
มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      ส านกันวตักรรมการเรียนรู้ 

 

หมวดที ่๑  ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและรายช่ือวชิา 
          มศว ๒๕๑ มนุษยก์บัสังคม 
          SWU 251  Man and Society 
2. จ านวนหนววยกติ 
          ๓ หน่วยกิต (๒-๒-๕) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
          หลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป  รายวิชาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ 
4. อาจารย์ผู้สอน 
 

Sec อาจารย์ผู้สอน สถานทีต่ิดตวอ โทรศัพท์ E-mail 
N/A Mr Leroy Alan Quick วทิยาลยันานาชาติเพ่ือศึกษาความยัง่ยนื   
N/A Dr Takashi Tsukamoto วทิยาลยันานาชาติเพ่ือศึกษาความยัง่ยนื ๐๘๗-๙๑๑-๘๒๗๓ takashi@swu.ac.th 

 

หมวดที ่๒  จุดมุวงหมายและวตัถุประสงค์ 

1. วตัถุประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา  

1.1 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปวฒันธรรม อารยธรรม และลกัษณะ
พื้นฐานของสังคมมนุษย ์สามารถวเิคราะห์ไดท้ั้งเชิงโครงสร้างและพฤติกรรม  
1.2 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการวเิคราะห์ปรากฏการณ์ และสถานการณ์ต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทย
และสังคมโลก  
1.3 เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกและพฤติกรรมของผูเ้รียนให้เห็นคุณค่าของสังคมไทย วฒันธรรมไทย การดารงตนเป็น
ส่วนหน่ึงของประชาคมไทยและประชาคมโลก  
1.4 เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคด์า้นคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และความ
รับผดิชอบ  
1.5 เพื่อพฒันาทกัษะส่ือสารตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  

๑.  



2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา  

2.1 เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  

2.2 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ  

 
 

หมวดที ่๓  ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. คาอธิบายรายวิชา  
ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัมนุษยก์บัสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจใน
พฤติกรรมของมนุษย ์และนาความรู้มาพฒันาตนเองให้รู้เท่าทนัสังคม มีความรับผดิชอบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
มีคุณธรรมจริยธรรม ซาบซ้ึงในวฒันธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย ์มีจิตสานึกในการอยูร่่วมกนัในสังคม
และธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มอยา่งสันติ ตระหนกัในหนา้ท่ีรับผดิชอบ และบทบาทท่ีพึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิก
ของสังคม  
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ตวอภาคการศึกษา 

บรรยาย 
การมอบหมายงาน
โครงการ/กจิกรรม  

การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา  

การเรียนรู้โดย ใช้
ปัญหาเป็นฐาน  

การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

๒๕ ๓๐ ๒๐ ๒๐ ๔๐ 
3. ความรับผดิชอบหลกั/ความรับผดิชอบรอง 

 
 
 
 

รายวชิา 

 

ด้านที ่1 

คุณธรรมและ 
จริยธรรม 

ด้านที ่2 

ความรู้ 

ด้านที ่3 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านที ่4 

ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหววางบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

ด้านที ่5 

การวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
มศว 
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4. จานวนช่ัวโมงตวอสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวชิาการแกวนักศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าปรึกษาและแนะนาทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม สัปดาห์ละ 1 ชัว่โมง 
(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) โดยประกาศเวลาใหค้าปรึกษาไวใ้นแผนการสอนและเวบ็ไซตส์านกันวตักรรมการเรียนรู้ 
วธีิการส่ือสารทาไดโ้ดยการนดัหมายทางโทรศพัท์ หรือ e-mail 

 

 

หมวดที ่๔  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู  วธีิการสอน  วธีิการประเมินผล  
1.1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการดารงชีวิต 

มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีจรรยาบรรณ
ทางวชิาการ  
 
 

1.2 มีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวม  

 

 

 

1.3 รับผิดชอบตนเอง ผูอ่ื้น สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม  

 

 

 

 

1.4 มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพ
กฎระเบียบขององคก์รและสงัคม  

 

1.5 ตระหนักใน คุณค่ าขอ ง
ศิลปวฒันธรรมทั้งของไทยและประชาคม
นานาชาติ  

บรรย าย /กร ณี ศึ กษ า /กิ จ กร รม ท่ี
มอบหมาย  
 

 

