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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา มนุษยก์บัสนัติภาพ (มศว 354) 

หมวดวิชา ศึกษาทัว่ไป 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2  ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

มศว 354 มนุษยก์บัสนัติภาพ (Man and Peace) 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 3 (2-2-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูร หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป 

ประเภทของรายวิชา วิชาพ้ืนฐาน 

 

ARR (ประสานมิตร)  

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

Sec นิสิต วนัเวลา หอ้งเรียน อาจารยผู์ส้อน E-mail 

B01 MD11,12 [TU1-4] [02-03-0401] อ.วชุิดา สาธติพร wichudas@swu.ac.th 

B02 MD12,13 [TU1-4] [02-03-0406] อ.ชลัท ประเทอืงรัตนา   chalat@kpi.ac.th 

B03 HM32,35,SS3I [W6-9] [01-14-0204] อ.ชลัท ประเทอืงรัตนา   chalat@kpi.ac.th 

B04 HM39,3J,3K,HM3V [W6-9] [01-35-1002] อ.วิชุดา สาธติพร wichudas@swu.ac.th 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน: ภาคเรียนที่ 2/2557 ช้ันปีที่ 1 และ ช้ันปีที่ 3 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 

ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 

อาคารเรียนรวม (องครักษ์) 
อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (ประสานมิตร) 
อาคารเรียนรวม Learning Tower (ประสานมิตร) 

 
9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

24 ธนัวาคม 2557 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงค ์(จุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 
1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย ทฤษฎี หลักการ และความส าคัญของวิชามนุษย์และสนัติภาพ 

ทั้งทางด้านสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และพุทธศาสตร์ 

1.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง และการ

สื่อสารตามหลักการสนัติวิธี 

1.3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถแสวงหาแนวทางในการ

แก้ปัญหา และขจัดปัญหาความขัดแย้งตามแนวทางสนัติวิธี 

1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกบัเพ่ือนมนุษย์ การสร้างสนัติภาพ และเป็นบัณฑติที่
มีคุณภาพในอนาคต 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 

2.2 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกบัสนัติภาพและการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สงัคม ศึกษา

หลักสนัติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดและการ

ปฏบัิติของผู้ที่มีอุดมการณ์ ที่เกี่ยวกบัสนัติภาพ และสนัติสขุของมวลมนุษยชาติ 

 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 
บรรยาย การมอบหมายงาน 

โครงการ/กจิกรรม 
การเรียนรู้จาก

กรณีศึกษา 
การเรียนรู้ โดยการ

ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การเรียนรู้ ด้วย

ตนเอง 

30 ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

30 ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

30 ช่ัวโมง 

ต่อภาคการศึกษา 

15 ช่ัวโมง 

ต่อภาคการศึกษา 

30 ช่ัวโมง 

ต่อภาคการศึกษา 
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3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง   

รายวิชา 

ดา้นท่ี 1 คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2  

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

 ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นท่ี 4  

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

ดา้นท่ี 5  

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

มศว 354                    

   
4. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสติเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม สปัดาห์ละ 

1 ช่ัวโมง โดยประกาศเวลาให้ค าปรึกษาไว้ในแผนการสอนและเวบ็ไซต์ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  นิสติ

สามารถท าการนัดหมายกบัอาจารย์ได้ทางโทรศัพทห์รือ e-mail 

 
หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม   

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.1 มีคุณธรรม จริยธรรมในการ

ด ารงชีวิต มีความซ่ือสตัย์สจุริต 

และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

1.2 มีจิตสาธารณะ เสยีสละเพ่ือ

ส่วนรวม 

 

 

1.3 รับผิดชอบตนเอง ผู้อื่น 

สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

 

1.4 มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพ

กฎ ระเบียบขององค์กรและสงัคม 

 

1.5 ตระหนักในคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและ

กรณีศึกษา /ภาพยนตร์ 

 

 

 

กจิกรรมกลุ่ม 

 

 

 

กจิกรรมกลุ่ม /อภิปราย 

 

 

- 

 

 

- 

สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียน 

และการท ากจิกรรมร่วมกบัผู้อื่น 

 

 

พิจารณาจากการมีส่วนร่วม

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเหน็

กบัอาจารย์และเพ่ือน 

 

