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มคอ 3 

รำยละเอียดของรำยวิชำ มนุษยก์บัสงัคม (มศว 251) 

หมวดวิชำ ศึกษำทัว่ไป 

ส ำนกันวตักรรมกำรเรียนรู ้  มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภำคเรียนที ่2  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 

1. รหสัและชื่อรำยวิชำ 

มศว 251  มนุษย์กบัสังคม (Man and Society) 
 

2. จ ำนวนหน่วยกิต 

 3(2-2-5) 
 

3. หลกัสูตรและประเภทของรำยวิชำ 

หลักสตูร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ประเภทรายวิชา  วิชาบังคับ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ 
 

4. อ.ผูร้บัผิดชอบรำยวิชำและอ.ผูส้อน 

Sec อ.ผูส้อน สถำนท่ีติดต่อ โทรศพัท ์ E-mail 

B01 อ.ณภัทร โพธิ์วัน คณะวฒันธรรมสิ่งแวดล้อม 

และการท่องเที่ยวเชงินเิวศ 

081-750-3522 naphat@g.swu.ac.th 

B02 อ.นวภัทร ภัทรสนุทร ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-350-3576 navapat@g.swu.ac.th  

B03 อ.วรสรณ ์เนตรทพิย์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-902-5270 worasorn@g.swu.ac.th 

B04 อ.ปองทพิย์ เทพอารีย ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 087-510-3232 pongtip@g.swu.ac.th 

B05 อ.ณภัทร โพธิ์วัน คณะวฒันธรรมสิ่งแวดล้อม 

และการท่องเที่ยวเชงินเิวศ 

081-750-3522 naphat@g.swu.ac.th 

B06 อ.นวภัทร ภัทรสนุทร ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-350-3576 navapat@g.swu.ac.th  

B07 อ.ปองทพิย์ เทพอารีย ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 087-510-3232 pongtip@g.swu.ac.th 

B08 อ.วรสรณ ์เนตรทพิย์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-902-5270 worasorn@g.swu.ac.th 

B09 รศ.ธงชัย แก้วพินิจ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-165-8248 thongchaika@g.swu.ac.th 

B10 อ.มาลินี ลีโทชวลิต ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 099-109-7231 malineel@g.swu.ac.th 

B11 อ.จิตสภุา กติผิดุง ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 089-698-6510 jitsupak@g.swu.ac.th 

B12 อ.ชุตมิา ศรีสขุ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-842-1503 chutimassris@g.swu.ac.th 

B13 อ.ปองทพิย์ เทพอารีย ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 087-510-3232 pongtip@g.swu.ac.th 

B14 รศ.ธงชัย แก้วพินิจ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-165-8248 thongchaika@g.swu.ac.th 

B15 อ.มาลินี ลีโทชวลิต ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 099-109-7231 malineel@g.swu.ac.th 

B16 อ.ชุตมิา ศรีสขุ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-842-1503 chutimassris@g.swu.ac.th 

B17 อ.อาจารีย์ ช่างประดบั ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 093-149-1454 ajareecha@g.swu.ac.th 

B18 อ.เมทนิี ทนงกจิ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 090-976-9316 metineet@g.swu.ac.th  

B19 อ.พิชชาดา สทุธแิป้น ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 086-915-5355 sutipan.p@gmail.com 

B20 รศ.ธงชัย แก้วพินิจ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-165-8248 thongchaika@g.swu.ac.th 

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

B21 อ.มาลินี ลีโทชวลิต ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 099-109-7231 malineel@g.swu.ac.th 

B22 อ.ชุตมิา ศรีสขุ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-842-1503 chutimassris@g.swu.ac.th 

B23 อ.อาจารีย์ ช่างประดบั ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 093-149-1454 ajareecha@g.swu.ac.th 

B24 อ.สนุทรี สกุลพราหมณ ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-258-9239 soontaree@g.swu.ac.th  

B25 ผศ.จิตตภ์ิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-408-0513 jitpinya@g.swu.ac.th 

5. ภำคกำรศึกษำ / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2/2560  ช้ันปีที่ 2 
 

6. รำยวิชำทีต่อ้งเรียนมำก่อน (Pre-requisite) (ถำ้มี) 

ไม่มี  
 

7. รำยวิชำทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถำ้มี) 

ไม่มี 
 

8. สถำนทีเ่รียน 

อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มศว ประสานมิตร 

อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์   

9. วนัทีจ่ดัท ำหรือปรบัปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำครั้งล่ำสุด 

15 ธนัวาคม 2560 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมำยและวตัถุประสงค ์

1. วตัถุประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมำย) ของรำยวิชำ 
1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม อารยธรรม และ

ลักษณะพ้ืนฐานของสงัคมมนุษย์ สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงโครงสร้างและพฤติกรรม 

1.2  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ และสถานการณ์ต่างๆที่มีผลกระทบต่อ

สงัคมไทยและสังคมโลก 

1.3 เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกและพฤติกรรมของผู้เรียนให้เหน็คุณค่าของสงัคมไทย วัฒนธรรมไทย       การ

ด ารงตนเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมไทยและประชาคมโลก 

1.4 เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

1.5 เพ่ือพัฒนาทกัษะสื่อสารตามอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 

2. วตัถุประสงคใ์นกำรพฒันำ/ปรบัปรุงรำยวิชำ 

2.1 เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรีของส านักงานคณะกรรมการ 

อุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

2.2 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.3 เพ่ือพัฒนากระบวนการการเรียนรู้แบบ Problem based Learningและ Active learning แบบอื่นๆ  
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หมวดที ่3 ลกัษณะและกำรด ำเนนิกำร 

1. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความ

เข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ และน าความรู้มาพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทนัสังคม มีความรับผิดชอบ มีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม ซาบซ้ึงในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย์ มีจิตส านึกในการ

อยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสันติ ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ และบทบาทที่พึงมีใน

ฐานะพลเมืองและสมาชิกของสงัคม 
 

2. จ ำนวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภำคกำรศึกษำ  

บรรยาย การเรียนรู้จากการฝึกปฏบัิติ โครงงาน/กจิกรรมมอบหมาย/เรียนรู้ ด้วยตนเอง 

30 30 75 

 

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 251 
       -       

 

4. จ ำนวนชัว่โมงต่อสปัดำหที์อ่ำจำรยใ์หค้ ำปรึกษำและแนะน ำทำงวิชำกำรแก่นกัศึกษำเป็นรำยบุคคล 

         อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม สัปดาห์ละ 1 

ช่ัวโมง (เฉพาะรายที่ต้องการ) โดยประกาศเวลาให้ค าปรึกษาไว้ในแผนการสอนและเวบ็ไซต์ส านักนวัตกรรม

การเรียนรู้  วิธกีารสื่อสารท าได้โดยการนัดหมายทางโทรศัพท ์หรือ e-mail 
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หมวดที ่4 กำรพฒันำผลกำรเรียนรูข้องนกัศึกษำ 
 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม : มคีุณธรรม จริยธรรมในการด าเนนิชวีิต พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์  มจีิตส านึกสาธารณะ 

และเป็นพลเมอืงที่มคุีณค่าของสงัคม 

ผลกำรเรียนรู ้ วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผล 

1.1 มีควำมซ่ือสตัย ์ 

มีวินยั ตรงต่อเวลำ  

- สอดแทรกเนื้ อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาการในทุกรายวิชา 

- ฝึกปฏบิตั ิท ากจิกรรม ส่งเสริมให้เกดิความ

ซื่อสตัย์ มวีินัย และตรงต่อเวลา 

- สอดแทรกวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้นิสติมี

ค่านิยมพ้ืนฐานที่ถูกต้อง 

- ชี้ แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการ

เรียนการสอนให้ชัดเจนในทุกรายวิชา 

- ก าหนดเกณฑม์าตรฐานในการประเมินพฤติกรรมด้าน

คุณธรรมจริยธรรมของทุกรายวิชา 

- สงัเกตพฤติกรรมความซื่อสตัย์และการตรงต่อเวลาใน

การเข้าชั้นเรียน การท ารายงาน การอ้างอิงผลงาน และ

การสอบ 

- สงัเกตพฤตกิรรมการมีวินัย การปฏบิตัตินตามระเบยีบ

ของมหาวิทยาลัยและข้อตกลงในชั้นเรียน เช่น การแต่ง

กาย  

1.2 มีจิตสำธำรณะ 

เสียสละเพือ่

ส่วนรวม 

- ให้นิสิตเรียนรู้ การเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

และกระตุ้นให้เกดิจิตส านึกสาธารณะ ดงันี้  

- ใช้กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างที่ได้รับการยก

ย่องในสงัคม  

- ฝึกเขียนโครงการ และท ากิจกรรมจิต

อาสา/กจิกรรมเพ่ือสงัคม  

- เขียนรายงานความรู้ สึกที่มี ต่อการท า

กจิกรรม  

- ประเมนิจากการมสี่วนร่วมในการอภิปราย  

การวางแผน การปฎิบัติ การน าเสนอผลงาน และการ

สะท้อนคดิกจิกรรมในชั้นเรียน 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน  

