มคอ. 3

มคอ 3
รายวิชา มนุ ษย์กบั สังคม (มศว 251)
หมวดวิชา ศึกษาทัว่ ไป
สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2556

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
มศว 251 มนุษย์กบั สังคม (Man and Society)
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประเภทรายวิชา วิชาบังคับ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
Sec
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18

อาจารย์ผูส้ อน
อ.วรสรณ์ เนตรทิพย์
อ.นพรัตน์ สาเภา
อ.ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ
อ.นันทน์ธร บรรจงปรุ
อ.ภัทรพงษ์ เกริกสกุล
อ.ศรัญญา ศรีทอง
อ.วรสรณ์ เนตรทิพย์
อ.นพรัตน์ สาเภา
อ.ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ
อ.นันทน์ธร บรรจงปรุ
อ.ภัทรพงษ์ เกริกสกุล
อ.ธรรมนูญ สะเทือนไพร
อ.อาจารีย์ ช่างประดับ
อ.นพรัตน์ สาเภา
อ.ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ
อ.อนุชา เจริญโพธิ์
อ.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา
อาจารย์จอย ทองกล่อมสี

สถานที่ติดต่อ
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้ อมฯ
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้ อมฯ
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้ อมฯ
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้

สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท์
084-902-5270
081-299-2960
081-550-9001
085-919-9091
088-402-4909
089-755-5194
084-902-5270
081-299-2960
081-550-9001
085-919-9091
088-402-4909
081-360-4164
081-299-5448
081-299-2960
081-550-9001
081-912-4826
086-600-0596
089-214-3448

E-mail
napannetthip@yahoo.com
nopparats@swu.ac.th
thammachot@swu.ac.th
nanthon@swu.ac.th
patarapong@swu.ac.th
saranya@swu.ac.th
napannetthip@yahoo.com
nopparats@swu.ac.th
thammachot@swu.ac.th
nanthon@swu.ac.th
patarapong @swu.ac.th
thammanoona@swu.ac.th
ajareech@swu.ac.th
nopparats@swu.ac.th
thammachot@swu.ac.th
charoenpo@yahoo.com
tnomsak@swu.ac.th
joychula@gmail.com
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Sec
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41

อาจารย์ผูส้ อน
อ.วรสรณ์ เนตรทิพย์
อ.สุเมษย์ หนกหลัง
อ.นพรัตน์ สาเภา
อ.ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ
อ.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา
อาจารย์สเุ มษย์ หนกหลัง
อาจารย์จอย ทองกล่อมศรี
อ.วรสรณ์ เนตรทิพย์
อ.อนุชา เจริญโพธิ์
อ.สุพัตรา อารีกจิ
อ.ขวัญคนิฐ แซ่อ้ งึ
อ.กมลวรรณ คารมปราชญ์
คล้ ายแก้ ว
อ.สุพัตรา อารีกจิ
อ.ขวัญคนิฐ แซ่อ้ งึ
อ.วิรงรอง ดวงใจ
อ.ณัชวดี จันทร์ฟอง
อ.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ
อยุธยา
อ.ณภัทร โพธิ์วัน
อ.ศุภิกา วานิชชัง
อ.พรสวรรค์ อยู่สภุ าพ
อ.พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ
อ.พรสวรรค์ อยู่สภุ าพ

สถานที่ติดต่อ
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้

โทรศัพท์
084-902-5270
085-370-6463
081-299-2960
081-550-9001
086-600-0596
085-370-6463
089-214-3448
084-902-5270
081-912-4826
089-179-2520
089-484-6205
086-368-8700

E-mail
napannetthip@yahoo.com
sumaten@swu.ac.th
nopparats@swu.ac.th
thammachot@swu.ac.th
tnomsak@swu.ac.th
sumaten@swu.ac.th
joychula@gmail.com
napannetthip@yahoo.com
charoenpo@yahoo.com
supatraa@swu.ac.th
kwankanit@swu.ac.th
kamolwan@swu.ac.th

สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้ อมฯ
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้

089-179-2520
089-484-6205
089-109-4808
081-594-6083
081-408-0513

supatraa@swu.ac.th
kwankanit@swu.ac.th
wirongrong@swu.ac.th
natchavadee@swu.ac.th
jitpinya@swu.ac.th

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้ อมฯ
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้ อมฯ
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้ อมฯ
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้

081-750-3522
089-698-9007
081-826-9948
086-276-1662
081-826-9948

naphat@swu.ac.th
supika@swu.ac.th
akina_ploy@hotmail.com
phongthep@g.swu.ac.th
akina_ploy@hotmail.com

