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รายละเอียดของรายวิชา สมัมาชีพชุมชน มศว 374 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ  าปีการศึกษา 2557 

 

 

หมวดที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 

มศว 374 สมัมาชีพชุมชน  

SWU 374  Ethical Careers for Community 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 3 หน่วยกิต (2-2-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลกัสตูรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ประเภทรายวิชาพ้ืนฐาน 

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

ตอน 
เวลาเรียน กลุ่มผูเ้รียน หอ้งเรียน อาจารยผ์ูส้อน 

B01  [ST1-4] B 01 [02-03-0304] อ.ถนอมศกัด์ิ ศรีจนัทรา 

อ.สุเมษย ์หนกหลงั 

อ.พชัรี ปรีดาสุริยะชยั 

อ.ธรรมนูญ สะเทือนไพร 

อ.ธนกร ขนัทเขตต ์

อ.วชัรพงศ ์แสงอ่อน  

อ.วรสรณ ์ เนตรทิพย ์

 

4. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน : 2/2557  ชั้นปีท่ี  2 และ3 

5. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) : ไมม่ี 

6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) : ไมม่ี 

7. สถานที่เรียน 

- อาคารเรียนรวม(Leraning Tower) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

- วิทยาลยัโพธิวิชชาลยั จงัหวดัสระแกว้ 

8. วนัที่จดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

17 กรกฏาคม 2557 

 

 



มคอ. 3 

ส ำนกันวตักรรมกำรเรียนรู ้   มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนำ้ 2 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการประกอบอาชีพของชุมชน อตัลกัษ์ชุมชน และการ

พฒันาในอาชีพเพ่ือสรา้งเสริมสมัมาชีพท่ีเขม้แข็งของชุมชน  

2. เพ่ือใหผู้เ้รียนไดร้บัประสบการณก์ารเรียนรูว้ิถความเป็นอยูข่องชุมชนและสามารถเช่ือมโยงตนเองกบั

ชุมชนโดยเฉพาะในดา้นการพฒันาสมัมาชีพท่ีผูกพนัและเคารพในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 

ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน และปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. สรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งมหาวิทยาลยักบัชุมชนในการร่วมกนัในการพฒันาสมัมาชีพ ท่ียัง่ยืนของ

สงัคมตลอดไป 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

     2.1 เพ่ือพฒันาเน้ือหาและวิธีการจดัการเรียนรูท่ี้เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ใหเ้หมาะสมกบับริบทของชุมชน 

     2.2 เพ่ือพฒันาองคค์วามรูด้า้นวิชาชีพของชุมชน 

 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

        ศึกษาคน้ควา้และพฒันาสมัมาชีพชุมชน เพ่ือสรา้งสมัมาชีพท่ีเขม้แข็ง ปลกูฝังสรา้งส านึก และสรา้ง

ความตะหนักในศกัด์ิศรีของชุมชน สมัมาชีพท่ีผูกพนัและเคารพในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม สนัติสุข คุณความดี 

ศิลปวฒันธรรม และปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนน้กระบวนการเรียนรูแ้ละส่ือท่ีหลากหลาย  

 

2.จ  านวนชัว่โมงที่ใชต้อ่ภาคการศึกษา 

บรรยาย 

สาธิต 

แบบฝึกหดั 

งานมอบหมาย 

กิจกรรม 

การฝึกปฏิบตัิ 
การเรียนรูโ้ดยใช้

โครงการเป็นฐาน 

การศึกษาดว้ย

ตนเอง 

15 20 60 20 20 

 

3. ความรบัผิดชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง 

รายวิชา 

ดา้นท่ี 1  

คุณธรรม จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2  

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

 ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นท่ี 4  

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่ง

บุคคล 

ดา้นท่ี 5  

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

มศว 374 

สมัมาชีพชุมชน 
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ o „ „ o o „ o 
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4. จ านวนชัว่โมงตอ่สปัดาหท์ี่อาจารยใ์หค้  าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

