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มคอ 3 

รำยละเอียดของรำยวิชำ มนุษยใ์นสงัคมแห่งกำรเรียนรู ้(มศว 161) 

หมวดวิชำศึกษำทัว่ไป 

ส ำนกันวตักรรมกำรเรียนรู ้ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภำคเรียนที ่2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรำยวิชำ 

มศว 161 มนุษย์ในสงัคมแห่งกำรเรียนรู ้(Human in learning society) 

2. จ ำนวนหน่วยกิต 

 2(2-0-4) 

 

3. หลกัสูตรและประเภทของรำยวิชำ  

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาบังคับ กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

  

4. อำจำรยผ์ูร้บัผดิชอบรำยวิชำและอำจำรยผ์ูส้อน 

Sec อ.ผูส้อน สถำนท่ีติดต่อ โทรศพัท ์ E-mail 

B01 อ.นพรัตน์ ส าเภา ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-299-2960 nopparats@g.swu.ac.th 

B02 อ.เทพรัตน์ พานิชยิ่ง ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-129-5285 crossrose44@hotmail.com 

B03 อ.พรนัดดา ฉลาดปร ุ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-556-1441 ponnadda_c@yahoo.com 

B04 อ.นวภัทร ภัทรสนุทร ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 088-956-2683 navapat@g.swu.ac.th  

B05 อ.นพรัตน์ ส าเภา ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-299-2960 nopparats@g.swu.ac.th 

B06 อ.ขวัญคนิฐ แซ่อึ้ง ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 089-484-6205 kwankanit@g.swu.ac.th 

B07 อ.พรนัดดา ฉลาดปร ุ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-556-1441 ponnadda_c@yahoo.com 

B08 อ.เทพรัตน์ พานิชยิ่ง ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-129-5285 crossrose44@hotmail.com 

B09 อ.นพรัตน์ ส าเภา ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-299-2960 nopparats@g.swu.ac.th 

B10 อ.ขวัญคนิฐ แซ่อึ้ง ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 089-484-6205 kwankanit@g.swu.ac.th 

B11 อ.พรนัดดา ฉลาดปร ุ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-556-1441 ponnadda_c@yahoo.com 

B12 อ.เทพรัตน์ พานิชยิ่ง ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-129-5285 crossrose44@hotmail.com 

B13 ผศ.วัฒนพร พัฒนภักด ี คณะเภสชัศาสตร์ 081-286-1064 wattanap@g.swu.ac.th 

B14 อ.นพรัตน์ ส าเภา ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-299-2960 nopparats@g.swu.ac.th 

B15 อ.เทพรัตน์ พานิชยิ่ง ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-129-5285 crossrose44@hotmail.com 

B16 อ.พรนัดดา ฉลาดปร ุ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-556-1441 ponnadda_c@yahoo.com 

B17 อ.นวภัทร ภัทรสนุทร ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 088-956-2683 navapat@g.swu.ac.th  

B18 อ.วรสรณ ์เนตรทพิย ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-902-5270 worasorn@g.swu.ac.th 

B19 อ.นพรัตน์ ส าเภา ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-299-2960 nopparats@g.swu.ac.th 

mailto:navapat@g.swu.ac.th
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Sec อ.ผูส้อน สถำนท่ีติดต่อ โทรศพัท ์ E-mail 

B20 อ.เทพรัตน์ พานิชยิ่ง ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-129-5285 crossrose44@hotmail.com 

B21 อ.พรนัดดา ฉลาดปร ุ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-556-1441 ponnadda_c@yahoo.com 

B22 อ.นวภัทร ภัทรสนุทร ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 088-956-2683 navapat@g.swu.ac.th  

B23 อ.วรสรณ ์เนตรทพิย ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-902-5270 worasorn@g.swu.ac.th 

B24 อ.นพรัตน์ ส าเภา ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-299-2960 nopparats@g.swu.ac.th 

B25 อ.เทพรัตน์ พานิชยิ่ง ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-129-5285 crossrose44@hotmail.com 

