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ภาคเรียนที ่1 ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

มศว 374 สมัมาชีพชุมชน  

SWU 374  Ethical Careers for Community 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 3 หน่วยกิต (2-2-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ประเภทรายวิชาพ้ืนฐาน 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

ตอน 
เวลาเรียน หอ้งเรียน อาจารยผ์ูส้อน 

B01  [ST1-4] [01-35-1104] อ.ถนอมศักด์ิ ศรีจันทรา 

อ.สเุมษย์ หนกหลัง 

อ.ธรรมนูญ สะเทอืนไพร 

อ.พัชรี ปรีดาสริุยะชัย 

อ.ธนกร ขันทเขตต์ 

อ.วรสรณ์ เนตรทพิย์ 

อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน 

B02 [SU1-4] 

 

[01-35-0801] อ.ถนอมศักด์ิ ศรีจันทรา 

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : 1/2558  ช้ันปีที่ 2 3 และ4 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) : ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) : ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

- อาคารเรียนรวม(Leraning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

- วิทยาลัยโพธวิิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว 

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

17 สิงหาคม 2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการประกอบอาชีพของชุมชน อตัลักษ์ชุมชน และการพัฒนา

ในอาชีพเพ่ือสร้างเสริมสัมมาชีพที่เข้มแขง็ของชุมชน  

2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ วิถความเป็นอยู่ของชุมชนและสามารถเช่ือมโยงตนเองกบั

ชุมชนโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาสมัมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

3. สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกบัชุมชนในการร่วมกนัในการพัฒนาสมัมาชีพ ที่ย่ังยืนของ

สงัคมตลอดไป 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

     2.1 เพ่ือพัฒนาเน้ือหาและวิธกีารจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้เหมาะสมกบับริบทของชุมชน 

     2.2 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพของชุมชน 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

        ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสมัมาชีพชุมชน เพ่ือสร้างสมัมาชีพที่เข้มแขง็ ปลูกฝังสร้างส านึก และสร้างความ

ตะหนักในศักด์ิศรีของชุมชน สมัมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สันติสขุ คุณความดี 

ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย  

 

2.จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

สาธิต 

แบบฝึกหดั 

งานมอบหมาย 

กิจกรรม 

การฝึกปฏิบติั 
การเรียนรูโ้ดยใช้

โครงการเป็นฐาน 

การศึกษาดว้ย

ตนเอง 

15 20 50 30 20 
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3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง 

รายวิชา 

ด้านที่ 1  

คุณธรรม จริยธรรม 

ด้านที่ 2  

ความรู้ 

ด้านที่ 3 

 ทกัษะทาง

ปัญญา 

ด้านที่ 4  

ทกัษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

ด้านที่ 5  

ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

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 

4. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

การให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสตินอกช้ันเรียนเป็นรายบุคคล จ านวน  7 ช่ัวโมง 

ต่อสปัดาห์  

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

4.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 

1.มีคุณธรรม 

จริยธรรมในการ

ด ารงชีวิต มีความ

ซ่ือสตัย์สจุริต และมี

จรรยาบรรณทาง

วิชาการ 

- แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ

กลุ่มในแต่ละวัน ที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนั 

 

 

- ประเมินคุณภาพของกจิกรรมที่แสดงถึง

ความมีจริยธรรม จากการแสดงความคิดเหน็ 

และความรับผิดชอบ 

- ประเมินโดยตนเอง เพ่ือนประเมิน และ

อาจารย์ 

 

