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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา มศว 151 การศึกษาทัว่ไปเพือ่พฒันามนุษย ์ 

หมวดวิชา ศึกษาทัว่ไป 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1  ประจ าปีการศึกษา 2556 

  

 

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

B02 อ.นพรัตน์ ส าเภา ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-299-2960 nopharat@swu.ac.th 

B03 อ.ธรรมโชต ิเอี่ยมทศันะ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-550-9001 thammachot@swu.ac.th 

B04 อ.นพรัตน์ ส าเภา ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-299-2960 nopharat@swu.ac.th 

B05 ผศ.วัชรชัย วิริยะสทุธวิงศ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 081-693-0793 watch@swu.ac.th 

B06 ผศ.นิตตอ์ลิน พันธุอ์ภัย คณะวศิวกรรมศาสตร์ 084-081-8412 pissamai@swu.ac.th 

B07 รศ.ศิริวรรณ ศรีสรฉัตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 081-420-4866 siriwans@swu.ac.th 

B08 ผศ.สทิธนิันท ์ท่อแก้ว คณะวศิวกรรมศาสตร์ 085-346-9647 sittinun@swu.ac.th 

B09 อ.ชนิดา มติรานนัท ์ สถาบนัวิจัยและพัฒนา

การศึกษาพิเศษ 

084-930-9900 chanidam@swu.ac.th 

B10 อาจารย์ศศิธร อนิทรศ์รีทอง วิทยาลัยโพธวิิชชาลัย 080-629-8294 sasithon@swu.ac.th 

B11 อ.ธรรมนูญ สะเทอืนไพร ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้     081-360-4164 thammanoons@swu.ac.th 

B12 ผศ.สทิธนิันท ์ท่อแก้ว คณะวศิวกรรมศาสตร์ 085-346-9647 sittinun@swu.ac.th 

B13 อ.อาจารีย์ ช่างประดบั ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้     081-299-5448 ajareecha@swu.ac.th 
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Sec อาจารยผู์ส้อน สถานทีติ่ดต่อ โทรศพัท ์ E-mail 

B14 อ.สเุมษย์ หนกหลัง ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้    085-370-6463 sumaten@swu.ac.th 

B15 อ.ดนุสรณ ์ กาญจนวงศ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้    081-376-7436 danusorn_kan@hotmail.com 

B16 อ.วรสรณ ์เนตรทพิย์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้    084-902-5270 napannetthip@yahoo.com 

B17 อ.ธรรมโชต ิเอี่ยมทศันะ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-550-9001 thammachot@swu.ac.th 

B18 อ.นพรัตน์ ส าเภา ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-299-2960 nopharat@swu.ac.th 

B19 อ.นพรัตน์ ส าเภา ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-299-2960 nopharat@swu.ac.th 

B20 อ.ธรรมโชต ิเอี่ยมทศันะ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-550-9001 thammachot@swu.ac.th 

B21 อ.อาจารีย์ ช่างประดบั ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้     081-299-5448 ajareecha@swu.ac.th 

B22 อ.สเุมษย์ หนกหลัง ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้    085-370-6463 sumaten@swu.ac.th 

B23 อ.ดนุสรณ ์ กาญจนวงศ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้    081-376-7436 danusorn_kan@hotmail.com 

B24 อ.วรสรณ ์เนตรทพิย์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้    084-902-5270 napannetthip@yahoo.com 

B25 อ.วิรงรอง ดวงใจ คณะวฒันธรรมสิ่งแวดล้อม

และการท่องเที่ยวเชงินเิวศ 

091-109-4808 wirongrong@swu.ac.th 

B26 อ.องัสมุาลิน จ านง คณะวฒันธรรมสิ่งแวดล้อม

และการท่องเที่ยวเชงินเิวศ 

086-214-1127 angsumalin@swu.ac.th 

B27 อ.ศุภิกา วานิชชงั    คณะวฒันธรรมสิ่งแวดล้อม

และการท่องเที่ยวเชงินเิวศ 

081-819-3410 supika@swu.ac.th 

B28 ผศ.วัฒนพร พัฒนภักด ี คณะเภสชัศาสตร์ 081-286-1061 wattanap@swu.ac.th 

B29 อ.จิตตภ์ิญญา ชุมสาย ณ 

อยุธยา 

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

B30 อ.นันทน์ธร บรรจงปร ุ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-360-4164 nanthon@swu.ac.th 

