มคอ. 3

มคอ 3
รายวิชา มนุ ษย์กบั สังคม (มศว 251)
หมวดวิชา ศึกษาทัว่ ไป
สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2558

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. อ.ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอ.ผูส้ อน
Sec
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17

อ.ผูส้ อน
อ.นวภัทร ภัทรสุนทร
อ.พรนัดดา ฉลาดปรุ
อ.นพรัตน์ สาเภา
อ.รุจน์ ฦาชา
อ.เทพรัตน์ พานิชยิ่ง
อ.รุจน์ ฦาชา
อ.นพรัตน์ สาเภา
อ.เทพรัตน์ พานิชยิ่ง
อ.รัชฎาภรณ์ ประมงค์
อ.รุจน์ ฦาชา
อ.เทพรัตน์ พานิชยิ่ง
อ.นพรัตน์ สาเภา
อ.สุทธิพงศ์ วรอุไร
อ.รุจน์ ฦาชา
อ.พรนัดดา ฉลาดปรุ
อ.นวภัทร ภัทรสุนทร
อ.สุนทรี สกุลพราหมณ์

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

สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท์
081-350-3576
081-556-1441
081-299-2960
061-941-9554
084-129-5285
061-941-9554
081-299-2960
084-129-5285
088-202-5233
061-941-9554
084-129-5285
081-299-2960
089-200-7439
061-941-9554
081-556-1441
081-350-3576
081-258-9239

E-mail
navapat@g.swu.ac.th
ponnadda_c@yahoo.com
nopparats@g.swu.ac.th
map.soc.1@gmail.com
crossrose44@hotmail.com
map.soc.1@gmail.com
nopparats@g.swu.ac.th
crossrose44@hotmail.com
rpramong@gmail.com
map.soc.1@gmail.com
crossrose44@hotmail.com
nopparats@g.swu.ac.th
tortoo@gmail.com
map.soc.1@gmail.com
ponnadda_c@yahoo.com
navapat@g.swu.ac.th
soontaree@g.swu.ac.th
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Sec
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31

อ.ผูส้ อน
อ.เทพรัตน์ พานิชยิ่ง
อ.นพรัตน์ สาเภา
อ.สุทธิพงศ์ วรอุไร
อ.วรสรณ์ เนตรทิพย์
ผศ.ธงชัย แก้ วพินิจ
อ.ชุตมิ า ศรีสขุ
ผศ.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ
อยุธยา
อ.สุนทรี สกุลพราหมณ์
อ.ชุตมิ า ศรีสขุ
ผศ.ธงชัย แก้ วพินิจ
อ.อาจารีย์ ช่างประดับ
อ.จอย ทองกล่อมสี
อ.เมทินี ทนงกิจ
อ.ปองทิพย์ เทพอารีย์

B32 อ.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข
B33 อ.รัชฎาภรณ์ ประมงค์
B34 อ.อัญชลีพร ลพประเสริฐ
B35 อ.จอย ทองกล่อมสี
ผศ.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ
B36
อยุธยา
B37 อ.เมทินี ทนงกิจ
B38 อ.ปองทิพย์ เทพอารีย์

สถานที่ติดต่อ
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้

โทรศัพท์
084-129-5285
081-299-2960
089-200-7439
084-902-5270
084-165-8248
081-842-1503

E-mail
crossrose44@hotmail.com
nopparats@g.swu.ac.th
tortoo@gmail.com
worasorn@g.swu.ac.th
thongchaika@g.swu.ac.th
chutimasris@g.swu.ac.th

สานักนวัตกรรมการเรียนรู้

081-408-0513 jitpinya@g.swu.ac.th

สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สถาบันวิจัยและพัฒนา
การศึกษาพิเศษ
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สถาบันวิจัยและพัฒนา
การศึกษาพิเศษ
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้

081-258-9239
081-842-1503
084-165-8248
093-149-1454
089-214-3448
090-976-9316
087-510-3232
081-274-4265

soontaree@g.swu.ac.th
chutimasris@g.swu.ac.th
thongchaika@g.swu.ac.th
ajareecha@g.swu.ac.th
joychula@gmail.com
metineet@g.swu.ac.th
pongtip@g.swu.ac.th
suthawan@swu.ac.th

088-202-5233 rpramong@gmail.com
091-746-6767 Baan_luklak@hotmail.com

สานักนวัตกรรมการเรียนรู้

089-214-3448 joychula@gmail.com
081-408-0513 jitpinya@g.swu.ac.th

สานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้

090-976-9316 metineet@g.swu.ac.th
087-510-3232 pongtip@g.swu.ac.th

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2558 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
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9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
16 ธันวาคม 2558
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 เพื่ อ เสริ ม สร้ า งจิ ต ส านึ ก และพฤติ ก รรมของผูเ้ รี ย นให้เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของสั ง คมไทย วัฒ นธรรมไทย
การดารงตนเป็ นส่ วนหนึ่งของประชาคมไทยและประชาคมโลก
1.4 เพื่อเสริ 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 Problem based Learningและ Active learning แบบอื่นๆ
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

การเรียนรู้จากการฝึ กปฏิบตั ิ

โครงงาน/กิจกรรมมอบหมาย/เรียนรู้ด้วยตนเอง

30

30

75
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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 โมงต่อสัปดาห์ที่อ.ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อ.จัดเวลาให้ คาปรึ กษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสิ ตเป็ 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
แ ล ะ สั ง เ ก ต จ า ก ร า ย ง า น ไ ม่ ล อ ก ผู้ อื่ น /
มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
มี จ รรยา บรรณใ น กา รอ้ า ง อิ ง ผล 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 กรณีศึกษา/ เรียนรู้ด้วย
และสิ่งแวดล้ อม
ตนเอง/ศึกษาด้ วยตนเอง/
กิจกรรมกลุ่ม