การใหค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตนอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคล จ านวน  7 ชัว่โมง 

ต่อสปัดาห ์ 

 

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

4.1  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.มีคุณธรรม 

จริยธรรมในการ

ด ารงชีวิต มีความ

ซ่ือสตัยสุ์จริต และมี

จรรยาบรรณทาง

วิชาการ 

- แบ่งหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของแต่ละ

กลุ่มในแต่ละวนั ท่ีใชชี้วิตอยู่ร่วมกนั 

 

 

- ประเมินคุณภาพของกิจกรรมท่ีแสดงถึง

ความมีจริยธรรม จากการแสดงความ

คิดเห็น และความรบัผิดชอบ 

- ประเมินโดยตนเอง เพ่ือนประเมิน และ

อาจารย ์

 

2.มีจิตสาธารณะ 

เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

- ฝึกปฎิบติัการสรา้งฝายใหก้บัชุมชนท่ี

นิสิตลงพ้ืนท่ี 

- ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมการมี

ส่วนร่วม จิตสาธารณะ และประเมินคุณภาพ

ของงานท่ีมอบหมาย 

3. รบัผิดชอบตนเอง 

ผูอ่ื้น สงัคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

- การบรรยายและสาธิต หวัขอ้ ทกัษะ

ส่ือสารชุมชน  

- การใชชี้วิตอยูร่่วมกนักบัเพ่ือนร่วม

กลุ่ม 

- ประเมินพฤติกรรมความรบัผิดชอบ การ

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ

คุณภาพของานท่ีมอบหมาย  

4. มีวินัย ตรงต่อเวลา 

เคารพกฎ ระเบียบ

ขององคก์รและสงัคม 

บรรยายหวัขอ้ แนะน ารายวิชาเพ่ือช้ีแจง

กฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการเรียน

การสอน  และ ให้นิ สิ ตร่ วมก าหนด

ระเบียบในการเรียน 

- ประเมินพฤติกรรมการปฏิบติังานท่ีไดร้ับ

มอบหมาย การตรงต่อเวลา การแต่งกาย 

และการปฏิบติัตามระเบียบของกลุ่มโดยการ

ประ เมิ นตน เอ ง  ปร ะ เ มิ น เ พ่ื อน  แล ะ

คณาจารย ์

5. ตระหนักในคุณค่า

ของศิลปวฒันธรรม

ทั้งของไทยและ

ประชาคมนานาชาติ 

- - 

4.2  ดา้นความรู ้ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.มีความรอบรูอ้ยา่ง

กวา้งขวาง มีโลกทศัน์

กวา้งไกลและ

สามารถเรียนรูด้ว้ย

ตนเอง 

- บรรยายและ ศึกษาแหล่งเรียนรูจ้าก

ฐานการเรียนรูต่้างๆ ของชุมชน 

- บรรยายและศึกษาเรียนรูร้ะบบนิเวศ

ชุมชน 

 

- ประเมินคุณภาพงานท่ีไดร้บัมอบหมาย ท่ี

แสดงถึงการประยุกค์ใช้หลักเศรษฐกิจ

พอเพียงในการท างาน จากการถอดบทเรียน

ประจ าสปัดาห ์ 

- ประเมินคุณภาพงานท่ีไดร้บัมอบหมาย ท่ี

แสดงถึงความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม จาก
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- บรรยายและศึกษาเรียนรูแ้ผนท่ีท ามือ 

(GIS) 

- บรรยายและศึกษาเรียนรูว้ิทยุส่ือสาร 

และวิทยุชุมชน 

- ฝึกปฏิบติัเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

การถอดบทเรียนประจ าสปัดาห ์

- ประเมินคุณภาพงานท่ีได้รับมอบหมาย

โดยการเขียนแผนท่ีท ามือ (GIS) 