2.มีจิตสาธารณะ 

เสยีสละเพ่ือส่วนรวม 

- ฝึกปฎิบัติการสร้างฝายให้กบัชุมชนที่

นิสติลงพ้ืนที่ 

- ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมการมี

ส่วนร่วมจิตสาธารณะ และประเมินคุณภาพ

ของงานที่มอบหมาย 

3. รับผิดชอบตนเอง 

ผู้อื่น สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 

- การบรรยายและสาธติ หัวข้อ ทกัษะ

สื่อสารชุมชน  

- การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนักบัเพ่ือนร่วมกลุ่ม 

- ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ การ

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเหน็ และ

คุณภาพของานที่มอบหมาย  

4. มีวินัย ตรงต่อเวลา 

เคารพกฎ ระเบียบ

ขององค์กรและสังคม 

บรรยายหัวข้อ แนะน ารายวิชาเพ่ือช้ีแจง

กฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการเรียน

การสอน และให้นิสิตร่วมก าหนดระเบียบ

ในการเรียน 

- ประเมินพฤติกรรมการปฏบัิติงานที่ได้รับ

มอบหมาย การตรงต่อเวลา การแต่งกาย และ

การปฏบัิติตามระเบียบของกลุ่มโดยการ

ประเมินตนเอง ประเมินเพ่ือน และคณาจารย์ 

5. ตระหนักในคุณค่า

ของศิลปวัฒนธรรมทั้ง
- - 



มคอ. 3 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 4 

 

ของไทยและ

ประชาคมนานาชาต ิ

4.2  ด้านความรู้  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 

1.มีความรอบรู้อย่าง

กว้างขวาง มีโลกทศัน์

กว้างไกลและสามารถ

เรียนรู้ ด้วยตนเอง 

- บรรยายและ ศึกษาแหล่งเรียนรู้จาก

ฐานการเรียนรู้ ต่างๆ ของชุมชน 

- บรรยายและศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ

ชุมชน 

 

- บรรยายและศึกษาเรียนรู้แผนที่ท  ามือ  

- บรรยายและศึกษาเรียนรู้ วิทยุสื่อสาร 

และวิทยุชุมชน 

- ฝึกปฏบัิติเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

- ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย ที่

แสดงถึงการประยุกค์ใช้หลักเศรษฐกจิ

พอเพียงในการท างาน จากการถอดบทเรียน

ประจ าสปัดาห์  

- ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย ที่

แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม จาก

การถอดบทเรียนประจ าสปัดาห์ 

- ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมายโดย

การเขียนแผนที่ท  ามือ  

- ประเมินพฤติกรรมทกัษะการใช้วิทยุสื่อสาร 

2.มีความรู้และความ

เข้าใจธรรมชาติของ

ตนเอง รู้เทา่ทนัการ

เปล่ียนแปลงและ

ด ารงชีวิตอย่างมี

ความสขุทา่มกลาง

กระแสโลกาภิวัตน์ 

- บรรยายและ ศึกษาแหล่งเรียนรู้จาก

ฐานการเรียนรู้ ต่างๆ ของชุมชน 

- บรรยายและศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ

ชุมชน 

- ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย ที่

แสดงถึงการประยุกค์ใช้หลักเศรษฐกจิ

พอเพียงในการท างาน จากการถอดบทเรียน

ประจ าสปัดาห์  

- ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย ที่

แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม จาก

การถอดบทเรียนประจ าสปัดาห์ 

3.มีความรู้ ความ

เข้าใจเพ่ือนมนุษย์/ 

สงัคมทั้งไทยและ

นานาชาติ/กฏหมาย

ในชีวิตประจ าวัน และ

สามารถน าความรู้ไป

ใช้ในการแก้ปัญหา

และสร้างสรรค์สงัคม 

- บรรยายและ ศึกษาแหล่งเรียนรู้จาก

ฐานการเรียนรู้ ต่างๆ ของชุมชน 

- ฝึกปฎิบัติ ส ารวจเพ่ือท าแผนที่ชุมชน 

และเกบ็ข้อมูลสมัภาษณ์ เกี่ยวกบัอาชีพใน

ชุมชน 

- ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย ที่

แสดงถึงการประยุกค์ใช้หลักเศรษฐกจิ

พอเพียงในการท างาน จากการถอดบทเรียน

ประจ าสปัดาห์  

- ประเมินคุณภาพของงาน งานกลุ่มที่แสดง

ถึงความคิดสร้างสรรค์ และทกัษะการคิด

แก้ปัญหา 

 

