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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2563
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ครุ ศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อรายวิชา
รหัสวิชา 1094303
ชื่อรายวิชา สังคมและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู ประถมศึกษา
(Thai Society culture for Elementary Teacher)
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาเลือก(ไทย-สังคมศึกษา)
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
รศ.ดร. ชวลิต สวัสดิ์ผล
กลุ่มเรี ยน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
10 กรกฎาคม 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อความเข้าใจสภาพทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองของสังคมไทย
1.2 เพื่อให้มีความรู ้และนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนในระดับประถมศึกษาและ
ชีวติ ประจาวันได้
1.3 เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ในสถานการณ์สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมืองและการปกครองได้
1.4 เพื่อมีความตระหนักถึงคุณค่าของสังคมและวัฒนธรรม
1.5 เพื่อสามารถศึกษาพื้นที่ชุมชน มีจิตสาธารณะในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและแก้ไข
ปัญหาได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อเป็ นการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้ทนั กับ การเปลี่ ยนแปลงของสังคมและ
ระบบการศึ กษาซึ่ งให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและมี การปรั บสาระการเรี ยนรู ้ ให้
ทันสมัยให้มีขอ้ มูลทางวิชาการที่ทนั กับสถานการณ์ทางสังคมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมุ่งมีแนวคิดที่เชื่ อมโยง
ในการนาไปใช้ได้จริ งในชีวติ ประจาวันพร้อมทั้งรู ้จกั การสื บค้นแหล่งข้อมูลต่างๆในการนามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการเรี ยนและการออกไปประกอบอาชีพต่อไป
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1.คาอธิบายรายวิชา
สังคมไทยและวัฒนธรรมสาหรับครู ประถมศึกษา
3 (3-0-6)
Thai Society and Culture for Elementary Teacher
ภู มิหลังและลักษณะทัว่ ไปของสังคมวัฒนธรรมไทย สถาบันทางสั งคม ระบบความเชื่ อและ
ค่านิยม เอกลักษณ์ไทย วัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปกรรมและภูมิ
ปั ญญาไทย การพัฒนาและการแลกเปลี่ ยนอิ ทธิ พลของสังคมวัฒนธรรมต่างชาติ การปรับตัวของ
สังคมละวัฒนธรรมไทย การจัดการเรี ยนการสอนในระดับประถมศึกษา
Thai cultures-society backgounds generalizations, social institution, beliefs and values
systems, Thai identity, national and local cultures, custom, tradition, Art and Thai wisdom,
developments and exchanges of social influence from foreign cultures, adjustment of Thai society
and culture, learning management in elementary level
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2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

45 ชัว่ โมง

ตามความต้องการของ
นักศึกษา

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึ กงาน

การศึกษาด้ วยตนเอง

ไม่มี

90 ชัว่ โมง

3. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
6 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจในผู้อื่นและเข้าใจโลก
 4) มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
 5) เคารพและยึดถือในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1) การวิเคราะห์ในปนะเด็นด้านคุณธรรมจริยธรรม
2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning)
3) การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจน
การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4) การใช้กรณีศึกษา บทบาทสมมติ ใช้ตัวแบบที่ดี เช่น ตัวแบบที่เป็นจริง ข่าวเหตุการณ์
ชีวประวัติ สื่อ อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรม โดยใช้การเสริมแรงที่เหมาะสม กิจกรรมที่
ส่งเสริงการพัฒนาตนเอง
5) การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดีทา
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
1.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินผลจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนด ระยะเวลาที่มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
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2) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมาย
3) วัดและประเมินผลจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) วัดและประเมินจากผลงาน กลุ่มเพื่อน และเครื่องมือวัดต่างๆ เช่น แบบสอบถาม แบบ
สังเกต แบบวัดเจตคติ เป็นต้น

