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รายละเอียดของรายวิชา มศว 353 มนุ ษย์กบั การใช้เหตุผลและจริยธรรม
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจํ าปี การศึกษา 2560
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
มศว 353 มนุษย์กบั การใช้ เหตุผลและจริยธรรม (Man, Reasoning and Ethics)
2. จํ านวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิชาศึกษาทั่วไป
ประเภทรายวิชา รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชา อาจารย์กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว
อาจารย์ผสู ้ อน มีรายนามดังนี้
Sec
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
B13

อาจารย์ผูส้ อน
อ.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ ายแก้ ว
อ.ปิ ยะ บูชา
อ.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ ายแก้ ว
อ.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ ายแก้ ว
อ.พิชชาดา สุทธิแป้ น
อ.ปิ ยะ บูชา
ผศ.นลินา ประไพรักษ์สทิ ธิ์
อ.พิชชาดา สุทธิแป้ น
อ.วรสรณ์ เนตรทิพย์
อ.วรสรณ์ เนตรทิพย์
อ.สราวุฒิ ตรีศรี
อ.วรสรณ์ เนตรทิพย์
อ.สราวุฒิ ตรีศรี

สถานที่ติดต่อ
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
คณะวิทยาศาสตร์
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 2-3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
อาคาร 35 มศว ประสานมิตร
อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
26 กรกฎาคม 2560
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ (หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา

1. เพื่ อ ให้ ผ้ ู เ รี ยนมี ความเข้ า ใจและมีความสามารถในการคิด อย่ า งมีเ หตุผล คิ ด วิ เคราะห์ และ
คิดแก้ ปัญหาในชีวิตประจําวันได้
2. เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีความเข้ าใจและตระหนักในคุณค่าของการดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
3. เพื่อให้ ผ้ ูเรียนรู้เท่าทันสื่อและมีวิจารณญาณในการเลือกรับสื่อ
4. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ มีความใฝ่ รู้และมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
5. เพื่อพัฒนาให้ ผ้ ูเรียนมีอตั ลักษณ์ของนิสติ มศว โดยเน้ นด้ านเปี่ ยมจิตสํานึกสาธารณะ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุ บัน
และระยะเวลาในการเรียนการสอน
2. เพื่อปรับปรุงจุ ดมุ่งหมายของการเรียนรู้และสื่อ/กิจกรรมการเรียนการสอน/ประเมินผลผู้เรียน
ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ไี ด้ ระบุไว้ ใน มคอ 2
3. เพื่อสร้ างความเข้ าใจร่ วมกันให้ แก่คณาจารย์ผ้ ูสอนถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายในการจัดการ
เรียนการสอน
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาการใช้ เ หตุ ผ ลและจริ ย ธรรม สร้ า งเสริ ม ให้ เ ป็ นผู้ ใ ฝ่ รู้ ค วามจริ ง และคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ล
ตลอดจนเป็ นผู้มีคุณธรรมจริ ยธรรม มี เหตุ ผล และจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้ องกับตนเอง ผู้ อ่ ืน และบริ บทที่
เกี่ยวข้ องด้ วยสื่อ และกระบวนการสอนที่หลากหลาย

2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา (จํ านวนชัว่ โมงรวม 135 ชัว่ โมง)
บรรยาย

การเรียนรูจ้ ากการฝึ กปฏิบตั ิ

โครงการ/กิจกรรมทีม่ อบหมาย/เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง

30

30

75

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

มศว
353

ด้านที่ 1
คุณธรรมและจริยธรรม

ด้านที่ 2
ความรู้

1.1 1.2 1.3

2.1









ด้านที่ 3
ทักษะทางปั ญญา

ด้านที่ 4
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3


















4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวติ พร้ อมให้ ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ มีจิตสํานึกสาธารณะ
และเป็ นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
1.1 มีความซื่อสัตย์
มีวินยั ตรงต่อเวลา

- ฝึ กปฏิบตั ิกจิ กรรม เพื่อเสริมสร้ างความซื่อสัตย์
มีวินัย และตรงต่อเวลา
- สอดแทรกจรรยาบรรณทางวิ ช าการและ
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ นิสติ มีค่านิยมพื้นฐานที่
ถูกต้ อง
- ผู้สอนประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี

สังเกตพฤติกรรม
- ความซื่อสัตย์ จากการสอบ การทํารายงาน การ
อ้ างอิงแหล่ งข้ อมูลตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ
- การปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิ ทยาลั ยและ
ข้ อตกลงในชั้นเรียน
- การเข้ าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา
(มีก ารกํา หนดเกณฑ์ม าตรฐาน Rubrics ในการ
ประเมิน)
1.2 มีจิตสาธารณะ - สร้ างแรงบั น ดาลใจจากกรณี ศึ ก ษาบุ ค คล - ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและสะท้ อน
เสียสละเพือ่ ส่วนรวม ตัวอย่ างที่มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะซึ่ง คิดสิง่ ที่ได้ รับจากประสบการณ์ในการเรียนรู้
ได้ รับการยอมรับในสังคม
- ประเมินจากกิจกรรมและพฤติกรรมการมีส่วน
- ฝึ กทํา กิ จ กรรมที่ มี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ และ ร่วมในการทํางานกลุ่ม
เสียสละเพื่อส่วนรวม
- จั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู้เ กี่ย วกับประวั ติ ความ - ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและสะท้ อน
1.3 ตระหนักใน
คุณค่าของศิลปะและ เป็ นมาของศิ ล ปะ ประเพณี วั ฒนธรรม เพื่ อ ให้ คิดสิง่ ที่ได้ รับจากประสบการณ์ในการเรียนรู้
ซึมซับและเกิดความภาคภูมิใจในความดีงามของ - สังเกตจากการประพฤติตนอยู่ในวัฒนธรรมที่ดี
วัฒนธรรม
ศิลปะและวัฒนธรรม
งามของไทยและนานาชาติ เช่ น การแต่งกาย การ
- สอดแทรกแนวคิดด้ านวัฒนธรรมและประเพณีท่ี เข้ าคิว มารยาททางสังคม ฯลฯ
ดีงามทั้งของไทยและนานาชาติ
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
2. ความรู ้ : มีความรอบรู้อย่างกว้ างขวาง เข้ าใจ และเห็นคุณค่าของตนเองผู้อ่นื สังคม และธรรมชาติ บนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
- อธิ บ ายแนวคิ ด ในการพั ฒ นามนุ ษ ย์ ท้ั ง ด้ า น - ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและสะท้ อน
2.1 มีความรูพ้ นฐาน
ื้
พฤติกรรม จิตใจ ปั ญญา และสอดแทรกแนวคิด คิดสิง่ ที่ได้ รับจากประสบการณ์ในการเรียนรู้
ศึกษาทัว่ ไป
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมินจากการสอบข้ อเขียน
- จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
- จั ด กิจ กรรมเพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจและเห็น คุ ณ ค่ า ของ (มีก ารกํา หนดเกณฑ์ม าตรฐาน Rubrics ในการ
ตนเอง ผู้อ่นื และสังคม พร้ อมตั้งเป้ าหมายในการ ประเมิน)
พัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้ อม
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3. ทักษะทางปั ญญา : ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิง่ เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการความรู้ส่กู ารคิดริเริ่ม
สร้ างสรรค์และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
- มอบหมายกิจกรรมให้ นิสิตฝึ กประยุกต์ความรู้ - ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและสะท้ อน
3.1 สามารถ
คิดสิง่ ที่ได้ รับจากประสบการณ์ในการเรียนรู้
ประยุกต์ความรูใ้ ห้ ให้ เกิดประโยชน์
- ใช้ กรณีศึกษาให้ นิสิตฝึ กคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ - ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
เกิดประโยชน์
และนําความรู้มาใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาอย่ างเป็ น - ประเมินจากการสอบข้ อเขียน
3.2 สามารถคิด
(มี ก ารกํา หนดเกณฑ์ม าตรฐาน Rubrics ในการ
อย่างเป็ นระบบ และ ระบบ
- นําเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ ประเมิน)
แก้ไขปั ญหาได้
3.3 สามารถประเมิน สะท้ อนคิดในชั้นเรียน
วิพากษ์ สถานการณ์
ต่างๆ โดยใช้ความรู ้
เป็ นฐาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่นื มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้ อม
