มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา มศว 151 การศึกษาทัว่ ไปเพือ่ พัฒนามนุ ษย์
หมวดวิชา ศึกษาทัว่ ไป
สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2556

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
มศว 151 การศึกษาทัว่ ไปเพือ่ พัฒนามนุ ษย์ (General Education for Human Development)
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประเภทรายวิชา วิชาพื้นฐาน
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชา อ.จิ ตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา
อาจารย์ผสู ้ อนมีรายนาม ดังนี้
Sec
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
B13

อาจารย์ผูส้ อน

สถานทีต่ ิดต่อ

อ.ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ
อ.นพรัตน์ สาเภา
อ.ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ
อ.นพรัตน์ สาเภา
ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์
ผศ.นิตต์อลิน พันธุอ์ ภัย
รศ.ศิริวรรณ ศรีสรฉัตร์
ผศ.สิทธินันท์ ท่อแก้ ว
อ.ชนิดา มิตรานันท์

สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
การศึกษาพิเศษ
อาจารย์ศศิธร อินทร์ศรีทอง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
อ.ธรรมนูญ สะเทือนไพร
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
ผศ.สิทธินันท์ ท่อแก้ ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์
อ.อาจารีย์ ช่างประดับ
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้

สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท์

E-mail

081-550-9001
081-299-2960
081-550-9001
081-299-2960
081-693-0793
084-081-8412
081-420-4866
085-346-9647
084-930-9900

thammachot@swu.ac.th
nopharat@swu.ac.th
thammachot@swu.ac.th
nopharat@swu.ac.th
watch@swu.ac.th
pissamai@swu.ac.th
siriwans@swu.ac.th
sittinun@swu.ac.th
chanidam@swu.ac.th

080-629-8294
081-360-4164
085-346-9647
081-299-5448

sasithon@swu.ac.th
thammanoons@swu.ac.th
sittinun@swu.ac.th
ajareecha@swu.ac.th
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Sec
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25

อาจารย์ผูส้ อน
อ.สุเมษย์ หนกหลัง
อ.ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์
อ.วรสรณ์ เนตรทิพย์
อ.ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ
อ.นพรัตน์ สาเภา
อ.นพรัตน์ สาเภา
อ.ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ
อ.อาจารีย์ ช่างประดับ
อ.สุเมษย์ หนกหลัง
อ.ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์
อ.วรสรณ์ เนตรทิพย์
อ.วิรงรอง ดวงใจ

B26 อ.อังสุมาลิน จานง
B27 อ.ศุภิกา วานิชชัง
B28 ผศ.วัฒนพร พัฒนภักดี
B29 อ.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ
อยุธยา
B30 อ.นันทน์ธร บรรจงปรุ
B31 อ.ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์
B32 อ.อาจารีย์ ช่างประดับ
B33 อ.ศรัญญา ศรีทอง
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43
B44
B45

อ.วรสรณ์ เนตรทิพย์
อ.อาจารีย์ ช่างประดับ
อ.วิชุดา สาธิตพร
อ.ปองทิพย์ เทพอารีย์
อ.สุพัตรา อารีกจิ
อ.อนุชา เจริญโพธิ์
อ.วิชุดา สาธิตพร
อ.ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ
อ.วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์
อ.ปองทิพย์ เทพอารีย์
อ.ขวัญคนิฐ แซ่อ้ งึ
อ.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ
อยุธยา

สถานทีต่ ิดต่อ

โทรศัพท์

E-mail

สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้ อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้ อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้ อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
คณะเภสัชศาสตร์
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้

085-370-6463
081-376-7436
084-902-5270
081-550-9001
081-299-2960
081-299-2960
081-550-9001
081-299-5448
085-370-6463
081-376-7436
084-902-5270
091-109-4808

sumaten@swu.ac.th
danusorn_kan@hotmail.com
napannetthip@yahoo.com
thammachot@swu.ac.th
nopharat@swu.ac.th
nopharat@swu.ac.th
thammachot@swu.ac.th
ajareecha@swu.ac.th
sumaten@swu.ac.th
danusorn_kan@hotmail.com
napannetthip@yahoo.com
wirongrong@swu.ac.th

สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้ อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้

081-360-4164
081-376-7436
081-299-5448
089-755-5194

nanthon@swu.ac.th
danusorn_kan@hotmail.com
ajareecha@swu.ac.th
saranya@swu.ac.th

084-902-5270
081-299-5448
084-537-1856
087-510-3232
089-179-2520
081-912-4826
084-537-1856
089-699-4810
089-079-3141
087-510-3232
089-484-6205
081-408-0513

napannetthip@yahoo.com
ajareecha@swu.ac.th
wichudas@swu.ac.th
saengpk@yahoo.com
supatraa@swu.ac.th
charoenpo@yahoo.com
wichudas@swu.ac.th
pinyapan@swu.ac.th
wanchad@ swu.ac.th
saengpk@yahoo.com
kwankanit@swu.ac.th
jitpinya@swu.ac.th

