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มคอ.3 

รำยละเอียดของรำยวิชำ มศว 353 มนุษยก์บักำรใชเ้หตุผลและจริยธรรม 

หมวดวิชำ ศึกษำทัว่ไป 

ส ำนกันวตักรรมกำรเรียนรู ้ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภำคเรียนที ่1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรำยวิชำ 

มศว 353  มนุษย์กบัการใช้เหตุผลและจริยธรรม (Man, Reasoning and Ethics) 

2. จ ำนวนหน่วยกิต 

 3(2-2-5) 

 

3. หลกัสูตรและประเภทของรำยวิชำ 

หลักสตูร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

ประเภทรายวิชา  รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ 

 

4. อำจำรยผ์ูร้บัผดิชอบรำยวิชำและอำจำรยผ์ูส้อน 

Sec อำจำรยผู์ส้อน สถำนท่ีติดต่อ โทรศพัท ์ E-mail 

B01 อ.กมลวรรณ  คารมปราชญ ์  

คล้ายแก้ว 

ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-951-1589 kamolwan@g.swu.ac.th 

B02 อ.เมทนิี  ทะนงกจิ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 090-976-9316 metineet@swu.ac.th 

B03 อ.กมลวรรณ  คารมปราชญ ์  

คล้ายแก้ว 

ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-951-1589 kamolwan@g.swu.ac.th 

B04 อ.ปองทพิย ์เทพอารีย ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 087-510-3232 saengpk@yahoo.com 

B05 อ.เมทนิี  ทะนงกจิ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 090-976-9316 metineet@swu.ac.th 

B06 อ.วิชุดา  สาธติพร ส านักนวัตกรร มการเรียนรู้ 084-537-1856 wichudas@swu.ac.th 

B07 อ.ปิยะ  บูชา ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 089-477-2804 Piya_boocha@hotmail.com 

B08 อ.วิชุดา  สาธติพร  ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-537-1856 wichudas@swu.ac.th 

B09 ผศ.นลินา  ประไพรักษ์สทิธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 084-007-9834 nalena@swu.ac.th 

B10 อ.ธรรมนูญ  สะเทอืนไพร ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-908-7639 thammanoons@swu.ac.th 

B11 อ.อนุชา  เจริญโพธิ ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-912-4826 charoenpo@yahoo.com  

B12 อ.วรสรณ ์ เนตรทพิย ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-902-5270 napannetthip@yahoo.com 

B13 ผศ.กติตคิุณ  รุ่งเรือง ร.ร.สาธติ มศว องคร์ักษ ์ 081-854-1120 kittikoo@swu.ac.th 

B14 อ.วรสรณ ์ เนตรทพิย ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-902-5270 napannetthip@yahoo.com 

 

mailto:thammanoons@swu.ac.th
mailto:charoenpo@yahoo.com
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5. ภำคกำรศึกษำ / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1/2557  ช้ันปีที่ 3 

 

6. รำยวิชำทีต่อ้งเรียนมำก่อน (Pre-requisite) (ถำ้มี) 

ไม่มี 

 

7. รำยวิชำทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถำ้มี) 

ไม่มี 

 

8. สถำนทีเ่รียน 

อาคาร 14 มศว ประสานมิตร 

อาคาร 35 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มศว ประสานมิตร 

อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์   

 

9. วนัทีจ่ดัท ำหรือปรบัปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำครั้งล่ำสุด 

     18 กรกฎาคม 2557 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมำยและวตัถุประสงค ์

1. วตัถุประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมำย) ของรำยวิชำ 

1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจหลักคิดเชิงเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ และตระหนักในคุณค่า 

ของการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม   

1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตใจเปิดกว้าง เข้าใจและยอมรับบุคคลที่ต่างความเช่ือ ต่างศาสนาและต่าง  

วัฒนธรรม 

1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกรับข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจ าวันด้วยการใช้ 

 สติปัญญาในการพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล 

1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กบับุคคล 

 ในช่วงวัยต่างๆ 

1.5 เพ่ือให้ผู้เรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านทกัษะทางปัญญา คุณธรรม จริยธรรม  

 และทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.6 เพ่ือให้ผู้เรียนมีการพัฒนาอตัลักษณ์ของนิสติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านเป่ียม 

 จิตส านึกสาธารณะ 

2. วตัถุประสงคใ์นกำรพฒันำ/ ปรบัปรุงรำยวิชำ 

2.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

 ปัจจุบัน และระยะเวลาในการเรียนการสอน  

2.2 เพ่ือปรับปรุงจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้และสื่อ/กจิกรรมการเรียนการสอน/ประเมินผล 

 ผู้เรียน ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ได้ระบุไว้ใน มคอ. 2 
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2.3 เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกนัให้แก่คณาจารย์ผู้สอนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดการ 

 เรียนการสอน 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและกำรด ำเนนิกำร 

1. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม  สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล 

ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  มีเหตุผล และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกบัตนเอง  ผู้อื่น และบริบทที่

เกี่ยวข้องด้วยสื่อ และกระบวนการสอนที่หลากหลาย 

 

2. จ ำนวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภำคกำรศึกษำ (จ ำนวนชัว่โมงรวม 135 ชัว่โมง) 

 

บรรยำย กรณีศึกษำ 

 

กำรเรียนรูโ้ดยใช้

กิจกรรมเป็นฐำน 

กำรเรียนรูโ้ดยใชก้ำร

วิจยัเป็นฐำน 

กำรเรียนรูด้ว้ย

ตนเอง (SDL) 

30 25 25 20 35 

 

3. ควำมรบัผดิชอบหลกั/ควำมรบัผิดชอบรอง   

 

รำยวิชำ 

ดำ้นท่ี 1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดำ้นท่ี 2 

ควำมรู ้

ดำ้นท่ี 3 

ทกัษะทำง

ปัญญำ 

ดำ้นท่ี 4 

ทกัษะ

ควำมสมัพนัธ์

ระหว่ำงบุคคล

และควำม

รบัผิดชอบ 

ดำ้นท่ี 5 

กำรวิเครำะหเ์ชิง

ตวัเลข กำรสื่อสำร

และกำรใช้

เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
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4. จ ำนวนชัว่โมงต่อสปัดำหที์อ่ำจำรยใ์หค้ ำปรึกษำและแนะน ำทำงวิชำกำรแก่นกัศึกษำเป็นรำยบุคคล 

         อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมง   สปัดาห์ 
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หมวดที ่4 กำรพฒันำผลกำรเรียนรูข้องนกัศึกษำ 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม  

ผลกำรเรียนรู ้ วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผล 

1.1 มคีุณธรรมจริยธรรมในการ

ด ารงชีวิต มคีวามซื่อสตัย์สจุริต และมี

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

 

1.2 มจีิตสาธารณะ เสยีสละเพ่ือ

ส่วนรวม 

 

 

1.3 รับผดิชอบตนเอง ผู้อื่น สงัคม 

และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

1.4 มวีินัย ตรงต่อเวลา เคารพ

กฎระเบยีบขององคก์รและสงัคม 

 

 

 

1.5 ตระหนักในคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและ

ประชาคมนานาชาต ิ

บรรยาย / กจิกรรมในชั้นเรียน / 

โครงการท าความดเีพ่ือสงัคม 

 

 

 

บรรยาย / กจิกรรมในชั้นเรียน / 

โครงการท าความดเีพ่ือสงัคม 

 

 

บรรยาย / กจิกรรมในชั้นเรียน / 

รายงาน / โครงการท าความดเีพ่ือ

สงัคม 

 

 

บรรยาย / กจิกรรมในชั้นเรียน / 

รายงาน / โครงการท าความดเีพ่ือ

สงัคม 

 

 