สั ง เกตพฤติ ก รรม/ คุ ณ ภาพของงานที่ ม อบ
หมาย/การมีส่วนร่วม/ภาวะผู้นา/ ความสามารถ
ในการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค

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/
มอบหมาย
กฎระเบียบขององค์กรและสังคม
การส่งรายงานตรงเวลา
1 .5 ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค่ า ข อ ง บ ร ร ย า ย / ก ร ณี ศึ ก ษ า / คุณภาพของงานที่ได้ รับมอบหมาย/ ประเมินจาก
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมทั้ ง ของไทยและ กิจกรรมที่มอบหมาย
การทากิจกรรม
ประชาคมนานาชาติ
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2. ความรู ้
ผลการเรียนรู ้
2 . 1 มี ค ว า ม รู้ อ ย่ า ง ก ว้ า ง ขว า ง กรณีศึกษา/ กิจกรรมเดี่ยว/ คุณภาพของงานที่ได้ รับมอบหมาย/ การนาเสนอ
มี โ ลกทั ศ น์ ก ว้ างไกล และสามารถ กิ จ กรรมกลุ่ ม/ศึ ก ษาด้ วย ผลงาน/ การตอบค าถาม/การอภิ ป ราย /
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ตนเอง/กิจกรรมเรีย นรู้ด้ ว ย การสอบ
ตนเอง
2.2 มีความรู้ ความเข้ าใจธรรมชาติ บรรยาย/ กรณีศึกษา/
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 ประ จ าวั น และ
สามารถน าความรู้ ไปใช้ ในการ
แก้ ปัญหาและสร้ างสรรค์สงั คม

บรรยาย/ กรณีศึกษา/
คุ ณ ภาพของงานที่ไ ด้ รั บ มอบหมาย/การตอบ
กิจกรรมเดี่ยว/กิจกรรมกลุ่ม/ ค าถาม/การน าเสนอผลงาน/ การอภิ ป ราย/
การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ น การสอบ
ฐาน (PBL)

2.4 มี ค วามรู้ ความเข้ าใจและ
ตระหนั ก ถึ ง ความจ าเป็ นในการมี
ความสัมพันธ์ท่ถี ูกต้ องกับธรรมชาติ
แวดล้ อม2.5 มีความรู้พ้ ืนฐานในการ
ดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

บรรยาย/ กรณีศึกษา/
พฤติกรรมในชั้นเรียน/คุณภาพของงานที่ได้ รับ
กิจกรรมเดี่ยว/กิจกรรมกลุ่ม/ มอบหมาย/การตอบค าถาม/ การน าเสนอ
โครงการสารวจปัญหาชุมชน
ผลงาน / การอภิปราย / การสอบ
บรรยาย/ กรณีศึกษา/
คุ ณ ภาพของงานที่ไ ด้ รั บ มอบหมาย/การตอบ
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
กิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.2 สามารถคิดอย่างมีเหตุผลและเป็ น กรณีศึกษา/ กิจกรรมเดี่ยว /
ระบบ
กิจกรรมกลุ่ม/ PBL

คุ ณ ภาพของงานที่ไ ด้ รั บ มอบหมาย/การตอบ
ค าถาม/พฤติ ก รรมของนิ 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 ก รรมของนิ สิต / การอภิ ป ราย/
ตนเอง และสั งคมในทุ กมิ ติ ได้ อย่ าง สารวจปัญหาชุมชน/ PBL
การสอบ
สมดุล
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
วิธีการประเมินผล
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
4.1 ใช้ ภาษาในการติดต่อสื่อสารและ บรรยาย/ กิจกรรมกลุ่ม/ การนาเสนอ สังเกตพฤติกรรมทั้งในและนอกชั้น
สร้ างความสัมพันธ์
งาน/การอภิปรายในชั้นเรียน
เรียน ภาวะผู้นา กล้ าแสดงออก
บุคลิกภาพ เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้อ่นื
4.2 สามารถปรับตัวทางานร่วมกับ
ผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกลุ่ม

กรณีศึกษา/ กิจกรรมกลุ่ม/ การนาเสนอ สัง เกตคุ ณ ภาพของผลงาน/ วิ ธีก าร
ทางานร่วมกับผู้อ่นื
งาน/อภิปรายในชั้นเรียน

4.3 การอยู่ร่วมกับผู้อ่นื อย่างสันติสขุ

กรณีศึกษา/ กิจกรรมกลุ่ม/ การนาเสนอ สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผู้อ่ นื ทั้งใน
งาน/อภิปรายในชั้นเรียน
และนอกชั้นเรียน/วิธีการทางานร่ วมกับ
ผู้อ่นื / การอภิปราย