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
4.1 สามารถทํางาน - มอบหมายกิ จ กรรมกลุ่ ม ให้ นิ สิ ต ฝึ กทํา งาน - สังเกตจากพฤติกรรมการทํากิจกรรมกลุ่ม เช่ น
ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ฝึ กรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง สั ง คม ภาวะผู้นาํ /ผู้ร่วมงาน ความรับผิดชอบ การแสดง
ร่วมกับผูอ้ ื่นทั้งใน
สิ่งแวดล้ อม และปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ
จุ ด ยื น ของตนเอง การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็น ของ
ฐานะผูน้ าํ และ
- ใช้ ก รณีศึก ษาให้ นิ สิต เรีย นรู้ และตระหนั ก ถึง เพื่อนร่วมกลุ่ม และค้ นหาทางออกร่วมกันได้
ผูร้ ่วมงานได้
ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ นต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อม - ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและสะท้ อน
4.2 มีความ
พร้ อมทั้ ง กระตุ้ นให้ คิ ด หาวิ ธี ท่ี จ ะมี ส่ ว นร่ ว ม คิดสิง่ ที่ได้ รับจากประสบการณ์ในการเรียนรู้
รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบในการแก้ ปัญหาโดยเริ่มต้ นจากตัวนิสติ - ประเมิน จากการปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์
เอง
ต่างๆ ตามกาละและเทศะ
สังคม และ
- นําเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ - ให้ นิ สิ ต /ผู้ ที่ เ กี่ ยวข้ องมี ส่ ว นร่ วมในการ
สิ่งแวดล้อม
สะท้ อนคิดในชั้นเรียน
ประเมินผล
4.3 สามารถ
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
ปรับตัวให้เข้ากับ
- ประเมินจากการสอบข้ อเขียน
สถานการณ์ต่างๆ
(มีก ารกํา หนดเกณฑ์ม าตรฐาน Rubrics ในการ
ประเมิน
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข มีทกั ษะ
สื่อสาร พร้ อมทั้งสามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
- มอบหมายกิ จ กรรมให้ นิ สิ ต ฝึ กฝนการคิ ด - ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและสะท้ อน
5.1 สามารถ
คิดสิง่ ที่ได้ รับจากประสบการณ์ในการเรียนรู้
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข
ตัวเลข เพือ่ ให้เข้าใจ - ฝึ กใช้ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ป ระกอบการวิ เ คราะห์ - ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
ประเด็นปัญหา
- ประเมินจากการสอบข้ อเขียน
องค์ความรูห้ รือ
(มีก ารกํา หนดเกณฑ์ม าตรฐาน Rubrics ในการ
ประเด็นปั ญหา
ประเมิน)
5.2 สามารถสื่ อสาร - ฝึ กการใช้ ทกั ษะสื่อสารในรายวิชา ทั้งการฟัง การ - ประเมินทักษะการฟั ง และการอ่านจากการตั้ง
อ่าน การพูด และการเขียน
คําถามและตอบคําถาม
ได้อย่างมี
-ประเมิ น ทั ก ษะการพู ด โดยพิ จ ารณาจากการ
ประสิทธิภาพ
นําเสนอเป็ นลําดับขั้นตอน พูดชัดเจน กระชับ ตรง
ประเด็น เข้ าใจง่าย และรักษาเวลา
- ประเมินทักษะการเขียนจากคุณภาพรายงาน ที่มี
การเขียนเป็ นลําดับขั้นตอน ชัดเจน ตรงประเด็น
เข้ าใจง่าย
- ประเมินจากการสอบข้ อเขียน
- สอดแทรกหลักการเลือกแหล่งข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ - ประเมินจากคุณภาพรายงาน
5.3 สามารถใช้
และวิ ธีก ารอ้ า งอิง แหล่ ง ข้ อ มู ล อย่ า งถู ก ต้ อ งตาม - ประเมินจากการเลือกแหล่ งข้ อมูลได้ เหมาะสม
เทคโนโลยีในการ
น่าเชื่อถือ และอ้ างอิงแหล่งข้ อมูลอย่างถูกต้ องตาม
สืบค้น เก็บรวบรวม หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ
- ฝึ กใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งที่ หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ข้อมูล และเลือก
เชื่อถือได้
ใช้ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อย่างมี - ฝึ กเลื อ กใช้ ข้ อมู ล สารสนเทศที่ เ หมาะสม
ประกอบการนําเสนองาน
ประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(วัน เดือน ปี )
(1)
ความมีเหตุผลและ
15-18
พฤติกรรมจริยธรรม
ส.ค. 60