B31 อ.ดนุสรณ ์ กาญจนวงศ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้    081-376-7436 danusorn_kan@hotmail.com 

B32 อ.อาจารีย์ ช่างประดบั ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้     081-299-5448 ajareecha@swu.ac.th 

B33 อ.ศรัญญา ศรีทอง คณะวฒันธรรมสิ่งแวดล้อม

และการท่องเที่ยวเชงินเิวศ 

089-755-5194 saranya@swu.ac.th 

B34 อ.วรสรณ ์เนตรทพิย์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้    084-902-5270 napannetthip@yahoo.com 

B35 อ.อาจารีย์ ช่างประดบั ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้     081-299-5448 ajareecha@swu.ac.th 

B36 อ.วิชุดา สาธติพร ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้     084-537-1856 wichudas@swu.ac.th 

B37 อ.ปองทพิย์ เทพอารีย ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้     087-510-3232 saengpk@yahoo.com 

B38 อ.สพัุตรา อารีกจิ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้     089-179-2520 supatraa@swu.ac.th 

B39 อ.อนุชา เจริญโพธิ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้     081-912-4826 charoenpo@yahoo.com 

B40 อ.วิชุดา สาธติพร ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้     084-537-1856 wichudas@swu.ac.th 

B41 อ.ภิญญาพันธ ์ร่วมชาต ิ คณะมนุษยศาสตร์ 089-699-4810 pinyapan@swu.ac.th 

B42 อ.วันชาต ิสมุโนจิตราภรณ ์ คณะวิทยาศาสตร์ 089-079-3141 wanchad@ swu.ac.th 

B43 อ.ปองทพิย์ เทพอารีย ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้     087-510-3232 saengpk@yahoo.com 

B44 อ.ขวัญคนิฐ แซ่อึ้ง ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้     089-484-6205 kwankanit@swu.ac.th 

B45 อ.จิตตภ์ิญญา ชุมสาย ณ 

อยุธยา 

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

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1/2556  ช้ันปีที่ 1 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 

ไม่มี 

 

mailto:kwankanit@swu.ac.th
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7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

อาคาร 14 มศว ประสานมิตร 

อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์   

อาคารปฏบัิติการอเนกประสงค์ของวิชาพ้ืนฐาน 

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

3 พฤษภาคม 2556 

 

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 และเชาวน์ปัญญาของผู้เรียน 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 การพฒันาเชาวน์ปัญญา ใหส้ามารถคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ และแสวงหาแนวทางใน
การแกปั้ญหา  เพื่อใหผู้เ้รียนเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 
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2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย การมอบหมายงาน

โครงการ/กิจกรรม 

การเรียนรูจ้าก

กรณีศึกษา 

 

การเรียนรูโ้ดย                    

ใชปั้ญหาเป็นฐาน 

การเรียนรูด้ว้ย

ตนเอง 

25 30 20 20 40 

 

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 
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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 

 

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 

  - การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

  -  บูรณาการทางความคดิเชื่อมโยงอย่างเป็น  องคร์วม 

  -  ประยุกตค์วามรู้และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 

ประเมนิจากคุณภาพโครงการที่มอบหมาย 
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๔. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

๔.๑ หลักการท างาน

ร่วมกบัผู้อื่น 

 

 

๔.๒ ความเข้าใจตนเอง 

    

 

 

๔.๓ ความเข้าใจผู้อื่น 

 

 

 

๔.๔ ความเข้าใจโลก 

กจิกรรมกลุ่ม/ อภิปราย 

 

 

 

กรณศีึกษา/ กจิกรรมกลุ่ม (อภิปราย) 

 

 

 

กรณศีึกษา/ กจิกรรมกลุ่ม (อภิปราย) 

 

 

 

กรณศีึกษา/ กจิกรรมกลุ่ม (อภิปราย) 

 

สังเกตพฤติกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน ภาวะผู้ น า 

กล้าแสดงออก บุคลิกภาพ เคารพสิทธิและรับฟัง

ความคดิเหน็จากผู้อื่น 

 

พิจารณาจากรายงาน/ การวิเคราะห์ตนเอง 

แนวคดิในการพัฒนาตนเอง 

 

 

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 

 

สังเกตพัฒนาการเชิงพฤติกรรมในการสื่อสารทั้ง    

การฟัง พูด อ่าน เขียน จากรายงานและการน าเสนอ

ในชั้นเรียน 

 

