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มคอ.3 

รายวิชา การศึกษาทัว่ไปเพือ่พฒันามนุษย ์(มศว 151) 

หมวดวิชา ศึกษาทัว่ไป 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1  ประจ าปีการศึกษา 2555 

  

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

มศว 151  การศึกษาทัว่ไปเพือ่พฒันามนุษย ์(General Education for Human Development) 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 3(2-2-5) 

 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ประเภทรายวิชา  วิชาพ้ืนฐาน 

 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

 

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชา  อ.จิตตภิ์ญญา ชุมสาย ณ อยุธยา 

 

อาจารยผ์ูส้อนมีรายนาม ดงันี้  

Sec อาจารยผู์ส้อน สถานทีติ่ดต่อ โทรศพัท ์ E-mail 

B01 อ.อาจารีย์ ช่างประดบั    ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-299-5448 ajareech@swu.ac.th 

B02 อ.ธรรมโชต ิเอี่ยมทศันะ  ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-550-9001 thammachot@swu.ac.th 

B03 อ.นพรัตน์ ส าเภา  ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-299-2960 nopparats@swu.ac.th 

B04 อ.อาจารีย์ ช่างประดบั  ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-299-5448 ajareech@swu.ac.th 

B05 อ.ธรรมโชต ิเอี่ยมทศันะ  ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-550-9001 thammachot@swu.ac.th 

B06 อ.นพรัตน์ ส าเภา         ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-299-2960 nopparats@swu.ac.th 

B07 ผศ.วัชรชัย วิริยะสทุธวิงศ์   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 081-693-0793  watch@swu.ac.th 

B08 อ.นิตตอ์ลิน พันธุอ์ภัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 084-081-8412 pissamai@swu.ac.th 

B09 รศ.ศิริวรรณ ศรีสรฉัตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 081-420-4866 siriwan@swu.ac.th 

B10 ผศ.สทิธนิันท ์ท่อแก้ว    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 085-346-9647 sittinan@swu.ac.th 

B11 อ.ฐิตมิา องักุรวัชรพันธุ ์ คณะวฒันธรรมสิ่งแวดล้อมฯ 089-456-7266 thitimaa29@gmail.com 

B12 ผศ.สทิธนิันท ์ท่อแก้ว   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 081-420-4866 sittinan@swu.ac.th 

B13 อ.ธรีะชน พลโยธา  คณะมนุษยศาสตร์ 081-612-6747 teerachon@swu.ac.th 

B14 อ.ศิริมา สขุเกษม  ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 087-717-5810 sirimas@swu.ac.th 

mailto:watch@swu.ac.th
mailto:thitimaa29@gmail.com
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Sec อาจารยผู์ส้อน สถานทีติ่ดต่อ โทรศพัท ์ E-mail 

B15 อ.วรางคนา โสมะนันทน ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-867-4239 varangchan@hotmail.com 

B16 อ.ธรรมโชต ิเอี่ยมทศันะ  ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-550-9001 thammachot@swu.ac.th 

B17 อ.วิรงรอง ดวงใจ คณะวฒันธรรมสิ่งแวดล้อมฯ 089-109-4808 wirongrong@swu.ac.th 

B18 อ.สพัุตรา อารีกจิ    ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 089-179-2520 jeedkha@hotmail.com 

B19 อ.ภัทรพงษ์ เกริกสกุล  คณะวฒันธรรมสิ่งแวดล้อมฯ 084-265-4985 patarapong@swu.ac.th 

B20 อ.นพรัตน์ ส าเภา            ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-299-2960 nopparats@swu.ac.th 

B21 อ.วรางคณา โสมะนนัทน ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-867-4239 varangchan@hotmail.com 

B22 อ.ธรรมโชต ิเอี่ยมทศันะ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-550-9001 thammachot@swu.ac.th 

B23 อ.สพัุตรา อารีกจิ    ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 089-179-2520  jeedkha@hotmail.com 