- ประเมินพฤติกรรมทักษะการใช้วิท ยุ

ส่ือสาร 

2.มีความรูแ้ละความ

เขา้ใจธรรมชาติของ

ตนเอง รูเ้ท่าทนัการ

เปล่ียนแปลงและ

ด ารงชีวิตอยา่งมี

ความสุขท่ามกลาง

กระแสโลกาภิวตัน์ 

- บรรยายและ ศึกษาแหล่งเรียนรูจ้าก

ฐานการเรียนรูต่้างๆ ของชุมชน 

- บรรยายและศึกษาเรียนรูร้ะบบนิเวศ

ชุมชน 

- ประเมินคุณภาพงานท่ีไดร้บัมอบหมาย ท่ี

แสดงถึงการประยุกค์ใช้หลักเศรษฐกิจ

พอเพียงในการท างาน จากการถอดบทเรียน

ประจ าสปัดาห ์ 

- ประเมินคุณภาพงานท่ีไดร้บัมอบหมาย ท่ี

แสดงถึงความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม จาก

การถอดบทเรียนประจ าสปัดาห ์

3.มีความรู ้ความ

เขา้ใจเพ่ือนมนุษย/์ 

สงัคมทั้งไทยและ

นานาชาติ/กฏหมาย

ในชีวิตประจ าวนั และ

สามารถน าความรูไ้ป

ใชใ้นการแกปั้ญหา

และสรา้งสรรคส์งัคม 

- บรรยายและ ศึกษาแหล่งเรียนรูจ้าก

ฐานการเรียนรูต่้างๆ ของชุมชน 

- ฝึกปฎิบติั ส ารวจเพ่ือท าแผนท่ีชุมชน 

และเก็บขอ้มลูสมัภาษณ์ เก่ียวกบัอาชีพ

ในชุมชน 

- ประเมินคุณภาพงานท่ีไดร้บัมอบหมาย ท่ี

แสดงถึงการประยุกค์ใช้หลักเศรษฐกิจ

พอเพียงในการท างาน จากการถอดบทเรียน

ประจ าสปัดาห ์ 

- ประเมินคุณภาพของงาน งานกลุ่มท่ีแสดง

ถึงความคิดสร้างสรร และทักษะการคิด

แกปั้ญหา 

 

4.มีความรู ้ความ

เขา้ใจ และตระหนัก

ถึงความจ าเป็นใน

การมีความสมัพนัธท่ี์

ถูกตอ้งกบัธรรมชาติ

แวดลอ้ม 

- บรรยายและ ศึกษาแหล่งเรียนรูจ้าก

ฐานการเรียนรูต่้างๆ ของชุมชน 

- บรรยายและศึกษาเรียนรูร้ะบบนิเวศ

ชุมชน 

 

- ประเมินคุณภาพงานท่ีไดร้บัมอบหมาย ท่ี

แสดงถึงการประยุกค์ใช้หลักเศรษฐกิจ

พอเพียงในการท างาน จากการถอดบทเรียน

ประจ าสปัดาห ์ 

- ประเมินคุณภาพงานท่ีไดร้บัมอบหมาย ท่ี

แสดงถึงความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม จาก

การถอดบทเรียนประจ าสปัดาห ์ 

5.มีความรูพ้ื้นฐาน

และทกัษะในการ

ด ารงชีวิตตามหลกั

เศรษฐกิจพอเพียง  

- บรรยายและ ศึกษาแหล่งเรียนรูจ้าก

ฐานการเรียนรูต่้างๆ ของชุมชน 

- การบรรยายและศึกษาเรียนรูร้ะบบ

นิเวศชุมชน 

- ประเมินคุณภาพงานท่ีไดร้บัมอบหมาย ท่ี

แสดงถึงการประยุกค์ใช้หลักเศรษฐกิจ

พอเพียงในการท างาน จากการถอดบทเรียน

ประจ าสปัดาห ์ 

- ประเมินคุณภาพงานท่ีไดร้บัมอบหมาย ท่ี

แสดงถึงระบบนิเวศชุมชนจากการถอด

บทเรียนประจ าสปัดาห ์ 

4.3  ดา้นทกัษะทางปัญญา  

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
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1.เป็นผูใ้ฝ่รู ้และมี