พิจารณาจากการท ากจิกรรมที่ได้รับ

มอบหมาย และการส่งงาน 

 

- 

 

 

- 
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1. คุณธรรม จริยธรรม   

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ประชาคมนานาชาต ิ

 

2. ความรู ้   

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง 

มีโลกทศัน์กว้างไกล และสามารถ

เรียนรู้ ด้วยตนเอง 

 

 

2.2 มีความรู้และความเข้าใจ

ธรรมชาติของตนเอง รู้เทา่ทนั

การเปล่ียนแปลงและด ารงชีวิต

อย่างมีความสขุทา่มกลางกระแส

โลกาภิวัตน์ 

 

2.3 มีความรู้ ความเข้าใจเพ่ือน

มนุษย์/ สังคมทั้งไทยและ

นานาชาติ/กฏหมายใน

ชีวิตประจ าวัน และสามารถน า

ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและ

สร้างสรรค์สังคม 

 

2.4 มีความรู้ ความเข้าใจ และ

ตระหนักถึงความจ าเป็นในการมี

ความสัมพันธท์ี่ถูกต้องกบั

ธรรมชาติแวดล้อม 

 

2.5 มีความรู้พ้ืนฐานและทกัษะ

ในการด ารงชีวิตตามหลัก

เศรษฐกจิพอเพียง 

กจิกรรมเด่ียว / กจิกรรมกลุ่ม /

อภิปราย / กรณีศึกษา /ภาพยนตร์  

 

 

 

กจิกรรมเด่ียว / กจิกรรมกลุ่ม /

อภิปราย / กรณีศึกษา /ภาพยนตร์ 

 

 

 

 

กจิกรรมเด่ียว / กจิกรรมกลุ่ม /

อภิปราย / กรณีศึกษา /ภาพยนตร์ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

การทดสอบประเมินผลการเรียนรู้  

การประเมินคุณภาพของงาน

มอบหมายที่แสดงถึงความรู้ ความ

เข้าใจ 

 

พิจารณาจากการมีส่วนร่วมในการ

อภิปราย แสดงความคิดเหน็ การตั้ง

ค าถามและการตอบค าถามในช้ัน

เรียน 

 

 

พิจารณาจากการมีส่วนร่วมในการ

อภิปราย แสดงความคิดเหน็ การตั้ง

ค าถามและการตอบค าถามในช้ัน

เรียน 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

3. ทกัษะทางปัญญา   

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีวิจารณญาณ กจิกรรมเด่ียว / กจิกรรมกลุ่ม / การทดสอบประเมินผลการเรียนรู้
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3. ทกัษะทางปัญญา   

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

 

3.สามารถคิดอย่างมีเหตุผลและ

เป็นระบบ 

 

3.3 สามารถเช่ือมโยงความรู้สู่

การใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนเอง และ

สงัคมในทุกมิติได้อย่างสมดุล 

 

 

อภิปราย / กรณีศึกษา /ภาพยนตร์ 

 

กจิกรรมเด่ียว / กจิกรรมกลุ่ม /

อภิปราย / กรณีศึกษา /ภาพยนตร์ 

 

กจิกรรมเด่ียว / กจิกรรมกลุ่ม /

อภิปราย / กรณีศึกษา /ภาพยนตร์ 

โดยใช้ค าถามเชิงวิเคราะห์  

 

พิจารณาจากงานเขียน และการ

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ในช้ันเรียน 

 

ประเมินคุณภาพของงานมอบหมาย

ที่แสดงถึงการค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม 

และความคิดสร้างสรรค์ 

 
 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร

และสร้างความสัมพันธก์บัผู้อื่น

ได้เป็นอย่างดี 

 

 

4.2 สามารถปรับตัวท างาน

ร่วมกบัผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและ

สมาชิกกลุ่ม 

 

4.3 การอยู่ร่วมกบัผู้อื่นอย่าง

สนัติสขุ 

 

กจิกรรมกลุ่ม /อภิปราย / 

กรณีศึกษา  

 

 

 

กจิกรรมกลุ่ม /อภิปราย   

 

 

 

กรณีศึกษา /แบบทดสอบเชิง

จิตวิทยา 

 

 

สงัเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน เช่น 

การแสดงออก ภาวะผู้น า การรับฟัง

ความคิดเหน็ของผู้อื่น บุคลิกภาพ 

ฯลฯ 

 

สงัเกตจากการมีส่วนร่วมแลกเปล่ียน

ความคิดเหน็ในช้ันเรียน 

 

 

พิจารณาจากผลการทดสอบทศันคติ 

พิจารณาจากรายงาน การน าเสนอ

กรณีศึกษา และการท ากจิกรรมที่

ได้รับมอบหมาย 

 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 มีทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 

- 

 

- 
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 

5.2มีทกัษะการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 

 

5.3 สามารถแสวงหาความรู้โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

5.4 สามารถน าเสนอสารสนเทศใน

รูปแบบที่เหมาะสม และมีคุณภาพ 

 

 

- 

 

 

 

กจิกรรมเด่ียว / กจิกรรมกลุ่ม /

อภิปราย / กรณีศึกษา 

 

 

กจิกรรมเด่ียว / กจิกรรมกลุ่ม /

อภิปราย / กรณีศึกษา 

 

 

- 

 

 

 

พิจารณาจากผลการด าเนินกจิกรรม

กลุ่มและกจิกรรมเด่ียวที่มอบหมาย 

 

 

-ประเมินคุณภาพงานที่มอบหมาย 

และพิจารณาจากการน าเสนอ

กรณีศึกษา 

 

  
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาห ์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ี

ใช ้

งานมอบหมาย 

1 

(13-14 ม.ค.

58) 

1) มคีวามรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกบั

จุดมุ่งหมายและการ

เรียนการสอนวิชา 

มศว 354 

2) มคีวามเข้าใจ

แนวคดิ ความหมาย 

หลักการ และทฤษฎี

ส าคญัของวิชา 

1) ปฐมนิเทศ แนะน า

รายวิชา ชี้แจง

จุดประสงค ์กจิกรรม 

การวัดผล เกณฑก์าร

ประเมนิผล และเอกสาร

ประกอบการสอน 

2) ทฤษฎี หลกัการ 

ความส าคญัของวิชา 

อธบิายแนวคดิ 

ความหมาย หลักการ 

และทฤษฎสี าคญัของ

วิชา 

 

 

 

1) อาจารย์แจกโครงการสอน และ

แนะน ารายวิชา โดยชี้แจงถงึ

จุดมุ่งหมายและความส าคญัของ

รายวิชา กจิกรรม งานมอบหมาย 

การส่งงาน การมสี่วนร่วมในชั้น

เรียน การวัดผล เกณฑก์าร

ประเมนิผล และเอกสาร

ประกอบการสอน (พร้อมวิธกีาร 

download)  

2) กิจกรรมท่ี 1 พรรณนาหัวข้อ 

“สงัคมสนัตภิาพในฝนัของ

ข้าพเจ้า” ไม่เกนิ 1หน้ากระดาษ 

(กจิกรรมเดี่ยว 5 คะแนน) 

3) อาจารย์อธบิายเกี่ยวกบัความ

เข้าใจเรื่องสนัตภิาพ และความมุ่ง

หมายของการเผยแพร่องคค์วามรู้

เรื่องมนุษย์กบัสนัตภิาพ 

4) ให้นิสติร่วมอภิปรายโดย

- อ่านทบทวนเอกสาร

ประกอบการสอน บท

ที่ 1 และเตรียมอ่าน

เอกสารประกอบการ

สอน บทที่ 2 
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สปัดาห ์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ี

ใช ้

งานมอบหมาย 

พิจารณาสิง่ที่แต่ละคนได้เขยีน

พรรณนาไว้กบัหลักการที่อาจารย์

อธบิาย 

 
2 

(20-21 ม.ค.