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 1) มีความรู้ในด้านสังคมวัฒนธรรมไทย และวิชาการประถมศึกษาอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง
และเป็นระบบ
 2) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการข้าม
ศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
 3) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในวิชาชีพครูและวิชาการปนะถม
ศึกษาอย่างลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
 4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
1) การจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ(Inquiry
Method) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องที่ศึกษาด้วยตนเองและฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จาเป็นได้
3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี
2.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
3) วัดและประเมินจากผลจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้อง
 1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัย
เพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
 2) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลการทบจากการ
ตัดสินใจ
 3) มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์และ
การพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
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 4) การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์วิชาเฉพาะสาขาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา การพัฒนาผู้เรียน
และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์
3.2 วิธีการสอน
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตกาณ์รทางสังคมและวัฒนธรรม
ไทย(Problem-based learning)
2) การใช้เครื่องมือทางความคิด(Mind Tools) ถ่ายทอดความคิด สรุปรวบยอด
ความคิด เช่น หมวกคิด 6 ใบ ผังความคิด
3.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม
2) วัดและประเมินตามสภาพจริงจากผลงานในแฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์ และการ
นาเสนอผลงานในชั้นเรียน
3) วัดและประเมินโดยใช้แบบทดสอบหรือการสัมภาษณ์

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้อง
 1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและ
ผู้อื่นในการทางานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 2) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้
อย่างสร้างสรรค์
 3) มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
 4) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และสังคม เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ(Participative Learning through Action)
2) การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ(Reflective Thinking)
4.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า แก้ปัญหา
3) วัดและประเมินจากผลนาแสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปราย

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
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มคอ. 3
 1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสถิติเพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูล และการ
แก้ปัญหาในการดารงชีวิตและจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 2) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติ
การวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูลและการแก้ปัญหาใน
การดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
 3) สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัย เพื่อ
การสื่อสารการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมและการนาเสนอข้อมูล และการแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิต
และการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 4) สามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อและเทคโนโลยี เพื่อ
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1) การวิเคราะห์ จากกรณีศึกษาเรียนรู้เทคนิคและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
2) การสืบค้นและนาเสนอรายงานในประเด็นสาคัญทางการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการดารงชีวิตและการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) การติดตาม วิเคราะห์เหตุการณ์โลกปัจจุบันจากข่าวสารทั้งแหล่งความรู้แบบดั้งเดิม
และแหล่งความรู้แบบออนไลน์
5.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้ปัญหาจากโจทย์ หรือ สถานการณ์
สมมติ หรือกรณีศึกษาที่กาหนด
2) วัดและประเมินจากผลงานที่เป็นชิ้นงาน แผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นาเสนอโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่ อทีใ่ ช้

รู ปแบบการ
สอน

1

ปฐมนิเทศนักศึกษา
-เกณฑ์การให้คะแนน
-โครงการศึกษาชุมชน
ท้องถิ่น
-งานที่มอบหมาย

3

1.แนะนาอาจารย์ผสู ้ อน
2. แนะนาหนังสื อเรี ยน
เนื้อหารายวิชา ขอบเขตทัว่ ไป
ข้อตกลงเบื้องต้น
3.อธิ บ ายงานกลุ่ ม โครงการ
ศึกษาชุมชน

Onsite

7

ผู้สอน

รศ.ดร.ชวลิต
สวัสดิ์ผล

มคอ. 3
สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

2-3

ภูมิหลังของสังคมและ
วัฒนธรรมไทย
-สภาพทางภูมิศาสตร์
-โครงสร้างประชากร
-สภาพทางสังคมไทย
-สังคมชนบทและสังคม
เมือง
-ประเด็นปัญหาสาคัญ
ของสังคมเมืองและ
ชนบท
-สถาบันพื้นฐานของ
สังคม
ครอบครัว การศึกษา
ศาสนา
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1.บรรยาย
2.อภิปราย/ซักถาม
3ผูส้ อนให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
4.มอบหมายงาน
5.ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

Online

รศ.ดร.ชวลิต
สวัสดิ์ผล

3

Onsite

รศ.ดร.ชวลิต
สวัสดิ์ผล

เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง

3

1.บรรยาย
2.ศึกษากรณี ตวั อย่างจาก
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.ผูส้ อนให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
4.อภิปรายประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับสถาบันของ
สังคมไทย
1.บรรยาย
2.ศึกษากรณี ตวั อย่างจาก
งานวิจยั
3.อภิปราย/ซักถามประเด็น
ปัญหาที่สาคัญ
4.ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