086-214-1127 angsumalin@swu.ac.th
081-819-3410 supika@swu.ac.th
081-286-1061 wattanap@swu.ac.th
081-408-0513 jitpinya@swu.ac.th

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
อาคาร 14 มศว ประสานมิตร
อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
3 พฤษภาคม 2556
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ (หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนเข้ าใจความหมาย ความสาคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางด้ าน
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อการพัฒนามนุษย์
1.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ มีศักยภาพในการรับรู้ การสื่อสาร และการแสวงหาความรู้
1.3 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีเจตคติท่ดี ีต่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
1.4 เพื่อพัฒนาจิตใจ และเชาวน์ปัญญาของผู้เรียน ให้ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
แสวงหาแนวทางในการแก้ ปัญหาได้ อย่างมีวิจารณญาน
1.5 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนเป็ นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา
2.2 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทัว่ ไป ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการสื่ อสาร การแสวงหา
ความรู้ การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาวน์ปัญญา ให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสวงหาแนวทางใน
การแก้ปัญหา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเป็ นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

การมอบหมายงาน
โครงการ/กิจกรรม

การเรียนรูจ้ าก
กรณีศึกษา

การเรียนรูโ้ ดย
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน

การเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง

25

30

20

20

40

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
ด้านที่ 4
ด้านที่ 5
ทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ด้านที่ 1
ด้านที่ 3
ด้านที่ 2
ความสัมพันธ์ ตัวเลข การสื่อสาร
คุณธรรมและ
ทักษะทาง
ความรู ้
ระหว่างบุคคล
และการใช้
รายวิชา
จริยธรรม
ปั ญญา
และความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4
มศว 151                    



4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม สัปดาห์ละ
1 ชั่วโมง (เฉพาะรายที่ต้องการ) โดยประกาศเวลาให้ คาปรึกษาไว้ ในแผนการสอนและเว็บไซต์สานัก
นวัตกรรมการเรียนรู้ วิธกี ารสื่อสารทาได้ โดยการนัดหมายทางโทรศัพท์ หรือ e-mail

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
๑.๑ ความมีระเบียบและ กิจกรรมที่มอบหมาย
วินัย

วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การเข้ าเรียน/ การส่ง
รายงาน ตรงเวลา

๑.๒ ความรั บผิดชอบต่ อ กรณีศึกษา/ กิจกรรมที่มอบหมาย/ พิ จ ารณาจากคุ ณ ภาพของงานที่ไ ด้ รั บ มอบหมาย/
ตนเองและสังคม
PBL (จิตสานึกสาธารณะ)
ประเมินจากการทากิจกรรม
กรณีศึกษา/ กิจกรรมที่มอบหมาย

สังเกตจากรายงาน ไม่ลอกผู้อ่นื /มีจรรยาบรรณในการ
อ้ างอิงผลงานจากแหล่งข้ อมูล/ไม่ทุจริตในการสอบ

สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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๑.๓ ความซื่อสัตย์สจุ ริต

มคอ. 3
๑.๔ ความเสียสละ

กรณี ศึ ก ษา/
กิ จ กรรมกลุ่ ม สังเกตพฤติกรรม/ พิจารณาคุณภาพของโครงการจิต
(โครงการจิตอาสา)
อาสา การประเมินจากการทากิจกรรม

๑.๕ ความอดทน (หนั ก กิจกรรมเดี่ยว/ กิจกรรมกลุ่ม
เอาเบาสู้)

๑.๖ ความเมตตากรุณา

สังเกตพฤติกรรม/ พิจารณาคุณภาพของงานที่ได้ รับ
มอบหมาย/ การมีส่วนร่ วม/ การมีภาวะผู้นา/
ความสามารถในการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค

กรณีศึกษา/กิจกรรมกลุ่ม (โครงการ สังเกตพฤติกรรม / พิจารณาคุณภาพของโครงการจิต
จิตอาสา)
อาสา การประเมินจากการทากิจกรรม