บรรยาย / กจิกรรมในชั้นเรียน / 

รายงาน / โครงการท าความดเีพ่ือ

สงัคม 

สงัเกตพฤตกิรรมในชั้นเรียน / การท ากจิกรรม

ในชั้นเรียน และประเมนิจากการท าโครงการท า

ความดเีพ่ือสงัคม / มจีรรยาบรรณในการอ้างองิ

ผลงานจากแหล่งข้อมูล/ ไม่ทุจรติในการสอบ 

 

สงัเกตพฤตกิรรมในชั้นเรียน / การท ากจิกรรม

ในชั้นเรียน และประเมนิจากการท าโครงการท า

ความดเีพ่ือสงัคม 

 

สงัเกตพฤตกิรรมในชั้นเรียน / การท ากจิกรรม

ในชั้นเรียน รายงานและโครงการท าความดเีพ่ือ

สงัคม / การมภีาวะผู้น า / ความสามารถในการ

เผชิญกบัปัญหาและอปุสรรค 

 

สงัเกตพฤตกิรรมในชั้นเรียน / การท ากจิกรรม

ในชั้นเรียน รายงานและโครงการท าความดเีพ่ือ

สงัคม / การมภีาวะผู้น า / ความสามารถในการ

เผชิญกบัปัญหาและอปุสรรค 

 

สงัเกตพฤตกิรรมในชั้นเรียน / การท ากจิกรรม

ในชั้นเรียน รายงานและโครงการท าความดเีพ่ือ

สงัคม / การมภีาวะผู้น า 

 

2. ควำมรู ้

ผลกำรเรียนรู ้ วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผล 

2.1 มคีวามรู้อย่างกว้างขวาง  

มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถ

เรียนรู้ ด้วยตนเอง  

 

2.2 มีความรู้  ความเข้าใจธรรมชาติ

ของตนเอง รู้ เท่าทันการเปล่ียนแปลง 

และด ารงชีวิตอย่างมคีวามสขุท่ามกลาง

กระแสโลกาภิวัตน์   

 

 

 

บรรยาย / กจิกรรมในชั้นเรียน / 

รายงาน / โครงการท าความดเีพ่ือ

สงัคม 

 
บรรยาย / กจิกรรมในชั้นเรียน / 

รายงาน / โครงการท าความดเีพ่ือ

สงัคม 

สงัเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน / การท ากิจกรรม

ในชั้นเรียน / การตอบค าถาม / การสอบวัดผล 

 

 

สงัเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน / การท ากิจกรรม

ในชั้นเรียน / การตอบค าถาม / การสอบวัดผล 
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2. ควำมรู ้ วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผล 

2.3 มคีวามรู้  ความเข้าใจเพ่ือน

มนุษย์/สงัคมทั้งไทยและนานาชาต/ิ

กฏหมายในชีวิตประจ าวนัและสามารถ

น าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและ

สร้างสรรคส์งัคม 

 

2.4 มคีวามรู้  ความเข้าใจและตระหนัก

ถงึความจ าเป็นในการมคีวามสมัพันธท์ี่

ถูกต้องกบัธรรมชาตแิวดล้อม 

 

2.5 มคีวามรู้ พ้ืนฐานในการด ารงชีวิต

ตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

บรรยาย / กจิกรรมในชั้นเรียน / 

รายงาน / โครงการท าความดเีพ่ือ

สงัคม 

 

 

 

บรรยาย / กจิกรรมในชั้นเรียน / 

รายงาน / โครงการท าความดเีพ่ือ

สงัคม 

 

 

บรรยาย / กจิกรรมในชั้นเรียน / 

รายงาน / โครงการท าความดเีพ่ือ

สงัคม 

สงัเกตพฤตกิรรมในชั้นเรียน / การท ากจิกรรม

ในชั้นเรียน / การตอบค าถาม / การสอบวัดผล 

 

 

 

 

สงัเกตพฤตกิรรมในชั้นเรียน / การท ากจิกรรม

ในชั้นเรียน / การตอบค าถาม / การสอบวัดผล 

 