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
อาคาร Learning Tower มศว ประสานมิตร
อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
11 ตุลาคม 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ (หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้ าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม อารยธรรม และ
ลักษณะพื้นฐานของสังคมมนุษย์ สามารถวิเคราะห์ได้ท้ งั เชิงโครงสร้างและพฤติกรรม
1.2 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ และสถานการณ์ต่างๆที่มีผลกระทบต่อ
สังคมไทยและสังคมโลก
1.3 เพื่อเสริ มสร้างจิตสานึ กและพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนให้เห็นคุณค่าของสังคมไทย วัฒนธรรมไทย การ
ดารงตนเป็ นส่ วนหนึ่งของประชาคมไทยและประชาคมโลก
1.4 เพื่อสริ มสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1.5 เพื่อพัฒนาทักษะสื่ อสารตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา
2.2 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
2.3 เพื่อพัฒนากระบวนการการเรียนรู้แบบ PBL
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับมนุษย์กบั สังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีความ
เข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ และนาความรู ้มาพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสังคม มีความรับผิดชอบ มีความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริ ยธรรม ซาบซึ้ งในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย์ มีจิตสานึกใน
การอยูร่ ่ วมกันในสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสันติ ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ และบทบาทที่พึง
มีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม

2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

การมอบหมายงาน
โครงการ/กิจกรรม

การเรียนรูจ้ าก
กรณีศึกษา

การเรียนรูโ้ ดย
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน

การเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง

ศึกษาด้วย
ตนเอง

25

30

25

15

15

25
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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 251                    



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
1. คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
1.1 มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการ บ ร ร ย า ย / ก ร ณี ศึ ก ษ า / พิจารณาจากการแสดงความคิดเห็นในกิจกรรม
ดารงชีวิต มีความซื่อสัตย์สุจริต และ กิจกรรมที่มอบหมาย
และสัง เกตจากรายงาน ไม่ ล อกผู้ อ่ ื น / มี
มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
จ ร ร ย า บ ร ร ณ ใ น ก า ร อ้ า ง อิ ง ผ ล ง า น จ า ก
แหล่งข้ อมูล/ ไม่ทุจริตในการสอบ
1.2 มี จิ ต สาธารณะ เสี ย สละเพื่ อ กรณีศึกษา/ กิจกรรมกลุ่ม / สัง เกตพฤติ ก รรม/ พิ จ ารณาคุ ณ ภาพของ
ส่วนรวม
โครงการสารวจปัญหาชุมชน
กิจกรรมสารวจปัญหาชุมชน
1.3 รับผิดชอบตนเอง ผู้ อ่ ืน สังคม กรณี ศึ ก ษา/ กิจ กรรมที่ สั ง เกตพฤติ ก รรม/ คุ ณ ภาพของงานที่ ไ ด้ รั บ
และสิ่งแวดล้ อม
มอบหมาย/ กิจกรรมกลุ่ม
มอบหมาย/ การมีส่วนร่วม/ การมีภาวะผู้นา/
ความสามารถในการเผชิ ญ กั บ ปั ญหาและ
อุปสรรค
1.4 มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา เคารพ ก ร ณี ศึ ก ษ า / กิ จ ก ร ร ม ที่ สัง เกตพฤติ กรรมในชั้ น เรี ย น/ การเข้ า เรี ย น/
กฎระเบียบขององค์กรและสังคม
การส่งรายงานตรงเวลา
มอบหมาย
1 .5 ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค่ า ข อ ง บรรยาย/กรณีศึกษา/
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมทั้ ง ของไทยและ กิจกรรมที่มอบหมาย
ประชาคมนานาชาติ

คุณภาพของงานที่ได้ รับมอบหมาย/ ประเมินจาก
การทากิจกรรม
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2. ความรู ้
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
2 . 1 มี ค ว า ม รู้ อ ย่ า ง ก ว้ า ง ขว า ง อ่านหนังสือ/ กรณีศึกษา/ คุณภาพของงานที่ได้ รับมอบหมาย/การนาเสนอ
มี โ ลกทั ศ น์ ก ว้ างไกล และสามารถ กิจกรรมเดี่ยว/กิจกรรมกลุ่ม/ ผลงาน/การตอบค าถาม /การอภิ ป ราย /
เรียนรู้ด้วยตนเอง
กิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเอง
การสอบ
2.2 มีความรู้ ความเข้ าใจธรรมชาติ บรรยาย/ กรณี ศึ ก ษา/ พฤติกรรมในชั้นเรียน/คุณภาพของงานที่ได้ รับ
ของตนเอง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมเดี่ยว/ กิจกรรมกลุ่ม มอบหมาย/การตอบค าถาม/ การอภิ ป ราย/
แล ะ ด า รง ชี วิ ต อย่ า ง มี คว า มสุ ข
การสอบ
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์
2.3 มี ค วามรู้ ความเข้ าใจเพื่ อน
มนุษย์/สังคมทั้งไทยและนานาชาติ /
กฏหมายในชี วิ ต ประจ าวั น แล ะ
สามารถน าความรู้ ไปใช้ ในการ
แก้ ปัญหาและสร้ างสรรค์สงั คม

บรรยาย/ กรณี ศึ ก ษา/ คุ ณ ภาพของงานที่ไ ด้ รั บ มอบหมาย/การตอบ
กิจกรรมเดี่ยว/กิจกรรมกลุ่ม/ ค าถาม/การน าเสนอผลงาน/ การอภิ ป ราย/
การเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญ หาเป็ น การสอบ
ฐาน (PBL)