B26 อ.พรนัดดา ฉลาดปร ุ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-556-1441 ponnadda_c@yahoo.com 

B27 อ.นวภัทร ภัทรสนุทร ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 088-956-2683 navapat@g.swu.ac.th  

B28 อ.ธรรมนูญ สะเทอืนไพร ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-908-7639 thammanoons@g.swu.ac.th 

B29 อ.พรนัดดา ฉลาดปร ุ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-556-1441 ponnadda_c@yahoo.com 

B30 
ผศ.จิตตภ์ิญญา ชุมสาย ณ 

อยุธยา 
ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-408-0513 jitpinya@g.swu.ac.th 

B31 อ.วันชาต ิสมุโนจิตราภรณ ์ คณะวิทยาศาสตร์ 097-123-1610 wanchad@g.swu.ac.th 

B32 อ.เมทนิี ทนงกจิ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 090-976-9316 metineet@g.swu.ac.th 

B33 อ.สเุมษย์ หนกหลัง ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 085-370-6463 sumaten@g.swu.ac.th 

B34 อ.สทุธพิงศ์ วรอไุร ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 094-515-4632 tortoo@gmail.com 

B35 อ.ขวัญคนิฐ แซ่อึ้ง ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 089-484-6205 kwankanit@g.swu.ac.th 

B36 อ.สพัุตรา อารีกจิ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-562-8282 supatraa@g.swu.ac.th 

B37 อ.กนัตก์นิษฐ รัตนธนาวรรณ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 091-715-9790 kankanit@g.swu.ac.th 

B38 อ.สทุธพิงศ์ วรอไุร ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 094-515-4632 tortoo@gmail.com 

B39 อ.สราวุฒิ ตรีศร ี ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 088-255-9152 micro12219@hotmail.com 

B40 อ.สริิรัตน์ จรรยารัตน ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 093-139-5775 siriratj@g.swu.ac.th 

B41 อ.เมทนิี ทนงกจิ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 090-976-9316 metineet@g.swu.ac.th 

B42 อ.สทุธพิงศ์ วรอไุร ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 094-515-4632 tortoo@gmail.com 

B43 อ.สริิรัตน์ จรรยารัตน ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 093-139-5775 siriratj@g.swu.ac.th 

B44 อ.สนุทรี สกุลพราหมณ ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-258-9239 soontaree@g.swu.ac.th 

B45 อ.สเุมษย์ หนกหลัง ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 085-370-6463 sumaten@g.swu.ac.th 

B46 อ.สทุธพิงศ์ วรอไุร ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 094-515-4632 tortoo@gmail.com 

B47 
ผศ.จิตตภ์ิญญา ชุมสาย ณ 

อยุธยา 
ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-408-0513 jitpinya@g.swu.ac.th 

 

5. ภำคกำรศึกษำ / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภำคกำรศึกษำที ่2/2560 ชั้นปีที ่1 

 

6. รำยวิชำทีต่อ้งเรียนมำก่อน (Pre-requisite) (ถำ้มี) 

ไม่มี 

 

7. รำยวิชำทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถำ้มี) 

ไม่มี 
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8. สถำนทีเ่รียน 

 อาคาร Learning Tower มศว ประสานมิตร 

 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์ 

 อาคารปฏบัิติการอเนกประสงค์ของวิชาพ้ืนฐาน มศว องครักษ์ 

 

9. วนัทีจ่ดัท ำหรือปรบัปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำครั้งล่ำสุด 

 29 กนัยายน 2560 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมำยและวตัถุประสงค ์

1. วตัถุประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมำย) ของรำยวิชำ 

1.1  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และลักษณะพ้ืนฐานของ 

 สงัคมมนุษย์ สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงโครงสร้างและพฤติกรรม 

1.2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ และสถานการณ์ต่างๆที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย   

 และสังคมโลก 

1.3  เสริมสร้างจิตส านึกและพฤติกรรมของนิสติให้มีความพร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตในสงัคมแห่ง  

 การเรียนรู้  สามารถด ารงตนเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมไทยและประชาคมโลก 

1.4  เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

1.5  พัฒนาทกัษะสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ ส าหรับพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑติมศว ที่มีคุณภาพ 

2. วตัถุประสงคใ์นกำรพฒันำ/ ปรบัปรุงรำยวิชำ 

2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ ในระดับอดุมศึกษา 

2.2  เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

2.3  เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและกำรด ำเนนิกำร 

1. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงทางสงัคมต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง 

และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสงัคมแห่งการเรียนรู้   

 

2. จ ำนวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภำคกำรศึกษำ  

 

บรรยำย/ Active Learning โครงงาน/ กจิกรรมมอบหมาย/ เรียนรู้ ด้วยตนเอง 

30 60 
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3. ควำมรบัผดิชอบหลกั/ควำมรบัผิดชอบรอง   

รำยวิชำ ดำ้นท่ี 1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดำ้นท่ี 2 

ควำมรู ้

ดำ้นท่ี 3 

ทกัษะทำงปัญญำ 

ดำ้นท่ี 4 

ทกัษะควำมสมัพนัธ์

ระหว่ำงบุคคลและ

ควำมรบัผิดชอบ 

ดำ้นท่ี 5 

กำรวิเครำะหเ์ชิง

ตวัเลข กำรสื่อสำร

และกำรใช้

เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

มศว 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. จ ำนวนชัว่โมงต่อสปัดำหที์อ่ำจำรยใ์หค้ ำปรึกษำและแนะน ำทำงวิชำกำรแก่นกัศึกษำเป็นรำยบุคคล 

         อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม สัปดาห์ละ 

1 ช่ัวโมง (เฉพาะรายที่ต้องการ) โดยประกาศเวลาให้ค าปรึกษาไว้ในแผนการสอนและเว็บไซต์ส านัก

นวัตกรรมการเรียนรู้  วิธกีารสื่อสารท าได้โดยการนัดหมายทางโทรศัพท ์หรือ e-mail 

 

หมวดที ่4 กำรพฒันำผลกำรเรียนรูข้องนกัศึกษำ 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม : มคีุณธรรม จริยธรรมในการด าเนนิชวีิต พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์  มจีิตส านึกสาธารณะ 

และเป็นพลเมอืงที่มคุีณค่าของสงัคม 

ผลกำรเรียนรู ้ วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผล 

1.1 มคีวามซื่อสตัย์    

มวีินัย ตรงต่อเวลา  

- สอดแทรกเนื้ อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาการ  

- ฝึกปฏบิตั ิท ากจิกรรม ส่งเสริมให้เกดิความ

ซื่อสตัย์ มวีินัย และตรงต่อเวลา 

- สอดแทรกวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้นิสติมี

ค่านิยมพ้ืนฐานที่ถูกต้อง 

- ชี้ แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการ

เรียนการสอนให้ชัดเจน  

- ก าห นด เกณ ฑ์ ม าต รฐ าน ใน ก ารป ระ เมิ น

พฤตกิรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  

- สังเกตพฤติกรรมความซื่อสัตย์และการตรงต่อ

เวลาในการเข้าชั้นเรียน การท ารายงาน การอ้างอิง

ผลงาน และการสอบ 

- สังเกตพฤติกรรมการมีวินัย การปฏิบัติตนตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัยและข้อตกลงในชั้นเรียน 

เช่น การแต่งกาย  

1.2 มจีิตสาธารณะ 

เสยีสละเพ่ือส่วนรวม 

- ให้นิสิตเรียนรู้ การเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

และกระตุ้นให้เกดิจิตส านึกสาธารณะ ดงันี้  

- การเรียนรู้ เรื่องกจิการเพ่ือสงัคม 

- การใช้กรณีศึกษาบุคคลตวัอย่างที่ได้รับการ

ยกย่องในสงัคม  

- กิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยตนเองเรื่องเกษตร

เชิงเดี่ยวกบักจิการเพ่ือสงัคม  

- ประเมินจากการมีส่วน ร่วมในการอภิปราย      

การวางแผน การปฎิบัติ การน าเสนอผลงาน และ

การสะท้อนคดิกจิกรรมในชั้นเรียน 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน  

- ประเมินจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้อง

ตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
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1.3 ตระหนักในคุณค่า

ของศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- สอดแทรกแนวคิดด้านสุนทรียศาสตร์ 

เพ่ือให้ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม

ที่มต่ีอการด ารงชีวิต  

- สอดแทรกเนื้ อหาในด้านศิลปวัฒนธรรม

และประเพณทีี่ดงีามทั้งของไทยและนานาชาติ

ในการเรียนการสอน  

- จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทั้งใน

และนอกเวลาเรียน และให้ท ารายงานแสดง

ความคดิเหน็ทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึงการ

น าแนวคดิทางสนุทรียศาสตร์/ศิลปวัฒนธรรมมาใช้  

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปราย

และการสะท้อนคดิกจิกรรมในชั้นเรียน 

- สังเกตจากการประพฤติตนอยู่ในประเพณีและ

วัฒนธรรมที่ดงีามของไทย  

- สงัเกตจากการรู้ เท่าทนั สามารถปรับตวัและเลือก

รับวัฒนธรรมที่ดงีามของนานาชาตไิด้ 

 

2. ควำมรู ้: มคีวามรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเหน็คุณค่าของตนเองผู้อื่น สงัคม ศิลปวฒันธรรม  

และธรรมชาต ิบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ผลกำรเรียนรู ้ วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผล 

2.1 มคีวามรู้ พ้ืนฐาน

ศึกษาทั่วไป  

- จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมความรู้ ใน

สาขาต่างๆ อย่างกว้างขวาง พร้อมสอดแทรก

แนวคดิปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงใน  

- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ 

แล ะ เน้ น ใ ห้ ผู้ เรี ยน ล งมื อป ฏิ บั ติ  (Active 

Learning)  

- มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้ /การสืบค้นข้อมูล

ด้วยตนเอง และฝึกปฏบิตัิ  

- จัดกจิกรรมเพ่ือให้เข้าใจและเหน็คุณค่าของ

ตนเอง ผู้อื่น และสงัคม พร้อมตั้งเป้าหมายใน

การพัฒนาตนเอง สงัคม และสิง่แวดล้อม 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้  โดย

ใช้เกณฑ ์Rubrics   

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปราย

และการสะท้อนคดิกจิกรรมในชั้นเรียน 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน  

- ประเมินจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้อง

ตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- ประเมนิจากการสอบภาคทฤษฎ/ีปฏบิตัิ 

 

3. ทกัษะทำงปัญญำ : ตระหนักถงึความเปล่ียนแปลงของสรรพสิง่ เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการความรู้สู่การคดิริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ผลกำรเรียนรู ้ วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผล 

3.1 สามารถ

ประยุกตค์วามรู้ให้

เกดิประโยชน์  

 

- จัดกจิกรรมให้นิสิตฝึกค้นคว้าแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง และน าความรู้ มาประยุกต์ เพ่ือ

ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้  โดย

ใช้เกณฑ ์Rubrics   

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปราย

และการสะท้อนคดิกจิกรรมในชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึงการ

ค้นคว้าความรู้ เพ่ิมเติม การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร

โดยใช้หลักกาลามสูตร และการคิดอย่างมีเหตุผล

และเป็นระบบ 

- ประเมินจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้อง

ตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- ประเมนิจากการสอบภาคทฤษฎ/ีปฏบิตัิ 

3.2 สามารถคดิ

อย่างเป็นระบบ และ

แก้ไขปัญหาได้  

- ใช้ตัวอย่างที่ดีเป็นกรณีศึกษาเพ่ือให้นิสิตได้

เรียนรู้ วิธีวิ เคราะห์ปัญหาและฝึกบูรณาการ

ความรู้ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
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3.3 สามารถประเมนิ 

