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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา มศว 353 มนุษยก์บัการใชเ้หตุผลและจริยธรรม 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจ าปีการศึกษา 2556 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

มศว 353  มนุษย์กบัการใช้เหตุผลและจริยธรรม (Man, Reasoning and Ethics) 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 3(2-2-5) 

 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูร วิชาศึกษาทั่วไป 

ประเภทรายวิชา  รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชา  อาจารยก์มลวรรณ  คารมปราชญ ์ คลา้ยแกว้ 

อาจารยผ์ูส้อน มีรายนามดังน้ี 

Sec อาจารยผู์ส้อน สถานท่ีติดต่อ โทรศพัท ์ E-mail 

B01 อ.กมลวรรณ  คารมปราชญ ์  

คล้ายแก้ว 

ส านักนวัตกรรมการ

เรียนรู้ 

081-951-1589 kamolwan@swu.ac.th 

B02 อ.ภิญญาพันธ ์ เพียซ้าย คณะมนุษยศาสตร์ 089-699-4810 pinyapan@swu.ac.th 

B03 อ.อาจารีย์  ช่างประดบั ส านักนวัตกรรมการ

เรียนรู้ 

081-299-5448 ajareecha@swu.ac.th 

B04 อ.ดนุสรณ ์ กาญจนวงศ์ ส านักนวัตกรรมการ

เรียนรู้ 

081-376-7436 danusorn_kan@hotmail.com 

B05 อ.ณฐัตณ์ชิา สขุเกษม ส านักนวัตกรรมการ

เรียนรู้ 

087-717-5810 sirimas@swu.ac.th 

B06 อ.กมลวรรณ  คารมปราชญ ์  

คล้ายแก้ว 

ส านักนวัตกรรมการ

เรียนรู้ 

081-951-1589 kamolwan@swu.ac.th 

B07 อ.ณฐัตณ์ชิา สขุเกษม ส านักนวัตกรรมการ

เรียนรู้ 

087-717-5810 sirimas@swu.ac.th 

B08 อ.ณฐัตณ์ชิา สขุเกษม ส านักนวัตกรรมการ

เรียนรู้ 

087-717-5810 sirimas@swu.ac.th 

B09 อ.ดนุสรณ ์ กาญจนวงศ์ ส านักนวัตกรรมการ

เรียนรู้ 

081-376-7436 danusorn_kan@hotmail.com 

B10 อ.ศศิธร  อนิทร์ศรีทอง วิทยาลัยโพธวิิชชาลัย 080-629-8294 sasithon@swu.ac.th 
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Sec อาจารยผู์ส้อน สถานท่ีติดต่อ โทรศพัท ์ E-mail 

B11 อ.วิชุดา สาธติพร ส านักนวัตกรรมการ

เรียนรู้ 

084-537-1856 wichudas@swu.ac.th 

B12 อ.ฐิตมิา  องักุรวัชพันธ ์ คณะวฒันธรรม

สิ่งแวดล้อมและการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

089-456-7266 thitimaa@swu.ac.th 

B13 อ.ชัยวัชร  พรหมจิตตพิงศ์ คณะวฒันธรรม

สิ่งแวดล้อมและการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

081-823-6059 

 

chaiwatchara@g.swu.ac.th 

 

B14 อ.องัสมุาลิน  จ านงชอบ คณะวฒันธรรม

สิ่งแวดล้อมและการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

086-214-1127 angsumalinj@hotmail.com 

B15 อ.ปองทพิย์ เทพอารีย ์ ส านักนวัตกรรมการ

เรียนรู้ 

087-510-3232 saengpk@yahoo.com 

B16 อ.ปองทพิย์ เทพอารีย ์ ส านักนวัตกรรมการ

เรียนรู้ 

087-510-3232 saengpk@yahoo.com 

B17 อ.ชนิดา  มติรานนัท ์ สถาบนัวิจัยและพัฒนา

การศึกษาพิเศษ  

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

B18 ผศ.กติตคิุณ  รุ่งเรือง 

อ.ประสทิธิ์  ตกึขาว 

อ.นภาพร  ละดาห์ 

อ.กนกกาญจน์ ทองประดบั 

ร.ร.สาธติ มศว  

องคร์ักษ์ 

081-854-1120 kittikoo@swu.ac.th 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 3 