58) 

1) มคีวามเข้าใจ

แนวคดิ ทฤษฎ ี

ความหมาย และ

สาเหตคุวามขดัแย้ง 

2) ทราบทศันคติ

ของตนเองในเรื่อง

ท่าทต่ีอความขดัแย้ง

โดยการท า

แบบทดสอบ 

 

 

สนัติภาพกบัความ

ขดัแยง้ 

 

1) กิจกรรมท่ี 2.1 ท าแบบ

ประเมนิตนเอง “ท่าทต่ีอความ

ขดัแย้ง” (กจิกรรมเดี่ยว 5 

คะแนน) 

2) บรรยายและอภปิรายเกี่ยวกบั

แนวคดิ ทฤษฎ ีความหมาย และ

สาเหตคุวามขดัแย้ง 

3) ดวูีดทิศัน์ “สาเหตขุองความ

ขดัแย้ง”  

4) กิจกรรมท่ี 2.2 ท า

แบบทดสอบความเข้าใจเนื้อหา

สาระที่น าเสนอในวีดทิศัน์ 

(กจิกรรมเดี่ยว 5 คะแนน) 

5) อาจารยอ์ธบิายพร้อม

มอบหมายงานกจิกรรมที่ 3.1 

กรณศีึกษา “ประสบการณค์วาม

ขดัแย้งใกล้ตวั” 

 

1) ให้นิสติศึกษาจัดท า

ใบกิจกรรมท่ี 3.1 

“ประสบการณค์วาม

ขดัแย้งใกล้ตวั” สง่

และอภิปรายใน

ห้องเรียนสปัดาห์ที่ 3 

(กจิกรรมเดี่ยว 5 

คะแนน) 

2) เตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอน บท

ที่ 3 

 

3 

(27-28 ม.ค.

58) 

1) มคีวามเข้าใจ

ประเภทของความ

ขดัแย้ง และ

เคร่ืองมอืแก้ไขความ

ขดัแย้ง 

2) ได้เรียนรู้

ประสบการณค์วาม

ขดัแย้งใกล้ตวัที่

เกดิขึ้นในสงัคมผ่าน

การแลกเปล่ียนความ

คดิเหน็กบัเพ่ือนใน

กลุ่มและในห้องเรียน 

3) ได้เรียนรู้การใช้

เคร่ืองมอืที่เหมาะสม

ในการจัดการความ

ขดัแย้ง  

ประเภทของความ

ขดัแยง้และเคร่ืองมือ

แกไ้ขความขดัแยง้ 

1) บรรยายและอภปิรายหัวข้อ

ประเภทของความขดัแย้ง 

2) กิจกรรมท่ี 3.2 กรณศีึกษา 

“ความขดัแย้งใกล้ตวั” ให้นิสติ

แบ่งกลุ่มๆ ละ 10-12 คน และ

จัดท าใบกจิกรรมที่ 3.2 และ

น าเสนอในห้องเรียน 

(กจิกรรมกลุ่ม 5 คะแนน) 

3) บรรยายและอภปิรายหัวข้อ

เคร่ืองมอืแก้ไขความขดัแย้ง 

4) กิจกรรมท่ี 3.3 การประยุกตใ์ช้

เคร่ืองมอืขจัดความขดัแย้งกบั

กรณศีึกษา ให้นิสติแต่ละกลุ่มจัดท า

ใบกจิกรรมที่ 3.3 น าเสนอและสง่

ในห้องเรียน (กจิกรรมกลุ่ม 5 

คะแนน) 

 

- เตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอน บท

ที่ 4 

 

4 

(3-4 ก.พ.

1) มคีวามเข้าใจ

ภาพความรนุแรงใน

สงัคมสนัติ ความ

รุนแรงและการพฒันา

1) บรรยายและอภปิรายเกี่ยวกบั

การพัฒนาตนเองตามหลักการสนัติ

- เตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอน บท
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สปัดาห ์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ี

ใช ้

งานมอบหมาย 

58) สงัคมปัจจุบนั 

ความหมายของ

ความรนุแรง และผล

จากความรนุแรง 

2) ตระหนักถงึ

ผลร้ายของความ

รนุแรง พร้อมทั้ง

สามารถแสวงหา

แนวทางสนัตใินการ

แก้ไขปัญหาความ

ขดัแย้งได้  

3) ได้พัฒนาทกัษะ

ในการคดิวเิคราะห์

และเรียนรู้วิธกีาร

แก้ไขปัญหาต่างๆ 

โดยหลีกเล่ียงความ

รนุแรงได้ 
 

ตนเองตามหลกัการ

สนัติวิธี 

วิธ ี

2) ชมวีดทีศัน์ “รุ้งขอบฟ้า” 