วิพากษ์ สถานการณ์

ต่างๆ โดยใช้ความรู้

เป็นฐาน 

- เลือกปัญหาสังคมที่เป็นประเดน็สาธารณะให้

นิสติฝึกวิพากษ์วิจารณใ์นชั้นเรียน และเสนอแนะ

แนวทางแก้ไข เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติได้อย่าง

สมดุล 

- น าเสนอ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และสะท้อนคดิในชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึงการ

น าข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องมาใช้ในการคิดวิเคราะห์

อย่างมเีหตผุล เป็นระบบ  

- ประเมินจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้อง

ตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- สังเกตพัฒนาการในด้านต่างๆ จากพฤติกรรม

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม การสะท้อนคิดใน

ชั้นเรียน 

 

4. ทกัษะควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคลและควำมรบัผิดชอบ : สามารถท างานท างานร่วมกบัผู้อื่น มคีวามรับผดิชอบต่อ

ตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

ผลกำรเรียนรู ้ วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผล 

4.1 สามารถท างาน

ร่วมกบัผู้อื่นทั้งใน

ฐานะผู้น าและ

ผู้ ร่วมงานได้ 

- จัดกิจกรรมเพ่ือให้นิสิตฝึกการปรับตัว       

การท างานร่วมกับผู้ อื่น รับฟังความคิดเห็น

ของเพ่ือนร่วมกลุ่ม สามารถแสดงจุดยืนของ

ตนเอง และค้นหาทางออกร่วมกนัได้ 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้  โดย

ใช้เกณฑ ์Rubrics   

- สงัเกตพฤติกรรม ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่ งแวดล้อม การมีส่วน ร่วมในการ

อภิปรายและการสะท้อนคดิกจิกรรมในชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึง

ความร่วมมือในการวางแผน การปฏิบัติ และการ

แก้ปัญหา 

- ประเมินจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้อง

ตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- สั ง เกตจาก พั ฒ น าการด้ าน ความคิ ดแล ะ

พฤตกิรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

- ให้นิสติประเมนิเพ่ือนในชั้นเรยีน และน ามาใช้

เป็นข้อมูลส าหรับการประเมนิผลการเรียนรู้ 

4.2 มคีวาม

รับผดิชอบต่อ

ตนเอง สงัคม และ

สิ่งแวดล้อม  

- เลือกประเด็นที่ เป็ น ปัญหาสั งคมและ

สิ่งแวดล้อมให้นิสิตเรียนรู้  และตระหนักถึง

ผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งกระตุ้นให้คิดหา

วิธีที่จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ปัญหา

โดยเริ่มต้นจากตวันิสติเอง 

4.3 สามารถปรับตวั

ให้เข้ากบั

สถานการณต่์างๆ  

- สอดแทรกแนวคิดผ่านกิจกรรมเพ่ือฝึก

เพ่ือให้นิสิตสามารถปรับตัวในสถานการณ์

ต่างๆ  

 

5. ทกัษะกำรวิเครำะหเ์ชิงตวัเลข กำรสื่อสำร และกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศ : สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชงิตวัเลข มี

ทกัษะสื่อสาร พร้อมทั้งสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

ผลกำรเรียนรู ้ วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผล 

5.1 สามารถ

วิเคราะห์ข้อมูลเชงิ

ตวัเลข เพ่ือให้เข้าใจ

องคค์วามรู้  หรือ

ประเดน็ปัญหา 

- สอดแทรกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขใน

รายวิชา เพ่ือพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตวัเลขอย่างต่อเนื่อง 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้  โดย

ใช้เกณฑ ์Rubrics  

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึงการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตวัเลข  

- ประเมินจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้อง

ตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- ประเมนิจากการสอบภาคทฤษฎี 

5.2 สามารถสื่อสาร

ได้อย่างม ี  

ประสทิธภิาพ 

- ฝึกการใช้ทกัษะสื่อสารในรายวิชา  - ประเมนิจากการสอบภาคทฤษฎ/ีปฏบิตัิ 

- ประเมินจากคุณภาพจากรายงาน ที่แสดงถึง

ความสามารถในการสื่อสาร 

- ประเมินจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้อง

ตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
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5.3 สามารถใช้