 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 

ไม่มี 

 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 

 

8. สถานทีเ่รียน 

อาคาร 14 มศว ประสานมิตร 

อาคาร 35 มศว ประสานมิตร 

อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์   

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

18 ตุลาคม 2556 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจหลักคิดเชิงเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ และตระหนักในคุณค่าของการ

ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตใจเปิดกว้าง เข้าใจและยอมรับบุคคลที่ต่างความเช่ือ ต่างศาสนาและต่าง
วัฒนธรรม 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกรับข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจ าวันด้วยการใช้สติปัญญาใน
การพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคคลในช่วง
วัยต่างๆ 

5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านทกัษะทางปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และ
ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

6. เพ่ือให้ผู้เรียนมีการพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านเป่ียมจิตส านึก

สาธารณะ 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

และระยะเวลาในการเรียนการสอน  

2. เพ่ือปรับปรุงจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้และสื่อ/กิจกรรมการเรียนการสอน/ประเมินผลผู้เรียน ให้

สอดคล้องกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ได้ระบุไว้ใน มคอ 2  

3. เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกนัให้แก่คณาจารย์ผู้สอนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดการเรียน

การสอน 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม  สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่ รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล 

ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  มีเหตุผล และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ผู้อื่น และบริบทที่

เกี่ยวข้องด้วยสื่อ และกระบวนการสอนที่หลากหลาย 

 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา (จ านวนชัว่โมงรวม 135 ชัว่โมง) 

บรรยาย กรณีศึกษา 

 

การเรียนโดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

 

การเรียนรูโ้ดยใช้

โครงการเป็นฐาน 
การเรียนรูด้ว้ย

ตนเอง  

(SDL) 

20 25 25 30 35 
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3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง   

 

รายวิชา 

ดา้นที่ 1 

คุณธรรมและจริยธรรม 

ดา้นที่ 2 

ความรู้ 

ดา้นที่ 3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นที่ 4 

ทกัษะ

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ดา้นที่ 5 

การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

มศว353                    

 

4. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมง   สปัดาห์ 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1.2 วิธกีารสอน 1.3 วิธกีารประเมินผล 

1.1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิต 

มีความซื่อสตัย์สจุริต และมีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ 

บรรยาย / กจิกรรมในช้ันเรียน 

/ โครงการท าความดีเพ่ือสงัคม 

สงัเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน / 

การท ากจิกรรมในช้ันเรียน และ 

ประเมินจากการท าโครงการท า

ความดีเพ่ือสงัคม / มี

จรรยาบรรณในการอ้างองิผลงาน

จากแหล่งข้อมูล/ ไม่ทุจริตใน

การสอบ 

1.2 มีจิตสาธารณะ เสยีสละเพ่ือส่วนรวม บรรยาย / กิจกรรมในช้ันเรียน 

/ โครงการท าความดีเพ่ือสงัคม 

สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน / 

การท ากิจกรรมในช้ันเรียน และ 

ประเมินจากการท าโครงการท า

ความดีเพ่ือสงัคม  

1.3 รับผิดชอบตนเอง ผู้อื่น สงัคม และ

สิ่งแวดล้อม 

 