B24 อ.อรินทม ์งามนิยม คณะวฒันธรรมสิ่งแวดล้อมฯ 081-919-2913 arin@swu.ac.th 

B25 อ.มนตรา เล่ียวเสง็ คณะวฒันธรรมสิ่งแวดล้อมฯ 089-488-0441 montramale@yahoo.com 

B26 อ.นพรัตน์ ส าเภา           ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-299-2960 nopparats@swu.ac.th 

B27 อ.ศุภิกา วานิชชงั คณะวฒันธรรมสิ่งแวดล้อมฯ 089-698-9007 supika@swu.ac.th 

B28 อ.ภัทรพงษ์ เกริกสกุล คณะวฒันธรรมสิ่งแวดล้อมฯ 084-265-4985 patarapong@swu.ac.th 

B29 ผศ.วัฒนพร พัฒนภักด ี คณะเภสชัศาสตร์ 081-286-1064 wattanap@swu.ac.th 

B30 อ.ทพิวรรณ เดชสงค ์       ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 089-696-1180 tippawandatesong@gmail.com 

B31 อ.จิตตภ์ิญญา ชุมสาย ณ 

อยุธยา   

ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-408-0513   jitpinya@swu.ac.th 

B32 อ.พัชรี ปรีดาสรุิยะชัย     ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 080-249-5750  patcharee_pree@hotmail.com  

B33 อ.กมลวรรณ คารมปราชญ์ 

คล้ายแก้ว            

ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 086-368-8700 kamolwan@swu.ac.th 

B34 อ.พัชรี ปรีดาสรุิยะชัย     ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 080-249-5750 patcharee_pree@hotmail.com 

B35 อ.ณภัทร โพธิ์วัน คณะวฒันธรรมสิ่งแวดล้อมฯ 081-750-3522 naphat@swu.ac.th 

B36 อ.ชนิดา มติรานนัท ์ การศึกษาพิเศษ 084-930-9900 chanidam@swu.ac.th 

B37 อ.ปานวาสน ์มหาลวเลิศ ส านักทดสอบฯ 087-802-6667 panwasn@swu.ac.th  

B38 อ.วิชชากร จารศุิร ิ คณะวฒันธรรมสิ่งแวดล้อมฯ  081-621-6220   vichakorn@swu.ac.th    

B40 อ.นวรินทร์ ตาก้อนทอง ส านักทดสอบฯ 081-104-0303 navarin@swu.ac.th 

B42 อ.ภิญญาพันธ ์ร่วมชาต ิ คณะมนุษยศาสตร์ 089-699-4810 pinyapan@swu.ac.th 

B43 ผศ.นลินา ประไพรักษ์สทิธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 086-004-9857  nalena@swu.ac.th 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1/2555  ช้ันปีที่ 1 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 

ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

อาคาร 14 มศว ประสานมิตร 

อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์   

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

3 พฤษภาคม 2555 

mailto:jitpinya@swu.ac.th
mailto:patcharee_pree@hotmail.com
mailto:kamolwan@swu.ac.th
mailto:patcharee_pree@hotmail.com
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 
1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย  ความส าคัญ  และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป  ทั้งทางด้าน

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อการพัฒนามนุษย์   

1.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการรับรู้  การสื่อสาร  และการแสวงหาความรู้ 

1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

1.4 เพ่ือพัฒนาจิตใจ และเชาว์ปัญญาของผู้เรียน ให้สามารถคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และ

แสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาน 

1.5 เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นบัณฑติที่มีคุณภาพ 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรีของส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 

2.2 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความหมาย ความส าคญั และคุณค่าของวชิาศึกษาทัว่ไป ทั้งทางดา้นมนุษยศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์ โดยเนน้การพฒันาศกัยภาพการรับรู้และการส่ือสาร การแสวงหา
ความรู้ การพฒันาจิตใจ การพฒันาเชาวปั์ญญา ใหส้ามารถคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ และแสวงหาแนวทางใน
การแกปั้ญหา  เพื่อใหผู้เ้รียนเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 