 

 

สงัเกตพฤตกิรรมในชั้นเรียน / การท ากจิกรรม

ในชั้นเรียน / การตอบค าถาม / การสอบวัดผล 

 

 

3. ทกัษะทำงปัญญำ 

ผลกำรเรียนรู ้ วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผล 

3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้และมีวิจารณญาณใน

การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

 

 

3.2  สามารถคิดอย่างมีเหตุผลและ

เป็นระบบ 

 

 

3.3  สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การใช้

ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ตนเอง และสังคมในทุกมิติได้อย่าง

สมดุล 

บรรยาย / กจิกรรมในชั้นเรียน / 

รายงาน / โครงการท าความดเีพ่ือ

สงัคม  

 

บรรยาย / กจิกรรมในชั้นเรียน / 

รายงาน / โครงการท าความดเีพ่ือ

สงัคม  

 

บรรยาย / กจิกรรมในชั้นเรียน / 

รายงาน / โครงการท าความดเีพ่ือ

สงัคม  

 

 

สงัเกตพฤตกิรรมในชั้นเรียน / การท ากจิกรรม

ในชั้นเรียน / การตอบค าถาม / การสอบวัดผล 

 

 

สงัเกตพฤตกิรรมในชั้นเรียน / การท ากจิกรรม

ในชั้นเรียน / การตอบค าถาม / การสอบวัดผล 

 

 

สงัเกตพฤตกิรรมในชั้นเรียน / การท ากจิกรรม

ในชั้นเรียน / การตอบค าถาม / การสอบวัดผล 
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4. ทกัษะควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคลและควำมรบัผิดชอบ 

ผลกำรเรียนรู ้ วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผล 

4.1 ใช้ภาษาในการตดิต่อสื่อสาร

และสร้างความสมัพันธ ์

 

 

4.2 สามารถปรับตวัท างานร่วมกบั

ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิก

กลุ่ม 

 

 

4.3 การอยู่ร่วมกบัผู้อื่นอย่าง 

สนัตสิขุ 

บรรยาย / กจิกรรมในชั้นเรียน / 

รายงาน / โครงการท าความดเีพ่ือ

สงัคม 

 

บรรยาย / กจิกรรมในชั้นเรียน / 

รายงาน / โครงการท าความดเีพ่ือ

สงัคม 

 

บรรยาย / กิจกรรมในชั้นเรียน / 

รายงาน / โครงการท าความดีเพ่ือ

สงัคม 

สงัเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน / การท ากิจกรรม

ในชั้นเรียน รายงานและโครงการท าความดีเพ่ือ

สงัคม  

 

สงัเกตพฤตกิรรมในชั้นเรียน / การท ากจิกรรม

ในชั้นเรียน รายงานและโครงการท าความดเีพ่ือ

สงัคม 

 

สงัเกตพฤตกิรรมในชั้นเรียน / การท ากจิกรรม

ในชั้นเรียน รายงานและโครงการท าความดเีพ่ือ

สงัคม 

 

 

5. ทกัษะกำรวิเครำะหเ์ชิงตวัเลข กำรสื่อสำร และกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ผลกำรเรียนรู ้ วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผล 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข 

 

 

 

5.2 มทีกัษะการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม  

 

 

5.3 ความสามารถแสวงหาความรู้

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

5.4 สามารถน าเสนอสารสนเทศใน

รปูแบบที่เหมาะสม และมคุีณภาพ 

บรรยาย / กิจกรรมในชั้นเรียน / 

รายงาน / โครงการท าความดีเพ่ือ

สงัคม 

 

บรรยาย / การเรียนรู้ ด้วยตนเอง / 

กิจกรรมในชั้ น เรียน  / รายงาน / 

โครงการท าความดเีพ่ือสงัคม 

 

 