 

กรณีศึกษา/ กิจกรรมกลุ่ม /โครงการ
สารวจปัญหาชุมชน  

 

กรณีศึกษา/ กิจกรรมท่ีมอบหมาย/ 
กิจกรรมกลุ่ม  

 

 

 

 

กรณีศึกษา/ กิจกรรมท่ีมอบหมาย  
 
 
บรรยาย/กรณีศึกษา/ กิจกรรมท่ี
มอบหมาย  

พิจารณาจากการแสดงความคิด เห็นใน
กิจกรรม และสังเกตจากรายงาน ไม่ลอก
ผูอ่ื้น/ มีจรรยาบรรณในการอา้งอิงผลงานจาก
แหล่งขอ้มูล/ ไม่ทุจริตในการสอบ  

 

สังเกตพฤติกรรม/ พิจารณาคุณภาพของ
กิจกรรมสารวจปัญหาชุมชน  

 

สังเกตพฤติกรรม/ คุณภาพของงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย/ การมีส่วนร่วม/ การมีภาวะผูน้า/ 
ความสามารถในการเผชิญกับปัญหาและ
อุปสรรค  
 

สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน/ การเขา้เรียน/ 

การส่งรายงานตรงเวลา  
 
คุณภาพของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย/ ประเมิน
จากการทากิจกรรม  

   
 

 

 

 



2. ความรู้ 

ผลการเรียนรู  วธีิการสอน วธีิการประเมินผล 
2.1 มีความรู้อยา่งกวา้งขวาง มีโลกทศัน์
กวา้งไกล และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
 

 

 

2.2 มีความรู้ ความเขา้ใจธรรมชาติของ
ตนเอง รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง และ
ดารงชีวติอยา่งมีความสุขท่ามกลางกระแส
โลกาภิวตัน์  
 

2.3 มีความรู้ ความเขา้ใจเพื่อนมนุษย์/
สังคมทั้งไทยและนานาชาติ/กฏหมายใน
ชีวิตประจาวนัและสามารถนาความรู้ไป
ใชใ้นการแกปั้ญหาและสร้างสรรคส์งัคม 

 

2.4 มีความรู้ ความเขา้ใจและตระหนกั
ถึงความจาเป็นในการมีความสัมพนัธ์ท่ี
ถูกตอ้งกบัธรรมชาติแวดลอ้ม  

 

2.5 มีความรู้พ้ืนฐานในการดารงชีวติตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง   
 

 

อ่านหนงัสือ/ กรณีศึกษา/ กิจกรรม
เด่ียว/กิจกรรมกลุ่ม/  

กิจกรรมเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
 

บรรยาย/ กรณีศึกษา/ กิจกรรมเด่ียว/ 
กิจกรรมกลุ่ม  

 

 

 

 

บรรยาย/ กรณีศึกษา/ กิจกรรมเด่ียว/
กิจกรรมกลุ่ม/การเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน (PBL)  

 

 

บรรยาย / กรณีศึกษา / กิจกรรม
เด่ียว/กิจกรรมกลุ่ม/  

โครงการสารวจปัญหาชุมชน  

 

บรรยาย/ กรณีศึกษา/ กิจกรรมเด่ียว/ 
กิจกรรมกลุ่ม  

 

คุณภาพของงานท่ีได้รับมอบหมาย/การนา
เสนอผลงาน/การตอบคาถาม /การอภิปราย/ 
การสอบ  

 

พฤติกรรมในชั้ นเรียน/คุณภาพของงานท่ี
ได้รับมอบหมาย/การตอบคาถาม/ การ
อภิปราย/ การสอบ  

 

 

คุณภาพของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย/การตอบ
คาถาม/การนาเสนอผลงาน/ การอภิปราย/ 
การสอบ  

 

พฤติกรรมในชั้ นเรียน/คุณภาพของงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย/การตอบคาถาม/ การนา
เสนอผลงาน / การอภิปราย / การสอบ  

 

คุณภาพของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย/การตอบ
คาถาม/ การอภิปราย  

 

3. ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้  วธีิการสอน วธีิการประเมินผล 
3.1 เป็นผูใ้ฝ่รู้และมีวจิารณญาณในการ
เลือกรับขอ้มูลข่าวสาร  
 