(ความยาว 6 ตอนๆ ละ 10-15

นาท)ี 

3) ให้นิสติแบ่งกลุ่มจัดท าใบ

กิจกรรมท่ี 4 (กจิกรรมกลุ่ม 5 

คะแนน) 

4) บรรยายและอภปิรายเกี่ยวกบั

ภาพความรนุแรงในสงัคมปัจจุบนั 

ความหมายของความรนุแรง และ

ผลจากความรนุแรง 

5) ให้นิสติแบ่งกลุ่มๆ ละ 10-12 

คน และจัดท าใบกิจกรรมท่ี 5 

นิทานแบ่งอฐู ร่วมกนัอภิปรายและ

สรปุบทเรียนในห้องเรียน 

(กจิกรรมกลุ่ม 5 คะแนน) 

6) สรปุบทเรียนจากกจิกรรมทั้ง

สอง 

 

ที่ 5 

5 

(10-11 ก.พ.

58) 

1) มคีวามเข้าใจ

เกี่ยวกบัสนัติ

วฒันธรรมและ

ปฏบิตักิารไร้ความ

รนุแรง 

2) มคีวามเข้าใจ

เกี่ยวกบัความขดัแย้ง

และความรนุแรงใน

สงัคมประชาชาต ิ

 

สนัติวฒันธรรมและ

ปฏิบติัการไรค้วาม

รุนแรงความขดัแยง้

และความรุนแรงใน

สงัคมประชาชาติ 

 

1) บรรยายและอภปิรายเกี่ยวกบั

สนัตวิฒันธรรมและปฏบิตักิารไร้

ความรนุแรง 

2) ดวูีดทิศัน์ “อาหรับสปริง” ให้

นิสติจัดท าใบกจิกรรมที่ 6 

(กจิกรรมเดี่ยว 5 คะแนน) 

3) บรรยายความขดัแย้งและความ

รนุแรงในสงัคมประชาชาต ิ

 

- เตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอน บท

ที่ 6 

6 

(17-18 ก.พ.

58) 

 

1) มคีวามเข้าใจ

เกี่ยวกบัความขดัแย้ง

และความรนุแรงใน

สงัคมประชาชาต ิ

2) เรียนรู้

ประสบการณค์วาม

ขดัแย้งคร้ังส าคญัใน

ต่างประเทศผ่านการ

ชมภาพยนตร์ 

 

ป ร ะ ส บ ก า รณ์ ค ว า ม

ขัดแ ย้ งครั้ ง ส าคัญใน

ต่างประเทศ 

4) ชมภาพยนตรเ์รื่อง Hotel 

Rwanda (ความยาวประมาณ 110 

นาท)ี 

5) ให้นิสติจัดท าใบกิจกรรมท่ี 7 

(กจิกรรมเดี่ยว 5 คะแนน) 

 

- เตรียมสอบคร้ังที่ 1 

7 1) ทบทวน

เนื้อหาวิชาที่ได้ศึกษา

1) ทบทวนเน้ือหา 

2) กรณีศึกษา 10 

1) นิสติน าเสนอความก้าวหน้าและ

ความพร้อมในการน าเสนอ 

1) ให้นิสติแต่ละกลุ่ม

น ากรณศีึกษาที่ได้รับ
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สปัดาห ์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ี

ใช ้

งานมอบหมาย 

(24-25 ก.พ.

58) 

มา เพ่ือเตรียมความ

พร้อมส าหรับการ

สอบ คร้ังที่ 1 

2) รับทราบงาน

มอบหมาย 

3) ทดสอบความรู้ 

 

ประเทศ 

3) สอบครั้งท่ี 1 

- แผนการและรปูแบบในการ

น าเสนอกรณศีึกษา 

2) สรปุเนื้อหา 

3) มอบงานกรณศีึกษา 10 

ประเทศ 

4) สอบคร้ังที่ 1 (60 นาท)ี 

 

มอบหมาย ไปศึกษา 

สรปุ สงัเคราะห์ 

ค้นคว้าข้อมูลเพิมเตมิ 

และวางแผนการ

น าเสนอ 

2) จัดท าใบกิจกรรมท่ี 

8 แผนการและ
รปูแบบในการน าเสนอ

กรณศีึกษา (กจิกรรม

กลุ่ม 5 คะแนน) 
น าเสนอและสง่ใน

สปัดาห์ที่ 9 

 

8 

(3-4 ม.ีค.