2.4 มี ค วามรู้ ความเข้ าใจและ บรรยาย / กรณี ศึ ก ษา / พฤติกรรมในชั้นเรียน/คุณภาพของงานที่ได้ รับ
ตระหนั ก ถึ ง ความจ าเป็ นในการมี กิจกรรมเดี่ยว/กิจกรรมกลุ่ม/ มอบหมาย/การตอบค าถาม/ การน าเสนอ
ความสัมพันธ์ท่ถี ูกต้ องกับธรรมชาติ โครงการสารวจปัญหาชุมชน
ผลงาน / การอภิปราย / การสอบ
แวดล้ อม
2.5 มีความรู้พ้ ืนฐานในการดารงชีวิต บรรยาย/ กรณี ศึ ก ษา/ คุ ณ ภาพของงานที่ไ ด้ รั บ มอบหมาย/การตอบ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมเดี่ยว/ กิจกรรมกลุ่ม คาถาม/ การอภิปราย
3. ทักษะทางปั ญญา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
3.1 เป็ นผู้ใฝ่ รู้และมีวิจารณญาณในการ บรรยาย/ กรณีศึกษา /กิจกรรม คุ ณ ภาพของงานที่ไ ด้ รั บ มอบหมาย/การตอบ
เลือกรับข้ อมูลข่าวสาร
เดี่ยว / กิจกรรมกลุ่ม/ PBL
คาถาม/พฤติกรรมของนิสติ / การสอบ
3.2 สามารถคิดอย่างมีเหตุผลและเป็ น กรณีศึกษา /กิจกรรมเดี่ยว /
ระบบ
กิจกรรมกลุ่ม/ PBL

คุ ณ ภาพของงานที่ไ ด้ รั บ มอบหมาย/การตอบ
ค าถาม/พฤติ กรรมของนิ สิต / การอภิ ป ราย /
การสอบ

3.3 สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การใช้ บรรยาย/ กรณีศึกษา /กิจกรรม คุ ณ ภาพของงานที่ไ ด้ รั บ มอบหมาย/การตอบ
ประโยชน์เพื่ อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ เดี่ยว / กิจกรรมกลุ่มโครงการ ค าถาม/พฤติ กรรมของนิ สิต / การอภิ ป ราย /
ตนเอง และสั งคมในทุ กมิ ติ ได้ อย่ าง สารวจปัญหาชุมชน/ PBL
การสอบ
สมดุล
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
4.1 ใช้ ภาษาในการติดต่อสื่อสารและ บรรยาย/ กิ จ กรรมกลุ่ ม / สังเกตพฤติกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน ภาวะ
สร้ างความสัมพันธ์
อภิปราย
ผู้นา กล้ าแสดงออก บุคลิกภาพ เคารพสิทธิและ
รับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่นื
4.2 สามารถปรับตัวทางานร่วมกับ
ผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกลุ่ม

กรณี ศึ กษา/ กิ จกรรมกลุ่ ม / สังเกตคุณภาพของผลงาน/ วิธกี ารทางานร่วมกับ
อภิปราย
ผู้อ่นื

4.3 การอยู่ร่วมกับผู้อ่นื อย่างสันติสขุ กรณี ศึ กษา/ กิ จกรรมกลุ่ ม / สังเกตจากการมีปฏิสัมพั นธ์กับผู้ อ่ ืนทั้งในและนอก
อภิปราย
ชั้ นเรี ยน /วิ ธี ก ารท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น / การ
อภิปราย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
5.1 มีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข บ ร ร ย า ย / ก ร ณี ศึ ก ษ า / พิจารณาจากรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
กิจกรรมเดี่ยว/โครงการสารวจ ที่เกี่ยวข้ องในการสารวจปัญหาชุมชน
ปัญหาชุมชน
5.2 มีทกั ษะการสื่อสารและการใช้
กรณีศึกษา/ กิจกรรมเดี่ยว/ สังเกตพัฒนาการเชิงพฤติกรรมในการสื่อสารทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างถูกต้ อง กิจกรรมกลุ่ม / อภิปราย/ การฟั ง พูด อ่า น เขียน จากการอภิปราย ตอบ
คาถาม รายงาน และการนาเสนอในชั้นเรียน
และเหมาะสม
โครงการสารวจปัญหาชุมชน
5.3 ความสามารถแสวงหาความรู้
โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง / พิ จ ารณาจากรายงาน/ มีการใช้ เ ทคโนโลยี
กรณีศึกษา/ กิจกรรมเดี่ยว/ สารสนเทศในการสืบค้ นข้ อ มูลที่เป็ นประโยชน์
กิจกรรมกลุ่ม
และการนาเสนอผลงาน