 

3.2 สามารถคิดอยา่งมีเหตผุลและเป็น
ระบบ  
 

 

 

 

บรรยาย/ กรณีศึกษา /กิจกรรมเด่ียว / 
กิจกรรมกลุ่ม/ PBL  

 

 

กรณีศึกษา /กิจกรรมเด่ียว / กิจกรรม
กลุ่ม/ PBL  

 

 

 

คุณภาพของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย/การตอบ
คาถาม/พฤติกรรมของนิสิต/ การสอบ  

 

 

คุณภาพของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย/การตอบ
คาถาม/พฤติกรรมของนิสิต/ การอภิปราย / 
การสอบ  

 



3.3 สามารถเช่ือมโยงความรู้สู่การใช้
ประโยชน์เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของ
ตนเอง และสงัคมในทุกมิติไดอ้ยา่งสมดุล  

บรรยาย/ กรณีศึกษา /กิจกรรมเด่ียว / 
กิจกรรมกลุ่มโครงการสารวจปัญหา
ชุมชน/ PBL  

คุณภาพของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย/การตอบ
คาถาม/พฤติกรรมของนิสิต/ การอภิปราย / 
การสอบ  

 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหววางบุคคลและความรับผดิชอบ  

ผลการเรียนรู  วธีิการสอน วธีิการประเมินผล 
4.1 ใชภ้าษาในการติดต่อส่ือสารและ
สร้างความสมัพนัธ์  
 

 

4.2 สามารถปรับตวัทางานร่วมกบัผูอ่ื้น
ทั้งในฐานะผูน้าและสมาชิกลุ่ม  

 

4.3 การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสนัติสุข  

บรรยาย/ กิจกรรมกลุ่ม/ อภิปราย  
 

 

 

กรณีศึกษา/ กิจกรรมกลุ่ม /อภิปราย  
 

 

กรณีศึกษา/ กิจกรรมกลุ่ม /อภิปราย  

สงัเกตพฤติกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน 

ภาวะผูน้า กลา้แสดงออก บุคลิกภาพ เคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็นจากผูอ่ื้น  

 

สงัเกตคุณภาพของผลงาน/ วธีิการทางาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น  

 

สงัเกตจากการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นทั้งใน
และนอก ชั้นเรียน /วธีิการทางานร่วมกบั
ผูอ่ื้น/ การ 

 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
ผลการเรียนร  วธีิการสอน วธีิการประเมินผล 

5.1 มีทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  
 

 

5.2 มีทกัษะการส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม  

 

 

5.3 ความสามารถแสวงหาความรู้โดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 

 

5.4สามารถนาเสนอสารสนเทศใน
รูปแบบท่ีเหมาะสม และมีคุณภาพ  

 

บรรยาย/กรณีศึกษา/ กิจกรรมเด่ียว/
โครงการสารวจปัญหาชุมชน  

 

กรณีศึกษา/ กิจกรรมเด่ียว/ กิจกรรม
กลุ่ม/ อภิปราย/โครงการสารวจ
ปัญหาชุมชน  

 

 

เรียนรู้ดว้ยตนเอง/กรณีศึกษา/ 
กิจกรรมเด่ียว/ กิจกรรมกลุ่ม  

 

 

เรียนรู้ดว้ยตนเอง/กรณีศึกษา/ 
กิจกรรมเด่ียว/ กิจกรรมกลุ่ม  

 

พิจารณาจากรายงานการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิง
สถิติท่ีเก่ียวขอ้งในการสารวจปัญหาชุมชน  

 

สงัเกตพฒันาการเชิงพฤติกรรมในการส่ือสาร
ทั้งการฟัง พดู อ่าน เขียน จากการอภิปราย 
ตอบคาถาม รายงาน และการนาเสนอในชั้น
เรียน 

 

พิจารณาจากรายงาน/ มีการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน ์และการนาเสนอผลงาน  

  

คุณภาพของผลงานและการนาเสนอผลงาน  

 



หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 



๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ 

ว/ด/ป 

จุดมุวงหมาย  

 

หัวข้อ/รายละเอยีด กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ งานมอบหมาย 