4.มีความรู้ ความ

เข้าใจ และตระหนัก

ถึงความจ าเป็นในการ

มีความสมัพันธ์ที่

ถูกต้องกบัธรรมชาติ

แวดล้อม 

- บรรยายและ ศึกษาแหล่งเรียนรู้จาก

ฐานการเรียนรู้ ต่างๆ ของชุมชน 

- บรรยายและศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ

ชุมชน 

 

- ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย ที่

แสดงถึงการประยุกค์ใช้หลักเศรษฐกจิ

พอเพียงในการท างาน จากการถอดบทเรียน

ประจ าสปัดาห์  

- ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย ที่

แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม จาก

การถอดบทเรียนประจ าสปัดาห์  
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5.มีความรู้พ้ืนฐาน

และทกัษะในการ

ด ารงชีวิตตามหลัก

เศรษฐกจิพอเพียง  

- บรรยายและ ศึกษาแหล่งเรียนรู้จาก

ฐานการเรียนรู้ ต่างๆ ของชุมชน 

- การบรรยายและศึกษาเรียนรู้ระบบ

นิเวศชุมชน 

- ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย ที่

แสดงถึงการประยุกค์ใช้หลักเศรษฐกจิ

พอเพียงในการท างาน จากการถอดบทเรียน

ประจ าสปัดาห์  

- ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย ที่

แสดงถึงระบบนิเวศน์ชุมชนจากการถอด

บทเรียนประจ าสปัดาห์  

4.3  ด้านทกัษะทางปัญญา  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 

1.เป็นผู้ใฝ่รู้ และมี

วิจารณญาณในการรับ

ข้อมูลข่าวสาร 

- ฝึกปฎิบัติ ส ารวจเพ่ือท าแผนที่ชุมชน 

และเกบ็ข้อมูลสมัภาษณ์ เกี่ยวกับอาชีพใน

ชุมชน 

- ประเมินคุณภาพของงาน งานกลุ่มที่แสดง

ถึงความคิดสร้างสรรค์ และทกัษะการคิดแก้ 

ปัญหา 

2.สามารถคิดอย่างมี

เหตุผลและเป็นระบบ 

- บรรยายหัวข้อการปฏบัิติงานโดยใช้

หลัก PDCA  

- ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมายที่

แสดงถึงการใช้หลัก PDCA จากการถอด

บทเรียนประจ าสปัดาห์ 

3.สามารถเช่ือมโยง

ความรู้สู่การใช้

ประโยชน์เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ตนเอง และสงัคมใน

ทุกมิติได้อย่างสมดุล  

- บรรยายและ ศึกษาแหล่งเรียนรู้จาก

ฐานการเรียนรู้ ต่างๆ ของชุมชน 

- บรรยายและศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ

ชุมชน 

- ฝึกปฎิบัติ ส ารวจเพ่ือท าแผนที่ชุมชน 

และเกบ็ข้อมูลสมัภาษณ์ เกี่ยวกบัอาชีพใน

ชุมชน 

- ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมายจาก

การถอดบทเรียนแหล่งเรียนรู้จากฐานการ

เรียนรู้ ต่างๆ ของชุมชน 

 

- ประเมินคุณภาพของงาน งานกลุ่มที่แสดง

ถึงความคิดสร้างสรรค์ และทกัษะการคิดแก้ 

ปัญหา 

4.4 ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 

1.ใช้ภาษาในการ

ติดต่อสื่อสารและสร้าง

ความสมัพันธก์บัผู้อื่น

ได้เป็นอย่างดี 

- ฝึกปฎิบัติ ส ารวจเพ่ือท าแผนที่ชุมชน 

และเกบ็ข้อมูลสมัภาษณ์ เกี่ยวกบัอาชีพใน

ชุมชน 

- ประเมินคุณภาพของงาน งานกลุ่มที่แสดง

ถึงความคิดสร้างสรรค์ และทกัษะการคิดแก้ 

ปัญหา 

2.สามารถปรับตัว

ท างานร่วมกบัผู้อื่น

ทั้งในฐานะผู้น าและ

สมาชิกกลุ่ม 

- กจิกรรมการระดมสมองเพ่ือท าการ

ถอดบทเรียน 

 