(2)
21-25
ส.ค. 60

(3)
28 ส.ค. –
1 ก.ย. 60

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

1) ปฐมนิเทศ แนะนํารายวิชา ชี้แจงจุดประสงค์ กิจกรรม การวัดผล
และเกณฑ์การประเมินผล
2) อธิบายประโยชน์ของการเรียนในรายวิชา มศว 353
3) ชี้แจงเรื่องการทําโครงการทําความดีเพื่อสังคม
4) Interactive Lecture : ความมีเหตุผลกับจริยธรรม
5) อภิปราย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ฝึ กปฏิบัติ ด้ วยกิจกรรม :
ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องความมีเหตุผลและพฤติกรรมจริยธรรม (ใช้
Think-Pair-Share)
1) Interactive Lecture : ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องกับจริยธรรม และหลัก
ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องกับ
คุ
จริยธรรม / นิสติ เขียนแผน ณธรรมในการดําเนินชีวิตประจําวัน
2) อภิปราย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรม :
โครงการทําความดีเพื่อ
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องกับจริยธรรม
สังคม
3) อภิปราย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ฝึ กปฏิบัติ : เขียนแผนโครงการ
ทําความดีเพื่อสังคม
จริยธรรมตามหลักศาสนา 1) Interactive Lecture : จริยธรรมตามหลักศาสนา
/ นิสติ เขียนแผนโครงการ 2) นิสติ ชมวีดิทศั น์ : เรื่องธรรมะใกล้ ตัว (จากรายการศิลป์ สโมสร ปี
2011) และ เรื่องของแม่ต้อย (TVC)
ทําความดีเพื่อสังคม
3) อภิปราย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรม :
ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่องจริยธรรมตามหลักศาสนา
4) อภิปราย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ฝึ กปฏิบัติ : เขียนแผนโครงการ
ทําความดีเพื่อสังคม

(4)
4-8
ก.ย. 60

วิธคี ิดอย่างมีเหตุผล /
นิสติ เขียนแผนโครงการทํา
ความดีเพื่อสังคม

(5)
11-15
ก.ย. 60

จริยธรรมในการเรียน /
นิสติ เขียนแผนโครงการทํา
ความดีเพื่อสังคม

(6)
18-22
ก.ย. 60

จริยธรรมในครอบครัว

(7)
25 -29
ก.ย. 60
(8)
2–6
ต.ค. 60

นิสติ เขียนแผนและนําเสนอ
โครงการทําความดีเพื่อ
สังคม
ทบทวนความรู้ และ
ประเมินผลครั้งที่ 1

1) Interactive Lecture : วิธคี ิดอย่างมีเหตุผล (วิธคี ิดตามหลัก
โยนิโสมนสิการ และวิธคี ิดแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์)
2) อภิปราย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรม :
ใบกิจกรรมที่ 4 วิธคี ิดตามหลักโยนิโสมนสิการ(ใช้ Role Playing)
3) อภิปราย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ฝึ กปฏิบัติ : เขียนแผนโครงการทํา
ความดีเพื่อสังคม
1) Interactive Lecture : จริยธรรมในการเรียน
2) นิสติ ชมวีดิทศั น์ : เรื่อง “ผมเกลียดโรงเรียนแต่รักการศึกษา”
หรือ ซี่ร่ยี ์ฮอร์โมน ซีซัน 1 ตอนที่ 1 “Testosterone”
3) อภิปราย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรม :
ใบกิจกรรมที่ 5 เรื่องจริยธรรมในการเรียน
4) อภิปราย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ฝึ กปฏิบัติ : เขียนแผนโครงการ
ทําความดีเพื่อสังคม
1) Interactive Lecture : จริยธรรมในครอบครัว
2) นิสติ ชมวีดิทศั น์ : เรื่องลูกไม้ หลายๆ ต้ น ตอน ปั ญหาที่ไม่มี
ทางออก
3) อภิปราย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรม :
ใบกิจกรรมที่ 6 เรื่องจริยธรรมในครอบครัว