5.4สามารถนาเสนอสารสนเทศใน
รูปแบบที่เหมาะสม และมีคุณภาพ

เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง / คุณภาพของผลงานและการนาเสนอผลงาน
กรณีศึกษา/ กิจกรรมเดี่ยว/
กิจกรรมกลุ่ม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
(1)
28
ต.ค.
–
1 พ.ย.
56

จุดมุ่งหมาย
1) จิตพิสยั
- เสริมสร้ างเจตคติท่ดี ีในการเรียนรู้วิชา มศว
251
- เ ส ริ ม ส ร้ า ง เ จ ต ค ติ ที่ ดี ใ น ก า ร ส ร้ า ง
ความสัม พั นธ์ท่ีดีกับ สังคมในฐานะพลเมื อ ง/
สมาชิกสังคม
2) พุทธิพิสยั
-มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับจุ ดมุ่งหมายและ
การเรียนการสอนวิชา มศว 251
-มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจการเปลี่ ย นแปลงทาง
สังคมมิติและความ สัมพันธ์ระหว่ างมนุษย์กับ
สังคม
3)ทักษะพิสยั
- ทักษะสื่อสาร
-เข้ าใจตนเอง
-เข้ าใจผู้อ่นื
-เข้ าใจโลก

1) จิตพิสยั
- เสริมสร้ างเจตคติท่ดี ีในการทาหน้ าที่พลเมือง
ในสังคมไทย
-มีความซื่อสัตย์
-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
2) พุทธิพิสยั
- มี ค วามรู้ ความเข้ าใจ สามารถวิ เ คราะห์
สถานการณ์ ท่ ีมี ผ ลกระทบต่ อ สัง คมไทยเชิ ง
ประวั ติ ศาสตร์ วั ฒ นธรรม และความเป็ นอยู่
จากอดีตมาสู่ปัจจุบัน
- ตระหนักถึงความสาคัญเกี่ยวกับหน้ าที่ความ
รับผิดชอบของคนไทยในสังคมไทย
3)ทักษะพิสยั
-ทักษะสื่อสาร
-เข้ าใจตนเอง
-เข้ าใจผู้อ่นื
-เข้ าใจโลก
-ทักษะการคิดวิเคราะห์
(3) 1)จิตพิสยั
11พ.ย. - เสริมสร้ างเจตคติท่ดี ีในการทาหน้ าที่พลเมือง
ในสังคมไทย
15พ.ย. -มีความซื่อสัตย์
-มีวินัย
56
-มีความรับผิดชอบ
2) พุทธิพิสยั
-มี ค วามรู้ ความเข้ าใจการเป็ นพลเมื อ งใน
ระบอบประชาธิปไตย
-ตระหนักถึงปัญหาประชาธิปไตยในสังคมไทย
พร้ อมสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ แก้ ไข
(2)
4 พ.ย.
8 พ.ย.
56

หัวข้ อ/รายละเอียด
1) ปฐมนิเทศ
แนะนารายวิชา
จุดมุ่งหมาย
กิจกรรม
การประเมินผล
การพัฒนาทักษะ
สื่อสาร เอกสาร
ประกอบการสอน
พร้อมนาเข้า
บทเรียนโดย
กล่าวนา สภาพ
สังคมไทย
2) บรรยายและ
อภิปรายเกีย่ วกับ
การเปลีย่ นแปลง
ทางสังคมมิติ และ
สังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู ้
คนไทย กับ
สังคมไทย : อดีต
ปั จจุบนั และ
อนาคต

ประชาธิปไตยและ
บทบาทหน้าที่
พลเมืองใน
สังคมไทย
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กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
1) อาจารย์ แจก course syllabus และ
แนะนาจุดมุ่งหมาย ความสาคัญของรายวิชา
การประเมินผล การ download เอกสาร
ประกอบการสอน การส่ ง งาน การเข้ า ชั้ น
เรียนและการมีส่วนร่วม วิธีการจัดการเรียน
การสอน การท ากิ จ กรรม พร้ อมอธิ บ าย
ความหมาย ความสาคัญ ของทัก ษะสื่อ สาร
พร้ อ มทัก ษะย่ อ ยและการพั ฒ นาตนเองใน
อัตลักษณ์ด้านการมีทกั ษะการสื่อสาร
2)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่ 1
3) อาจารย์ อ ธิ บ ายการเปลี่ ย นแปลงทาง
สังคมมิติ และสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้
4) ให้ นิสติ ร่วมกันอภิปรายสภาพสังคมไทย
ที่มีลักษณะผสมผสานระหว่ างสังคมเกษตร
อุตสาหกรรม และไอที
5) อธิบายงานที่มอบหมายใบกิจกรรมที่1
รายงานการค้ นคว้ าเรื่องวิธกี ารเก็บข้ อมูลทาง
สังคมศาสตร์
1) สรุปเนื้อหาและอภิปรายจากการอ่าน
เอกสารประกอบการสอนบทที่ 2 ในประเด็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมีสาเหตุจากคน
ไทยจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด พร้ อม
เสนอแนะแนวทางที่นิสติ สามารถมีส่วนร่วม
แก้ ไขให้ ดีข้ ึน
2) ดูวีดิทศั น์ เรื่อง วีรชนคนที่ถูกลืม (ขุน
รองปลัดชู)
3)นิสติ ส่งใบกิจกรรมที่ 1 รายงานการ
ค้ นคว้ าเรื่องวิธกี ารเก็บข้ อมูลทาง
สังคมศาสตร์