- ประเมินคุณภาพของงาน งานกลุ่มที่แสดง

ถึงความคิดสร้างสรรค์ และทกัษะการคิดแก้ 

ปัญหา 

 

3.การอยู่ร่วมกบั

ผู้อื่นอย่างสนัติสขุ 

- การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนักบัเพ่ือนร่วมกลุ่ม - การประเมินความพร้อมเพียงและการ

ประเมินการมีส่วนร่วมเพ่ือวัดความรับผิดชอบ

ในหน้าที่ของตนเองในกลุ่ม 

4.5  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 
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1. มีทกัษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

- เกบ็ข้อมูลสัมภาษณ์ เกี่ยวกบัอาชีพใน

ชุมชน 

- ประเมินผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล 

2. มีทกัษะการ

สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสน 

เทศได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสม 

- บรรยายและสาธติ หัวข้อ ทกัษะสื่อสาร

ชุมชน  

- บรรยายและศึกษาเรียนรู้แผนที่ท  ามือ  

- สรุปข้อมูลสมัภาษณ์ เกี่ยวกบัอาชีพใน

ชุมชน 

- ประเมินพฤติกรรมทกัษะการสื่อสาร 

 

- ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมายโดย

การเขียนแผนที่ท  ามือ  

-ประเมินคุณภาพของงาน งานกลุ่มที่แสดงถึง

ความคิดสร้างสรรค์ และทกัษะการคิดแก้ 

ปัญหา 

3. สามารถแสวงหา

ความรู้โดยใช้เทคโน 

โลยีสารสนเทศ  

- การบรรยายและศึกษาเรียนรู้แผนที่ท  า

มือ  

- การบรรยายและศึกษาเรียนรู้ วิทยุสื่อสาร 

และวิทยุชุมชน 

- การถอดบทเรียน และน าเสนอแผนที่ท  ามือ 

- ประเมินพฤติกรรมทกัษะการใช้วิทยุสื่อสาร 

และวิทยุชุมชน 

4. สามารถน าเสนอ

สารสนเทศในรูป 

แบบที่เหมาะสม และ

มีคุณภาพ 

- การสรุปข้อมูลสัมภาษณ์ เกี่ยวกบัอาชีพ

ในชุมชน 

- งานมอบหมาย การน าเสนอสื่อด้วย

โปรแกรม MS Power Point 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

วตัถุประสงค์เชิง
พฤตกิรรม 

หัวข้อ/รายละเอยีด กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

งานมอบหมาย 

1 1. เข้าใจความหมายความ

เป็นมาและความส าคญั

ของวิสาหกจิชุมชนได้ 

2. อธบิายลักษณะและ

ประเภทของวิสาหกจิ

ชุมชนได้ 

3. อธบิายถงึระดบัการ

ด าเนนิงาน และระบบที่

เกี่ยวข้องของวิสาหกจิ

ชุมชนได้ 

- แนะน าวิชารายวิชา 

ปฐมนิเทศ  

- การจัดการวิสาหกจิชุมชุน 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. บอกวัตถุประสงค ์และ