๑ 
05/11/55 

1) มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
จุดมุ่งหมายและการเรียนการสอน  
2) เสริมสร้างเจตคติท่ีดีในการพฒันา
ทกัษะส่ือสารแก่นิสิตทั้ง 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ การสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล การฟัง การอ่าน การพดู และ
การเขียน  
3) มีความเขา้ใจววิฒันาการของสงัคม
ในภาพรวม  
4) เรียนรู้วธีิการเก็บขอ้มูลทาง
สงัคมศาสตร์จากงานวจิยัเพื่อเป็น
พ้ืนฐานในการทากิจกรรมและการ
แสวงหาความรู้อยา่งเป็นระบบใน
สงัคมเศรษฐกิจฐานความรู้  
5) เนน้พฒันาทกัษะการอ่าน การ
เขียน จากการทากิจกรรม และการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองจากงาน มอบหมาย  
6)เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ
ลกัษณะพ้ืนฐานของสงัคมโลกและ
สงัคมไทย พร้อมทั้งสามารถวเิคราะห์
เชิงโครงสร้าง และพฤติกรรม  
7) พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

1) ปฐมนิเทศ แนะนารายวชิา 
จุดมุ่งหมาย กิจกรรม การ
ประเมินผล การพฒันาทกัษะ
ส่ือสาร เอกสารประกอบการสอน 
พร้อมนาเขา้บทเรียนโดย กล่าว
นา สภาพสงัคมไทย  
2) บรรยายและอภิปรายเก่ียวกบั
การเปล่ียนแปลงทางสงัคมมิติ 
และสงัคมเศรษฐกิจฐานความรู้  

1) อาจารยแ์จก course syllabus และแนะนา
จุดมุ่งหมาย ความสาคญัของรายวิชา การประเมินผล 
การ down load เอกสารประกอบการสอน การส่งงาน 
การเขา้ชั้นเรียนและการมีส่วนร่วม วิธีการจัดการ
เรียนการสอน การทากิจกรรม พร้อมอธิบาย
ความหมาย ความสาคญัของทักษะส่ือสารพร้อม
ทกัษะยอ่ยและการพฒันาตนเองในอตัลกัษณ์ดา้นการ
มีทกัษะการส่ือสาร  
2)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทท่ี 1  
3) อาจารยอ์ธิบายการเปล่ียนแปลงทางสังคมมิติ และ
สงัคมเศรษฐกิจฐานความรู้  
4) ให้นิสิตร่วมกันอภิปรายสภาพสังคมไทยท่ีมี
ลั ก ษณ ะ ผ ส ม ผ ส า น ร ะ ห ว่ า ง สั ง ค ม เ ก ษ ต ร 
อุตสาหกรรม และไอที  
5) อธิบายงานท่ีมอบหมายใบกิจกรรมท่ี1รายงานการ
คน้ควา้เร่ืองวธีิการเก็บขอ้มูลทางสงัคมศาสตร์  

- ใหนิ้สิตแบ่งกลุ่ม ประมาณ 10 คนและจดันัง่ตามกลุ่ม 
และจดัทาขอ้มูลนิสิตพร้อมพิมพน์ามาส่งสปัดาห์ ท่ี 2  
- จดัทาใบกิจกรรมท่ี1รายงานการคน้ควา้เร่ืองวธีิการเก็บ
ขอ้มูลทางสงัคมศาสตร์ส่งสปัดาห์ท่ี2  
- เตรียมอ่านเอกสารประกอบการสอน บทท่ี 2  



๒ 
12/11/55 

1) มีความรู้ความเขา้ใจ สามารถ
วเิคราะห์สถานการณ์ท่ีมีผลกระทบ
ต่อสงัคมไทยเชิงประวติัศาสตร์ 
วฒันธรรม และความเป็นอยูจ่ากอดีต
มาสู่ปัจจุบนั  
2) ตระหนกัถึงความสาคญัเก่ียวกบั
หนา้ท่ีความรับผิดชอบของคนไทยใน
สงัคมไทย  
3) เนน้การพฒันาทกัษะการสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลจากการ
ชมวดิีทศัน ์และทกัษะการอ่าน การ
ฟัง การพดู การเขียน จากการทา
กิจกรรม  