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตาม

หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

1.3 ตระหนกัใน

คุณค่ำของศิลปะ

และวฒันธรรม 

- สอดแทรกแนวคิดด้านสุนทรียศาสตร์ 

เพ่ือให้ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม

ที่มต่ีอการด ารงชีวิต  

- สอดแทรกเนื้ อหาในด้านศิลปวัฒนธรรม

และประเพณทีี่ดงีามทั้งของไทยและนานาชาติ

ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทั้งใน

และนอกเวลาเรียน และให้ท ารายงานแสดง

ความคดิเหน็ทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึงการน า

แนวคดิทางสนุทรียศาสตร์/ศิลปวัฒนธรรมมาใช้  

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ

การสะท้อนคดิกจิกรรมในชั้นเรียน 

- สัง เกตจากการประพฤติตนอยู่ในประเพณีและ

วัฒนธรรมที่ดงีามของไทย  

- สังเกตจากการรู้ เท่าทัน สามารถปรับตัวและเลือกรับ

วัฒนธรรมที่ดงีามของนานาชาตไิด้ 

 

2. ควำมรู ้: มคีวามรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเหน็คุณค่าของตนเองผู้อื่น สงัคม ศิลปวฒันธรรม และธรรมชาต ิบนพ้ืนฐาน

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ผลกำรเรียนรู ้ วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผล 

2.1 มีควำมรู้

พื้ นฐำนศึกษำทัว่ไป  

- จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมความรู้ ใน

สาขาต่างๆ อย่างกว้างขวาง พร้อมสอดแทรก

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุก

รายวิชา 

- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ 

และเ น้นใ ห้ผู้ เ รี ยนลงมือปฏิบัติ  (Active 

Learning)  

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้  โดยใช้

เกณฑ ์Rubrics ทุกรายวิชา 

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ

การสะท้อนคดิกจิกรรมในชั้นเรียน 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน  

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตาม

หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- ประเมนิจากการสอบภาคทฤษฎ/ีปฏบิตัิ 
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- มีการแนะน าวิธกีารเรียนรู้/การสบืค้นข้อมูล

ด้วยตนเอง และฝึกปฏบิตัใินทุกรายวิชา 

- จัดกจิกรรมเพ่ือให้เข้าใจและเหน็คุณค่าของ

ตนเอง ผู้อื่น และสงัคม พร้อมตั้งเป้าหมายใน

การพัฒนาตนเอง สงัคม และสิง่แวดล้อม 

 

3. ทกัษะทำงปัญญำ : ตระหนักถงึความเปล่ียนแปลงของสรรพสิง่ เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการความรู้สู่การคดิริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ผลกำรเรียนรู ้ วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผล 

3.1 สำมำรถ

ประยกุตค์วำมรูใ้ห้

เกิดประโยชน ์ 

 

- จัดกจิกรรมให้นิสติฝึกค้นคว้าหาความรู้ ด้วย

ตนเอง และน าความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการ

เรียนและการด าเนินชีวิตประจ าวัน  

 

 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้  โดยใช้

เกณฑ ์Rubrics ทุกรายวิชา 

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ

การสะท้อนคดิกจิกรรมในชั้นเรียน 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถงึการค้นคว้า

ความรู้ เพ่ิมเติม การเลือกรับข้อมูลข่าวสารโดยใช้หลักกา

ลามสตูร และการคดิอย่างมเีหตผุลและเป็นระบบ 

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตาม

หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- ประเมนิจากการสอบภาคทฤษฎ/ีปฏบิตัิ 

3.2 สำมำรถคิด

อย่ำงเป็นระบบ 

และแกไ้ขปัญหำ

ได ้ 

 - ใช้ตวัอย่างที่ดเีป็นกรณศีึกษาเพ่ือให้นิสติได้

เรียนรู้ วิธีวิเคราะห์ปัญหาและฝึกบูรณาการ

ความรู้ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น

ระบบ 

 

3.3 สำมำรถ

ประเมิน วิพำกษ ์

สถำนกำรณต่์ำงๆ 

โดยใชค้วำมรูเ้ป็น

ฐำน 

- เลือกปัญหาสังคมที่เป็นประเดน็สาธารณะ

ให้นิสิตฝึกวิพากษ์วิจารณ์ในชั้นเรียน และ

เสนอแนะแนวทางแก้ไข เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุก

มติไิด้อย่างสมดุล 

- น าเสนอ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และสะท้อนคดิในชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึงการน า