บรรยาย / การเรียนรู้ ด้วยตนเอง /  

กิจกรรมในชั้ น เรียน  / รายงาน / 

โครงการท าความดเีพ่ือสงัคม 

 

บรรยาย / การเรียนรู้ ด้วยตนเอง /  

กิจกรรมในชั้ น เรียน  / รายงาน / 

โครงการท าความดเีพ่ือสงัคม 

 

โครงการท าความดเีพ่ือสงัคม 

 

 

 

สงัเกตพฤตกิรรมในชั้นเรียน / การท ากจิกรรม

ในชั้นเรียน และโครงการท าความดเีพ่ือสงัคม 

 

 

 

สงัเกตพฤตกิรรมในชั้นเรียน / การท ากจิกรรม

ในชั้นเรียน และโครงการท าความดเีพ่ือสงัคม 

 

 

คุณภาพของการน าเสนอผลงานในกจิกรรมใน

ชั้นเรียน และโครงการท าความดเีพ่ือสงัคม 
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หมวดที ่5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล 

1. แผนกำรสอน 

สปัดำหที์่ 

(วนั เดือน ปี) 

วตัถุประสงคเ์ชิง

พฤติกรรม 

หวัขอ้/รำยละเอียด กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน งำนมอบหมำย 

(1) 

18 – 22 

  ส.ค.  2557 

1) เพื่อให้นิสติมีความรู้  

ความเข้าใจเกี่ยวกบั

รายวิชา และการเรียน

การสอนวิชา มศว 353 

2) เพื่อให้ผู้เรียนมีความ

เข้าใจหลักคิดเชิงเหตุผล 

สามารถคิดวิเคราะห์ 

และตระหนักในคุณค่า

ของการด าเนินชีวติอย่าง

มีคุณธรรม 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 เร่ืองการใช้เหตุผล 

มอบหมายงาน : 

แบ่งกลุ่มและให้

นิสติเตรียมท า

โครงการท าความ

ดีเพื่อสงัคม  

(2) 
25 – 29 

  ส.ค.  2557 

1) เพื่อให้ผู้เรียนมีความ

เข้าใจหลักคิดเชิงเหตุผล 

สามารถคิดวิเคราะห์ 

และตระหนักในคุณค่า

ของการด าเนินชีวติอย่าง

มีคุณธรรม จริยธรรม 

2) เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตใจ

เปิดกว้าง เข้าใจและ

ยอมรับบุคคลที่ต่าง

ความเช่ือ ต่างศาสนา

และต่างวัฒนธรรม 

1) ทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกบั

จริยธรรม  

 

1) บรรยาย : ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัจริยธรรม และหลักคุณธรรม

ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  

2) นิสติท าใบกจิกรรมรายบุคคลที่ 2 เรื่องคนดีคนเก่ง 

- 

(3) 

1 – 5 

  ก.ย.  2557 

เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตใจ

เปิดกว้าง เข้าใจและ

ยอมรับบุคคลที่ต่าง

ความเช่ือ ต่างศาสนา

และต่างวัฒนธรรม 

จริยธรรมตามหลัก

ศาสนา  

1) บรรยาย : จริยธรรมตามหลักศาสนา 

2) นิสติชมวีดิทศัน์ : เรื่องธรรมะใกล้ตัว (จากรายการศลิป์

สโมสร ปี 2011) และเร่ืองของแม่ต้อย (TVC) 

3) นิสติน าเสนอและอภปิรายจริยธรรมตามหลักศาสนา ตามใบ

กจิกรรมกลุ่มที่ 1 เรื่องจริยธรรมตามหลักศาสนา   

 

มอบหมายงาน :

ให้นิสติเร่ิมติดต่อ

สถานทีท่ า

โครงการท าความ

ดีเพือ่สงัคม 

(4) 