บอกเนื้อหา (10 นาท)ี 

2. สอนบรรยายเนื้อหาหัวข้อ

ต่าง ๆ (180 นาท)ี 

3. ดูวีดทีศัน์ เรื่อง วิสาหกจิ

ชุมชน (30 นาท)ี 

4. นิสติซักถามและมอบ 

หมายงาน (20 นาท)ี 

สื่อ 

1. เอกสารประกอบค าสอน  

2. เอกสารการน าเสนอ 

Powerpoint 

3. วีดทิศันเ์รื่อง วิสาหกจิ

ชุมชน 

1.ให้นสิติไปหาตวัอย่างอาชีพที่

จดทะเบยีนเป็นวิสาหกจิชุมชน 

2 1. เข้าใจความหมายและ

ความส าคญัของมนุษย

สมัพันธใ์นองคก์ารได้ 

2. อธบิายองคป์ระกอบ

ของมนุษยสมัพันธ ์และ

ลักษณะของกลุ่มท างานที่มี

ความสมัพันธอ์นัดไีด้ 

3. อธบิายถงึการพัฒนา

ตนเพ่ือเสริมสร้างสมัพันธ์

อนัดกีบัเพ่ือนร่วมงานได้ 

4. เข้าใจความหมายของ

จิตวิทยาเพ่ืองานชุมชนได้ 

5. อธบิายถงึการน า

จิตวิทยาเพ่ืองานชุมชนไป

ใช้ได้ 

จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนา

สมัมาชีพชุมชน  

 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. บอกวัตถุประสงค ์และ

บอกเนื้อหา (10 นาท)ี 

2. สอนบรรยายเนื้อหาหัวข้อ

ต่าง ๆ (130 นาท)ี 

3.นิสติซักถามและฝึกปฏบตัิ

แบ่งกลุ่มเสมอืนชุมชน 

(100 นาท)ี 

สื่อ 

1. เอกสารประกอบค าสอน  

2. เอกสาร Powerpoint  

1. ให้นิสติท าการแบ่งกลุ่ม

เสมอืนชุมชน 

  

3 1. เข้าใจความหมายของ

การสื่อสารได้ 

2. อธบิายรปูแบบของการ

สื่อสารได้ 

3. อธบิายองคป์ระกอบ

ของการสื่อสารได้ 

การสื่อสารชุมชน  

 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. บอกวัตถุประสงค ์และ

บอกเนื้อหา (10 นาท)ี 

2. สอนบรรยายเนื้อหาหัวข้อ

ต่าง ๆ (120 นาท)ี 

3. นิสติซักถามและฝึก

1. ฝึกปฏบิตักิารใช้วิทยุสื่อสาร 
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4. อธบิายถงึการสื่อสาร

แบบมสี่วนร่วมกบังาน

พัฒนาชุมชนได้ 

5. ใช้วิทยุสื่อสารได้ 

 

ปฏบิตักิารใช้วิทยุสื่อสาร     

(110 นาท)ี 

สื่อ 

1. เอกสารประกอบค า

บรรยาย  

2. เอกสาร PowerPoint  

4 1. อธบิายความหมาย 

และวิธกีารถอดบทเรียนได้ 

2. อธบิายกระบวนการ

ถอดบทเรียนได้ 

3. สามารถสร้างการเรียนรู้

ในกลุ่มที่เป็นระบบเพ่ือ

สกดัความรู้ฝงัลึกในตวัคน 

และองคค์วามรู้ของ

ท้องถิ่นออกมาเป็น

บทเรียนได้ 

4. สามารถสรปุและ

สงัเคราะห์ชุดความรู้ได้ 

5. สามารถน าเสนอชุด

ความรู้ในรปูแบบสื่อต่างๆ

ได้ 

การถอดบทเรียนการเรียนรู้

จากชุมชน 

 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. บอกวัตถุประสงค ์และ

บอกเนื้อหา (10 นาท)ี 

2.สอนบรรยายเนื้อหาหัวข้อ

ต่าง ๆ (130 นาท)ี 

3. นิสติแบ่งกลุ่มฝึกถอด

บทเรียนตามหัวข้อที่ให้     

(100 นาท)ี 

สื่อ 

1. เอกสารประกอบการสอน  

2. Power point 

  

1. ฝึกถอดบทเรียนในแต่ละวัน

หลังการลงพ้ืนที่ 

 

5 1. ศึกษาแหล่งเรียนรู้จาก

ฐานการเรียนรู้ ต่างๆ ของ

ชุมชนได้ 

2. อธบิายกระบวนการ

ท างานของฐานการเรียนรู้

ต่างๆ ในชุมชนได้ 

3. เข้าใจถงึผลกระทบที่เกดิ

จากฐานการเรียนรู้ ต่างๆ 

ในชุมชนได้ 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากฐาน

การเรียนรู้ ต่างๆ ของชุมชน 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. บอกวัตถุประสงค ์และ