วิจารณญาณในการ

รบัขอ้มลูขา่วสาร 

- ฝึกปฎิบติั ส ารวจเพ่ือท าแผนท่ีชุมชน 

และเก็บขอ้มูลสมัภาษณ์ เก่ียวกบัอาชีพ

ในชุมชน 

- ประเมินคุณภาพของงาน งานกลุ่มท่ีแสดง

ถึงความคิดสร้างสรร และทักษะการคิด

แกปั้ญหา 

2.สามารถคิดอยา่งมี

เหตุผลและเป็นระบบ 

- บรรยายหวัขอ้การปฏิบติังานโดยใช้

หลกั PDCA  

- ประเมินคุณภาพงานท่ีไดร้ับมอบหมายท่ี

แสดงถึงการใชห้ลัก PDCA จากการถอด

บทเรียนประจ าสปัดาห ์

3.สามารถเช่ือมโยง

ความรูสู้่การใช้

ประโยชน์เพ่ือพฒันา

คุณภาพชีวิตของ

ตนเอง และสงัคมใน

ทุกมิติไดอ้ยา่งสมดุล  

- บรรยายและ ศึกษาแหล่งเรียนรูจ้าก

ฐานการเรียนรูต่้างๆ ของชุมชน 

- บรรยายและศึกษาเรียนรูร้ะบบนิเวศ

ชุมชน 

- ฝึกปฎิบติั ส ารวจเพ่ือท าแผนท่ีชุมชน 

และเก็บขอ้มลูสมัภาษณ์ เก่ียวกบัอาชีพ

ในชุมชน 

- ประเมินคุณภาพงานท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

การถอดบทเรียนแหล่งเรียนรูจ้ากฐานการ

เรียนรูต่้างๆ ของชุมชน 

 

- ประเมินคุณภาพของงาน งานกลุ่มท่ีแสดง

ถึงความคิดสร้างสรร และทักษะการคิด

แกปั้ญหา 

4.4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ  

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.ใชภ้าษาในการ

ติดต่อส่ือสารและ

สรา้งความสมัพนัธ์

กบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

- ฝึกปฎิบติั ส ารวจเพ่ือท าแผนท่ีชุมชน 

และเก็บขอ้มลูสมัภาษณ์ เก่ียวกบัอาชีพ

ในชุมชน 

- ประเมินคุณภาพของงาน งานกลุ่มท่ีแสดง

ถึงความคิดสร้างสรร และทักษะการคิด

แกปั้ญหา 

2.สามารถปรบัตวั

ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น

ทั้งในฐานะผูน้ าและ

สมาชิกกลุ่ม 

- กิจกรรมการระดมสมองเพ่ือท าการ

ถอดบทเรียน 

 

- ประเมินคุณภาพของงาน งานกลุ่มท่ีแสดง

ถึงความคิดสร้างสรร และทักษะการคิด

แกปั้ญหา 

 

3. ก า ร อยู่ ร่ ว มกับ

ผูอ่ื้นอยา่งสนัติสุข 

- การใชชี้วิตอยูร่่วมกนักบัเพ่ือนร่วม

กลุ่ม 

- การประเมินความพรอ้มเพียงและการ

ประเมินการมีส่วนร่วมเพ่ือวดัความ

รบัผิดชอบในหนา้ท่ีของตนเองในกลุ่ม 

4.5  ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

- เก็บขอ้มลูสมัภาษณ์ เก่ียวกบัอาชีพใน

ชุมชน 

- ประเมินผลจากการวิเคราะหข์อ้มลู 

2. มีทกัษะการ

ส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสน 

เทศไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และเหมาะสม 

- บรรยายและสาธิต หวัขอ้ ทกัษะส่ือสาร

ชุมชน  

- บรรยายและศึกษาเรียนรูแ้ผนท่ีท ามือ 

(GIS) 