เทคโนโลยีในการ

สบืค้น เกบ็รวบรวม

ข้อมูล และเลือก

ใช้ได้เหมาะสมกบั

สถานการณอ์ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

- ฝึกการใช้เทคโนโลยีในการสบืค้นข้อมูลจาก

แหล่งที่เชื่อถอืได้ในรายวิชา 

- ฝึกการเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสม

ประกอบการน าเสนองาน 

 

- ประเมนิจากการสอบภาคทฤษฎ/ีปฏบิตัิ 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึงการ

สืบค้นข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และการรู้ จัก

แหล่งข้อมูลที่เหมาะสม 

- ประเมินจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้อง

ตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

 

 

 

หมวดที ่5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล 

1. แผนกำรสอน 
 

สปัดาห์ หัวข้อ/รายละเอยีด กจิกรรมการเรียน    การสอน/สื่อที่ใช้ งานมอบหมาย 

(1) 

8-12  

ม.ค. 61 

มนุษย์กบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 

 

1. ปฐมนิเทศ แนะน ารายวิชา 

2. บรรยาย/ อภปิราย/ สะท้อนคิด 

3. อธบิายกจิกรรมที่ 1 

 

1. แบ่งกลุ่ม และจัดท ารายช่ือสมาชิก    

กลุ่มละประมาณ 10 คน 

2. นิสติจับคู่ท  ากจิกรรมที่ 1 รายงาน     

การค้นคว้า เร่ือง การเกบ็ข้อมูลทาง

สงัคมศาสตร์ ส่งสปัดาห์ที่ 2 

(2) 

15-19 

ม.ค. 61 

สงัคมเศรษฐกจิฐานความรู้ 

 

 

1. บรรยาย/ อภปิราย/ สะท้อนคิด 

2. อธบิายการจัดท าใบกจิกรรมที่ 2 การเกบ็ข้อมูล

ทางสงัคมศาสตร์ด้วยวิธสีมัภาษณ์/ สงัเกต และ   

การวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความน่าเช่ือถอื 

กลุ่มนิสติจัดท าใบกจิกรรมที่ 2 การส ารวจ

ปัญหาชุมชน ข้อ 1-4 ส่งสปัดาห์ที่ 3 

 

(3) 

22-26 

ม.ค. 61 

สงัคมไทย 4.0 

 

1. บรรยาย/ อภปิราย 

2. ดูวีดิทศัน์เร่ือง ไทยแลนด์ 4.0 

3. อธบิายแผนการเกบ็ข้อมูล 

 

กลุ่มนิสติลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจความเป็นไป

ได้ในการส ารวจปัญหาชุมชน และจัดท าใบ

กจิกรรมที่ 2 ข้อ 5-7 และแผนการเกบ็

ข้อมูลส่งสปัดาห์ที่ 4 

(4) 

29 ม.ค. 

- 

2 ก.พ. 61 

คนไทยกบัปัญหาสงัคมไทย 1. บรรยาย/ อภปิราย/ สะท้อนคิด 

2. ปรับปรงุแก้ไขเพ่ือเตรียมความพร้อมใน        

การส ารวจปัญหาชุมชน 

 

(5) 

5-9  

ก.พ. 61 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเรื่อง 

ปัญหาสงัคม : เหล้าและบุหร่ี คร้ังที่ 1 

Scenario 1 

1. บรรยาย/ อภปิราย/ สะท้อนคิด/ กรณีศกึษา 

2. กจิกรรมการเรียนรู้แบบ PBL คร้ังที่1 ด าเนินการ

ขั้นตอนที่ 1-6 

กลุ่มนิสติศกึษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมจาก 

Scenario 2 เพ่ือน ามาใช้ป็นข้อมูลส าหรับ

คร้ังที่ 2ในสปัดาห์ที่ 6 

(6) 

12-16 

   ก.พ. 61 

 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเรื่อง 

ปัญหาสงัคม : เหล้าและบุหร่ี คร้ังที่ 2 

Scenario 2 

 