๒. ความรู ้
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
๒.๑ มีความรู้ในหลักการ การบรรยาย/
กรณี ศึ ก ษา/ การนาเสนอผลงาน/ การอภิปราย/ การสอบวัดผล
แ ล ะ ค ว า ม ส า คั ญ กิจกรรมเดี่ยว/ กิจกรรมกลุ่ม
อง ค์ ป ระ กอบของ วิ ช า
ศึ ก ษาทั่ ว ไปเพื่ อพั ฒ นา
ความเป็ นมนุษย์
๒ .๒ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ การบรรยาย/
กรณี ศึ ก ษา/ การนาเสนอผลงาน/ การอภิปราย/ การสอบวัดผล
ระหว่ า งการศึ ก ษาทั่ ว ไป กิจกรรมเดี่ยว/ กิจกรรมกลุ่ม
กับวิชาชีพเฉพาะ
๒.๓ การแสวงหาความรู้ การเรี ย นรู้ โดยใช้ ปั ญ หาเป็ นฐาน การนาเสนอผลงาน/ การอภิปราย/ การสอบวัดผล
ภายนอกห้ องเรียน
(PBL)
กรณี ศึ ก ษา/ การนาเสนอผลงาน / การอภิปราย / การสอบวัดผล
๒.๔ วิ ธี คิ ด และเชื่ อ แบบ การบรรยาย/
โยนิ โ สมนสิ ก ารและกา กิจกรรมเดี่ยว/ กิจกรรมกลุ่ม
ลามสูตร
๒.๕ การเขียนโครงการ

กรณีศึกษา / กิจกรรมกลุ่ม

การนาเสนอผลงาน

๓. ทักษะทางปั ญญา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
3.1 การนาศิลปศาสตร์ไปใช้ บรรยาย/ กรณีศึกษา /กิจกรรมเดี่ยว สังเกตพัฒนาการเชิงความคิด/พฤติกรรมของนิสติ
เ ป็ น เ ค รื่ อง มื อพั ฒ น า / กิจกรรมกลุ่ม/ PBL
- การคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ/ มีเหตุผล
ศักยภาพ และพัฒนาปัญญา
- การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
- บูรณาการทางความคิดเชื่อมโยงอย่างเป็ น องค์รวม
- ประยุกต์ความรู้และแก้ ไขปัญหาได้ อย่างเหมาะสม
3.2 การนาแนวคิดปรัชญา ศึกษาด้ วยตนเอง/โครงการจิตอาสา ประเมินจากคุณภาพโครงการที่มอบหมาย
เศรษฐกิจพอเพี ยงไปใช้ ใน
การดาเนินชีวิต
สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
๔.๑ หลักการทางาน
กิจกรรมกลุ่ม/ อภิปราย
ร่วมกับผู้อ่นื

วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน ภาวะผู้ นา
กล้ า แสดงออก บุ ค ลิ ก ภาพ เคารพสิท ธิแ ละรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นจากผู้อ่นื

๔.๒ ความเข้ าใจตนเอง

กรณีศึกษา/ กิจกรรมกลุ่ม (อภิปราย) พิจารณาจากรายงาน/ การวิเคราะห์ตนเอง
แนวคิดในการพัฒนาตนเอง

๔.๓ ความเข้ าใจผู้อ่นื

กรณีศึกษา/ กิจกรรมกลุ่ม (อภิปราย) สังเกตจากการมีปฏิสมั พันธ์กับผู้อ่ นื ทั้งในและนอกชั้นเรียน
วิธกี ารทางานร่วมกับผู้อ่นื
ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่นื

๔.๔ ความเข้ าใจโลก

กรณีศึกษา/ กิจกรรมกลุ่ม (อภิปราย) สังเกตวิธกี ารทางาน และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
การประเมินเจตคติก่อน/หลังเรียน

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์ ก ร ณี ศึ ก ษ า / กิ จ ก ร ร ม เ ดี่ ย ว / พิจารณาจากรายงานการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงตัวเลขที่
เชิงตัวเลข
กิจกรรมกลุ่ม/ อภิปราย
เกี่ยวข้ องกับการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
๕.๒ ทักษะการสื่อสาร

ก ร ณี ศึ ก ษ า / กิ จ ก ร ร ม เ ดี่ ย ว / สัง เกตพั ฒ นาการเชิ ง พฤติ ก รรมในการสื่อ สารทั้ ง
การฟั ง พูด อ่าน เขียน จากรายงานและการนาเสนอ
กิจกรรมกลุ่ม/ อภิปราย
ในชั้นเรียน