 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย การมอบหมายงาน

โครงการ/กิจกรรม 

การเรียนรูจ้าก

กรณีศึกษา 

 

การเรียนรูโ้ดย                    

ใชปั้ญหาเป็นฐาน 

การเรียนรูด้ว้ย

ตนเอง 

25 30 20 20 40 
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3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง   

 

รายวิชา 

ดา้นท่ี 1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

มศว 151 


 


 






 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  

 

4. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

         อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  สัปดาห์ละ 

1 ช่ัวโมง (เฉพาะรายที่ต้องการ)  โดยประกาศเวลาให้ค าปรึกษาไว้ในแผนการสอนและเวบ็ไซต์ส านัก

นวัตกรรมการเรียนรู้  วิธกีารสื่อสารท าได้โดยการนัดหมายทางโทรศัพท ์หรือ e-mail 

 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

๑.๑  ความมีระเบียบและ

วินัย 

 

๑.๒ ความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสงัคม 

 

๑.๓ ความซื่อสตัย์สจุริต 

 

กจิกรรมที่มอบหมาย 

 

 

กรณศีึกษา/ กจิกรรมที่มอบหมาย/ 

PBL (จิตส านึกสาธารณะ) 

 

กรณศีึกษา/ กจิกรรมที่มอบหมาย 

 

สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  การเข้าเรียน/ การส่ง

รายงาน ตรงเวลา 

 

พิจารณาจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย/ 

ประเมนิจากการท ากจิกรรม 

 

สงัเกตจากรายงาน ไม่ลอกผู้อื่น/มจีรรยาบรรณในการ

อ้างองิผลงานจากแหล่งข้อมูล/ไม่ทุจริตในการสอบ 

๑.๔  ความเสยีสละ 

 

 

๑.๕ ความอดทน (หนัก

เอาเบาสู้) 

 

 

๑.๖ ความเมตตากรณุา 

กรณีศึกษา/ กิจกรรมกลุ่ ม 

(โครงการจิตอาสา) 

 

กจิกรรมเดี่ยว/ กจิกรรมกลุ่ม  

 

 

 

กรณศีึกษา/กจิกรรมกลุ่ม (โครงการ

จิตอาสา) 

สงัเกตพฤติกรรม/ พิจารณาคุณภาพของโครงการจิต

อาสา การประเมนิจากการท ากจิกรรม 

 

สงัเกตพฤติกรรม/ พิจารณาคุณภาพของงานที่ได้รับ

มอบหมาย/ การมีส่วนร่วม/ การมีภาวะผู้น า/ 

ความสามารถในการเผชิญกบัปัญหาและอปุสรรค 

 

สงัเกตพฤตกิรรม / พิจารณาคุณภาพของโครงการจิต

อาสา การประเมนิจากการท ากจิกรรม 
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๒. ความรู ้

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

๒.๑ มีความรู้ ในหลักการ 

แ ล ะ ค ว า ม ส า คั ญ 

องค์ป ระกอบของ วิ ช า

ศึกษาทั่ วไปเ พ่ือพัฒนา

ความเป็นมนุษย์  

 

๒ .๒  ค ว า ม สั ม พั น ธ์

ระหว่างการศึกษาทั่วไป

กบัวิชาชีพเฉพาะ  

  

๒.๓ การแสวงหาความรู้

ภายนอกห้องเรียน  

 

การบรรยาย/ กรณีศึกษา/   

กจิกรรมเดี่ยว/ กจิกรรมกลุ่ม 

 

 

 

 

การบรรยาย/ กรณีศึกษา/   

กจิกรรมเดี่ยว/ กจิกรรมกลุ่ม 

 

 

การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(PBL)  

 

การบรรยาย/ กรณีศึกษา/   

กจิกรรมเดี่ยว/ กจิกรรมกลุ่ม 

 