บรรยาย / กจิกรรมในช้ันเรียน 

/ รายงาน / โครงการท าความดี

เพ่ือสงัคม 

สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน / 

ก ารท า กิ จ ก ร รม ใน ช้ัน เ รี ยน 

รายงานและโครงการท าความดี

เพ่ือสังคม / การมีภาวะผู้น า / 

ความสามารถในการเผชิญกับ

ปัญหาและอุปสรรค 

1.4 มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพ

กฎระเบียบขององค์กรและสงัคม 

บรรยาย / กิจกรรมในช้ันเรียน 

/ รายงาน / โครงการท าความดี

เพ่ือสงัคม 

สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน / 

ก ารท า กิ จ ก ร รม ใน ช้ัน เ รี ยน 

รายงานและโครงการท าความดี

เพ่ือสังคม / การมีภาวะผู้น า / 

ความสามารถในการเผชิญกับ

ปัญหาและอุปสรรค 

1.5 ตระหนักในคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและประชาคม

นานาชาติ 

บรรยาย / กิจกรรมในช้ันเรียน 

/ รายงาน / โครงการท าความดี

เพ่ือสงัคม 

สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน / 

ก ารท า กิ จ ก ร รม ใน ช้ัน เ รี ยน 

รายงานและโครงการท าความดี

เพ่ือสงัคม / การมีภาวะผู้น า  

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.2 วิธกีารสอน 2.3 วิธกีารประเมินผล 

2.1 มีความรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์

กว้างไกล และสามารถเรียนรู้ ด้วยตนเอง  

บรรยาย / กจิกรรมในช้ันเรียน 

/ รายงาน / โครงการท าความดี

เพ่ือสงัคม 

สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน / 

การท ากจิกรรมในช้ันเรียน / การ

ตอบค าถาม / การสอบวัดผล 
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2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.2 วิธกีารสอน 2.3 วิธกีารประเมินผล 

2.2 มีความรู้  ความเข้าใจธรรมชาติของ

ตนเอง รู้ เท่าทันการเปล่ียนแปลง และ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสขุท่ามกลางกระแส

โลกาภิวัตน์   

บรรยาย / กจิกรรมในช้ันเรียน 

/ รายงาน / โครงการท าความดี

เพ่ือสงัคม 

สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน / 

การท ากจิกรรมในช้ันเรียน / การ

ตอบค าถาม / การสอบวัดผล 

2.3 มีความรู้  ความเข้าใจเพ่ือนมนุษย์/

สังคมทั้งไทยและนานาชาติ/กฏหมายใน

ชีวิตประจ าวันและสามารถน าความรู้ ไปใช้

ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สงัคม 

บรรยาย / กจิกรรมในช้ันเรียน 

/ รายงาน / โครงการท าความดี

เพ่ือสงัคม 

สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน / 

การท ากจิกรรมในช้ันเรียน / การ

ตอบค าถาม / การสอบวัดผล 

2.4 มีความรู้  ความเข้าใจและตระหนักถึง

ความจ าเป็นในการมีความสัมพันธ์ที่

ถูกต้องกบัธรรมชาติแวดล้อม 

บรรยาย / กจิกรรมในช้ันเรียน 

/ รายงาน / โครงการท าความดี

เพ่ือสงัคม 

สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน / 

การท ากจิกรรมในช้ันเรียน / การ

ตอบค าถาม / การสอบวัดผล 

2.5 มีความรู้ พ้ืนฐานในการด ารงชีวิตตาม

หลักเศรษฐกจิพอเพียง 

บรรยาย / กจิกรรมในช้ันเรียน 

/ รายงาน / โครงการท าความดี

เพ่ือสงัคม 

สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน / 

การท ากจิกรรมในช้ันเรียน / การ

ตอบค าถาม / การสอบวัดผล 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 3.2 วิธกีารสอน 3.3 วิธกีารประเมินผล 

3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีวิจารณญาณในการ

เลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

บรรยาย / กจิกรรมในช้ันเรียน 

/ การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน (PBL) / รายงาน / 

โครงการท าความดีเพ่ือสงัคม  

สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน / 

การท ากจิกรรมในช้ันเรียน / การ

ตอบค าถาม / การสอบวัดผล 

3.2  สามารถคิดอย่างมีเหตุผลและเป็น

ระบบ 

บรรยาย / กจิกรรมในช้ันเรียน 

/ การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน (PBL) / รายงาน / 

โครงการท าความดีเพ่ือสงัคม  

สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน / 

การท ากจิกรรมในช้ันเรียน / การ

ตอบค าถาม / การสอบวัดผล 

3.3  สามารถเช่ือมโยงความรู้ สู่ การใช้

ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

และสงัคมในทุกมิติได้อย่างสมดุล 

บรรยาย / กจิกรรมในช้ันเรียน 

/ การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน (PBL) / รายงาน / 

โครงการท าความดีเพ่ือสงัคม 

สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน / 

การท ากจิกรรมในช้ันเรียน / การ

ตอบค าถาม / การสอบวัดผล 

 

4. ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

4.2 วิธกีารสอน 4.3 วิธกีารประเมินผล 

4.1 ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารและสร้าง

ความสมัพันธ์ 

บรรยาย / กจิกรรมในช้ันเรียน 

/ รายงาน / โครงการท าความดี

เพ่ือสงัคม 

สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน / 

ก า รท า กิ จ กร รมใน ช้ัน เ รี ยน 

รายงานและโครงการท าความดี

เพ่ือสงัคม  
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4.1 ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

4.2 วิธกีารสอน 4.3 วิธกีารประเมินผล 

4.2 สามารถปรับตัวท างานร่วมกบัผู้อื่นทั้ง

ในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 

บรรยาย / กจิกรรมในช้ันเรียน 

/ รายงาน / โครงการท าความดี

เพ่ือสงัคม 

สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน / 

ก า รท า กิ จ กร รมใน ช้ัน เ รี ยน 

รายงานและโครงการท าความดี

เพ่ือสงัคม  

4.3 การอยู่ร่วมกบัผู้อื่นอย่างสนัติสขุ บรรยาย / กจิกรรมในช้ันเรียน 

/ รายงาน / โครงการท าความดี

เพ่ือสงัคม 

สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน / 

ก า รท า กิ จ กร รมใน ช้ัน เ รี ยน 

รายงานและโครงการท าความดี

เพ่ือสงัคม  

 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.2 วิธกีารสอน 5.3 วิธกีารประเมินผล 

5.1 มีทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

 

 

บรรยาย / กจิกรรมในช้ันเรียน 

/ รายงาน / โครงการท าความดี

เพ่ือสงัคม 

โครงการท าความดีเพ่ือสงัคม 

5.2 มีทกัษะการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

บรรยาย / การเรียนรู้ ด้วย

ตนเอง / กจิกรรมในช้ันเรียน / 

รายงาน / โครงการท าความดี

เพ่ือสงัคม 

สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน / 

การท ากิจกรรมในช้ันเรียน และ

โครงการท าความดีเพ่ือสงัคม  

5.3 ความสามารถแสวงหาความรู้ โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บรรยาย / การเรียนรู้ ด้วย

ตนเอง / กจิกรรมในช้ันเรียน / 

รายงาน / โครงการท าความดี

เพ่ือสงัคม 

สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน / 

การท ากิจกรรมในช้ันเรียน และ

โครงการท าความดีเพ่ือสงัคม  

5.4 สามารถน าเสนอสารสนเทศใน

รูปแบบที่เหมาะสม และมีคุณภาพ  

บรรยาย / การเรียนรู้ ด้วย

ตนเอง / กจิกรรมในช้ันเรียน / 

รายงาน / โครงการท าความดี

เพ่ือสงัคม 

คุณภาพของการน าเสนอผลงาน

ในกิจกรรมใน ช้ันเ รียน และ

โครงการท าความดีเพ่ือสงัคม 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน   
สปัดาหที์่ 

(วนั เดือน ปี) 

วตัถุประสงคเ์ชิง

พฤติกรรม 

หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน งานมอบหมาย 

(1) 