๕.๓ ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ก ร ณี ศึ ก ษ า / กิ จ ก ร ร ม เ ดี่ ย ว / พิจารณาจากรายงาน/ มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้ นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ และการนาเสนอ
กิจกรรมกลุ่ม/ อภิปราย
ผลงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
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จุดมุ่งหมาย
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
1
10-14 - สร้ างเจตคติท่ดี ีในการเรียนรู้วิชาศึกษา
มิ.ย.56 ทั่วไป
-เสริมสร้ างเจตคติในการพัฒนาตนเองให้
เป็ นบัณฑิต/มนุษย์ท่สี มบูรณ์
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ความเข้ าใจวัตถุประสงค์/
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป/อัตลักษณ์ นิสติ
มศว
-มีความรู้ความเข้ าใจการเรียนการสอน
วิชามศว 151
-มีความรู้ ความเข้ าใจที่ถูกต้ องเกี่ยวกับ
การเป็ นมนุษย์ท่สี มบูรณ์
-มีความรู้ความเข้ าใจการดาเนินชีวิตตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
- มีทกั ษะสื่อสาร : การสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ฟัง พูด อ่าน เขียน

2
17-21
มิ.ย.56

3
24-28
มิ.ย.56

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

1)แจก course syllabus/ใบกิจกรรมที่1
รู้จักตนเอง
2)อธิบายการจัดทาข้ อมูลนิสติ ตาม
เอกสาร
3)อธิบายความสาคัญ วัตถุประสงค์วิชา
ศึกษาทั่วไป และอัตลักษณ์นิสติ มศว
4)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่ 1
พัฒนาคนหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5) ดูวีดิทศั น์ เรื่องหมอนักบิน และ
ร่วมกันอภิปราย เรื่องการพัฒนาตนให้
เป็ นบัณฑิต
6) อธิบายสังเขปแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนาไปใช้ การ
ดารงชีวิต
7)นิสติ ทาใบกิจกรรมที่ 1 รู้จักตนเอง ส่ง
ในชั้นเรียน
8) แนะนาหนังสืออ่านนอกเวลา เรื่อง
มันสมอง โดย พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
และการทาแฟ้ มสะสมงาน ส่งสัปดาห์ท่1ี 6
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
ฟังอาจารย์พิเศษ
1)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่2
-เสริมสร้ างเจตคติและแรงบันดาลใจใน
บรรยาย เรื่อง การ
พัฒนาอย่างไรจะได้ คนเต็มคน
การพัฒนาตนเองให้ เป็ นมนุษย์ท่สี มบูรณ์
สร้ างแรงบันดาลใจใน 2)อาจารย์พิเศษ บรรยาย อธิบาย เพื่อ
- ใฝ่ รู้
การพัฒนาตนเองให้ สร้ างแรงบันดาลใจให้ นิสติ ตระหนักหน้ าที่
- มีวินัย
เป็ นบัณฑิต
ความรับผิดชอบ และการพัฒนาตนเอง
-มีความรับผิดชอบ
ให้ ป็นบัณฑิต
-เข้ าใจตนเอง
-18 มิ.ย. อาคารวิจัยต่อเนื่อง ชั้น 2
-เข้ าใจผู้อ่นื
9.00-11.00 น. สาหรับ B29 B32
-เข้ าใจโลก
13.00-15.00น. สาหรับ B33 B35
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-20 มิ.ย. ห้ องประชุม คณะวิศวกรรมฯ
-มีความรู้แนวทางในการพัฒนาตนเอง
9.00-11.00 น. สาหรับ B13 B17
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
13.00-15.00น. สาหรับ B19 B20B21
-มีทกั ษะสื่อสาร
สาหรับนิสติ กลุ่มอื่นให้ เข้ าชั้นเรียนปกติ
-มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
เพื่อเรียนหัวข้ อศิลปศาสตร์มองโดยความ
-มีทกั ษะการคิดเชิงบวก
สัมพันธ์ระหว่างวิชาชีพและวิชาเฉพาะ
และดูวีดิทศั น์ การบรรยายเรื่อง การสร้ าง
แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้ เป็ น
บัณฑิตในสัปดาห์ท่ ี 3
่
1)จิตพิสยั ทีพึงประสงค์ ได้ แก่
1) ศิลปศาสตร์มอง 1)ส่งใบกิจกรรมที่ 2รายงานแผนภูมิ
-เสริมสร้ างเจตคติในการพัฒนาตนเองให้ โดยความสัมพันธ์
ครอบครัวพร้ อมการสัมภาษณ์บุคคลใน
เป็ นบัณฑิต/มนุษย์ท่สี มบูรณ์
ระหว่างวิชาชีพและ
ครอบครัว
- ใฝ่ รู้
วิชาเฉพาะต่างๆ
2)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่3
-มีวินัย
ศิลปศาสตร์มองโดยความสัมพันธ์กบั
-มีความรับผิดชอบ
วิชาชีพและวิชาเฉพาะต่างๆ
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
3)ดูวีดิทศั น์ รายการเป็ น อยู่ คือ : สุภชัย
-มีความรู้ความเข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ปิ ติวุฒิ (มนุษย์วันธรรมดา ชาวนาวันหยุด
วิชาชีพกับวิชาศึกษาทัว่ ไป
23 ก.พ.56) (TPBS) และร่วมกัน
-มีความรู้ความเข้ าใจองค์ประกอบของการ
อภิปรายให้ เห็นการนา ศิลปศาสตร์ไปใช้
เป็ นบัณฑิต/มนุษย์ท่สี มบูรณ์
ประโยชน์ในวิชาชีพ
1)ปฐมนิเทศ
แนะนาหลักสูตร
ศึกษาทั่วไปและ
รายวิชามศว151
ชี้แจงวัตถุประสงค์
การเรียนการสอน
กิจกรรม และการ
ประเมินผล
2)ความหมาย
ความสาคัญของ
อัตลักษณ์นิสติ มศว
3) ประวัติความ
เป็ นมาและ
ความสาคัญของวิชา
ศึกษาทั่วไป
4) การดาเนินชีวิต
ตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานมอบหมาย
1) จัดทาแบบบันทึก
ข้ อมูลนิสติ รายกลุ่มและ
บุคคล
2) ให้ นิสติ ทาใบ
กิจกรรมที่ 2 รายงาน
แผนภูมิครอบครัวพร้ อม
การสัมภาษณ์บุคคลใน
ครอบครัว ส่งสัปดาห์ท่3ี
3) ศึกษาค้ นคว้ าแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มเติมเพื่อ
เตรียมนามาจัดทา
โครงการจิตอาสา
4)เตรียมอ่านเอกสาร
ประกอบการสอนบทที่
2 พัฒนาอย่างไรจะได้
คน เต็มคน
5) อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมอง หน้ า1-28
1)ให้ กลุ่มนิสติ จัดทาใบ
กิจกรรมที่ 3 โครงการ
จิตอาสาภายใต้ แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง นามาส่งใน
สัปดาห์ท่ ี 4
2)เตรียมอ่านเอกสาร
ประกอบการสอนบทที่3
ศิลปศาสตร์มองโดย
ความสัมพันธ์กบั วิชาชีพ
และวิชาเฉพาะต่างๆ
3) อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมอง หน้ า29-40