คนไทย กบัสงัคมไทย : อดีต 
ปัจจุบนั และอนาคต  
 

1) สรุปเน้ือหาและอภิปรายจากการอ่านเอกสาร
ประกอบการสอนบทท่ี 2 ในประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในสงัคมไทยมีสาเหตจุากคนไทยจริงหรือไม่ เพราะ
เหตุใด พร้อมเสนอแนะแนวทางท่ีนิสิตสามารถมี
ส่วนร่วมแกไ้ขใหดี้ข้ึน  
2) ดูวดิีทศัน ์เร่ือง วรีชนคนท่ีถูกลืม (ขนุรองปลดัชู)  
3)นิสิตส่งใบกิจกรรมท่ี 1 รายงานการคน้ควา้เร่ือง
วธีิการเก็บขอ้มูลทางสงัคมศาสตร์  

 - เตรียมอ่านเอกสารประกอบการสอน บทท่ี 3  
 

๓ 
19/11/55 

1)มีความรู้ความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
2)ตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมตาม
ครรลองของระบอบประชาธิปไตย  
3)สามารถวเิคราะห์ วจิารณ์ 
เสนอแนะบทบาทของพลเมืองท่ี
เหมาะสมกบัสงัคมไทย  
4)เนน้การพฒันาทกัษะการสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลจากการ
ชมวดิีทศัน ์และทกัษะการอ่าน การ
ฟัง การพดู และการเขียนจากการทา
กิจกรรม  
5) เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกและ
พฤติกรรมในการพลเมือง  

ความเป็นพลเมืองในสงัคมไทย  
 

1) สรุปเน้ือหาจากการอ่านเอกสารประกอบการสอน
บทท่ี 3  
2) ดูวดีีทศันเ์ร่ือง 2475  
3) อภิปรายในประเด็นบทบาทหนา้ท่ีพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตยในสงัคมไทย และเปรียบเทียบ
กบับทบาทของพลเมืองท่ีเป็นอยู ่พร้อมนาเสนอ
บทบาทหนา้ท่ีพลเมืองท่ีเหมาะสม  
4)สรุปผลในใบกิจกรรมท่ี 2 ส่งในชั้นเรียน  
5) อาจารยอ์ธิบายงานมอบหมายใบกิจกรรมท่ี 3
โครงการสารวจปัญหาชุมชน โดยใหนิ้สิตเลือก
ปัญหาดา้นใดดา้นหน่ึงจาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้ม 
วฒันธรรม การประกอบอาชีพในชุมชน (การเก็บ
ขอ้มูล การเขียนโครงการ การจดัทาเอกสารขอ
อนุญาตเขา้พ้ืนท่ี ฯ)  

จดัทาใบกิจกรรมท่ี3 (กิจกรรมกลุ่ม) โครงการสารวจ
ปัญหาชุมชนโดยเลือกสารวจจานวน 1 ดา้น จาก 3ดา้น 
ไดแ้ก่ -ดา้นส่ิงแวดลอ้ม -ดา้นวฒันธรรม -ดา้นการ
ประกอบอาชีพ  
นาเสนอสปัดาห์ท่ี 5  
 



๔ 
26/11/55 

1)มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ  
2)มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทกัษะ
ท่ีจาเป็นสาหรับการประกอบอาชีพ  
3)มีหลักและแนวคิดในการสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีเหมาะสมกบัผูอ่ื้นและ
ส่ิงแวดลอ้มสาหรับการงานและอาชีพ
4)เน้นพัฒนาทักษะส่ือสารสาหรับ
การงานและอาชีพจากการชมวดิีทศัน์  
5)เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะบณัฑิตท่ี
พึงประสงค ์ 

หลกัใจในการทางาน และการ
เตรียมความพร้อมสาหรับการทา
งาน  
 

1)อ่านเอกสารประกอบการสอน บทท่ี 4 2)อภิปราย
ในประเดน็แนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ในการทางานจาก
บุคคลตวัอยา่งในเอกสารประกอบการสอน  
2)ดูวดิีทศัน์การบรรยายเร่ืองลกัษณะพึงประสงคข์อง
บณัฑิตในทศันะผูบ้ริหารเครือ CP  
3)สรุปผลใบกิจกรรมท่ี 4 ส่งในชั้นเรียน  
 