พิจารณาจากรายงาน/ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการสบืค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์  และการน าเสนอ

ผลงาน 

 

 

 

 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

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

1 

10-14 

มิ.ย.56 

1)จิตพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

- สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้วิชาศกึษา

ทั่วไป  

-เสริมสร้างเจตคติในการพัฒนาตนเองให้

เป็นบัณฑติ/มนุษย์ที่สมบูรณ ์

2)พุทธพิิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-มีความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์/

หลักสตูรวิชาศกึษาทั่วไป/อตัลักษณ์ นสิติ 

มศว 

-มีความรู้ความเข้าใจการเรียนการสอน

วิชามศว 151 

-มีความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบั

การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

-มีความรู้ความเข้าใจการด าเนินชีวิตตาม

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

3)ทกัษะพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

- มีทกัษะสื่อสาร : การสร้างความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล  ฟัง พูด อ่าน เขียน 

1)ปฐมนิเทศ  

แนะน าหลักสตูร

ศกึษาทั่วไปและ

รายวิชามศว151 

ช้ีแจงวัตถุประสงค์  

การเรียนการสอน  

กจิกรรม และการ

ประเมินผล 

2)ความหมาย       

ความส าคัญของ     

อตัลักษณ์นิสติ มศว  

3) ประวัติความ

เป็นมาและ 

ความส าคัญของวชิา

ศกึษาทั่วไป 

4) การด าเนินชีวิต

ตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง   

 

1)แจก course syllabus/ใบกจิกรรมที่1 

รู้จักตนเอง 

2)อธบิายการจัดท าข้อมูลนิสติตาม

เอกสาร 

3)อธบิายความส าคัญ วัตถุประสงค์วิชา

ศกึษาทั่วไป และอตัลักษณ์นิสติ มศว 

4)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่ 1

พัฒนาคนหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

5) ดูวีดิทศัน์ เร่ืองหมอนักบิน และ

ร่วมกนัอภปิราย เรื่องการพัฒนาตนให้

เป็นบัณฑติ 

6) อธบิายสงัเขปแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง เพื่อน าไปใช้การ

ด ารงชีวิต  

7)นิสติท าใบกจิกรรมที่ 1 รู้จักตนเอง ส่ง

ในช้ันเรียน 

8) แนะน าหนังสอือ่านนอกเวลา  เร่ือง 

มันสมอง โดย พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ 

และการท าแฟ้มสะสมงาน ส่งสปัดาห์ที่16 

1) จัดท าแบบบันทกึ

ข้อมูลนิสติรายกลุ่มและ

บุคคล 

2) ให้นิสติท าใบ

กจิกรรมที่ 2 รายงาน

แผนภมูิครอบครัวพร้อม

การสมัภาษณ์บุคคลใน

ครอบครัว ส่งสปัดาห์ที่3  

3) ศกึษาค้นคว้าแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียงเพิ่มเติมเพ่ือ

เตรียมน ามาจัดท า

โครงการจิตอาสา 

4)เตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอนบทที่ 

2 พัฒนาอย่างไรจะได้

คน เตม็คน 

5) อ่านหนังสอืเรื่อง

มันสมอง  หน้า1-28 

2 

17-21 

มิ.ย.56 

1)จิตพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-เสริมสร้างเจตคติและแรงบันดาลใจใน

การพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ 

- ใฝ่รู้ 

- มีวินัย  

-มีความรับผดิชอบ 

-เข้าใจตนเอง 

-เข้าใจผู้อื่น 

-เข้าใจโลก 

2)พุทธพิิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-มีความรู้แนวทางในการพัฒนาตนเอง 

3)ทกัษะพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-มีทกัษะสื่อสาร 

-มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

-มีทกัษะการคิดเชิงบวก 

ฟังอาจารยพิ์เศษ

บรรยาย เรื่อง การ

สร้างแรงบันดาลใจใน

การพัฒนาตนเองให้

เป็นบัณฑติ 

 