1)ให้ กลุ่มนิสติ จัดทาใบ
กิจกรรมที่ 3 โครงการ
จิตอาสาโดยยึดหลัก
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
นามาส่งในสัปดาห์ท่ี 4
2)เตรียมอ่านเอกสาร
ประกอบการสอนบทที่4
ศิลปศาสตร์ มองโดย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กบั สิ่งที่มนุษย์ฯ
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จุดมุ่งหมาย

3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
-มีทกั ษะการคิดเชิงบวก
4
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
1-5 -เสริมสร้ างเจตคติท่ถี ูกต้ องในการมี
ก.ค.56 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งที่มนุษย์
เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ ดารงชีวิตอยู่ด้วยดี
-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
-เข้ าใจตนเอง
-เข้ าใจผู้อ่นื
-เข้ าใจโลก
-มีความเมตตากรุณา
-มีจิตสาธารณะ
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ความเข้ าใจเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งที่มนุษย์เกี่ยวข้ อง
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะสารสนเทศ
-มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
-มีทกั ษะการคิดเชิงบวก
5
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
8-12 -เสริมสร้ างเจตคติท่ถี ูกต้ องในการ
ก.ค. ประพฤติตนให้ เหมาะสมกับกาลเวลายุค
56
สมัย และเทศะ
-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
-เข้ าใจตนเอง
-เข้ าใจผู้อ่นื
-เข้ าใจโลก
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ความเข้ าใจเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและยุคสมัย
-มีความรู้หลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
และหลักการเชื่อแบบกาลามสูตร
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะสารสนเทศ
-มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
-มีทกั ษะการคิดเชิงบวก
6
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
15-19 -เสริมสร้ างเจตคติการพูดนาเสนองาน
ก.ค. - ใฝ่ รู้
56
-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
-เข้ าใจตนเอง

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

งานมอบหมาย
3)อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมอง หน้ า41-50

1)ศิลปศาสตร์มอง
โดยความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งที่
มนุษย์เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ ดารงชีวิตอยู่
ด้ วยดี
2) หลักการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ

1)ส่งใบกิจกรรมที่ 3โครงการจิตอาสา
2)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่4
ศิลปศาสตร์ มองโดยความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งที่มนุษย์เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ ดารงอยู่ด้วยดี
3)ดูวีดิทศั น์ เรื่องรู้ส้ภู ยั พิบัติ
(TPBS)และร่วมกันอภิปรายวิเคราะห์
สาเหตุ และแนวทางป้ องกัน/แก้ ไขปัญหา
4)ทาใบกิจกรรมที่ 4 ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งที่มนุษย์เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ ดารงชีวิตอยู่ด้วยดีส่งในชั้นเรียน

1)เตรียมอ่านเอกสาร
ประกอบการสอนบทที่5
ศิลปศาสตร์มองโดย
ความสัมพันธ์กบั
กาลเวลาและยุคสมัย
และบทที่6ศิลปศาสตร์
มองในแง่เทศะ
2)อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมอง หน้ า51-56

1)ศิลปศาสตร์มอง
โดยความสัมพันธ์กบั
กาลเวลาและยุคสมัย
2)ศิลปศาสตร์มองใน
แง่เทศะ
3)หลักการเชื่อแบบ
กาลามสูตร

1)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่5
ศิลปศาสตร์มองโดยความสัมพันธ์กบั
กาลเวลาและยุคสมัย และบทที่ 6
ศิลปศาสตร์มองในแง่เทศะ
2)ดูวีดิทศั น์ รายการเสวนาเด็กห่าม
เรื่อง ภาษาวิบัติ (TPBS)

1)ปรับปรุงโครงการจิต
อาสาตามข้ อเสนอแนะ
ของอาจารย์ผ้ ูสอน
2)เตรียมอ่านเอกสาร
ประกอบการสอนบทที่7
3)เตรียมนาเสนอ
โครงการจิตอาสาภายใต้
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ในสัปดาห์ท่ ี 6
4)อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมอง หน้ า 57-63

นิสติ นาเสนอโครงการ นิสติ แต่ละกลุ่มนาเสนอโครงการ จิตอาสา
จิตอาสาที่แก้ ไขแล้ ว
ที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วเพื่อแลกแลกเปลี่ยน
ให้ อาจารย์ตรวจเป็ น เรียนรู้กบั เพื่อนในชั้นเรียนเป็ นรายกลุ่ม
รายกลุ่ม
(กลุ่มละประมาณ 15
นาที)

สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1)เตรียมอ่านเอกสาร
ประกอบการสอนบทที่7
ศิลปศาสตร์ มองในแง่
การพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์
2)เตรียมสอบครั้งที่ 1

หน้า 8

มคอ. 3
สัปดาห์

7
22-26
ก.ค.
56

8
29
ก.ค.-2
ส.ค.56

5-9
ส.ค.56
9
12-16
ส.ค.55

จุดมุ่งหมาย
-เข้ าใจผู้อ่นื
-เข้ าใจโลก
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเขียน
โครงการ วิธกี ารนาเสนองาน
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะสารสนเทศ
-มีทกั ษะการทางานเป็ นทีม
-มีทกั ษะการเขียนโครงการ
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-เสริมสร้ างเจตคติในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- ใฝ่ รู้
-มีความอดทน
-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
-เข้ าใจตนเอง
-เข้ าใจผู้อ่นื
-เข้ าใจโลก
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ ความเข้ าใจวิธกี ารเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
-มีความรู้ความเข้ าใจเรื่องการปรับตัวเพื่อ
ดารงชีวิตในกระแสโลกาภิวัตน์
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
-มีทกั ษะการเรียนรู้
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-เสริมสร้ างเจตคติในการอ่านหนังสือ
- ใฝ่ รู้
-มีความอดทน
-มีความซื่อสัตย์
-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
-มีการพัฒนาตนเอง
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ ความเข้ าใจวิธกี ารอ่านหนังสือ
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะการเรียนรู้
-มีทกั ษะการคิดวิคราะห์
งดการเรียนการสอนเนื่องจากตรงกับ
สัปดาห์สอบกลางภาค
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความซื่อสัตย์
-มีความรับผิดชอบ
-มีการแสวงหาความรู้ภายนอกห้ องเรียน

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

งานมอบหมาย
3)อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมอง หน้ า65-77

เรียนรู้ด้วยตนเอง
เรื่อง กระแส
โลกาภิวัตน์ท่ไี ทยต้ อง
ปรับตัวให้ ทนั

1)อ่านเอกสารแนะนาการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
2)อ่านเอกสารประกอบการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเรื่องโลกาภิวัตน์ฯ