เขียนโครงการสารวจปัญหาชุมชน  
 

๕ 
03/12/55 

1) เตรียมความพร้อมในการเก็บ
ขอ้มูลสารวจปัญหาชุมชน  
2) พฒันาทกัษะในการนาเสนองาน
หน้าชั้นเรียนและการใช้เทคโนโลยี
ประกอบการนาเสนอ  
3) พฒันาพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิต
พึงประสงค ์ 
4) เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกในการเป็น
ส่วนหน่ึงของสงัคม  
 
 
 
 
 

นิสิตนาเสนอโครงการสารวจ
ปัญหาชุมชน  
 

1) นิสิตรายงานโครงการสารวจปัญหาชุมชน  
2)แนะนาวดิีทศัน์การเตรียมสมัภาษณ์ชุมชน  
3) อาจารยอ์ธิบายเอกสารประกอบการสอนและใบ
กิจกรรมท่ี 5 พร้อมแนะนาแหล่งขอ้มูลคน้ควา้จาก 
you tube เร่ืองชะตากรรมเกษตรเชิงเด่ียว และแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากเวบ็ เอกสาร หนงัสือตา
ราท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนามาเปรียบเทียบแนวคิดตาม
หวัขอ้ท่ีกาหนดในใบกิจกรรมท่ี 5  

ปรับปรุงแกไ้ขโครงการตามคาแนะนาของอาจารยแ์ละ
ดาเนินโครงการสารวจปัญหาชุมชน  
 

๖ 
17/12/55 

1)มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับชีวิต
ความเป็นอยูแ่ละเศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน  
2)เปรียบเทียบผลระหว่าง เกษตร

ชะตากรรมเกษตรเชิงเด่ียว  1)เรียนรู้ดว้ยตนเอง  
2)อ่านเอกสารประกอบการสอนบทท่ี 5  
3)ดูวดิีทศัน์เร่ือง ชะตากรรมเกษตรเชิงเด่ียว  

1)จัดทาใบกิจกรรมท่ี5ชะตากรรมเกษตรเชิงเด่ียวส่ง
สปัดาห์ท่ี 8  
2) ดาเนินโครงการ สารวจปัญหาชุมชน  



เชิงเด่ียวและเศรษฐกิจพอเพียง  
3)เนน้พฒันาทกัษะส่ือสารและทกัษะ
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

24/12/55 งดการเรียนการสอนเน่ืองจากสอบกลางภาค 
๗ 

07/01/56 
1) มีความรู้ความเขา้ใจรัฐธรรมนูญ
และการดาเนินชีวติในสงัคม
ประชาธิปไตย  
2)ตระหนกัถึงปัญหาของ
ประชาธิปไตยในสงัคมไทย พร้อมทั้ง
สามารถวเิคราะห์ วจิารณ์ แกไ้ข  
3) เนน้พฒันาทกัษะฟังและการเขียน
จากการทากิจกรรม  
4) เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถวเิคราะห์
ปรากฎการณืท่ีมีผลกระทบต่อ
สงัคมไทย  

รัฐธรรมนูญมีความสาคญัต่อวถีิ
ชีวติคนไทยอยา่งไร  

1) 4 ธ.ค.55 ฟังวทิยากรภายนอก (B35-42)  
2)11-17 ธ.ค.55 ดูวดิีทศัน ์ 
3) สรุปผลใบกิจกรรมท่ี 6 รัฐธรรมนูญมีความสาคญั
กบันิสิตอยา่งไร ส่งภายหลงัวทิยากรบรรยายจบ  

1) เตรียมสอบคร้ังท่ี 1  
2) ดาเนินโครงการสารวจปัญหาชุมชน  

๘ 
14/01/56 

1) มีความรู้ความเขา้ใจ ASEAN  
2) ตระหนกัถึงการเตรียมความพร้อม
ในการเป็นพลเมือง ASEAN  
3)เนน้พฒันา ทกัษะการสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล จากการ
ชมวดิีทศัน์และเอกสารประกอบการ
สอน การอ่าน การฟัง การพดู และ
การเขียนจากการทากิจกรรม  
4)เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกและ
พฤติกรรมในการเป็นส่วนหน่ึงของ
ประชาคมโลก  
5)ประเมินผลดา้นความรู้เก่ียวกบั