Onsite

รศ.ดร.ชวลิต
สวัสดิ์ผล

4

5

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่ อทีใ่ ช้

8

รู ปแบบการ
สอน

ผู้สอน

มคอ. 3
สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

6

วัฒนธรรมไทย
-ความหมาย ลักษณะ
ประเภท
-ความสาคัญของ
วัฒนธรรม
และประเพณี
-วัฒนธรรมระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น
- ค่านิยมในสังคมไทยใน
ยุคโลกาภิวตั น์
- การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมและประเพณี

3

1.บรรยาย
2.ศึกษาค้นคว้าวัฒนธรรม
ท้องถิ่น4ภาค
3. อภิปราย/ซักถาม
4.ศึกษากรณี ตวั อย่างจาก
งานวิจยั

Online

รศ.ดร.ชวลิต
สวัสดิ์ผล

3

Onsite

รศ.ดร.ชวลิต
สวัสดิ์ผล

-วัฒนธรรมที่ควร
ส่ งเสริ มในสังคมไทย
สอบกลางภาค
การเปลี่ยนแปลงสังคม
และวัฒนธรรม
-ปัญหาและทางเลือก
การศึกษาชุมชนท้องถิ่น
เพื่อจัดการเรี ยนการสอน
ในระดับประถมศึกษา
การนาเสนอ/จัด
นิทรรศการ งานที่
มอบหมาย

1.30

1.บรรยาย
2. ซักถามปัญหา/ปภิปราย
ประเด็นที่สาคัญ
3.ศึกษากรณี ตวั อย่างจาก
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

Onsite

รศ.ดร.ชวลิต
สวัสดิ์ผล

7

8

9

10

11

12-13

การพัฒนาสังคมตาม
แนวคิด วัฒนธรรม
ชุมชน

1.30
3

3

3
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กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่ อทีใ่ ช้

รู ปแบบการ
สอน

1.บรรยาย
Onsite
2 .ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3.อภิปรายหน้าชั้นเรี ยน
ลงพื้นที่จริ งศึกษาชุมชน
Online
ท้องถิ่นและทากิจกรรมจิต
อาสา
1.บรรยาย
Online
2.อภิปราย/ซักถามร่ วมกัน
3. นาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนใน
ชั้นเรี ยน
1.บรรยาย
สัปดาห์ที่12
2.ผู ้ ส อ น ส น ท น า ซั ก ถ าม Online
ปัญหา
สัปดาห์ที่13
9

ผู้สอน

รศ.ดร.ชวลิต
สวัสดิ์ผล
รศ.ดร.ชวลิต
สวัสดิ์ผล
รศ.ดร.ชวลิต
สวัสดิ์ผล

รศ.ดร.ชวลิต
สวัสดิ์ผล

มคอ. 3
สั ปดาห์ ที่

14

15

16

หัวข้ อ/รายละเอียด

จัดอภิปรายประเด็น
ปัญหาที่สาคัญของสังคม
และวัฒนธรรมไทย
-ความเหลื่อมล้ า
-การเมืองการปกครอง
-ความมัน่ คงของชีวติ
สรุ ปสาระสาคัญของ
รายวิชา

จานวน
ชั่วโมง

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่ อทีใ่ ช้

รู ปแบบการ
สอน

3. แบ่งกลุ่มศึกษาปั ญหา
วิเคราะห์
4.ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
1.บรรยาย
2.ศึ กษ าส ภาพ ปั ญ ห าด้ า น
สั ง ค ม ปั จ จุ บั น จ าก ข่ าว
บทความ
3.แสดงความคิ ดเห็ น ร่ วมกัน
ในชั้นเรี ยน
1.บรรยาย
2.รอภิปราย/ซักถามร่ วมกัน
3. สรุ ปผลร่ วมกั น ระหว่ า ง
ผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน

Onsite

สอบปลายภาค

หมายเหตุ สรุปรูปแบบการสอน : Online 50 %
: Onsite 50 %
รูปแบบการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์
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ผู้สอน

Online

รศ.ดร.ชวลิต
สวัสดิ์ผล

Online

รศ.ดร.ชวลิต
สวัสดิ์ผล

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการ
เรียนรู้
1.ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

