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ประมวลรายวิชา : มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
Course Syllabus : MUGE 103 Arts and Science for Human Development
(จัดสอนทุกหลักสูตรปริญญาตรี )
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย (ทุกคณะ/สถาบัน)
๒. รหัสวิชา :
มมศท ๑๐๓ ชื่อรายวิชา : ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๓. จานวน :
๒ บรรยาย/ปฏิบตั ิ : บรรยาย ๑ ชัว่ โมง - ปฏิบตั ิ ๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์
๔. เงื่อนไขของรายวิชา : ๕. ประเภทวิชา
: บังคับ
๖. ภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนและปี การศึกษาที่จะเริ่มเปิ ดสอน : ๑ – ๒ / ๒๕๖๑
๗. คาอธิบายรายวิชา
ข้ อมูลความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ / วิวฒ
ั นาการที่สาคัญทางด้ านวิทยาศาสตร์ /เทคโนโลยี และ
ปั ญหาที่สาคัญทางด้ านสิ่งแวดล้ อมของประเทศไทยและของโลก การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ
ของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปั ญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ ไขป้องกันปั ญหา หรื อแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์เพื่อคุณประโยชน์ตอ่ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม
๘. วัตถุประสงค์ ของวิชา
เมื่อสิ ้นสุดการเรี ยนการสอนรายวิชา นักศึกษาสามารถปฏิบตั สิ ิ่งต่อไปนี ้ได้
(๑) อธิบายความรู้พื ้นฐานที่เกี่ยวกับหัวข้ อ / ประเด็น / กรณีศกึ ษา / ปั ญหา ที่หยิ บยกขึ ้นมาให้
ศึกษา
(๒) ค้ นคว้ าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้ อ / ประเด็น / กรณีศกึ ษา / ปั ญหา ที่หยิบยกขึ ้นมาให้
ศึกษา
(๓) ประยุกต์ความรู้ที่ได้ รับจากอาจารย์และจากการค้ นคว้ าเพิ่มเติม ผสมผสานกับแนวคิดที่ได้
จากรายวิชา มมศท ๑๐๑ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์เหตุปัจจัยและกาหนดแนวทางการป้องกัน /
แก้ ไขปั ญหา และการส่งเสริม / พัฒนาให้ เกิดสิ่งที่ดีที่งามถูกต้ องขึ ้นในตนเองและสังคม
๙. เค้ าโครงรายวิชา
(๑) การพัฒนาศิลปวิทยาการ : อิทธิพลต่อวิถีชีวิตมนุษย์
(๒) การพัฒนาศิลปวิทยาการ : ปั ญหา / ผลกระทบ
(๓) การบริหารจัดการสาหรับคนยุคใหม่
(๔) นันทนาการเพื่อสุขภาพ
(๕) ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมของไทยและของโลก
(๖) วิธีใช้ ชีวิตยุคใหม่
(๗) การประยุกต์แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” กรณีศกึ ษา : ”โครงการพระราชดาริ ”
๑. ชื่อหลักสูตร:
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๑๐. วิธีจัดการเรียนการสอน
(๑) การบรรยาย
๑๕ ชัว่ โมง
(๒) กิจกรรมสังเคราะห์ความรู้
๓๐ ชัว่ โมง
๑๑. อุปกรณ์ ส่ ือการสอน
(๑) สไลด์
(๒) เอกสารประกอบการสอน
๑๒. การวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยน
(๑) การทากิจกรรมในชันเรี
้ ยน
คิดน ้าหนักคะแนน
ร้ อยละ ๕๐
(๒) การนาเสนอผลงานสังเคราะห์ความรู้
คิดน ้าหนักคะแนน
ร้ อยละ ๔๐
(๓) การเข้ าชันเรี
้ ยน
คิดน ้าหนักคะแนน
ร้ อยละ ๑๐
เกณฑ์ การตัดสินผล
ใช้ วิธีการให้ คะแนนแบบอิงเกณฑ์ โดยมีผลพิจารณาคะแนนเป็ นสัญลักษณ์แสดงผลเป็ น O, S
และ U ดังแสดงในตาราง
ตารางแสดงสัญลักษณ์ผลการศึกษาและการแปลความหมายตามช่วงคะแนน
เกรด
ความหมาย
ช่ วงคะแนน
O
โดดเด่น (Outstanding)
๘๐-๑๐๐
S
พอใจ(Satisfactory)
๖๐-๗๙
U
ไม่พอใจ(Unsatisfactory)
๐-๕๙
๑๓. การประเมินผลการสอน
(๑) นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าและแบบปลายเปิ ดเมื่อสิ ้นสุด
การเรี ยนการสอนทังรายวิ
้
ชา
(๒) สังเกตจากผลงานการนาเสนอ
๑๔. เอกสารอ้ างอิง
๑๕. อาจารย์ ผ้ ูสอน
คณาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษของคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๖. ผู้ประสานงานรายวิชา
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรี ยนรู้
คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