ข้อมูลความรู้ ที่ถูกต้องมาใช้ในการคิดวิเคราะห์อย่างมี

เหตผุล เป็นระบบ  

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตาม

หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- สังเกตพัฒนาการในด้านต่างๆ จากพฤติกรรมการมี

ส่วนร่วมในกจิกรรมกลุ่ม การสะท้อนคดิในชั้นเรียน 

 

4. ทกัษะควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคลและควำมรบัผิดชอบ : สามารถท างานท างานร่วมกบัผู้อื่น มคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง 

สงัคม และสิง่แวดล้อม 

ผลกำรเรียนรู ้ วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผล 

4.1 สำมำรถ

ท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้น

ทั้งในฐำนะผูน้ ำ

และผูร่้วมงำนได ้

- จัดกิจกรรมเ พ่ือให้นิสิตฝึกการปรับตัว       

การท างานร่วมกับผู้ อื่น รับฟังความคิดเห็น

ของเพ่ือนร่วมกลุ่ม สามารถแสดงจุดยืนของ

ตนเอง และค้นหาทางออกร่วมกนัได้ 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมนิผลการเรียนรู้  โดยใช้

เกณฑ ์Rubrics ทุกรายวิชา 

- สงัเกตพฤตกิรรม ที่แสดงถงึความรับผดิชอบต่อสงัคม

และสิ่งแวดล้อม การมสี่วนร่วมในการอภิปรายและการ

สะท้อนคดิกจิกรรมในชั้นเรียน 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถงึความ

ร่วมมอืในการวางแผน การปฏบิตั ิและการแก้ปัญหา 

- ประเมนิจากการอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตาม

หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- สงัเกตจากพัฒนาการด้านความคดิและพฤตกิรรมการ

เรียนรู้ในชั้นเรียน 

- ให้นิสติประเมนิเพ่ือนในชั้นเรยีน และน ามาใช้เป็น

ข้อมูลส าหรับการประเมนิผลการเรียนรู้ 

4.2 มคีวำม

รบัผิดชอบต่อ

ตนเอง สงัคม และ

สิ่งแวดลอ้ม  

- เ ลือกประ เด็นที่ เ ป็น ปัญหาสังคมและ

สิ่งแวดล้อมให้นิสิตเรียนรู้  และตระหนักถึง

ผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งกระตุ้นให้คิดหา

วิธีที่จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ปัญหา

โดยเริ่มต้นจากตวันิสติเอง 

4.3 สำมำรถ

ปรบัตวัใหเ้ขำ้กบั

สถำนกำรณต่์ำงๆ  

- สอดแทรกแนวคิดผ่านกิจกรรมเพ่ือฝึก

เพ่ือให้นิสิตสามารถปรับตัวในสถานการณ์

ต่างๆ  
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5. ทกัษะกำรวิเครำะหเ์ชิงตวัเลข กำรสื่อสำร และกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศ : สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชงิตวัเลข มทีกัษะ

สื่อสาร พร้อมทั้งสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

ผลกำรเรียนรู ้ วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผล 

5.1 สำมำรถ

วิเครำะหข์อ้มูลเชิง

ตวัเลข เพือ่ให้

เขำ้ใจองคค์วำมรู ้

หรือประเด็นปัญหำ 

- สอดแทรกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขใน

รายวิชา เพ่ือพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตวัเลขอย่างต่อเนื่อง 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้  โดยใช้

เกณฑ ์Rubrics  

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึงการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตวัเลข  

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตาม

หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- ประเมนิจากการสอบภาคทฤษฎี 

5.2 สำมำรถ

สื่อสำรไดอ้ยำ่งมี

ประสิทธิภำพ 

- ฝึกการใช้ทกัษะสื่อสารในรายวิชา  - ประเมนิจากการสอบภาคทฤษฎ/ีปฏบิตัิ 

- ประเมินจากคุณภาพรายงาน ที่แสดงถึงความสามารถ

ในการสื่อสาร 

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตาม

หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

5.3 สำมำรถใช้

เทคโนโลยีในกำร

สืบคน้ เก็บ

รวบรวมขอ้มูล 

และเลือกใชไ้ด้

เหมำะสมกบั

สถำนกำรณอ์ย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

- ฝึกการใช้เทคโนโลยีในการสบืค้นข้อมูลจาก

แหล่งที่เชื่อถอืได้ในรายวิชา 

- ฝึกการเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสม

ประกอบการน าเสนองาน 

 