1)สงัคม ASEAN  
2)สอบคร้ังท่ี1  

1) ดูวดิีทศัน ์ASEAN  
2) แบ่งกลุ่มสนทนาและอภิปรายในประเดน็การเขา้สู่
ประชาคม ASEAN ในปี 2558ส่งผลต่อโอกาส และ
อุปสรรคในการประกอบอาชีพของนิสิตอยา่งไร 
สรุปผลใบกิจกรรมท่ี 7 (กิจกรรมกลุ่ม)ส่งในชั้นเรียน  
3) สอบคร้ังท่ี 1 เน้ือหาท่ีเรียนคร้ังท่ี 1-8 (60 นาที)  

ดาเนินโครงการสารวจปัญหาชุมชน  



เน้ือหาท่ีเรียน  
๙ 

21/01/56 
1) มีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้จากชุมชน  
2) ไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ 
ประสบการณ์ตรงจากการทากิจกรรม
กลุ่มและการเรียนรู้ชุมชน  
3) พฒันาความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง
นิสิตกบัชุมชน  
4) เสริมสร้างคุณลกัษณะบณัฑิตพึง
ประสงคด์า้นคุณธรรม จริยธรรม 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
5) เนน้พฒันาทกัษะส่ือสารและการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง  

ปฏิบติักิจกรรมโครงการสารวจ
ปัญหาชุมชน  

1) เรียนรู้ดว้ยตนเอง  
2) ปฏิบติังานมอบหมาย : ดาเนินการโครงการสารวจ
ปัญหาชุมชน  
 

- ดาเนินโครงการสารวจปัญหาชุมชน  

๑๐ 
28/01/56 

1) เสริมสร้างคุณลกัษณะบณัฑิตพึง
ประสงคด์า้นคุณธรรม จริยธรรม 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
2) มีทกัษะแสวงหาความรู้และใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศประกอบการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
3) เนน้พฒันาทกัษะส่ือสารทุกดา้น 
จากการทากิจกรรม  

ติดตามงานคร้ังท่ี 1  นิสิตรายงานผลการดาเนินงานโครงการสารวจปัญหา
ชุมชนเพ่ือติดตามความกา้วหนา้ในการทางาน พร้อม
นาปัญหาอุปสรรคมาขอคาปรึกษาและแนะนาจาก
อาจารยผ์ูส้อน  

- ดาเนินโครงการสารวจปัญหาชุมชน  

๑๑ 
04/02/56 

 

1) เสริมสร้างคุณลกัษณะบณัฑิตพึง
ประสงคด์า้นคุณธรรม จริยธรรม 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

ติดตามงานคร้ังท่ี 2  นิสิตรายงานผลการดาเนินงานโครงการสารวจปัญหา
ชุมชนเพ่ือติดตามความกา้วหนา้ในการทางาน พร้อม
นาปัญหาอุปสรรคมาขอคาปรึกษาและแนะนาจาก
อาจารยผ์ูส้อน  

- ดาเนินโครงการสารวจปัญหาชุมชน  



2) มีทกัษะแสวงหาความรู้และใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศประกอบการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
3) เนน้พฒันาทกัษะส่ือสารทุกดา้น 
จากการทากิจกรรม  

๑๒ 
11/02/56 

 

1)มีขอ้มูลจากผูเ้รียนในการพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอน  
2)ประเมินผลดา้นทกัษะการส่ือสารท่ี
นิสิตไดรั้บจากการทากิจกรรม  

1)นิสิตทาแบบประเมินความ พึง
พอใจ  
2) สอบคร้ัง ท่ี 2  

1)อาจารยน์านิสิตมาทาแบบประเมินความพึงพอใจ
ผูเ้รียนวชิาศึกษาทัว่ไปตามเวลาท่ีกาหนด(20 นาที)  
2) สอบคร้ังท่ี 2 (ทกัษะการส่ือสารท่ีใชใ้นการเก็บ
ขอ้มูลจากชุมชน ) (60 นาที)  

-เตรียมนาเสนอและส่งงานโครงการสารวจปัญหาชุมชน  

๑๓ 
18/02/56 

 