1)ดาเนินโครงการ
จิตอาสา
2)อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมอง หน้ า79-84

ติดตามอ่านหนังสือ
เรื่องมันสมอง

นิสติ แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งิ ที่ได้
จากการอ่านหนังสือเรื่องมันสมอง ตั้งแต่
หน้ า 1- 84 ทั้งในด้ านความรู้และการ
นาไปพัฒนาตนเอง
พร้ อมนาเสนอในชั้นเรียน

อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมอง หน้ า85-89

เข้ าร่วมงาน
Openhouseของสานัก
นวัตกรรมการเรียนรู้

สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมอง หน้ า91-103

หน้า 9

มคอ. 3
สัปดาห์

10
19-23
ส.ค.55

11
26-30
ส.ค.56

12
2-6
ก.ย.56

จุดมุ่งหมาย
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้รายวิชาศึกษา
ทั่วไป
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะการเรียนรู้
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-เสริมสร้ างเจตคติท่ถี ูกต้ องในการ
พัฒนาศักยภาพตนเอง
-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
-มีความซื่อสัตย์
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ ความเข้ าใจในการพัฒนา
ศักยภาพตนเอง
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะสารสนเทศ
-มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-เสริมสร้ างเจตคติในการมีจิตอาสา
-เสริมสร้ างเจตคติในการทางานเป็ นทีม
-การแสวงหาความรู้ภายนอกห้ องเรียน
-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
-เข้ าใจตนเอง
-เข้ าใจผู้อ่นื
-มีความเมตตา กรุณา
-มีความเสียสละ
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ ความเข้ าใจวิธกี ารทางาน
โครงการจิตอาสา
-มีความรู้ ความเข้ าใจแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะสารสนเทศ
-มีทกั ษะการเรียนรู้
-มีทกั ษะการทางานเป็ นทีม
-มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
-มีทกั ษะการแก้ ปัญหา
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-เสริมสร้ างเจตคติในการทางานเป็ นทีม
-เสริมสร้ างเจตคติในการมีจิตอาสา
-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
-มีความซื่อสัตย์
-มีความอดทน
-เข้ าใจตนเอง -เข้ าใจผู้อ่นื

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

งานมอบหมาย

1)ศิลปศาสตร์มองใน
แง่การพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์
2)สอบครั้งที่ 1

1)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่7
ศิลปศาสตร์มองในแง่การพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์
2)ดูวีดิทศั น์รายการเป็ น อยู่ คือ เรื่อง
สมพล รุ่งพาณิชย์ เพราะชีวิตเป็ นเรื่อง
เพราะๆ (TPBS)และร่วมกันอภิปรายใน
ประเด็นสมพลมีศลิ ปศาสตร์ในการ
พัฒนาศักยภาพตนเองอย่างไร

1)ดาเนินโครงการจิต
อาสา
2) อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมอง หน้ า105113

โครงการจิตอาสา

นิสติ ปฏิบัติกจิ กรรมกลุ่มโครงการจิต
อาสา

1)ดาเนินโครงการ
จิตอาสา
2)อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมอง หน้ า115 126

ติดตามการ
ดาเนินงานโครงการ
จิตอาสา

อาจารย์ติดตามความก้ าวหน้ าในการทา
โครงการจิตอาสาครั้งที่ 1

1)เตรียมนาเสนอและ
ส่งรายงานโครงการ
จิตอาสาฉบับสมบูรณ์
2)อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมอง หน้ า127135

สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 10

มคอ. 3
สัปดาห์

13
9-13
ก.ย.56

14
16-20
ก.ย.55

15
23-27
ก.ย.56

จุดมุ่งหมาย
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ ความเข้ าใจวิธกี ารทางาน
โครงการจิตอาสา
-มีความรู้ ความเข้ าใจแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะสารสนเทศ
-มีทกั ษะการเรียนรู้
-มีทกั ษะการทางานเป็ นทีม
-มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-เสริมสร้ างเจตคติในการทางานเป็ นทีม
-เสริมสร้ างเจตคติในการมีจิตอาสา
-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
-เข้ าใจตนเอง
-เข้ าใจผู้อ่นื
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ ความเข้ าใจการทางานโครงการ
จิตอาสา
-มีความรู้ ความเข้ าใจแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะสารสนเทศ
-มีทกั ษะการเรียนรู้
-มีทกั ษะการทางานเป็ นทีม
-มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
-มีทกั ษะการแก้ ปัญหา
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-เสริมสร้ างเจตคติในการนาเสนองาน และ
การรับฟังการนาเสนองาน
-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
-เข้ าใจตนเอง
-เข้ าใจผู้อ่นื ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ ความเข้ าใจวิธกี ารนาเสนองาน
-มีความรู้ความเข้ าใจแนวคิดเรื่องจิตอาสา
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะสารสนเทศ
-มีทกั ษะการเรียนรู้
-มีทกั ษะการทางานเป็ นทีม
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-เสริมสร้ างเจตคติท่ถี ูกต้ องในการพัฒนา
ปัญญา
-ใฝรู้