- สรุปขอ้มลูสมัภาษณ ์เก่ียวกบัอาชีพใน

ชุมชน 

- ประเมินพฤติกรรมทกัษะการส่ือสาร 

 

- ประเมินคุณภาพงานท่ีไดร้บัมอบหมาย

โดยการเขียนแผนท่ีท ามือ (GIS)  

-ประเมินคุณภาพของงาน งานกลุ่มท่ีแสดง

ถึงความคิดสร้างสรร และทักษะการคิด

แกปั้ญหา 

3. สามารถแสวงหา - การบรรยายและศึกษาเรียนรูแ้ผนท่ีท า - การถอดบทเรียน และน าเสนอแผนท่ีท า
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ความรูโ้ดยใชเ้ทคโน 

โลยีสารสนเทศ  

มือ (GIS) 

- การบรรยายและศึกษาเรียนรูว้ิทยุ

ส่ือสาร และวิทยุชุมชน 

มือ 

- ประเมินพฤติกรรมทักษะการใช้วิท ยุ

ส่ือสาร และวิทยุชุมชน 

4. สามารถน าเสนอ

สารสนเทศในรปู 

แบบท่ีเหมาะสม และ

มีคุณภาพ 

- การสรุปขอ้มลูสมัภาษณ ์เก่ียวกบั

อาชีพในชุมชน 

- งานมอบหมาย การน าเสนอส่ือด้วย

โปรแกรม MS Power Point 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาห ์ วตัถุประสงค ์

เชิงพฤติกรรม 
หวัขอ้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

/สื่อที่ใช ้
งานมอบหมาย 

1 เขา้ใจวตัถุประสงค ์

กิจกรรม การ

ประพฤติ ปฏิบติั 

และกระบวนการ

เรียนการสอนของ

การเรียนวิชาน้ี 

- แนะน าวิชา 

และปฐมนิเทศ 

ปฐมนิเทศ  

- การจดัการ

วิสาหกิจชุมชน 

(อ.ถนอมศกัด์ิ) 

 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1.การบรรยายเน้ือหา เร่ือง แนะน า

วิชา  

2.ดวูิดีทศัน์ เร่ืองวิสาหกิจชุมชน 

ส่ือ 

1. เอกสารประกอบการสอน  

2. เอกสารการน าเสนอ Powerpoint 

1. ศึกษาวิสาหกิจชุมชุน 

2. ศึกษาเอกสาร

ประกอบการเรียน

ล่วงหน้าในหวัขอ้

จิตวิทยาชุมชน  

 

2 มีความรู ้ความ

เขา้ใจเพ่ือนมนุษย ์

พฤติกรรมของ

ชุมชนและการอยู่

ร่วมกนัของชุมชน 

จิตวิทยาชุมชน  

(อ.สุเมษย)์ 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

วิเคราะหชุ์มชนตามแนวคิดจิตวิทยา 

จากการศึกษาวิสาหกิจชุมชน 

สื่อ 

1. เอกสารประกอบการสอน  

2. เอกสารการน าเสนอ Powerpoint  

ศึกษาเอกสาร

ประกอบการเรียน

ล่วงหน้าในหวัขอ้ทกัษะ

ส่ือสารชุมชน  

 

3 สามารถแสวงหา 

ความรูแ้ละมีทกัษะ

เก่ียวกบักระบวน 

การส่ือสาร ท่ี

หลากหลาย เพ่ือ

น าไปใชป้ฎิบติักบั

ทุกบริบทของ

ชุมชน 

ทกัษะส่ือสาร

ชุมชน  

(อ.สุเมษย)์ 

(อ.ธนกร) 

 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. การบรรยายหลกัการส่ือสาร และ

สาธิต  

2. ระดมสมอง  

3. ฝึกปฏิบติั 

สื่อ 

1. เอกสารประกอบการสอน  

2. เอกสารน าเสนอ PowerPoint  

 