บอกเนื้อหา (10 นาท)ี 

2. ศึกษาแหล่งเรียนรู้จาก

ฐานการเรียนรู้ ต่างๆของ

ชุมชน (300 นาท)ี 

3. นิสติซักถามแต่ละฐาน 

(50 นาท)ี 

1. ถอดบทเรียนของแต่ละฐาน

การเรียนรู้ 

6 1. อธบิายการพัฒนา

พลังงานในประเทศไทยได้ 

2. อธบิายสถานการณ์

พลังงานและพลงังาน

ทดแทนได้ 

3. เข้าใจและสามารถใช้

พลังงานในชุมชนได้ 

พลังงานทางเลือกเพ่ือ

สมัมาชีพชุมชน 

 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. บอกวัตถุประสงค ์และ

บอกเนื้อหา (10 นาท)ี 

2. สอนบรรยายเนื้อหาหัวข้อ

ต่าง ๆ (120 นาท)ี 

3. นิสติซักถามและฝึก

ปฏบิตักิารใช้เตาชีวมวล      

(110 นาท)ี 

สื่อ 

1. เอกสารประกอบการสอน  

2. Power point 

 

1. ฝึกปฏบิตักิารใช้เตาชวีมวล       
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7 1. อธบิายสภาพภมูศิาสตร์

และทรัพยากรธรรมชาตทิี่

มคีวามสมัพันธก์บัการ

ประกอบอาชีพได้ 

2. อธบิายสิง่แวดล้อมของ

ชุมชนได้ 

3. เข้าใจและท าแผนที่เดนิ

ดนิ (แผนที่ท ามอื) ได้ 

ภมูศิาสตร์กบัการพัฒนา

สมัมาชีพชุมชน 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. บอกวัตถุประสงค ์และ

บอกเนื้อหา (10 นาท)ี 

2.สอนบรรยายเนื้อหาหัวข้อ

ต่าง ๆ (120 นาท)ี 

3. นิสติซักถา และฝึก

ปฏบิตักิารท าแผนที่เดนิดนิ 

(110 นาท)ี 

สื่อ 

1. เอกสารประกอบการสอน  

2. Power point 

3. วีดทีศัน ์

4. ใบกจิกรรมกลุ่มการท า

แผนที่เดนิดนิ 

1. ท าแผนที่ท ามอืบริเวณชุมชน

ที่ท าการส ารวจ 

8 1. อธบิายแนวคดิการตลาด 

และการประกอบอาชพีใน

ชุมชนได้ 

2. เข้าใจและอธบิายแนวคดิ

และหลักการของสว่นประสม

ทางการตลาด 4 Ps ได้ 

3. วิเคราะห์การประกอบ

อาชีพในชุมชนด้วยส่วน

ประสมทางการตลาด 4Ps 

และสร้างสรรคร์ปูแบบการ

ประกอบอาชีพในชุมชนที่

เหมาะสมได้ 

หลักการประกอบกจิการ

สมัมาชึพชุมชน 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1.บอกวัตถุประสงค ์และ

บอกเนื้อหา (10 นาท)ี 

2.สอนบรรยายเนื้อหาหัวข้อ

ต่าง ๆ (140 นาท)ี 

3.ดูวีดทีศัน ์เรื่องการตลาด

กบัการประกอบอาชีพ (30 

นาท)ี 

3.ประเมนิผลการเรียนรู้ ด้วย

ตนเองและเพ่ือนประเมนิ

(10 นาท)ี 

สื่อ 

1.เอกสารประกอบการสอน  

2.Power point ทั้งภาพนิ่ง

และ animation 

3. วีดทีศัน ์เรื่อง การตลาด

กบัการประกอบอาชีพ 

4. แบบประเมนิผลการ

เรียนรู้ ด้วยตนเองและเพ่ือน

ประเมนิ 

1. ประเมนิผลการเรียนรู้ ด้วย

ตนเองและเพ่ือนประเมนิ 

9 1. เข้าใจความหมายและ

อธบิายกระบวนการของ 

PDCAได้ 

2. อธบิายกระบวนการ 

PDCA กบัการปฎบิตังิาน

ได้ 

กระบวนการ PDCA ในการ

ปฎบิตังิาน 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. บอกวัตถุประสงค ์และ