28 ต.ค. – 

 1 พ.ย.  56 

1) เพื่อให้นิสติมี

ความรู้  ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัรายวิชา 

และการเรยีนการ

สอนวิชา มศว 353 

2) เพื่อให้ผู้เรียนมี

ความเข้าใจหลักคิด

เชิงเหตุผล สามารถ

คิดวิเคราะห์ และ

ตระหนักในคุณค่า

ของการด าเนินชีวติ

อย่างมีคุณธรรม 

จริยธรรม 

1) ความมีเหตุผล

กบัจริยธรรม 

1) ปฐมนิเทศ แนะน ารายวิชา ช้ีแจงจุดประสงค์ กจิกรรม การ

วัดผล และเกณฑก์ารประเมินผล  

2) อธบิายประโยชน์ของการเรียนในรายวิชา มศว 353 

3) ช้ีแจงเร่ืองการท าโครงการท าความดีเพ่ือสงัคม 

4) บรรยาย : ความมีเหตุผลกบัจริยธรรม  

5) นิสติชมวีดิทศัน์ : เรื่องเงินบุญเงินบาป 

6) นิสติท าใบกจิกรรมรายบุคคลที่ 1 เรื่องการใช้เหตุผล 

มอบหมายงาน : 

แบ่งกลุ่มและให้

นิสติเตรียมท า

โครงการท าความ

ดีเพ่ือสงัคม  

(2) 
4–8 พ.ย.        

56 

1) เพื่อให้ผู้เรียนมี

ความเข้าใจหลักคิด

เชิงเหตุผล สามารถ

คิดวิเคราะห์ และ

ตระหนักในคุณค่า

ของการด าเนินชีวติ

อย่างมีคุณธรรม 

จริยธรรม 

2) เพื่อให้ผู้เรียนมี

จิตใจเปิดกว้าง 

เข้าใจและยอมรับ

บุคคลที่ต่างความ

เช่ือ ต่างศาสนาและ

ต่าง 

วัฒนธรรม 

 

1) ทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกบั

จริยธรรม  

 

1) บรรยาย : ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัจริยธรรม และหลักคุณธรรม

ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  

2) นิสติท าใบกจิกรรมรายบุคคลที่ 2 เรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

มอบหมายงาน : 

1) ศกึษา

คุณธรรม

จริยธรรมตาม

หลักศาสนา  

(น ามาส่งโดย 

น าเสนอและ

อภิปรายในชัน้

เรียนในสปัดาห์ที ่

3 ใหมี้ความยาว

ไม่เกิน 3 แผ่น

ของกระดาษ A4) 

(3) 

11–15 พ.ย.        

56 

1) เพื่อให้ผู้เรียนมี

จิตใจเปิดกว้าง 

เข้าใจและยอมรับ

บุคคลที่ต่างความ

เช่ือ ต่างศาสนาและ

ต่าง 

วัฒนธรรม 

จริยธรรมตามหลัก

ศาสนา  

1) บรรยาย : จริยธรรมตามหลักศาสนา 

2) นิสติชมวีดิทศัน์ : เรื่องธรรมใกล้ตัว (จากรายการศลิป์

สโมสร ปี 2011) 

3) นิสติน าเสนอและอภปิรายจริยธรรมตามหลักศาสนา ตามใบ

กจิกรรมกลุ่มที่ 1 เรื่องจริยธรรมตามหลักศาสนา   

 

มอบหมายงาน :

ให้นิสติเร่ิมติดต่อ

สถานทีท่ า

โครงการท าความ

ดีเพือ่สงัคม 

(4) 

18-22 พ.ย. 

56 

1) เพื่อให้ผู้เรียนมี

ความเข้าใจหลักคิด

เชิงเหตุผล สามารถ

คิดวิเคราะห์ และ

ตระหนักในคุณค่า

ของการด าเนินชีวติ

อย่างมีคุณธรรม 

จริยธรรม 

วิธคีิดอย่างมีเหตุผล 1) บรรยาย : วิธคีิด 

- วิธคีิดตามหลักโยนิโสมนสกิาร 
- วิธคีิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
- วิธคีิดอย่างมีระบบ 

2) อภปิรายและท าใบกจิกรรมกลุ่มที่ 2 เรื่องวิธกีารคิดอย่างมี
เหตุผล 

- 
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สปัดาหที์่ 

(วนั เดือน ปี) 

วตัถุประสงคเ์ชิง

พฤติกรรม 

หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน งานมอบหมาย 

(5) 

25-29 พ.ย. 