 

กรณศีึกษา /  กจิกรรมกลุ่ม 

การน าเสนอผลงาน/ การอภิปราย/ การสอบวัดผล 

 

 

 

 

 

การน าเสนอผลงาน/ การอภิปราย/ การสอบวัดผล 

 

 

 

การน าเสนอผลงาน/ การอภิปราย/ การสอบวัดผล 

 

 

การน าเสนอผลงาน / การอภิปราย / การสอบวัดผล 

 

 

 

การน าเสนอผลงาน 

๒.๔ วิธีคิดและเชื่ อแบบ

โยนิ โสมนสิการและกา

ลามสตูร 

 

๒.๕ การเขยีนโครงการ 

 

๓. ทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 การน าศิลปศาสตร์ไปใช้

เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ พั ฒน า

ศักยภาพ และพัฒนาปัญญา 

 

 

 

3.2 การน าแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

การด าเนินชีวิต 

บรรยาย/  กรณีศึกษา /กจิกรรมเดี่ยว 

/ กจิกรรมกลุ่ม/ PBL 

 

 

 

 

ศึกษาด้วยตนเอง/โครงการจิตอาสา 

สงัเกตพัฒนาการเชิงความคดิ/พฤตกิรรมของนิสติ 

  -  การคดิวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ/ มเีหตผุล 

  - การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

  -  บูรณาการทางความคดิเชื่อมโยงอย่างเป็น  องคร์วม 

  -  ประยุกตค์วามรู้และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 

ประเมนิจากคุณภาพโครงการที่มอบหมาย 

๔. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

๔.๑ หลักการท างาน

ร่วมกบัผู้อื่น 

 

 

๔.๒ ความเข้าใจตนเอง 

    

 

กจิกรรมกลุ่ม/ อภิปราย 

 

 

 

กรณศีึกษา/ กจิกรรมกลุ่ม (อภิปราย) 

 

 

สังเกตพฤติกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน ภาวะผู้น า 

กล้าแสดงออก บุคลิกภาพ เคารพสิทธิและรับฟัง

ความคดิเหน็จากผู้อื่น 

 

พิจารณาจากรายงาน/ การวิเคราะห์ตนเอง 

แนวคดิในการพัฒนาตนเอง 
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๔.๓ ความเข้าใจผู้อื่น 

 

 

 

๔.๔ ความเข้าใจโลก 

กรณศีึกษา/ กจิกรรมกลุ่ม (อภิปราย) 

 

 

 

กรณศีึกษา/ กจิกรรมกลุ่ม (อภิปราย) 

 

สงัเกตจากการมีปฏิสมัพันธก์ับผู้อื่นทั้งในและนอกชั้นเรียน  

วิธกีารท างานร่วมกบัผู้อื่น  

ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น     

 

สงัเกตวิธกีารท างาน และแก้ปัญหาอย่างมเีหตผุล 

การประเมนิเจตคตก่ิอน/หลังเรยีน 

 

๕. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

๕.๑ ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข 

 

๕.๒ ทกัษะการสื่อสาร 

  

 

 

๕.๓ ทกัษะการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

กรณี ศึ กษ า / กิ จ ก ร รม เ ดี่ ย ว / 

กจิกรรมกลุ่ม/ อภิปราย 

 

กรณี ศึ กษ า / กิ จ ก ร รม เ ดี่ ย ว / 

กจิกรรมกลุ่ม/ อภิปราย 

 

 

กรณี ศึ กษ า / กิ จ ก ร รม เ ดี่ ย ว / 

กจิกรรมกลุ่ม/ อภิปราย 

 

พิจารณาจากรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขที่

เกี่ยวข้องกบัการประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

สงัเกตพัฒนาการเชิงพฤติกรรมในการสื่อสารทั้งการ

ฟัง พูด อ่าน เขยีน จากรายงานและการน าเสนอในชั้น

เรียน 

 