1. บรรยาย/อภปิราย/ สะท้อนคิด/ กรณีศกึษา 

2. กจิกรรมการเรียนรู้แบบ PBL คร้ังที่ 2 

ด าเนินการขั้นตอนที่ 7-9 

 

ฝึกปฏบิัติกจิกรรมการค้นคว้า เรื่อง      

การส ารวจปัญหาชุมชน 

 

(7) 

19-23 

ก.พ. 61 

กจิการเพ่ือสงัคมกบัสงัคมไทย 1. บรรยาย/อภปิราย/ สะท้อนคิด/ กรณีศกึษา 

2. ชมวีดิทศัน์เร่ือง อู ๋ธวชัชัย นักกจิการเพ่ือสงัคม 

1. ทบทวนเน้ือหาที่ได้เรียนทั้งหมดเพ่ือ

เตรียมท ากจิกรรม GalleryWalk 

2. มอบหมายงานใบกจิกรรมที่ 4 เรียนรู้

ด้วยตนเองส่งสปัดาห์ที่ 14 

(8) 

26 ก.พ. 

- 

2 มี.ค. 61  

การประมวลความรู้ เนื้ อหาวิชามนุษย์ใน

สงัคมแห่งการเรียนรู้ 

กจิกรรม GalleryWalk ประมวลความรู้ เนื้อหา     

วิชามนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้  

นิสติปฏบิัติกจิกรรมโครงการส ารวจปัญหา

ชุมชน 

 

 

 



มคอ. 3 
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สปัดาห์ หัวข้อ/รายละเอยีด กจิกรรมการเรียน    การสอน/สื่อที่ใช้ งานมอบหมาย 

5 มี.ค.61                                                                            สอบกลางภาค 

(9) 

12-16 

มี.ค. 61 

โครงการส ารวจปัญหาชุมชนฯ นิสติฝึกปฏบิัต ิโครงการส ารวจปัญหาชุมชน 

 

นิสติสรปุและรายงานผลโครงการส ารวจ

ปัญหาชุมชนเพ่ือเตรียมน าเสนอ 

(10) 

19-23 

มี.ค. 61 

อาจารย์ให้ค าแนะน าปรึกษา/ สรปุและ

รายงานผลโครงการส ารวจปัญหาชุมชน

เพ่ือเตรียมน าเสนอ 

บรรยาย/ อภปิราย/ สะท้อนคิด 

  

ปรับปรงุแก้ไขรายงานโครงการส ารวจ

ปัญหาชุมชนเพ่ือเตรียมน าเสนอ 

 

(11) 

26-30 

มี.ค. 61 

 น าเสนอโครงการส ารวจปัญหาชุมชน  1. บรรยาย/ อภปิราย/ สะท้อนคิด 

 

1. เข้าร่วมโครงการ Open house 

2. เรียนรู้ ด้วยตนเองและทบทวนความรู้  

ประสบการณ์จากการเรียนรู้วิชา มศว 161 

เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์ 

(12) 

2-5 

   เม.ย. 61 

กจิกรรม Open house 

องครักษ์ 3-5 เม.ย. 61 

 

1. กจิกรรมเรียนรู้นอกช้ันเรียนโดยอาจารย์น านิสติ

เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และเสริมสร้าง

ประสบการณ์การเรียนรู้หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

2. บรรยาย/ อภปิราย/ สะท้อนคิด 

 

(13) 

9-12 

   เม.ย. 61 

 

ทบทวนความรู้และประสบการณ์จาก 

การเรียนรู้ เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การน าไปใช้

ประโยชน ์

นิสติฝึกปฏบิัตกิารเรียนรู้ ด้วยการน าตนเอง  

(14) 

17-20 

  เม.ย. 61 

กจิกรรม Gallery Walk ประมวลและ

สะท้อนคิดสิ่งที่นิสติได้รับจากกจิกรรม

การเรียนรู้วิชามศว 161 และการน าไป 

ใช้ประโยชนใ์นชีวิต 

1.บรรยาย/ อภปิราย/ สะท้อนคิด 

2.น าเสนอความคิดเหน็ ซักถาม และแลกเปล่ียน

เรียนรู้ 

 