1)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่2 

พัฒนาอย่างไรจะได้คนเตม็คน 

2)อาจารยพิ์เศษ บรรยาย อธบิาย เพ่ือ

สร้างแรงบันดาลใจให้นิสติตระหนักหน้าที่

ความรับผดิชอบ และการพัฒนาตนเอง

ให้ป็นบัณฑติ 

-18 มิ.ย. อาคารวิจัยต่อเนื่อง ช้ัน 2      

9.00-11.00 น. ส าหรับ B29 B32 

13.00-15.00น. ส าหรับ B33  B35 

-20 มิ.ย. ห้องประชุม คณะวิศวกรรมฯ 

9.00-11.00 น. ส าหรับ B13 B17 

13.00-15.00น. ส าหรับ B19 B20B21 

ส าหรับนิสติกลุ่มอื่นให้เข้าช้ันเรียนปกติ

เพื่อเรียนหัวข้อศลิปศาสตร์มองโดยความ 

สมัพันธร์ะหว่างวิชาชีพและวิชาเฉพาะ

และดูวีดิทศัน์ การบรรยายเร่ือง การสร้าง

แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้เป็น

บัณฑติในสปัดาห์ที่ 3 

1)ให้กลุ่มนิสติจัดท าใบ

กจิกรรมที่ 3 โครงการ

จิตอาสาภายใต้แนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง  น ามาส่งใน

สปัดาห์ที่ 4 

2)เตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอนบทที่3 

ศลิปศาสตร์มองโดย

ความสมัพันธก์บัวชิาชีพ

และวิชาเฉพาะต่างๆ 

3) อ่านหนังสอืเรื่อง

มันสมอง  หน้า29-40 

3 

24-28 

มิ.ย.56 

1)จิตพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-เสริมสร้างเจตคติในการพัฒนาตนเองให้

เป็นบัณฑติ/มนุษย์ที่สมบูรณ ์

- ใฝ่รู้ 

-มีวินัย  

-มีความรับผดิชอบ 

2)พุทธพิิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-มีความรู้ความเข้าใจความสมัพันธร์ะหว่าง

วิชาชีพกบัวิชาศกึษาทัว่ไป 

-มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบของการ

เป็นบัณฑติ/มนุษย์ที่สมบูรณ ์

1) ศลิปศาสตร์มอง

โดยความสมัพันธ์

ระหว่างวิชาชีพและ

วิชาเฉพาะต่างๆ 

 

1)ส่งใบกจิกรรมที่ 2รายงานแผนภมูิ

ครอบครัวพร้อมการสมัภาษณ์บุคคลใน

ครอบครัว 

2)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่3 

ศลิปศาสตร์มองโดยความสมัพันธก์บั

วิชาชีพและวิชาเฉพาะต่างๆ 

3)ดูวีดิทศัน์ รายการเป็น อยู่ คอื : สภุชัย 

ปิติวุฒิ (มนุษย์วันธรรมดา ชาวนาวันหยุด 

23 ก.พ.56) (TPBS) และร่วมกนั

อภปิรายให้เหน็การน า  ศลิปศาสตร์ไปใช้

ประโยชน์ในวิชาชีพ 

1)ให้กลุ่มนิสติจัดท าใบ

กจิกรรมที่ 3 โครงการ

จิตอาสาโดยยึดหลัก

แนวคิดปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง   

น ามาส่งในสปัดาห์ที่ 4 

2)เตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอนบทที่4 

ศลิปศาสตร์ มองโดย

ความสมัพันธร์ะหว่าง

มนุษย์กบัสิ่งที่มนุษย์ฯ 
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สปัดาห์ จุดมุ่งหมาย หัวข้อ/รายละเอยีด กจิกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ งานมอบหมาย 

 3)ทกัษะพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-มีทกัษะสื่อสาร 

-มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

-มีทกัษะการคิดเชิงบวก 

  3)อ่านหนังสอืเรื่อง

มันสมอง  หน้า41-50 

4 

1-5 

ก.ค.56 

1)จิตพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-เสริมสร้างเจตคติที่ถูกต้องในการมี