บอกเนื้อหา (10 นาท)ี 

2. สอนบรรยายเนื้อหาหัวข้อ

ต่าง ๆ (110 นาท)ี 

 3. ดวูีดทีศัน์กระบวนการ 

PDCA (30 นาท)ี  

1. ฝึกเขยีนกระบวนการ PDCA 
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3. นิสติซักถาม และฝึกเขยีน

กระบวนการ PDCA (90 

นาท)ี 

10 1. อธบิายลักษณะส าคญั

ของการวิจัยเชงิคุณภาพได้ 

2. เข้าใจและอธบิายเทคนิค

การรวบรวมข้อมูลได้ 

 

กลวิธกีารศึกษาสมัมาชีพ

ชุมชน 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. บอกวัตถุประสงค ์และ

บอกเนื้อหา (10 นาท)ี 

2. สอนบรรยายเนื้อหาหัวข้อ

ต่าง ๆ (120 นาท)ี 

3. นิสติซักถามและฝึกตั้ง

ประเดน็ค าถาม (110 นาท)ี 

สื่อ 

1. เอกสารน าเสนอ  

2. Power Point  

1. แบ่งกลุ่มสร้างเคร่ืองมอื

การศึกษาสมัมาชีพชุมชน 

11 มทีกัษะเกบ็ข้อมูล 

เกี่ยวกบัอาชีพ 

ในชุมชน 

ปฎบิตักิารเพ่ือพัฒนา

สมัมาชีพชุมชน 

 

กิจกรรมภาคสนาม 

1. ลงพ้ืนที่ส  ารวจและเกบ็

ข้อมูลในชุมชน(active 

learning) 

2. บรรยายอภิปรายสะท้อน

คดิ 

1. เกบ็ข้อมูลโดยการสมัภาษณ์

เกี่ยวกบัอาชีพในชุมชนบริเวณ

รอบๆ วิทยาลัยโพธวิิชชาลัย 

12 

 

13 1. มทีกัษะในการ

สงัเคราะห์ข้อมูล จากการ

รวมรวบสมัมาชีพใน

ชุมชน เพ่ือน าเสนอต่อ

ชุมชน 

1. ประชุมกลุ่มเพ่ือสรปุ

ข้อมูล และเตรียมน าเสนอ

ข้อมูล 

2. เตรียมน าเสนอข้อมูลต่อ

ชุมชน 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

1. รวบรวมข้อมูลระดมสมอง 

เตรียมการน าเสนอต่อชุมชน  

2. น าเสนอและแลกเปล่ียน

เรียนรู้ระหว่างนิสติ 

คณาจารย์และชุมชน 

3. อาจารย์น านิสติท าแบบ

ประเมนิ ILC 001 -003 

1. เตรียมการน าเสนอข้อมูลต่อ

ชุมชน 

14 1. มทีกัษะเผยแพร่ 

ความรู้ ข้อมูล แก่ชุมชน 

และ นิสติ คณาจารย์ และ

ผู้ที่สนใจภายใน

มหาวิทยาลัย 

1. น าเสนอข้อมูลต่อกลุ่ม

อาชีพในชุมชน 

2. น าเสนอข้อมูลงาน   Open 

House 

 

 กิจกรรมภาคสนาม 

1. น าเสนอข้อมูลต่อกลุ่ม

อาชีพในชุมชน 

2. น าเสนอข้อมูลงาน   Open 

House 

1. แต่ละกลุ่มน าเสนอข้อมูลต่อ

กลุ่มอาชีพในชุมชน 

2. จัดนิทรรศการ งาน   Open 

House ที่ มศว ประสานมติร 

และมศว องครักษ ์

15 มทีกัษะในการวิเคราะห์ 

และสงัเคราะห์ข้อมูล จาก

การรวมรวบสมัมาชีพใน

ชุมชนเพ่ือท าโครงงาน 

1. จัดท าโครงงานการ

วิเคราะห์กลุ่มอาชีพของ

ชุมชน 

- 1. แต่ละกลุ่มส่งรปูเล่ม

โครงงาน  

16 สอบปลายภาค 
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การประเมินผลการเรียน 