1)มีทักษะในการ ใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศประกอบการพูดนาเสนอ
งานไดอ้ยา่งเหมาะสม  
2)สามารถนาเสนอสารสนเทศใน
รูปแบบท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ  
3)เน้นพัฒนาทักษะส่ือสารทุกด้าน
จากการทากิจกรรม  
4)เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตพึง
ประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

นาเสนอโครงการสารวจปัญหา
ชุมชน คร้ังท่ี 1  

1) นิสิตนาเสนอรายงานโครงการสารวจปัญหาชุมชน  
2) ส่งรายงาน พร้อม ซี ดี นาเสนอ  

- นิสิตส่งงานโครงการสารวจปัญหาชุมชน  

๑๔ 
TBA 

 

1)มีทักษะในการ ใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศประกอบการพูดนาเสนอ
งานไดอ้ยา่งเหมาะสม  
2)สามารถนาเสนอสารสนเทศใน
รูปแบบท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ  
3)เน้นพัฒนาทักษะส่ือสารทุกด้าน
จากการทากิจกรรม  

นาเสนอโครงการสารวจปัญหา
ชุมชน คร้ังท่ี 2  

1) นิสิตนาเสนอรายงานโครงการสารวจปัญหาชุมชน  
2) ส่งรายงาน พร้อม ซี ดี นาเสนอ  

- นิสิตส่งงานโครงการสารวจปัญหาชุมชน  



4)เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตพึง
ประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

๑๕ สอบปลายภาค 



2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 
สาระการประเมนิ  

 
ผลการเรียนรู้  

 
วธีิการประเมนิ  

 
สัดสววนของการ  
ประเมนิผล  

ภาคเน้ือหา  
 

-คุณธรรม/จริยธรรม  
-ความรู้  
-ทกัษะทางปัญญา  

สอบคร้ังท่ี 1  
สอบคร้ังท่ี 2  
กิจกรรมในชั้นเรียน  

20%  
10%  
10%  

ภาคกิจกรรม  

 
-คุณธรรมจริยธรรม  
-ความรู้  
-ทกัษะทางปัญญา  
-ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล และความ
รับผิดชอบ  
-ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 

งานกลุ่ม  
การศึกษาดว้ยตนเอง  
งานโครงการ  

10%  
10%  
20%  

 

ภาคการมีส่วนร่วม  

 
-คุณธรรมจริยธรรม  
-ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล และความ
รับผิดชอบ  

จิตพิสยั  
การเขา้ชั้นเรียน  

10%  
10%  

 

หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลกั 
          1. เอกสารประกอบการสอนวิชา มศว 251  

          2. สมุดกิจกรรมวิชา มศว 251 

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
            1. www.youtube.com  

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

         3. www.chaipat.or.th  

         4. การเกบ็รวบรวมข้อมูลทางสงัคมศาสตร์  

         5. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง   
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
           1. The Third Wave By Alvin Toffler  

       2. คล่ืนลูกที่สาม แปลและเรียบเรียงโดย สกุญัญา ตีระวนิช  

 



หมวดที ่๗  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

๑. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
- ประเมินผลรายวิชาโดยนิสิต 
 

๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน    
1. การสงัเกตการสอนโดยผูร่้วมงาน  
2. ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสิต  
3. การพดูคุย สอบถามนิสิต  
 

๓. การปรับปรุงการสอน 
1. นาผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต และผลการประชุมระหวา่งภาคและปลายภาคของผูส้อนมาพิจารณาและหา

แนวทางปรับปรุงวิธีการสอนและการเรียนรู้ของนิสิต  
2. การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาอาจารยแ์ละการเรียนการสอน  

 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
1. ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ  
2. ทวนสอบจากงานท่ีมอบหมาย  
3. ประชุมอาจารยผ์ูส้อนเพ่ือประเมินภาพรวมระหวา่งภาคและปลายภาคและพิจารณาเกรดร่วมกนั  

 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
1. นาขอ้มลูจากประชุมผูส้อนเพ่ือติดตามการจดัการเรียนการสอนระหวา่งภาคและปลายภาคมาพิจารณาทบทวน

เพ่ือปรับปรุงรายวิชา  
2. นาผลสมัฤทธ์ิของนิสิต และขอ้มลูความคิดเห็นจากผูส้อนและนิสิตมาพิจารณาทบทวนเพ่ือปรับปรุงรายวิชา  

 

 