4 มีความรูก้ารเขียน

แผนการ

ปฏิบติังาน และ

เรียนรูห้น้าท่ีความ

- เทคนิคการ

ถอดบทเรียน 

- การ

ปฏิบติังานโดย

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1.บรรยาย  

2. แบ่งกลุ่มเพ่ือจดัสรรหนา้ท่ีของแต่

ละกลุ่ม  

1. เตรียมความพรอ้ม 

ก่อนการลงพ้ืนท่ี 
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สปัดาห ์ วตัถุประสงค ์

เชิงพฤติกรรม 
หวัขอ้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

/สื่อที่ใช ้
งานมอบหมาย 

เป็นพลเมือง ใชห้ลกั PDCA  

(อ.ถนอมศกัด์ิ) 

3. ฝึกปฏิบติัเขียนแผนการปฏิบติังาน

ตามวงจร PDCA 

 

 

5 มีความรูแ้ละเขา้ใจ

เก่ียวกบัการเรียนรู ้

ของชุมชนเพ่ือ

เขา้ใจสมัมาชีพ

แบบพ่ึงตนเอง ท่ี

ส่งผลต่อวิถีชีวิตใน

ชุมชน 

ศึกษาแหล่ง

เรียนรูจ้ากฐาน

การเรียนรูต่้างๆ 

ของชุมชน 

(วิทยากรชุมชน 

/ปราชญ์

ชาวบา้น) 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. ศึกษาแหล่งเรียนรูจ้ากฐานการ

เรียนรูข้องชุมชน ตามโครงการ

พระราชด าริ 

 

 

6 มีทกัษะการ

วิเคราะห ์การ

สงัเคราะห ์ความรู ้

และฝึกทกัษะการ

ส่ือสารเพ่ือ

น าเสนอต่อชุมชน  

ถอดบทเรียน

จากแหล่งเรียนรู ้

ชุมชน 

(คณาจารย)์ 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. ฝึกถอดบทเรียน และน าเสนอ 

2. แลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละอภิปราย

ร่วมกนั ระหวา่งนิสิต และคณาจารย ์

 

7 มีความรูแ้ละความ

เขา้ใจรปูแบบ

ระบบนิเวศน์

ชุมชน ท่ีส่งผลต่อ

วิถีชีวิตในชุมชน 

เรียนรูร้ะบบ

นิเวศชุมชน และ

ถอดบทเรียน

ชุมชน 

(อ.บุญธิดา) 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. ฝึกถอดบทเรียน และน าเสนอ 

2. แลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละอภิปราย

ร่วมกนั ระหวา่งนิสิต และคณาจารย ์

เตรียมขอ้มลูเพ่ือ

น าเสนอระบบนิเวศ

ชุมชน 

8 มีความรู ้ความ

เขา้ใจและทกัษะ

เก่ียวกบักระบวน 

การท าแผนท่ีท ามือ

ดว้ยระบบ GIS  

เรียนรูแ้ผนท่ีท า

มือ (GIS) และ

ถอดบทเรียน           

(อ.ศศิธร) 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. บรรยาย 

2. ฝึกปฏบติัท าแผนท่ีท ามือ 

3. น าเสนอ 

ท าแผนท่ีท ามือบริเวณ

ชุมชนท่ีท าการส ารวจ 

9 ศึกษาถึงประโยชน์ 

และกระบวนการ

เรียนรูว้ิทยุส่ือสาร 

และวิทยุชุมชน 

เพ่ือใชส้ าหรบัพ้ืนท่ี

ห่างไกลชุมชน 

เรียนรูว้ิทยุ

ส่ือสาร และวิทยุ

ชุมชน และถอด

บนเรียน 

(อ.วชัรพงษ์) 

(อ.ธนกร) 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. การบรรยายและสาธิต  

2. ฝึกปฏบติัการใชว้ิทยุส่ือสาร 

 

10 ศึกษาถึงประโยชน์ 

และกระบวนการ 

ผลิตพลงังาน

ทดแทนในชุมชน 

การใชพ้ลงังาน

ทดแทนในชุมชน 

(อ.พชัรี) 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1.บรรยาย  

กิจกรรมภาคสนาม 

1. ฝึกถอดบทเรียน และน าเสนอ 

เตรียมขอ้มลูเพ่ือ

น าเสนอระบบพลงังาน

ทดแทนในชุมชน 
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สปัดาห ์ วตัถุประสงค ์