พิจารณาจากรายงาน/ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการสบืค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์  และการน าเสนอ

ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
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สปัดาห์ จุดมุ่งหมาย หัวข้อ/รายละเอยีด กจิกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ งานมอบหมาย 

1 

11-15 

มิ.ย.55 

สร้างเจตคติที่ดีในการ

เรียนรู้วิชาศกึษาทั่วไป:  

1)มีความรู้ความเข้าใจ

วัตถุประสงค์/หลักสตูร

วิชาศกึษาทั่วไป/       

อตัลักษณ์นิสติ มศว 

2)มีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ ยวกับการเรียนการ

สอนวิชา มศว 151 

3)ตระหนักถึงคุณค่าใน

การพัฒนาตนให้เป็นคน

ดี  เก่ง และมีความสขุ  

4)ฝึกฝนทกัษะการเกบ็

ข้อมูลโดยการสมัภาษณ์ 

1)ปฐมนิเทศ  แนะน าหลักสตูร

ศึกษาทั่วไปและรายวิชามศว

151 ช้ีแจงวัตถุประสงค์  การ

เรียนการสอน  กิจกรรม และ

การประเมินผล 

2)ความหมาย ความส าคัญของ        

อตัลักษณ์นิสติ มศว  

3) ประวัติความเป็นมาและ 

ความส าคัญของวิชาศกึษาทั่วไป 

4) การเป็นคนดี เก่ง และมี

ความสขุ  และการด าเนินชีวิต

ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง   

1)แจก course syllabus/ใบกจิกรรมที่1  

2)อธบิายการจัดท าข้อมูลนิสติตามเอกสาร 

3)อธิบายความส าคัญ วัตถุประสงค์วิชา

ศกึษาทั่วไป และอตัลักษณ์นิสติ มศว 

4)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่ 1  

5) ดูวีดิทัศน์ เร่ืองหมอนักบิน และร่วมกัน

อภปิราย เรื่องการพัฒนาตนให้เป็นคนดี เก่ง 

และมีความสขุ 

6) อธิบายสงัเขปแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เพ่ือน า ไปใช้การด ารงชีวิตให้เป็น

คนดี เก่ง และมีความสขุ   

7)นิสิตท าใบกิจกรรมที่ 1คุณลักษณะคนดี 

เก่ง และมีความสขุ ส่งในช้ันเรียน 

1) จัดท าแบบบันทึกข้อมูล

นิสติรายกลุ่มและบุคคล 

2) ให้นิสติแบ่งกลุ่มเพ่ือท า

ใบกจิกรรมที่ 2 รายงานการ

สมัภาษณ์ประวัติบุคคล

ตัวอย่างที่ท  าความดีเพ่ือ

สงัคม จ านวน 1 ท่าน        

ส่งสปัดาห์ที่ 3  

3) ศกึษาแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือน ามา

จัดท าโครงการจิตอาสา 

4)เตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอนบทที่ 2 

2 

18-22 

มิ.ย.55 

1)มีความรู้  ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องเกี่ยวกบัการ

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

2)ฝึกการเขียนโครงการ 

1)พัฒนาอย่างไรจะได้คน    

เตม็คน 

2)หลักการคิดแบบ         

โยนิโสมนสกิาร 

 