2.ด้านความรู ้

3.ด้านทักษะปั ญหา

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวสอบการเข้าชั้นเรี ยน
- การรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่น
- การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
- ประเมินคุณภาพของงาน
กลุ่ม
-การนาเสนอความเห็นอย่าง
เป็ นระบบจากการเรี ยนรู ้
-การทดสอบความรู ้
-สังเกตการณ์แสดงความ
คิดเห็น
-ซักถาม
-การระดมสมอง
-การอภิปราย
-การประยุกต์ใช้ความรู ้ไป
ปฏิบตั ิได้
-ความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย
-สังเกตการมีส่วนร่ วมและ
การทางานลุ่ม
-สังเกตการปฏิบตั ิตนต่อ
เพื่อน อาจารย์และผูเ้ ข้าร่ วม
สัมมนา
-การนาเสนองานที่ใช้
เทคโนโลยีผา่ นสื่ อได้อย่างมี
คุณภาพ
11

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน
ตลอดภาค
เรี ยน

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
ร้อยละ 10

ตลอดภาค
เรี ยน

ร้อยละ 30

ตลอดภาค
เรี ยน

ร้อยละ 30

ตลอดภาค
เรี ยน

ร้อยละ 20

ตลอดภาค
เรี ยน

ร้อยละ 10

มคอ. 3
ผลการ
เรียนรู้
สารสนเทศ

วิธีการประเมิน

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล

-การใช้สถิติตวั เลขเสนอ
ข้อมูลประกอบรายงาน
-การสื่ อสารในการซักถาม
อภิปราย ระดมสมองและการ
เขียนรายงาน

3. การประเมินผลการศึกษา
1) การวัดผล :
- จิตพิสัย
10%
- กิจกรรมในห้องเรี ยน/โครงงาน
30%
- สอบกลางภาค
20%
- สอบปลายภาค
40%
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
85-100
79-84
73-78
67-72
61-66
55-60
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
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มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ชวลิต สวัสดิ์ผล.(๒๕๖๓).สั งคมและวัฒนธรรมไทย. กรุ งเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กนกศักดิ์ แก้วเทพ. (๒๕๔๓). “การพัฒนาประเทศไทย จากแผนพัฒนาฉบับที่ ๑ – ๘ : บท
วิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ ” ใน วิถีใหม่ แห่ งการพัฒนา วิธีวทิ ยาศึกษาสั งคมไทย.
กรุ งเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกื้อ วงศ์บุญสิ น. (๒๕๔๐). ประชากรกับการพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุ งเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ , ส านักงาน. (๒๕๔๙). สรุ ปวัฒ นา
ของ
แ ผ น พั ฒ น า เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ . ( Online) Available :
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิ ทธิ ผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิ จกรรมในชั้นเรี ยน
สื่ อการสอน และผลการเรี ยนรู ้ ที่ ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่ อการปรับปรุ งรายวิชา ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินการสอน ได้แก่ จากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาและ
การทดสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้

3. การปรับปรุงการสอน
ผูป้ ระสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผูส้ อนร่ วมกันระดมสมองกาหนดกลยุท ธ์ วิธีการสอน
จากผลการประเมินประสิ ทธิ ผลของรายวิชา สรุ ปภาพรวมปั ญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพื่อหา
แนวทางในการแก้ปัญหาร่ วมกัน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ผูป้ ระสานงานรายวิชาและคณาจารย์ผสู ้ อนมีการจัดการประชุ มร่ วมกันทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของ
นักศึกษาในรายวิชาโดยการสุ่ มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนน
ดิบและระดับคะแนนของรายวิชา

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- สรุ ปการดาเนินงานในรายวิชาในภาคการศึกษา 1/2563
- ผูป้ ระสานงานรายวิชาจัดประชุ มคณาจารย์ผูส้ อนก่อนเปิ ดภาคเรี ยน เพื่อให้การจัดการเรี ยนการ
สอนเป็ นไปในทิศทางที่เหมาะสม
- กาหนดกลยุทธ์ในการทาโครงการ ซึ่ งในภาคการศึกษา 1/2563 คณาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมทา
โครงการศึกษาชุ มชนในมิติต่างๆ เสร็ จสิ้ นแล้ว และจะดาเนิ นโครงการต่อเนื่ องในภาคการศึกษา
1/2563
- ผลิตสื่ อการสอนเพื่อเป็ นทรัพยากรร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอน
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