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ติดตามการ
ดาเนินงานโครงการ
จิตอาสา

อาจารย์ติดตามความก้ าวหน้ าในการทา
โครงการจิตอาสาครั้งที่ 2

1)เตรียมนาเสนอและ
ส่งรายงานโครงการ
จิตอาสา ฉบับสมบูรณ์
2)อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมอง หน้ า 137147

นาเสนองาน

นาเสนอโครงการจิตอาสา และส่งรายงาน

1)เตรียมอ่านเอกสาร
ประกอบการสอนบทที่8
ศิลปศาสตร์มองในแง่
การพัฒนาปั ญญาที่เป็ น
แกนของการพัฒนา
ศักยภาพ และการเข้ าถึง
อิสรภาพ
2)เตรียมสอบครั้งที่ 2
3)อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมอง หน้ า149160
4)รวบรวมและจัดทา
แฟ้ มสะสมผลงานการ
อ่านหนังสือเรื่อง
มันสมองส่งสัปดาห์ท่1ี 6

งานมอบหมาย

1)ศิลปศาสตร์มองใน 1)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่ 8
แง่การพัฒนาปัญญา ศิลปศาสตร์มองในแง่การพัฒนาปั ญญาที่
2)สอบครั้งที่ 2
เป็ นแกนของการพัฒนาศักยภาพ และ
การเข้ าถึงอิสรภาพ
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สัปดาห์

จุดมุ่งหมาย

หัวข้ อ/รายละเอียด

-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
-เข้ าใจตนเอง
-เข้ าใจผู้อ่นื
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ ความเข้ าใจการพัฒนาปัญญา
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
-มีทกั ษะการคิดสร้ างสรรค์

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

งานมอบหมาย

2)ดูวีดิทศั น์เรื่อง ในหลวงกับการศึกษา
พร้ อมอภิปรายในประเด็นการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาปัญญา
3)สอบครั้งที่ 2
4)ส่งแฟ้ มสะสมผลงานการอ่านหนังสือ
เรื่องมันสมอง

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
สาระการประเมิน

ผลการเรียนรู ้

ภาคเนื้อหา

-คุณธรรม/จริยธรรม
-ความรู้
-ทักษะทางปัญญา
ภาคกิจกรรม
-คุณธรรมจริยธรรม
-ความรู้
-ทักษะทางปัญญา
-ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
-ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคการมีส่วนร่วม -คุณธรรมจริยธรรม
-ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ

วิธีการประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

สอบครั้งที่ 1
สอบครั้งที่ 2
กิจกรรมในชั้นเรียน
กิจกรรมกลุ่ม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
โครงการจิตอาสา
แฟ้ มสะสมงานการ
อ่านหนังสือนอกเวลา

20%
10%
10%
10%
10%
20%

การตอบคาถามในชั้น
การเข้ าชั้นเรียน

5%
5%

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา มศว 151
2. สมุดกิจกรรมวิชา มศว 151
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1. การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ โดย พระพรหมคุณาภรณ์
2. มันสมอง โดย พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
3. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. http://ilc.swu.ac.th
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. www.chaipat.or.th
2. www.youtube.com
3. www.thaipbs.or.th/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ประเมินผลรายวิชาโดยนิสติ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนโดยผู้ร่วมงาน
2. ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสติ
3. พูดคุย สอบถามนิสิต
3. การปรับปรุงการสอน
1. นาผลการประเมินรายวิชาโดยนิสติ และผลการประชุมระหว่างภาคและปลายภาคของผู้สอนมา
พิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธกี ารสอนและการเรียนรู้ของนิสติ
2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอน
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
1. ทวนสอบจากคะแนนข้ อสอบ
2. ทวนสอบจากงานที่มอบหมาย
3. ตรวจสอบข้ อสอบว่าสอดคล้ องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้
4. ตรวจสอบวิธกี ารให้ คะแนน ความเที่ยง และการตัดเกรด
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ประชุมผู้สอนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคและปลายภาค
2. นาผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และข้ อมูลความคิดเห็นจากผู้สอนและนิสติ มาพิจารณาทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงรายวิชา
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