ความสมัพันธร์ะหว่างมนุษย์กบัสิ่งที่มนุษย์

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ด้วยด ี

-มีวินัย  

-มีความรับผดิชอบ 

-เข้าใจตนเอง 

-เข้าใจผู้อื่น 

-เข้าใจโลก 

-มีความเมตตากรณุา 

-มีจิตสาธารณะ 

2)พุทธพิิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองความสมัพันธ์

ระหว่างมนุษย์กบัสิ่งที่มนุษย์เกี่ยวข้อง  

3)ทกัษะพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-มีทกัษะสื่อสาร 

-มีทกัษะสารสนเทศ 

-มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

-มีทกัษะการคิดเชิงบวก 

1)ศลิปศาสตร์มอง

โดยความสมัพันธ์

ระหว่างมนุษย์กบัสิ่งที่

มนุษย์เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ด ารงชีวิตอยู่

ด้วยด ี

2) หลักการคิดแบบ

โยนิโสมนสกิาร 

1)ส่งใบกจิกรรมที่ 3โครงการจิตอาสา 

2)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่4

ศลิปศาสตร์ มองโดยความสมัพันธ์

ระหว่างมนุษย์กบัสิ่งที่มนุษย์เกี่ยวข้อง

เพื่อให้ด ารงอยู่ด้วยด ี

3)ดูวีดิทศัน์ เร่ืองรู้สู้ภยัพิบัติ 

(TPBS)และร่วมกนัอภปิรายวิเคราะห์

สาเหตุ และแนวทางป้องกนั/แก้ไขปัญหา 

4)ท าใบกจิกรรมที่ 4 ความสมัพันธ์

ระหว่างมนุษย์กบัสิ่งที่มนุษย์เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ด ารงชีวิตอยู่ด้วยดีส่งในช้ันเรียน 

 

1)เตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอนบทที่5 

ศลิปศาสตร์มองโดย

ความสมัพันธก์บั

กาลเวลาและยุคสมัย

และบทที่6ศลิปศาสตร์

มองในแง่เทศะ 

2)อ่านหนังสอืเรื่อง

มันสมอง  หน้า51-56 

5 

8-12 

ก.ค. 

56 

1)จิตพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-เสริมสร้างเจตคติที่ถูกต้องในการ

ประพฤติตนให้เหมาะสมกบักาลเวลายุค

สมัย และเทศะ 

-มีวินัย  

-มีความรับผดิชอบ 

-เข้าใจตนเอง 

-เข้าใจผู้อื่น 

-เข้าใจโลก 

2)พุทธพิิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการ

เปล่ียนแปลงตามกาลเวลาและยุคสมัย 

-มีความรู้หลักการคิดแบบโยนิโสมนสกิาร 

และหลักการเช่ือแบบกาลามสตูร 

3)ทกัษะพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-มีทกัษะสื่อสาร 

-มีทกัษะสารสนเทศ 

-มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

-มีทกัษะการคิดเชิงบวก 

1)ศลิปศาสตร์มอง

โดยความสมัพันธก์บั

กาลเวลาและยุคสมัย 

2)ศลิปศาสตร์มองใน

แง่เทศะ 

3)หลักการเช่ือแบบ    

กาลามสตูร 

1)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่5 

ศลิปศาสตร์มองโดยความสมัพันธก์บั

กาลเวลาและยุคสมัย และบทที่ 6      

ศลิปศาสตร์มองในแง่เทศะ 

2)ดูวีดิทศัน์ รายการเสวนาเดก็ห่าม         

เรื่อง ภาษาวิบัติ (TPBS) 

1)ปรับปรงุโครงการจิต

อาสาตามข้อเสนอแนะ

ของอาจารย์ผู้สอน 

2)เตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอนบทที่7 

3)เตรียมน าเสนอ

โครงการจิตอาสาภายใต้

แนวคิดปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง      

ในสปัดาห์ที่ 6 

4)อ่านหนังสอืเรื่อง

มันสมอง หน้า 57-63 

 

6 

15-19 

ก.ค. 

56 

1)จิตพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-เสริมสร้างเจตคติการพูดน าเสนองาน 

- ใฝ่รู้ 

-มีวินัย  

-มีความรับผดิชอบ 

-เข้าใจตนเอง 

นิสติน าเสนอโครงการ

จิตอาสาที่แก้ไขแล้ว

ให้อาจารย์ตรวจเป็น

รายกลุ่ม 

(กลุ่มละประมาณ 15 

นาท)ี 

นิสติแต่ละกลุ่มน าเสนอโครงการ จิตอาสา

ที่ปรับปรงุแก้ไขแล้วเพ่ือแลกแลกเปล่ียน

เรียนรู้กบัเพ่ือนในช้ันเรียนเป็นรายกลุ่ม 

1)เตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอนบทที่7

ศลิปศาสตร์ มองในแง่

การพัฒนาศกัยภาพ

มนุษย์ 

2)เตรียมสอบคร้ังที่ 1    
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 -เข้าใจผู้อื่น 

-เข้าใจโลก 

2)พุทธพิิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่  

-มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกบัการเขียน 

โครงการ วิธกีารน าเสนองาน 

3)ทกัษะพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-มีทกัษะสื่อสาร 

-มีทกัษะสารสนเทศ 

-มีทกัษะการท างานเป็นทมี 

-มีทกัษะการเขียนโครงการ 

  3)อ่านหนังสอืเรื่อง

มันสมอง  หน้า65-77 

7 

22-26 

ก.ค. 