- ประเมนิจากการสอบภาคทฤษฎ/ีปฏบิตัิ 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถงึการสบืค้น

ข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และการรู้ จักแหล่งข้อมูลที่

เหมาะสม 

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตาม

หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
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หมวดที ่5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล 

1. แผนกำรสอน 

สปัดำห ์ หวัขอ้/รำยละเอียด กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน/ส่ือที่ใช ้ งำนมอบหมำย 

(1) 

8-11 

ม.ค. 61 

1) ปฐมนิเทศ 

- แนะน ารายวิชา 

- จุดมุ่งหมาย 

- กจิกรรม 

- ประเมินผล 

- การพัฒนาทกัษะสื่อสาร 

- เอกสารประกอบการสอน 

พร้อมน าเข้าบทเรียนโดย   

กล่าวน า สภาพสงัคมไทย 

2) บรรยายและอภปิราย 

พลังการเปล่ียนแปลงทาง

สงัคม และสงัคมเศรษฐกจิ

ฐานความรู้ 

1) แจก course syllabus และแนะน าจุดมุ่งหมาย ความส าคัญของ

รายวิชา การประเมินผล การ download เอกสารประกอบการสอน 

การส่งงาน การเข้าช้ันเรียนและการมีส่วนร่วม วิธกีารจัดการเรียนการ

สอน การท ากจิกรรม พร้อมอธบิายความหมาย ความส าคัญของทกัษะ

สื่อสารและการพัฒนาตนเองใน อตัลักษณ์ด้านการมีทกัษะการสื่อสาร   

2) อ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่ 1  

3) อ.อธิบายการเปล่ียนแปลงทางสังคมมิติ และสังคมเศรษฐกิจ

ฐานความรู้ 

4) ฝึกคิดวิ เคราะห์ และอภิปรายสภาพสังคมไทยที่มี ลักษณะ

ผสมผสานระหว่างสงัคมเกษตร อุตสาหกรรม และไอท ี

5) อธบิายงานที่มอบหมายใบกจิกรรมที่ 1รายงานการค้นคว้าเร่ือง

วิธกีารเกบ็ข้อมูลทางสงัคมศาสตร์ โดยใช้วิธกีารเรียนรู้แบบ Think 

Pair Share 

- แบ่งกลุ่ม ประมาณ 7-10 

คน และจัดนั่งตามกลุ่ม และ

จัดท าข้อมูลนิสติพร้อมพิมพ์

น ามาส่งสปัดาห์ ที่ 2 

- นิสติจับคู่ท  ากจิกรรมการ

เรียนรู้แบบ Think Pair Share 

จัดท าใบกจิกรรมที่ 1รายงาน

การค้นคว้าเร่ืองวิธกีารเกบ็

ข้อมูลทางสงัคมศาสตร์ ส่ง

สปัดาห์ที่ 2 

- อ่านเอกสารประกอบการสอน 

บทที่ 2  

(2) 

15-18 

ม.ค. 61 

คนไทยกบัปัญหาสงัคมไทย 1) บรรยายสรปุเนื้อหาจากการอ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่ 2 

และอภปิรายในประเดน็ปัญหาที่เกดิขึ้นในสงัคมไทยมีสาเหตุจากคน

ไทยจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด พร้อมเสนอแนะแนวทางที่นิสติสามารถ

มีส่วนร่วมแก้ไขให้ดีขึ้น 

2) ดูวีดิทศัน์ เร่ือง วีรชนคนที่ถูกลืม (ขุนรองปลัดชู) และฝึกคิด

วิเคราะห์เชิงสาเหตุเกี่ยวกบัปัญหาสงัคมไทย 

3) นิสติส่งใบกจิกรรมที่ 1 รายงานการค้นคว้าเรื่องวิธกีารเกบ็ข้อมูล

ทางสงัคมศาสตร์เป็นคู่ พร้อมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

อ่านเอกสารประกอบการสอน 

บทที่ 3 

 

(3) 

22-25 

ม.ค. 61 

 

ประชาธปิไตยและบทบาท

หน้าที่พลเมืองในสงัคมไทย 

1) บรรยายสรปุเนื้อหาจากการอ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่ 3 

และอภปิรายในประเดน็บทบาทหน้าที่พลเมืองตามระบอบ

ประชาธปิไตยในสงัคมไทย และเปรียบเทยีบกบับทบาทของพลเมอืงที่

เป็นอยู่ พร้อมน าเสนอบทบาทหน้าที่พลเมืองที่เหมาะสม 

2) ดูวีดีทศัน์เร่ือง 2475 และฝึกคิดวเิคราะห์สาเหตุและแนวทาง

พัฒนาประชาธปิไตยในสงัคมไทย พร้อมสรปุผลในใบกจิกรรมที่ 2 ส่ง

ในช้ันเรียน 

3) อ.อธบิายงานมอบหมายใบกจิกรรมที่ 3 โครงการส ารวจปัญหา

ชุมชนพร้อมน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาเป็นแนวทางแก้ไข (การ