เชิงพฤติกรรม 
หวัขอ้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

/สื่อที่ใช ้
งานมอบหมาย 

2. แลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละอภิปราย

ร่วมกนั ระหวา่งนิสิต และคณาจารย ์

 

โดยใชก้รณีศึกษาจากโครงการส ารวจ

ศกัยภาพชุมชนและอบรมเชิงปฏิบติั

การพลงังานทดแทนเพ่ือส่งเสริม

อาชีพทางการเกษตรในครวัเรือน  

11 สามารถสรา้ง 

แบบสอบถามเพ่ือ

เป็นเคร่ืองมือใช้

เก็บขอ้มลูชุมชน 

การสรา้ง

เคร่ืองมือวิจยั 

(อ.วรสรณ)์ 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. แบ่งกลุ่ม ระดมสมอง 

2. ฝึกปฏิบติัสรา้งแบบสอบถาม 

สื่อ 

3. เอกสารน าเสนอ PowerPoint  

แบ่งกลุ่มสรา้งเคร่ืองมือ 

วิจยั (แบบสอบถาม) 

12 ศึกษาถึงหลกัวิธี

และกระบวนการ 

ในการประกอบ

อาชีพ 

การใชห้ลกั 4 P 

ในการประกอบ

อาชีพ 

(อ.ธรรมนูญ) 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1.บรรยาย 

สื่อ 

2. เอกสารน าเสนอ PowerPoint  

 

13 มีทกัษะในการ 

ส ารวจเพ่ือท า 

แผนท่ีชุมชน 

และเก็บขอ้มลู 

สมัภาษณ ์

เก่ียวกบัอาชีพ 

ในชุมชน 

ส ารวจพ้ืนท่ีเพ่ือ 

ท าแผนท่ีชุมชน 

ลงเก็บขอ้มลู 

สมัภาษณ ์

(คณาจารย)์ 

กิจกรรมภาคสนาม 

1. ลงพ้ืนท่ีส ารวจและเก็บขอ้มลูใน

ชุมชน 

 

 

 

เก็บขอ้มลูโดยการ

สมัภาษณเ์ก่ียวกบัอาชีพ

ในชุมชน จ.สระแกว้ 

14 

15 มีทกัษะในการ

สงัเคราะหข์อ้มลู 

จากการรวมรวบ

สมัมาชีพในชุมชน 

เพ่ือน าเสนอต่อ

ชุมชน 

1. ประชุมกลุ่ม

เพ่ือสรุปขอ้มลู 

และเตรียม

น าเสนอขอ้มลู 

2.  น าเสนอ

ขอ้มลูต่อชุมชน 

(คณาจารย ์และ

กลุ่มชาวบา้น) 

1. รวบรวมขอ้มลู ระดมสมอง 

เตรียมการน าเสนอต่อชุมชน  

2. น าเสนอ และแลกเปล่ียนเรียนรู ้

ระหวา่งนิสิต คณาจารยแ์ละชุมชน 

3. อาจารยน์ านิสิตท าแบบประเมิน 

ปค003 และแบบประเมิน

สาธารณูปโภค 

1.ศึกษาหวัขอ้ท่ีสนใจใน

การลงพ้ืนท่ีชุมชน และ

น าเสนอในรปูแบบ

รายงาน 

 

16 สอบปลายภาค 
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การประเมินผลการเรียน 

สาระการ

ประเมิน 
การเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 

สดัส่วนของ 

การประเมิน 

ภาคเน้ือหา - คุณธรรมจริยธรรม 

- ความรู ้

- ทกัษะทางปัญญา 

1. การประเมินงาน

มอบหมาย 

2. การถอดบทเรียน 

(น าเสนอ) 

3. การสอบปลายภาค 

15% 

 