งานมอบหมาย
- แบ่งกลุ่ม
ประมาณ 6 คน
และจัดนั่งตาม
กลุ่ม และจัดทา
ข้ อมูลนิสติ
พร้ อมพิมพ์
นามาส่งสัปดาห์
ที่ 2
- จัดทาใบ
กิจกรรมที่1
รายงานการ
ค้ นคว้ าเรื่อง
วิธกี ารเก็บ
ข้ อมูลทาง
สังคมศาสตร์ส่ง
สัปดาห์ท่2ี
- อ่านเอกสาร
ประกอบการ
สอน บทที่ 2
- อ่านเอกสาร
ประกอบการ
สอน บทที่ 3

1) สรุปเนื้อหาจากการอ่านเอกสาร
ประกอบการสอนบทที่ 3 และอภิปรายใน
ประเด็นบทบาทหน้ าที่พลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยในสังคมไทย และเปรียบเทียบ
กับบทบาทของพลเมืองที่เป็ นอยู่ พร้ อม
นาเสนอบทบาทหน้ าที่พลเมืองที่เหมาะสม
2) ดูวีดีทศั น์เรื่อง 2475
3) สรุปผลในใบกิจกรรมที่ 2 ส่งในชั้นเรียน
4) อาจารย์อธิบายงานมอบหมายใบ
กิจกรรมที่ 3 โครงการสารวจการนาแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในสังคม

- จัดทาใบ
กิจกรรมที่3
(กิจกรรมกลุ่ม)
โครงการสารวจ
การนาแนวคิด
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้
ในสังคม
เสนอสัปดาห์ท่5ี
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สัปดาห์

จุดมุ่งหมาย

3)ทักษะพิสยั
-ทักษะสื่อสาร
-เข้ าใจตนเอง
-เข้ าใจผู้อ่นื
-เข้ าใจโลก
-ทักษะการคิดวิเคราะห์
(4) 1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
18,19, -เสริมสร้ า งเจตคติท่ ีถู กต้ องและเหมาะสมใน
20,21, การวิเคราะห์ปัญหาสังคม
22พ.ย. 2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ความเข้ าใจเบื้องต้ นเกี่ยวกับปั ญหา
56
สังคม
-มีหลักและแนวคิดในการวิเคราะห์เพื่อแก้ ไข
ปัญหาสังคมบนหลักการและเหตุผล
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-ทักษะการคิดวิเคราะห์
-ทักษะสื่อสาร
-เข้ าใจตนเอง
-เข้ าใจผู้อ่นื
-เข้ าใจโลก
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-เสริมสร้ างเจตคติในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
สังคม
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ความเข้ าใจเรื่อง USR
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-ทักษะสื่อสาร
-เข้ าใจตนเอง
-เข้ าใจผู้อ่นื
-เข้ าใจโลก
(5) 1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
25,26, -เสริมสร้ างเจตคติในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
27,28, สังคม
29พ.ย. 2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
56
-มีความรู้ความเข้ าใจเรื่อง USR
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-ทักษะสื่อสาร
-เข้ าใจตนเอง
-เข้ าใจผู้อ่นื
-เข้ าใจโลก
19
พ.ย.
56

26
พ.ย.
56

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
(การเก็บข้ อมูล การเขียนโครงการ การ
จัดทาเอกสารขออนุญาตเข้ าพื้นที่ ฯ)
5)อาจารย์อธิบายทักษะสื่อสารที่นิสติ ต้ องใช้
ในการสารวจปัญหาชุมชน

งานมอบหมาย
-ดูวีดิทศั น์การ
เข้ าพื้นที่เก็บ
ข้ อมูลในชุมชน

ปั ญหาสังคมกรณี
ผลกระทบจาก
น้ ามันรัว่ ที่อ่าวพร้าว
(ยกเว้ น B29B33)

1)อ่านเอกสารประกอบการสอน บทที่ 4
2)ดูวีดิทศั น์เรื่อง อ่าวพร้ าว
3)กลุ่มอภิปรายประเด็นปัญหา และแนวทาง
การแก้ ไขคามกระบวนการ PBL
4)กลุ่มจัดทา Mind Map
5)สรุปผลใบกิจกรรมที่ 4 นาเสนอในชั้น
เรียน

เขียนโครงการ
สารวจการนา
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้
ในสังคม

University Social ฟังวิทยากรภายนอก
Responsibility
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของ
มหาวิทยาลัย
(เฉพาะB29-33)

ดูวีดิทศั น์การบรรยาย เรื่อง University
University Social
Social Responsibility
Responsibility
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของ
มหาวิทยาลัย
(ยกเว้ น B29B33)