58) 

งดการเรียนการสอนเนือ่งจากวนัท่ี 4 มี.ค.58 เป็นวนัหยดุราชการเนือ่งในวนัมาฆบูชา 

9-13 มี.ค.58  งดการเรียนการสอนเนือ่งจากตรงกบัสปัดาหส์อบกลางภาค 

9 

(17-18 ม.ีค.

58) 

1) มทีกัษะในการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ และ

รปูแบบการน าเสนอ

อื่นๆ ประกอบการ

น าเสนอผลงานได้

อย่างเหมาะสมและ

สร้างสรรค ์

2) มทีกัษะในการ

แสดงความคดิเหน็

เชิงวิพากษ ์พร้อมให้

ข้อคดิเหน็ 

3) พัฒนาทกัษะการ

สื่อสารทุกด้าน 

 

น า เ สนอกรณี ศึกษา

ความขดัแยง้ในสงัคม

ประชาชาติ ครั้งท่ี 1 

1) นิสติน าเสนอกรณศีึกษาความ

ขดัแย้งในสงัคมประชาชาต ิ

2) นิสติในห้องร่วมกนัอภิปราย 

ซักถาม และวิพากษว์ิจารณผ์ลงาน 

พร้อมจัดท าแบบประเมนิผลการ

น าเสนอของแต่ละกลุ่ม 

 

1) นิสติที่น าเสนอ

กรณศีึกษาน าผลงาน

กลับไปปรับปรงุ และ

ส่งงานที่สมบูรณ์

ภายในสปัดาห์ที่ 14 

 

10 

(24-25 ม.ีค.

58) 

1) ได้รับความรู้

ความเข้าใจผ่านการ

เข้าร่วมกจิกรรม  

2) พัฒนาทกัษะการ

สื่อสารและการ

เรียนรู้ ด้วยตนเอง 

 

ปฏิบติักิจกรรม Open 

House 

 

1) เรียนรู้ ด้วยตนเอง 

2) ปฏบิตังิานมอบหมาย (สรปุ

ข้อมูลและเข้าร่วมกจิกรรม) 

1) เข้าร่วมกจิกรรม 

Open House พร้อม

จัดท าใบกิจกรรมท่ี 9 

(กจิกรรมเดี่ยว 5 

คะแนน) สง่และ

อภิปรายในชั้นเรียน

สปัดาห์ที่ 14 
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สปัดาห ์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ี

ใช ้

งานมอบหมาย 

11 

(31 ม.ีค.- 

1 เม.ย. 58) 

1) มทีกัษะในการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ และ

รปูแบบการน าเสนอ

อื่นๆ ประกอบการ

น าเสนอผลงานได้

อย่างเหมาะสมและ

สร้างสรรค ์

2) มทีกัษะในการ

แสดงความคดิเหน็

เชิงวิพากษ ์พร้อมให้

ข้อคดิเหน็ 

3) พัฒนาทกัษะการ

สื่อสารทุกด้าน 

 

น า เ สนอกรณี ศึกษา

ความขดัแยง้ในสงัคม

ประชาชาติ ครั้งท่ี 2 

1) นิสติน าเสนอกรณศีึกษาความ

ขดัแย้งในสงัคมประชาชาต ิ

2) นิสติในห้องร่วมกนัอภิปราย 

ซักถาม และวิพากษว์ิจารณผ์ลงาน 

พร้อมจัดท าแบบประเมนิผลการ

น าเสนอของแต่ละกลุ่ม 

 

1) นิสติที่น าเสนอ

กรณศีึกษาน าผลงาน

กลับไปปรับปรงุ และ

ส่งงานที่สมบูรณ์

ภายในสปัดาห์ที่ 14 

 

12 

(7-8 เม.ย.

58) 

* วันที่ 6 เม.ย.