56 

1)จิตพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-เสริมสร้างเจตคติในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

- ใฝ่รู้ 

-มีความอดทน 

-มีวินัย  

-มีความรับผดิชอบ 

-เข้าใจตนเอง 

-เข้าใจผู้อื่น 

-เข้าใจโลก 

2)พุทธพิิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่  

-มีความรู้  ความเข้าใจวิธกีารเรียนรู้ ด้วย

ตนเอง 

-มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการปรับตัวเพื่อ

ด ารงชีวิตในกระแสโลกาภวิัตน์ 

3)ทกัษะพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-มีทกัษะสื่อสาร 

-มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

-มีทกัษะการเรียนรู้   

เรียนรู้ ด้วยตนเอง 

เรื่อง กระแส        

โลกาภวิัตน์ที่ไทยต้อง

ปรับตัวให้ทนั 

1)อ่านเอกสารแนะน าการเรียนรู้ ด้วย

ตนเอง 

2)อ่านเอกสารประกอบการเรียนรู้ ด้วย

ตนเองเร่ืองโลกาภวิัตน์ฯ 

1)ด าเนินโครงการ     

จิตอาสา 

2)อ่านหนังสอืเรื่อง

มันสมอง  หน้า79-84 

8 

29

ก.ค.-2

ส.ค.56 

1)จิตพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-เสริมสร้างเจตคติในการอ่านหนังสอื 

- ใฝ่รู้ 

-มีความอดทน 

-มีความซ่ือสตัย ์

-มีวินัย  

-มีความรับผดิชอบ 

-มีการพัฒนาตนเอง 

2)พุทธพิิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่  

-มีความรู้  ความเข้าใจวิธกีารอ่านหนังสอื 

3)ทกัษะพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-มีทกัษะสื่อสาร 

-มีทกัษะการเรียนรู้ 

-มีทกัษะการคิดวิคราะห์ 

ติดตามอ่านหนังสอื

เรื่องมันสมอง 

นิสติแบ่งกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้สิ่งที่ได้

จากการอ่านหนังสอืเรื่องมันสมอง ตั้งแต่

หน้า 1- 84 ทั้งในด้านความรู้และการ

น าไปพัฒนาตนเอง 

พร้อมน าเสนอในช้ันเรียน 

อ่านหนังสอืเรื่อง

มันสมอง  หน้า85-89 

5-9

ส.ค.56 

งดการเรียนการสอนเนื่องจากตรงกบั

สปัดาห์สอบกลางภาค 

   

9 

12-16

ส.ค.55 

1)จิตพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-มีความซ่ือสตัย ์

-มีความรับผดิชอบ 

-มีการแสวงหาความรู้ภายนอกห้องเรียน 

เข้าร่วมงาน

Openhouseของส านัก

นวัตกรรมการเรียนรู้ 

 อ่านหนังสอืเรื่อง

มันสมอง  หน้า91-103 
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 2)พุทธพิิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-มีความรู้ เกี่ยวกบัการเรียนรู้รายวิชาศกึษา

ทั่วไป 

 3)ทกัษะพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-มีทกัษะสื่อสาร 

-มีทกัษะการเรียนรู้ 

   

10 

19-23 

ส.ค.55  

1)จิตพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-เสริมสร้างเจตคติที่ถูกต้องในการ 

พัฒนาศกัยภาพตนเอง 

-มีวินัย  

-มีความรับผดิชอบ 

-มีความซ่ือสตัย ์

2)พุทธพิิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-มีความรู้  ความเข้าใจในการพัฒนา

ศกัยภาพตนเอง 

3)ทกัษะพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-มีทกัษะสื่อสาร 

-มีทกัษะสารสนเทศ 

-มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

1)ศลิปศาสตร์มองใน

แง่การพัฒนา

ศกัยภาพมนุษย ์

2)สอบคร้ังที่ 1 

 

 