ปั ญหาสังคมกรณี
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-เสริมสร้ า งเจตคติท่ ีถู กต้ องและเหมาะสมใน ผลกระทบจาก
น้ ามันรัว่ ที่อ่าวพร้าว
การวิเคราะห์ปัญหาสังคม
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
(เฉพาะB29-33)
-มีความรู้ความเข้ าใจเบื้องต้ นเกี่ยวกับปั ญหา
สังคม
-มีหลักและแนวคิดในการวิเคราะห์เพื่อแก้ ไข
ปัญหาสังคมบนหลักการและเหตุผล
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-ทักษะการคิดวิเคราะห์
-ทักษะสื่อสาร
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-เข้ าใจตนเอง
-เข้ าใจผู้อ่นื
-เข้ าใจโลก
(6) 1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
2 ธ.ค. -มีสวี นร่วมรับผิดชอบสังคม
-มีการทางานเป็ นทีม
6 ธ.ค. -แสวงหาความรู้ภายนอกห้ องเรียน
56
-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
-เข้ าใจตนเอง
-เข้ าใจผู้อ่นื
-มีความเมตตา กรุณา
-มีความเสียสละ
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเก็บข้ อมูล
ทางสังคมศาสตร์
-มีความรู้ความเข้ าใจปัญหาสังคม
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะสารสนเทศ
-มีทกั ษะการเรียนรู้
-มีทกั ษะการทางานเป็ นทีม
-มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
-มีทกั ษะการแก้ ปัญหา
(7) 1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
9-13 -เสริมสร้ างเจตคติในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ธ.ค.56 - ใฝ่ รู้
-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
-เข้ าใจตนเอง
-เข้ าใจผู้อ่นื
-เข้ าใจโลก
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ ความเข้ าใจวิธกี ารเรียนรู้ด้วยตนเอง
-มีความรู้ความเข้ าใจความแตกต่างระหว่าง
เศรษฐกิจพอเพียงและทุนนิยม
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
-มีทกั ษะการเรียนรู้
(8) 1) มีความรู้ความเข้ าใจ ASEAN
16-20 2) ตระหนัก ถึงการเตรียมความพร้ อ มในการ
ธ.ค. เป็ นพลเมือง ASEAN
3)เน้ นพั ฒ นา ทัก ษะการสร้ า งความสัม พั น ธ์
56
ระหว่างบุคคล จากการชมวีดิทศั น์และเอกสาร
ประกอบการสอน การอ่ า น การฟั ง การพู ด
และการเขียนจากการทากิจกรรม
4)เพื่ อ เสริม สร้ า งจิ ต สานึก และพฤติ ก รรมใน
การเป็ นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
5)ประเมินผลด้ านเนื้อหาที่เรียน

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

งานมอบหมาย

ปฏิบัติกจิ กรรม
โครงการสารวจการ
นาแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ ในสังคม

1) ศึกษาเรียนรู้นอกห้ องเรียน
2) ปฏิบั ติ งานมอบหมาย : ดาเนิ นการ
โครงการสารวจการนาแนวคิ ด ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในสังคม

1) เตรียมสอบ
ครั้งที่ 1
2) ดาเนิน
โครงการสารวจ
การนาแนวคิด
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้
ในสังคม

ชะตากรรมเกษตร
เชิงเดีย่ ว

1)เรียนรู้ด้วยตนเอง(SDL)
2)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่ 5
3)นิสติ สรุปใบกิจกรรมที่ 5 โดยเรียนรู้ด้วย
ตนเองจาก you tube เรื่องชะตากรรมเกษตร
เชิงเดี่ยว และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจากเว็บ เอกสาร หนังสือตาราที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อนามาเปรียบเทียบแนวคิด
ตามหัวข้ อที่กาหนดในใบกิจกรรมที่5

1)จัดทาใบ
กิจกรรมที่5
ชะตากรรม
เกษตรเชิงเดี่ยว
ส่งสัปดาห์ท่ ี 8
2) ดาเนิน
โครงการสารวจ
การนาแนวคิด
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้
ในสังคม

1)สังคม ASEAN
2)สอบครั้งที่1

1) ดูวีดิทศั น์ ASEAN
2) แบ่งกลุ่มสนทนาและอภิปรายในประเด็น
การเข้ าสู่ประชาคม ASEAN ในปี 2558
ส่งผลต่อโอกาส และอุปสรรคในการ
ประกอบอาชีพของนิสติ อย่างไร
3) สอบครั้งที่ 1 เนื้อหาที่เรียนครั้งที่ 1-8
(60 นาที)

ดาเนินโครงการ
สารวจการนา
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้
ในสังคม
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56
3 ม.ค.
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จุดมุ่งหมาย