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
กิจ กรรมเดี่ย ว/การน าเสนอ ที่เกี่ยวข้ องในการสารวจปัญหาชุมชน
งาน/โครงการส ารวจปั ญหา
ชุมชน
5.2 มีทกั ษะการสื่อสารและการใช้
กรณีศึกษา/ กิจกรรมเดี่ยว/ สังเกตพัฒนาการเชิงพฤติกรรมในการสื่อสารทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างถูกต้ อง กิจกรรมกลุ่ม/ อภิปราย/การ การฟั ง พูด อ่า น เขียน จากการอภิปราย ตอบ
และเหมาะสม
นาเสนองาน/โครงการสารวจ คาถาม รายงาน และการนาเสนอในชั้นเรียน
ปัญหาชุมชน
5.3 ความสามารถแสวงหาความรู้
โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียนรู้ด้วยตนเอง/ศึกษาด้ วย พิ จ ารณาจากรายงาน/ มีการใช้ เ ทคโนโลยี
ตนเอง/กรณีศึกษา/ กิจกรรม สารสนเทศในการสืบค้ นข้ อ มูลที่เป็ นประโยชน์
เดี่ยว/ กิจกรรมกลุ่ม
และการนาเสนอผลงาน

5.4 สามารถนาเสนอสารสนเทศใน
รูปแบบที่เหมาะสม และมีคุณภาพ

เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง / คุณภาพของผลงานและการนาเสนอผลงาน
กรณีศึกษา/การนาเสนองาน/
กิจกรรมเดี่ยว/ กิจกรรมกลุ่ม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์

จุดมุ่งหมาย

(1)
11
–
15
ม.ค.
59

1) จิตพิสยั
- เสริมสร้ างเจตคติท่ดี ีในการเรียนรู้วิชา มศว
251 มนุษย์กบั สังคม
- รับผิดชอบตนเอง ผู้อ่นื สังคม สิ่งแวดล้ อม
- ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของ
ไทยและประชาคมนานาชาติ
2) พุทธิพิสยั
- มีความรู้ความเข้ าใจจุดมุ่งหมายและการเรียน
การสอนวิชา มศว 251
- มีความรู้ความเข้ าใจธรรมชาติของตนเอง รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง และดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขท่ามกลางกกระแสโลกาภิวัตน์
- มีความรู้อย่างกว้ างขวางมีโลกทัศน์กว้ างไกล
3)ทักษะพิสยั
- ใฝ่ รู้ และมีวิจารณญานในการเลือกรับข้ อมูล
ข่าวสาร
- มีทกั ษะสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
1) จิตพิสยั
- เสริมสร้ างเจตคติท่ดี ีในการทาหน้ าที่พลเมืองใน
สังคมไทย
- มีคุณธรรม จริยธรรมในการดารงชีวิต มีความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
- รับผิดชอบตนเอง ผู้อ่นื สังคม
2) พุทธิพิสยั
- มี ความรู้ ความเข้ า ใจเพื่ อ นมนุ ษ ย์ สัง คมไทย
สามารถนาความรู้ไปใช้ แก้ ปัญหาสังคม
- มี ค วามรู้ ความเข้ าใจ สามารถวิ เ คราะห์
สถานการณ์ ท่ ี มี ผ ลกระทบต่ อ สัง คมไทยเชิ ง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความเป็ นอยู่จาก
อดีตมาสู่ปัจจุบัน
3) ทักษะพิสยั
- คิดอย่างมีเหตุผลและเป็ นระบบ
- สามารถเชื่อมโยงความรู้ส่กู ารใช้ ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และสังคมในทุ ก
มิติได้ อย่างสมดุล
1) จิตพิสยั
- เสริมสร้ างเจตคติท่ดี ีในการทาหน้ าที่พลเมืองใน
สังคมไทย
- มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
- รับผิดชอบตนเอง ผู้อ่นื สังคม
- มีวินัยตรงต่อเวลาเคารพกฏระเบียบของสังคม
2) พุทธิพิสยั
- มีความรู้ความเข้ าใจการเป็ นพลเมืองในระบอบ

(2)
18
22
ม.ค.
59

(3)
25
29
ม.ค.
59

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
และสังคม
เศรษฐกิจ
ฐานความรู ้

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

งานมอบหมาย

1) อ.แจก course syllabus และแนะนา
จุดมุ่งหมาย ความสาคัญของรายวิชา การ
ประเมินผล การ download เอกสาร
ประกอบการสอน การส่งงาน การเข้ าชั้น
เรียนและการมีส่วนร่วม วิธกี ารจัดการเรียน
การสอน การทากิจกรรม พร้ อมอธิบาย
ความหมาย ความสาคัญของทักษะสื่อสาร
พร้ อมทักษะย่อยและการพัฒนาตนเองใน
อัตลักษณ์ด้านการมีทกั ษะการสื่อสาร
2) อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่ 1
3) อ.อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมิติ
และสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้
4) ฝึ กคิ ด วิ เ คราะห์ และอภิ ป รายสภาพ
สัง คมไทยที่ มี ลั ก ษณะผสมผสานระหว่ า ง
สังคมเกษตร อุตสาหกรรม และไอที
5) อธิบายงานที่มอบหมายใบกิจกรรมที่ 1
รายงานการค้ นคว้ าเรื่องวิธกี ารเก็บข้ อมูลทาง
สังคมศาสตร์ โดยใช้ วิธกี ารเรียนรู้แบบ
Think Pair Share
คนไทย กับปั ญหา 1) บรรยายสรุปเนื้อหาจากการอ่านเอกสาร
ประกอบการสอนบทที่ 2 และอภิปรายใน
สังคมไทย
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมี
สาเหตุจากคนไทยจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด
พร้ อมเสนอแนะแนวทางที่นิสติ สามารถมี
ส่วนร่วมแก้ ไขให้ ดีข้ ึน
2) ดูวีดิทศั น์ เรื่อง วีรชนคนที่ถูกลืม
(ขุนรองปลัดชู) และฝึ กคิดวิเคราะห์เชิง
สาเหตุเกี่ยวกับปั ญหาสังคมไทย
3) นิสติ ส่งใบกิจกรรมที่ 1 รายงานการ
ค้ นคว้ าเรื่องวิธกี ารเก็บข้ อมูลทาง
สังคมศาสตร์