เกบ็ข้อมูล การเขียนโครงการ การจัดท าเอกสารขออนุญาตเข้าพ้ืนทีฯ่) 

4) อ.อธบิายทกัษะสื่อสารที่นิสติต้องใช้ในการส ารวจปัญหาชุมชน 

- จัดท าใบกจิกรรมที่ 3  

(กจิกรรมกลุ่ม) โครงการส ารวจ

ปัญหาชุมชนพร้อมน าปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงมาเป็นแนว

ทางแก้ไขเพ่ือส่งสปัดาห์ ที่4 

- ศกึษาและเตรียมตัวเพ่ือเข้า

พ้ืนที่เกบ็ข้อมูลในชุมชนจาก 

เวบ็ไซต์ของส านักฯ 

(4) 

29 ม.ค.- 

1 ก.พ. 61 

กจิการเพ่ือสงัคม 

กบัสงัคมไทย 

1) บรรยายสรปุเนื้อหาจากการอ่านเอกสารประกอบการสอนบทที่ 5 

และอภปิรายในประเดน็การมีส่วนร่วมพัฒนาสงัคมอย่างสร้างสรรค์

ด้วยการเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสงัคม  

2) ดูวีดิทศัน์การบรรยาย เร่ือง อู ๋ธวัชชัย นักกจิการเพ่ือสงัคม และ

ฝึกคิดสร้างสรรค์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสงัคม 

ศกึษาและเตรียมความพร้อมใน

การเรียนรู้แบบ Problem Based 

Learning ในสปัดาห์ที่ 5 

(5) 

5-8 

ก.พ. 61 

ปัญหาสงัคมกรณีผลกระทบ

จากน า้มันร่ัวที่อ่าวพร้าว 

 

 

1) บรรยายสรปุเนื้อหาจากการอ่านเอกสารประกอบการสอน บทที่ 4   

2) ดูวีดิทศัน์เร่ือง อ่าวพร้าว 

3) กจิกรรมการเรียนรู้แบบ PBL 

4) ฝึกแสวงหาความรู้  คิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมูล การท างาน

ร่วมกบัผู้อื่นพร้อมจัดท า Concept Map อภปิรายและน าเสนอในช้ัน

เรียน 

-กลุ่มนิสติปรับแก้ไขโครงการ

ส ารวจปัญหาชุมชนพร้อมน า

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมา

เป็นแนวทางแก้ไข  (กรณี 

อาจารย์ มีความเหน็ให้ปรับ 

แก้ไข) 

(6) 

12-15 

ก.พ. 61 

ติดตามการด าเนินโครงการ

ส ารวจปัญหาชุมชน พร้อมน า

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมา

เป็นแนวทางแก้ไขคร้ังที่ 1 

1) บรรยาย/อภปิราย/สะท้อนคิด 

2) ฝึกปฏบิัติและติดตามกจิกรรมโครงการส ารวจปัญหาชุมชน ฯ  

 

-เตรียมสอบคร้ังที่ 1 

-กลุ่มนิสติด าเนินโครงการ

ส ารวจปัญหาชุมชนพร้อมน า

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมา

เป็นแนวทางแก้ไข 
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สปัดำห ์ หวัขอ้/รำยละเอียด กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน/ส่ือที่ใช ้ งำนมอบหมำย 

(7) 

19-22 

ก.พ. 61 

 

การประมวลความรู้

เนื้อหาวิชามนุษยก์บัสงัคม 

กจิกรรม GalleryWalk ประมวลความรู้ เนื้อหาวิชามนุษย์กบัสงัคม - 

(8) 

26-28 

ก.พ. 61 

ติดตาม และให้ค าปรึกษาการ

ด าเนินโครงการส ารวจปัญหา

ชุมชน พร้อมน าปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงมาเป็นแนว

ทางแก้ไข คร้ังที่ 2 

1) บรรยาย/อภปิรายสะท้อนคิด 

2) ฝึกปฏบิัติและติดตามกจิกรรมโครงการส ารวจปัญหาชุมชน   

3) นิสติแต่ละกลุ่มน าเสนอโครงการส ารวจปัญหาชุมชนฯ ที่ปรับปรุง

แก้ไขแล้วเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือนในช้ันเรียนเป็นรายกลุ่ม 