1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีสวี นร่วมรับผิดชอบสังคม
-มีการทางานเป็ นทีม
-แสวงหาความรู้ภายนอกห้ องเรียน
-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
-เข้ าใจตนเอง
-เข้ าใจผู้อ่นื
-มีความเมตตา กรุณา
-มีความเสียสละ
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ ความเข้ าใจการเก็บข้ อมูลทาง
สังคมศาสตร์
-มีความรู้ความเข้ าใจปัญหาสังคม
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะสารสนเทศ
-มีทกั ษะการเรียนรู้
-มีทกั ษะการทางานเป็ นทีม
-มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
-มีทกั ษะการแก้ ปัญหา

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

งดการเรียนการสอนเนื่องจากสอบกลางภาค
1) ศึกษาเรียนรู้นอกห้ องเรียน
ปฏิบัติกจิ กรรม
โครงการสารวจการ 2) ปฏิบั ติ งานมอบหมาย : ดาเนิ นการ
โครงการสารวจการนาแนวคิ ด ปรั ช ญา
นาแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในสังคม
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ ในสังคม

งานมอบหมาย

- ด า เ นิ น
โครงการสารวจ
การน าแนวคิ ด
ป รั ช ญ า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพี ย งมาใช้
ในสังคม

(10) 1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
6-10 -มีการทางานเป็ นทีม
ม.ค.57 -มีส่วนร่วมและตระหนักถึงปัญหาสังคม
-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
-เข้ าใจตนเอง
-เข้ าใจผู้อ่นื
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ ความเข้ าใจการเก็บข้ อมูลทาง
สังคมศาสตร์
-มีความรู้ ความเข้ าใจปัญหาสังคม
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะสารสนเทศ
-มีทกั ษะการเรียนรู้
-มีทกั ษะการทางานเป็ นทีม
-มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
-มีทกั ษะการแก้ ปัญหา

ติดตามงานครั้งที่1

นิ สิต รายงานผลการด าเนิ น งานโครงการ
ส ารวจการน าแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พ อ เ พี ย ง ม า ใ ช้ ใ น สั ง ค ม เ พื่ อ ติ ด ต า ม
ความก้ าวหน้ าในการทางาน พร้ อมนาปั ญหา
อุ ป สรรคมาขอค าปรึ ก ษาและแนะน าจาก
อาจารย์ผ้ ูสอน

- ด า เ นิ น
โครงการสารวจ
การน าแนวคิ ด
ป รั ช ญ า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพี ย งมาใช้
ในสังคม

(11) 1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
13-17 -มีการทางานเป็ นทีม
ม.ค.57 -มีส่วนร่วมและตระหนักถึงปัญหาสังคม
-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
-เข้ าใจตนเอง
-เข้ าใจผู้อ่นื

ติดตามงานครั้งที่2

นิ สิต รายงานผลการด าเนิ น งานโครงการ
ส ารวจการน าแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พ อ เ พี ย ง ม า ใ ช้ ใ น สั ง ค ม เ พื่ อ ติ ด ต า ม
ความก้ าวหน้ าในการทางาน พร้ อมนาปั ญหา
อุ ป สรรคมาขอค าปรึ ก ษาและแนะน าจาก
อาจารย์ผ้ ูสอน

- ด า เ นิ น
โครงการสารวจ
การน าแนวคิ ด
ป รั ช ญ า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพี ย งมาใช้
ในสังคม
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(12)
20-24
ม.ค.
57

(13)
27-31
ม.ค..
57

(14)
3-7
ก.พ.
57

จุดมุ่งหมาย
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ ความเข้ าใจการเก็บข้ อมูลทาง
สังคมศาสตร์
-มีความรู้ ความเข้ าใจปัญหาสังคม
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะสารสนเทศ
-มีทกั ษะการเรียนรู้
-มีทกั ษะการทางานเป็ นทีม
-มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
-มีทกั ษะการแก้ ปัญหา
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความซื่อสัตย์
-มีความรับผิดชอบ
-เสริมสร้ างเจตคติในการแสวงหาความรู้
ภายนอกห้ องเรียน
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะการเรียนรู้
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความซื่อสัตย์
-มีความรับผิดชอบ
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการสื่อสาร การ
เก็บข้ อมูลทางสังคมศษสตร์
-สามารถในการใช้ ทั ก ษะสื่ อ สารให้ เป็ น
ประโยชน์ในการทางาน
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-ทักษะสื่อสาร
-ทักษะการคิดวิเคราะห์
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-เสริมสร้ างเจตคติในการนาเสนองาน และการ
รับฟังการนาเสนองาน
-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
-เข้ าใจตนเอง
-เข้ าใจผู้อ่นื
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ ความเข้ าใจวิธกี ารนาเสนองาน
-มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับวิธกี ารเก็บข้ อมูล
ทางสังคมศาสตร์
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะสารสนเทศ
-มีทกั ษะการเรียนรู้
-มีทกั ษะการทางานเป็ นทีม