8 – 12 

  ก.ย.  2557 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความ

เข้าใจหลักคิดเชิงเหตุผล 

สามารถคิดวิเคราะห์ 

และตระหนักในคุณค่า

ของการด าเนินชีวติอย่าง

มีคุณธรรม จริยธรรม 

วิธคีิดอย่างมีเหตุผล 1) บรรยาย : วิธคีิด 

- วิธคีิดตามหลักโยนิโสมนสกิาร 
- วิธคีิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
- วิธคีิดอย่างมีระบบ 

2) อภปิรายและท าใบกจิกรรมกลุ่มที่ 2 เร่ืองวิธกีารคิดอย่างมี
เหตุผล 

- 

(5) 

15 – 19 

  ก.ย.  2557 

- ทดสอบคร้ังที่ 1 / 

นิสติเขียนแผน

โครงการท าความดี

เพื่อสงัคม 

1) ทดสอบคร้ังที่ 1  
2) นิสติเขียนแผนโครงการท าความดีเพ่ือสงัคม 

3) นิสติชมวีดิทศัน์ : โครงการตัวอย่างเรื่อง “โครงการพัฒนา  
คุณธรรมจริยธรรม SWU353”  

มอบหมายงาน :

ให้นิสติร่างแผน

โครงการท าความ

ดีเพ่ือสงัคม 

(6) 

22 – 26 ก.ย. 

2557 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความ

เข้าใจหลักคิดเชิงเหตุผล 

สามารถคิดวิเคราะห์ 

และตระหนักในคุณค่า

ของการด าเนินชีวติอย่าง

มีคุณธรรม จริยธรรม 

จริยธรรมในการ

เรียน 

 

1) บรรยาย : จริยธรรมในการเรียน  

2) นิสติชมวีดิทศัน์ : เร่ืองของเรนน่ี ปวีณรัตน์ วงศป์ระเสริฐ
(จากรายการวีไอพี)  

3) นิสติอภปิรายและท าใบกจิกรรมกลุ่มที่ 3 เร่ืองจริยธรรมใน

การเรียน 

ติดตามงาน : การ

วางแผนท า

โครงการท าความ

ดีเพ่ือสงัคม 

(7) 

29 ก.ย. – 3 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความ

เข้าใจหลักคิดเชิงเหตุผล 

จริยธรรมใน

ครอบครัว 

1) บรรยาย : บรรยายจริยธรรมในครอบครัว 

2) นิสติชมวีดิทศัน์ : เรื่องหลัก 5 ข้อส าหรับความรัก (จากท่าน 

ติดตามงาน : การ

วางแผนท า



มคอ. 3 

ส ำนกันวตักรรมกำรเรียนรู ้   มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนำ้ 8 

 

สปัดำหที์่ 

(วนั เดือน ปี) 

วตัถุประสงคเ์ชิง

พฤติกรรม 

หวัขอ้/รำยละเอียด กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน งำนมอบหมำย 

ต.ค. 2557 

 

สามารถคิดวิเคราะห์ 

และตระหนักในคุณค่า

ของการด าเนินชีวติอย่าง

มีคุณธรรม จริยธรรม 

ว.วชิระเมธ)ี และลูกไม้หลายๆ ต้น ตอนปัญหาที่ไม่มีทางออก 

3) นิสติอภปิรายและท าใบกจิกรรมกลุ่มที่ 4 เร่ืองจริยธรรมใน
ครอบครัว 

โครงการท าความ

ดีเพ่ือสงัคม 

(8) 

6 – 10 ต.ค. 

2557 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความ

เข้าใจและมี

ความสามารถในการ

พัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมให้กบับุคคล

ในช่วงวัยต่างๆ 

น าเสนอแผน

โครงการท าความดี

เพื่อสงัคมใน

ห้องเรียน 

 

นิสติน าเสนอแผนโครงการท าความดีเพ่ือสงัคม - 

13-17 ต.ค. 

2557 

สปัดาห์สอบ

กลางภาคของ

มหาวิทยาลัย 

- งดการเรียนการสอน งดการเรียนการสอน - 

(9) 

20 – 24 ต.ค. 