- แบ่งกลุ่ม
ประมาณ 7-10
คน และจัดนั่ง
ตามกลุ่ม และ
จัดทาข้ อมูล
นิสติ พร้ อม
พิมพ์นามาส่ง
สัปดาห์ ที่ 2
- จัดทาใบ
กิจกรรมที่ 1
รายงานการ
ค้ นคว้ าเรื่อง
วิธกี ารเก็บ
ข้ อมูลทาง
สังคมศาสตร์ส่ง
สัปดาห์ท่ ี 2
- อ่านเอกสาร
ประกอบการ
สอน บทที่ 2

1) บรรยายสรุปเนื้อหาจากการอ่านเอกสาร
ประกอบการสอนบทที่ 3 และอภิปรายใน
ประเด็นบทบาทหน้ าที่พลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยในสังคมไทย และเปรียบเทียบ
กับบทบาทของพลเมืองที่เป็ นอยู่ พร้ อม
นาเสนอบทบาทหน้ าที่พลเมืองที่เหมาะสม
2) ดูวีดีทศั น์เรื่อง 2475 และฝึ กคิด
วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางพัฒนา
ประชาธิปไตยในสังคมไทย พร้ อมสรุปผลใน

- จัดทาใบ
กิจกรรมที่ 3
(กิจกรรมกลุ่ม)
โครงการสารวจ
ปัญหาชุมชน
พร้ อมนา
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็ น

ประชาธิปไตย
และบทบาทหน้าที่
พลเมืองใน
สังคมไทย

สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ่านเอกสาร
ประกอบการ
สอน บทที่ 3
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จุดมุ่งหมาย

(3)
ต่อ

ประชาธิปไตย
- มี ความรู้ความเข้ า ใจเพื่ อ นมนุ ษย์ สั ง คมไทย
และนานาชาติ กฎหมายในชีวิตประจาวันและ
สามารถนาความรู้ไปใช้ ในการแก้ ปัญหาสังคม
อย่างสร้ างสรรค์
- สามารถเชื่อมโยงความรู้ส่กู ารใช้ ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และสังคมในทุก
มิติได้ อย่างสมดุล
- มีความรู้พ้ ืนฐานในการดารงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
3) ทักษะพิสยั
- ใช้ ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารและสร้ าง
ความสัมพันธ์
- สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะ
ผู้นาและสมาชิกกลุ่ม
- การอยู่ร่วมกับผู้อ่นื อย่างสันติสขุ
- ใฝ่ รู้และมีวิจารณญานในการเลือกรับข้ อมูล
- สามารถคิดอย่างมีเหตุผลและเป็ นระบบ
- มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
- มีทกั ษะสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
- สามารถนาเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่
เหมาะสม และมีคุณภาพ
1) จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
- เสริมสร้ างเจตคติในการเรียนรู้และกระบวนการ
แก้ ไขปัญหาสังคม
- มีคุณธรรมจริยธรรมในการดารงชีวิต มีความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
- รับผิดชอบตนเอง ผู้อ่นื สังคมและสิ่งแวดล้ อม
- ใฝ่ รู้ และมีวิจารณญานในการเลือกรับข้ อมูล
ข่าวสาร
2) พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
- มีความรู้ ความเข้ าใจวิธกี ารเรียนรู้โดยใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน
- มีความรู้กว้ างขวาง มีโลกทัศน์กว้ างไกล และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
- มีความรู้ ความเข้ าใจและตะหนักถึงความ
จาเป็ นในการมีความสัมพันธ์ท่ถี ูกต้ องกับ
ธรรมชาติแวดล้ อม
3) ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
- คิดอย่างมีเหตุผลและเป็ นระบบ
- สามารถเชื่อมโยงความรู้ส่กู ารใช้ ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และสังคมในทุก
มิติได้ อย่างสมดุล
- ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
- มีทกั ษะสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
- สามารถแสวงหาความรู้โดยใช้ เทคโนโลยี

(4)
1
5
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หัวข้ อ/
รายละเอียด

ปั ญหาสังคมกรณี
ผลกระทบจาก
น้ ามันรัว่ ที่
อ่าวพร้าว

สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

งานมอบหมาย

ใบกิจกรรมที่ 2 ส่งในชั้นเรียน
3) อ.อธิบายงานมอบหมายใบกิจกรรมที่ 3
โครงการสารวจปัญหาชุมชนพร้ อมนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนว
ทางแก้ ไข (การเก็บข้ อมูล การเขียนโครงการ
การจัดทาเอกสารขออนุญาตเข้ าพื้นที่ฯ)
4) อ.อธิบายทักษะสื่อสารที่นิสติ ต้ องใช้ ใน
การสารวจปัญหาชุมชน

แนวทางแก้ ไข
เสนอสัปดาห์ท่4ี
- ศึกษาการ
เตรียมตัวเพื่อ
เข้ าพื้นที่เก็บ
ข้ อมูลในชุมชน
จากเว็บไซด์ของ
สานักฯ