หัวข้ อ/รายละเอียด

Open house
องครักษ์ 2/56
ระหว่าง
22-23 ม.ค.57

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

อาจารย์ น านิ สิต เข้ า ร่ ว มกิจ กรรม
house และอภิปรายร่วมกัน

งานมอบหมาย

Open

1)นิสิตทาแบบ
ประเมินความ
พึงพอใจ
2) สอบครั้ง ที่ 2

1)อาจารย์นานิสิตมาทาแบบประเมินความ
พึ งพอใจผู้เรียนวิชาศึกษาทั่วไปตามเวลาที่
กาหนด(20 นาที)
2) สอบครั้ งที่ 2 (ทักษะการสื่อ สารที่ใช้ ใ น
การเก็บข้ อมูลจากชุมชน) (30 นาที)

-เ ต รี ย ม
นาเสนอและส่ ง
งา น โ คร งก า ร
ส ารวจก ารน า
แนวคิด ปรัช ญา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพี ย งมาใช้
ในสังคม

นาเสนอโครงการ
สารวจการนา
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในสังคม
ครั้งที่ 1

1) นิสติ นาเสนอรายงานโครงการสารวจการ
นาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ใน
สังคม
2) ส่งรายงาน พร้ อม ซี ดี นาเสนอ

- นิ สิ ต ส่ ง งาน
โครงการสารวจ
การน าแนวคิ ด
ป รั ช ญ า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพี ย งมาใช้
ในสังคม
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มคอ. 3
สัปดาห์
(15)
10-13
ก.พ.
57

จุดมุ่งหมาย
1)จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-เสริมสร้ างเจตคติในการนาเสนองาน และการ
รับฟังการนาเสนองาน
-มีวินัย
-มีความรับผิดชอบ
-เข้ าใจตนเอง
-เข้ าใจผู้อ่นื
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีความรู้ ความเข้ าใจวิธกี ารนาเสนองาน
-มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับวิธกี ารเก็บข้ อมูล
ทางสังคมศาสตร์
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
-มีทกั ษะสื่อสาร
-มีทกั ษะสารสนเทศ
-มีทกั ษะการเรียนรู้
-มีทกั ษะการทางานเป็ นทีม

หัวข้ อ/รายละเอียด
นาเสนอโครงการ
สารวจการนา
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในสังคม
ครั้งที่ 2

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
1) นิสติ นาเสนอรายงานโครงการสารวจการ
นาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ใน
สังคม
2) ส่งรายงาน พร้ อม ซี ดี นาเสนอ

งานมอบหมาย
- นิ สิ ต ส่ ง งาน
โครงการสารวจ
การน าแนวคิ ด
ป รั ช ญ า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพี ย งมาใช้
ในสังคม

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
สาระการประเมิน

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

ภาคเนื้อหา

-คุณธรรม/จริยธรรม
-ความรู้
-ทักษะทางปัญญา

สอบครั้งที่ 1

25%

ภาคกิจกรรม

-คุณธรรมจริยธรรม
-ความรู้
-ทักษะทางปัญญา
-ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
-ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

-โครงการสารวจฯ
-รายงานการค้ นคว้ าฯ
-กิจกรรมในชั้นเรียน
-กิจกรรมการเรียนรู้
ด้ วยตนเอง
-กิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ผลลัพธ์(กลุ่ม)
กระบวนการ(บุคคล)
-สอบครั้งที่ 2

20%
10%
5%
10%

จิตพิสยั
การเข้ าชั้นเรียน

5%
5%

ภาคการมีส่วนร่วม -คุณธรรมจริยธรรม
-ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
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5%
5%
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มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา มศว 251
2. สมุดกิจกรรมวิชา มศว 251
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1. www.youtube.com
2. http://ilc.swu.ac.th
3. www.chaipat.or.th
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูลทางสังคมศาสตร์
5. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. The Third Wave By Alvin Toffler
2. คลื่นลูกที่สาม แปลและเรียบเรียงโดย สุกญ
ั ญา ตีระวนิช
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ประเมินผลรายวิชาโดยนิสติ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนโดยผู้ร่วมงาน
2. ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสติ
3. การพูดคุย สอบถามนิสติ
3. การปรับปรุงการสอน
1. นาผลการประเมินรายวิชาโดยนิสติ และผลการประชุมระหว่างภาคและปลายภาคของผู้สอนมา
พิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธกี ารสอนและการเรียนรู้ของนิสติ
2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอน
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
1. ทวนสอบจากคะแนนข้ อสอบ
2. ทวนสอบจากงานที่มอบหมาย
3. ประชุมอาจารย์ผ้ ูสอนเพื่อประเมินภาพรวมระหว่างภาคและปลายภาคและพิจารณาเกรด
ร่วมกัน
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. นาข้ อมูลจากการประชุมผู้สอนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคและปลายภาค
มาพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงรายวิชา โดยดาเนินการพัฒนาปรับปรุงให้ มีกรณีปัญหาใน
การศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (PBL)
2. นาผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และข้ อมูลความคิดเห็นจากผู้สอนและนิสติ มาพิจารณาทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงรายวิชา
3. นาผลการวิจัยมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสื่อสารด้ านการพูด การเขียน การฟัง
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
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