15% 

 

20% 

ภาคกิจกรรม 

 

- คุณธรรมจริยธรรม 

- ความรู ้

- ทกัษะทางปัญญา 

- ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

- ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. โครงงาน 

 

30% 

 

 

 

ภาคพฤติกรรม

การมีส่วนร่วม 

- คุณธรรมจริยธรรม 

- ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

1. การประเมินจิตพิสยั 

2. การประเมินการมีส่วนร่วม 

จากการประเมินตนเอง 

ระหวา่งเพ่ือน  

10% 

10% 

 

 

           

หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

เอกสารประกอบค าสอน โดยคณาจารยส์ านักนวตักรรมการเรียนรู ้และวิทยาลยัโพธิวิชชาลยั (2556).  

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

ส านักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2556) รายงานฉบบัสมบูรณ ์โครงการ “การ

ส่งเสริมศกัยภาพผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มเพื่อพฒันาการจดัการสิ่งแวดลอ้ม

แบบองคร์วม .จาก http://www.sme.go.th/Lists/EditorInput/DispF.aspx  วนัท่ี 18 มีนาคม 

2556 

หลุย จ าปาเทศ. จติวิทยาสมัพนัธ.์ โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั. กรุงเทพมหานคร. (2533). 
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ชิษณุ พนัธุเ์จริญ และคณะ.ทกัษะการสื่อสาร HOW TO. โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 

กรุงเทพมหานคร.(2553 ). 

ธเนศ ต่วนชะเอม. (2552) ตวัแปรในการวิจยัและคู่มือการสรา้งแบบสอบถาม. เอกสารโรเนียวเย็บ

เล่ม (ใชใ้นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสูตร. “ตวัแปรในการวิจยัและการสรา้งแบบสอบถาม 

ของสถาบนัพฒันานักวิจยัแห่งประเทศไทย”)   

สนอง ปัญญาฤกษ์  . สื่อสารชนะใจคน . Minibear Publishing .กรุงเทพมหานคร.(2552). 

ชมรมวิทยุสมคัรเล่น กงัสดาล. (2556). การใชวิ้ทยุสื่อสาร.จาก http://www.kangsadarn.org. วนัท่ี 18 

มีนาคม 2556 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.์ (2556). เรียนรูพ้ื้นฐาน GIS จาก http://pirun.ku.ac.th/~cpcntp/douc/ 

GIS_3000_1305.htm. วนัท่ี 18 มีนาคม 2556 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

อุทยานวิทยาศาสตรพ์ระจอมเกลา้. (2555).บทเรียนวิทยาศาสตรอ์อนไลน ์อุทยานวิทยาศาสตรพ์ระ

จอมเกลา้ ณ หวา้กอ. จาก http://www.waghor.go.th/v1/elearning/nature/our_world1.php วนัท่ี 

18 มีนาคม 2556 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

1.1 การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 

1.2 การสะทอ้นคิดจากพฤติกรรมของผูเ้รียน 

1.3 การประเมินการจิตพิสยั แบบฝึกหดัและงานมอบหมาย 

กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

2.1 การสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน 

2.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2.3 แบบประเมินผูส้อนและแบบประเมินความพึงพอใจต่อรายวิชา มศว 374 

2. การปรบัปรุงการสอน 

2.1 การวิจยัในชั้นเรียน 

2.2 การประชุมระหวา่งภาคและปลายภาค  

3. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

       การประชุมคณาจารยเ์พ่ือการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้องผูเ้รียนและการตดัเกรด วิธีการ

วดัผล การใหค้ะแนนจิตพิสยัและแบบฝึกหดั  เกณฑก์ารประเมินโครงงาน การใหค้ะแนนแบบฝึกหดั/งาน

มอบหมาย กิจกรรมเด่ียว/กลุ่ม 

4. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

4.1 การปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะและการวิพากษ์ของคณาจารยเ์พ่ือปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

4.2 การปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของนิสิตเพ่ือปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 