1) บรรยายสรุปเนื้อหาจากการอ่านเอกสาร
ประกอบการสอน บทที่ 4
2) ดูวีดิทศั น์เรื่อง อ่าวพร้ าว
3) กิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL
4) ฝึ กแสวงหาควารู้ คิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูล การทางานร่วมกับผู้อ่นื
พร้ อมจัดทา Concept Map อภิปรายและ
นาเสนอในชั้นเรียน

หน้า 8

มคอ. 3
สัปดาห์

จุดมุ่งหมาย

(4)
ต่อ

สารสนเทศ
- สามารถนาเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่
เหมาะสม และมีคุณภาพ
- ใช้ ภาษาในการติดต่อสื่อสารและสร้ าง
ความสัมพันธ์
- สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อ่นื ในทั้งใน
ฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่ม
1) จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
- มีคุณธรรม จริยธรรมในการดารงชีวิต มีความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
- มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
- รับผิดชอบตนเอง ผู้อ่นื สังคม
2)พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
- มีความรู้ ความเข้ าใจเรื่องกิจการเพื่อสังคม
- มีความรู้กว้ างขวางโลกทัศน์กว้ างไกล และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
- มีความรู้ความเข้ าใจเพื่อนมนุษย์ สังคมหทย
และนานาชาติ สามารถนาความรู้ไปใช้ ในการ
แก้ ปัญหาและสร้ างสรรค์สงั คม
3)ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
- สามารถคิดอย่างมีเหตุผลและเป็ นระบบ
- สามารถเชื่อมโยงความรู้ส่กู ารใช้ ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และสังคมในทุก
มิติได้ อย่างสมดุล
- การอยู่ร่วมกับผู้อ่นื อย่างสันติสขุ
ประเมินผลด้ านเนื้อหาที่เรียน

(5)
8
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(6)
15
ก.พ.
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ก.พ.
59
(7)
23
26
ก.พ.
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1) จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
- มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
-รับผิดชอบตนเอง ผู้อ่นื สังคม และสิ่งแวดล้ อม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฏระเบียบของ
องค์กรและสังคม
2) พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
- มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเก็บข้ อมูลทาง
สังคมศาสตร์
- มีความรู้อย่างกว้ างขวาง มีโลกทัศน์กว้ างไกล
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
- มีความรู้ความเข้ าใจเพื่อนมนุษย์ –สังคมไทย
สามารถนาความรู้ไปใช้ ในการแก้ ปัญหา และ
สร้ างสรรค์สงั คม
- มีความรู้พ้ ืนฐานในการดารงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
3) ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่

หัวข้ อ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

งานมอบหมาย

กิจการเพือ่ สังคม
กับสังคมไทย

1.บรรยายสรุปเนื้อหาจากการอ่านเอกสาร
ประกอบการสอนบทที่ 5 และอภิปรายใน
ประเด็นการมีส่วร่วมพัฒนาสังคมอย่าง
สร้ างสรรค์ด้วยการเป็ ยผู้ประกอบการเพื่อ
สังคม
2.ดูวีดิทศั น์การบรรยาย เรื่อง อู๋ ธวัชชัย
นักกิจการเพื่อสังคม และฝึ กคิดสร้ างสรรค์
แนวทางการเป็ นผู้ประกอบการเพื่อสังคม

-เตรียมสอบ
ครั้งที่ 1
-กลุ่มนิสติ
ปรับแก้ ไข
โครงการสารวจ
ปัญหาชุมชน
พร้ อมนา
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็ น
แนวทางแก้ ไข
(กรณี อ.มี
ความเห็นให้
ปรับแก้ ไข)

สอบครั้งที่ 1

1) สอบครั้งที่ 1 เนื้อหาที่เรียนครั้งที่ 1-5
2) บรรยาย/อภิปรายสะท้อนคิด
3) ฝึ กปฏิบัติและติดตามกิจกรรมโครงการ
สารวจปัญหาชุมชน

- ดาเนิน
โครงการสารวจ
ปัญหาชุมชน
พร้ อมนา
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็ น
แนวทางแก้ ไข

ติดตามการดาเนิน
โครงการสารวจ
ปัญหาชุมชน
พร้ อมนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็ นแนว
ทางแก้ ไข
ครั้งที่ 1

- ดาเนิน
1) บรรยาย/อภิปรายสะท้อนคิด
2) ฝึ กปฏิบัติและติดตามกิจกรรมโครงการ โครงการสารวจ
ปัญหาชุมชน
สารวจปัญหาชุมชน
พร้ อมนา
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็ น
แนวทางแก้ ไข

สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 9

มคอ. 3
สัปดาห์

(7)
ต่อ

(8)
29
ก.พ.
4
มี.ค.
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จุดมุ่งหมาย
- ใฝ่ รู้ และมีวิจารณญานในการเลือกรับข้ อมูล
- สามารถคิดอย่างมีเหตุผลและเป็ นระบบ
- สามารถเชื่อมโยงความรู้ส่กู ารใช้ ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และสังคมในทุก
มิติได้ อย่างสมดุล
- ใช้ ภาษาในการติดต่อสื่อสารและสร้ าง
ความสัมพันธ์
- สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะ
ผู้นาและสมาชิกกลุ่ม
- มีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
- มีทัก ษะสื่อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี ไ ด้ อ ย่ า ง
ถูกต้ องเหมาะสม
- สามารถน าเสนอสารสนเทศในรู ป แบบที่
เหมาะสม และมีคุณภาพ
1) จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
- มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
-รับผิดชอบตนเอง ผู้อ่นื สังคม และสิ่งแวดล้ อม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฏระเบียบของ
องค์กรและสังคม
2) พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
- มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเก็บข้ อมูลทาง
สังคมศาสตร์
- มีความรู้อย่างกว้ างขวาง มีโลกทัศน์กว้ างไกล
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
- มีความรู้ความเข้ าใจเพื่อนมนุษย์ –สังคมไทย
สามารถนาความรู้ไปใช้ ในการแก้ ปัญหา และ
สร้ างสรรค์สงั คม
- มีความรู้พ้ ืนฐานในการดารงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
3) ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
- ใฝ่ รู้ และมีวิจารณญานในการเลือกรับข้ อมูล
- สามารถคิดอย่างมีเหตุผลและเป็ นระบบ
- สามารถเชื่อมโยงความรู้ส่กู ารใช้ ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และสังคมในทุก
มิติได้ อย่างสมดุล
-ใช้ ภาษาในการติดต่อสื่อสารและสร้ าง
ความสัมพันธ์
- สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะ
ผู้นาและสมาชิกกลุ่ม
- มีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
- มีทัก ษะสื่อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี ไ ด้ อ ย่ า ง
ถูกต้ องเหมาะสม
- สามารถน าเสนอสารสนเทศในรู ป แบบที่
เหมาะสม และมีคุณภาพ

หัวข้ อ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

งานมอบหมาย

ติดตาม และให้
คาปรึกษาการ
ดาเนินโครงการ
สารวจปัญหา
ชุมชน พร้ อมนา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็ น
แนวทางแก้ ไข
ครั้งที่ 2

1) บรรยาย/อภิปรายสะท้อนคิด
2) ฝึ กปฏิบัติและติดตามกิจกรรมโครงการ
สารวจปัญหาชุมชน
3) นิสติ แต่ละกลุ่มนาเสนอโครงการจิตอาสา
ที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเพื่อนในชั้นเรียนเป็ นรายกลุ่ม

- ดาเนิน
โครงการสารวจ
ปัญหาชุมชน
พร้ อมนา
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็ น
แนวทางแก้ ไข

7-11
งดการเรียนการสอนเนื่องจากสอบกลางภาค
มี.ค.59
- ดาเนิน
ติดตาม และให้
1) บรรยาย/อภิปรายสะท้อนคิด
(9) 1) จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
โครงการสารวจ
2)
ฝึ
กปฏิ
บ
ั
ต
ิ
แ
ละติ
ด
ตามกิ
จ
กรรมโครงการ
- มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
คาปรึกษาการ
14
ปัญหาชุมชน
สารวจปัญหาชุมชน
-รับผิดชอบตนเอง ผู้อ่นื สังคม และสิ่งแวดล้ อม ดาเนินโครงการ
-
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จุดมุ่งหมาย

18
มี.ค.
59

- มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฏระเบียบของ
องค์กรและสังคม
2) พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
- มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเก็บข้ อมูลทาง
สังคมศาสตร์
- มีความรู้อย่างกว้ างขวาง มีโลกทัศน์กว้ างไกล
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
- มีความรู้ความเข้ าใจเพื่อนมนุษย์ –สังคมไทย
สามารถนาความรู้ไปใช้ ในการแก้ ปัญหา และ
สร้ างสรรค์สงั คม
- มีความรู้พ้ ืนฐานในการดารงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
3) ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
- ใฝ่ รู้ และมีวิจารณญานในการเลือกรับข้ อมูล
- สามารถคิดอย่างมีเหตุผลและเป็ นระบบ
- สามารถเชื่อมโยงความรู้ส่กู ารใช้ ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และสังคมในทุก
มิติได้ อย่างสมดุล
- ใช้ ภาษาในการติดต่อสื่อสารและสร้ าง
ความสัมพันธ์
- สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะ
ผู้นาและสมาชิกกลุ่ม
- มีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
- มีทัก ษะสื่อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี ไ ด้ อ ย่ า ง
ถูกต้ องเหมาะสม
- สามารถน าเสนอสารสนเทศในรู ป แบบที่
เหมาะสม และมีคุณภาพ
1) จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
- มีคุณธรรมจริยธรรมในการดารงชีวิต มีความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
- มีจิตสาธารณะเสียสละเพื่อส่วนรวม
- รับผิดชอบตนเอง ผู้อ่นื สังคม
2) พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
- มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเก็บข้ อมูลทาง
สังคมศาสตร์
- มีความรู้อย่างกว้ างขวาง มีโลกทัศน์กว้ างไกล
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
- มีความรู้ความเข้ าใจเพื่อนมนุษย์ –สังคมไทย
สามารถนาความรู้ไปใช้ ในการแก้ ปัญหา และ
สร้ างสรรค์สงั คม
- มีความรู้พ้ ืนฐานในการดารงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
3) ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
- ใฝ่ รู้ และมีวิจารณญานในการเลือกรับข้ อมูล
- สามารถคิดอย่างมีเหตุผลและเป็ นระบบ
- สามารถเชื่อมโยงความรู้ส่กู ารใช้ ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และสังคมในทุก
มิติได้ อย่างสมดุล

(10)
21
25
มี.ค.
59

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

หัวข้ อ/
รายละเอียด
สารวจปัญหา
ชุมชน พร้ อมนา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็ น
แนวทางแก้ ไข
ครั้งที่ 3

3) นิสติ แต่ละกลุ่มนาเสนอโครงการจิตอาสา พร้ อมนา
ที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วเพื่ อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรัชญา
กับเพื่อนในชั้นเรียนเป็ นรายกลุ่ม
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็ น
แนวทางแก้ ไข

