกิรรมการเรียน 1) คุณธรรมจริยธรรม 

2) ความรู้ 

3) ทกัษะทางปัญญา 

4) ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

คะแนนการมส่ีวนร่วมในชั้น

เรียนและคะแนนจิตพิสยั 

10% 

 

รวม 100% 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว. (2559). เอกสารประกอบการสอนวชิา มศว 353 มนุษยก์บัการใชเ้หตุผล

และจริยธรรม. กรุงเทพฯ: สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2544). ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม : การวจิยัและการพฒันาบุคคล. กรุงเทพฯ: โครงการ

ส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์. 

ดุจเดือน พันธุมนาวิน. (2551). การสงัเคราะห์งานวจิยัเกีย่วกบัคณุธรรม จริยธรรม ในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สาํนักงานบริหารและพัฒนา

องค์ความรู้  (องค์การมหาชน). 

พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ.ปยุตโฺต). (2557). ธรรมนูญชีวติ: พุทธจริยธรรมเพือ่ชีวติทีดี่งาม. กรุงเทพฯ: 

ผลิธมัม.์  

พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฺฒ. (2547). มงคลชีวติ ฉบบั "ทางกา้วหนา้" . กรุงเทพฯ: ชมรมพุทธศาสตร์สากลใน

อุปถัมภ์สมเดจ็พระมหารัชมังคลาจารย์. 

สมภาร  พรมทา. (2543). ชีวิตกบัความขดัแยง้ : ปัญหาจริยธรรมในชีวติประจาํวนั. กรุงเทพฯ: สาํนักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 

สมภาร พรมทา. (2551). คิดอย่างไรใหมี้เหตุผล. กรุงเทพฯ: สาํนักพิมพ์ศยาม. 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

1. เวป็ไซต์ http://ilc.swu.ac.th/ 

2. เวป็ไซต์ http://www.watnyanaves.net 

3. เวป็ไซต์ http://www.fungtham.com 

4. เวป็ไซต์ http://www.vimuttayalaya.net 

  

http://ilc.swu.ac.th/
http://www.watnyanaves.net/
http://www.fungtham.com/
http://www.vimuttayalaya.net/
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา  

ประเมินผลรายวิชาโดยนิสติ 

 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน  

1. การสงัเกตการสอนโดยผู้ร่วมงาน  

2. ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสติ 

3. พูดคุย สอบถามนิสิต 

 

3. การปรบัปรุงการสอน 

1. นาํผลการประเมินรายวิชาโดยนิสติ และผลการประชุมระหว่างภาคและปลายภาคของผู้สอนมา

พิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธกีารสอนและการเรียนรู้ของนิสติ   

2. การจัดประชุมเชิงปฏบัิติการเพ่ือพัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอน    

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

1. ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ   

2. ทวนสอบจากงานที่มอบหมาย   

3. ตรวจสอบข้อสอบว่าสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

4. ตรวจสอบวิธกีารให้คะแนน ความเที่ยง และการตัดเกรด 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และนาํข้อมูลความคิดเหน็จากผู้สอนและนิสติมาพิจารณา

ทบทวนเพ่ือปรับปรุงรายวิชา 
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