58 เป็น

วันหยุดราชการ

เนื่องในวนัจักรี 

1) มทีกัษะในการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ และ

รปูแบบการน าเสนอ

อื่นๆ ประกอบการ

น าเสนอผลงานได้

อย่างเหมาะสมและ

สร้างสรรค ์

2) มทีกัษะในการ

แสดงความคดิเหน็

เชิงวิพากษ ์พร้อมให้

ข้อคดิเหน็ 

3) พัฒนาทกัษะการ

สื่อสารทุกด้าน 

 

น า เ สนอกรณี ศึกษา

ความขดัแยง้ในสงัคม

ประชาชาติ ครั้งท่ี 3 

1) นิสติน าเสนอกรณศีึกษาความ

ขดัแย้งในสงัคมประชาชาต ิ

2) นิสติในห้องร่วมกนัอภิปราย 

ซักถาม และวิพากษว์ิจารณผ์ลงาน 

พร้อมจัดท าแบบประเมนิผลการ

น าเสนอของแต่ละกลุ่ม 

3) ประเมนิรายวิชาโดยนิสติท า

แบบประเมณิปค.003/ปค.004 

 

 

1) นิสติที่น าเสนอ

กรณศีึกษาน าผลงาน

กลับไปปรับปรงุ และ

ส่งงานที่สมบูรณ์

ภายในสปัดาห์ที่ 14 

 

13-15 เม.ย.58 วนัหยดุราชการเนือ่งในวนัสงกรานต ์

13 

(21-22 เม.ย.

58) 

1) มคีวามเข้าใจ

เกี่ยวกบัความขดัแย้ง

ในสงัคมไทย 

2) มคีวามตระหนัก

ว่าตนเองควรมสี่วน

ในการน าพา

สงัคมไทยออกจาก

ปัญหาความขดัแย้ง

3) มคีวามเข้าใจ

เกี่ยวกบัการสร้าง

ความขดัแยง้ใน

สงัคมไทย: 

สถานการณแ์ละ

ทางออก 

1) บรรยายและอภปิรายแนวคดิ

เรื่องการสร้างความปรองดอง และ

สนัตภิาพ  

2) ท ากจิกรรมกรณศีึกษาความ

ขดัแย้งในสงัคมประชาชาต ิ

 

1) เตรียมสอบคร้ังที่ 2 
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สปัดาห ์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ี

ใช ้

งานมอบหมาย 

ความปรองดอง และ

สนัตภิาพ 

 

14 

(28-29 เม.ย.

58) 

2) มคีวาม

รับผดิชอบในการ

ท างาน 

3) พัฒนาทกัษะใน

การท างานกลุ่ม และ

บริหารโครงการ 

4) พัฒนาทกัษะการ

สื่อสารผ่านการท า

กจิกรรม 

 

1)  ก า ร ส ร้า งค ว า ม

ปรองดองและสนัติภาพ 

2) ติดตามการด าเนิน

กิจกรรม 

3) ประเมิน ILC. 003 

แ ล ะ  แ บ บ ป ร ะ เ มิ น

ก า ย ภ า พ แ ล ะ

สาธารณปูโภค 

 

1) อาจารย์อธบิายก าหนดการและ

รปูแบบในการน าเสนอกรณศีึกษา 

2)ประเมนิ ILC 003 และ แบบ

ประเมนิกายภาพและ

สาธารณปูโภค (10 นาท)ี 

3) สอบคร้ังที่ 2 (60 นาท)ี 

 

1) นิสติทุกคนเข้าท า

แบบประเมนิ ILC 

003 แบบประเมนิ

กายภาพและ

สาธารณปูโภค ผ่าน

ระบบคอมพิวเตอร์ ที่

ห้องคอมพิวเตอร์ ของ

ส านักนวัตกรรมการ

เรียนรู้ 

2) นิสติส่งงานฉบบั

สมบูรณ ์

15 

(5-6 พ.ค.

58) 

* วันที่ 5 พ.ค.58 เป็นวนัหยุดราชการเนื่องในวนัฉัตรมงคล 

 18-29 พ.ค. 58 งดการเรียนการสอนเนือ่งจากตรงกบัสอบปลายภาค 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สปัดาห ์

ท่ีประเมิน 

สดัส่วนของ 

การประเมิน 

1 1.3, 1.4, 4.1, ใบงานรายบุคคล 1 5% 

2 1.3,1.4 ใบงานรายบุคคล 

- ประเมนิตนเองท่าทต่ีอความขดัแย้ง 

- แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ  

2 10% 

3 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 

4.1 

ใบงานรายบุคคล 

- ประสบการณค์วามขดัแย้งใกล้ตวั 

ใบงานรายกลุ่ม 

- ความขดัแย้งใกล้ตวั 

- เคร่ืองมอืการจัดการความขดัแย้ง 

การพัฒนาทางบุคลิกภาพ 

3 15% 

 