 

 

- ด าเนินโครงการส ารวจปัญหา

ชุมชนพร้อมน าปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงมาเป็นแนว

ทางแก้ไข 

 

5 มี.ค. 61 สอบคร้ังที่ 1 (กลางภาค) 

(9) 

12-15 

มี.ค. 61 

ฝึกปฏบิัติโครงการส ารวจ

ปัญหาชุมชน 

นิสติฝึกปฏบิัตโิครงการส ารวจปัญหาชุมชน 

 

นิสติปฏบิัติกจิกรรมโครงการ

ส ารวจปัญหาชุมชน 

(10) 

19-22 

มี.ค. 61 

น าเสนอโครงการส ารวจ

ปัญหาชุมชนพร้อมน า 

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียงมาใช้ในการแก้ไข 

 

1) ฝึกน าเสนอรายงานโครงการส ารวจการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในสงัคม 

2) ส่งรายงาน พร้อมซีดี น าเสนอ 

3) อธิบายการเรียนรู้ ด้วยตนเอง (SDL)  เร่ืองชะตากรรมเกษตร

เชิงเดี่ยว 

1. เรียนรู้ ด้วยตนเอง เร่ืองชะตา

กรรมเกษตรเชิงเดี่ยว/

เศรษฐกจิพอเพียง จาก 

Youtube พร้อมเปรียบเทยีบกบั

กรณีตัวอย่างการท าเกษตร

ประเทศอื่นๆ จัดท าใบกจิกรรม

ที่ 5 ตามหัวข้อที่ก าหนด และ

น ามาส่งสปัดาห์ที่11  

2. นิสติอ่านเอกสารประกอบ 

การสอน  

(11) 

26-29 

มี.ค. 61 

การสะท้อนคิดจากการเรียนรู้

ด้วยการน าตนเอง เร่ือง ชะตา

กรรมเกษตรเชิงเดี่ยว 

1) เรียนรู้ ด้วยตนเอง (SDL) 

2) บรรยาย/อภปิรายสะท้อนคิดจากสิ่งที่ได้เรียนรู้จากแนวคิดการท า

เกษตรเชิงเดี่ยวเปรียบเทยีบกบัเศรษฐกจิพอเพียง 

3) นิสติแต่ละกลุ่มน าเสนอสิ่งที่ได้จากการสะท้อนคิด ในขณะที่นิสติ

กลุ่มที่ร่วมฟัง และฝึกตั้งค าถาม   

 

 

ชมรายการ ASEAN จาก 

วีดิทศัน์เร่ือง ASEAN Beyond 

กลุ่มละ 1 ตอน ตาม link ที่

แนบใบกจิกรรมที่ 6   

และสรปุความรู้ที่ได้รับจาก 

วีดิทศัน์ ในใบกจิกรรมที่ 6 

ASEAN ศกึษา ข้อ 1เพ่ือ

เตรียมท ากจิกรรมการเรียนรู้

แบบ Jigsaw ในสปัดาห์ที่ 13 

(12) 

2-5 

เม.ย. 61 

โครงการเปิดบ้านนวัตกรรม

การเรียนรู้  ILC Open house 

ณฯ มศว องครักษ ์ 

1) กจิกรรมเรียนรู้นอกช้ันเรียนโดยอาจารย์น านิสติเข้าร่วม

แลกเปล่ียนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้หมวดวิชา

ศกึษาทั่วไป 

2) บรรยาย อภปิราย สะท้อนคิด 

- 

(13) 

9-12 

เม.ย. 61 

 

กจิกรรมกลุ่ม ASEAN ศกึษา 1) นิสติแบ่งกลุ่มเพื่อจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw  

2) จัดท าใบกจิกรรมที่ 6 ASEAN ศกึษาสรปุความรู้ที่ได้รับจาก

กจิกรรมการเรียนรู้แบบJigsaw ในช้ันเรียนพร้อมน าเสนอและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

3) ฝึกน าเสนอผลงาน พร้อมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4) บรรยาย/อภปิรายสะท้อนคิด 

- 

(14) 

17-19 

เม.ย. 61 

กจิกรรม Gallery Walk 

ประมวลและสะท้อนคิดสิ่งที่

นิสติได้รับจากกจิกรรมการ

เรียนรู้วิชามศว 251 และการ

น าไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวัน 

1) บรรยาย/อภปิราย/สะท้อนคิด 

2) น าเสนอความคิดเหน็ ซักถาม และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 

- 

(15) 