1)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่7

ศลิปศาสตร์มองในแง่การพัฒนาศกัยภาพ

มนุษย์ 

2)ดูวีดิทศัน์รายการเป็น อยู่ คอื เรื่อง

สมพล รุ่งพาณิชย์ เพราะชีวิตเป็นเร่ือง

เพราะๆ (TPBS)และร่วมกนัอภปิรายใน

ประเดน็สมพลมีศลิปศาสตร์ในการ

พัฒนาศกัยภาพตนเองอย่างไร 

1)ด าเนินโครงการจิต

อาสา 

2) อ่านหนังสอืเรื่อง

มันสมอง  หน้า105-

113 

11 

26-30 

ส.ค.56 

1)จิตพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-เสริมสร้างเจตคติในการมีจิตอาสา 

-เสริมสร้างเจตคติในการท างานเป็นทมี 

-การแสวงหาความรู้ภายนอกห้องเรียน 

-มีวินัย  

-มีความรับผดิชอบ 

-เข้าใจตนเอง 

-เข้าใจผู้อื่น 

-มีความเมตตา กรณุา 

-มีความเสยีสละ 

2)พุทธพิิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่  

-มีความรู้  ความเข้าใจวิธกีารท างาน

โครงการจิตอาสา  

-มีความรู้  ความเข้าใจแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง 

3)ทกัษะพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-มีทกัษะสื่อสาร 

-มีทกัษะสารสนเทศ 

-มีทกัษะการเรียนรู้ 

-มีทกัษะการท างานเป็นทมี 

-มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

-มีทกัษะการแก้ปัญหา 

โครงการจิตอาสา นิสติปฏบิัติกจิกรรมกลุ่มโครงการจิต

อาสา 

1)ด าเนินโครงการ     

จิตอาสา 

2)อ่านหนังสอืเรื่อง

มันสมอง หน้า115 -

126 

 

12 

2-6 

ก.ย.56 

1)จิตพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-เสริมสร้างเจตคติในการท างานเป็นทมี 

-เสริมสร้างเจตคติในการมีจิตอาสา 

-มีวินัย  

-มีความรับผดิชอบ 

-มีความซ่ือสตัย ์

-มีความอดทน 

-เข้าใจตนเอง  -เข้าใจผู้อื่น 

ติดตามการ

ด าเนินงานโครงการ

จิตอาสา 

อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าในการท า

โครงการจิตอาสาคร้ังที่ 1 

1)เตรียมน าเสนอและ 

ส่งรายงานโครงการ    

จิตอาสาฉบบัสมบูรณ์ 

2)อ่านหนังสอืเรื่อง

มันสมอง  หน้า127-

135 
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 2)พุทธพิิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่  

-มีความรู้  ความเข้าใจวิธกีารท างาน

โครงการจิตอาสา  

-มีความรู้  ความเข้าใจแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง 

3)ทกัษะพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-มีทกัษะสื่อสาร 

-มีทกัษะสารสนเทศ 

-มีทกัษะการเรียนรู้ 

-มีทกัษะการท างานเป็นทมี 

-มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

   

13 

9-13 

ก.ย.56 

1)จิตพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-เสริมสร้างเจตคติในการท างานเป็นทมี 

-เสริมสร้างเจตคติในการมีจิตอาสา 

-มีวินัย  

-มีความรับผดิชอบ 

-เข้าใจตนเอง 

-เข้าใจผู้อื่น 

2)พุทธพิิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่  

-มีความรู้  ความเข้าใจการท างานโครงการ

จิตอาสา 

-มีความรู้  ความเข้าใจแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง 

3)ทกัษะพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-มีทกัษะสื่อสาร 

-มีทกัษะสารสนเทศ 

-มีทกัษะการเรียนรู้ 

-มีทกัษะการท างานเป็นทมี 

-มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

-มีทกัษะการแก้ปัญหา 

ติดตามการ

ด าเนินงานโครงการ

จิตอาสา 

อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าในการท า

โครงการจิตอาสาคร้ังที่ 2 

1)เตรียมน าเสนอและ  

ส่งรายงานโครงการ        

จิตอาสา ฉบบัสมบูรณ์ 

2)อ่านหนังสอืเรื่อง

มันสมอง หน้า 137-

147 

14 

16-20 

ก.ย.55 

1)จิตพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-เสริมสร้างเจตคติในการน าเสนองาน และ