2557 

 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความ

เข้าใจและมี

ความสามารถในการ

พัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมให้กบับุคคล

ในช่วงวัยต่างๆ 

นิสติท าโครงการท า

ความดีเพ่ือสงัคม 

นิสติท าโครงการท าความดีเพ่ือสงัคม 

 

- 

(10) 

27 – 31 ต.ค. 

2557 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความ

เข้าใจและมี

ความสามารถในการ

พัฒนาคุณธรรม 

จรยิธรรมให้กบับุคคล

ในช่วงวัยต่างๆ 

น าเสนอผลการท า

โครงการท าความดี

เพื่อสงัคม 

นิสติน าเสนอผลการท าโครงการท าความดีเพ่ือสงัคม  

(11) 

3 – 7 พ.ย. 

2557 

 

 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความ

เข้าใจหลักคิดเชิงเหตุผล 

สามารถคิดวิเคราะห์ 

และตระหนักในคุณค่า

ของการด าเนินชีวติอย่าง

มีคุณธรรม จริยธรรม 

จริยธรรมในการ

ประกอบอาชีพ 

 

1) บรรยาย : จริยธรรมในการประกอบอาชีพ  

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

รังสฤษฎ์ กาญจนะวณชิย์) หรือเลือกรายการให้สอดคล้อง

กบัสาขาวิชาของนิสติ) 

3) นิสติน าเสนอใบกจิกรรมกลุ่มที่ 5 เร่ืองจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ 

- 

(12) 

10 – 14 พ.ย. 

2557 

 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความ

เข้าใจหลักคิดเชิงเหตุผล 

สามารถคิดวิเคราะห์ 

และตระหนักในคุณค่า

ของการด าเนินชีวติอย่าง

มีคุณธรรม จริยธรรม 

จริยธรรมทาง

การเมือง  

1) บรรยาย : จริยธรรมทางการเมือง 

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

3) นิสติร่วมอภปิรายและท าใบกจิกรรมที่ 6 เร่ืองจริยธรรมทาง
การเมือง  

- 

(13) 

17 – 21 พ.ย. 

2557 

 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความ

เข้าใจหลักคิดเชิงเหตุผล 

สามารถคิดวิเคราะห์ 

และตระหนักในคุณค่า

ของการด าเนินชีวติอย่าง

มีคุณธรรม จริยธรรม 

กจิกรรมในงานเปิด

บ้านนวัตกรรมการ

เรียนรู้  

อาจารย์น านิสติเข้าร่วมกจิกรรมเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้   

ในวันที่ 19 – 21 พฤศจกิายน 2557 ณ ส านักนวัตกรรมการ

เรียนรู้  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

- 

(14) 

24 – 28 พ.ย. 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความ

เข้าใจหลักคิดเชิงเหตุผล 

การบริโภคสื่อด้วย

ปัญญา 

1) บรรยาย : การบริโภคสื่อด้วยปัญญา 

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

- 
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สปัดำหที์่ 

(วนั เดือน ปี) 

วตัถุประสงคเ์ชิง

พฤติกรรม 

หวัขอ้/รำยละเอียด กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน งำนมอบหมำย 

2557 สามารถคิดวิเคราะห์ 

และตระหนักในคุณค่า

ของการด าเนินชีวติอย่าง

มีคุณธรรม จริยธรรม 

(15) 

1 – 4 ธ.ค. 