สาระการ

ประเมิน 
การเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 

สดัส่วนของ 

การประเมิน 

ภาคเน้ือหา - คุณธรรมจริยธรรม 

- ความรู้ 

- ทกัษะทางปัญญา 

1. การประเมินงานมอบหมาย 

2. การถอดบทเรียน 

(น าเสนอ) 

3. การสอบปลายภาค 

15% 

 

15% 

20% 

ภาคกจิกรรม 

 

- คุณธรรมจริยธรรม 

- ความรู้ 

- ทกัษะทางปัญญา 

- ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

- ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. โครงงาน 

 

30% 

 

 

 

ภาคพฤติกรรม

การมีส่วนร่วม 

- คุณธรรมจริยธรรม 

- ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1. การประเมินจิตพิสยั 

2. การประเมินการมีส่วนร่วม 

จากการประเมินตนเอง 

ระหว่างเพ่ือน  

10% 

10% 

 

 

           

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

เอกสารประกอบค าสอน โดยคณาจารย์ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (2556).  

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

ส านักส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม. (2556) รายงานฉบบัสมบูรณ ์โครงการ “การส่งเสริม

ศกัยภาพผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเพือ่พฒันาการจัดการสิ่งแวดลอ้มแบบองคร์วม .

จาก http://www.sme.go.th/Lists/EditorInput/DispF.aspx  วันที่ 18 มีนาคม 2556 

หลุย จ าปาเทศ. จิตวิทยาสมัพนัธ.์ โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร. (2533). 

ชิษณ ุพันธุเ์จริญ และคณะ.ทกัษะการสือ่สาร HOW TO. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร.(2553 ). 

ธเนศ ต่วนชะเอม. (2552) ตวัแปรในการวิจยัและคู่มือการสรา้งแบบสอบถาม. เอกสารโรเนียวเยบ็เล่ม 

(ใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏบัิติการหลักสูตร. “ตัวแปรในการวิจัยและการสร้างแบบสอบถาม ของ

สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย”)   
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สนอง ปัญญาฤกษ์. สือ่สารชนะใจคน . Minibear Publishing .กรุงเทพมหานคร.(2552). 

ชมรมวิทยุสมัครเล่น กงัสดาล. (2556). การใชวิ้ทยุสือ่สาร.จาก http://www.kangsadarn.org. วันที่ 18 

มีนาคม 2556 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2556). เรียนรู้ พ้ืนฐาน GIS จาก http://pirun.ku.ac.th/~cpcntp/douc/ 

GIS_3000_1305.htm. วันที่ 18 มีนาคม 2556 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า. (2555).บทเรียนวิทยาศาสตรอ์อนไลน ์อุทยานวิทยาศาสตรพ์ระจอม

เกลา้ ณ หวา้กอ. จาก http://www.waghor.go.th/v1/elearning/nature/our_world1.php วันที่ 18 

มีนาคม 2556 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

1.2 การสะท้อนคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน 

1.3 การประเมินการจิตพิสยั แบบฝึกหัดและงานมอบหมาย 

กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

2.1 การสงัเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 

2.2 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

2.3 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินความพึงพอใจต่อรายวิชา มศว 374 

2. การปรบัปรุงการสอน 

2.1 การวิจัยในช้ันเรียน 

2.2 การประชุมระหว่างภาคและปลายภาค  

3. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

       การประชุมคณาจารย์เพ่ือการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนและการตัดเกรด วิธีการ

วัดผล การให้คะแนนจิตพิสัยและแบบฝึกหัด  เกณฑ์การประเมินโครงงาน การให้คะแนนแบบฝึกหัด/งาน

มอบหมาย กจิกรรมเด่ียว/กลุ่ม 

4. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

4.1 การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและการวิพากษ์ของคณาจารย์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

4.2 การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของนิสติเพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 