การรับฟังการน าเสนองาน 

-มีวินัย  

-มีความรับผดิชอบ 

-เข้าใจตนเอง 

-เข้าใจผู้อื่นที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

2)พุทธพิิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่  

-มีความรู้  ความเข้าใจวิธกีารน าเสนองาน 

-มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเร่ืองจิตอาสา  

3)ทกัษะพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-มีทกัษะสื่อสาร 

-มีทกัษะสารสนเทศ 

-มีทกัษะการเรียนรู้ 

-มีทกัษะการท างานเป็นทมี 

น าเสนองาน น าเสนอโครงการจิตอาสา และส่งรายงาน 

 

1)เตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอนบทที่8 

ศลิปศาสตร์มองในแง่

การพัฒนาปัญญาที่เป็น

แกนของการพัฒนา

ศกัยภาพ และการเข้าถึง

อสิรภาพ 

2)เตรียมสอบคร้ังที่ 2 

3)อ่านหนังสอืเรื่อง

มันสมอง  หน้า149-

160 

4)รวบรวมและจัดท า

แฟ้มสะสมผลงานการ

อ่านหนังสอืเรื่อง

มันสมองส่งสปัดาห์ที่16 

 15 

23-27 

ก.ย.56 

1)จิตพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-เสริมสร้างเจตคติที่ถูกต้องในการพัฒนา

ปัญญา 

-ใฝรู้ 

1)ศลิปศาสตร์มองใน

แง่การพัฒนาปัญญา 

2)สอบคร้ังที่ 2 

1)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่ 8 

ศลิปศาสตร์มองในแง่การพัฒนาปัญญาที่

เป็นแกนของการพัฒนาศกัยภาพ และ

การเข้าถึงอสิรภาพ 
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 -มีวินัย  

-มีความรับผดิชอบ 

-เข้าใจตนเอง 

-เข้าใจผู้อื่น 

2)พุทธพิิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-มีความรู้  ความเข้าใจการพัฒนาปัญญา 

3)ทกัษะพิสยัที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

-มีทกัษะสื่อสาร 

-มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

-มีทกัษะการคิดสร้างสรรค์ 

 2)ดูวีดิทศัน์เร่ือง ในหลวงกบัการศกึษา 

พร้อมอภปิรายในประเดน็การศกึษาเพ่ือ

การพัฒนาปัญญา 

3)สอบคร้ังที่ 2 

4)ส่งแฟ้มสะสมผลงานการอ่านหนังสอื

เรื่องมันสมอง 

 

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 

กจิกรรมกลุ่ม 

การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

โครงการจิตอาสา 

แฟ้มสะสมงานการ

อ่านหนงัสอืนอกเวลา 

10% 

10% 

20% 

 

10% 

ภาคการมสี่วนร่วม -คุณธรรมจริยธรรม 

-ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล และความรับผดิชอบ 

การตอบค าถามในชั้น 

การเข้าชั้นเรียน 

5% 

5% 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา มศว 151 

2. สมุดกจิกรรมวิชา มศว 151 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

1. การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์   โดย พระพรหมคุณาภรณ์ 

2. มันสมอง โดย พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ 

3. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

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

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

1. www.chaipat.or.th 

2. www.youtube.com 

3. www.thaipbs.or.th/ 

http://ilc.swu.ac.th/
http://www.chaipat.or.th/
http://www.youtube.com/
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

ประเมินผลรายวิชาโดยนิสติ    

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน  

1. การสงัเกตการสอนโดยผู้ร่วมงาน  

2. ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสติ 

3. พูดคุย สอบถามนิสิต 

3. การปรบัปรุงการสอน 

1. น าผลการประเมินรายวิชาโดยนิสติ และผลการประชุมระหว่างภาคและปลายภาคของผู้สอนมา

พิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธกีารสอนและการเรียนรู้ของนิสติ   

2. การจัดประชุมเชิงปฏบัิติการเพ่ือพัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอน    

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

1. ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ   

2. ทวนสอบจากงานที่มอบหมาย   

3. ตรวจสอบข้อสอบว่าสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  

4. ตรวจสอบวิธกีารให้คะแนน ความเที่ยง และการตัดเกรด 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ประชุมผู้สอนเพ่ือติดตามการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคและปลายภาค 

2. น าผลสมัฤทธิ์ของนิสิต และข้อมูลความคิดเหน็จากผู้สอนและนิสติมาพิจารณาทบทวนเพ่ือ

ปรับปรุงรายวิชา 