56 

- ทดสอบคร้ังที่ 1 / 

นิสติเขียนแผน

โครงการท าความดี

เพื่อสงัคม 

1) ทดสอบคร้ังที่ 1  
2) นิสติเขียนแผนโครงการท าความดีเพ่ือสงัคม 

3) นิสติชมวีดิทศัน์ : โครงการตัวอย่างเรื่อง “โครงการพัฒนา  
คุณธรรมจริยธรรม SWU353” จาก Youtube 

มอบหมายงาน :

ให้นิสติร่างแผน

โครงการท าความ

ดีเพ่ือสงัคม 

(6) 

2-6 ธ.ค. 56 

สปัดาห์วันเฉลิม

พระชนมพรรษา

พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว 

1) เพื่อให้ผู้เรียนมี

ความเข้าใจหลักคิด

เชิงเหตุผล สามารถ

คิดวิเคราะห์ และ

ตระหนักในคุณค่า

ของการด าเนินชีวติ

อย่างมีคุณธรรม 

จริยธรรม 

1)จริยธรรมในการ

เรียน 

2)จริยธรรมใน

ครอบครัว 

1) บรรยาย : จริยธรรมในการเรียน และบรรยายจริยธรรมใน

ครอบครัว 

2) นิสติชมวีดิทศัน์ : เร่ืองของเรนน่ี ปวีณรัตน์ วงศป์ระเสริฐ
(จากรายการวีไอพี) และ เร่ืองหลัก 5 ข้อส าหรับความรัก(จาก

ท่าน ว.วชิระเมธทีาง Youtube) 

3) นิสติอภปิรายและท าใบกจิกรรมกลุ่มที่ 3 เรื่องจริยธรรมใน
การเรียนและ ใบกจิกรรมกลุ่มที่ 4 เรื่องจริยธรรมใน

ครอบครัว 

ติดตามงาน : การ

วางแผนท า

โครงการท าความ

ดีเพ่ือสงัคม 

(7) 

9-13 ธ.ค. 56 

สปัดาห์ 

วันรัฐธรรมนูญ 

1) เพื่อให้ผู้เรียนมี

ความเข้าใจและมี

ความสามารถในการ

พัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมให้กบั

บุคคลในช่วงวัย

ต่างๆ 

น าเสนอแผน

โครงการท าความดี

เพื่อสงัคมใน

ห้องเรียน 

 

1) นิสติน าเสนอแผนโครงการท าความดีเพ่ือสงัคม - 

(8) 

16-20 ธ.ค. 

56 

2) เพื่อให้ผู้เรียนมี

การพัฒนาอตั

ลักษณ์ของนิสติ

มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ 

นิสติท าโครงการท า

ความดีเพ่ือสงัคม 

นิสติท าโครงการท าความดีเพ่ือสงัคม 

(ไม่ต้องเข้าช้ันเรียน) 

- 

23-27 ธ.ค. 

56 

สปัดาห์สอบ

กลางภาคของ

มหาวิทยาลัย 

- งดการเรียนการสอน งดการเรียนการสอน - 

(9) 

30 ธ.ค.56-        

3 ม.ค. 57 

สปัดาห์เทศกาล

ปีใหม่ 

1) เพื่อให้ผู้เรียนมี

ความเข้าใจและมี

ความสามารถในการ

พัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมให้กบั

บุคคลในช่วงวัย

ต่างๆ 

ศกึษาด้วยตนเอง / 

นิสติเตรียมตัว

น าเสนอผลการท า

โครงการท าความดี

เพื่อสงัคม 

นิสติเตรียมตัวน าเสนอผลการท าโครงการท าความดีเพ่ือสงัคม - 

(10) 

6-10 ม.ค. 57 

2) เพื่อให้ผู้เรียนมี

การพัฒนาอตั

ลักษณ์ของนิสติ

มหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ 

น าเสนอผลการท า

โครงการท าความดี

เพื่อสงัคม 

นิสติน าเสนอผลการท าโครงการท าความดีเพ่ือสงัคม - 

(11) 

13-17 ม.ค. 