นาเสนอโครงการ
สารวจปั ญหา
ชุมชนพร้อมนา
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการแก้ไข

1) ยรรยาย/อภิปรายสะท้อนคิด
2) ฝึ กนาเสนอรายงานโครงการสารวจการ
นาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ใน
สังคม
2) ส่งรายงาน พร้ อม ซี ดี นาเสนอ
3) อธิบายการเรียนรู้ด้วยตนเอง (SDL)
เรื่องชะตากรรมเกษตรเชิงเดี่ยว

สานักนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานมอบหมาย

เรียนรู้ด้วย
ตนเอง เรื่อง
ชะตากรรม
เกษตรเชิงเดี่ยว
โดยนิสติ อ่าน
เอกสาร
ประกอบการ
สอน และสรุป
ใบกิจกรรมที่ 5
โดยเรียนรู้ด้วย
ตนเองจาก
Youtube เรื่อง
ชะตากรรม
เกษตรเชิงเดี่ยว
และแนวคิด
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง พร้ อม
เปรียบเทียบกับ
กรณีตัวอย่าง
การทาเกษตรใน
ประเทศอื่นๆ
จากเว็บ เอกสาร
หนังสือตาราที่
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(10)
ต่อ

(11)
28
มี.ค.
1
เม.ย.
59

(12)
4
8
เม.ย.
59

11
15
เม.ย.
59

จุดมุ่งหมาย
- ใช้ ภาษาในการติดต่อสื่อสารและสร้ างสัมพันธ์
- สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะ
ผู้นาและสมาชิกกลุ่ม
- มีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
- มีทัก ษะสื่อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี ไ ด้ อ ย่ า ง
ถูกต้ องเหมาะสม
- สามารถนาเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่
เหมาะสม และมีคุณภาพ
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
- เสริมสร้ างเจตคติในการเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง
- ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย
และประชาคมนานาชาติ
- รับผิดชอบตนเอง ผู้อ่นื สังคม และสิ่งแวดล้ อม
2) พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
- มีความรู้ ความเข้ าใจวิธกี ารเรียนรู้ด้วยการนา
ตนเอง
- มีความรู้กว้ างขวางมีโลกทัศน์กว้ างไกล และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
- มีความรู้ความเข้ าใจธรรมชาติตนเอง รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง และดารงชีวิตอย่างมีความสุข
ท่ามกลางกระแมโลกาภิวัตน์
- มีความรู้พ้ ืนฐานในการดารงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
3) ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
- มีทกั ษะสื่อสาร
- มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
- มีทกั ษะการเรียนรู้
1) จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
- เสริมสร้ างเจตคติในการเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง
- ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย
และประชาคมนานาชาติ
2) พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
- มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับASEAN
3) ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
- มีทกั ษะสื่อสาร
- มีทกั ษะการเรียนรู้

หัวข้ อ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

งานมอบหมาย
เกี่ยวข้ อง
เพื่อนามา
เปรียบเทียบ
แนวคิด ตาม
หัวข้ อที่กาหนด
ในใบกิจกรรมที่
5 และนามาส่ง
ในชั้นเรียน

Open house
องครักษ์ 2/58
ระหว่าง
29-31 มี.ค.59

1) บรรยาย/อภิปรายสะท้อนคิด
2) ฝึ กปฏิบัติและติดตามกิจกรรมโครงการ
สารวจปัญหาชุมชน
3)อ.นานิสติ เข้ าร่วมกิจกรรม Open house
และอภิปรายร่วมกัน

การสะท้อนคิด
จากการเรียนรู ้
ด้วยการนาตนเอง
เรื่อง ชะตากรรม
เกษตรเชิงเดีย่ ว

1) บรรยาย/อภิปรายสะท้ อนคิดจากสิ่งที่ได้
เรียนรู้จากแนวคิดการทาเกษตรเชิงเดี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง
2) นิสติ แต่ละกลุ่มนาเสนอสิ่งที่ได้ จากการ
สะท้ อนคิด ในขณะที่นิสติ กลุ่มที่ร่วมฟัง
ฝึ กตั้งคาถาม

มอบหมายงานให้
ศึกษาวีดิทศั น์
ASEAN Beyond

1) เรียนรู้ด้วยตนเอง (SDL)
2) ชมรายการ ASEAN จากวีดิทศั น์เรื่อง
ASEAN Beyond กลุ่มละ 1 ตอน ตาม link
ที่แนบท้ ายใบกิจกรรมที่ 6
3)สรุปความรู้ท่ไี ด้ รับจากการเรียนรู้ด้วย
ตนเองในวีดิทศั น์ ในใบกิจกรรมที่ 6
ASEAN ศึกษา ข้ อ 1เพื่อเตรียมทากิจกรรม
การเรียนรู้แบบ Jigsaw ในสัปดาห์ท่ี 13
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(13) 1) จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
18 - เสริมสร้ างเจตคติในการเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง
–
- ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย
22
และประชาคมนานาชาติ
เม.ย. - รับผิดชอบตนเอง ผู้อ่นื สังคม และสิ่งแวดล้ อม
59
2) พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
- มีความรู้ ความเข้ าใจวิธกี ารเรียนรู้ด้วยการนา
ตนเอง
- มีความรู้กว้ างขวางมีโลกทัศน์กว้ างไกล และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
- มีความรู้ความเข้ าใจธรรมชาติตนเอง รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง และดารงชีวิตอย่างมีความสุข
ท่ามกลางกระแมโลกาภิวัตน์
- มีความรู้พ้ ืนฐานในการดารงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
3) ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
- มีทกั ษะสื่อสาร
- มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
- มีทกั ษะการเรียนรู้
(14) ประเมินผลด้ านการทากิจกรรมและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
25
–
29
เม.ย.
59