2557 

- ทดสอบคร้ังที่ 2 ทดสอบคร้ังที่ 2  

 

- 

 

2. แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู ้

กิจกรรม ผลกำรเรียนรู ้ วิธีกำรประเมิน 
สดัส่วนของ 

กำรประเมินผล 

ภาคบรรยาย 1) ความรู้ 

2) ทกัษะทางปัญญา 

คะแนนสอบคร้ังที่ 1  15% 

การเรียนรู้โดยใช้กจิกรรมเป็น

ฐาน (กจิกรรมรายบุคคล) 

1) คุณธรรมจริยธรรม 

2) ความรู้ 

3) ทกัษะทางปัญญา 

คะแนนกจิกรรมรายบุคคลที่ 1

คะแนนกจิกรรมรายบุคคลที่ 2 
5% 

5% 

การเรียนรู้โดยใช้กจิกรรมเป็น

ฐาน (กจิกรรมกลุ่ม) 

1) คุณธรรมจริยธรรม 

2) ความรู้ 

3) ทกัษะทางปัญญา 

4) ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล

และความรับผดิชอบ 

คะแนนกจิกรรมกลุ่มที่ 1  

คะแนนกจิกรรมกลุ่มที่ 5 

5% 
5% 

 
 

การเรียนรู้โดยใช้กจิกรรมเป็น

ฐาน (กจิกรรมกลุ่ม) 
1) คุณธรรมจริยธรรม 

2) ความรู้ 

3) ทกัษะทางปัญญา 

4) ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล

และความรับผดิชอบ 

คะแนนกจิกรรมกลุ่มที่ 2 

คะแนนกจิกรรมกลุ่มที่ 3 

คะแนนกจิกรรมกลุ่มที่ 4 

คะแนนกจิกรรมกลุ่มที่ 6 

คะแนนกจิกรรมกลุ่มที่ 7 

คะแนนสอบคร้ังที่ 2  

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

20% 

การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็น

ฐาน (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 

คะแนนความดสีากล 

คะแนนการมสีว่นร่วมในชั้นเรียน

และคะแนนจิตพิสยั 

10% 
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หมวดที ่6 ทรพัยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน 

1. ต ำรำและเอกสำรหลกั 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม (ก าลัง

ด าเนินการปรบัปรุง) 

2. เอกสำรและขอ้มูลส ำคญั 

1. คู่มือจริยศาสตร์ตามหลักวิชาการสากล 

2. คิดอย่างไรให้มีเหตุผล 

3. มนุษย์กบัการใช้เหตุผล 

4. พุทธปรัชญา : มนุษย์ สังคม และปัญหาจริยธรรม 

5. มนุษย์กบัศาสนา 

6. ความรู้พ้ืนฐานทางศาสนา 

7. ศาสนาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

8. ศาสนาส าคัญของโลก 

9. ศาสนาเปรียบเทยีบ 

10. รัฐศาสตร์และจริยธรรมนักการเมืองแนวพุทธ 

 

3. เอกสำรและขอ้มูลแนะน ำ 

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 

 

หมวดที ่7 กำรประเมินและปรบัปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 

 

1. กลยุทธก์ำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนกัศึกษำ  

ประเมินผลรายวิชาโดยนิสติ 

 

2. กลยุทธก์ำรประเมินกำรสอน  

1. การสงัเกตการสอนโดยผู้ร่วมงาน  

2. ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสติ 

3. พูดคุย สอบถามนิสิต 

 

3. กำรปรบัปรุงกำรสอน 

1. น าผลการประเมินรายวิชาโดยนิสติ และผลการประชุมระหว่างภาคและปลายภาคของผู้สอนมา

พิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธกีารสอนและการเรียนรู้ของนิสติ   

2. การจัดประชุมเชิงปฏบัิติการเพ่ือพัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอน    

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


มคอ. 3 

ส ำนกันวตักรรมกำรเรียนรู ้   มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนำ้ 11 

 

 

4. กำรทบทวนสอบมำตรฐำนผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรำยวิชำ 

1. ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ   

2. ทวนสอบจากงานที่มอบหมาย   

3. ตรวจสอบข้อสอบว่าสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  

4. ตรวจสอบวิธกีารให้คะแนน ความเที่ยง และการตัดเกรด 

 

5. กำรด ำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ 

1. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และน าข้อมูลความคิดเหน็จากผู้สอนและนิสติมาพิจารณา

ทบทวนเพ่ือปรับปรุงรายวิชา 

 

 