1)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่ 2 

2)อธิบายการพัฒนาตามแนวคิดมนุษย์ที่

สมบูรณ์ 

3)ดูวีดิทัศน์ เร่ืองปาว 2 ล้อ  และร่วมกัน

อภปิรายเรื่องการพัฒนาตนเองของปาวตาม

แนวคิดมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

4)อธบิายโครงการจิตอาสา 

1)ให้กลุ่มนิสติจัดท าใบ

กจิกรรมที่ 3 โครงการจิต

อาสาโดยยดึหลักแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

น ามาส่งในสปัดาห์ที่ 4 

2)เตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอนบทที่ 3 

3 

25-29 

มิ.ย.55 

1)ฝึกการคิดวิเคราะห์

และคิดแบบบูรณาการ

จากกรณีศกึษา 

2)สามารถอธบิาย

บทบาทของวชิาศกึษา

ทั่วไปและวิชาชีพในการ

พัฒนาบัณฑติ 

1)ศลิปศาสตร์มองโดย

ความสมัพันธร์ะหว่างวิชาชีพ

และวิชาเฉพาะต่างๆ  

2)องค์ประกอบ3 ประการของ

การเป็นบัณฑติ หรือมนุษย์ที่

สมบูรณ์ 

1)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่ 3 

2)ดูวีดิทศัน์ เร่ืองเภสัชกรยิปซี และร่วมกัน

อภิปราย เร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างวิชา

ศกึษาทั่วไปกบัวิชาชีพ 

3)อธบิายคุณค่าของวชิาศกึษาทั่วไปในการ

พัฒนาวิชาชีพ 

 

1)ให้กลุ่มนิสติจัดท าใบ

กจิกรรมที่ 3 โครงการจิต

อาสาโดยยดึหลักแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

น ามาส่งในสปัดาห์ที่ 4 

2)เตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอนบทที่ 4 

4 

2-6 

ก.ค.55 

1)ฝึกการคิดวิเคราะห์

สาเหตุโดยการเรียนรู้

จากสภาพปัญหา 

2)สามารถบอกแนวทาง

ในการด ารงชีวิตโดยมี

ความสมัพันธท์ี่ถูกต้อง

กบัสิ่งที่มนุษย์เกี่ยวข้อง 

ศลิปศาสตร์มองโดย

ความสมัพันธร์ะหว่างมนุษย์กบั

สิ่งที่มนุษย์เกี่ยวข้อง เพ่ือให้

ด ารงชีวิตอยู่ด้วยด ี

1)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่ 4 

2)ดูวีดิทัศน์ เร่ืองบทเรียนจากระยอง และ

ร่วมกันอภิปรายวิ เคราะห์สาเหตุ  และ

แนวทางป้องกนั/แก้ไขปัญหา 

3)ท าใบกจิกรรมที่ 4 ความสมัพันธร์ะหว่าง

มนุษย์กบัสิ่งที่มนุษย์เกี่ยวข้อง เพ่ือให้

ด ารงชีวิตอยู่ด้วยดีส่งในช้ันเรียน 

เตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอนบทที่ 5 

5 

9-13 

ก.ค. 55 

ฝึกการคิดวิเคราะห์เพื่อ

รู้ เท่าทนั 

1)ศลิปศาสตร์มองโดย

ความสมัพันธก์บักาลเวลาและ

ยุคสมัย 

2)หลักการเช่ือแบบกาลามสตูร 

1)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่ 5 

2)ดูวีดิทศัน์ เร่ืองพอเพียงเพ่ือเพียงพอ และ

ร่วมกนัอภปิรายในประเดน็การรู้ เท่าทนัสมัย 

เตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอนบทที่6 

 

6 

16-20 

ก.ค. 55 

1)ฝึกการคิดวิเคราะห์

สาเหตุโดยการเรียนรู้

จากสภาพปัญหา 

2)สามารถบอกแนวทาง

ในการด าเนินชีวิตที่

เหมาะสมกบัเทศะ 

3)ฝึกการเขียนโครงการ 

ศลิปศาสตร์มองในแง่เทศะ 1)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่6 

2)ดูวีดิทัศน์เ ร่ือง แฟช่ันนักศึกษา และ

ร่วมกันอภิปรายวิ เคราะห์สาเหตุ  และ

แนวทางป้องกนั/แก้ไขปัญหา 

3)ท าใบกจิกรรมที่ 5 ศลิปศาสตร์มองในแง่ 

เทศะส่งในช้ันเรียน 

4)อาจารย์ส่งคืนโครงการจิตอาสาเพ่ือให้

นิสติปรับปรงุแก้ไข 

1)ปรับปรงุแก้ไขโครงการจิต

อาสา และเตรียมน าเสนอ

โครงการสปัดาห์ที่ 7 

2)ท าใบกจิกรรมที่ 6 

แผนภมูิครอบครัว           

ส่งสปัดาห์ที่ 11 

 