23-26 

เม.ย. 61 

ประเมินผล และติดตาม

กจิกรรมที่มอบหมาย 

1) บรรยาย/อภปิราย/สะท้อนคิด 

2) สอบคร้ังที่ 2 (ประเมินผลภาคกจิกรรม) 

3) อ.น านิสติท าแบบประเมิน ILC 001-003 

- 
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2.  แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู ้

 สำระกำรประเมิน 

 

ผลกำรเรียนรู ้

 

วิธีกำรประเมิน 
สดัส่วนของกำร 

ประเมินผล 

ภาคเนื้อหา - คุณธรรม/จริยธรรม 

- ความรู้ 

- ทกัษะทางปัญญา 

สอบคร้ังที่ 1 (กลางภาค)  30% 

 

 

ภาคกจิกรรม - คุณธรรมจริยธรรม 

- ความรู้ 

- ทกัษะทางปัญญา 

- ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล และความรับผดิชอบ 

- ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

- โครงการส ารวจฯ 

- รายงานการค้นคว้าฯ 

- กจิกรรมในชั้นเรียน 

- กจิกรรมการเรียนรู้ ด้วย

ตนเองเรื่อง ชะตากรรม

เกษตรเชงิเดี่ยว 

- สอบคร้ังที่ 2 

15% 

5% 

5% 

5% 

 

 

10% 

ภาคการมสี่วนร่วม -คุณธรรมจริยธรรม 

-ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล และความรับผดิชอบ 

- พฤตกิรรมด้าน   

  คุณธรรม จริยธรรม 

- กจิกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐา 

นผลลัพธ ์(กลุ่ม)  

- กระบวนการ (บุคคล) 

- กจิกรรมกลุ่ม ASEAN 

ศึกษา 

20% 

 

3% 

 

 

2% 

5%  

รวม 100% 

 

หมวดที ่6 ทรพัยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน 

 

1. ต ำรำและเอกสำรหลกั 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา มศว 251 

2. สมุดกจิกรรมวิชา มศว 251 

 

2. เอกสำรและขอ้มูลส ำคญั 

1. www.youtube.com 

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

3. www.chaipat.or.th 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูลทางสังคมศาสตร์ 

5. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 

3. เอกสำรและขอ้มูลแนะน ำ 

1. The Third Wave By Alvin Toffler 

2. คล่ืนลูกที่สาม แปลและเรียบเรียงโดย สกุญัญา ตีระวนิช 

  

http://www.youtube.com/
http://ilc.swu.ac.th/
http://www.chaipat.or.th/
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หมวดที ่7 กำรประเมินและปรบัปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 

1. กลยุทธก์ำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนิสิต 

ประเมินผลรายวิชาโดยนิสติ   

 

2. กลยุทธก์ำรประเมินกำรสอน  

1. การประชุมติดตามผลการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคและปลายภาค  

2. ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสติ 

3. การพูดคุย สอบถาม และสงัเกตพฤติกรรมของนิสิต 

 

3. กำรปรบัปรุงกำรสอน 

1. น าผลการประเมินรายวิชาโดยนิสติ และผลการประชุมระหว่างภาคและปลายภาคของผู้สอนมา

พิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธกีารสอนและการเรียนรู้ของนิสติ   

2. การจัดประชุมเชิงปฏบัิติการเพ่ือพัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอน    
 

4. กำรทบทวนสอบมำตรฐำนผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรำยวิชำ 

1. ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ   

2. ทวนสอบจากงานที่มอบหมาย   

3. ประชุมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือประเมินภาพรวมระหว่างภาคและปลายภาคและพิจารณาเกรดร่วมกนั 

 

5. กำรด ำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ 

1. น าข้อมูลจากการประชุมผู้สอนเพ่ือติดตามการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคและปลายภาคมา

พิจารณาทบทวนเพ่ือปรับปรุงรายวิชา  

2. ปรับเพ่ิมกจิกรรมการเรียนรู้แบบ Project Base Learning ในกจิกรรมที่ 3 โครงการส ารวจปัญหา

ชุมชนพร้อมน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาเป็นแนวทางแก้ไข 

3. ปรับล าดับการเรียนรู้แบบ Problem Base Learning มาไว้ใกล้สปัดาห์สอบกลางภาคเพ่ือเป็นการ

ทบทาวนเน้ือหา 

4. ปรับเพ่ิมการประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 

5. น าผลสมัฤทธิ์ของนิสิต และข้อมูลความคิดเหน็จากผู้สอนและนิสติมาพิจารณาทบทวนเพ่ือ

ปรับปรุงรายวิชา 

 