57 

 

 

1) เพื่อให้ผู้เรียนมี

ความเข้าใจหลักคิด

เชิงเหตุผล สามารถ

คิดวิเคราะห์ และ

ตระหนักในคุณค่า

ของการด าเนินชีวติ

อย่างมีคุณธรรม 

จริยธรรมในการ

ประกอบอาชีพ 

 

1) บรรยาย : จริยธรรมในการประกอบอาชีพ  

2) นิสติชมวีดิทศัน์ : เรื่องการประกอบอาชีพ(รายการคนกล้า
ฝัน Thai PBS / รายการเป็นอยู่คอื Thai PBS (นพ.

รังสฤษฎ์ กาญจนะวณชิย์) หรือเลือกรายการให้สอดคล้อง

กบัสาขาวิชาของนิสติ) 

3) นิสติน าเสนอใบกจิกรรมกลุ่มที่ 5 เรื่องจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ 

- 
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สปัดาหที์่ 

(วนั เดือน ปี) 

วตัถุประสงคเ์ชิง

พฤติกรรม 

หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน งานมอบหมาย 

จริยธรรม 

(12) 

20-24 ม.ค. 

57 

สปัดาห์งานเปิด

บ้านนวัตกรรมฯ 

เรียนรู้จากงานเปิด

บ้านนวัตกรรมการ

เรียนรู้  องค์รักษ์ 

 

งานเปิดบ้าน

นวัตกรรมการ

เรียนรู้  องค์รักษ์ 

 

งานเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้  องค์รักษ์ 

Section B01 - B12 : นิสติท ากจิกรรมตามที่อาจารย์ผู้สอน

มอบหมาย 

Section B13 – B18 : อาจารย์น านิสติเข้าร่วมกจิกรรมงานเปิด

บ้านนวัตกรรมการเรียนรู้  ระหว่างวันที่ 22-23 ม.ค. 2557 

(มอบหมายงานให้มาท ากจิกรรมในงานฯ) และอภปิรายร่วมกนั 

- 

(13) 

27-31 ม.ค. 

57 

 

1) เพื่อให้ผู้เรียนมี

ความเข้าใจหลักคิด

เชิงเหตุผล สามารถ

คิดวิเคราะห์ และ

ตระหนักในคุณค่า

ของการด าเนินชีวติ

อย่างมีคุณธรรม 

จริยธรรม 

จริยธรรมทาง

การเมือง  

1) บรรยาย : จริยธรรมทางการเมือง 

2) นิสติชมวีดิทศัน์ : เรื่อง “รักเกยีรต”ิ จากรายการชีวติจริงยิ่ง
กว่าละคร Thai PBS 

3) นิสติร่วมอภปิรายและท าใบกจิกรรมที่ 6 เรื่องจริยธรรมทาง
การเมือง  

- 

(14) 

3-7 ก.พ. 57 

1) เพื่อให้ผู้เรียนมี

ความเข้าใจหลักคิด

เชิงเหตุผล สามารถ

คิดวิเคราะห์ และ

ตระหนักในคุณค่า

ของการด าเนินชีวติ

อย่างมีคุณธรรม 

จริยธรรม 

การบริโภคสื่อด้วย

ปัญญา 

1) บรรยาย : การบริโภคสื่อด้วยปัญญา 

2) ใบกจิกรรมที่ 7 การบริโภคสื่อด้วยปัญญา 
***ให้นิสติเข้าท าแบบประเมิน ปค.003 และ ปค.004*** 

- 

(15) 

10-17 ก.พ. 