 

(15) 

23-27 

  เม.ย. 61 

ประเมินผล และติดตามกจิกรรมที่

มอบหมาย 

1. บรรยาย/ อภปิราย 

2. ประเมินผลภาคกจิกรรม 

3. ท าแบบประเมินความพึงพอใจ ILC 001-003 

 

 

2. แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู ้

 สำระกำรประเมิน 

 

ผลกำรเรียนรู ้

 

วิธีกำรประเมิน 
สดัส่วนของกำร 

ประเมินผล 

ภาคเนื้อหา คุณธรรมและจริยธรรม 

ความรู้ 

ทกัษะทางปัญญา 

สอบคร้ังที่ 1 

สอบคร้ังที่ 2 

ใบกจิกรรมที่ 1 รายงาน

ค้นคว้าเรื่องการเกบ็ข้อมูล

ทางสงัคมศาสตร์ 

30% 

10% 

5% 

 

 

ภาคกจิกรรม คุณธรรมและจริยธรรม 

ความรู้ 

ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

กจิกรรม PBLคร้ังที่ 1 

กจิกรรม PBLคร้ังที่ 2 

กจิกรรมเกษตรเชิงเดี่ยว

และ SE  

โครงการส ารวจปัญหา

ชุมชน 

5%  

5% 
 

5% 

 

20% 



มคอ. 3 
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ภาคการมสี่วนร่วม คุณธรรมและจริยธรรม 

ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

คุณธรรม จริยธรรม     

(การเข้าชั้นเรียน การส่ง

งาน ความซื่อสตัย์ การมี

วินัย ตรงต่อเวลา) 

20% 

                                                                                                         รวม 100% 

   

หมวดที ่6 ทรพัยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน 

1. ต ำรำและเอกสำรหลกั 

 1. เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำ มศว 161 

 2. สมุดกิจกรรมวิชำ มศว 161 
 

2. เอกสำรและขอ้มูลส ำคญั 

1. http://ilc.swu.ac.th 

2. http://www.swu.ac.th 
 

3. เอกสำรและขอ้มูลแนะน ำ 

1.  http://www.chaipat.or.th 

2.  http://www.youtube.com 

3.  http://www.thaipbs.or.th 

 

หมวดที ่7 กำรประเมินและปรบัปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 

 

1. กลยุทธก์ำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนสิิต 

ประเมินผลรายวิชาโดยนิสติ    

 

2. กลยุทธก์ำรประเมินกำรสอน  

1. การสงัเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน 

2. ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสติ 

3. พูดคุย สอบถามนิสิต 

 

3. กำรปรบัปรุงกำรสอน 

1. น าผลการประเมินรายวิชาโดยนิสติ และผลการประชุมระหว่างภาคและปลายภาคของผู้สอนมา

พิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธกีารสอนและการเรียนรู้ของนิสติ   

2. การจัดประชุมเชิงปฏบัิติการเพ่ือพัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอน    
 
 

4. กำรทบทวนสอบมำตรฐำนผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรำยวิชำ 

1. ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ  งานที่มอบหมาย และพฤติกรรมในช้ันเรียน 

2. ทวนสอบกระบวนการเรียนการสอนตามแผนการสอน 

3. ตรวจสอบข้อสอบว่าสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

4. ตรวจสอบวิธกีารให้คะแนน และการตัดเกรด 

http://ilc.swu.ac.th/
http://www.chaipat.or.th/
http://www.youtube.com/
http://www.thaipbs.or.th/
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5. กำรด ำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ 

1. ประชุมผู้สอนเพ่ือติดตามการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคและปลายภาค 

2. น าผลสมัฤทธิ์ของนิสิต และข้อมูลความคิดเหน็จากผู้สอนและนิสติมาพิจารณาทบทวนเพ่ือ

ปรับปรุงรายวิชา 

 