4 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 

3.2, 3.3, 

4.1, 4.2, 4.3 

ใบงานรายกลุ่ม 

- รุ้งที่ขอบฟ้า 

- เคร่ืองมอืการจัดการความขดัแย้ง 

4 

 

10% 

 

 

5 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2 

ใบงานรายกลุ่ม 

- นิทานอฐู 

 

5 

 

5% 

 

6 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 ใบงานรายบุคคล 

- ความขดัแย้งในโลก (อาหรับสปริง) 

5 5% 

 



มคอ. 3 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 12 

 

7 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 ใบงานรายบุคคล 

- ความขดัแย้งในโลก (รวนัดา) 

6 5% 

 

8 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 

3.35.1,5.2,5.3 

กจิกรรมกลุ่ม 

- แผนการน าเสนอกรณศีึกษา 

- น าเสนอกรณศีึกษา 

7-14 15% 

9 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 ใบงานรายบุคคล 

- Open House 

12 5% 

10 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 สอบวัดความรู้ 

- คร้ังที่ 1 

- คร้ังที่ 2 

 

7 

14 

 

10% 

15% 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

เอกสารประกอบการสอน 

สมุดกจิกรรม วิชา มศว 354 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

พระไพศาล วิสาโล. 2550. สร้างสนัติด้วยมือเรา, พิมพ์คร้ังที่ 2. นครปฐม: ศูนย์ศึกษาและพัฒนา

สนัติวิธ ีมหาวิทยาลัยมหิดล. 

วันชัย วัฒนศัพท.์ 2547. ความขัดแย้ง หลักการ และเคร่ืองมือแก้ปัญหา. นนทบุรี: สถาบัน

พระปกเกล้า. 

สื่ออเิลก็ทรอนิกส/์ เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวข้อง 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

ฉันทนา บรรพศิริโชติ. 2547. ความเข้าใจเบ้ืองต้นเกี่ยวกบัสนัติวิธแีละธรรมชาติของความขัดแย้ง

ในสงัคมไทย.นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า. 
เมเยอร์, เบอร์นาร์ด, เขียน, บรรพต ต้นธรีวงศ์, แปล. 2553. พลวัตการจัดการความขัดแย้ง. 

กรุงเทพฯ: คบไฟ. 
ศรีเพญ็ ศุภพิทยากุล. 2542. มนุษย์กบัสนัติภาพ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สถาบันพระปกเกล้า. 2547. การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า คร้ังที่ 6: สนัติวิธ ีกบัความ

ย่ังยืนของประชาธปิไตย. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า. 

Sy Landau, Barbara Landau and Daryl Landau, เขียน, นรินทร์ องค์อนิทรี, แปล, ธนิกานต์ 

มาฆะศิรานนท,์ บรรณาธกิารแปล. 2549. การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: 

เอก๊ซเปอร์เนท็. 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

ประเมินผลรายวิชาโดยนิสติ 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

การสงัเกตการณ์สอนโดยผู้ร่วมงาน 

ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสติ 

การพูดคุย สอบถามนิสติ 

 

3. การปรบัปรุงการสอน 

1. น าผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต และผลการประชุมระหว่างภาคและปลายภาคของผู้สอนมา

พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงวิธกีารสอนและการเรียนรู้ของนิสติ 

2. การจัดประชุมเชิงปฏบัิติการเพ่ือพัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอน 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

1. ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ 

2. ทวนสอบจากงานที่มอบหมาย 

3. ประชุมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือประเมินภาพรวมระหว่างภาคและปลายภาค และพิจารณาเกรด

ร่วมกนั 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. น าข้อมูลจากการประชุมผู้สอนเพ่ือติดตามการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคและปลายภาค

มาพิจารณาทบทวนเพ่ือปรับปรุงรายวิชา 

2. น าผลสมัฤทธิ์ของนิสิต และข้อมูลความเหน็จากผู้สอนและนิสติมาพิจารณาทบทวนเพ่ือ

ปรับปรุงรายวิชา 