งานมอบหมาย
มอบหมายงาน: แบ่งกลุ่ม
และให้ นิสติ วางแผนทํา
โครงการทําความดีเพื่อ
สังคมและเริ่มติดต่อ
สถานที่ทาํ โครงการฯ

มอบหมายงาน:
ให้ นิสติ ร่างแผนโครงการ
ทําความดีเพื่อสังคม

มอบหมายงาน:
-ให้ นิสติ เขียนแผน
โครงการทําความดีเพื่อ
สังคม
-นิสติ เตรียมทําใบ
กิจกรรมที่ 4 วิธคี ิดตาม
หลักโยนิโสมนสิการ(ใช้
Role playing)
มอบหมายงาน: ให้ นิสติ
เขียนแผนโครงการทํา
ความดีเพื่อสังคม

มอบหมายงาน: ให้ นิสติ
เขียนแผนโครงการทํา
ความดีเพื่อสังคม

-

อภิปราย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ฝึ กปฏิบัติ : เขียนแผนและนําเสนอ
โครงการทําความดีเพื่อสังคม
1) ทบทวนความรู้ และประเมินผลครั้งที่ 1
2) อภิปราย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ฝึ กปฏิบัติ
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สัปดาห์ที่
(วัน เดือน ปี )
9-16
ต.ค. 60
(9)
17-20
ต.ค. 60
(10)
24-27
ต.ค. 60
(11)
30 ต.ค. -3
พ.ย. 60

หัวข้อ/รายละเอียด

นิสติ ดําเนินโครงการทํา
ความดีเพื่อสังคม

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
สัปดาห์สอบกลางภาคของมหาวิทยาลัย
งดการเรียนการสอน
อภิปราย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ฝึ กปฏิบัติ : ดําเนินโครงการทําความ
ดีเพื่อสังคม

งานมอบหมาย

-

นิสติ นําเสนอผลการดําเนิน
โครงการทําความดีเพื่อ
สังคม
นิสติ นําเสนอผลการดําเนิน
โครงการทําความดีเพื่อ
สังคม

อภิปราย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ฝึ กปฏิบัติ : นําเสนอผลการดําเนิน
โครงการทําความดีเพื่อสังคม

-

อภิปราย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ฝึ กปฏิบัติ : นําเสนอผลการดําเนิน
โครงการทําความดีเพื่อสังคม

-

(12)
6-10
พ.ย. 60

จริยธรรมในการประกอบ
อาชีพ

1)Interactive Lecture : จริยธรรมในการประกอบอาชีพ
2) นิสติ ชมวีดิทศั น์ : (1)เรื่องเกมส์ชีวิต (2)ผิดที่ใจ
และ(3)ท่านขอ (จาก short film of parliament)
3) อภิปราย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรม :
ใบกิจกรรมที่ 7 เรื่องจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

(13)
13-17
พ.ย. 60

จริยธรรมทางการเมือง

(14)
20-24
พ.ย. 60

การบริโภคสื่อด้ วยปั ญญา

(15)
27 พ.ย. – 1
ธ.ค. 60

ทบทวนความรู้ และ
ประเมินผลครั้งที่ 2
/ ทําแบบประเมิน ILC
001 - 003

1) Interactive Lecture : จริยธรรมทางการเมือง
2) นิสติ ชมวีดิทศั น์ : เรื่องขอโทษประเทศไทย
3) อภิปราย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรม :
ใบกิจกรรมที่ 8 เรื่องจริยธรรมทางการเมือง
1) Interactive Lecture : การบริโภคสื่อด้ วยปั ญญา
2) นิสติ ชมวีดิทศั น์ : เรื่องรู้เท่าทันสื่อ
3) อภิปราย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรม :
ใบกิจกรรมที่ 9 การบริโภคสื่อด้ วยปั ญญา
1) ทบทวนความรู้ และประเมินผลครั้งที่ 2
2) อาจารย์นาํ นิสติ เข้ าทําแบบประเมินความพึงพอใจ
ILC 001 - 003