(15) 1) จิตพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
2 - เสริมสร้ างเจตคติในการเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง
- ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย
6
และประชาคมนานาชาติ
พ.ค. - รับผิดชอบตนเอง ผู้อ่นื สังคม และสิ่งแวดล้ อม
58
2) พุทธิพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
- มีความรู้ ความเข้ าใจวิธกี ารเรียนรู้ด้วยการนา
ตนเอง
- มีความรู้กว้ างขวางมีโลกทัศน์กว้ างไกล และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
- มีความรู้ความเข้ าใจธรรมชาติตนเอง รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง และดารงชีวิตอย่างมีความสุข
ท่ามกลางกระแมโลกาภิวัตน์
- มีความรู้พ้ ืนฐานในการดารงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
3) ทักษะพิสยั ที่พึงประสงค์ ได้ แก่
- มีทกั ษะสื่อสาร
- มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
- มีทกั ษะการเรียนรู้

หัวข้ อ/
รายละเอียด
กิจกรรมกลุ่ม
ASEAN ศึกษา

1) นิสิตทาแบบ
ประเมิน ILC
001 -003
2) สอบครั้งที่ 2

กิจกรรมกลุ่ม
GalleryWalk
แสดง สิ่งที่ได้จาก
การเรียนรูแ้ ละ
สารมารถนาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน
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กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

งานมอบหมาย

1) นิสติ แบ่งกลุ่มเพื่อจัดการเรียนรู้แบบ
Jigsaw
2) จัดทาใบกิจกรรมที่ 6 ASEAN ศึกษา
สรุปความรู้ท่ไี ด้ รับจากการเรียนรู้แบบ
Jigsaw ในชั้นเรียนพร้ อมนาเสนอและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3) บรรยาย/อภิปรายสะท้อนคิด

1) อ.น านิ สิต มาท าแบบประเมิ นความพึ ง
พอใจผู้ เ รี ย นวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปตามเวลาที่
กาหนด
2) สอบครั้ งที่ 2 (ทักษะการสื่อ สารที่ใช้ ใ น
การเก็บข้ อมูลจากชุมชน และการนาแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวทางใน
การดารงชีวิต)
3) บรรยาย/อภิปรายสะท้อนคิด
1) บรรยาย/อภิปรายสะท้อนคิด
2) ฝึ กคิดอย่างเป็ นระบบโดยการจัดทา
Mind Map เรื่องประโยชน์ท่นี ิสติ ได้ รับจาก
การรียนรู้วิชา มศว 251
3) กิจกรรมการเรียนรู้แบบ GalleryWalk
ฝึ กนาเสนอผลงาน พร้ อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
สาระการประเมิน
ภาคเนื้อหา

ภาคกิจกรรม

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

ภาคการมีส่วนร่วม -คุณธรรมจริยธรรม
-ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ

วิธีการประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

สอบครั้งที่ 1

30%

-โครงการสารวจฯ
-รายงานการค้ นคว้ าฯ
-กิจกรรมในชั้นเรียน
-กิจกรรมการเรียนรู้
ด้ วยตนเองเรื่อง ชะตา
กรรมเกษตรเชิงเดี่ยว
-สอบครั้งที่ 2
-กิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ผลลัพธ์ (กลุ่ม)
กระบวนการ (บุคคล)
กิจกรรมกลุ่ม
ASEAN ศึกษา

20%
10%
5%
10%

10%

6%
4%
5%

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
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ประเมินผลรายวิชาโดยนิสติ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนโดยผู้ร่วมงาน
2. ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสติ
3. การพูดคุย สอบถาม และสังเกตพฤติกรรมของนิสิต
3. การปรับปรุงการสอน
1. นาผลการประเมินรายวิชาโดยนิสติ และผลการประชุมระหว่างภาคและปลายภาคของผู้สอนมา
พิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธกี ารสอนและการเรียนรู้ของนิสติ
2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอ.และการเรียนการสอน
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
1. ทวนสอบจากคะแนนข้ อสอบ
2. ทวนสอบจากงานที่มอบหมาย
3. ประชุมอาจารย์ผ้ ูสอนเพื่อประเมินภาพรวมระหว่างภาคและปลายภาคและพิจารณาเกรด
ร่วมกัน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. นาข้ อมูลจากการประชุมผู้สอนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคและปลายภาค
มาพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงรายวิชา โดยดาเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (SDL )
2. ปรับเพิ่มการเรียนรู้แบบ Active Learning อื่นๆ ได้ แก่ Think pair share Jigsaw และ
Gallery walk
3. นาการเรียนรู้แบบ Think pair share มาใช้ ในกิจกรรมที่ 1 รายงานการค้ นคว้ าเรื่องวิธีการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลทางสังคมศาสตร์
4. ปรับเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่อง ASEAN โดยเปลี่ยนสื่อเป็ น ASEAN Beyond จาก TPBS และใช้
การจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw
5. นาผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และข้ อมูลความคิดเห็นจากผู้สอนและนิสติ มาพิจารณาทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงรายวิชา
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