7 

23-27 

ก.ค. 55 

ฝึกการน าเสนอโครงการ นิสติน าเสนอโครงการจิตอาสา

ให้อาจารย์ตรวจเป็นรายกลุ่ม 

(กลุ่มละประมาณ 15 นาท)ี 

นิสติแต่ละกลุ่มน าเสนอโครงการจิตอาสาที่

ปรับปรงุแก้ไขตามความเหน็ของอาจารย์

เพื่อให้อาจารยพิ์จารณาในช้ันเป็นรายกลุ่ม 

1)เตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอนบทที่7 

2)เตรียมสอบคร้ังที่ 1       
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สปัดาห์ จุดมุ่งหมาย หัวข้อ/รายละเอยีด กจิกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ งานมอบหมาย 

8 

30ก.ค.-

3ส.ค.55 

เรียนรู้ ด้วยตนเอง ศกึษาเรียนรู้ ด้วยตนเองเร่ือง

กระแสโลกาภวิัตน์ที่ไทยต้อง

ปรับตัวให้ทนั 

1)อ่านเอกสารแนะน าการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

2)อ่านเอกสารประกอบการเรียนรู้ ด้วย

ตนเองเรื่องโลกาภวิัตน์ฯ 

ด าเนินโครงการจิตอาสา 

9 

6-10

ส.ค.55 

 

งดการเรียนการสอนเนื่องจากตรงกบัสปัดาห์สอบกลางภาค 

10 

13-17 

ส.ค.55 

1)เรียนรู้ ด้วยตนเอง 

2)เรียนรู้จากการปฏบิัต ิ

3)ฝึกการท างานกลุ่ม 

กจิกรรมโครงการจิตอาสา นิสติปฏบิัติกจิกรรมกลุ่มโครงการจิตอาสา ด าเนินโครงการจิตอาสา 

 

11 

20-24 

ส.ค.55  

1)มีความรู้ความเข้าใจ

ในการน าศลิปศาสตร์ไป

ใช้พัฒนาศกัยภาพ 

2)ประเมินความรู้ที่เรียน 

1)ศลิปศาสตร์มองในแง่การ

พัฒนาศกัยภาพมนุษย ์

2)สอบคร้ังที่ 1 

 

1)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่7 

2)ดูวีดิทศัน์เร่ืองนิชคุณ และร่วมกนั

อภปิรายในประเดน็นิชคุณมีศลิปศาสตร์ใน

การพัฒนาศกัยภาพตนเองอย่างไร 

ด าเนินโครงการจิตอาสา 

12 

27-31 

ส.ค.55 

1)เรียนรู้จากการปฏบิัต ิ

2)ฝึกการแก้ปัญหา 

3)ฝึกการท างานกลุ่ม 

ติดตามการด าเนินงานโครงการ

จิตอาสา 

อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าในการท า

โครงการจิตอาสาคร้ังที่ 1 

เตรียมน าเสนอและส่ง

รายงานโครงการจิตอาสา

ฉบับสมบูรณ์ 

13 

3-7 

ก.ย.55 

1)เรียนรู้จากการปฏบิัต ิ

2)ฝึกการแก้ปัญหา 

3)ฝึกการท างานกลุ่ม 

ติดตามการด าเนินงานโครงการ

จิตอาสา 

อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าในการท า

โครงการจิตอาสาคร้ังที่ 2 

เตรียมน าเสนอและส่ง

รายงานโครงการจิตอาสา

ฉบับสมบูรณ์ 

14 

10-14 

ก.ย.55 

1)เรียนรู้จากการปฏบิัต ิ

3)ฝึกการท างานกลุ่ม 

4)ฝึกน าเสนอโครงการ 

น าเสนองานคร้ังที่ 1 น าเสนอโครงการจิตอาสา และส่งรายงาน 

 