-

-

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู ้

ภาคบรรยาย

1) ความรู้
2) ทักษะทางปัญญา
การเรียนรู้โดยใช้ กจิ กรรม 1) คุณธรรมจริยธรรม
เป็ นฐาน (กิจกรรม
2) ความรู้
รายบุคคล)
3) ทักษะทางปัญญา
การเรียนรู้โดยใช้ การวิจัย 1) คุณธรรมจริยธรรม
เป็ นฐาน โครงการทํา)
2) ความรู้
(ความดีเพื่อสังคม
3) ทักษะทางปัญญา
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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คะแนนสอบครั้งที่ 1 และ 2

สัดส่วนของ
การประเมินผล
35%

คะแนนใบกิจกรรม1 -9

35%

คะแนนโครงการทําความดี
เพื่อสังคม

20%

วิธีการประเมิน
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กิจกรรม
พฤติกรรมการเรียน

ผลการเรียนรู ้
1) คุณธรรมจริยธรรม
2) ความรู้
3) ทักษะทางปัญญา
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

วิธีการประเมิน
คะแนนการมีสว่ นร่วมในชั้น
เรียนและคะแนนจิตพิสยั

สัดส่วนของ
การประเมินผล
10%

รวม 100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ ายแก้ ว. (2559). เอกสารประกอบการสอนวิชา มศว 353 มนุษย์กบั การใช้เหตุผล
และจริยธรรม. กรุงเทพฯ: สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ

ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2544). ทฤษฎีตน้ ไม้จริยธรรม : การวิจยั และการพัฒนาบุคคล. กรุงเทพฯ: โครงการ
ส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์.
ดุจเดือน พันธุมนาวิน. (2551). การสังเคราะห์งานวิจยั เกีย่ วกับคุณธรรม จริยธรรม ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สํานักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน).
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺ ต). (2557). ธรรมนูญชีวติ : พุทธจริยธรรมเพือ่ ชีวติ ทีด่ ีงาม. กรุงเทพฯ:
ผลิธมั ม์.
พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฺ ฒ. (2547). มงคลชีวติ ฉบับ "ทางก้าวหน้า" . กรุงเทพฯ: ชมรมพุทธศาสตร์สากลใน
อุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์.
สมภาร พรมทา. (2543). ชีวิตกับความขัดแย้ง : ปัญหาจริยธรรมในชีวติ ประจําวัน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมภาร พรมทา. (2551). คิ ดอย่างไรให้มีเหตุผล. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ศยาม.

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา

1. เว็ปไซต์ http://ilc.swu.ac.th/
2. เว็ปไซต์ http://www.watnyanaves.net
3. เว็ปไซต์ http://www.fungtham.com
4. เว็ปไซต์ http://www.vimuttayalaya.net
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ประเมินผลรายวิชาโดยนิสติ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนโดยผู้ร่วมงาน
2. ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสติ
3. พูดคุย สอบถามนิสิต
3. การปรับปรุงการสอน
1. นําผลการประเมินรายวิชาโดยนิสติ และผลการประชุมระหว่างภาคและปลายภาคของผู้สอนมา
พิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธกี ารสอนและการเรียนรู้ของนิสติ
2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
1. ทวนสอบจากคะแนนข้ อสอบ
2. ทวนสอบจากงานที่มอบหมาย
3. ตรวจสอบข้ อสอบว่าสอดคล้ องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้
4. ตรวจสอบวิธกี ารให้ คะแนน ความเที่ยง และการตัดเกรด
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และนําข้ อมูลความคิดเห็นจากผู้สอนและนิสติ มาพิจารณา
ทบทวนเพื่อปรับปรุงรายวิชา
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