57 

- ทดสอบคร้ังที่ 2 ทดสอบคร้ังที่ 2  

 

- 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สดัส่วนของ 

การประเมินผล 

ภาคบรรยาย 1) ความรู้ 

2) ทกัษะทางปัญญา 

คะแนนสอบคร้ังที่ 1  15% 

กจิกรรมรายบุคคล 1) คุณธรรมจริยธรรม 

2) ความรู้ 

3) ทกัษะทางปัญญา 

คะแนนกจิกรรมรายบุคคลที่ 1

คะแนนกจิกรรมรายบุคคลที่ 2 
5% 

5% 

กจิกรรมกลุ่ม 1) คุณธรรมจริยธรรม 

2) ความรู้ 

3) ทกัษะทางปัญญา 

4) ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล

และความรับผดิชอบ 

คะแนนกจิกรรมกลุ่มที่ 1  

คะแนนกจิกรรมกลุ่มที่ 5 

5% 
5% 

 
 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน (PBL) 
1) คุณธรรมจริยธรรม 

2) ความรู้ 

3) ทกัษะทางปัญญา 

คะแนนกจิกรรมกลุ่มที่ 2 

คะแนนกจิกรรมกลุ่มที่ 3 

คะแนนกจิกรรมกลุ่มที่ 4 

3% 

3% 

3% 
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กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สดัส่วนของ 

การประเมินผล 

4) ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล

และความรับผดิชอบ 

คะแนนกจิกรรมกลุ่มที่ 6 

คะแนนกจิกรรมกลุ่มที่ 7 

คะแนนสอบคร้ังที่ 2  

3% 

3% 
20% 

โครงการท าความดเีพ่ือ

สงัคม 

1) คุณธรรมจริยธรรม 

2) ความรู้ 

3) ทกัษะทางปัญญา 

4) ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล

และความรับผดิชอบ 

5) ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนนโครงการท าความดเีพ่ือ

สงัคม 

20% 

พฤตกิรรมการเรียน 1) คุณธรรมจริยธรรม 

2) ความรู้ 

3) ทกัษะทางปัญญา 

4) ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล

และความรับผดิชอบ 

คะแนนการเข้าชั้นเรียน 

คะแนนการมสีว่นร่วมในชั้นเรียน

และคะแนนจิตพิสยั 

5% 

5% 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม(ก าลงัด าเนินการ

ปรบัปรุง) 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

1. คู่มือจริยศาสตร์ตามหลักวิชาการสากล 

2. คิดอย่างไรให้มีเหตผุล 

3. มนุษย์กบัการใช้เหตุผล 

4. พุทธปรัชญา : มนุษย์ สงัคม และปัญหาจริยธรรม 

5. มนุษย์กบัศาสนา 

6. ความรู้ พ้ืนฐานทางศาสนา 

7. ศาสนาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

8. ศาสนาส าคัญของโลก 

9. ศาสนาเปรียบเทยีบ 

10. รัฐศาสตร์และจริยธรรมนักการเมืองแนวพุทธ 

 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

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 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา  

ประเมินผลรายวิชาโดยนิสติ 

 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน  

1. การสงัเกตการสอนโดยผู้ร่วมงาน  

2. ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสติ 

3. พูดคุย สอบถามนิสิต 

 

3. การปรบัปรุงการสอน 

1. น าผลการประเมินรายวิชาโดยนิสติ และผลการประชุมระหว่างภาคและปลายภาคของผู้สอนมา

พิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธกีารสอนและการเรียนรู้ของนิสติ   

2. การจัดประชุมเชิงปฏบัิติการเพ่ือพัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอน    

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

1. ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ   

2. ทวนสอบจากงานที่มอบหมาย   

3. ตรวจสอบข้อสอบว่าสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

4. ตรวจสอบวิธกีารให้คะแนน ความเที่ยง และการตัดเกรด 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ประชุมผู้สอนเพ่ือติดตามการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคและปลายภาค 

2. น าผลสมัฤทธิ์ของนิสิต และข้อมูลความคิดเหน็จากผู้สอนและนิสติมาพิจารณาทบทวนเพ่ือ

ปรับปรุงรายวิชา 

 