1)เตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอนบทที่ 8 

2)เตรียมสอบคร้ังที่ 2 

15 

17-21

ก.ย.55 

1)เรียนรู้จากการปฏบิัต ิ

3)ฝึกการท างานกลุ่ม 

4)ฝึกน าเสนอโครงการ 

น าเสนองานคร้ังที่ 2 น าเสนอโครงการจิตอาสา และส่งรายงาน 

 

1)เตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอนบทที่ 8 

2)เตรียมสอบคร้ังที่ 2 

16 

24-28 

ก.ย.55 

1)มีแนวคิดการใช้

ปัญญาพัฒนาตนเอง  

2)ประเมินความรู้ 

1)ศลิปศาสตร์มองในแง่การ

พัฒนาปัญญา 

2)สอบคร้ังที่ 2 

1)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่ 8 

2)ดูวีดิทศัน์เร่ือง ในหลวงกบัการศกึษา 

พร้อมอภปิรายในประเดน็การศกึษาเพ่ือการ

พัฒนาปัญญา 

3)สอบคร้ังที่ 2 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 สาระการประเมิน 

 

ผลการเรียนรู ้

 

วิธีการประเมิน 
สดัส่วนของการ 

ประเมินผล 

ภาคเนื้อหา -คุณธรรม/จริยธรรม 

-ความรู้ 

-ทกัษะทางปัญญา 

สอบคร้ังที่ 1  

สอบคร้ังที่ 2 

กจิกรรมในชั้นเรียน 

20% 

10% 

10% 

ภาคกจิกรรม -คุณธรรมจริยธรรม 

-ความรู้ 

-ทกัษะทางปัญญา 

-ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล และความรับผดิชอบ 

-ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานกลุ่ม 

การศึกษาด้วยตนเอง 

งานโครงการ 

10% 

10% 

20% 

ภาคการมสี่วนร่วม -คุณธรรมจริยธรรม 

-ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล และความรับผดิชอบ 

จิตพิสยั 

การเข้าชั้นเรียน 

10% 

10% 
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หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา มศว 151 

2. สมุดกจิกรรมวิชา มศว 151 

 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

1. การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์   ผู้แต่ง พระพรหมคุณาภรณ์ 

2. www.youtube.com 

3. http://ilc.swu.ac.th 

4. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

1. เขม็ทศิชีวิต ผู้แต่ง ฐิตินาถ ณ พัทลุง 

2. www.chaipat.or.th 

 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

ประเมินผลรายวิชาโดยนิสติ 

    

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน  

1. การสงัเกตการสอนโดยผู้ร่วมงาน  

2. ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสติ 

3. พูดคุย สอบถามนิสิต 

 

3. การปรบัปรุงการสอน 

1. น าผลการประเมินรายวิชาโดยนิสติ และผลการประชุมระหว่างภาคและปลายภาคของผู้สอนมา

พิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธกีารสอนและการเรียนรู้ของนิสติ   

2. การจัดประชุมเชิงปฏบัิติการเพ่ือพัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอน    

 

 

 

 

 

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

1. ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ   

2. ทวนสอบจากงานที่มอบหมาย   

3. ตรวจสอบข้อสอบว่าสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

4. ตรวจสอบวิธกีารให้คะแนน ความเที่ยง และการตัดเกรด 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ประชุมผู้สอนเพ่ือติดตามการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคและปลายภาค 

2. น าผลสมัฤทธิ์ของนิสิต และข้อมูลความคิดเหน็จากผู้สอนและนิสติมาพิจารณาทบทวนเพ่ือ

ปรับปรุงรายวิชา 

 

 

 

 

 

 


